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Únor – měsíc masopustu
Bude v Luhu 34 „seniorských bytů“?
Koncert Nezmaři a pocta Zuzaně Navarové
Klub seniorů je stále aktivní
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Slovo starosty
Parkování v Dobřichovicích
Zhruba před rokem jsem na stránkách Informačního listu psal o problematice parkování
v některých Dobřichovických ulicích. Zejména
pak o téměř trvalém parkování na zatravněných
krajnicích podél místních komunikací, přiléhajících k oplocení rodinných domů. Z nich se, zvláště
v letošních podzimních a zimních měsících, kdy
často prší, stávají vinou parkujících automobilistů pruhy bahna. Nerad se opakuji, ale v tomto
případě je bohužel opakování namístě. Rád bych
proto opět požádal ty z vás, kdo na zatravněných
krajnicích odstavujete svá auta, abyste je parkovali na svých pozemcích nebo alespoň na k tomu
určených vydlážděných plochách podél silnic.
V této souvislosti bych rád připomněl, že parkování na zatravněných krajnicích není povoleno
a může být městskou policií dokonce pokutováno.
V odůvodněných případech, kdy nelze zajistit parkování na vlastním pozemku, lze požádat město
o možnost vydláždit odstavnou plochu pro parkování na krajnici podél pozemku s tím, že samotné
vydláždění si zajistí a uhradí žadatel. Dlažba však
musí být provedena z takového materiálu, který
je použit ve vjezdech na pozemky dané komunikace, což je zpravidla žulová kostka, případně
zámková dlažba v ulicích, kde vjezdy na pozemky
jsou provedeny z tohoto materiálu.
Abych jen nekritizoval, rád bych poděkoval
všem, kteří mají svá auta zaparkována na svých
pozemcích a kteří udržují travnaté pásy podél
svých plotů.

Několik poznámek k projektu
„DPS Dobřichovice“ ve
Všenorské ulici
V závěru roku většina z nás našla ve svých poštovních schránkách leták nazvaný „Veřejný průzkum
k případu projektu domu s pečovatelskou
službou pro seniory DPS Dobřichovice“. Občan,
který o projektu nic neslyšel, mohl dojít k celkem
logickému závěru, že jde o projekt podporovaný,
či přímo připravovaný městem, protože leták byl
poněkud nešťastně distribuován spolu s Informačními listy a někdo jej nalezl dokonce vložený
do Informačního listu. Rád bych toto uvedl na

pravou míru a řekl, že jde o čistě soukromou iniciativu a město s tímto projektem nemá vůbec nic
společného! Investorem uvedené stavby, kterou
chce realizovat na pozemcích č. 2002 a č. 2154
ve Všenorské ulici (vedle chodníku do podchodu
pod tratí), je společnost Iceberg Comp s.r.o.
Dle prezentovaného návrhu by v budově
„Senior parku“ mělo být 34 malých seniorských
bytů a dva velké byty pro majitele objektu,
v přízemí pak několik provozoven obchodů či
služeb. Pro celý objekt by, dle projektu, mělo být
vybudováno pouze 14 parkovacích míst.
Rada se žádostí investora o souhlas s projektem opakovaně zabývala, naposledy na svém
zasedání dne 1. 10. 2019, kde byli kromě radních
přítomni i ostatní zastupitelé. Zastupitelé sice
vesměs pozitivně hodnotili kvalitní architekturu
projektu i přínos občanské vybavenosti. Jako
naprosto nedostatečný však označili počet parkovacích míst a vyjádřili obavy z neúnosného nárůstu
dopravní zátěže v dané lokalitě z důvodu celkové
velikosti objektu. Investor argumentuje, že dle
normy parkování pro domov pro seniory počet
míst takto vychází a je dostačující. Za seniory však
budou mimo jiné určitě jezdit četné návštěvy.
Dle informací od investora navíc půjde vesměs
o seniory, kteří jsou do značné míry soběstační
a právě takoví lidé v dnešní době většinou vlastní
a řídí automobil až do pozdního věku. Obava
z nedostatečného parkování je proto na místě.
Navrhovaná stavba je, dle názoru zastupitelů (a
to jak koaličních, tak i opozičních), natolik veliká,
že dopravní obslužnost, kterou by generovala,
neodpovídá reálné kapacitě lokality v Luhu,
do níž se lze automobilem dostat pouze přes
železniční přejezd. Zároveň zastupitelé zdůraznili,
že pozemek se nachází v problematickém místě
z hlediska odvodu dešťových i povrchových vod
a protipovodňové ochrany. Dále vyjádřili obavu,
že dle předložené projektové dokumentace, se
jedná o bydlení (byť cílovou skupinou jsou senioři)
a platný územní plán zde bydlení nedovoluje.
Samotný leták s „průzkumem veřejného
mínění“ je, dle mého názoru, zpracován ne zcela
objektivně, protože obsahuje některé otázky,
které jsou hodně “návodné” – například variantami nabídnutých odpovědí. Co však považuji
přinejmenším za nekorektní je, že investor se ptá
na to, zda by parkování mělo být rozšířeno na
obecní pozemek, který nyní slouží jako odvod-

ňovací škarpa. Zaprvé protože tato varianta byla
zástupci města striktně odmítnuta již při prezentaci na radě města. Zadruhé proto, že toto řešení
by ještě zhoršilo odtokové poměry v lokalitě.
A konečně zatřetí proto, že soukromý investor
nemá co rozhodovat o cizím (městském) majetku.
To je podobně nekorektní, jako by město uspořádalo anketu, kde by se občanů ptalo, zda na
pozemku zmíněného investora chtějí vybudovat
třeba parčík s pietním místem, protože na zadní
části pozemků se s největší pravděpodobností
nachází hromadný hrob Němců, zastřelených
v Dobřichovicích na konci druhé světové války.
Dle názoru rady města by projekt byl akceptovatelný a pro Dobřichovice prospěšný, kdyby
investor objekt zmenšil na únosnou velikost
(např. snížením o patro a zmenšením zastavěné
plochy) a naopak zvýšil počet parkovacích míst,
která by byla všechna na jeho pozemku. Zmenšení
plochy zastavěné budovami by přitom investorovi poskytlo dodatečný prostor, využitelný právě
pro navýšení počtu parkovacích míst na vlastním
pozemku. Další možností, která byla investorovi
navržena jako možné řešení, je počkat na vydání
nového územního plánu. Ten na uvedeném
pozemku navrhuje rodinné domy, což je dle mého
názoru využití, které je pro danou lokalitu nejvhodnější. I přes opakované jednání se zástupci města,
kteří upozorňovali na neúměrnou velikost stavby
a malý počet parkovacích míst, však investor dosud
neudělal žádný ústupek, aby získal kladné stanovisko města, ale nadále se snaží o maximalizaci
zisku a v podstatě trvá na zachování jím navržených objemových parametrů stavby. Po návštěvě
v obdobném domě s pečovatelskou službou, kam
nás investor pozval, jsme však dospěli k závěru,
že projekt může být rentabilní i při menším počtu
seniorských bytů. Naopak při této návštěvě jsme
napočítali v bezprostředním okolí zařízení počet
automobilů odpovídající zhruba počtu jednotek,
což nás utvrzuje v přesvědčení, že parkování pro
tento typ zařízení není možné podceňovat.
Z letáku vyplývá, že investor chce v Dobřichovicích postavit domov pro seniory. Město ale
nemá žádnou garanci, že byty nebudou ve finále
prodány nebo pronajaty zcela jiné klientele. Stále
však věřím, že se investorovi nakonec podaří najít
takové řešení, které rozptýlí obavy zastupitelů
a vyhoví připomínkám města.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Poděkování za dlouholetou
službu městu
Na konci loňského roku odešla do zasloužené
penze naše dlouholetá kolegyně paní Jana Matějčková. Na městském úřadě pracovala úctyhodných
38 let a byla tak zdaleka nejdéle sloužící zaměst-

nankyní kolektivu našeho úřadu. Vzpomínám si,
že když jsem nastupoval v roce 2002 na úřad jako
tajemník, obracel jsem se na paní Matějčkovou,
která mi vždy ochotně poradila, například s tím na
koho se obrátit v té či oné věci. Měl jsem pocit, že
v Dobřichovicích zná snad každého.
Paní Matějčkové bych chtěl za sebe i za
všechny kolegyně a kolegy moc poděkovat za

všechna léta, která jsme s ní na úřadě prožili, za
její pracovitost, pečlivost i schopnost se rychle
naučit nové věci, které přicházely s povinností
vést veškerou agendu elektronicky. Chtěl bych
jí popřát hodně zdraví a životního optimismu
do dalších let. Budeme moc rádi, když nás paní
Matějčková přijde občas na úřad navštívit.
Petr Hampl

Obrázek na titulní straně: Současné zimy jsou spíše pro cyklisty než pro lyžaře. Tak to bylo v únoru 2019. Foto Hynek Moravec
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Domácí zpravodajství
Úspěšný start do nového roku
s Centrem komplexní péče
Dobřichovice
A máme tu nový rok, tentokrát s doslova magickou číslovkou 2020. I pro tento rok jsme si pro
vás přichystali spoustu zajímavých workshopů,
cvičení a setkání a moc se těšíme, až k nám na
Vyhlídku zavítáte.
Pokud aktuálně hledáte místo na fyzioterapii a odrazují vás dlouhé čekací lhůty, přijďte
k nám! Stále se nám daří držet velmi přívětivé
termíny objednání. A i když jsme nestátní zdravotnické zařízení, máme uzavřené smlouvy se
všemi významnými pojišťovnami a péče u nás je
hrazena ze zdravotního pojištění.
Pro zájemce o tradiční čínské cvičení Čchi-kung jsme ve spolupráci s úžasnou terapeutkou
a lektorkou Petrou Arcimovičovou přichystali na
2. února workshop pro ženy i muže, který bude
celý věnovaný chodidlům a pánvi. Zaměříme se
jak na aktivaci klenby nožní, tak energetické propojení se zemí. Pánev obsahuje mnoho svalů,
které vyžadují pozornost proto, aby se člověku
dobře dýchalo, rovně stál, cítil spojení se zemí.
Naučíme se, jak využít energie pánve a aktivovat
svaly s ní spojené. Cvičení je vhodné pro všechny,
kteří hledají jak zdravý pohyb pro své tělo, tak
praxi pro klid mysli.
Protože nejen tělo potřebuje posilovat, zopakujeme si 14. února s Mgr. Lenkou Papáčovou
Duševní posilovnu. Duševní posilovna je netradiční zážitkový seberozvojový seminář, zaměřený na komunikaci a práci se stresem. V malém
kruhu a přátelské atmosféře dostanete příležitost
udělat si „inventuru“ vlastních komunikačních
dovedností. Budeme se věnovat obtížným a složitým komunikačním situacím, zaměříme se i na
nejčastější stresory a rezervy v komunikaci. Společně budeme hledat cenné tipy a inspiraci pro
práci s nimi.
Hledáte spíše nějaké pravidelné cvičení jako
prevenci bolestí pohybového systému a podporu

Okresní přeborníci v hokeji

Žáci a učitelé naší školy se aktivně podílejí na obnově lesa za CKP na Brunšově
celkové tělesné i duševní rovnováhy a pohody?
Funkční cvičení s Mgr. Terezou Mrázkovou je
to pravé. Série šesti cvičení začíná již 6. února
a potrvá do 11. března. Několik posledních
volných míst čeká na své zájemce.
Zajímají vás další naše kurzy pro širokou veřejnost? Navštivte naše webové stránky a prohlédněte si naší stále aktualizovanou nabídku.
Mgr. Kateřina Šestáková, www.ckp-dobrichovice,cz

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Velké vítězství hokejistů
v Černošicích
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 obě naše školní družstva (mladší a starší chlapci) zvítězili a společně
získali vytoužený pohár a medaile za první místo
v okresním kole v ledním hokeji. Obzvlášť jsou
tato vítězství cenná vzhledem k tomu, že se
hrálo v Černošicích, baště ledního hokeje. Starší
žáci postupně porazili družstva z Řevnic, Třebotova, Rudné a Černošic, mladší žáci pak družstva
z Rudné, Černošic, Řevnic a ve finále opět Rudnou.
Starší žáci vyhráli i přesto, že měli jen jednoho
hráče na střídání, ostatní družstva hrála i na tři
„pětky“. Je to poprvé v historii školy, kdy jsme
tuto soutěž vyhráli v obou kategoriích současně,
a tedy se o budoucí úspěchy v tomto sportu
nemusíme obávat, i když musím podotknout, že
každým rokem nám žáci, kteří hrají hokej v oddílech, ubývají.
Gratulujeme všem hokejistům za skvělé
výkony a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy. Za naši školu bojovali:

Družstvo starších žáků: Šimon Bělík, Štěpán
Kubata, Jakub Žmola, Matěj Jícha, Oliver Kušta
a Jonáš Bašta
Družstvo mladších žáků: Max Pravda, Adam
Barchánek, Tomáš Tvrdík, Tobiáš Hrubý, Kvido
Lebeda, Jáchym Doležal, David Vík a Šimon Beneš
B. Stejskal

Les, lesík, lesíček
Žáci naší základní školy, lesník Štěpán, sazenice, buk lesní, práce, voda, oplocenka, to jsou
základní klíčová slova pro dění na pasece, která
vznikla vykácením napadených stromů v lese za
CKP na Brunšově.
V pátek 18. 10. 2019 den před velkou akcí za
obnovu lesa pořádanou Lesy ČR, se žáci naší školy
setkali s lesníky z Křížovnických lesů a odstartovali spolupráci školy a lesníků, kteří pečují o lesy
obklopující naše město. Během prvního setkání
jsme na nově vzniklé oplocence, kterou jsme
společně dočistili od větví, které tam zůstaly po
vytěžení napadených stromů, zasadili první dvě
řádky nově vznikající části lesa. Celkem se jednalo
o 76 buků lesních. Tím to samozřejmě neskončilo.
Celou paseku jsme osázeli dalšími 400 stromky,
tentokrát dubů. Oplocenku naše škola ale nezanechá svému osudu, ale budeme pokračovat
v péči o stromy do té doby, než vyroste soběstačný porost, který už jen tak něco neohrozí.
V lese jsme nejen sázeli a sbírali, ale během
lesní pedagogiky v podání lesníka Ing. Štěpána
Kouklíka jsme se dozvěděli spoustu nových informací o funkcích a důležitosti lesa, o tom, co strom
potřebuje, co jej naopak ohrožuje a v neposlední
řadě také, že mít krásný les není samozřejmost
a je nutné o něj pečovat, chránit jej a pochopit
provázanost života v něm.
Naplnili jsme tak naše přesvědčení, že prolínání výuky a lesní pedagogiky v projektu ”Les”
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ve škole je mimořádnou příležitostí k propojení více předmětů a výstupů našeho školního
vzdělávacího programu. A doopravdy jsme si to
užili. S další prací v lese začneme koncem února
a věříme, že se obnova lesa podaří a kolem Dobřichovic časem zase poroste silný, zdravý a krásný
les, ze kterého budeme mít užitek a radost všichni.
Jsol

Škola se zúčastnila TIMSS
2019
Naše škola se zúčastnila mezinárodního šetření
TIMSS 2019, do kterého bylo zapojeno 210
základních škol z celé ČR a přibližně 7400 žáků.
Mezinárodní projekt TIMMS se zaměřuje na zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4.
ročníku v matematice a v přírodních vědách. Do
šetření bylo zapojeno 60 zemí z celého světa.
Z naší školy se zúčastnily třídy 4. A a 4. B (loňský
školní rok, současní páťáci). Podrobnosti kolem
obsahu tohoto šetření lze nalézt na stránkách ČŠI.
V matematice se naše škola v rámci naší
republiky umístila na 35. místě z již zmíněných
210 a v přírodovědných vědách na 42. místě.
V matematice jsme byli lepší než 83 % zúčastněných škol a v přírodních vědách jsme byli lepší
než 80 % škol. Průměrná úspěšnost v matematice
byla pak 55,6 % a v přírodovědných vědách 57 %.

Z toho je patrné, že v rámci naší republiky jsou
vědomosti našich žáků výrazně nadprůměrné.
S testy budeme nadále pracovat. Jak naše škola
dopadla v mezinárodním měřítku, bude zveřejněno na podzim roku 2020.
B. Stejskal

Vánoční strom splněných
přání v Dobřichovicích 2019
v restauraci Zámecký had
Chtěla bych poděkovat všem, kteří podpořili naší
akci Strom splněných přání, především panu
Daňkovi a jeho rodině, kteří pořídili těsně před
koncem akce přes 20 dárečků. Letos se podařilo
splnit více než 120 přání, které si napsaly děti
z dětského domova Lety a děti pod organizací
OSPOD. Vám všem připojuji dopis od sociálních
pracovnic OSPOD, jako jejich poděkování. Přeji
všem požehnaný nový rok. Kristýna Pánková.
„Vážení a milí štědří dárcové a organizátoři
Vánočního stromu přání v Dobřichovicích!
Letos již popáté nám bylo ctí a potěšením
předat dárky od vás dětem, které máme jako sociální pracovníci v péči. Jedná se o děti, pro které je
každá radost vzácná a uzdravující. Setkání s tím, že
jsou lidé, kteří mají dobré srdce a chtějí se podělit
o vánoční radost a přichystají jim velkoryse a s
láskou dárky, je pro ně neocenitelnou zkušeností.

Také pro nás, je tato příležitost, předat dárky pro
děti jejich rodičům a pěstounům, krásnou možností
jak navázat s rodinami bližší a důvěrnější vztahy
pro další pomoc v jejich nelehké situaci.
Za obdarované děti a za jejich splněná přání
vám za kolektiv sociálních pracovníků Prahy 12
moc děkujeme a přejeme vše dobré v novém roce
2019, a aby se vám také splnila vaše přání.“
KP

Angličtina pro dospělé
v DoDo – začíná nový semestr
Rádi bychom vás informovali, že 6. a 7. února
začíná další semestr kurzů angličtiny v Dobřichovickém domku. Přivítáme nové zájemce všech
věkových kategorií.
Aktuální rozvrh kurzů dle pokročilosti:
čtvrtek 10-11.15 středně pokročilí I
pátek 9-10.15 začátečníci II
pátek 10.30-11.45 mírně pokročilí I
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti)
Výuka probíhá v malých skupinkách. Učební
texty s poslechy a pomůcky jsou doplňovány
aktuálními internetovými materiály v angličtině
s možností pravidelného sledování vybraných
videí. Cena za lekci je cca 135Kč za 75 min. (dle
počtu studentů).
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Vždy můžete počítat s ukázkovou lekcí
zdarma.
Více informací na: https://www.dobrichovickydomek.cz/jazyk/aj-pro-dospele/ nebo kontakt
na lektorku (Zora-776 028 441). Těšíme se na vás!
Z. S.

Feuersteinovo instrumentální
obohacování pro dospělé
Máte někdy pocit, že se svět kolem nás točí stále
rychleji a stíhat ho je čím dál náročnější? Možná,
že se někdy také cítíte zahlceni povinnostmi
a úkoly. Jak se v nich vyznat? Jak se s nimi vypořádat? Jakou zvolit strategii?
Každý z nás potkává denně mnoho situací,
které vyžadují rozhodnutí, volbu řešení. Často
jdou s těmito situacemi ruku v ruce pochyby,
zda zvolím správně, zda neudělám chybu. Vypořádáváme se s tím každý po svém a někdy se
nám to daří lépe, jindy hůře. Pokud se v těchto
situacích poznáváte a přemýšlíte, jak své
dovednosti rozvinout, zvu Vás na Ochutnávkové setkání s metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Jde o ucelený
a velmi dobře propracovaný systém pracovních listů, které komplexně rozvíjejí kognitivní
funkce (např. soustředění, paměť, orientace
v prostoru), schopnost myšlení v souvislostech a přináší kompetence řešit předložené

problémy. Metoda přináší schopnost vytvořit
si individuální a funkční strategii řešení, posiluje sebedůvěru, učí práci s chybou a rozpouští
strach z toho, že člověk chybu udělá. Nemyslíte,
že jsou to dovednosti, které se hodí ve všech
oblastech života?
Ochutnávkové setkání se uskuteční v úterý
18. 2. 2020 od 18 hodin v dobřichovické

knihovně. Přijďte tedy zdarma a nezávazně zažít,
o co vlastně jde. O týden později, 25. 2. v 18 hodin
pak navážeme na ochutnávku kurzem v uzavřené
skupině. Cena kurzu je 1500 Kč/10 lekcí. Rezervace míst na tel. 603 383 523, e-mailu pametvpohode@seznam.cz nebo osobně v knihovně.
Ing. Hana Habartová, trenérka paměti
a lektorka FIE

O hudbu se postaral Karel Gemperle, ústřice
přišel pomoci otevírat Libor Fiala z restaurace
Panská zahrada a víno naléval Petr Cibulka. První
setkání navštívilo cca 50 hostí.
Michaela Cibulková k tomu dodává: „Byl to
opravdu příjemný večer s lidmi z okolí Brunšova,
měli jsme si možnost všichni popovídat, seznámit se
a ve společnosti skvělého vína se i společně zasmát.
Je to radost pořádat tady doma takovou akci a už
se těšíme na další tematickou degustaci – Jarní košt,
který se bude konat 28. března a budou se ochutnávat mladá vína. Nebudou chybět nějaké jarní
dobroty a tentokrát i živá hudba“.
www.vinocibulka.cz

Podzimní zájezdy Klubu seniorů
26. září jsme podnikli zájezd na Žatecko. Naším
cílem byl málo známý zámek Stekník, kde je po
kvalitní rekonstrukci otevřen nový prohlídkový
okruh, obytné prostory rodiny švýcarského
konzula Gerolda Déteindre z let 1907-1949.
Zámek spravuje Národní památkový ústav
v Ústí nad Labem a od roku 1997 se opravuje. Je
obklopen zahradními terasami a chmelnicemi.
Kromě obytných a reprezentačních místností
jsme si prohlédli i salu terrenu a kapli Navštívení
P. Marie. V Žatci jsme si individuálně prohlédli
centrum města. Velice nám chutnaly zákusky
z cukrárny Amélie na náměstí Svobody.
22. října jsme si prohlédli zámek ve Lnářích
na Blatensku v kraji rybníků a rybářů. Zámek
se pyšní bohatou freskovou výzdobou a kaplí
sv. Josefa. V letech 1985 – 1993 tu bylo rekreační a reprezentační vládní sídlo. Navštívili jsme
i Muzeum kočky. Po obědě jsme se na chvilku
zastavili nejprve na kopci, kde stojí bývalý
augustiniánský klášter s kostelem Nejsvětější
Trojice a Brandlovou lípou a pak na hřbitově
u kostela sv. Mikuláše u hrobu herečky Karolíny
Slunéčkové. Pak jsme zamířili do Bělčic, kde jsme
si chtěli prohlédnout místní rodinnou sklárnu
Vlasákových, která vyrábí mimo jiné i repliky
historického skla. Bohužel nás na poslední
chvíli odmítli kvůli pokládce dlažby ve vchodu
do objektu. V Bělčicích na hřbitově u kostela sv.
Petra a Pavla je pochován místní rodák, Ladislav Stehlík, autor Země zamyšlené. U Huťského
rybníka jsme chvíli sledovali jeho výlov, kapry

Zajímavosti
Dobřichovický Aldamáš –
neboli sousedské
degustárium
Dobřichovice mají za sebou první vinařský
zimní svátek. Aldamáš je poděkování a oslava
dokončené práce. Pro rodinné vinařství Vino
Cibulka, se jednalo o jakési symbolické ukončení prací ve vinařství i vinici, ale také představení tohoto rodinného vinařství obyvatelům
Dobřichovic.
Vino Cibulka má sídlo v Dobřichovicích
a právě proto zde uspořádalo tuto akci. Na
prvním setkání tohoto charakteru měli návštěvníci možnost zdarma ochutnat krásná BIO vína
a sekty z Mikulova. Celá produkce tohoto vinařství probíhá v BIO režimu s velkým respektem
k přírodě. K vínům a sektům měli hosté možnost
ochutnat pokrmy dle českých zimních zvyků a to
například šneky pečené na bylinkovém másle,
grilované vinné klobásy, sýry a uzeniny atd.
K sektům pak byly nabízeny ústřice, které byly
v Praze vždy na předvánočním stole ve vybraných
podnicích historicky k mání. Na děti pak čekal
horký vánoční punč.
Příjemným zpestřením byly i speciality, které
si sebou přinesli sami návštěvníci a vzájemně tak
měli možnost ochutnat a ohodnotit kuchařské
umění jednotlivých rodin. Stoly se tak doslova
prohýbaly různými pomazánkami, sladkými
koláči, domácími utopenci a cibulovými koláčky,
nechyběl ani vaječný nebo karamelový likér.
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Z Klubu seniorů
Poděkování
Další rok skončil a my jsme zase o rok starší.
Rok 2019 jsme díky zastupitelům města měli
opět zpříjemněný šesti zájezdy Klubu seniorů
a šesti poznávacími zájezdy pro občany Dobřichovic. Naše zájezdy jsou velmi populární. Pro
mnohé z nás je to příjemné obohacení všedních
dní. Díky finanční dotaci města jsou zájezdy
dostupné mnoha seniorům. Náš dík patří také
akademické malířce Daně Puchnarové, která
vede skupinu malování, Mgr. Radce Vrabcové,
která pro nás pořádá kurzy keramiky a Ireně
Nolové, která vede jógu pro seniory. Věnují nám
svůj čas buď zcela zdarma, nebo za symbolický
poplatek.
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jsme si však nekoupili, bylo vyprodáno a na nový
výlovek jsme už nechtěli čekat.
Z činnosti Klubu seniorů vybíráme návštěvu
divadla U Valšů, kde jsme potěšili setkáním
básníka Františka Novotného s botanikem Václavem Větvičkou. V listopadu mezi nás přišli
manželé Ladislav a Marie Novákovi a pan
Mestek. S velkým nasazením a výdrží nám zahráli
spoustu písniček a přinesli dobrou náladu. Mnozí
se přidali ke zpěvu a pochvalovali si příjemnou
atmosféru. V prosinci se již tradičně dostavilo
trio všenorských učitelů, paní Baudyšová, paní
Pikardová a pan Veselý. Za jejich hudebního
doprovodu a podle zpěvníčků, které nám zapůjčují, jsme si společně zazpívali koledy a vánoční
písně. 15. prosince se v sále na Zeleném ostrově
uskutečnilo již tradiční adventní setkání seniorů.
S programem vystoupil pěvecký sbor karlických
žen pod vedením paní Smělé a pana Zvolánka,
který program uváděl a hrál na harmoniku.
Potom se chopil řízení zábavy P. Pekný a podařilo se mu za pomoci pana Zvolánka rozezpívat
celý sál.
Podzimní zájezdy dobřichovických občanů,
vedené Mgr. I. Kubátovou
14. září jsme se vydali do Rumburku, prohlédli jsme si loretu v kapucínském klášteře
i centrum tohoto výstavného města. V Krásné
Lípě jsme navštívili zážitkové centrum Národního parku České Švýcarsko. Krásná byla procházka Kyjovským údolím podél Křinického
potoka lemovaná pískovcovými skalami.
12. října jsme putovali po území spojené
s odchodem J. A. Komenského do exilu. Nejprve
jsme se zastavili v regionálním muzeu v Žacléři,
seznámili se s historií těžby uhlí i s pobytem
Komenského v tomto kraji. Pak jsme se vydali
na Růžový palouček, kde přecházel hranici do
tehdejšího Pruska. Byl tam krásný pohled na
východní Krkonoše a polské území. U Trutnova
jsme vystoupali na vrch Šibeničník k památníku generála Gablenze, který připomíná bitvu
s Prusy 27. června 1866. V kryptě jsou uloženy
jeho ostatky.
JJ a JV

Tajemství pánevního dna
v Dobřichovicích
Milé ženy, srdečně Vás zvu na první jarní setkání –
den pro vaše zdraví, vitalitu, stabilitu i dynamiku
a samozřejmě potěšení ze života.
V sobotu 21. března se v Dobřichovickém
Domku ul. 5. května uskuteční oblíbený kurz
Tajemství pánevního dna – o pánevním dnu
v souvislostech celého těla, psychosomatiky
a vašeho životního příběhu. Součástí je zvědomění a procvičení svalů pánevního dna ve třech
vrstvách, umění uvolnit se a zvládat stres, praktické tipy pro běžný život (zdvihání dětí, těžkých
nákupů, domácího úklidu apod.), bioenergetická
cvičení a relaxace. Bonusem je propojení oblasti
prsou a pánve.
Více informací najdete na www.zivaradost.cz.
Zvýhodněná cena pro čtenářky Infolistu o 500
Kč, při rezervaci místa do 28. února, heslo: Živá
a krásná 2020. Těším se na Vás a na jaro!
Iveta Kučerová, akreditovaná lektorka metody
3x3 Školy pánevního dna

Zimní setkání u vína u Cibulků. Foto František Chovanec

Seniorům zahráli a zazpívali manželé Novákovi a pan Mestek

Oslavy Masopustu mají v Zadní Třebani již velkou tradici
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Poberounský masopust
načíná druhou »třicítku«!
Vyhlášená akce se v Zadní Třebani bude konat
v sobotu 22. února.
Tradičně poslední sobotu v masopustě – letos
22. 2. – se v Zadní Třebani bude konat vyhlášený
Poberounský masopust. Už pojedenatřicáté! Těšit
se můžete na pestrý program i stylový jarmark se
zabíjačkou a desítkami stánků z celé republiky
Program Poberounského masopustu, který
patří mezi největší akce svého druhu v celém
Středočeském kraji, začne na návsi v Zadní
Třebani v 8.00 stylovým staročeským jarmarkem, na kterém budou kromě výrobků různých
řemeslníků k dostání preclíky, perníky, koláče,

pečené maso, medovina… A koblihy, samozřejmě – symbol masopustu. Prodejců z celé
republiky se přihlásily tři desítky. Děti se budou
moci svézt na koních či oslících, dospělé určitě
potěší tradiční zabijačkové pochoutky či místní
pivo Bobr.
Počínaje 10.00 hod. se na improvizovaném
jevišti v podobě valníku představí:
staropražská kapela Třehusk
dětská lidová muzika Notičky
taneční skupina Proměny
taneční soubor Klíček
pěvecký Třebasbor
řevničtí ochotníci s tradiční masopustní
fraškou
Nakonec bude symbolicky pochován Masopust, budou oceněni vítězové soutěže o nejo-

riginálnější masopustní pohled vyhlášené na
loňském jubilejním, třicátém »fašaňku« a dekorovány nápadité maškary. K účasti v soutěži o nejoriginálnější převlek jsou zváni všichni, místní
i přespolní.
Poté se vydá na obchůzku obcí průvod
v čele s kapelou, koňským spřežením a kvartetem hlavních postav: medvědem, medvědářem,
policajtem i Masopustem-Bakchem. Všichni
budou ochutnávat koblihy, škvarkové placky,
uzené maso, pálenku a další dobroty, které pro
ně připraví místní hospodyňky a hospodáři. Loni
pohoštění průvodu nabídlo rekordních 43(!)
domácností, doufáme, že stejně štědří budou
Zadnotřebaňští také letos.
MF

Sport
Volejbal po Vánocích
Po vánoční přestávce pokračovaly volejbalové
soutěže dalšími zápasy. Obě naše prvoligová
Áčka zahájila se střídavými úspěchy, mužské
Béčko dosud nehrálo.
Muži A, 1. liga
První dva lednové zápasy hráli naši na hřištích
soupeře; se Lvy Praha sice 3:1 prohráli, ale s MFF
Praha 3:1 zvítězili. Do konce základní části budou
hrát už jenom doma, a to 17. ledna s Libercem a o
den později s Hradcem Králové. Tato dvě utkání
rozhodnou o tom, zda se našim podaří postoupit
do play-off, kde bude hrát prvních osm družstev.
Před těmito závěrečnými zápasy to nemají jisté –
jsou zatím na 7. místě se stejným počtem bodů
jako osmé ČZU a o bod více než deváté Č. Budějovice. Doufejme, že se to našim povede.
Uveďme ještě, že mužské Áčko ve dnech 4.
a 5. ledna hrálo v Chocni na přeboru ČOS a z osmi
sokolských družstev se umístilo na druhém místě;
přeborníkem ČOS se stalo družstvo Sokola Bučovice.
Ženy A, 1. liga
Ve finálové skupině, kam postoupila první tři
družstva z obou základních skupin, už byly odehrány první zápasy. Naše děvčata hrála doma s Č.
Budějovicemi – v prvním utkání 3:1 prohrála, ve
druhém 3:1 zvítězila. V tabulce, do níž se výsledky
družstev z téže skupiny započítávají, jsou zatím
na prvním místě s 26 body před druhými Střešovicemi s 23 body. Ve finálové skupině je čekají
ještě tato utkání: 17. a 18. ledna v Plzni, 24. a 25.
ledna ve Střešovicích, 7. a 8. února v Č. Budějovicích, 14. a 15. února doma s Plzní a o týden
později doma se Střešovicemi. Připomeňme si, že
loni naše Dobi-holky finálovou skupinu vyhrály,
ale v baráži o extraligu neuspěly, Snad to letos
vyjde!
Muži B, KP 1. třídy
Béčko začíná až 18. ledna doma s Tuchlovicemi, potom 25. ledna v Č. Brodě, 8. února
doma s Roztoky, 15. 2. v Benešově a 22. 2. doma
s Dobříší. V tabulce je zatím na 5. místě se stejným
počtem bodů jako čtvrtá Dobříš a šestý Benešov.
HgS
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Žáci ASK Dipoli se připravují na štafetu. Foto Mike Koukal

Atleti ASK Dipoli Černošice
a Dobřichovice sklízí úspěchy
Halová sezóna odstartovala, a atleti trénující ve
sportovním areálu Černošice a v areálu TJ Sokol
Dobřichovice si to na závodech užívají. Nejenže
sklízí úspěchy, ale hlavně získávají cenné zkušenosti a navzájem se podporují.
Atleti do nového roku vrhli v plné síle a na
závodech halové sezóny získávají výborná umístění. Na halovém Mistrovství středočeského kraje
do 15 let, které se konalo v neděli 12. ledna na
Strahově, si atleti navzájem skvěle fandili, pomáhali a bylo vidět, že je závodění baví. Nejlepšího
umístění dosáhla Klára Zbožínková, která ve
skoku dalekém (492 cm) vybojovala stříbrnou
medaili a zlato na 60 metrů překážek časem
9,39s, kterým se také dostala na první místo průběžných českých tabulek. Nádherný a vyrovnaný
souboj předvedla také štafeta dívek na 4x 200

m ve složení Jolana Farová, Karolína Machová,
Klára Zbožínková a Lucie Hlavičková. Atletky
do závodu daly úplně vše a umístily se na excelentním 4. místě z celkem 21 štafet. Další halové
závody nás však ještě čekají a věříme, že i nadále
budeme získávat zejména zkušenosti, ale i nějaké
ty medaile.
Čeká nás druhé pololetí, a s ním bude možné
opět přihlašovat nováčky a zkušené sportovce
na tréninky do všech kategorií našeho klubu.
Tréninky probíhají každý den v týdnu, takže je
možné vybírat vhodné dny a termíny dle mnoha
časových možností. Děti by měly sportovat i v
době, kdy se chystají na zkoušky a přestupy do
jiných škol, vždy se dá zkombinovat volný čas,
čas pro sport a čas pro učení. Mozek i tělo sport
potřebuje a není dobré kvůli nadměrnému
školnímu vytížení úplně sport vynechat. Zápis
na tréninky do ASK Dipoli je možné provádět
kdykoliv během školního roku a je vhodné
jej využívat i jako doplňkovou kondiční
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Tenisový kemp 2019 v TJ Sokol Dobřichovice
a kompenzační aktivitu ke sportu, kterému se
děti chtějí věnovat více. Na tréninky atletiky se
mohou přihlašovat i dospělí sportovci, pro které
jsou připraveny vedené hobby tréninky. A kdy
začít s atletikou? Atletika je sport, se kterým se dá
začít v jakémkoliv věku.
Pro ty, kteří chtějí o sportování dětí a o
tom, jak je správně motivovat vědět více, připravil klub na 1. dubna od 19.30 hodin v Hale
Věry Čáslavské v Černošicích přednášku PhDr.
Mariana Jelínka PhD. s názvem „Vítěz ve sportu?
Především člověk. Pojďme vychovat dobrého
člověka a sportovce v době blahobytu“. Hokejový trenér, kouč, manažer a autor řady knih se
již více než 25 let zabývá sportovní psychologií a mentálním koučinkem. V současné době
spolupracuje například s tenistkou Karolínou
Plíškovou a dalšími sportovci a manažery. Na
přednášku je nutné se předem registrovat na
našich stránkách.
Na jaře, konkrétně 24. května od 12 do 18
hodin, se bude konat II. ročník Černošice meeting.
Utkají se zde nejen známé atletické hvězdy, ale
srdečně jsou zváni všichni ti, kteří si chtějí užít
sportovní odpoledne, a to všech věkových kategorií. Více informací, včetně registrace naleznete
na konci února na www.askdipoli.cz.
O dalších akcích klubu, přihlašování na jarní
a letní soustředění, příměstských letních táborech či doplňkových trénincích se můžete dozvědět více na našich stránkách.
Hedvika Šebková

Jakub Thelen s odměnou

Tenisová škola MS GEM –
ohlédnutí za rokem 2019
V roce 2019 se událo mnoho pozitivních změn.
Rozšířili jsme nabídku služeb o půlroční kurz
plavání kompenzačního charakteru – primárně
cílený pro naše mladé hráče, ale otevřený i široké
veřejnosti. Spustili jsme pro hráče z Dobřichovic
a okolí nový tenisový e-shop (www.teniscentrumdobrichovice.cz). S naším workshopem jsme
se opět zúčastnili již tradiční benefiční akce všenorské základní školy a školky Josefa Kubálka.
Na jaře jsme úspěšně uvedli do chodu dětské
soutěže družstev a můžeme se již nyní rovnat
s okolními a déle fungujícími tenisovými kluby.
Pomalu nám začíná krystalizovat jádro závodních hráčů, kteří mají chuť a plno elánu objíždět
turnaje od českého tenisového svazu, což velmi
chválíme a podporujeme! Uskutečnilo se několik
jarních a podzimních přátelských zápasů mezi
kluby včetně sokolského tenisového přeboru, tři
velké letní kempy a tradiční kemp vánoční.
PLÁNY NA ROK 2020
Především si hodláme udržet nadšení z práce
s dětmi a pozitivní, otevřenou mysl. V dubnu
plánujeme na kurtech dva velké náborové dny:
neděle 12. 4. od 14h, neděle 19. 4. od 10h. Děti se
mohou blíže seznámit nejen s prostředím, s námi
trenéry, ale i se způsobem, jakým tréninky vedeme.
Od jara spouštíme sparingové tréninky
a zápasy 2x v týdnu a poprvé budou založené již

všechny dětské kategorie. Čekají nás dva zcela
unikátní pětidenní příměstské kempy v termínech 6. – 10. července a 17. – 21. srpna s napínavým příběhem, skvělou atmosférou a spoustou
sportovních aktivit.
Závěrem bychom rádi poděkovali dobřichovickému Sokolu a městu Dobřichovice za jejich
spolupráci, podporu a vytrvalou snahu o zkvalitňování a zvelebování zdejších sportovišť a rozšiřování nabídky sportovního vyžití pro zdejší
obyvatele.
Všem přejeme do nového roku mnoho
úspěchů a zdraví!
Jiří Machek

Zimní soutěžení v F. H. Tenis
klubu Dobřichovice
Tradiční zimní soutěží nám odstartovala halová
příprava našeho klubu. V letošním roce jsme se
rozhodli udělat soutěž během celé zimní přípravy
a všechny hráče průběžně odměňovat. Každý
hráč nebo hráčka si tak během přípravy vyslouží
sportovní odměnu, kterou si sám vybere. Velkou
cenou je pak odměna pro hráče nebo hráčku
měsíce. Oceněným hráčem za vítězství v měsících listopad a prosinec se stal Jakub Thelen (je
první kdo dokázal vyhrát dva měsíce za sebou).
Gratulujeme!!
FH

Kultura u nás i v okolí
Výstava fotografií Katariny
Brunclíkové
Naše spoluobčanka Katarina Brunclíková vystavuje
až do 2. února v Praze v galerii Nová síň své fotografie květin s poetickým názvem „Půvab uvadání“.
Galerie se nachází v Praze 1, Voršilská ulice 3 a je přístupná denně od 11 do 18 hodin mimo pondělky.

V posledních dvou letech vytvořila paní
Brunclíková pozoruhodný, romanticky nebo spíš
nostalgicky laděný soubor fotografií, inspirovaný květinami. Ráda experimentuje se světlem,
které různě nastavuje a proměňuje. Své motivy
nachází na zahradě, jejíž podobu vymýšlí, kterou
sama vytváří a o niž se pravidelně stará. Pracuje
s umělými světelnými zdroji, s jejichž pomocí
dosahuje nezvyklé, značně působivé atmosféry.

Využívá dlouhou expozici, čímž vznikají
magická zátiší. V nich ze tmy vystupují tvary, které
ji fascinují. Osvětlení někdy v průběhu expozice
mění, aby dosáhla žádaného účinku, kdy květiny
jakoby vyrůstaly odněkud z hloubi neurčitého
prostoru. Nejvíc ji okouzlují v okamžiku, kdy
uvadají. Zaujalo ji, jak každá „umírá“ jiným způsobem.
JM
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Pocta Zuzaně Navarové 12. 2.
a Nezmaři 25. 2.
Kulturní centrum Dobřichovice chystá na únor
dva velmi atraktivní koncerty. Prvním je skupina
Jazz Elements, kapela mladých muzikantů, kteří
v roce 2017 začali vystupovat s projektem Pocta
Zuzaně Navarové. Díky velkému úspěchu s ním
jezdí po celém Česku a pravidelně koncertují
U staré paní. U nás v Dobřichovicích vystoupili
také s velkým ohlasem v roce 2018. V jejich repertoáru jsou ale i swingové a jazzové šlágry. Koncert
se uskuteční na zámku v Bear Place (bývalé
vinárně) od 19:30h.
Další koncert se odehraje v sále MUDr. Fürsta,
kde vystoupí legendární folková kapela Nezmaři
s nezaměnitelným humorem frontmana Jima
Drengubáka (basa, zpěv). Nezmaři si tentokrát přizvali mladičkou předkapelu Dobi Boyz,
chlapce z dobřichovické ZUŠ, kteří se věnují
rockové hudbě. Koncert začíná již od 19h.
Na oba koncerty si můžete zakoupit vstupenky za výhodnější cenu v předprodeji Infocentra, otevřeno je vždy od pátku 13h do neděle 18h.
Na Poctu Zuzaně Navarové můžete vstupenky
zakoupit i v Bear Place.
AK

Kulturní přehled
Dobřichovic
na únor 2020
Sobota 1. února od 19 h
v Bear Place na zámku
Improvizovaný herecký
večer B. Valentové
Pořádá Bear Place

Neděle 9. února 13 – 19 hod.
v Bear Place
Den stolních, deskových
a karetních her
Pořádá Bear Place

Středa 12. února 19:30 v Bear
Place na zámku
Pocta Zuzaně Navarové –
koncert Jazz Elements
Předprodej v Infocentru a Bear Place
250,-/200,- Kč, na místě 300,-/250,- Kč.
Pořádá: Kulturní centrum Města Dobřichovice, Bear Place a ozvučovací technika Sounddesigner.
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Soubor Lucky Jam vystoupí v kině v Řevnicích
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Pátek 14. února od 20 h
v Bear Place
Oldies party
(70., 80. a 90. léta)
Pořádá Bear Place

Neděle 16. února od 15 h
v Bear Place
Loutkové divadlo – O pyšné
čarodějnici
Pořádá Bear Place

Pátek 21. února od 19 h
v Bear Place
Degustace vína moravských
vinařství
Pořádá Bear Place

Sobota 22. února od 15 h
v Bear Place
Loutkové divadlo –
O neposlušných kůzlátkách
Pořádá Bear Place

Úterý 25. února od 19h v sále
MUDr. Fürsta
Nezmaři – koncert
folkové legendy s dětskou
předkapelou Dobi Boyz
Předprodej v Infocentru 250,-/200,- Kč,
na místě 300,-/250,- Kč. Pořádá: Kulturní
centrum Města Dobřichovice

Sobota 29. února od 15h
v Bear Place
Kouzelník Čáry Kluk –
představení kouzelníka
Pořádá Bear Place

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
Lucky Jam
V neděli 9. února mohou zájemci prožít večer
plný jazzu a také swingu, rocku i šansonu. Seskupení kolem Lucky Kukulové nabídne jedno překvapení za druhým. Zdeněk Krysa Fišer – kytary,

Radůza zazpívá v Řevnicích
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Josef Kolín – saxofon, klarinet, Radim Linhart –
klávesy, František Otakar Kukula – bicí, perkuse
a Lucka Kukulová – zpěv. Začíná se v 18 hodin
v sále Zámečku v Řevnicích.
Vstupné: 200/100 Kč.
VS
Radůza v kině Řevnice
Nejoriginálnější a nejosobitější zpěvačka a skladatelka Radůza se svou doprovodnou kapelou
(Josef Štěpánek a Miloš Dvořáček) opět s radostí
přijede do Řevnic. Její koncert v řevnickém kinu
se bude konat 25. února od 19:30 hodin.
Předprodejní místa: Infocentrum Dobřichovice, Městská knihovna Řevnice (v zámečku),
nebo online na webu www.pa-intermedia.com.
Cena vstupenky je 400 Kč pro seniory a děti
a 450 Kč plné vstupné. Ceny jsou stejné v předprodeji i na pokladně (bude- li ještě co prodávat,
neboť vstupenky rychle mizí). K online prodeji je
bohužel přičten 5% poplatek za paypal.
Kuku

ČERNOŠICE
Los Fotros a Nathanika v Club Kině
Chlapecká skupina Los Fotros z Řevnic oslaví
své druhé narozeniny na pódiu, kde odehrála
svůj vůbec první koncert. V březnu 2018, ještě
jako Pavel Brenner a hosté, představila v černošickém Club kině repertoár sahající „od Křesťana
po Mišíka“ – přes Michala Prokopa, Marsyas,
Rolling Stones a další zpěváky a kapely, které
„chlapce“ formovaly v jejich útlejších letech. Od
té doby jednak ustálila sestavu v podobě kuchař-novinář-sládek-lékař, jednak odehrála pěknou
řádku představení. Pro výroční koncert, který se

Kapela Los Fotros zahraje v Černošicích
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koná 7. února od 20:00, si pozvala kapelu Nathanika, s níž se dělí o frontmana Pavla Brennera.
Nathanika vznikla v roce 2018 na pódiu festivalu
v Albrechticích a od převzatých písní se propracovala k vlastní tvorbě, kterou lze jen těžko
uzavřít do jedné hudební škatulky, sahá od folk-rocku k blues a dost možná ještě dál... Srdečně
Vás zveme v pátek 7.2. od 20.00 do Club kina.
Vstupné 150 Kč a vstupenky je možno zakoupit
i online na www.smsticket.cz.
O Smolíčkovi, kůzlátkách a Budulínkovi
Děti, přijďte pomoci Smolíčkovi, fandit Budulínkovi anebo se zasmát hloupému vlkovi. Kdy?
V neděli 9. 2. od 16.00, kdy Divadlo Hračka uvede
v Club Kině pohádku O Smolíčkovi, kůzlátkách
a Budulínkovi. V pořadu jsou maňáskové loutky
a barevné plošné nástavce hlav. Herci se před
očima dětských diváků pomocí náznaku mění
v dědečka a babičku, lišku, vlka, kozu, jelena se
zlatými parohy i ve zlé jeskyňky. Veselý pořad
provází myška Myšajda a je zvlášť vhodný pro
malé děti. Hrají: Václav Svěrák a Milada Matuchová, režie Jaroslav Vágner, výprava a loutky
Helena Bonevová. Vstupné 70 Kč.
Uvidíte kytary, na které hrál Clapton či ZZ Top
Nejen pro milovníky kytar a blues je určena jedinečná akce, během které bude v pátek 14. 2.
promítnut hudební dokument o legendárním
výrobci kytar, doplněný o výstavu kytar a koncert.
Akce začíná ve 20 hodin v Club Kině Černošice.
Po filmové projekci se můžete těšit na debatu
s tvůrci filmu, potom bude následovat výstava
designových kytar z dílny Petera Jurkoviče
a Stefana Milkova. Celý večer završíme koncertem
kapely Marcus Jurkovič & Motion Food, kterou
založil před 30 lety bluesman Peter Jurkovič.
Billy Gibbons nebo Eric Clapton mají jedno společné. Elektrické kytary od českého výrobce
Petera Jurkoviče. Na motivy jeho příběhu vznikl
film, který propojuje nejen umělce bluesové
scény. „Blues je jasný, ale neuchopitelný pocit,“
říká ve filmu Ivan Hlas a svůj životní blues, ke
kterému neodmyslitelně patří kytara, vypráví
ve filmu Peter Jurkovič, Stefan Milkov, Billy F.
Gibbons, Petar Introvič, Norbi Kovács a další
Jurkovičovi spolupracovníci, přátelé a rodina.
Elektrické kytary byly v době socialistického Československa úzkoprofilové zboží, a když je nešlo
za železnou oponou koupit, bylo je třeba doma
na koleně vyrobit. RNDr. Jurkovič svým vědeckým přístupem dosáhl dokonalosti. Peter Jurkovič nebyl pouze výrobce kytar, ale také výrazný
autor hudby a textů pro kapely Bluesberry, Tucet,
Žáha, Jurkovič & Motion Food a další... Dokument
o jeho životním příběhu a atmosféře osmdesátých a devadesátých let natočil jako svůj debut
režisér a producent Michal Rákosník. Vstupné
předprodej v clubu 150 Kč na místě 180 Kč. Vstupenky zakoupíte i online na www.smsticket.cz.
Saxofonista Ray Charlese vystoupí v Club Kině
Jazzovou lahůdku si nenechte ujít v neděli 16.
2. od 20.00 v Club Kině. Čeká na vás americký
saxofonista Jeff Alkire, který dlouhá léta jezdil
turné s opravdu věhlasnými hudebníky, jako
jsou Ray Charles, John Lee Hooker, Terry Gibbs
a Charlie Haden. Vystudoval Berklee College of
Music a California Institute of the Arts, kde dosáhl

Kapelu Nathanika zahraje společně s Los Fotros 7. února v černošickém Club Kině

Marcus Jurkovič & Motion Food pátek 14. 2. v Černošicích

Multiinstrumentalista Vlasta Horváth vystoupí v pátek 21. 2. v černošickém Club Kině
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Jan Nový Cimbura a Pohoda 20. 2. v černošickém Club Kině
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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

akademického vzdělání úrovně B.F.A. a M.F.A.
Nyní žije v Sacramentu v Kalifornii. Jeff disponuje
krásným a sytým tónem svého nástroje. Kapela
hraje ve složení Jeff Alkire Q (USA) – saxofony,
Benny Lackner (USA) – klávesy, Tomáš Liška –
kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí. Vstupné 150 Kč.
Vstupenky si můžete také zakoupit i online na
webu www.smsticket.cz .

Jazzová lahůdka v neděli 16. 2. v černošickém
Club Kině
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Vlasta Horváth vystoupí s kapelou v Club Kině
Zpěvák a multiinstrumentalista Vlasta Horváth
po úspěšném vystoupení na pouti opět zavítá
do Černošic. Tentokrát vystoupí v pátek 21.
2. od 20.00 v Club Kině, a to se svou kapelou.
V loňském roce vydal své čtvrté autorské album
s názvem Stále nevěřím, které se těší pozitivnímu
ohlasu jak u fanoušků, tak i u odborné kritiky.
Hudební kariéra Vlasty Horvátha odstartovala
v roce 2005 vítězstvím v pěvecké soutěži Česko
hledá Superstar, na hudební scéně tak již letos
slaví 15 let. Za debutové album „Místo zázraků“
dostal platinovou desku a v roce 2005 byl diváky
zvolen Objevem roku v anketě Český slavík. Na
svém kontě má kromě svých čtyř autorských alb
řadu hudebních ocenění. Jeho hlas můžete slyšet
např. v pohádkové písni Nejkrásnější hádanka
nebo v seriálu Horákovi. Jeho tvorba se opírá
o velký muzikantský um a také o hluboké texty
s osobním prožitkem. Vstupné v předprodeji
v Clubu pořídíte za 200 Kč na místě pak 250 Kč.
Vstupenky si můžete také zakoupit i na www.
smsticket.cz.
Pavel Blaženín

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 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

Jan Nový Cimbura a Pohoda
Jan Nový Cimbura je rockový a bluesový zpěvák,
skladatel, textař, kytarista a baskytarista. V sedmdesátých letech spolupracoval s Radimem Hladíkem a Blue Effectem. Politická opatření tehdejší
doby nakonec znemožnila úplnou realizaci
tohoto projektu. Přátelství mezi oběma hudebníky však pokračovalo dále a Radim Hladík nahrál
kytary k Cimburovým rhythm and bluesovým
písničkám na 1. CD Odyssea akustic. V dalších
letech zaujal Cimbura svým rockovým tenorem
publikum i kritiky na Vokalízách – neformálních

přehlídkách v pražské Lucerně. Tam nabídl Petr
Janda Cimburovi s Pohodou studio Propast
k nahrání13 skladeb pro jeho tehdejší supraphonský projekt Rockmapa. Jan Nový Cimbura
však celý život bytostně patří k Plzni a jeho dvěma
kapelám, které spoluzaložil: ODYSSEE a POHODĚ.
S Odysseou se Pohoda repertoárově nepřekrývají. Navazuje na původní Pohodu z roku 1984,
kde u zrodu byli dva současní členové skupiny,
bluesový kytarista Jiří Krombholz a baskytarista
Ivan Křenek. Srdečně Vás zveme 20. 2. od 20.00 do
Club Kina. Vstupné předprodeji v Clubu a senioři
za 150 Kč na místě za 180 Kč. Vstupenky si můžete
také zakoupit online na www.smsticket.cz.

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

t e l e f o n n í

Vánoční strom splněných přání v Dobřichovicích 2019 v restauraci Zámecký had

D ů l e ž i t á

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