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Jak dopadly volby
 obřichovické osobnosti
D
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Blíží se advent i Vánoce
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Slovo starosty
Výsledky voleb
do zastupitelstva
Ve dnech 5. a 6. října proběhly volby do zastupitelstev obcí. Obsáhlý článek o výsledcích voleb
obsahující zajímavé statistiky, píše na jiném
místě tohoto čísla Informačního listu RNDr. Kratochvíl. Vše podstatné je v tomto článku popsané
a nebudu to tudíž opakovat, snad kromě jedné
skutečnosti, kterou se Dobřichovice liší od
valné většiny obcí. Tou skutečností je, že celkem
čtyři pětiny zvolených zastupitelů obhájilo svůj
mandát z minulého volebního období, což je
neobvyklé ve srovnání okolními obcemi a městy.
Znamená to však, že vedení našeho města má a v
posledních téměř třiceti letech vždy mělo kontinuitu. Jsem přesvědčen, že i díky této kontinuitě
jsou Dobřichovice vnímány jako jedno z nejlepších míst pro život v širokém okolí. Rád bych
poděkoval všem občanům Dobřichovic, kteří
přišli k volbám a rozhodli tak o složení nového
zastupitelstva. Myslím, že v tomto případě si
mohu dovolit hovořit nejen za sebe, ale i za
všechny ostatní zastupitele, kteří byli zvoleni
a poděkovat voličům za to, že nám svěřili důvěru
vést Dobřichovice po příští čtyři roky. Nyní je před
námi ustavující zasedání nového zastupitelstva,
na němž zastupitelé složí slib a na kterém dojde
k volbě starosty, místostarosty, rady a výborů
zastupitelstva.
Zároveň s volbami proběhlo i dotazníkové
šetření průzkumu veřejného mínění, které
připravili radní Vladimír Bezděk a Filip Kándl.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem
893 respondentů z řad dobřichovických voličů.
Výsledky tohoto průzkumu nebyly ještě v době
uzávěrky tohoto čísla Informačního listu zpracovány. S jejich vyhodnocením se však počítá
v nejbližší době s tím, že budou zveřejněny v listopadovém nebo prosincovém čísle Informačního listu a samozřejmě i na webových stránkách
města. Věřím, že informace z průzkumu veřejného mínění budou velmi užitečné pro nově
zvolené zastupitele, kromě jiného zejména pro
přípravu seznamu investičních priorit pro nadcházející volební období.

Den otevřené Náruče
Ve čtvrtek 4. října proběhl v Centru sociální rehabilitace Náruč, které sídlí v prostorách hotelu Pod

Vinicí na Pražské ulici den otevřených dveří tedy
přesněji Den otevřené Náruče. Setkání zaměstnanců, klientů a všech příznivců Náruče se konalo
při příležitosti oslavy 15 let jejího fungování.
Během příjemného odpoledne si návštěvníci
mohli prohlédnout prostory Centra, které má
Náruč pronajaty od města Dobřichovice za symbolickou jednu korunu ročně.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý
program:
Mimo jiné se mohli seznámit arteterapií,
pro příchozí byly připraveny Testy a kvízy pro
každého, mohli si prohlédnout „Zeď radostí & Zeď
bláznovství“, výstavu fotografií z historie Náruče,
výstavu obrazů s poselstvím o duševní nemoci,
byl promítnut film ze světa duševního onemocnění spojený s následnou debatou – Psychiatrická poradna pro každého.
Pro návštěvníky bylo klienty Náruče připraveno výborné občerstvení.
Centrum sociální rehabilitace Náruč podporuje lidi s duševním onemocněním a mentálním postižením, ale také osoby, které se
ocitnou v náhlé sociální krizi. Cílem této služby
je, aby klienti dostali podporu na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti. Může se
jednat o jejich osobní, společenskou nebo pracovní realizaci – u každého lze najít jeho vlastní
směr, ve kterém najde svoje vlastní naplnění.
V každém případě klienti díky novým zkušenostem postupně získávají novou sebedůvěru tolik
potřebnou pro převzetí zodpovědnosti za svůj
život.
Den otevřené Náruče podpořilo svojí účastí
přes 200 návštěvníků, což svědčí o tom, že má
v Dobřichovicích a okolí mnoho podporovatelů. Jsem moc rád, že Náruč působí právě u nás
v Dobřichovicích již 15 let a moc jí přeji, aby své
poslání plnila stejně skvěle i v dalších letech.

Jak je to s investicemi do
komunikací a veřejných
prostranství na katastru
města
Celkem pravidelně se na mě obracejí občané
s dotazy, proč město nenechá zrekonstruovat
některé ulice, které opravu, či spíše kompletní
rekonstrukci naléhavě potřebují. Ne každý si
je však vědom toho, že mnoho pozemků pod
komunikacemi a veřejnými prostranstvími není
ve vlastnictví města, ale jiných institucí, nebo

dokonce fysických osob, které je odmítají městu
prodat. Město tak bohužel má velmi omezenou
možnost, jak opravu takovýchto komunikací
či veřejných prostranství zajistit. Bez souhlasu
vlastníka na nich nemůže ani vybudovat nový
povrch, ani v nich umístit jakékoli inženýrské
sítě. Na rekonstrukci ulic v majetku jiné instituce,
než je obec, prakticky nelze čerpat ani žádné
dotace. S tímto tématem jsem se setkal i při čtení
některých předvolebních materiálů a při diskusi
s občany. Příkladem je chodník v Tyršově, jehož
pozemek je v některých místech velmi úzký
a zasahuje navíc do železničního náspu, takže
vybudování nového, širšího a bezpečnějšího
chodníku, navíc se stromořadím, není bohužel
zcela reálné. Podobné je to například s vybudováním stanoviště podzemních kontejnerů na sídlišti
Za Parkem, které by občané jistě velmi přivítali.
Pozemky sídliště však opět nejsou ve vlastnictví
města.
Příklady ulic, které nejsou ve vlastnictví
města, jsou kromě zmíněné Tyršovy i Pražská,
obě jsou ve vlastnictví Středočeského kraje.
Pozemky dalších komunikací jsou ve vlastnictví
České republiky – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, jako například část ulice
Polní nebo České republiky – Státního pozemkového úřadu, v jehož vlastnictví je velká část
pozemku zmíněného sídliště Za Parkem. Téměř
polovina ulice Lesní, včetně propojky do ulice
Na Vyhlídce je pak Lesů České republiky. Dalším
vlastníkem pozemků v Dobřichovicích, včetně
pozemků pod komunikacemi, je řád Křižovníků,
příkladem je část ulice Za parkem.
Na katastru města dokonce i ulice, které
nepatří ani městu, ani některé z výše zmíněných
institucí, ale jejichž vlastníky jsou soukromé
osoby. Těmito ulicemi jsou ulice Jabloňová
a Topolová, které prakticky používají pouze majitelé přilehlých nemovitostí.
Snahou města je samozřejmě postupně
získat do svého vlastnictví všechny pozemky pod
komunikacemi a veřejnými prostranstvími. Děje
se tak převody od státu (často bezúplatnými)
nebo výkupy od soukromých subjektů. Všem
převodům pozemků však vždy předcházejí často
velmi komplikovaná a hlavně časově náročná
jednání. Obrovský kus práce na „vyčištění“ vlastnických vztahů k pozemkům vykonal v uplynulých letech bývalý starosta Václav Kratochvíl,
který tuto agendu pro město dodnes vyřizuje
a patří mu za to velký dík.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Sběr a odvoz nebezpečného
odpadu
Termín posledního letošního svozu nebezpečného odpadu je v sobotu 10. listopadu 2018.
Kontejner bude přistaven jako obvykle:
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od 9.00 do 10.00 hod. u nádraží v ulici Tyršově;
od 10.00 do 11.00 hod. před městským
úřadem v ulici Vítově;
od 11.00 do 12.00 hod. před budovou MŠ
v ulici Březové – Francouzská;
od 12.00 do 13.00 hod. u recyklačního dvora
na ulici 5. května.

Za odložení vašeho nebezpečného odpadu
do kontejneru nebudete osádce vozu nic platit,
protože náklady jsou pokryty poplatkem za
odpad, který jste jistě již zaplatili.
Nebezpečným odpadem jsou staré barvy
a jejich zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od
barev, oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotře-
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bované prostředky na ochranu rostlin, nespotřebované fotochemikálie, zářivky a výbojky,
veškeré monočlánky a podobné suché baterie

a další nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad
nepatří do popelnice! Musí odborně recyklovat nebo ukládat na speciálně zabezpečenou

skládku, aby neohrožoval naše životní prostředí.
PP

Domácí zpravodajství
Volby do obecních
a městských zastupitelstev
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v celé ČR konaly
již osmé svobodné volby obecních a městských
zastupitelů, kteří budou spravovat svá města
a obce v dalších čtyřech letech. V Dobřichovicích
kandidovaly, jako již v minulých volbách, pouze
čtyři subjekty, tři z nich alespoň částečně na
politickém a stranickém základě. Byly to ve vylosovaném pořadí: Sdružení ODS a nezávislých kandidátů, Fórum občanů Dobřichovic, Společně pro
Dobřichovice, sdružení nezávislých kandidátů
a TOP 09 a Starostové a nezávislí dále a konečně
ČSSD. Uvádím zde jména a počty hlasů podle jednotlivých kandidujících stran i jednotlivých kandidátů a několik poznámek k rozdělení mandátů
jednotlivým kandidátům.
Ze zapsaných 2.777 voličů (o 190 více než
v roce 2014 a o 242 více než v roce 2010) se jich
do volebních místností dostavilo 1.522 a obálku
do některé z uren vhodilo 1.519 voličů, což je
54,04 % (účast v Dobřichovicích se drží stabilně
mezi 52 a 55% a je pro celou ČR (47,34 %) hodně
nadprůměrná). Všechny hlasy byly platné. Celkem
bylo uděleno 20.961 hlasů, tj. průměrně hlasovali
voliči pro 13,8 kandidáta (tedy ne všichni voliči
využili všech svých 15 hlasů).
Nejprve uveďme jména zvolených zastupitelů: Jsou to:
Za Sdružení ODS a NK byli zvoleni: Petr
HAMPL, Michael PÁNEK, Jan ABEL, Jan
NEUBERT, Filip KÁNDL, Josef JEŽEK a Petr
KAPLAN.
Za Fórum občanů Dobřichovic: Zdeňka
KLIMKOVÁ, Martina TUNKOVÁ, Tomáš KNAIBL
a Veronika KREMSOVÁ.
Za Společně pro Dobřichovice byli zvoleni:
Jiří RŮŽEK, Daniel HAVLÍK, Jakub KNAJFL
a Vladimír BEZDĚK.
Za ČSSD nebyl zvolen nikdo, protože tato
volební strana nepřekonala 5% hranici.
Máme tedy nové zastupitelstvo, které bude
naše město spravovat další čtyři roky, tedy až do
října 2022. Tři zastupitelé z patnácti jsou zcela
noví, dvanáct své pozice obhájilo. Matadorem
místní politiky je bezesporu Ing. Daniel Havlík
(zvolen již poosmé za sebou), Ing. Pánek, Ing.
Kaplan (oba posedmé), Ing. Abel (pošesté), MgA.
Neubert a Ing. Bezděk (popáté), dr. Růžek a Ing.
Ježek (počtvrté), Ing. Kándl potřetí, Ing. Hampl,
Ing. Tunková a Ing. Klimková (podruhé). Zcela
novými zastupiteli jsou tedy jen Ing. Knajfl, Mgr.
Tomáš Knaibl a Mgr. Veronika Kremsová.
Svůj mandát neobhájil MgA Koutník a Ing.
Ksandr. V těchto volbách již nekandidovala dosavadní členka zastupitelstva Mgr. Millerová.
V novém zastupitelstvu jsou opět jen tři ženy
(stejně jako v minulém). Nejstarším členem zastu-

pitelstva je Jan Neubert (66 let), nejmladší je opět
Ing. Tunková (35 let).
Během příštích cca 2 – 3 týdnů proběhne
ustavující zasedání nového zastupitelstva, na
kterém by měli zastupitelé složit slib a pak zvolit
nového starostu, místostarostu a další členy rady
města. O tom vás budeme informovat v příštím
čísle Informačního listu.
Z uvedeného plyne značná stabilita dobřichovického zastupitelstva, ale i to, že postupně
dochází k jeho obměně. Obměně postupné, kdy
se noví členové mohou při svém prvním mandátu
seznámit s problematikou a zapojit se do řešení.
Podrobné výsledky
1. Sdružení ODS a nezávislých kandidátů – získalo
celkem 10.066 hlasů, tj. 48,02 % (v roce 2014 to
bylo 8652 hlasů, tj. 42,1 %)
Ing. Petr HAMPL – 902 hlasů – zvolen
Ing. Michael PÁNEK – 776 hlasů – zvolen
Ing. Jan ABEL – 761 hlasů – zvolen
MgA. Jan NEUBERT – 758 hlasů – zvolen
Ing. arch. Filip KÁNDL – 744 hlasů – zvolen
Ing. Josef JEŽEK – 675 hlasů – zvolen
Ing. Petr KAPLAN – 638 hlasů – zvolen
Ing. Radka Alexy – 711 hlasů
RNDr. Jana Hrkalová – 644 hlasů
Jiří KRUPIČKA – 569 hlasů
Ing. Jan HAINZ – 618 hlasů
Martin JURKOVEC – 616 hlasů
Anna KOBLÍŽKOVÁ – 537 hlasů
Petra NOVÁKOVÁ, DiS. – 583 hlasů
Ing. Ladislav HALENKA – 534 hlasů
2. Fórum občanů Dobřichovic – získalo celkem
5.401 hlasů, tj. 25,77 % (v roce 2014 to bylo 5.799
hlasů a 28,2 % hlasů)
Ing. Zdeňka KLIMKOVÁ – 440 hlasů – zvolena
Ing. Martina TUNKOVÁ – 434 hlasů – zvolena
Mgr. Tomáš KNAIBL – 392 hlasů – zvolen
Mgr. Veronika KREMSOVÁ – 352 hlasů – zvolena
Doc. MgA. Tomáš KOUTNÍK – 379 hlasů
Ing. Martin TUNKA – 384 hlasů
Mgr. Tereza PULDOVÁ – 327 hlasů
Ing. Markéta DVOŘÁKOVÁ – 333 hlasů
Ing. Milan MAREK – 330 hlasů
Samuel John KING – 327 hlasů
Bc. Dagmar STAŇKOVÁ – 346 hlasů
Tamara KOUTNÍKOVÁ – 313 hlasů
Libuše KUČEROVÁ – 346 hlasů
David ŠERCL – 313 hlasů
Mgr. Dana GAVRINĚVOVÁ – 385 hlasů
3. Společně pro Dobřichovice, sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 – získalo celkem 5.199
hlasů, tj. 24,8 % (v roce 2014 to bylo 4.554 hlasů
a 22,2 %).
PhDr. Jiří RŮŽEK – 528 hlasů – zvolen
Ing. Daniel HAVLÍK – 492 hlasů – zvolen
Ing. Jakub KNAJFL – 447 hlasů – zvolen
Ing. Vladimír BEZDĚK – 438 hlasů – zvolen

Bc. Monika VÍŠKOVÁ – 400 hlasů
Ing. Jan VACULÍK – 341 hlasů
Ing. Martin PÁSEK – 264 hlasů
Ing. Josef SIKYTA – 292 hlasů
Ing. Ondřej NEHASIL – 281 hlasů
Ing. Jan HÁJEK – 297 hlasů
Dr. Ing. Jan POLÁK – 243 hlasů
Ing. Jiří GEISSLER – 351 hlasů
Jindra SOLNIČKOVÁ DiS. – 334 hlasů
Ing. Eva VACULÍKOVÁ – 285 hlasů
Marek PATHY – 206 hlasů
4. ČSSD – získala celkem 295 hlasů, tj. 1,41% (v
roce 2006 to bylo 1.512 hlasů a 9,2 %).
Ing. Michal MAXA – 102 hlasů
MUDr. Jaroslav HORNYCH – 101 hlasů
Ing. Josef KSANDR – 92 hlasů
Mnoho lidí se opět ptá, jak je možné, že do
zastupitelstva obce je zvolen někdo, kdo získal
méně hlasů než jiný kandidát s vyšším počtem
hlasů, který naopak zvolen nebyl. Absolutní
počet hlasů jednotlivce není totiž podle volebního zákona rozhodující pro jeho zvolení. Rozhodující je počet mandátů, který každá volební
strana získá na základě celkového počtu hlasů
pro každou volební stranu (součet hlasů pro
jednotlivé své kandidáty). Podle tohoto výpočtu
získaly jednotlivé volební strany: ODS + NK 7
mandátů, FOD 4 mandáty, Společně pro Dobřichovice+TOP09 – 4 mandáty.
Tyto mandáty se obsazují kandidáty jednotlivých stran podle jejich pořadí na kandidátce,
které si stanovuje každá volební strana sama
a toto pořadí zřejmě odráží záměr každé strany,
které kandidáty preferuje, protože je předem
jasné, že nemohou být zvoleni všichni. Pokud příslušná strana získala např. osm mandátů, obsadí
je svými kandidáty z prvních osmi míst na kandidátce, pokud ovšem někdo z nižších míst nepřeskočí nahoru.
Přeskočit může ten kandidát, který získá více
hlasů, než činí průměr celé volební strany zvýšený
o 10%. Podívejme se např. na výsledky Sdružení
ODS+NK. Tato volební strana získala celkem
10.066 hlasů. Vydělením počtem kandidátů, tedy
číslem 15, zjistíme průměrný počet hlasů, v tomto
případě to je 671. Toto číslo zvýšíme o 10%, tedy
na 738,2. Získal-li některý z kandidátů více hlasů
než 738, postupuje na první místo. Je-li takových
kandidátů více, seřadí se v pořadí absolutního
počtu získaných hlasů. Limit 738 hlasů překonali
P. Hampl (902 – zůstává na 1. místě), M. Pánek
(776 – zůstává na 2. místě), J. Abel (761 – zůstává
na 3. místě), J. Neubert (758 – postupuje z 9. na 4.
místo!!), F. Kándl (744 – postupuje z 6. na 5. místo).
Protože ODS+NK získala 7 mandátů, nastupují na
šestý a sedmý mandát další z kandidátky, tj. J.
Ježek a P. Kaplan, který byl původně na 4. resp. na
5. místě. Nebyla zvolena kandidátka na 7. místě,
i když získala 711 hlasů, protože ke zvolení by jich
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potřebovala min. 739. Tímto způsobem mohou
voliči měnit pořadí zvolených zastupitelů podle
svých vlastních preferencí a změnit tak úmysly
těch, kteří kandidátky sestavují.
Jak to dopadlo v okolních městech a obcích
V Řevnicích je nové zastupitelstvo opravdu
duhové. Skládá se totiž ze zástupců všech šesti
kandidujících subjektů. Volby vyhrálo sdružení
Pro Řevnice s 5 mandáty, sdružení Perspektiva
pro Řevnice získala 4 mandáty, Naše Řevnice 2
mandáty, Sdružení TOP09 a NK také 2 mandáty
a ODS a Svobodní po 1 mandátu. Zajímavostí je,
že v zastupitelstvu zasednou i tři bývalí řevničtí
starostové – T. Smrčka, L. Kvasnička a M. Cvanciger, ale i bývalá vedoucí dobřichovického stavebního úřadu Ing. Alice Čermáková.
V Černošicích zvítězilo s velkým náskokem
hnutí Věci černošické a získalo 9 mandátů z 21.
Podobně jako v Řevnicích, i zde všech pět kandidujících stran překonalo 5% hranici a má zastoupení v zastupitelstvu města. Hnutí Trojlístek má
4 zastupitele, ODS a TOP09 po třech křeslech
a Piráti získali zbylé dvě.
V Letech volby vyhrálo sdružení Letovští NK
dosavadní starostky B. Tesařové se 4 mandáty
před ODS se třemi mandáty.
V Karlíku se odehrál tuhý souboj mezi dvěma
skupinami: Sdružení NK Karlík a Sdružení pro
Karlík. Vyhrálo Sdružení pro Karlík se 4 mandáty
ze sedmi a patrně bude zvolen nový starosta,
pokud se zastupitelé nedohodnou jinak.
Na Mořince bude opět obec řídit téměř
dámská sestava (4 ženy a jeden muž) se starostkou Smoterovou a dobřichovickou rodačkou
Martinou Barchánkovou – Caldovou, která získala
nejvyšší počet voličských hlasů.
Ve Všenorech nastala velká změna, protože jak
dosavadní starosta Z. Seidler tak i jeho zástupce
již nekandidovali. I kandidátka v sousední obci
byla nezvyklá – kandidovala totiž samostatně
paní Alena Sahánková, která získala nejvyšší
počet hlasů a byla zvolena. Dále kandidovalo
sdružení Všenory 2020, ze kterého bylo zvoleno
prvních osm jmen na kandidátce.
Volební účast byla v sousedních obcích
vesměs vyšší než u nás, např. v Řevnicích 57,3% (u
nás 54,0%), v Černošicích 60%, v Letech 60,6%, ve
Všenorech ale jen 42,5% (neobvykle nízká účast!).
Dá se říci, že v menších obcích přijde k volbám
obvykle více lidí, např. v Karlíku 67,5%, na Mořince
67,4%, v Zadní Třebani 67,4% nebo v Hlásné
Třebani 65,9% (naopak v Berouně jen36%!!).
V. Kratochvíl

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Lepší by bylo, aby si po sobě
uklízel každý sám
Slunečné odpoledne ve čtvrtek 20. září, ale
mnoho dětí naší školy netrávilo svůj volný čas
odpočinkem, ale užitečnou prací. Kolem padesáti žáků z pátých až devátých tříd a dokonce
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Příprava na sběr odpadků
jedna maminka s dětmi totiž přišli „Uklidit
Česko“. Všichni se tak stali součástí celosvětového projektu Ukliďme svět, který u nás
nese název Ukliďme Česko. Deváťáci zjistili, že
v České republice se zapojilo 7030 dospělých
a 2863 dětí. A my byli hrdí na to, že velká část
dětí byla právě z Dobřichovic. Vyslechli jsme si
instrukce, dostali rukavice a pytle. Rozdělili jsme
se do skupinek, z nichž každá uklízela v jiné části
Dobřichovic.
A jaké si všichni odnesli zážitky?
„Po skončení akce jsem měl ze sebe skvělý pocit.“
„Byla to legrace. Byli jsme s kamarády venku
a ještě dělali něco užitečného.“
„Šla jsem, protože mě štvou na zemi ty odpadky.
Nasbírali jsme jich tři plné pytle!“
„Úklid mě sice moc nebaví, ale tahle akce mě
hodně bavila.“
„Na začátku jsme nacházely převážně nedopalky cigaret a obaly. Pobavilo nás, když jsme
našly v trávě něčí svačinu. Na začátku Viničné
ulice leželo hrozně moc nedopalků. Takže jsme
si hrály na Popelky a sbíraly jsme. Došly jsme až
ke kontejnerům. Tam to bylo příšerné.“
„Za střelnicí byla snad skládka, nebo co!“
A s čím souhlasíme asi všichni – „Lepší by bylo,
aby si po sobě uklízel každý sám.“
Na závěr máme pro vás vzkaz od Ivony Kořínkové, která s původním nápadem společného
úklidu přišla:

Litujete, že jste nemohli našim školákům
pomoct? Nezoufejte! V listopadu budeme uklízet
na zimu.
Neváhejte, vezměte rodiče, děti, kamarády
a přijďte v sobotu 3. 11. 2018 v 9:00 na parkoviště před Sokolovnu v Dobřichovicích. Na místě
budou k dispozici pytle a rukavice. Vydáme se
směrem do Karlíka. Pokud nám bude přát počasí,
ohřejeme se u táboráku a za odměnu si opečeme
špekáčky. Detail akce naleznete na https://www.
uklidmecesko.cz/event/19479.
Těšíme se na vás!

Radostné očekávání „Českého
adventu“
Přestože venku panuje dosud krásné počasí
babího léta, u nás v ZUŠ Dobřichovice již naplno
probíhají přípravy na letošní předvánoční
koncert, který dostal název „Český advent“.
Advent (z latinského adventus) znamená
příchod. Je to začátek liturgického roku, období
čtyř neděl před vánočními svátky. Doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, čas rozjímání a dobročinnosti.
Dříve byla doba adventní zároveň dobou půstu,
kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění.
Fialová barva, která dominuje i na plakátu našeho
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koncertu, symbolizuje pokání, ztišení a čekání.
Tradice zapalování svíček na věncích přímo
vychází ze židovské tradice zapalování osmi svící
o svátcích zvaných Chanuka.
Pro naše adventní hudební představení jsme
vybrali nádherný prostor pražského kostela
sv. Šimona a Judy v Dušní ulici v Praze, kde se
koncert ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 19.00
hodin uskuteční. A protože v roce 2018 slavíme
100 výročí od založení Československé republiky, rozhodli jsme se zvolit pro tuto příležitost
výhradně český barokní a klasicistní repertoár.
Česká hudební tradice se totiž může pochlubit
výjimečným počtem kvalitních adventních písní.
Uplatňují se zejména při jitřních mariánských
mších zvaných roráty.
V první polovině koncertu zazní například
sólové varhanní skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Pastorely Jakuba Jana Ryby, komorní
skladby Františka Bendy a Jana Zacha.
Po přestávce se mohou posluchači těšit na
krásné české adventní písně, které zaranžovala
do podoby hudebního pásma, speciálně pro naši
školu, skladatelka Zdena Margarida Košnarová.
Spolu s naším orchestrem, pod vedením dirigenta
Dušana Navaříka, zazpívá celé naše pěvecké
oddělení a jako hosté vystoupí i dva studentské
sbory. Sbor Repetice Gymnázia Na Pražačce a studentský sbor Shamwari. Celkem se počítá, že na
koncertě vystoupí až 80 účinkujících.
Myslím, že se tedy můžeme společně těšit na
krásný duchovní i hudební zážitek a účinkující
děti na krásnou příležitost zahrát a zazpívat si na
výjimečném místě v nádherném prostoru kostela
sv. Šimona a Judy. Co nejsrdečněji vás tímto na
koncert zveme.
E. Koblížková

Strom splněných přání
v restauraci Zámecký had
Mezi nejkrásnější svátky patří právě ty vánoční.
S nimi je spojeno i předvánoční nakupování
dárků pro naše blízké. Třináctým rokem pořádáme v restauraci Zámecký had Strom splněných
přání pro děti z pěstounských rodin pod organizací OSPOD. V loňském roce se Vám podařilo
obdarovat a udělat tak radost přes 100 dětem.
Pokud byste se chtěli letos zúčastnit této milé
akce, stačí přijít do restaurace Zámecký had
v Dobřichovicích a vybrat obálku s přáním. Strom
plný obálek s přáními bude připraven v restauraci
od 5. listopadu a dárečky se odvážejí dětem před
Vánocemi. Za děti Vám velice děkujeme.
Kristýna Pánková a kolektiv restaurace
Zámecký had.

Angličtina hrou a písničkou –
Dobřichovický domek
V Dobřichovickém domku jsou ještě volná místa
v kroužcích Aj hrou a písničkou. Rádi uvítáme
vaše děti na 60 minutové lekci. Mohou se zúčastnit i nezávazně.
Za pomoci interaktivních cvičení, písniček,
herních aktivit a čtení v angličtině se děti seznámí
se základní slovní zásobou a jednoduchými
větami, čímž snadněji objeví nový jazyk. U pokro-

čilejších dětí si kroužek klade za cíl výše uvedeným způsobem vést děti k aktivnímu používání
a rozšiřování již nabytých znalostí, případně jim
pomoci zbavit se ostychu mluvit.
Úterý 13.00-14.00 začátečníci 1.-2.třída,
možno i předškoláci
Úterý 14.20-15.20 mírně pokročilí 2.-4 třída
Převádění dětí ze školní družiny do DoDa
a zpět zajištěno.
ZS

5. ročník svíčkové je za námi
Kdybychom měli tipovat, jaká jsou oblíbená
jídla svatých, u sv. Petra bych vsadil na svíčkovou. Již pátý ročník “Festivalu svíčkové omáčky
– memoriálu Jenufa Šuchmy” proběhl v sobotu
13. října odpoledne, tradičně bezprostředně po
posledních farmářských trzích a popáté opět za
krásného, skoro letního počasí. Teplé sluníčko
přilákalo na nádvoří dobřichovického zámku
početný dav fanoušků dobrého jídla, ale nejen
ty, co si v předstihu zajistili degustační pásky. Pan
Horáček prodával svíčkovou komerční, spousta

stánků se všemožnými dobrotami z farmářského
dopoledne zůstala, takže zkrátka nepřišel nikdo.
Pan starosta Hampl těsně po 14 hodině měl
festival odstartovat výstřelem, protože však
v těch místech pistole selhávají, musel nakonec
nějaký zvuk vydat alespoň bubeník. Výstřel
samotný se ozval až o několik minut poté, když
jsme u pořadatelského stolku zkoumali důvod
nevystřelení. Jinak vše probíhalo dle tradičního
programu. Hudební doprovod tentokrát zajistila skupina Tango Jazz Band Saši Skutila, která
svou muzikou významně pomohla k příjemné
odpolední atmosféře. Kolem půl páté bylo skoro
dochutnáno. Zbývalo posledních pár opozdilců,
kteří však svými hlasy s pořadím již nedokázali
zamíchat.
Pořadatelé z Agentury GEI-ŠA si letos užili
předstartovní napětí až, až. Nejprve bylo třeba
zájemce o účast v soutěži odmítat, aby pak
na poslední chvíli hned několik přihlášených
účastníků odřeklo. A aby to neskončilo fiaskem,
rozhodl se jeden z pořadatelů podruhé vstoupit
do stejné řeky a po prvoročníkovém fiasku znovu
vyrazit se svou kůží na trh. Ale jak tak po ty uplynulé ročníky seděl nedaleko poroty a poslou-
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chal ta hodnocení, ve kterých se objevovaly
poznámky typu – rozemletý pepř, rozmixované
nové koření, neprovařená mouka, instantní jíška,
maggi – pokusil se jen vyvarovat těchto chyb
a porota hned tento vzorek s číslem 13 jednoznačně vyhodnotila jako nejlepší. Jenomže tou
dobou ještě nikdo, kromě „nalévačů“ nevěděl,
kdo je autorem. Pravda vyšla najevo, až když
dobřichovický starosta vytáhl papír s identifikací
vzorků a problém byl na světě. Předávejte pohár
sám sobě. Navíc s vědomím rozruchu na vsi po
vítězství Jana Šuchmy hned ve druhém ročníku.
Aby vše nedostalo nádech grotesky, byl vzorek č.
13 označen za nesoutěžní doplněk startovního
pole a vyhlášeni účastníci dle dalšího pořadí.
Řešení rychlé a snad i elegantní.
Pořadí dle laického ochutnávání nakonec
mělo tuto podobu 3. místo Lukáš Dragoun –
restaurace Chalupa, 2. místo Tomáš Krpec – Jez

Zajímavosti
Generál Pellé a jeho kresby
a malby
V souvislosti s článkem o generálu Maurice Pellé
ještě jedna současná informace. V pražské ville
Pellé, která se nachází v Pelléově ulici 10, v Praze
Dejvicích (od metra Hrančanská je to jen pár kroků)
probíhá až do 11. listopadu velmi zajímavá výstava
s názvem „Generál Pellé a čeští umělci ve Velké
válce“. Výstava je otevřena denně mimo pondělky
od 13 do 18 hodin. Výstava představuje generála
jako malíře i jako vojáka. Jako malíře proto, že
v době jeho studií na vojenské akademii nebyla
ještě fotografie rozšířená tak, aby byla přístupná
každému a kadet Pellé a pozdější mladý důstojník si různé vojenské situace kreslil. Jeho kresby
získala jeho vnučka paní Isabella Monzni Pellé,
dcera paní Maryšky Sandiford Pellé, jediné dcery
generálovy. Paní Monzini vydala ve spolupráci s
Ministerstvem obrany ČK v roce 2010 obrazovou
publikaci s názvem „Generál Pellé - obrázkový
deník“, kde čtenář najde bezpočet generálových
kreseb od jeho mládí až po jeho působení v Praze
a také mnoho fotografií, náčrtků a plánků. Odkaz
generála uchovává právě paní Isabella.
Kromě bitevních situací uvidíte i generálovy
karikatury a krajinomalby. Druhou část výstavy
tvoří díla českých výtvarníků, kteří byli většinou
přímými účastníky Velké války (tedy 1. světové
války), ať již byli přímo na frontě nebo ze zámezí
podporovali snahu T. G. Masaryka o vytvoření
samostatného Československa. Uvidíte tam díla
vynikající umělců jako byli František Kupka, Vácav
Špála, Josef Váchal, Emil Filla, Otto Gutfreund,
Otakar Nejedlý, Josef Šíma či Vojtěch Preissig.
Všechny se nějak dotýkají 1. světové války.
vk

Večer sokolských světel 2018
v Dobřichovicích
Již počtvrté jsme si v Dobřichovicích připomněli
památný den Sokolstva 8. říjen uspořádáním
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dobré naděje, a vítěz a 1. místo Pavel Macák –
občerstvení COOP.
Odborná porota, letos posílena o herečku
a moderátorku Ivu Hüttnerovou na třetí místo
dosadila Tomáše Březinu – restaurace Panská
zahrada, na druhé místo studenty odborné školy
Prosek Point a za vítěze vyhlásila Tomáše Krpce –
Jez dobré naděje.
Festival svíčkové a nakonec i piknik jsou
velké akce, které by nešly zorganizovat bez
pomoci řady nadšenců a finanční podpory
města Dobřichovice a letos i Krajského úřadu
Středočeského kraje. Jen tak mimochodem,
celkové náklady se šplhají přes 150 tis. Kč
(prosím pěkně bez jediné koruny vyplacené
organizátorům). K významným pomocníkům
patří Bímovi. Od ak. malíře Tomáše Bíma, který
věnuje diplomy a sem tam nějaký obrázek
jako cenu a který propůjčil svou tvář reklamě

na piknik, přes Tomáše Bíma jr. dodavatele tištěných věcí až po Karolínu, v jejíž kavárně se
scházíme a která pomáhá s předprodejem. Pan
Horáček zajišťuje komerční svíčkovou, půjčuje
nám šafiny včetně jejich přípravy i závěrečného
mytí. Ke zdaru akce přispívají kuchařky z mateřské školky – dvorní to dodavatelky knedlíků
– a těch se sní kolem 45 šišek, Monika Víšková
s partnerem, Honza Kuna starající se o zvuk
a velmi důležití pomocníci – místní mládež pod
vedením Viktora Ježka, kteří stěhují, chystají,
nalévají, obsluhují porotu a pak uklízejí. Všem
vyjmenovaným patří velký dík.
Závěrem zkusím motivovat čtenáře IL,
nestyďte se ukázat své kuchařské umění, soutěž
není jen výsadou profesionálů. Můžete o tom rok
popřemýšlet a v říjnu 2019 stát na startovní čáře
a pokusit se přispět k pobavení ostatních.
JG
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Večera sokolských světel. Sešli jsme se v neděli 7.
října 2018 za soumraku v předvečer památného
dne na pravém břehu řeky Berounky v kempu,
abychom uctili památku sokolů, kteří za svobodu
položili své životy.
Přestože jsme slavnost v prvním roce cílily
na mladší školní věk, neboť v této kategorii
jsme měly my cvičitelky vlastní děti, tak během
minulých ročníků se nám námořnictvo rozšířilo
na obě strany – nahoru do 13letých zkušených
lodníků a dolů do předškoláků i se sourozencem
v kočárku. Nadšení rodiče opět pomohli svým
dětem s výrobou dřevěných lodiček se svíčkami.
Po loňských vyzdobených plavidlech jsme tentokrát opravdu uspořádali přehlídku, když jsme
všechny lodičky seřadili vedle sebe na lavičku.
Základem většiny lodiček bylo dřevěné prkénko
nebo kus kůry. Jejich paluby byly ozdobené
květy, listy, plody a šiškami. Některé lodičky měly
i papírové plachty s nakresleným znakem křižovníků, dobřichovickým erbem nebo s českou
vlajkou s číslovkami 1918, 2018, 100. Největší
lodička měla dokonce tři komíny.
Návštěvníky uvítala náčelnice odboru sportovní všestrannosti a dětem i dospělým v krátkosti vysvětlila důvod dnešní slavnosti. Potom
jsme zapálili svíčky na lodičkách a pustili je po
klidném toku Berounky nad jezem. Tentokrát
jsme ale měli smůlu na počasí. Vítr svíčky zhášel
a ještě foukal nezvykle proti směru toku řeky,
takže nesvítící lodičky místo k jezu a zámku směřovaly opačně. Děti ale i tak sledovaly svá plavidla, co jim molo, vrbičky, šero a rodiče dovolili.
V minulých ročnících tatínkové pod rybím přechodem lovili zbytky jejich rodinných lodiček,
aby aspoň to prkýnko mohli použít příště, ale
letos na hluboké vodě a volné hladině nad jezem
chytat nemohli.
Vzpomínkové akce se zúčastnilo asi 50 účastníků se 30 lodičkami.
Jana Maxová a Irena Nolová, Odbor sportovní
všestrannosti, T. J. Sokol Dobřichovice, župa
Jungmannova

Schůzka spolužáků
Tímto se dává na vědomí, že žáci paralelních
tříd A a B, kteří ukončili dobřichovickou (tehdy
osmiletou) školu v roce 1958, se po šedesáti
letech opět setkali. Schůzka se uskutečnila
v sobotu 6. října v hale Bios; byla velmi zdařilá
a na nikom z osmadvaceti zúčastněných byste
nepoznali, že je mu přes sedmdesát. Stojí možná
za zmínku, že mezi nás přišla i bývalá spolužačka Zdenka Bondyová, která s námi školu
neukončila, protože se ve čtvrté třídě odstěhovala. Vzpomínali jsme na všechno možné – na
léta školní docházky, na to, jak jsme na konci
osmého ročníku skládali závěrečnou zkoušku
(z češtiny, matematiky a ruštiny), a samozřejmě
i na své učitele a spolužáky; nezapomněli jsme
ani na ty, kteří už nejsou mezi námi. Nemohli
jsme také vynechat své aktivity mimoškolní,
zejména sportovní, a také „jak jsme chodili do
Sokola“, kde mnozí a mnohé z nás trávili každou
volnou chvilku.
Za svolání této schůzky patří dík organizátorkám – spolužačkám M. Dufkové (Vitákové) a J.
Šestákové (Gemperlové); s pátráním po adre-

Večer sokolských světel

Naše třída v roce 1958

Naše třída v roce 2018
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sách pomohly B. Kaucká (Šrámková) a I. Roubová
(Caldová). Organizátorkou dřívějších schůzek
byla vždy A. Husáková (JUDr. Pomschárová),
která se sice na tento sraz dostavila (dokonce
v doprovodu dětí), ale pro vážné onemocnění se
nemohla na jeho přípravě podílet.
Na příjemnou a veselou atmosféru, která na
tomto setkání panovala a která je snad patrná
z přiložených fotografií, budou jeho účastníci
velmi rádi vzpomínat. Příští sraz je plánován na 5.
říjen 2019. Věříme, že bude stejně úspěšný jako
ten letošní.
Podle údajů od Jany G. sepsal HgS

Dopolední kurzy angličtiny
pro dospělé v Osvětové
besedě
Poslední zářijový, resp. první říjnový týden
začalo první pololetí pravidelných dopoledních
kurzů angličtiny pro dospělé v ZUŠ Lomená (OB
Dobřichovice). I nadále rády přivítáme další
zájemce různých pokročilostí i věku. Můžete
si vybrat z následující nabídky kurzů různých
pokročilostí:
čtvrtek 9.00-10.15 středně pokročilí I
čtvrtek 10.30-11.45 mírně pokročilí II
pátek 9.00-10.15 pokročilí
pátek 10.30-11.45 mírně pokročilí I
(nižší úroveň po domluvě – římská číslice
označuje přibližný stupeň pokročilosti)
Výuka probíhá v malých skupinkách a přátelské atmosféře. Učební texty s poslechy a pomůcky
jsou doplňovány aktuálními internetovými materiály v angličtině a možností sledování vybraných
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videí. Cena je 125 Kč za 75minutovou lekci, platba
je do konce pololetí.
Kurzy nadále vedou zkušené lektorky Zora
Strnadová (st, čt, pá tel. 776 028 441) a Kristina
Millerová (pá-pokročilí, tel. 607 689 777). Samozřejmá je možnost nezávazné účasti na kterékoliv
lekci zdarma. Zájemci nás mohou kontaktovat též
na níže uvedené e-mailové adrese.
Těšíme se na vás!
dopolednianglictinadobrichovice@seznam.cz

Kaple ve Všenorech
Kaple zasvěcená sv. Janu Křtitelovi ve Všenorech,
která v minulosti sloužila jako soukromá kaple
i v podzemí jako pohřební místo rodiny Nolčů
a Kasalických byla péčí a nákladem obce Všenory
opravena a v polovině září představena veřejnosti. Jeden z umělců, který byl autorem výmaleb
interiéru kaple, byl i malíř Adolf Liebscher, který
se podílel i na výzdobě budovy Národního
divadla v Praze.
Kaple je zapsána v seznamu nemovitých
památek.
vk

Benefiční odpoledne ve
Všenorech
Srdečně Vás zveme na sedmý ročník Zábavného
benefičního odpoledne v sobotu 24. 11. od 14.00
hodin v prostorách 1. stupně ZŠ a MŠ Josefa
Kubálka ve Všenorech. Malí i velcí se budou moci
pobavit i vzdělat v našich pestrých dílnách, občer-

stvení přinese oblíbená kavárna se zkušeným
baristou a slanými i sladkými dobrotami napečenými rodiči našich dětí. Cukrová vata, svařené
víno, skvělá tombola pro všechny, s napětím
očekávaná aukce! Přijďte s námi strávit příjemné
chvíle, možná i pořídit nějaký vánoční dárek
a hlavně podpořit naše děti. Těšíme se na Vás!
RB

Léčebné a sebezkušenostní
programy v Centru komplexní
péče Dobřichovice
V Centru komplexní péče Dobřichovice připravujeme pestrou nabídku léčebných a sebezkušenostních programů pro širokou veřejnost.
Novinkou je dvouhodinový seminář Vědomý
pohyb s Mgr. Boťchovou, na kterém se naučíte
lépe vnímat své tělo a své pocity. Lze se přihlásit jednorázově na páteční termíny 26. 10. nebo
9. 11. Pro rodiče i nastávající rodiče malých dětí,
kteří se zajímají o jejich správný pohybový vývoj,
je v sobotu 10. 11. připraven seminář s Mgr. Šabíkovou Léčivá podpora rodiče. Další seminář
s Bc. Arcimovičovou Čchi-kung 6 dechů pořádáme v neděli 11. 11. Naučíte se na něm tradiční
sestavu šesti cviků, které pomáhají léčit vnitřní
orgány. V pátek 23. 11. se můžete přihlásit na
seminář s Mgr. Duchoslavovou. Projezte se ke
zdraví, kde se dozvíte, jak stravováním můžete
pozitivně ovlivnit svůj zdravotní stav.
Od 20. 11. začíná série čtyř skupinových
setkání Cvičení k odbourání stresu s Mgr.
Lenkou Slavíkovou, kde se účastníci naučí, jak
pracovat se stresem na úrovni těla a nacvičí si
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jednoduché techniky použitelné v každodenním
životě. Již nyní se můžete přihlásit na 4 setkání
s pohybovou terapií s Mgr. Martou Lebedovou.
V malé skupině účastníků se budete věnovat
pohybu a rozvíjet vlastní pohybovou tvořivost.
Začínáme 14. 1. 2019. Více informací jako i přihlašovací formuláře na jednotlivé programy naleznete na
www.ckp-dobrichovice.cz

Nová černošická Galerie 90°
zahájí svou první výstavu
V Černošicích bude dne 27. října 2018, v předvečer výročí 100 let od vzniku Československé
republiky, slavnostně otevřena nová prodejní
galerie s názvem Galeri e 90°. Jedná se o prodejní galerii, kde bude možné zakoupit díla
vystavujících umělců. Její název symbolizuje pravý úhel, pravý úhel pohledu na věc,
kolmici směřující vzhůru či nejpřímější cestu
do uměleckých výšin. Galerie 90° se nachází
na náměstí Centrum Vráž v Černošicích, provozuje ji firma IBS ROKAL a zahajuje svoji činnost
výstavou obrazů dvou zajímavých umělců,
akad. mal. Martina Frinda a akad. mal. Jiřího
Šorma.
MARTIN FRIND je také někdy nazýván
malířem undergroundu. Jeho výstavy často
zahajoval jeden z hlavních představitelů
českého undergroundu, držitel ceny Jaroslava Seiferta a básník Ivan Martin Jirous,
který o Martinovi Frindovi řekl: „Mám pocit, že
obrazy Martina Frinda se mají pozorovat spíš
z větší vzdálenosti, z odstupu. Protože při těsné
blízkosti nás může mást technika jeho malby,
která obraz rozbíjí na jednotlivé úseky – a při
jejich prohlížení můžeme koneckonců zjistit,
že dokonalost či krása malby není Frindovým
cílem. Marcel Duchamp kdysi dělil malíře na

Martin Frind

Venkovní výstava Obrazy
žárem

Jiří Šorm
mám právo něco takového udělat, označit za
existenciální.“
JIŘÍ ŠORM je extravagantní umělec, dobrodruh a cestovatel, který své zážitky z exotických cest přetavuje do svých obrazů.
Ve svém díle hledá souvislost mezi pravěkým uměním a jeho vazbou na současnost.

Venkovní výstava Obrazy žárem
olfaktické a retinální. Olfaktičtí se opíjejí vůní
terpentýnu a v důsledku krásou obrazu. Retinální útočí skrze sítnici oka na šedou kůru
mozkovou. Myslím, že Martin Frind patří k těm
druhým. Jeho malbu bych neváhal, pokud

stále přítomna. Barevné obrazy jsou spontánními obrazy intuitivní malby, jak autor
cítí barevný život domorodých kmenů, tam
nechává malovat pouze podvědomí. Je
bytostný figuralista, i když jeho figury se
postupně fragmentují a zjednodušují do
polohy abstraktního symbolu.
Výstava trvá od 28. 10. 2018 do 27. 11. 2018
a je přístupná vždy od pátku do neděle od 10 –
19 hod. Případně je možné prohlídku či zakoupení vystavených děl domluvit s Adamem
Truschkou na tel. čísle 739-429 580.
Galerie 90° připravuje již další výstavu,
která bude zahájena dne 6. 12. 2018. Tentokrát
budou vystavovat dva zajímaví mladí umělci,
Tomáš Vavříček a Adam Stanko.
Za Galerii 90° srdečně zve galerista
Michael Pánek

Inspiraci nachází u domorodých kmenů, se
kterými se na svých cestách setkává. Velmi
intenzivní je autorova hra s barvou a světlem
– tmavé obrazy zaznamenávají skrytou sílu
energie, která je potlačována, ale i přesto

Galerie 90° za finanční podpory společnosti
IBS ROKAL si Vás dovoluje pozvat na venkovní výstavu smaltů na náměstí Centrum
Vráž v Černošicích s názvem Obrazy žárem.
Výstava Obrazy žárem představuje retrospektivní pohled na výsledky ostravského
symposia Smalt Art, kde jsou do ostravských
Vítkovic zváni přední čeští výtvarníci, aby
změřili své schopnosti s technikou smaltování. Vítkovická smaltovna je v tomto ohledu
zcela výjimečným místem. Díky schopnosti
zpracovávat i monumentální formáty, vytvořila smaltovna perfektní prostředí pro volnou
autorskou tvorbu. Výstava zdůrazňuje především formální různost a množství přístupů,
jichž jednotliví umělci užili k uchopení takto
specifické technologie. Materiál jakoby
si sám žádal od některých autorů pohled
do svého subatomárního nitra. Syrové
abstrakce a pohledy do tekutých vesmírů
barev a hmot na sebe s překvapivou lehkostí
berou podobu smaltového plechu. Zcela
opačnou polohu však představuje střízlivý
přístup plošné malby, nechávajíc naplno
vyznít svěží glazurní podstatu smaltových
barev. U některých autorů se zdá změna
techniky jako zcela druhořadý problém. Se
suverénní jistotou se pouští do složitých
námětů. Nepřehlédnutelná je i podoba
grafická. Zde můžeme sledovat prchavý
moment stříkaného smaltu s něžným gradientem a vnitřním světlem. Monumentální
dimenze zpracovaných formátů se příjemně
doplňují s moderní architekturou nového
náměstí v Černošicích.
Vystavení autoři: Magdaléna Jetelová,
Tomáš Císařovský, Viktor Frešo, Andrej Dúbravský, Lubomír Typlt, Daniel Balabán, Veronika
Holcová, Daniel Kreibich, Martin Kuriš, Petr
Hábl, Pavel Opočenský, Michael Rittstein,
Jana Vojnárová, Lukáš Miffek, David Krňanský,
Boris Jirků, Jan Vytiska, Irena Jůzová, Petr Nikl.
Kurátor: Adam Kafka
Pořádá Galerie 90° ve spolupráci s The Chemistry Gallery, advokátní kancelář Badokh, Vítkovice Machinery Group.
Srdečně zve Michael Pánek
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OSOBNOSTI OSMIČKOVÝCH
VÝROČÍ V DOBŘICHOVICÍCH
V roce 2018 si připomínáme události i osobnosti spojené s těmito událostmi, které se
staly v letech jejichž letopočet končí osmičkou. I v Dobřichovicích máme takové osobnosti, které zde delší či kratší dobu žily a zaslouží si alespoň vzpomínku.
O vznik Československé republiky v říjnu 1918, uhájení jejich nových hranic a stabilizaci nové československé armády se velmi zasloužil francouzský generál Maurice Pellé,
který několik let bydlel ve vile čp.105 na rohu ulic Krajníkovy a Svážné.
S událostmi let 1918, ale také roku 1938 byl spjat další náš spoluobčan, a to generál Jan
Syrový, který si nechal kolem roku 1930 postavit vilu čp. 330 na křižovatce ulic Strmé,
Lesní a K Lomu.
Konečně s událostmi roku 1968, o který jsme psali v srpnovém čísle Informačního
listu je spjat spisovatel a novinář Ludvík Vaculík, který pobýval v domě čp. 117 v ulici
K Tenisu a kde také nedávno zemřel.

Maurice César Joseph Pellé,
francouzský a československý
generál (1868 – 1924)
V roce 1918 vznikl nový stát Československo, který
nebyl ještě stabilizován, neměl vládu nad celým
svým územím, zejména nad Sudety, Slovenskem,
Podkarpatskou Rusí a očekával napadení a boj
o území s Maďarskem a Polskem. Proto tehdejší
ministr zahraničí dr. Edvard Beneš jednal s Francií
o její pomoci vytvořit naši armádu a stabilizovat
situaci. A k tomu uzavřel v lednu 1919 dohodu
s předsedou francouzské vlády G. Clemenceauem.
Její součástí bylo vyslání francouzské vojenské
mise, jejíž šéf by vykonával funkci náčelníka generálního štábu čs. armády.
Tehdejší vojenská situace u nás byla nepřehledná až zmatená. Československá armáda se
skládala z různorodých složek: legionářů italských, francouzských a srbských, mladých Sokolů,
domácích dobrovolníků, z propuštěných válečných
zajatců zformovaných do tzv. domobraneckých
praporů, z českých a slovenských vojáků bývalé c. k.
armády. Ministrem války byl M. R. Štefánik (který
byl ale stále mimo území ČSR), ministrem národní
obrany zapřísáhlý antimilitarista Klofáč. Ministerstvo nemělo vlastní budovu a úřadovalo porůznu
po Praze, nejvíce na Hradě. Nebyl ustanoven generální štáb, schopní vyšší důstojníci a generálové
byli stále s ruskými legionáři na sibiřské magistrále
a bývalí c. k. podplukovníci a plukovníci čekali na
prověření. V únoru 1919 bylo ve zbrani 75 tisíc
vojáků.
Francie vybrala pomoc mladé republice dobře.
Divizní generál Maurice Pellé ještě nedávno velel 5.
armádnímu sboru a účestnil se druhé bitvy na Marně,
měl dosti zkušeností s organizací vojsk z doby, kdy
pracoval na hlavním štábu, ale hlavně měl jako nikdo
jiný vlastnosti a zkušenosti diplomata, byl taktní,
komunikativní, vnímavý a přizpůsobivý. Byl jakýmsi
ministrem zahraničí hlavního stanu.
Dne 13. února 1919 zazněla na pražském Wilsonově nádraží Marseillaisa a k uvítání gen. Pellého
promluvilo několik ministrů a Jan Masaryk. Na
Hradě byl přijat prezidentem T. G. Masarykem,
ale jednoznačné podpory se mu nedostalo. Vláda
si nechtěla pohněvat Italy, ministr Klofáč nemínil
zřídit generální štáb a nehodlal reorganizovat své
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ministerstvo. Generál Pellé se tak po tři měsíce
potýkal s lhostejností, bezradností a snílkovstvím.
Nemohl postavit další divize, tak jak stanovily
vítězné mocnosti. Až když na Slovensku utrpěla
čs. armáda debakl a maďarská vojska třemi mohutnými proudy postupovala do vnitra Slovenska, T.
G. Masaryk svěřil osud mladé republiky do rukou
generála Pellé a 4. června 1919 ho jmenoval vrchním
velitele čs. branných sil. Pellé napsal přátelům: „Přijímají mě jako spasitele a nyní jsem byl o zázrak
požádán“. Generál Pellé na Slovensku republiku
ubránil, armádu nově zorganizoval, vytvořil generální štáb a systém vojenského školství.
Sídlo francouzské vojenské mise a bydliště generála Pellé v Praze bylo v krásné vile v dnešní ulici
generála Pellé v Dejvicích. Dnes je vila v majetku hl.
města Prahy a je využívána pro kulturní účely. Právě
zde probíká výstava, na kterou zveme v jiném článku.
Generál Pellé přivezl do Prahy francouzského
ducha i způsoby. Zajímal se mimo vojenství
o kulturu, byl zván do salonů a do vyšší společnosti.
Seznámil se s malířkou Zdenkou Braunerovou
z významné pražské politické, vědecké i umělecké
rodiny. Byla to malířka Braunerová, která generála
seznámila se svojí právě rozvedenou neteří Jarmilou, generál k ní zahořel a v Praze se konala slavná
svatba. Po svatbě koupil generál vilu v Dobřichovicích a novomanželům se narodila dcera Maryška.
Na Jarmilu Pellé, která zemřela v 60. letech a na
Maryšku Pellé, která zemřela před několika lety,
si v Dobřichovicích starší generace ještě pamatuje.
Tzv. vilu Pellé na rohu ulic Svážná a Krajníkova
nechala paní Maryška v 90. letech zrekonstruovat včetně nástěnných maleb své pratety Zdenky
Braunerové. Dcery paní Maryšky, které v ČR nežijí
a nikdy nežily, vilu nedávno prodaly. V září 1923
zde generála Pellé navštívil i T. G. Masaryk. Generál
Maurice Pellé zemřel v roce 1924 v Turecku.
S použitím článku Pavla Kyzlíka

vaná česká jednotka na Rusi s muži odhodlanými
bojovat za samostatný český stát. Potom se stal
jedním z velitelů čs. legií v Rusku. Začínal ale jako
prostý vojín a rozvědčík. Roku 1917 se vyznamenal
v bitvě u Zborova, kde přišel o pravé oko. V roce
1918 již měl hodnost brigádního generála a stal se
hlavním velitelem čs. legií v Rusku. Řídil boje na

Jan Syrový, generál a hrdina od
Zborova (1888-1970)
Narodil se v Třebíči jako syn klempíře, roku 1907
dokončil vyšší průmyslovou školu stavební v Brně
a pak pracoval u různých stavebních firem ve vlasti,
od roku 1912 v Rusku. Po vypuknutí 1. světové války
vstoupil do České družiny, což byla první organizo-

Generál Jan Syrový na titulní straně časopisu Life
v roce 1938
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Urale a na sibiřské magistrále i evakuaci legií do
vlasti, kam se sám vrátil až v roce 1920.
Po návratu do samostatné Československé
republiky je v letech 1920 – 1927 zemským vojenským velitelem v Čechách a podnáčelníkem generálního štábu. Přes nesporné vojenské schopnosti
se teprve roku 1927 stává náčelníkem generálního
štábu československé armády, jímž zůstal až do roku
1933. Od tohoto roku až do roku 1938 zastává funkci
generálního inspektora čs. branné moci. Za své
schopnosti i zásluhy byl povyšován – od roku 1923
by divizním generálem, od roku 1927 armádním
generálem (nejvyšší vojenská hodnost). Od září 1938
do dubna 1939 je opět ministrem národní obrany.
V Dobřichovicích si roku 1930 nechal postavit vilu čp. 330, která se nachází na křižovatce ulic
Strmá, Lesní a K Lomu. Zahrada kolem vily byla
udržována v japonském stylu. Místní hasiči ho
přijali jako čestného člena (asi v roce 1937) a mají
jeho podpis a podpis jeho ženy Běly ve své kronice.
Na jaře 1938 byl obecním zastupitelstvem jmenován čestným občanem Dobřichovic. Dne 10.
dubna 1938 se konala v místní sokolovně malá
slavnost. Děti ze žákovských samospráv obou škol,
tj. obecné a měšťanské, vytvořily u sokolovny špalír
a cestu posypaly květinami. Jan Syrový promluvil
tehdy k dětem: „Těší mne, že slibujete jíti udatně,
čestně a poctivě v dobách dobrých i zlých za
národní ideou a pracovati pro rozkvět naší drahé
vlasti. Poslouchejte svých pánů učitelů, neboť
z vás vychovají pro život řádné občany a občanky
a upřímné vlastence. Buďte pamětliví zásad našeho
velikého učitele a bojovníka za svobodu, pana prezidenta Osvoboditele. Buďte hrdí vždy a všude na
svou vlast a na svůj mateřský jazyk.“
Dramatické události podzimu roku 1938, hluboce
bolestné pro většinu českého národa, vyvrcholily
přijetím Mnichovské dohody a abdikací prezidenta
republiky Edvarda Beneše. V tomto čase se armádní
generál Syrový stává od 22. září do 4. října 1938
předsedou úřednické vlády, která přijala mnichovský diktát. S páskou na oku se podobal Janu Žižkovi
a lidé v něm spatřovali svého zachránce. Později
však na něho zanevřeli, i když i on byl jen pouhou
hříčkou velmocenských zájmů. Po obsazení zbytku
republiky 15. března 1939 a vzniku tzv. Protektorátu
Čechy a Morava odešel z politického i vojenského
života a žil většinou ve svém domě v Dobřichovicích.
Místní občané ho potkávali, jak chodí do mlékárny
pana Maděry (u sokolovny) pro mléko.
Po 2. světové válce byl gen. Syrový odsouzen
Národním soudem za kolaboraci s nacisty (setkal
se prý v plné své generálské uniformě s Hitlerem,
doprovázel německé generály po pohraničních
pevnostech a setkal se dokonce i s R. Heydrichem)
na 20 let do vězení a jeho majetek (včetně dobřichovického domu) propadl státu. Na dokumentárním filmu, který zobrazoval přehlídku německých
vojsk na Václavském náměstí po okupaci zbytku
Československa po 15. březnu 1939, je vidět na
tribuně mezi německými důstojníky. V roce 1948
byl rozhodnutím rady dobřichovického národního
výboru čestného občanství obce zbaven. Ve vězení
strávil 15 let, v roce 1960 byl amnestován, pak
pracoval jako noční hlídač. Dožíval v ústraní a v
bídě. V 76 letech odchází v roce 1964 do důchodu.
Zemřel v 82 letech dne 17. října 1970.
Vila byla v roce 1965 prodána manželům Hanzlíkovým, tehdejším nájemníkům, nyní je ve vlastnictví jejich potomků. V roce 1993 prodala tehdejší

Jan Syrový na schodech dobřichovické sokolovny
majitelka vily část zahrady a na této parcele byl
postaven nový dům.

Ludvík Vaculík, spisovatel
a novinář (1926 – 2015)
Další náš angažovaný spoluobčan ovlivnil události
roku 1968 nikoliv jako voják jako jeho dva předchůdci v tomto miniseriálu, ale jako mistr pera.
Narodil se v červenci 1926 v moravském
Brumově, kde byl po své smrti i pohřben. Jeho
mládí ovlivnila 2. světová válka, vyučil se u Bati
ve Zlíně, stal se vychovatelem učňů, ale dále studoval a od začátku 60. let se stal novinářem. Začal
psát i vážnější prózu. Veřejnost se s ním seznámila románem Sekyra. Další jeho známá díla jsou
Morčata, Jak se dělá chlapec, Český snář a další.
Angažoval se v událostech roku 1968, ale již na
sjezdu spisovatelů v roce 1967, kde pronesl slavný
projev s drtivou kritikou komunistického režimu,
za který byl vyloučen z KSČ poprvé. Na jaře roku
1968 sepsal zásadní text „Dva tisíce slov“, ve
kterém popsal, jak by měla československá společnost vypadat. Jeho 2000 slov byl podle normalizátorů základní protikomunistický text. Po okupaci
vojsky SSSR byl odstaven od všech kulturních
aktivit a vyloučen ze všech uměleckých a novinářských svazů a psal pouze tzv. do šuplíku. Z KSČ byl
vyloučen podruhé. Jeho texty se opisovaly a kolovaly mezi lidmi, kteří v nich
nacházeli odpovědi na často kladené
otázky o podstatě komunistické totality. Ujal se samizdatového vydávání
zakázané literatury, založil a vedl
slavnou Edici Petlice.
Po roce 1989 se vrátil do kulturního
a společenského života, včetně akcí
v Dobřichovicích. Četl u nás své fejetony, vystupoval se souborem Ludus
Musicus, uměl krásně zpívat, především moravské písničky. Jeho knihy
byly opět vydávány. Hodně energie
věnoval Lidovým novinám, kde měl
každé úterý svůj pravidelný sloupek
s názvem Poslední slovo, kde glosoval
události a také se mnohokrát zmínil i o
dění v Dobřichovicích, o kterých ale
psal vždy pouze jako „D“. Neměl rád
jméno Berounka, prosazoval, aby se
řece pod Plzní říkalo Mže.

Měl neotřelé názory, kriticky psal k mnoha
nešvarům naší nové a rychlé doby, nikdy nezapomněl, odkud vyšel.
Dne 6. června 2015 zemřel klidně ve svém
domě v Dobřichovicích.
Uvádíme dvě ukázky z fejetonů. První je z pera
Ludvíka Vaculíka z Českého snáře:
„Je noc zas. Všechno mě bolí od rytí. Sázeli
jsme zemáky (to jsme měli dělat před čtrnácti dny)
a přesazovali jahody (to loni v srpnu). Přijeli jsme
tedy v neděli na zahradu a tam se slavilo opravdické vzkříšení. Náš lesní palouk byl plný sasanek.
Na skalce svítily cípatými květy botanické tulipány.
Ze země leze eremus, všude objevujeme nové a nové
zoubky zdejších divokých lilií. Jenom mé rouby
zatím mlčí jak zařezané. Rybíz v neděli ještě nic – a v
pondělí kvete. Angrešt bude zas letos obsypaný.“
Autorkou druhého je manželka Ludvíka Vaculíka Marie Vaculíková:
„V našem sousedství žije velký muzikant František Běhounek. Ten je ředitelem souboru, ale v našem
sousedství také žije muzikantská rodina Matlova.
Maminka jim zemřela, o tom už jsem psala. Těsnými
sousedy z jedné strany jsou Paulovi, otec i syn účinkují vším, čím je pověří František Běhounek. Oblečení zpěvákům šila Mirka Paulová, která má čtyři
děti, je zaměstnaná a stále někomu nějak pomáhá.“
V. Kratochvíl
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Sport

Tenisový kemp 2018
mohou zúčastnit všechny děti, které v dobrém
kolektivu chtějí zvládnout volejbalové základy.
HgS

Tenisová škola Dobřichovice

První tenisový turnaj v Letech

Volejbal v polovině října
V začínající ligové sezóně odehrálo Áčko mužů už
čtyři zápasy, Áčko žen o jeden více. I když soutěž
teprve začala, zdá se, že obě naše družstva jsou
dobře připravena – jsou zatím na prvních místech
průběžné tabulky.
Muži A, 1. liga
V prvním utkání naši doma prohráli 3:1
s Beskydy, celkovým vítězem loňské sezóny.
V dalších utkáních však tento nepovedený
začátek napravili: doma porazili 3:0 Teslu Brno
a 3:1 Nymburk, na hřišti Lvů Praha B pak vyhráli
3:1. Doma mají na programu:
26. a 27. 10. Volejbal Brno a Velké Meziříčí,
16.11. MFF Praha, 8. 12. Lvi Praha B
a letošní rok zakončí 14. a 15. 12. se Starým
Městem a Bučovicemi.
Ženy A. 1. liga
Ženy jsou zatím bez porážky: V Králově Poli
vyhrály 3:1 a 3:2, doma porazily Hradec Králové 3:0
a 3:1, venku zvítězily nad družstvem kadetek 3:1.
Doma budou hrát:
9. a 10. 11. se Střešovicemi, 23. a 24. 11. s Královým Polem a letos končí 7. a 8. 12. s Hronovem.
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Muži B, krajský přebor 1. třídy
V úvodních dvou utkáních naši hráli ve Zruči
nad Sázavou – nejprve 3:0 vyhráli, ve druhém
zápase prohráli 3:2. Doma hrají:
20. 10. s Benešovem, 10. 11. s Roztoky, 24. 11.
s Mělníkem a 8. 12. s Vlašimí.
Ženy B, krajský přebor 2. třídy
Ženské Béčko ukončilo podzimní část své
soutěže na druhém místě za prvními Zdicemi
a před třetími Hořovicemi. V posledních
zápasech vyhrály v Hořovicích 3:1 a 3:0, doma
porazily Beroun dvakrát 3:0 a v posledním utkání
(také doma) se Zdicemi v prvním zápase prohrály 3:1, ale ve druhém vyhrály 3:2. Jarní část
jejich soutěže začíná 27. 4., kdy hrají v Králově
Dvoře.
Výborná zpráva na závěr:
Dobřichovické hráčky Adéla Nečasová
a Natálie Bělíková (ročník 2005 a 2006) byly
vybrány do užšího výběru mladých volejbalistek
středočeského kraje pro olympijské hry mládeže
ČR v roce 2019. Obě hráčky sice hostují v pražském klubu Olymp Praha, kde hrají v kategorii
starších žákyň, ale na zmíněném úspěchu se
značnou měrou podílejí jejich rodiče, kteří u nás
vedou tréninky mládeže. Těchto tréninků se

Rádi cvičíme, ale ještě raději si hrajeme
Kempy jsou proto skvělou příležitostí k tomu
spojit obojí dohromady. Díky tomu míváme
nejen skvělou atmos féru, ale i kupu nezapomenutelných zážitků. Rádi Vás uvidíme na jakémkoliv z našich budoucích kempů!
Sledujte aktuality na našich stránkách www.
msgem.cz, kde budeme vždy oznamovat jejich
konání s dostatečným předstihem.
První turnaj
Na závěr sezóny jsme se s dětmi poprvé
zúčastnili velkého turnaje sokolských přeborů.
Pro všechny to byla jedna velká premiéra a na
každého nervozita působila jinak. Děti zahrály
krásný tenis a nezbývá, než všem účastníkům
poděkovat za reprezentaci tenisového klubu
TJ Sokol Dobřichovice a pochválit je za jejich
výkony. Věříme, že se turnaj pro mnohé stane
odrazovým můstkem do závodního hraní a že
o našich hráčích ještě uslyšíme.
Dětský den a grilování
V sobotu 13.10. se uskutečnila dlouho očekávaná akce na závěr velmi povedené sezóny!
Děti po cely den hrály mnoho zápasů (dvouhry
i čtyřhry), někteří ještě pokračovaly dokud
nepadla taková tma, ze nebylo vidět přes síť na
soupeře... Večer byl věnován již grilování. Účast
byla veliká a atmosféra skvělá! Těšíme se na
všechny opět za půl roku v tenisovém areálu.
JM

Už čtyři desítky dětí se v Dobřichovicích baví fotbalem
Pro mil vníky kulatého nesmyslu začala v Dobřichovicích další sezóna. A i v ní pokračuje spolupráce mezi dvěma sokolskými oddíly: futsalem
a fotbalem.
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Směr vítězství
Máme za sebou první mistrovská utkání
a fotbalové turnaje okresního přeboru a v nich
se ukazuje to, co jsme předpokládali – tedy že
starší přípravka trenérů Pešiceho a Suchomela
a mladší přípravka B koučů Thelena a Nývlta
načínají sezónu, ve které se budou od starších
(a někdy i fotbalově kvalitnějších) soupeřů učit,
a občas budou vyučováni. S vysokými prohrami
počítáme, posunou nás vpřed.
Naopak mladší přípravka A pod vedení Matyáše
Jandourka (za pomoci Lukáše Pořízka) bude sklízet
ovoce své dosavadní práce, neboť konečně hraje
proti stejně starým soupeřům a chlapci zatím naplňují roli favoritů své skupiny okresního přeboru
(první turnaj vyhráli bez ztráty bodu). Aby se vše
vyvíjelo podle těchto předpokladů a někdy ještě
líp, ale potřebujeme maximální spolupráci rodičů,
což se ke vší spokojenosti daří.
Makáme o 106
Ještě před prázdninami jsme si nechali zpracovat hodnocení našich svěřenců v celosvětovém programu pro analýzu a zlepšení fyzických
schopností a technických fotbalových dovedností mladých hráčů.
Zvýšili jsme počet a doufáme i kvalitu tréninků s vidinou, že se to s postupem času odrazí
na výkonech (u výsledků to bude chvíli trvat).
Trénujeme již třikrát týdně při stejné výši rodičovských příspěvků. Máme obrovský potenciál, co
se týká počtu hráčů. Vždyť v Dobřichovicích jsou
zaregistrovány čtyři desítky chlapců ve věku 5 až
9 let ze širokého okolí.
Vedení dobřichovického fotbalu to vidí
a vychází nám vstříc, například poskytnutím
vhodných tréninkových časů. Také vedení Sokola
futsalistům hrajícím i fotbal umožnilo díky jejich
široké členské základně a viditelnému zaujetí
trénovat v optimálních časech v hale BIOS, a to je
obrovská výhoda.
Máme lepší tréninkové podmínky
Za finanční podpory futsalistů bude na jaře
k všem dispozici další, v součtu již třetí, pár bezpečných přenosných branek (5 x 2 metry). Tím se

Vítězové skupiny D okresního přeboru 2017 – 2018
opět zlepší nejen tréninkové podmínky, ale také
zkrátí doba turnajů okresního přeboru mladších
přípravek, protože se bude moci hrát na třech
hřištích.
Za sponzoring děkujeme
Velice si vážíme veškerých finančních i jiných
sponzorských darů a moc za ně děkujeme.
Kluci díky nim mají parádní dresy a teplákovky,
kvalitní prostředky na trénink zase pořizujeme
z části členských příspěvků. Největší obnos z nich
„padne“ na pronájem haly na tréninky a turnaje,
a také na pronájem hřiště s umělou trávou v Černolicích, kam budeme přes zimu jezdit.
Je třeba připomenout, že všichni trenéři
mládeže, kteří si navzájem většinou dělají
i vedoucí týmů, trénují zadarmo a sami si platí
i náklady na soustředění. Stále hledáme další
rodiče, kteří by se k nám chtěli připojit.
Nejsme kroužek!
Je jasné, že trenéři chtějí, aby se chlapci na
trénincích především bavili prostřednictvím nejrůznějších her a pak to přenášeli do zápasů, ale
to neznamená, že se v Dobřichovicích provozuje

levný fotbalový či futsalový kroužek, kam rodiče
během týdne či víkendu svého potomka několikrát odloží, aby si mezitím stihli dojet na nákup.
To opravdu ne!
Jsme futsalový oddíl, jehož členové hrají
také fotbal a svou snahou chtějí být příkladem
pro ostatní kluby v Poberouní. Na svěřence
jsme přísní, chceme být ke každému spravedliví
v hodnocení jeho přístupu ke sportu a potřebujeme pomoc rodičů v tom smyslu, aby i oni byli
na své děti v tomto směru nároční a podpořili
naše úsilí dostat z nich během tré ninků a zápasů
maximum. Futsal i fotbal jsou kolektivní sporty,
v nichž platí jeden za všechny, všichni za jednoho.
Vzhůru do puberty…
Na starší kluky totiž už přichází teta Puberta
a bylo by dobré, abychom toto tak kritické
období z hlediska úbytku závodníků a hráčů ve
všech sportech společně překonali a vytvořili
v Dobřichovicích co nejširší základnu bláznů,
kteří se honí za balónem a „nezlobí“.
Trenéři dětských týmů futsalu a fotbalu
TJ Sokol Dobřichovice

Kultura u nás i v okolí
Pozvánka na výstavu
fotografií Alfreda Šupíka
Dobřichovice, zámek: 9. 11. – 20. 12. 2018
Hledáni duše krajiny a srdce měst
Mám radost představit svou druhou výstavu
fotografií inspiračním prostředí Dobřichovického
zámku. Touto výstavou chci pokračovat ve sdílení
své rozsáhlé sbírky fotografií. Sbírka byla vytvořena během mé dlouhé profesionální kariéry
a života v mnoha zemích a rozšířená cestováním
do mnoha dalších zemí.
Několik slov k názvu výstavy. Slovo hledání
je poněkud nadužívané v kontextu tvůrčího
procesu, i když je jeho základem. Lokalita vytvořené fotografie je pro mě v tomto kontextu
druhořadá, i když je pro lepší porozumění identifikována. Vystavené fotografie jsou tedy osobního charakteru, rád bych se podělil s těmi

Žalman a spol. vystoupili 11. října na zámku
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okamžiky mého hledání něčeho, co vlastně nelze
nalézt, a ještě méně uchopit.
Není ovšem náhoda, že se pokouším zachytit zranitelnost rychle se měnící krajiny globálně
a ještě rychleji se měnících měst. Obklopuje nás
mnoho křehkého, co bychom měli stále více
chránit. Považuji to i za svou odpovědnost.
Alfred Šupík

Madla zpívá Dobřichovicím
Co by byl Ludvík Vaculík bez paní „Madly“? Ačkoli
její vliv nebývá zmiňován, stojí Marie Vaculíková
(1925) za mnoha aktivitami a rozhodnutími svého
muže. Její příběh představí ve filmu dokumentarista Petr Zemánek.
Film se bude promítat v Dobřichovicích, v sále
MUDr. Fürsta v úterý 20. listopadu 2018 od 19 hodin.
Post Bellum, o. p. s. uvádí Kino Příběhy 20.
století, které jsou realizovány díky podpoře Středočeského kraje a čerpají ze sbírky Paměti národa.
vk

Kulturní přehled
Dobřichovic
na listopad 2018
Výstavy
Křižovnický zámek, otevřeno
denně 10:00 – 18:00
Fotografie Alfreda Šupíka – Hledání
duše krajiny a srdce měst. Od 9. listopadu – 20. prosince.
Autor nám představí svou druhou
výstavu fotografií v inspiračním prostředí dobřichovického zámku. Touto
výstavou pokračuje ve sdílení své
rozsáhlé sbírky fotografií, která byla
vytvořena během dlouhé autorovy profesionální kariéry a jeho života v mnoha
zemích.
Výstava Betlémů ze šustí, keramiky
a kůže. Od 28. listopadu – 3. prosince
(svatební sál).

Café galerie Bím
Litografie amerického písničkáře
Boba Dylana. Od 3. listopadu –
5. ledna 2019
Boba Dylana má veřejnost v paměti především jako hudebníka. V textech jeho
písní se výrazným způsobem otiskuje
politika, filosofie, literatura a rezonují
v nich i sociální otázky. Čerstvý nositel
Nobelovy ceny za literaturu je ovšem
činný i výtvarně.
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Josef Klíma se svojí skupinou PKS zahrají na křtu knihy Josefa Klímy Zločin jak ho pamatuju

Další kulturní akce
Pátek 2. listopadu v 19:00, sál
MUDr. Fürsta ul. Anežky České
Koncert klasické kytay –
Julie Šupíková (Kyrgyzstán)
a Alexandre Glize (Francie)
Vstupné 100,-/80,- a děti do 15let
zdarma předprodej v Infocentru Dobřichovice

Středa 7. listopadu v 19:00
kaple sv. Judy Tadeáše
u zámku
Koncert: Slivenecký
akordeonový soubor

Neděle 11. listopadu 19:30
v 15:00 hodin v kostele sv.
Martina a Prokopa v Karlíku
Koncert „Příměří“
Soubor Ludus Musicus s hosty
Připomene konec Velké války toho dne
přesně před 100 roky.

Úterý 20. listopadu 19:00
v Sále MUDr. Fürsta
Promítání filmu „Madla
zpívá Dobřichovicím“
Část serie Kino Příběhy 20. století
Post Bellum o. p. s.

Sraz u lípy pod zámkem

Úterý 20. listopadu v 19:30 na
zámku
Křest knihy „Zločin jak ho
pamatuju“ spisovatele,
reportéra, a novináře Josefa
Klímy

Neděle 11. listopadu 19:30
v sále MUDr. Fürsta
Bluesové duo Bill Barret
a Brett Lewis z Los Angeles

A koncert hudební skupiny PKS – Josef
Klíma, Andy Saidl, Pavel Půta a hosté:
Jan Hrubý (housle) Sean Barry (keltská
harfa), Andrea Kudrnová (flétna).
Předprodej v Infocentru: 150,- /
na místě 200,-

Bill Barret je vynikající zpěvák a skladatel, ale i absolutní světová špička ve hře
na foukací harmoniku.
Předprodej vstupenek v Infocentru 120,/na místě 150,- Kč.

Sobota 1. prosince
Tradiční mostový ples

Vstupné dobrovolné

Sobota 10. listopadu v 17:00
Lampionový průvod

Hala BIOS
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Do Dobřichovic přijede
T. G. Masaryk a ministři první
československé vlády
s manželkami
Přijďte přivítat v neděli 28. října na dobřichovické
nádraží presidenta T. G. Masaryka s doprovodem
a doprovodit ho průvodem do parku, kde bude
následovat kulturně – společenský program
nejen pro naše hosty, ale i pro široku veřejnost.
Pivo a guláš budou podávány ZDARMA. Účast
zahraničních hostů je zajištěna.
Program:
13:00 Zahájení na dobřichovickém nádraží
13:30 Příjezd zvláštního vlaku taženého parní
lokomotivou s hosty
13:45 Přivíátání presidenta a jehí doprovodu
14:15 Průvod městem z nádraží přes lávku,
kolem školy a do parku
15:00 Program v parku – Zasazení stromu
republiky, vystoupení ZUŠ Dobřichovice,
Tanečního studia, Dětský soubor Kukadýlko,
Sokolové, Baráčníci, Divadelní společnost,
Vokální skupina Cabinet

Koncerty v kinu v Řevnicích
Neděle 11. listopadu od 18:00 RADŮZA a kapela
Úterý 20. listopadu od 19:30 ONDŘEJ RUML – Na
hubu
Vstupenky na všechny ostatní koncerty budou
v předprodeji od 4. října v obvyklých předprodejních místech.
Kuku

PRAHA – RADOTÍN
Kulturní středisko U Koruny, nám. prosince
Osvoboditelů 15, Radotín. Rezervace na www.
ukorunyradotin.cz. Nabízíme hlídání dětí.
Duo Oldáš (Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá)
pobaví radotínské publikum

ŘEVNICE
Kulturní akce spolku Náruč v Modrém
domečku náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice.
www.os.naruc.cz.
Otevírací doba galerie i kavárny je v úterý- sobota
9-19 hodin, v neděli 10-17 hodin, v pondělí je
zavřeno.
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TAXI – Biskup
Oktavia Combi, 19,90 Kč za km
na letiště 680,- Kč, do centra 520,- Kč
objednávky 602 207 476 – J. Biskup, Černošice

HLEDÁME STUDENTKU (STUDENTA) NA DOUČOVÁNÍ
Pro studenta tercie osmiletého gymnázia hledáme šikovnou studentku
(studenta nebo i aktivního seniora či maminku na mateřské)
na 1 hodinu 1x – 2x týdně. Vaším úkolem by bylo projít a zopakovat
probíranou látku a v případě potřeby látku dovysvětlit (internet je k dispozici).
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na tel. čísle: 608 248 003.

Hledáme

tří/dvougenerační dům v Dobřichovicích a okolí.
Přímý zájemce.
Tel: 731401830

Pronájem zámecké
vinotéky v Dobřichovicích

Město Dobřichovice zveřejnilo záměr podpronájmu vinotéky
na dobřichovickém zámku.
Prostor je ve střední a východní části sklepení,
je zde elektrický proud, voda a kanalizace.
Pronájem za účelem provozování vinotéky, vinárny a drobného občerstvení
je vypsán na 3 roky a předpokládaný minimální nájem za rok je 135 000,- Kč.
Nabídky se budou posuzovat nejen podle nabídnuté výše nájmu,
ale také podle plánovaného využití.
Bližší informace získáte na Městském úřadu Dobřichovice.
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Nabízím k prodeji byt 4+kk
v osobním vlastnictví
Lokalita „Za parkem“ v plně zrekonstruovaném
a zatepleném bytovém domě, energetická třída C.
Umístění v 1. patře (2.NP), 100,69 m 2 s lodžií
směrem k potoku a areálu dětského domova.
Krásný, slunný, čistý, udržovaný. Po nedávné
rekonstrukci. 2x koupelna, 2x WC.
Velmi nízké měsíční poplatky.
Tel. 605 231 332 – Jiří Geissler
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150

Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182

Bluesové duo z Los Angeles vystoupí
v sále Dr. Fursta 11. listopadu
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standardním hudebním měřítkům. V sedmdesátých letech se přátelila s disidenty a hudebníky
z okruhu The Plastic People of the Universe. Po
procesu s Plastiky v roce 1976 a vydání Charty
77 byla přinucena v roce 1980 emigrovat. Odešla
s rodinou do Rakouska.
V osmdesátých letech vydala své první album
Láska. Po roce 1989 se občas vracela do Česka,
kde často vystupovala na festivalu Trutnov –
Open Air Music Festival. Dvacet let žila s básníkem
Ivanem Martinem Jirousem. V roce 2000 vydala
své první CD a po osmi letech album Bojovníci
snů. Pokřtil ho Václav Havel na trutnovském festivalu. Její zatím poslední deska, kterou nahrála
společně s Oldřichem Kaiserem, vyšla na jaře
2014 pod názvem Dva divoký koně. Zde je věnováno několik písní dlouholetému partnerovi Dáši
Vokaté, Magorovi (I. M. Jirousovi, který zemřel v r.
2011), pod jeho portrétem se oba nechali vyfotografovat a tato fotografie je použita na obalu CD.
Dáša Vokatá nevystupuje v Radotíně poprvé.
Hrála zde před několika lety na „Rozmarném létu“
– festival nezávislé kultury, který je již tradičně
pořádán každý rok v říčních lázních. Tam také
recitoval své básně Ivan Martin Jirous.
Oldáš vystupuje v klubech spíše výjimečně. Hrají asi na patnáct různých hudebních nástrojů. Je
ale spíše potřeba vnímat osobitost, otevřenost a
upřímnost jejich textů, než dokonalou hru na kytaru a zpěv. Jejich koncerty jsou ale vždy neopakovatelným zážitkem.
Věra Peroutková

Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

Známý komik Oldřich Kaiser vystoupí s legendární
písničkářkou Dášou Vokatou ve středu 7. listopadu od 19 hodin v Kulturním středisku U Koruny.
J. Kaiser se však představí v trochu jiné roli, než
ho většina diváků zná. Z komika se promění na
zpěváka, recitátora, houslistu a kytaristu.
Populárního herce není nutné dlouho představovat. Za svou dlouhou kariéru hrál v mnoha
filmech. Namátkou je možné zmínit Tmavomodrý
svět, Žralok v hlavě nebo také hlavní roli v Menzelově adaptaci Hrabalova díla Obsluhoval jsem anglického krále. Ve známé komediální dvojici s Jiřím
Lábusem vystupoval v mnoha televizních pořadech. V roce 2016 získal Českého lva za nejlepší
mužský herecký výkon ve vedlejší roli Edvarda
Beneše ve filmu Masaryk a v roce 2017 Českého lva
za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli
Vlka ve filmu Jana Svěráka Po strništi bos.
Undergroundová písničkářka Dáša Vokatá
pochází z Ostravy. Celá její tvorba se vymyká

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
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