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Slovo starosty
Oprava komunikací
a schodů na Brunšov
Ve dnech, kdy se vám dostane do rukou toto číslo
Informačního listu, by již měly být zahájeny práce
na rekonstrukci schodů, spojujících ulice Na
Plzeňce a Pod Pensionátem. Tyto schody, které
slouží velké části obyvatel Brunšova k cestě na
nádraží, jsou již v tak špatném stavu, že nebylo
možno provést pouze jejich dílčí opravu, ale bylo
nutno přistoupit ke kompletní rekonstrukci. Ta
bude trvat několik týdnů, omlouváme se proto
všem občanům za dočasné nepohodlí.
Další stavební akcí, kterou bychom rádi zahájili počátkem léta, je oprava povrchu několika
místních komunikací. Jedná se o ulice Americká,
Zelená, Krátká a část Raisovy (směrem ke Karlic-

kému potoku). Jde o ulice, jejichž povrch je ve
velmi špatném stavu. S ohledem na poměrně
malou dopravní zátěž v těchto ulicích však jejich
oprava nebude spočívat v kompletní výměně
všech konstrukčních vrstev, ale pouze v odfrézování povrchu, lokální sanaci podloží a položení
nové vrstvy asfaltu. Opravy uvedených komunikací bude město hradit z vlastních prostředků,
na rozdíl např. od Francouzské ulice, na jejíž
rekonstrukci je též připravován projekt, ale na níž
bychom rádi získali prostředky z dotace.

Zahájení provozu
společnosti Pobero
Jak jsem již informoval v říjnovém a následně
letošním lednovém Informačním listu, od

poloviny tohoto roku, tedy od 1. 7. 2022 dojde
v Dobřichovicích a též v okolních obcích ke
změně společnosti, která zajišťuje svoz odpadu.
Svou činnost v Dobřichovicích ukončí spol.
Komwag a odpad z našeho města začne svážet
nově vzniklá společnost Pobero, kterou založil
dobrovolný svazek 16 obcí s názvem Poberounské odpady, jehož jsou Dobřichovice členem.
Cílem založení vlastní společnosti pro svoz
odpadu obcemi z Dolního Poberounčí (s celkovým počtem cca 27 tisíc obyvatel) byl setrvalý
růst nákladů na svoz odpadu a malá možnost
kontroly efektivity vynaložených prostředků na
odpadové hospodářství v našich obcích. To by
se mělo založením vlastní svozové společnosti
změnit, protože naše obce mají nad vlastní
společností plnou kontrolu tím, že starostové
jednotlivých obcí jsou členy jejích řídících

Informace o platbách
místních poplatků za rok 2022

podle nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místních poplatcích
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek ze psů

(dříve poplatek za komunální odpad)
Nová sazba poplatku: 800 Kč za osobu či nemovitost za rok.
Poplatníkem je:
1. každá fyzická osoba přihlášená v Dobřichovicích, včetně cizinců,
2.	
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce,
povinnost platit tento poplatek se vztahuje od 1. 1. 2022 také na všechny vlastníky,
také na PRÁVNICKÉ OSOBY, SVĚŘENSKÉ A JINÉ FONDY.
Ohlašovací povinnost: nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku, změny poplatkové
povinnosti.
Osvobození: lze uplatnit pouze u poplatníků uvedených v bodu 1), tj. u přihlášených
fyzických osob. Nárok na osvobození zaniká, pokud poplatník nesplní povinnost
ohlásit rozhodný údaj pro stanovení osvobození do 15 dnů ode dne vzniku skutečnosti,
události či změny. Osvobození 3. a dalšího dítěte v rodině není automatické, je NUTNÉ
vyplnit formulář (viz webové stránky města).
Ohlašování a žádosti o osvobození zasílejte písemně, lze i elektronicky
na e-mail: homolova@dobrichovice.cz

	platí držitel psa, tj. osoba, která je přihlášena nebo má sídlo v Dobřichovicích,
	poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.
! Ohlašovací povinnost: nejpozději do 15
dnů ode dne vzniku nebo změny poplatkové povinnosti.
Sazby poplatku ze psů byly sjednoceny
pro domy i byty:
150 Kč za jednoho psa,
250 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65
let 100 Kč, druhý a další pes 200 Kč.
Ohlašování a změny zasílejte písemně,
popř. e-mailem na
podatelna@dobrichovice.cz

Platby lze provést hotově, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou:
Číslo bankovního účtu Města Dobřichovice: 388029319 / 0800,
VS: 3722 (odpady) nebo 1341 (psi); popř. lze použít přidělený jedinečný 10místný kód.
SS: číslo domu (přihlášené osoby, popř. majitelé domů nebo bytů), NEBO číslo evidenční s předponou 200
(uvedou pouze majitelé chat bez trvale hlášených osob).
Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení všech osob, za které platíte.

Oba poplatky jsou splatné nejpozději do 30. 6. 2022
MÍSTNÍ POPLATKY JSOU FORMA DANĚ.
Celý text nové Obecně závazné vyhlášky Města Dobřichovice č. 2/2021 o obecních poplatcích naleznete
na webu města: www.dobrichovice.cz.
Obrázek na titulní straně: Půlmaraton právě odstartoval z nádvoří zámku a závodníci probíhají farmářským trhem. Foto Hynek Moravec
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a kontrolních orgánů. Na pozici ředitele společnosti Pobero byl přijat zkušený odborník na
odpadové hospodářství pan Jan Marek, který
má současně velmi dobrou znalost specifik
našeho regionu.
Za dobu, kdy pracuji ve funkci starosty, došlo
již několikrát ke změně svozové firmy a vždy to
znamenalo v počátku jejího fungování určité

drobné komplikace, související s tím, že nové
osádky popelářských vozů neměly ještě dokonale zažité svozové trasy a neznaly místní podmínky a občas došlo k tomu, že někomu nebyla
včas vyvezena popelnice. Prosím, proto o určitou
shovívavost k nové firmě při jejím rozjedu. Věřím,
že se posádky jednotlivých svozových vozů
s novým působištěm velmi brzy sžijí. Pro občany

Dobřichovic by přitom nemělo prakticky nic
změnit, systém svozu odpadu i jeho termíny by
měly zůstat stejné, jako doposud.
O aktualitách a podrobnostech, včetně kontaktů na dispečera, vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek města.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
SMS Infokanál
Chcete dostávat důležité informace o krizových situacích či o dění v našem městě
prostřednictvím SMS? Potom neváhejte
a přihlaste se prostřednictvím webových
stránek města www.dobrichovice.cz k jejich
odběru. Budete moci být informování
o termínech svozů velkoobjemového
nebo nebezpečného odpadu, o zasedání
zastupitelstva, o uzavírkách komunikací,
o haváriích apod.
Tento komunikační kanál běžně
neslouží k informování občanů o jednotlivých kulturních či jiných akcích. Pro získání
přehledu o kulturních a sportovních událostech sledujte pravidelně webové stránky
www.dobrichovice.cz nebo oficiální dobřichovický facebook. A hlavně – čtěte Informační list!
tjmnk

určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 11,37 t. Na každého obyvatele tak připadá
3,04 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje “Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí”, které

na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2021 k úspoře produkce CO2 o 133,78 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? J to 52
stromů!
Nebylo nutné vytěžit 6.665,84 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje

Ukliďme Česko
Díky aktivitě paní L. Lenghartové se i Dobřichovice v sobotu 2. 4. 2022 zapojily do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Děti z MŠ přispěly
svojí pomocí již v týdnu a pod dozorem svých
učitelek uklidily širší okolí školky. V sobotu se
k akci připojilo 49 dobrovolníků (z toho 16 dětí),
kteří i přes nepříznivé chladné počasí posbírali 18
pytlů (asi 216 kg) odpadu.
Uklízelo se po obou březích řeky, v okolí cyklostezky, v parku, kolem bytovek, cestou na Karlík
i v samotných ulicích města. Velmi pestrý odpad
všeho druhu se skládal z PET lahví, různých obalů,
letáků, roušek, bot, oděvů, skla, plechovek, nedopalků, pytlíků, kartonů, kanystrů, jízdního kola
apod.
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní L.
Lenghartové a všem, kteří se této akce zúčastnili
a dokázali tak, že jim nepořádek v přírodě není
lhostejný.
DĚKUJEME!!!
tjmnk

Jak jsme se v roce 2021
podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Dobřichovice
může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra
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spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 250 krát.
Došlo také k úspoře 68.619,49 kWh energie.
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 68.620 krát.

Podařilo se recyklovat 6.545,80 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 269 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných
spotřebičů se podařilo získat 230,65 kg mědi, což

by stačilo pro ražbu 41.004 kusů 1€ mincí, nebo
279,93 kg hliníku, který by stačil na výrobu 18.662
plechovek o objemu 0,33 l.
tjmnk

Domácí zpravodajství
Ukrajinští uprchlíci
v Dobřichovicích
Ve čtvrtek 5. května jsem požádal paní Janu
Havlíkovou, která z Ukrajiny pochází, ukrajinština je její mateřskou řečí a která žije již asi
14 let v Česku o možnost se setkat s několika
rodinami, které utekly před válkou a nyní žijí
v Dobřichovicích.
Byly to čtyři rodiny,
Paní Julia Radzivon, která odešla z Kyjeva
poté, co byl bombardován a rodina trávila
většinu dne i noci ve sklepě. Přijela do ČR
s 11 letou dcerou Viktorií a šestiletou Margaritou. Julia pracovala jako úřednice u soudu,
manžel, který v Kyjevě zůstal, je policista.
K rodině se přidala i babička Nina. Rodina
odjela vlakem do Lvova v západní Ukrajině
a pak se dostala autem do Prahy za pomoci
Jany Havlíkové. Celá rodina nyní bydlí u dobřichovických občanů. Chtějí se vrátit domů, jak
jen to bude možné. Její děti se vzdělávají on-line za pomoci mobilních telefonů a výuka je
organizována učiteli školy v Kyjevě.
Paní Anna Strycha a její švagrová Vlada Hutnik
(35) a tříletý syn Svjatoslav utekli z Charkova
poté, co přežívali týden v charkovském metru.
Manžel zůstal na Ukrajině. Také oni se chtějí
vrátit domů, jak jen to bude možné.
Julia Korž s desetiletým Fjodorem
a sedmnáctiletou Halinou bydleli v Kyjevě
a po 26 dnech bombardování a ostřelování
Kyjeva, kdy většinu dnů i nocí strávili ve sklepě,
odjeli vlakem do Lvova, pak pokračovali do
Polska a vůbec nevěděli, kde skončí. Po týdnu
v polské ubytovně pro uprchlíky se dostali
do Česka a do Dobřichovic. Nyní bydlí v bytě,
který jim poskytli dobřichovičtí občané.
Manžel paní Julie je policista a zůstal v Kyjevě.
Olga Grom s 15letým Igorem jsou také
z Kijeva. Paní Olga pracovala v chemické čistírně oděvů. Do ČR a Dobřichovice se dostali
společně s Julií Korž a její rodinou a bydlí
s nimi dohromady v bytě.
Tanja Ševčenko se čtyřletou Solomiou (Miou),
která se k nám dostala ze zničené Irpině. Tanja
vystudovala právnickou fakultu, její muž
zůstal v Kyjevě.
O několik dnů později jsem se setkal s paní
Oksanou Bachalo, která žije se svojí rodinou v ČR
již mnoho let a stará se nyní především o uprchlíky
ubytované v hale Bios. Na její pozvání jsem navštívil halu Bios, která byla změněna na ubytování pro
uprchlíky. Péčí Sokola a našich hasičů byly uvnitř
Biosky postaveny stany, které byly vybaveny postelemi a základním nábytkem a které nyní slouží
jako „pokoje“ pro jednotlivé rodiny s maximální
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kapacitou pro šest osob. Není to samozřejmě plnohodnotné ubytování, ale pro lidi v nouzi jako přechodný azyl je to vyhovující. V pondělí 9. května,
když jsem Biosku navštívil, tam bydlelo 25 dospělých a 19 dětí. Lidé se tam dost střídají, ale jsou
tam rodiny, které tam bydlí od samého počátku. Ti,
kteří odešli, si většinou nalezli práci v Praze a odešli
tam. Jen jedna rodina odjela do Itálie, kde měla své
příbuzné. Zpět na Ukrajinu ještě nikdo neodjel, ale
všichni by se domů rádi vrátili, ale bojí se pokračující války a agresivity ruských vojsk.
V Biosce mohou uprchlíci používat sprchy, WC,
mají k dispozici pračku a sušičku, lednici, je tam
kuchyňka, kde si mohou připravit menší jídla, např.
snídaně. Obědy a večeře jim vaří profesionální
kuchaři, nejprve pan Horáček a nyní pan Skoumal
z jídelny Nová Vinice, která je v bývalé restauraci
Pod vinicí v Pražské ulici. Strávníci si nyní na teplá
jídla připlácí, protože již mají nárok na mimořádnou sociální pomoc ve výši 5.000 Kč měsíčně.
V Biosce je připojení na internet, je tam
i několik počítačů a Wi-Fi, přes kterou se na internet připojují zejména školáci na online výuku
z Ukrajiny. Je tam i mnoho hraček pro děti,
většinu z nich darovali dobřichovičtí občané.
Paní Oksana mi řekla, že za všechno děkují,
a když jsem se zeptal, zda ještě něco potřebují,
řekla mi, že děkují, ale že všechno mají. Většina
žen si již nalezla práci, většinou výpomoc v místních domácnostech. Když jedna jde do práce,
její kolegyně jí pohlídají děti a funguje to na vzájemné spolupráci. Pokud by někdo z místních
takovou pomoc potřeboval, je možné se v Biosce
přihlásit a určitě vám zde pomohou.
Ve spolupráci starosty a městského úřadu
s řediteli místních škol se podařilo zorganizovat
školní výuku v jejich rodném jazyce. V budově
ZUŠ jsou děti 1. a 2. třídy a učí je ukrajinská učitelka paní Lída Vovčuk, děti 3. a 4. třídy se učí
v Dodu v ul. 5. května pod vedením paní učitelky
Marty Olikhovské a konečně děti, které patří do 5.
až 8. třídy se učí v sokolovně v 1. patře za vedení
paní Sofie Sitovské.
Když jsem měl možnost osobního setkání
s uprchlíky, neměl jsem pocit, že je pobyt v Dobřichovicích nějak těší. Moc se neusmívali, vypadali
spíše zaraženě, troufnu si říci, že smutně. Určitě
jim chybí domov, jejich známí, dětem jejich
kamarádi a spolužáci, jejich tátové, kteří na Ukrajině zůstali, babičky a dědové, kteří s nimi až na
výjimky nepřijeli. Všichni, se kterými jsem mluvil,
se chtějí vrátit domů, jak to jen půjde. Jejich domy
nebo byty jsou ale poškozené, ne-li zničené. A je
jim jasné, že opravy nebudou jednoduché a že
to zatím vypadá, že válka bude dále pokračovat.
Uvědomují si, že je nečeká nejlepší budoucnost.
To nakonec můžeme i my zde v bezpečí svých
domovů sledovat na svých televizorech, jak dnes
vypadají domy a ulice ukrajinských měst.

Snad jediné, co současná elektronická doba
uprchlíkům umožňuje, je telefonické spojení
z České republiky na Ukrajinu, které zatím bez
větších problémů funguje, dokonce, jak jsem
uvedl, umožňuje on-line výuku.
Dozvěděl jsem se také, že jazyková situace na
Ukrajině je složitá a my si to jen stěží dovedeme
představit. Mnoho Ukrajinců totiž ani ukrajinsky
neumí a mluví jen rusky, další mluví oběma jazyky
a čistě ukrajinsky se mluví většinou jen v západní
a střední části země. Existují i různá nářečí, např.
tzv. suržyk, který je napůl ukrajinštinou a napůl
ruštinou. To potvrzuje blízkost obou národů a je
to další doklad nesmyslnosti ruské agrese. Je mi
jasné, že každé přirovnání kulhá, ale dovedete
si představit, že by Česká republika napadla
vojensky Slovensko a zabíjela jeho obyvatele
a bombardovala jeho města a vesnice? Ukrajinci,
podobně jako Rusové, Bulhaři nebo Srbové píší
tzv. azbukou, ale znaky (písmena) mohou být
u různých jazyků trochu jiné.
Charkov, který je těžce bombardovaný ruskou
armádou, je osídlen rusky mluvícími obyvateli.
Přesto je ostřelován ruskou armádou. Pak se
musíme ptát, o co vlastně jde Putinovi a jeho
klice? Ničit území, která by určitě rád anektoval,
zabíjet jejich obyvatele, kteří mluví rusky? Skutečně se to těžko chápe.
Lidé, kteří z Ukrajiny před válkou uprchli, se
asi také ptají kdo a za jaké peníze provede opravy
zničených bytů a domů, silnic, cest, škol, nemocnic,
památek a jak to bude dlouho trvat? Chce Rusko
opravdu vojensky obsadit celou Ukrajinu, ale co
chce dále dělat s jejími obyvateli? Je to příliš mnoho
otázek a nabízí se ale málo odpovědí. Nedivme se
proto Ukrajincům, že nejsou veselí, když si uvědomují, co je v budoucnu čeká. Jak směšné jsou naše
starosti, že rostou ceny, když stále máme peníze na
to, abychom si plánovali dovolenou do Chorvatska, do Řecka nebo i za hranice Evropy a mohli se
pak vrátit do tepla svých domovů.
Pochopme tedy uprchlíky před válkou,
zejména ženy s dětmi a snažme se jim pomáhat.
Chtěl bych poděkovat všem naším občanům,
kteří pomáhají, jak mohou, kteří přijali do
svých domovů celé rodiny, nebo přispívají na
jejich pobyt alespoň finančně nebo hmotnou
pomocí. Velké díky patří Ukrajincům a Ukrajinkám, kteří mezi námi žijí již mnoho let a kteří
pomáhají svým spoluobčanům snad nejvíce.
Velké díky patří i těm, kteří provozují sklad
věcí, které naši lidé nanosili do školních dílen
a vydávají je postupně těm, kteří věci potřebují.
Ale nejvíce patří díky těm, kteří zorganizovali
ubytování v hale Bios dobřichovického Sokola,
kteří tam o uprchlíky pečují, starají se jim o jídlo,
organizují praní prádla a řeší spousty dalších
problémů. Vždyť většina uprchlíků se k nám
dostala jen s pár osobními věcmi, s jednou
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Paní Oksana Bachalo, která pomáhá především
v hale Bios

Skupina našich uprchlíků symbolicky s ukrajinskou vlajkou v pozadí

Pohled do haly Bios se stany pro ubytování uprchlíků
taškou, často s dětmi na ruce nebo je vedli za
ruku. Městský úřad hned po zahájení války zřídil
účet, na který občané, spolky, firmy, ale i okolní
obce poukazovali své dary. K polovině května
na konto dorazilo neuvěřitelných 1,160.000
Kč. Z tohoto konta se hradí náklady s pobytem
uprchlíků u nás.
Na závěr bych jménem redakce, ale snad
i jménem všech občanů Dobřichovic chtěl poděkovat těm, kteří nesou největší část práce při
organizaci pobytu ukrajinských uprchlíků u nás
v Dobřichovicích. Omlouvám se všem, kteří se na
péči o uprchlíky také podílí, že jsem na ně snad
zapomněl. Jsou to především:
Paní Yana (Jana) Havlíková, koordinátorka
města Dobřichovice pro uprchlíky z Ukrajiny.
Paní Oksana Bachalo, která se stará o uprchlíky, kteří bydlí v hale Bios v sokolovně.
Martin Jurkovec, velitel dobřichovických dobrovolných hasičů se svými kolegy.
Paní Jindra Solničková, která pracuje ve Farní
charitě Řevnice a pomáhá i v Dobřichovicích.
Jiří Geissler a Jaroslav Čermák, představitelé
TJ Sokol Dobřichovice, kteří byli na začátku
nápadu poskytnout uprchlíkům v Biosce ubytování a další péči.
Starosta, radní a zastupitelstvo města za organizaci sbírky, která dosud vynesla 1,160.000

Kč a z které se hradí výlohy na pobyt uprchlíků
u nás.
Lékaři, kteří přijali uprchlíky jako své pacienty,
zejména MUDr. Krausová a MUDr. Šíslová
(dětské lékařky), nebo manželé MUDr. Dudkovi jako praktičtí lékaři, ale i další.
Mnoho dalších lidí pomáhá s dopravou uprchlíků, pomáhá s jednání na úřadech o podporu
atd.
Všem patří velký dík!
V. Kratochvíl

O čem jednala rada města
Členové rady se sešli v prostorách haly BIOS se
starostou Sokola J. Čermákem, velitelem SDH
Dobřichovice M. Jurkovcem a paní Janou Havlíkovou, která je koordinátorkou pro pomoc uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny. Shodli se na
skutečnosti, že je třeba do financování skladu
materiálu zapojit i další obce z regionu Dolní
Berounka a v maximální možné míře využívat
dotační programy cílené na ukrajinské uprchlíky.
Rada se dále seznámila s návrhem ředitelky
MŠ Dobřichovice Mgr. M. Víškové, který vychází
ze zákona Lex Ukrajina; navrhuje zachovat stávající podobu zápisu do MŠ a v termínu od 1. 6.

– do 15. 7. 2022 uspořádat zvláštní zápis do MŠ
pouze pro děti osob prchajících před válkou;
od 1. 9. 2022 by pak byla na základě zákona Lex
Ukrajina navýšena kapacita školky o 15 dětí. Rada
s návrhem Mgr. M. Víškové souhlasí a bere na
vědomí potřebu dovybavit školku místy k sezení,
převlékáním v šatně, nádobím atd. Rozpočet připraví ředitelka MŠ do některého z dalších zasedání rady.
O účast na zasedání rady požádali Dr. Ing.
Novák a Ing. Kratochvíl; předmětem jejich
návštěvy byla žádost o zrychlení procesu udílení
souhlasů s výstavbou RD v Dlouhém dílu. Rada
totiž přijala na předchozích zasedáních usnesení,
že trvá na tom, aby developer lokality Dlouhý díl
nejprve předal všechny hotové inženýrské sítě
včetně komunikací městu, teprve poté město
bude jako účastník stavebního řízení udělovat
souhlasy se stavbou domů. K tomu však dosud
nedošlo. Dr. Novák tedy předložil radě návrh zahrnující podmínky, které by developer měl splnit,
aby město mohlo udělit souhlas se stavbou RD
ještě před předáním komunikací a sítí městu.
Radní se shodli na tom, že budou-li mít k dispozici podklady o kolaudaci vodovodu a kanalizace
a revizi VO, bude možné souhlasy k výstavbě
RD vydávat. K tomu je třeba vyvolat setkání se
zástupcem developera panem Markem a zjistit
reálný stav žádostí o kolaudace.
Rada projednala žádosti o městské granty
a starostův návrh na přidělení jednotlivých
grantů; u něj starosta zohledňoval několik faktorů
– zejména úspěšnost akce v minulých letech
(pokud bylo žádáno na obdobnou akci), počet
lidí, pro které je akce pořádána, nebo jsou – li
jednotlivé akce cíleny hlavně na dobřichovické
obyvatele. Rada návrh na přidělení grantů města
Dobřichovice schválila a pověřuje tajemníka, aby
žadatele informoval.
K 31. květnu ohlásila konec své stomatologické praxe MUDr. B. Jansová. Bohužel MUDr.
Němcová, se kterou MUDr. Jansová jednala
o možném převzetí ordinace, nemá o vybavení
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ordinace, ani o ordinaci jako takovou zájem.
V Dobřichovicích má vzniknout nová zubní
ordinace v dokončovaném polyfunkčním domě
„Statek Dobřichovice“ v Palackého ulici. Zubařka,
která má se spol. Avers dohodu, že tam bude mít
svoji ordinaci, se původně zajímala i o ordinaci
ve zdravotním středisku města, ale dle jejího
názoru je z pohledu potřeb na vybavení moderní
ordinace tato prostora příliš malá (nevejde se
tam např. panoramatický rentgen). Starosta
tedy navrhl možnost nabídnout ordinaci i pro
jiné účely, než jen pro zubaře – např. pro zubní
hygienu, pro druhého praktického lékaře apod.
Záměr pronájmu bude zveřejněn.
Provozovatelka dobřichovického infocentra
Dr. R. Alexy požádala radu v důsledku zvýšení
nájmu pro SVČ Dobřichovický domek o navýšení
příspěvku města na provoz infocentra o 5.000 Kč
měsíčně. Důvodem je zvýšení nájemného od vlastníka prostor, kde infocentrum sídlí. Radní se shodli,
že příspěvek ve výši 20.000 Kč měsíčně je možno
dobřichovickému infocentru poskytovat; mělo – li
by však dojít k dalšímu zvyšování nájmu, je třeba
začít hledat pro infocentrum jiné prostory, a to do
doby, než bude realizována stavba nové radnice.
Na město se obrátili tři žadatelé o poskytnutí
sociálního bytu. Rada pověřuje sociální komisi
prověřením žádostí o přidělení bytu a výběrem
toho z žadatelů, jehož životní situace nejvíce
splňuje podmínky přidělení tohoto bytu.
Starosta informoval radní o přípravách
rekonstrukce schodů na Brunšov mezi ulicemi
Na Plzeňce a Pod penzionátem, o pokračujících pracích na projektu k intenzifikaci ČOV a o
průběhu prací na přístavbě školy; rovněž se zmínil
o dalších aktivitách týkajících se ukrajinských
uprchlíků - byly podány žádosti o příspěvek na
ubytování, žádosti o dotace na tzv. „adaptační
skupiny“ (výuka dětí + výuka jazyků) a mikroregion přispěl na sklad humanitární pomoci.
Členové rady schválili účetní závěrky
ZŠ Dobřichovice, MŠ Dobřichovice a ZUŠ
Dobřichovice.
Na radu se obrátila zástupkyně správy SVJ
v domech čp. 1081 a čp. 1084; v jejich bezprostřední blízkosti se nachází pozemek parc. č.
687/1, který je majetkem města Dobřichovice,
který by SVJ chtělo rekultivovat. Radní souhlasili
s rekultivací pozemku a přiklonili se k návrhu,
který žadatelé nazvali „květní louka“ a který zahrnuje vysetí kvetoucí luční směsi a další práce. Na
počáteční rekultivaci se bude finančně podílet
město, dále bude o průběžnou údržbu požádán
Ing. N. Sejf.
Rada pověřila tajemníka zveřejněním záměru
o pronájmu chaty č. ev. 048 – dosavadní nájemník
se rozhodl nájemní smlouvu dále neprodloužit.
Rada obdržela žádost o mimořádný grant od
obce Tetín na akci „Královský průvod – poselstvo
vévody Bavorského“; starosta navrhl vyhovět
žádosti obce Tetín a požadovanou částku
poskytnout – bude využita na odměny účinkujícím.
Radní obdrželi kolaudační souhlas MÚ Černošice – odboru životního prostředí k vodovodním
řadům a splaškové kanalizaci, Dlouhý díl – technická a dopravní infrastruktura; dle vyjádření ze
zasedání rady 19. 4. bude možné vydávat souhlasy s výstavbou RD v okamžiku, kdy budou
k dispozici podklady o kolaudaci vodovodu
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Aula školy se u příležitosti zápisu proměnila pod rukama paní vychovatelek a dětí z družiny ve vodní říši

Atleti naši základní školy byli úspěšní

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/na-rizika-internetu-a-socialnich-siti-upozornuje-soutez-kraje-pro-bezpecny-internet [16. 5. 2022]
E-learning kurzy můžete absolvovat na stránkách www.kpbi.cz. Zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz /
web/urad/home/-/blogs/na-rizika-internetu-a-socialnich-siti-upozornuje-soutez-kraje-pro-bezpecny-internet [16. 5. 2022]
a kanalizace a revizi VO, kterou starosta zaurguje
u investora, následně budou udělovány souhlasy.
Radní diskutovali o možnostech zhodnocení
financí na účtech města; v následujících dnech

dojde k porovnání nabídek společností, které
a výzvu města reagovaly.
Podle zápisu z jednání vk
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Dobřichovice
Letos konečně po dvou letech mohl zápis do
prvních tříd proběhnout opět prezenčně. Rodičům
budoucích prvňáčků jsme již tradičně nabídli
možnost se na zápis předem registrovat. Využilo
ji celkem 89 zájemců. V úterý 26. dubna pak společně se svými ratolestmi navštívili školu. Ti, co byli
registrováni, i ti bez registrace si povídali s paní učitelkami a děti plnily různé úkoly, které měly prověřit jejich připravenost pro nástup do školy.
Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat
tři první třídy. Zapsány byly děti, které k 31. 8.
2022 dovrší věku šesti let a děti s odkladem školní
docházky z minulého školního roku. Výsledky
zápisu byly zveřejněny na webových stránkách
školy. Bohužel jsme letos nemohli přijmout
nikoho do speciální třídy, protože je již její kapacita naplněna.
Paní učitelky si pochvalovaly, že k zápisu
přišly samé šikovné děti. Už se na ně těšíme v září
v nově přistavěné budově školy.
Petra Mejstříková Sulková

Slovo má neuvěřitelnou,
magickou moc!
Ve středu 11. května se naše škola opět zúčastnila
řečnické a prezentační přehlídky spřátelených
škol, kterou pořádala ZŠ Mníšek pod Brdy. Letošní
téma bylo jediné a očekávané: válka na Ukrajině,
naše pomoc, integrace uprchlíků a také změna
našeho myšlení.
Exkluzivním hostem byl herec Jan Přeučil,
který všechny dětské i dospělé řečníky mistrovsky zasvětil do tajů a zákonitostí rétoriky – řečnic-

kého umění. Také dětem připomenul důležitost
ovládání mateřského jazyka pro jejich budoucí
profesní i osobní život.
S panem Přeučilem jsme si vyzkoušeli celou
řadu rétorických i artikulačních cviků: např. veselé
ranní „brumendo“, obličejový „ouvex“ nebo táhlé
dechové „ham“ a mnoho dalších. Tato přehlídka
bývá příjemným slavnostním setkáním žáků
a učitelů z našeho regionu, ale také podporou
myšlenky, kterou pan Přeučil tak krásně sdělil:
„Člověk má takovou váhu, jakou váhu má jeho
slovo.“
Děkuji letošním účastníkům této přehlídky –
žákům 7. A Elle Ward a Vojtěchu Havránkovi – za
reprezentaci naší školy. Doufám, že se příště zase
zúčastníme.
Petra Železná

Udělali z nás brambory, den
poté jsme slavili zlato
Ve čtvrtek 12. 5. jsme po dlouhých dvou letech
bez závodů opět vyrazili s družstvem starších
žáků a žákyň na okresní kolo Poháru rozhlasu
v atletice. Pro atlety byly ideální podmínky,
hřejivé sluníčko, natěšení atleti, příjemná sportovní atmosféra. Naši sportovci se činili ze všech
sil, Pohár rozhlasu je sice soutěží družstev,
nicméně i v jednotlivcích jsme získali několik
medailí, tři zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové.
Klárka Zbožínková si doběhla pro 1. místo v běhu
na 60 m časem 7,8 s a skokem dalekým 522 cm
byla naprosto nepřekonatelná. Bronzová byla
Bětka Schierová v běhu na 800 m časem 2: 48,8
min. Bronz vybojoval také Dan Beránek v běhu na
60 m časem 7, 6 s. Závěrečná disciplína štafeta 4
x 60 m je námi velmi oblíbená, děvčata ve složení
A. Schierová, T. Kopřivová, A. Černá a K. Zbožínková si bezkonkurenčně doběhla pro zlato,
chlapci ve složení D. Beránek, B. Maxa, T. Látal, K.
Půbal vybojovali stříbro.
V bodování družstev skončili chlapci na 6.
místě, děvčata na 4. místě. Holky byly smutné,
měly bednové ambice a zase nás vyhlásili za
brambory. Velká radost ovšem přišla druhý den,
kdy jsme se dozvěděli, že nám organizátoři
nezapočítali body z běhu na 60 m a tím děvčata
všechny přeskočila a dosedla až na 1. místo
v okrese. A právě toto vítězství holkám zajistilo

účast v krajském kole, které se bude konat 25. 5.
v Kolíně. Velká gratulace tak patří všem děvčatům
v družstvu, každá přispěla velkým dílem k celkovému vítězství (Zbožínková, Schierová, Černá,
Kopřivová, Doležalová, Knajflová, Hejná, Kučerová, Ungerová). Těšíme se na další jejich atletické
výkony a v Kolíně budeme všichni držet palce.
BS

Znalostní soutěž – rizika
internetu a sociálních sítí
Naše škola se od září minulého roku v rámci každoročního projektu „Kraje pro bezpečný internet“
zapojila do soutěže o finanční odměnu 30.000
Kč. Účastnily se všechny třídy od pátého ročníku
výše. Tentokrát v rámci krajské soutěže naše škola
skončila těsně za stupni vítězů.
Nicméně naši žáci ve velké konkurenci
bezmála 3.000 žáků opět uspěli a Vojtěch Tomáš
v kategorii soutěžního kvízu v kategorii 8 – 12 let
obsadil první místo a odnesl si z krajského úřadu
při slavnostním vyhlášení soutěže věcné dary.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Další informace naleznete na stránkách Středočeského kraje – viz fotografie na straně 8.
BS

Dobřichovická míle 2022
V sobotu 23. dubna Základní škola Dobřichovice opět uspořádala po dlouhých dvou letech
běžecké závody “Dobřichovická míle”, byl to již
23. ročník. Počasí bylo skvělé, přímo vybízelo si
jít zaběhat, ale byl to takový malý zázrak, v pátek
pršelo a v neděli ještě víc. I přes konkurenci místních trhů a dalších zajímavých akcí v blízkém
sousedství byla slušná účast. Sice nepadl rekord
v počtu sportovců, ale to se tak nějak čekalo, covid
nás všechny odnaučil se hýbat i běhat, zvláště pak
to vidíme u dětí na hodinách TV, celková zdatnost
dětí se opět snížila. No a právě organizací takových
závodů chceme děti přivést zase ke sportování.
Měření závodů se opět ujala profesionální firma
Irontime, která pomocí čipů přesně určila pořadí
a měřila čas na setiny vteřiny. Závodníci se mohli
dopředu přihlašovat elektronicky přes internet,
což velmi usnadnilo prezentaci.

Start nejobsazenější kategorie
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Celé odpoledne byl park plný, každý si tu
přišel na své, závodníci si dobře zaběhali a diváci
se mohli aktivně zapojit do doprovodného programu, který si připravily vychovatelky a žáci
místní školy. Dále pro všechny byly připraveny
velmi zajímavé aktivity prostřednictvím CK
Robinson. Moderování se opět ujal pan Moravec,
který svými vstupy podtrhl dobrou atmosféru
celého odpoledne.
Závody se jednoznačně vydařily a tak celý tým
organizátorů z řad pracovníků školy si zaslouží
velké poděkování.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Závod nejmenších
Benjamín Pánek
Děvčata nejmladší
Manon Žamberská
Kluci nejmladší
Filip Háva
Děvčata mladší
Tereza Vyskočilová
Kluci mladší
Vojtěch Jaborník
Děvčata starší
Anežka Sedlářová
Kluci starší
Jáchym Šára
Žákyně nejmladší
Tereza Havlíčková
Žáci nejmladší
Filip Vávra
Žákyně mladší
Adéla Houdková
Žáci mladší
Šimon Pešice
Žákyně starší
Emily Hanley
Žáci starší
Karel Půbal
Dorostenky, juniorky
Kamila Doležalová
Ženy
Eva Vyskočilová
Muži
Štěpán Kratochvíl
V soutěži tříd zvítězila na 1. stupni třída 4.
A a na 2. stupni 6. B.
BS
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Dobřichovický domek hledá
lektory/lektorky

Nová výstavní zeď ve
vinném Kamrlíku

Středisko volného času Dobřichovický domek
hledá do svého týmu nové kolegy/ně se zajímavými nápady pro volnočasové aktivity. Jsme přátelský kolektiv a rádi věnujeme čas dětem a jejich
všestrannému rozvoji.
Pro školní rok 2022/2023 hledáme především
lektory pro tyto kroužky: plavání, Bricks4Kidz,
Věda hrou, individuální výuka flétny, street
dance/moderní tanec.
Požadujeme příjemné vystupování, radost
z práce s dětmi, spolehlivost, odbornou kvalifikaci pedagoga volného času (nebo ochotu
doplnit si vzdělání), výhodou je zkušenost
s výukou. Výuka plavání probíhá v bazénu
v Dobřichovicích, výuka ostatních kroužků
v Dobřichovicích a okolí (Všenory, Řevnice,
Lety, Třebotov, Rudná u Prahy, Loděnice, Dobříš,
Mníšek pod Brdy, Černošice, Liteň). Více informací o pracovních pozicích najdete na www.
dobrichovickydomek.cz.
Pro dlouhodobou spolupráci uvítáme i lektory
jiných kroužků – umíte něco, co byste rádi předali
někomu dalšímu? Kontaktujte ředitelku SVČ
Radku Alexy na alexy@svcdodo.cz nebo 770
105 175.
Libuše Stupavská

Vážení přátelé, příznivci kultury a umění
Rozhodli jsme se rozšířit aktivity vinného
Kamrlíku v ulici 5. května o prezentaci výtvarných
uměleckých děl nejen profesionálních, ale i amatérských autorů, z Dobřichovic a blízkého okolí.
Vzhledem k velikosti vinného Kamrlíku využijeme naši poslední volnou stěnu k umístění
vždy jednoho díla z tvorby nebo sbírek našich
sousedů. Začátkem každého měsíce proběhne
skromná vernisáž s krátkým komentářem o vystaveném díle a jeho životním příběhu.
Premiérový večer se uskuteční v pátek 3.
června 2022 od 19.00 hodin.
První vystavený obraz pochází ze sbírky
manželů Matějkových, v dalších měsících se
můžete těšit na dílo Petra Váni, Světlany Temné,
Kateřiny Lubovské Smolíkové, Zuzany Čížkové,
Andrey Kudrnové a dalších osobností.
Budeme se těšit na případnou spolupráci
nebo návštěvu.
Případní zájemci o prezentaci své originální tvorby nás mohou kontaktovat mailem na
adrese: bar@vinnykamrlik.cz nebo telefonicky:
737-474-777.
Více informací a následující termíny vernisáží
budou k dispozici na našich webových stránkách
www.vinnykamrlik.cz
Dalibor / Honza
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Umělecké školství je nenahraditelnou součástí
procesu dětského zrání. Kromě výuky uměleckých oborů tyto školy objevují a pěstují
v dětech potenciál osobní tvorby a citlivého
uměleckého vnímání, který posléze mohou
zúročit v mnoha oblastech svého života.
Děti tráví v ZUŠ svůj volný čas dobrovolnou
smysluplnou činností a pravidelnou letitou
docházkou rozvíjejí svůj talent. Učí se na sobě
systematicky pracovat, což v dnešní době orientované spíše na pasivní zábavu je více než
žádoucí. Stejně tak je v dnešní přetechnizované době důležité dětem ukázat sílu společného hudebního projevu a prožitku a radosti
z hudby jako takové. Získávají prostřednictvím
umělecké tvorby vlastní dlouhodobou zkušenost, která promění jejich vnímání umění pro
celý život. Naučí se prakticky cvičit dovednosti
a zároveň vyjadřovat prostřednictvím umění
svoje pocity a emoce. Základní umělecké školy
jsou také první a nejdůležitější institucí, kde
získávají nadané děti možnost kvalitně rozvíjet
svůj talent a dovést jej až ke specializovanému
hudebnímu studiu a následné profesionální
kariéře. Kvalita učitelů často přímo rozhoduje
o budoucnosti talentovaných žáků a zdaleka
ne všichni rodiče si mohou dovolit drahé soukromé studium.
A nakonec mi dovolte, abych připomněla
motto, které si naše škola osvojila již od svého
vzniku. Jde o myšlenku starořeckého filosofa
a spisovatele Plutarchose:
„Člověk hudebně vzdělaný bude dalek
každého nečestného jednání“
E. Koblížková

Ženy, podpořte své zdraví!
ZUŠ OPEN Dobřichovice
2022
Ve středu 25. května 2022 se v prostorách
zámku Dobřichovice rozezní hudba v rámci
celostátního happeningu na podporu základních uměleckých škol „ZUŠ Open“. ZUŠ Dobřichovice si připravila pro své město bohatý
podvečerní a večerní program v prostorách
zámku Dobřichovice. Vše vypukne v 17 hodin
koncertem v obřadní síni, kde vystoupí hudební
sólisté i několik komorních uskupení. Následovat bude venkovní vystoupení žáků ze tříd
bicích nástrojů a elektrické kytary. Zhruba od
18.45 hodin proběhne další koncert, tentokrát
ve velkém sále zámku, kde si pro vás připravili
svá vystoupení další sólisté, ale i náš orchestr
a sbor. Vyvrcholením celého programu bude
koncert skupiny Dobi Boyz na nádvoří zámku.
Po celou dobu bude probíhat i výtvarná dílna
a prodej obrázků našich žáků. Výtěžek z tohoto
prodeje půjde na dobročinné účely. Občerstvit
se budete moci v našem stánku, kde hodná paní
hospodářka Gábina nasmaží lahodné palačinky.
Žízeň můžete zahnat nápoji v zámecké vinárně
U Věže.
Zapojení uměleckých škol z celé republiky
ve dnech 22. – 29. 5. 2022 do společné akce je
stěžejním projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož hlavním posláním je
právě podpora uměleckého vzdělávání. Svě-

toznámá česká mezzosopranistka Magdalena
Kožená, neúnavná propagátorka české kultury
v zahraničí a sama maminka tří dětí, má i díky
mezinárodnímu srovnání zcela jednoznačný
pohled: „Základní umělecké školy tvoří kořeny
naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím
systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“
ZUŠ Open je jedinečná svým rozsahem.
Díky této akci mají jednotlivé základní umělecké školy možnost veřejně prezentovat
výsledky práce svých žáků ve všech oborech
a to od hudby a tance přes výtvarné umění
až po literárně – dramatický obor. Po celé
republice se na náměstích, v ulicích, kulturních domech a dalších veřejných místech
v těchto dnech rozezní hudba a zpěv, odehrají
se taneční i divadelní představení a proběhne
nespočet výtvarných instalací. Hlavními protagonisty výjimečného projektu ZUŠ Open jsou
samotní žáci, studenti a celé umělecké soubory
základních uměleckých škol, kteří pod vedením
svých pedagogů připraví bohatý program pro
širokou veřejnost.
Systém základního uměleckého vzdělávání v České republice nemá v mezinárodním měřítku obdoby. V současné době u nás
funguje 488 základních uměleckých škol,
ve kterých studuje cca 247.000 žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební,
taneční, výtvarný a literárně – dramatický.

Dámy, ženy a dívky, tohle je něco jen a pouze pro
vás. Seminář čínského zdravotního cvičení Čchi
Kung pod vedením Petry Arcimovičové je totiž
určen ženám v jakémkoliv věku.
Naučíte se na něm cvičení, které podpoří
hormonální rovnováhu ve vašem těle a pomáhá
harmonizovat ženský cyklus. Je vhodné například
pro ženy, které mají bolestivou menstruaci, chtějí
podpořit v otěhotnění, či potřebují zmírnit obtíže
v období menopauzy. Naučíte se techniky, jak
se více propojit sama se sebou a díky tomu být
v životě spokojenější.
Petra vychází z učení Daisy Lee, učitelky, která
již mnoho let pomáhá ženám po celém světě
s jejich zdravím. Přijďte si toto cvičení vyzkoušet
i vy.
Cvičení se koná v rámci celodenního
workshopu v sobotu 4. 6. 2022 v čase 9 – 18 u nás
Na Vyhlídce (CKP Dobřichovice). Pokud bude
hezké počasí, využijeme prostředí okolních nádherných lesů. Neváhejte se proto přihlásit. Učinit
tak můžete na našich webových stránkách v sekci
“Semináře” >> “Pro laiky”.
Cvičením vás provede skvělá lektorka, fyzioterapeutka a terapeutka tradiční čínské medicíny
Petra Arcimovičová. Znát ji můžete nejen jako
lektorku cvičení Čchi-kung, ale také jako fyzioterapeutku, která v našem centru před pár lety
pracovala.
Mgr. Kateřina Šestáková
www.ckp-dobrichovice .cz
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Zajímavosti
Nové knihy v dobřichovické
knihovně
Macallister G.................................................... Žena č. 99
Mansell J....................... Tohle může všechno změnit
Formanová M.............................. Nalakuj to narůžovo
Pearse S..........................................................Sanatorium
Picoult J..............................................................Čas odejít
Wiseman E........................................ Sběratelka sirotků
Stevens Ch....................................Nenechám tě odejít
McDonald Ch..............................................Osudný pád
Boland S........................................................Pravá matka
McCreight K.........................................V dobrém i zlém
Green L................................... Před pikolou za pikolou
Thorton R.............................................Osudný okamžik
Röhr H................................ Závislost: jak jí porozumět
Doležal B................................... V zemi babišismu a …
Gannon G.......................Matky: dva páry, jedno dítě
Rakoncaj J................................................Měl jsem kliku
Francová E......................................Saláty ze Svatojánu
Gross A..............................................................Záškodník
Yrsa S..................................................................Černá díra
Hora-Hořejš P................ Toulky českou minulostí 16.
Kroc V........................................... Letenka do neznáma
Hacalová E..................................................Můj syn feťák
Vaněček M.................................................................. Mlýn
Kleslo M................................ Záchrana na střeše světa
Johnstone N........................................Amy Winehouse
Jonák I.............................................Sex, disco, revoluce!
Wollner M.........................................................Babišistán
Stehlík M..................................................Přepište dějiny
Hartl P........................................................... 15 roků lásky
Whitton H............................................... Zimní královna
Štráfeldová M.........................................To je on! Toyen
Uris L....................................................................Milá č. 18
Nesvadbová B...................................Hovory s doktory
Říhová B.......................................... Jak se dělá imunita
Šilhan F.........................................................Cesta do hor
Fučíková R.............................................................Hrdinky
Cílek V......................... Žulové krajiny středních Čech
Sepetys R.................................................. Mlčící fontány
Musso G......................................... Noc v Central Parku
Vondruška V..................................Msta písecké panny
Dýka s hadem
Nitranská brána smrti
Kopecká M.................................................Deník farářky
Allen W..........................Mimochodem: autobiografie
Jaku E.................................Nejšťastnější muž na Zemi
Prokop D...................................................... Slepé skvrny
Adler-Olsen J.....................................................Složka 64
Marco
Vzkaz v láhvi
Rožek F...............................Gump: pes, který naučil …
Klusák P.......................... Gott: československý příběh
Korn C.................................................. Začátek nové éry
Ebr V................................... Opravník omylů v názvech
Pokorná G.................................. V hlavě: ze zápisků …
Ježková A..................................................Ruce houslisty
Jansson T...................................................Dcera sochaře
Dawson J........................................Tahle kniha je teplá
Patchett T..................................................... Malí bohové
Hela V.................................Návrat žítkovských bohyní
Šíp K.......................................... Do hrobu si to nevemu
Bryndza R...................................................Propast smrti
Jacobs A......................................... Panský dům: návrat
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Izdný J................................. Ludmila: kněžna a světice
Schirm J.............................. Dobrodruhy proti své vůli
Batel P.................................................... Příběh průvodce
Albright M...................................Mocní a všemohoucí
Kechlibar M........................... Zapomenuté příběhy 5.
Davies A..............................................Matčina panenka
Reid T..................................................Jediné pravé lásky
Bez tebe napořád
James P. D....................Povolání pro ženu nevhodné
Chadwick W..................Záchrana českých uprchlíků
Haruf K......................................................... Cizinci v noci
Kelly M................................................Dívky beze jména
DeBoard P............................................................. Tonoucí
Lundberg S........................Otazník je polovina srdce
Abbott R................................................. Zabij mě znovu
Hindráková H..................................................Nezlomný
Smrtící byznys
Braunová L........................................Vím, co jsi udělala
Laudin R..........................Procházky Prahou filmovou
Žák K.....................Křivokládsko: příběh král. hvozdu
Pomerancev I............. Amputace: Ukrajina: příběhy
Chamberlain M..................................................V utajení
Kindlerová R................................ Pomsta O. Dovbuše:
pověsti Ukrajina
Hunter C...................................................... Někdo blízký
Pischová N....................................................................Tam

Posezení u ohně byl krásný závěr velikonoční cesty

Knihy pro děti a mládež
Riordan R................Apollónův pád. Zrádný labyrint
Klusová T............................................ O všech zvířatech
Vopěnka M......................Sofinka a záhadné zvířátko
Lindgren A................................................Kajsa Nebojsa
Groening M.......................................................Futurama
Acín E........................................................Albert Einstein
Lobel A......................... Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
Drijverová M..................................................Nezbedníci
Kolb S............................................................. Čoko a Keks
Cossantelli V........................................................Vyhynulí
Green D. L...................................... Ranč Stříbrný poník
Krůta J.......................................................Vyhrát potichu
Lukeš R..............................................Hornické pohádky
Lewis G. .............................Špekáčkova psí akademie
Táborská P................................Měli mravenci žihadla?
Kalvodová B................... Hledej a objevuj. Vikingové
Kholová H................................ Co nevíte o mláďatech
Brown A..................................Proč pandy dělají stojku

Jaro v dětském Lesním
klubu Bukovka
Stejně jako na podzim a v zimě, i na jaře společně objevujeme, pozorujeme a putujeme
každé školkové ráno z okraje Dobřichovic do říše
luk a lesů. Hrajeme si, tvoříme a muzicírujeme,
všemi smysly poznáváme přírodu a prožíváme
roční období, hřejeme se u ohně v týpí. Ptáme
se a povídáme si, čteme spolu v knížkách i ve
stopách. S průvodci Kačkou Smoljakovou, Tomem
Doležalem a Radkou Charapovovou se učíme
zacházet s pilkou, štětcem, vlastním jazykem
a pocity, i s přírodou kolem nás. I to, jak se domluvit v partě kamarádů, vyšplhat na strom, vychutnat si trnku nebo pocit vítězství po zdolání kopce.
Jaro je ale přeci jen v něčem jiné. V lese od
února postupně zesilují hlasy ptáků, ze země i z
větví se vynořují křehké lístky. Často ani do týpí
nezavítáme, protože nás slunko drží venku. Oheň
si děti rozdělají hlavně pro radost, jíme, tvoříme
i zpíváme venku, hloubíme a připravujeme nový
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záhon. Sledovali jsme, jak postupně rozkvétaly
sněženky, talovínky, dřín, devětsil i dymnivky,
sbíráme a ochutnáváme podběl a zkoumáme, jak
omamně voní mahon i trnkové kvítky. Obdivujeme první čmeláky, včely a dlouhonosky.
Několik větších kamarádů nám brzy odejde do
školy, takže moc rádi přivítáme holky a kluky, které
by lákalo prožívat tohle všechno tři nebo dva dny
v týdnu s námi. Nové zájemce vždy zveme i s rodiči,
aby s námi strávili běžný školkový den, a poznat nás

můžou třeba i na letním příměstském táboře. Léto tu
bude brzy – ale teď si ještě všichni užijme kouzelné
jaro! Volejte na 777-219337 nebo na 777-027579.
Tomáš Doležal, Lesní-klub-Bukovka.cz

Sokolská velikonoční cesta
Cesta plná velikonočních tradic a úkolů čekala
v sobotu 16. 4. 2022 odpoledne na nejmladší

cvičence Sokola Dobřichovice. Společně s rodiči
a prarodiči si děti v hojném počtu prošly 2 km
trasu v blízkém okolí sokolovny. V cíli je čekalo
malé překvapení, odměna z bonbonovníku a velikonoční dílnička. Závěrečné společné posezení
u ohně s opékáním buřtů bylo krásnou tečkou
tohoto prázdninového dne. Všem zúčastněným
děkujeme.
Za odbor všestrannosti L. O.

Sport
Volejbalové prvoligové
prvenství patří do
Dobřichovic
Zasloužily se o to naše volejbalistky, které vyhrály
první volejbalovou ligu! Neměly to sice ani trochu
snadné, neboť ambiciózní družstvo Bižuterie Jablonec se po celou dobu „drželo v závěsu“, ale naše
děvčata to zvládla. V posledních dvou zápasech
porazila Hradec Králové dvakrát 3:0 a závěrečná
tabulka první volejbalové ligy žen tak dostala
tuto podobu:
1. Sokol Dobřichovice
2. Bižuterie Jablonec
3. Slavia Hradec Králové
4. Volejbal Plzeň
5. Tatran Střešovice
6. Sokol Žižkov
7. Madeta Č. Budějovice
8. Královo Pole B
Zda-li v příští sezóně bude u nás extraliga,
není dosud jasné – náročné finanční i technické
požadavky kladené na extraligová družstva může
náš volejbalový oddíl splnit jen velmi těžko.
Muži A, 1. liga
Také první liga mužů už skončila, a i když ji
naši nevyhráli, vedli si zdatně. Do finále play-off
sice nepostoupili, ale v utkání o třetí a čtvrté
místo porazili Hradec Králové. V závěrečné
tabulce první ligy tak naši skončili na třetím místě,
za prvními Benátkami a druhými Bučovicemi.
Muži B, KP 1. třídy
V konečné tabulce naši s patnácti výhrami
a sedmnácti porážkami obsadili s 45 body šesté
místo, o tři body za pátým Mělníkem. Na prvním
místě s přesvědčivým ziskem 82 bodů se umístilo
družstvo Tuchlovic
Ženy B, KP 2. třídy
Jarní část své soutěže zahájilo naše ženské
Béčko výhrami 3:0 a 3:1 v Králově Dvoře a v
Berouně také 3:0 a 3:1; doma hrálo s Mníškem 3:1
a 0:3 a porazilo Odolenou Vodu 3:0 a 3:2. V současné tabulce jsou na prvním místě a bez ohledu
na výsledky dvou zbývajících dvojzápasů na tomto
místě zůstanou a postoupí do finálové skupiny.
Uveďme ještě na závěr, že ve dnech 11. a 12.
června se v Chabařovicích uskuteční finále mistrovství České republiky ve volejbale seniorek. Ani
letos na něm nebudou chybět volejbalové seniorky z Dobřichovic.
Tradiční Memoriál Lídy Gemperlové proběhne
na našich volejbalových kurtech 18. června.
HgS
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Vítězky 1. volejbalové ligy 2021/2022 A družstvo Sokola Dobřichovice. Stojící zleva: asistent trenéra
M. Pondělíček, L. Jovanovičová, M. Kukučová, P. Jennelová, G. Poláková. M. Kučková, B. Horáková,
Jolana Macalík, trenér Jan Prokop. Klečící zleva: I. Caldová org. vedoucí, D. Gahlerová, V. Jerlingová
a Adéla Vašutová

Již zase cinkají medaile
Máme za sebou slavnostní vyhlášení Top 10 nejlepších atletů ASK Dipoli Černošice Dobřichovice
za rok 2021. Pilní atleti však neusnuli na vavřínech
a v hlavní atletické sezóně sbírají další cenné
kovy i body. V areálu Sokola v Dobřichovicích
a ve sportovním areálu v Černošicích proběhly
klubové závody pro nejmladší atlety.
Ve středu 20. 4. 2022 bylo vyhlášení atleta roku
2021 ASK Dipoli Černošice Dobřichovice. V rámci
bohatého programu, kdy diváci zhlédli i vystoupení zumby, měli možnost se setkat se starostou
města Černošic Filipem Kořínkem nebo si popovídat se slavnou atletkou Ladou Vondrovou.
Hřebem večera bylo vyhlášení deseti nejlepších atletů ASK Dipoli za rok 2021. Na prvním
místě se umístila Klára Zbožínková (vicemistryně
ČR na 100 metrů překážek), na druhém Kristián
Behenský, na třetím Kateřina Siebeltová. Jména
oceněných atletů, společně s fotkami, naleznete
v sekci Novinky na www.askdipoli.cz.
Na další ocenění, tentokrát za rok 2022, mají
skvěle našlápnuto i další atleti, protože hlavní
atletická sezona vypadá pro atlety ASK Dipoli

velmi nadějně. Velké úspěchy – cenné kovy,
sklízejí atleti jak na individuálních krajských
mistrovstvích, tak i družstvo mladšího žactva,
dorostu a dospělých. Z prvního kola družstev
mladšího žactva na Kladně si atleti přivezli zlatou
a stříbrnou medaili. Na prvních krajských přeborech jednotlivců v Kutné Hoře získali mladší žáci
a žákyně celkem sedm medailí. Nejlepší závodnicí se stala Barbora Karasová, která suverénně
ovládla běh na 300m, přidala 3. místo na 150 m
a společně s Adélou Houdkovou, Hanou Ambrožovou a Aničkou Jelínkovou pak ukořistily bronzové medaile ve štafetě 4x300 m. Kluci se ovšem
nenechali zahanbit a bronzové medaile si odvezli
ve složení štafety Lukáš Babáček, Matěj Vyšinský,
David Freudl a Adam Šindelář.
Dorostenky ASK Dipoli se umístily na skvělém
2. místě v soutěži družstev Středočeského kraje,
atletky tak mají po prvním kole ze tří skvěle
nakročeno na Mistrovství Čech družstev na které
postupují pouze dvě nejlepší družstva z kraje.
Na přeborech kraje dorostu, juniorů a dospělých
v Kolíně padlo několik osobních rekordů a naši
atleti a atletky zvítězili v 11 disciplínách.
O nejhodnotnější výkon se postarala Klára Zbožínková, která zaběhla 100 m překážek za 13,94.
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„Tímto výkonem Klára splnila limit na EYOF (Evropskou olympiádu mládeže), která bude na Slovensku
na konci července a zaostala pouze o 14 setin vteřiny
za limitem pro účast na mistrovství Evropy, které se
uskuteční na začátku července v Izraeli. Na první
ostrý start na začátku sezóny Klára zaběhla skvělý
čas. Věřím, že formu vyladíme a limit 13,80 padne již
brzy”, zhodnotil výkon Kláry trenér Tomáš Vodička.
Ale ani ti nejmladší atleti nepřišli v posledních
týdnech zkrátka. V úterý 3. května pro ně ASK
Dipoli uspořádalo v areálu TJ Sokola víceboj.
Celkem 120 dětí závodilo ve sprintu na 50 m,
skoku dalekém, sprintu do kopce, překážkové
dráze, výdrži ve shybu a v hodu kriketovým
míčkem. Zpestřením sportovního odpoledne
byl exhibiční závod v hodu oštěpem atletů ze
starších kategorií – staršího žactva a dorostu. Na
závěr byly samozřejmě rozdány medaile a drobné
ceny.
Další klubový víceboj, tentokrát pro mladší
žactvo, proběhl ve sportovním areálu v Černošicích 6. května. Děti měly možnost vyzkoušet si
pětiboj před Mistrovstvím kraje mladšího žactva
ve vícebojích, které se koná 22.5. Mladí atleti si
tak vyzkoušeli disciplíny 60 m překážek, skok
daleký, sprint 60 m, hod kriketovým míčkem
a běh 800 m.
Trenéři ASK Dipoli byli přizváni i na měření
výkonů žáků 2. stupně základní školy v Černošicích, aby škola mohla ty nejlepší vyslat na
školní krajské atletické závody. Na krajských
závodech se škole dařilo. Holky i kluci z 6. a 7.
třídy skončili na 2. místě. 8. a 9. třída poté na
místě druhém (kluci) a na místě čtvrtém (holky).
Držíme palce všem atletů, a děkujeme jejich
rodičům za přízeň a podporu.
HŠ

Vyhlášení Atleta roku 2021. Foto Marie Typovská

Mini festival sportu
v Dobřichovicích
V sobotu 4. června zveme všechny malé i velké
sportovce do JojoGymu na sportovní dopoledne.
Trenéři z JojoGymu a ASK Dipoli si pro vás připravili bohatý program.
Pro nejmenší bude připravena opičí i překážková dráha, s trenérem si zacvičíte gymnastiku
v moderní a špičkově vybavené hale s velkou
molitanovou jámou, hrazdou, kladinou, trampolínovým pásem a dalším vybavením pro sportovní
gymnastiku. Ukážeme vám, jak na parkour
a vyzkoušet si můžete i triky se švihadly. Jak dobří
jste skokani odhalí disciplíny skok o tyči a skok do
dálky, sílu prověří hod medicinbalem a rychlost
změní časomíra na fotobuňku
kde si vyzkoušíte několik gymnastických
dovedností a atletických disciplín. Těšit se můžete
na tombolu, malování na obličej a další. Přímo na
místě si můžete zakoupit tričko s vlastním potiskem a plno dalšího.
LG

Babytenisté F. H. TK Dobřichovice

Judo Dobřichovice
Klub Juda Dobřichovice zahájil pravidelné tréninky v úterý 3. 5. 2022.V současné chvíli se
utvořila skupina 10 judistů, kteří chodí pravidelně. Tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od

Dračí lodě skoro v cíli. Foto Bára Tesařová
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Atletky v pyžamu
15 do 16 hodin v aule budovy prvního stupně
ZŠ Dobřichovice. Každý, kdo bude mít zájem
o bližší informace, nebo se bude chtít přihlásit
do klubu a začít s tréninkem, může se informovat na emailu: JUDODOBRICHOVICE@EMAIL.CZ.
Detailní informace o klubu, přípravě a možnosti
přihlášení naleznete na WWW.JUDODOBRICHOVICE.CZ. Těšíme se na vás!!

Vítězný vstup F. H. Tenis
klubu Dobřichovice
Začátek mistrovských zápasů Českého tenisového svazu nám přinesl ve všech juniorských
kategoriích vítězství. Díky tomuto vynikajícímu
vstupu se všechny naše juniorské týmy dostaly
do popředí soutěží smíšených družstev ČTS 2022
a budou tak bojovat o postup na Mistrovství
České republiky 2022. Tímto jim gratulujeme!
Další klubovou závodní aktivitou jsou utkání
našich nejmenších Babytenistů. Babytenisté ve

Snímek z tréninku juda
svých dvou úvodních zápasech smíšených družstev
ČTS zvítězili a jsou tak na 1. místě ve své skupině.
Další aktivitou našich hráček a hráčů jsou
mezinárodní turnaje Tennis Europe. V kategorii
do 14 let jsme v dubnu vyrazili na turnaje nejvyšší
kategorie 1 v portugalském Portu a španělské
Barceloně. V obou případech jsme došli do
čtvrtfinále. Nyní již vyhlížíme červnový turnaj
v anglickém Roehamptonu, který je obdobou
Wimbledonu pro kategorii do 14 let, hraném na
travnatém povrchu.
FH

Proč nikdy nezapomenu na
pojem Dobřichovická míle
Z letošního jara nadšená, protože nám po dvou
letech umožňuje opět veřejně se setkávat s kamarády a přáteli na různých akcích. Jednu Dobřichovickou míli ale nikdy nezapomenu díky vítězství své
dcery, manželově pohodové nátuře a mému šoku.

Před COVIDem se moje děti každoročně
zúčastňovaly tradičního běhu pořádaného
Základní školou Dobřichovice a několikrát si
odnesly i medaili, ale mě utkvěl v paměti rok
2017. Ve stejný den probíhaly totiž také jarní trhy,
na kterých jsme měli s Dobřichovickým domkem
stánek, takže jsem nebyla doma u příprav dětí na
Dobřichovickou míli. Přecházela jsem od zámku
do parku, když už probíhaly jednotlivé běhy
a dětské hlavičky se míhaly mezi stromy.
Neuvěříte mému šoku, když jsem zahlédla
v čele závodícího chumlu dětí moji nejmladší
dcerku oblečenou v květovaném pyžamku. V ten
moment mnou proběhlo několik pocitů najednou – mám se smát, stydět nebo plakat? Netuším,
zda se dcerka v pyžamku cítila pohodlně nebo
se pouze zapomněla převléknout, ale manžel
takové „maličkosti“ neřešil. Můj zrychlený tep se
naštěstí brzy uklidnil, dcerka doběhla jako druhá
a pyžamko z ní při běhu nespadlo. Dnes se při
vzpomínce už jen usmívám.
Radka Alexy

Kultura u nás i v okolí
Podvečer tvá čeládka, co
k slepici kuřátka
Dovolte mi, prosím, krátký osobní příběh. Sedíme
takhle v prosinci hned po představení „Vánoční
hry” s Dušanem Navaříkem na pivu U Věže, a já se
ho ptám: „Tak co uděláme na léto?” Dušan zahučí
něco v tom smyslu, že dělat už nebude vůbec nic.
A já řku „Tak si trhni, my si s Kukadýlkem uděláme
nějaký broučky a bude. „
„Broučky?” zjihne vousatý halama.
„Jéé, no jo, Broučky!” A bylo. Nápad, že
hru propojíme lidovými písničkami, přišel
okamžitě, k tomu se přichomýtnul náš
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Fanouš se slovy „a já budu hrát na vibrafon!” A nadšení pro věc nebralo konce. O
dva měsíce později sedíme opět v hospodě
a projíždíme scénář, jestli funguje. Pivo si
solíme slzami, nad textem se nelze nedojímat.
Broučci. Knížku napsal evangelický farář Jan
Karafiát v roce 1876 a jedná se o první českou
autorskou pohádku pro děti. Dodnes patří mezi
nejvyhledávanější dětské knihy a jen v češtině
se dočkala kolem stovky vydání. Broučky ilustroval např. Vojtěch Preissig, Josef Wenig,
Ondřej Sekora, Rudolf Mates, Jiří Trnka a mnozí
další.
Moji Broučci byli z roku 1942 s obrázky Marie
Fischerové – Kvěchové. K její dceři, paní Marii

Borkové, jsem chodila celé dětství do Černošic
na výtvarku a bezvýhradně ji milovala. A tehdy
jsem ještě neznala její vnučku Hanku Tuháčkovou, která se (samozřejmě!) stará o choreografii
v našem představení. Rodina Hanky nám také
poskytla svolení k použití ilustrací. I kostýmy
a rekvizity se snažíme vytvořit podle kreseb
z knížky. A jaká další náhoda, že Tereza Durdilová,
naše scénografka, pochází z Jimramova, rodiště
Jana Karafiáta!
Poetický a půvabný staročeský text bylo
těžké příliš upravovat, přesto jsem musela
výrazně zasáhnout, abychom se dobrali divadelního tvaru. Snad mi to velcí i malí Broučkomilci prominou. Divadelní představení prolínají
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lidové písničky a písně z Evangelického kancionálu. Doufáme, že si společně s námi zazpívá
i publikum. Práce na představení je tentokrát
náročná, času málo, dětí hodně. Trochu trnu,
jestli vůbec stihneme Broučky nazkoušet. Proto
prosíme o shovívavost, pokud nebudeme
dokonalí. Hrajeme v řevnickém kině, protože
potřebujeme tmu. Každý přece ví, že slunko
bylo u samého západu, když svatojánští broučci
vstávali. Těšíme se na vás ve dne 2. a 4. června
od 19 hodin a 5. června 2022 od 15 hodin. Bližší
informace na plakátu.
(kuku)

Dobřichovické kulturní léto
2022
Koncem června zahajuje Dobřichovická divadelní
společnost a Agentura Gejša tradiční festival divadelních, hudebních a filmových představení. Tentokrát pod názvem Dobřichovické kulturní léto
2022, které jste dříve znali jako Dobřichovické
divadelní slavnosti. Nový název lépe vystihuje
nabídku nejen divadelní a také vychází z faktu,
že organizace tohoto největšího dobřichovického kulturního svátku se ujala také Agentura
Gejša. A že bude z čeho vybírat! Nabízíme amatérská i profesionální představení, všechna však
mají jedno společné, humor, nadhled, zamyšlení,
pobavení a nepochybně i kvalitu.
Tak tedy zde je celý program:
Zahajujeme na nádvoří dobřichovického
zámku dne 24. 6. ve 20 hodin derniérou hudební
pohádky Byl jednou jeden král. Sůl nebo zlato? Co
byste si vybrali vy? Král Já I. si vybral zlato a královská dcera Maruška měla pak co dělat, aby tatínka
přesvědčila, že není všechno zlato, co se třpytí. Po
premiérovém uvedení v roce 2015 se pohádka
hrála ještě v dalších letech, naposledy loni v hlavní
roli s Aňou Geislerovou. K tomuto představení
jsme již v roce 2015 vydali CD s autorskými písničkami Zdeňka Dočekala, které si s oblibou pouští
dobřichovické i pražské rodiny dodnes. V hlavních
rolích tentokrát vystoupí Eva Čechová, Jiří Oberfalzer a Jiří Šafránek. Další představení proběhnou
25. 6. opět ve 20 hodin a 26. 6. v 17 hodin.
Divadlo na Jezerce letos představí dvě hry.
První je peprná komedie Práskni do bot od
Owena McCaffertyho v režii Jana Hřebejka.
Podle autorů se jedná o pohled do světa českých
dlaždičů, kteří optikou svého povolání a v
jazyce jim vlastním ukazují divákům, že zdánlivě
jednoduchý plán – ukrást paletu dlaždiček a o
polední pauze ji výhodně prodat – může mít velmi
složitou motivaci. Hrají Jan Hrušínský, Vlastimil
Zavřel, Martin Sitta a Václav Liška. Uvádíme 29.
6. ve 20 hodin. Druhou hrou, kterou nás potěší
Divadlo Na Jezerce je řízná komedie Občan
první jakosti. Je o tom, kam až může vést lidská
blbost. V rámci živého vysílání televizní talkshow se setkáváme s pěticí náhodně vybraných
diváků a tak trochu nesmiřitelných názorových
oponentů. Ti společnými silami, nebo spíš prostřednictvím neřízených hádek a střetů, hledají
hypotetické desatero kritérií a hodnot, na základě
kterých by se přidělovalo nebo odebíralo volební
právo. Otázkou ale zůstává, zda potřebných kvalit
dosahují sami členové této komise. Hrají Daniel
Šváb, Miluše Šplechtová, Nela Boudová, Kristýna

Divadlo na Jezerce uvede peprnou komedii Práskni do bot

15

5/2022
Hrušínská, Libor Hruška, Martin Sitta a Jan Hrušínský. Hraje se 12. 7. ve 20 hodin.
Pátek – filmový svátek aneb v telce stejně nic
nedávají! Každý pátek 1., 8., 15., 22. a 29. 7. vždy
ve 21,30. vás zveme na nádvoří dobřichovického
zámku do „letního kina“. Uvidíte pět vybraných
filmů. Názvy ještě nejsou známy, ale chceme
nabídnout premiérové filmy nebo úspěšné tituly
z poslední distribuce.
Divadelní spolek Jirásek – skupina Temno v čele
s režisérkou Evou Drábkovou přijede z Týniště nad
Orlicí s představením Koule. Autorem je úspěšný
dramatik a stálý režisér Městských divadel
pražských David Drábek, který žije v Dobřichovicích. Tomuto jemu milovanému místu říká
poberounské Toskánsko. Koule je hra původně
psaná pro rozhlas a Pavlu Tomicovou, posléze
byla upravena pro Klicperovo divadlo v Hradci
Králové, kde se stala okamžitě bestsellerem.
Hlavní hrdinkou komedie je bývalá slavná atletka,
která rekapituluje svůj život plný komických,
trapných, ale i bolestných protikladů. Autor David
Drábek mimo jiné uvádí: „… a dál je tu strašidelné
téma státem řízeného dopingu, kdy bylo sportovcům dávkováno takové množství svinstev, že
jim to nevratně poškodilo zdraví. A do tohohle
ďábelského bolševického projektu byla zapojena
i spousta lékařů, kteří tak prohráli zápas se svým
svědomím a přísahou – o tom je hra Koule víc než
o čemkoliv jiném.“ Uvádíme 2. 7. ve 20 hodin.
Nově vzniklá Všenorská divadelní společnost
pod vedením Petra Říhy představí ve dnech 3.
– 6. 7. ve 20 hodin komedii TIK TIK. Jedná se
o francouzskou neobvykle laděnou konverzační
komedii od Laurenta Baffieho. V čekárně u psychologa se sejde šest podivných lidí, trpících
různými variantami obsedantně – kompulsivních
poruch. Každý se snaží svou fobii nějak zvládnout i pomoci druhým. V režii Petra Říhy hrají Petr
Kopsa, Hedvika Hájková, Petr Bendl, Alena Říhová,
Jan Seidel, Jája Kroupová a Tena Elefteriadu ml.
V dobřichovické kapli sv. Judy a Tadeáš se 7. 7.
ve 20 hodin můžete těšit na koncert hudebního
tria Ensemble PAX. Trio ve složení soprán, traverzo
a cembalo vzniklo v roce 2021. Zaměřuje se na
původní interpretaci staré hudby z období baroka.
Ensemble se skládá ze tří studentů Královské
konzervatoře v Den Haagu, kteří jsou původem
z Čech a Slovenska. Soprán zpívá Kristina Archer
z Dobřichovic. V programu zazní árie a skladby J. S.
Bacha, A. Scarlattiho, G. F. Händela a dalších.
V neděli 10. 7. v 17 hodin zveme všechny děti
a jejich rodiče! Divadelní společnost Koňmo hraje
rozvernou rodinnou Vodnickou pohádku. Soubor
kombinuje činohru s loutkami, hudební doprovod
pak obstarává pomocí opravdových hudebních
nástrojů. Pravou tvář představení zpravidla získává
až v kontaktu s konkrétním divákem a prostředím.
Stává se tak velmi živým organismem s prostorem
pro improvizaci. Režie Vít Schuster a Koňmo. Hrají
Vít Schuster a Oldřich Hurych.
A máme tu swing! Dvě na tři je název tohoto
hudebního večera. Dvě zpěvačky – Stáňa Čížková
a Lucie Kukulová za doprovodu dvou pianistů
(Piano Organism – Radim Linhart a Luděk Havel)
a bicích nástrojů (František Otakar Kukula). Směs
tradičního jazzu, swingu a šansonu k poslechu
i tanci. V Bistru U Věže 17. 7. ve 20 hodin.
Večer 19. července od 20 hodin přivítáme
na nádvoří zámku soubor Divadla LaRepub-
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Z představení Koule divadelního spolku Temno

Naše Dobřichovice včera, dnes a zítra
– 20 let od povodní 2002
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Diváci na nádvoří zámku poslouchají koncert na počest Petra Skoumala
lika. Před několika roky jsme se s nimi potkali na
stejném místě u nekorektní komedie BOSS BABIŠ
a obě strany si ten večer nesmírně pochvalovaly.
Udělejte si volno, večer to bude přiměřeně smutný
a přiměřeně ostudný. Bude to groteska i antická
tragedie s jasným názvem Rudý prezident. Hra
je inspirována knihami a prací novináře Jaroslava
Kmenty, mapující ne tak vzdálenou minulost,
obnažující přítomnost a doufající v budoucnost.
Všechny postavy a situace jsou smyšlené! Jakákoli
podobnost se skutečností je děsivá!
Po úspěchu loňského vystoupení nezávislého
divadelního souboru Geisslers Hofcomoedianten uvádíme „velkou zvířecí žranici“ Raut. Veliké
masky, loutky a zvěř! Přijměte pozvání na večírek
do vybrané společnosti. Na raut, kde platí zákony
silnějšího. Nebo chytřejšího? Nebo rychlejšího?
Kdo nežere, bude požrán. Geisslers v režii jednoho
z nejosobitějších a nejvýraznějších loutkářů
současného divadla Matiji Solceho. Na motivy
známých i méně známých bajek francouzského
básníka Jeana de La Fontaine. Geisslers Hofcomoedianten je souborem, který ve své tvorbě
propojuje staré tradice s živým, současným divadlem. K barokní inspiraci přistupují s autorskou
svobodou, mísí původní s novým, vzletné s přízemním, činohru, zpěvohru, loutkohru i tanec –
tak, aby to všechny zúčastněné – herce i diváky
opravdu bavilo. Hrají Kristýna Dámová, Claudia
Eftimiadisová a Petr Šmíd. Nenechte si ujít 21. 7.
ve 20 hodin.
Robert Křesťan a Druhá tráva. Skupinu
Druhá tráva založili v roce 1991 Robert Křesťan
a Luboš Malina po svém odchodu od skupiny
Poutníci. Druhou trávu charakterizují dva výrazné
znaky – autorská a interpretační výjimečnost
zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana
a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních
členů skupiny. Kapela Druhá tráva byla hned od
svého vzniku řazena mezi špičku na folk & country
scéně nejen v České či Slovenské republice. Přestože bývá často označována jako bluegrassová, už
od počátku existence mixuje více stylů. Bluegrass
odkazuje spíše na předchozí angažmá několika
členů skupiny u brněnských Poutníků. Druhá
tráva dosud vydala 19 alb v Čechách i v USA a je
několikanásobným držitelem ocenění APH Anděl
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v kategorii Folk a Country. Robert Křesťan vstoupil do síně slávy. Koncert proběhne 23. 7. ve 20
hodin.
Dobřichovické kulturní léto 2022 zakončíme
koncertem Ondřeje Rumla. Známý zpěvák
vystoupí sólově s projektem One Man Show
Nahubu, kdy využívá přístroj looper (smyčkovač)
tak, aby veškeré písně mohly vzniknout živě pouze
za pomoci jeho hlasu bez doprovodu hudebních
nástrojů. V roce 2015 tímto vystoupením jako
předskokan úspěšně otevřel koncert francouzské
zpěvačky ZAZ ve Foru Karlín. Za ryze vokální
album Nahubu pak získal nominaci na Cenu
Anděl jako zpěvák roku. V rámci show zazní nejen
světoznámé hity, ale také autorské písně Ondřeje
Rumla. Koncert proběhne 30. 7. od 20 hodin.
Věříme, že bohatý program, který přinášíme,
vás přiláká a že se sejdeme na nádvoří dobřichovického zámku, v kapli a U věže v hojném počtu.
Rádi bychom také po uplynulých náročných
měsících pomohli divadlem, hudbou a filmem
k regeneraci životních sil nás všech. Držíme
se myšlenky, že nejlepším způsobem, jak se
rozveselit, je rozveselit někoho jiného. Snad
si podobu regenerace a rozveselení z nabídky
Dobřichovického kulturního léta 2022 vybere
každý z vás!
Vstupenky na všechna představení budou
k zakoupení online na https://www.webticket.cz/
program/dds nebo v Infocentru v Dobřichovicích.
Kateřina Filla Věnečková

Kulturní přehled
na červen 2022
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 9-20 h
1. – 30. června výstava fotografií
Fotoklubu Beroun – gastronomie.

Další kulturní akce
5. června od 17 h v kostele
sv. Martina a sv. Prokopa
v Karlíku – Kvarteto členů
české filharmonie
Program: Haydn, Mozart, Telemann,
Corelli. Vstupné dobrovolné, pořádá
rodina Šarounových a KC Dobřichovice.

15. června od 19:30 na zámku
Mezinárodní bluesové trio
Jesse Ballard (USA) – kytara, zpěv, Jan
Hrubý (CZ) housle a Joe Kučera (DE)
flétna, saxofon. Předprodej v Infocentru
a v knihovně 250 Kč a 200 Kč.
Pořádá. KC Dobřichovice.
18
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18. června od 10 pod zámkem
Food festival – všechny
chutě světa
Ochutnávka u více než 60 stánků
a multižánrová hudba. Kontakt info@
foodevent.cz Pořádá Štefan Oršoš.

24. a 25. června od 20 hodin
a 26. června od 17 hodin
na nádvoří zámku
Byl jednou jeden král
Pohádka o králi, který si nevážil kuchyňské soli. V hlavních rolích senátor Jiří
Oberfalzer, Jiří Šafránek a Eva Čechová.
Dobřichovické divadelní slavnosti.

Od 23. června začíná
Dobřichovické kulturní léto
v dramaturgii Dobřichovické
divadelní společnosti
a agentury Geiša
Podrobný program je uveden v článku
na str. 14 a 15 v Informačním listě.

29. června a 2. července
od 20:00 na zámku
Práskni do bot
Divadlo na Jezerce

3. - 6. července od 20:00 hodin
na zámku
TIK TIK
Všenorská divadelní společnost
Připravujeme:
Kdy: 16. 7.
Co: cyklistický závod Trans Brdy
Kde: start pod lávkou pro pěší
Kdy: červen, červenec
Co: Dobřichovické kulturní léto –
program se připravuje
Kde: zámek
Kdy: srpen
Co: hudební festival staré hudby
Musica Viva
Kde: zámek
Kdy: 24. 9.
Co: přehlídka socialistických aut
Kde: pod zámkem a na cyklostezce

LETY
Dračí lodě nejrychleji jely Letovským
Letošní již 10. ročník závodů dračích lodí na
Berounce se startem v Letech a cílem v Dobřichovicích ovládl svými výkony letovský

Sokol. Posádky složené z dvaceti pádlujících,
bubeníka, jehož veledůležitou rolí bylo sladit
všech dvacet pádel a určit rytmus a tempo, aby
loď jela synchronně co nejrychleji, a kormidelníka, nacvičovaly při tréninku poctivě start,
rozjezd a finiš v cíli.
O řízení lodí se starali profesionální kormidelníci (mezi nimi byli i mistři Evropy a světa) z České
asociace dračích lodí.
Samotný závod začal v sobotu 30. 4. v 10 hod.
za příjemného jarního počasí bez deště a větru.
Ve třech kategoriích – MIX, ženy a junioři
získali letovští Sokolové dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, takže krásný putovní pohár se přestěhoval na rok do Letů.
Děkujeme Mírovi Ostrýtovi za skvělou organizaci a těšíme se na 11. ročník závodů příští rok.
Bára Tesařová
Pohádkové putování přilákalo přes 500 dětí
Prosluněnou neděli 1. května se děti spolu
s rodiči vydali na pohádkovou cestu z království
karlického do království letovského. Namalovat
si na startu obličej a hurá vstříc úkolům Křemílka
a Vochomůrky, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, lesních skřítků, čarodějnic, čertů, pirátů
i námořníků. Velké díky patří zkušeným pohádkovým postavám týmů Jojogym, Atletiky Dipoli,
karlického obecního úřadu, MŠ Lety, letovským hasičům, Lesnímu klubu Bukovka, Městečku i nadšeným rodinám z rodinného centra
Leťánek. Díky jejich různorodým aktivitám prošly
děti hladce až k vysněným pouťovým atrakcím
a bohatému programu na návsi v Letech. V cíli
je čekala temná dračí sluj, nádherné princezny,
truhla plná zlata a památeční medaile.
Hejblík s Hejbličkou roztančili a rozesmáli
nejmenší děti, dobřichovičtí Dobi Boyz rockově
přitvrdili, aby vytvořili prostor úžasnému kouzelníkovi Jakubovi, který děti doslova zdvihl
ze země. Chvílemi se zdálo, že se ztratí v davu
nadšených dětí. Poklidné tvůrčí dílny spolu se
závěrečným vystoupení kapely 4 Kafky podtrhlo
pohodovou, barevnou atmosféru 11. ročníku
Pohádkového lesa.
Děkujeme všem nadšeným pomocníkům
z řad rodičů, obcím Lety a Karlík za úžasnou
podporu, autodopravci Danu Maturovi za hladký
převoz ke startu a letovským hasičům i městské
policii Řevnice za zajištění bezpečnosti. Děkujeme za rozzářené tváře dětí a těšíme se příští rok
1. května opět na viděnou.
Markéta Huplíková

ŘEVNICE
Program Bio Řevnice – červen 2022
Více na www.kinorevnice.cz
Středa 1. června / 20:00 Muži na pokraji nervového zhroucení / Pátek 3. 6. 19:00, Sobota 4. 6.
19:00, Neděle 5. 6. 15:00
Jan Karafiát: Broučci, hrají a zpívají: KUKADÝLKO A SVATOJÁNSKÁ KAPELA
Středa 8. června / 20:00 Vyšehrad: Fylm
Středa 10. června / 17:30 Zakletá jeskyně / 20:00
Jurský svět: Nadvláda TIT
Sobota 11. června / 15:30 Ježek Sonic 2 / 17:30
Jurský svět: Nadvláda DAB / 20:00 Top Gun: Maverick

Středa 15. června / 20:00 Film roku
Pátek 17. června / 17:30 Proměna / 20:00 Pánský
klub
Sobota18. června / 15:30 Rakeťák / 17:30 Jurský
svět: Nadvláda DAB / 20:00 Co jsme komu všichni
udělali?
Středa 22. června / 20:00 Tralala
Pátek 24. června / 17:30 Jurský svět: Nadvláda
DAB / 20:00 Prezidentka
Sobota 25. června / 15:30 Rakeťák / 17:30 Kdyby
radši hořelo / 20:00 Elvis
Středa 29. června / 20:00 Pánský klub

ČERNOŠICE
Festival Jazz Černošice 2022
17. ročník mezinárodního jazzového festivalu
„Jazz Černošice 2022“ běží od pondělí 30. května
již naplno. Jak jsme avizovali, připravena jsou opět
zajímavá jména. Letos navíc přijede poměrně
větší počet zahraničních účastníků např. z USA,
Izraele, Anglie, ale také z Ukrajiny nebo třeba z
Irska. A koho byste si rozhodně neměli nechat
ujít? To samozřejmě záleží na vkusu každého
z vás. My se zvláště těšíme na jedinečné bratislavské hudební seskupení Preßburger Klezmer Band
a samozřejmě kytarového mága Michala Pavlíčka
s triem. Skutečným kulturním mlsalům pak vřele
doporučujeme hudební lahůdku v podání pianisty Martina Kratochvíla a kytaristy Tony Ackermana.
Vstupenky na všechny koncerty jsou v předprodeji v Clubu Kino v Černošicích. Prosíme,
věnujte pozornost jazzovým stránkám www.
jazzcernosice.cz, kde se dozvíte i něco z historie
festivalu.
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého
vkusu, těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
Vám v této poněkud neklidné době opět
mnoho nezapomenutelných kulturních zážitků.
P. S.: Děkujeme městu Černošice a Středočeskému kraji za grantovou podporu, dále pak všem
našim sponzorům, bez jejichž finančního přispění
by to skutečně nešlo, inzerentům a v neposlední
řadě vám všem našim příznivcům, divákům,
kamarádům, no prostě všem místním i přespolním, kteří stejně jako my věří, že kultura je věc
potřebná ke smysluplnému lidskému bytí. Bez ní
bychom byli ... však víte, na co narážím.
Za Jazz Černošice z. s. Michal Strejček
Letní bluesové večery pod širým nebem
V červnu se v Černošicích uskuteční dvě hudební
akce pod názvem Letní bluesové večery, které
nabídnou návštěvníkům zajímavé české i zahraniční umělce. Večer 10. června se v Amfiteátru
areálu ZŠ Mokropsy uskuteční první Letní bluesový večer. V 19:00 hodin ho zahájí česko-americká formace Dobré Ráno Blues band. Kapela
hraje tradicionální americké blues. Tak jako ho
hrávali bluesmani u řeky Mississippi. www.
dobreranoblues.cz Druhým účinkujícím bude
legendární slovenská funk-bluesová kapela Bluesweiser s lídrem, zpěvákem, kytaristou a moderátorem pořadu ČT “Blues ze staré pekárny“
Jurajem Turtevem. Kapela patří k nejstarším bluesovým kapelám na území bývalého Československa. Hraje převážně elektrické blues-funk s prvky
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Náruč, z.s. aktuálně hledá
kolegu/yni na pozici

Pracovní konzultant
do týmu sociální rehabilitace
Jsme komunitní tým sociálních pracovníků, v Centru sociální rehabilitace v Dobřichovicích
podporujeme lidi s duševním onemocněním ve schopnosti žít samostatně podle jejich
představ a orientovat se v záležitostech každodenního života.
Provozujeme sociální firmu Modrý domeček, která poskytuje chráněnou práci v kavárně.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co Vás čeká:
Přímá individuální podpora klientů, kteří usilují o uplatnění na
běžném trhu práce
Pomoc při hledání adekvátní pracovní pozice a doprovázení na
pracovní pohovory a další jednání s úřady
Podpora při rozvoji dovedností před nástupem na pracoviště – při
přípravě životopisu a motivačního dopisu
Komunikace se zaměstnavateli a dalšími subjekty v oblasti
pracovního uplatnění
Vytváření a udržování vztahů se zaměstnavateli, spolupráce při
vytváření vhodných pracovních pozic
Pravidelné týmové porady a spolupráce při rozvoji sociální služby
Podílení se na společných aktivitách spolku Náruč
Vedení dokumentace spojené s přípravou na zaměstnání
Co Vám můžeme nabídnout:
Zajímavou a tvořivou práci v malém vstřícném týmu
Smysluplné pracovní uplatnění s lidmi s duševním onemocněním
Příjemné pracovní prostředí – podporu a zázemí v přátelském
týmu
Možnost aktivně se podílet na budování centra a ovlivnit rozvoj
poskytovaných služeb
Prostor pro sebeuplatnění a rozvoj svých nápadů
Pravidelnou týmovou supervizi a odborné vzdělávání
5 týdnů dovolené, 2 sick days

Pokud se rozhodnete na naši nabídku práce reagovat, zašlete nám svůj profesní životopis
a Vaše vyjádření o tom, co Vás na této pozici zaujalo, proč se o tuto práci ucházíte.
Předpokládaný nástup: květen/červen 2022.
Pro další informace nás kontaktujte na tel.: 732 757 881, simona@spoleknaruc.cz
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jazzu a rocku. Vstupné v předprodeji na sms tiket
200 Kč na místě před koncertem 250 Kč.
Druhý Letní bluesový večer se uskuteční 17.
června na zahrádce Clubu Kino v Černošicích.
V 19:00 hodin zahraje chorvatský multižánrový
kytarový virtuóz Damir Hall Halilić, který ve
svém žánru patří k evropské špičce. Koncertoval a spolupracoval třeba i s legendární Tommy
Emmanuelem (https://www.halmusicland.com)
Ve 20:30 se představí trio slovinského zpěváka
a kytaristy Paul Batta, který trvale žije v ČR. Paul
Batto jr. trio hraje směs bluesu, gospelu, folku
a jazzu. Pravidelně vstupuje na evropských
pódiích (http://www.batto.org/).
Letní bluesové večery pořádá Město Černošice ve spolupráci s Pure Music, z. s. Vstupné
v předprodeji na sms tiket 200 Kč na místě před
koncertem 250 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu.
Pavel Blaženín
Bára Hrzánová – Mário Biháry a Bachtale Apsa
Když se kvůli koronaviru zavřela divadla a koncertní sály, přišla Bára Hrzánová s nápadem, uspořádat benefiční turné po domovech pro seniory,
jejichž obyvatelé se ocitli na několik měsíců
zcela odříznutí od svých blízkých. A protože
jedním z Bářiných nejbližších hudebních kolegů

je fenomenální romský akordeonista a klavírista
Mário Biháry, vznikl společný hudební projekt.
Postupně se začali přidávat další muzikanti
z kapely Bachtale Apsa a odehrálo se přes 25
benefičních vystoupení po celé republice. Díky
perfektní atmosféře, pohodě a skvělému ohlasu
publika se protagonisté rozhodli k občasné spolupráci i v „normálních“ časech.
Bára Hrzánová je nejen vynikající herečka, ale
také všestranná zpěvačka, pro kterou jsou romské
písně srdeční záležitostí. Pro publikum není tato
její poloha zcela známá, o to však zajímavější.
Kapela Bachtale Apsa patří k tomu nejlepšímu, co
v současnosti naše romská hudební scéna nabízí.
Název Bachtale Apsa, v překladu Slzy štěstí, vyjadřuje pestrost nálad a emocí, které romská hudba
od nepaměti v posluchačích vyvolává. Kapela
spojuje muziku balkánských, maďarských, španělských, ruských i slovenských Romů. Nechybí samozřejmě klasické čardáše. Repertoár ovšem netvoří
jen romská tradiční hudba, ale také autorská
tvorba leadera kapely Mária Biháriho a kytaristy
a skvělého zpěváka Petera Horvátha. Ve skladbách
se prolínají romské melodie a rytmy s latinskoamerickou hudbou, tangem, flamencem, swingem
a dalšími styly. Mário Biháry a jeho kolegové
z kapely Bachtale Apsa tvoří s Bárou skvěle tepa-

Čerpací stanice Benzina
v Dobřichovicích uvítá
novou posilu do týmu
Jestli jste komunikativní, rádi si přispíte
(odpolední směny) a jste rádi mezi lidmi,
budeme se těšit na spolupráci.
Výhodou jsou zkušenosti z obchodu,
práce na pokladně, obsluha terminálu sazky,
potravinářský průkaz a úsměv na rtech.
Je možné HPP i DPP, plný nebo zkrácený úvazek.
Nástup možný po zaučení od 1. 7. 2022
nebo dle dohody.
Další informace na tel. 604 654 164,
email: dvorakovajana1511@gmail.com
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jící celek, ze kterého se bez okolků valí pozitivní
energie. Jak se praví v písni „E mašina imar džal“:
tenhle vláček prostě jede a sluníčko svítí… Bára
Hrzánová a Bachtale Apsa jsou: Bára Hrzánová –
zpěv, Mário Biháry – akordeon, zpěv, Petr Horváth
– kytara, zpěv, Adam Pospíšil – housle, baskytara,
Nicholas Roy Arthofer – trumpeta a Radek Sivák –
perkuse. Koncert se koná ve středu 15. června od
20.00 v černošickém Club Kinu v rámci 22. ročníku
Krimi Festu. Srdečně Vás zve
Jaroslav Kopic
Naši furianti II
Po letošní únorové premiéře v Černošicích se pod
klubové jeviště („na návsi“) dne 8. června od 18.00
vrací – a opět s neopakovatelným vystoupením!
– Pražský restaurant šraml (PRŠ). Je to velká příležitost nejen poslouchat vždy originální směs
písní mnoha žánrů a z mnoha časových období,
ale zároveň na populární nabízené songy tančit
i vlastní kreace. O přidaném osobním, přidaném,
pěveckém projevu ani nemluvě. Nevybírané
vstupné mohou přítomní návštěvníci proměnit
v tekutou a – pravděpodobně – též i atraktivně
masitou konzumaci. Koncert se koná v rámci 22.
ročníku Krimi Festu. Srdečně láká
Jaroslav Kopic
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Náruč, z.s. aktuálně hledá
kolegu/yni na pozici

Sociální pracovník do týmu
sociální rehabilitace
Jsme komunitní tým sociálních pracovníků, v Centru sociální rehabilitace v Dobřichovicích
podporujeme lidi s duševním onemocněním ve schopnosti žít samostatně podle jejich
představ a orientovat se v záležitostech každodenního života.
Provozujeme sociální firmu Modrý domeček, která poskytuje chráněnou práci v kavárně.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Co Vás čeká:
Přímá individuální podpora klientů
Vytváření individuálního plánu s klienty, spolupráce s okolím
klienta
Vedení skupinových aktivit s klienty
Terénní práce s klienty, doprovázení klientů na úřady, k lékaři apod.
Spolupráce na vytváření pravidel, metodik
Pravidelné týmové porady a spolupráce při rozvoji sociální služby
Podílení se na společných aktivitách spolku Náruč
Vedení a správa klientské dokumentace
Co Vám můžeme nabídnout:
Zajímavou a tvořivou práci v malém vstřícném týmu
Smysluplné pracovní uplatnění s lidmi s duševním onemocněním
Příjemné pracovní prostředí – podporu a zázemí v přátelském
týmu
Možnost aktivně se podílet na budování centra a ovlivnit rozvoj
poskytovaných služeb
Prostor pro sebeuplatnění a rozvoj svých nápadů
Pravidelnou týmovou supervizi a odborné vzdělávání
5 týdnů dovolené, 2 sick days

Pokud máte vzdělání v sociální práci dle zákona o sociálních službách a rozhodnete se na
naši nabídku práce reagovat, zašlete nám svůj profesní životopis a stručné vyjádření o tom, co
Vás na této pozici zaujalo a proč se o tuto práci ucházíte.
Předpokládaný nástup: květen/červen 2022.
Pro další informace nás kontaktujte na tel.: 732 757 881, simona@spoleknaruc.cz

23

5/2022

Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

před zámkem

sobota 30. dubna, 11. a 25. června od 8 do 12 hodin

Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812

t e l e f o n n í

www.dobrichovicketrhy.cz

Městská policie Řevnice
775−718 588

D ů l e ž i t á

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

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,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodický tisk územního
samosprávného celku města Dobřichovice.
Vychází 1x měsíčně a je rozšiřován zdarma
do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 18. května 2022
Uzávěrka příštího čísla je 16. června 2022
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor), P. Hampl,
M. Pánek, J. Růžek, J. Knajfl, F. Kándl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárny MAESTRO spol. s r.o.
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