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Problémy s povolováním staveb
Další ročník Dobřichovické míle
 elký úspěch volejbalových
V
družstev žen i mužů
Farmářské trhy začínají 12. května
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Slovo starosty
Průtahy při povolování staveb
Ti z vás, kteří si potřebovali v letošním roce vyřídit
na našem stavebním úřadě cokoli, co se týká
umístění stavby, byť by se jednalo pouze o přístavbu, nástavbu nebo doplňkovou stavbu ke
stavbě hlavní, byli pravděpodobně velmi nemile
překvapeni, jak dlouho trvá vyřízení územního
souhlasu či rozhodnutí, společného povolení,
změny v užívání stavby nebo dodatečného povolení. Hned zkraje bych chtěl zdůraznit, že tyto
průtahy nejsou vinou našeho stavebního úřadu.
Příčinou neúnosného prodloužení územních
řízení je novela stavebního zákona, která byla
schválena v loňském roce. Tato novela přinesla
pro stavebníky mimo jiné i povinnost získat tzv.
závazné stanovisko orgánu územního plánování.
V něm příslušný odbor úřadu obce s rozšířenou
působností posuzuje soulad stavebních projektů
s územním, či regulačním plánem. Pro Dobřichovice tuto agendu zajišťuje Odbor územního plánování Městského úřadu Černošice. Uvedenou
agendu však, až do příchodu novely stavebního
zákona, zmíněný odbor nevykonával a proto na
ni ani nebyl s dostatečným předstihem připraven. V případě černošického odboru územního
plánování si tato změna vyžádala přijetí několika
nových zaměstnanců, kteří musejí mít příslušnou kvalifikaci, tedy mimo jiné vysokoškolské
vzdělání v oboru stavebnictví nebo architektura,
resp. územní plánování. Sehnat v poměrně krátké
době pro mnoho úřadů značné množství nových
úředníků dané specializace, se ukázalo jako těžko
řešitelný problém. Odbor územního plánování
MěÚ Černošice je přitom jedním z těch, kde je
situace, s ohledem na počet žádostí k vyřízení,
jedna z nejvyhrocenějších a na vyřízení jedné
žádosti se čeká až desítky týdnů. Černošicím
totiž stále chybí do plného stavu minimálně čtyři,
ideálně pět pracovníků, které je, s ohledem na
potřebnou vysokou kvalifikaci, velmi komplikované získat.

Hlavní náplní práce odboru územního plánování však doposud bylo a nadále je pořizování
územních plánů obcí ve svém správním obvodu.
Odbor územního plánování MěÚ Černošice
zajišťoval do loňského roku i pořizování našeho
nového územního plánu. Již v té době však byl
přetížen množstvím agendy a proto v březnu
2017 rada města využila možnosti pořízení územního plánu svěřit komerčnímu autorizovanému
pořizovateli. S ohledem na dnešní situaci, která je
ještě o poznání horší, než před rokem, jsem přesvědčen, že to bylo správné rozhodnutí. Kdyby
totiž pořizovatelem zůstal dnes zcela přetížený
Odbor územního plánování MěÚ Černošice, velmi
pravděpodobně by to znamenalo další průtahy
v pořízení nového územního plánu Dobřichovic
v řádu měsíců, možná i let.
Nezbývá než doufat, že současné vedení
ministerstva co nejdříve připraví změnu zákona
s cílem toto nešťastné ustanovení přepracovat.
Řešením by byla například úprava, kterou by se
na původní úroveň místních stavebních úřadů
vrátilo vyřizování drobných staveb, u nichž by
soulad s územním, či regulačním plánem posuzovaly tyto místní stavební úřady.

Oprava konce ulice Jiráskova
a dokončení dvou staveb
financovaných z dotace IROP
V první polovině dubna byla provedena rekonstrukce povrchu konce Jiráskovy ulice. Jedná se
o cca osmdesátimetrový úsek této komunikace,
který dosud neměl, na rozdíl od zbytku ulice,
zpevněný povrch. Ten byl nyní vyasfaltován
a navíc bylo vylepšeno odvodnění provedením
zasakovacího pásu. Podobných prašných ulic již
v Dobřichovicích mnoho není a část těch, které
dosud nejsou opatřeny zpevněným povrchem,
není ve vlastnictví města, které tak do nich
nemůže zasahovat a provést jejich rekonstrukci.
Jedná se například o celou polovinu ulice Polní,

jejíž pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, stejně jako
konec Americké, který na Polní navazuje. Stejný
problém je i v ulici Lesní, která je pro změnu ve
vlastnictví Lesů ČR. Uvedené komunikace budou
pravděpodobně v rámci restitucí vráceny Křižovnickému řádu. Do doby, než budou vyřešeny tyto
majetkoprávní otázky, však město nemá možnost
opatřit tyto ulice zpevněným povrchem.
Dalšími stavbami, které budou v době, kdy
vychází toto číslo Informačního listu hotovy nebo
těsně před dokončením, jsou rozšířené parkoviště u nádraží a chodník podél Pražské ulice. Na
obě tyto stavby získalo město dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Projekt s názvem „Bezpečný pohyb po Dobřichovicích“, v rámci něhož došlo k rekonstrukci celého
kilometr dlouhého chodníku podél Pražské, bylo
kompletně vyměněno i veřejné osvětlení. Výsledkem projektu „Rozšíření parkoviště u nádraží
v Dobřichovicích“ bude nárůst kapacity parkoviště na bezmála dvouapůlnásobek současného
stavu.
Petr Hampl
Poznámka redakce:
Plnou politickou odpovědnost za toto nepromyšlené opatření v novele stavebního zákona nese
Karla Šlechtová jako bývalá ministryně pro místní
rozvoj a současná ministryně obrany v demisi.
Zákon prosadila, ačkoli ODS a další opozice na
nesmyslnost této nové povinnosti opakovaně
upozorňovala při projednávání návrhu. Paní
ministryně prosadila svou a vyřešila problém,
který neexistoval, a vytvořila tím problém nový,
ovšem skutečný. Proto nezbývá než vyzvat současné vedení ministerstva, aby urychleně připravilo změnu zákona s cílem toto zbytečné
a komplikující ustanovení zrušit a doufat, že
paní Šlechtová jako současná ministryně obrany
nepřijde s podobným „vylepšením“ obrany státu,
že bychom museli čekat skoro rok, až nějaký úřad
stanoví, zda jsme někým ohroženi či nikoliv.

Zprávy z městského úřadu
Sběr a odvoz nebezpečného
odpadu
Termín svozu nebezpečného odpadu je v sobotu
dne 16. června 2018. Další termíny budou 8. září
a 10. listopadu.
Kontejner bude přistaven jako obvykle:
od 9.00 do 10.00 hod. u nádraží v ulici Tyršově;
od 10.00 do 11.00 hod. před městským
úřadem v ulici Vítově;
od 11.00 do 12.00 hod. před budovou MŠ
v ulici Březové – Francouzská;
od 12.00 do 13.00 hod. u recyklačního dvora
na ulici 5. května.

Za odložení vašeho nebezpečného odpadu
do kontejneru nebudete osádce vozu nic platit,
protože náklady jsou pokryty poplatkem za
odpad, který jste jistě již zaplatili.
Nebezpečným odpadem jsou staré barvy
a jejich zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od
barev, oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebované prostředky na ochranu rostlin, nespotřebované fotochemikálie, zářivky a výbojky, veškeré
monočlánky a podobné suché baterie a další
nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad nepatří
do popelnice! Musí odborně recyklovat nebo
ukládat na speciálně zabezpečenou skládku, aby
neohrožoval naše životní prostředí.
pp

Obrázek na titulní straně: Park letos zmodral kvetoucími ladoňkami až začátkem dubna. Foto Hynek Moravec.
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Svoz bioodpadu
V době, kdy píši tento text, nemáme ještě jistotu,
že nádoby na bioodpad byly už vydány všem
zájemcům, takže připomínám, že je možné
uhradit nákup nové nádoby v podatelně městského úřadu, případně (platí jen pro zaevidované zájemce) lze provést úhradu převodem na
účet 388 029 319/0800. Do zprávy pro příjemce
uveďte prosím text: bioodpad, své jméno a číslo
popisné. Noví zájemci o svoz bioodpadu jsou
stále vítaní.
Nádoby předáváme proti podpisu na
seznamu a současně vydáváme nálepku, na
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kterou si můžete napsat číslo popisné a případně ulici nebo jméno, aby svozová firma měla
přehled.
Svoz by měl probíhat vždy v pondělí odpoledne, a to od 7. května 2018. Dále pak 21. května
a pak pravidelně každých dalších čtrnáct dní.
pp

Informace o Svatojánské lípě
Svatojánská lípa – památný a skoro 300 let starý
strom u dobřichovického zámku bude odborně
ošetřen na základě analýzy a návrhu specializované firmy. V současnosti došlo k poklesu
jedné z mohutných větví, která je zavěšena na
laně, a proto upozorňujeme na nebezpečí pádu

větví v okolí tohoto stromu. Jedná se o velmi
významný strom, takže zásahy musí schválit
nadřízený orgán ochrany životního prostředí,
který by měl vydat podle našich informací rozhodnutí koncem dubna. Potom mohou začít
další práce.
Prosíme, abyste ve vlastním zájmu respektovali toto upozornění!
pp

Domácí zpravodajství
Oprava
V minulém čísle IL jsme zveřejnili zprávu, že
rada byla informována, že „….bude asi brzy
uvolněn nebytový prostor, který je součástí provozovny pana Fojta.“
Pan Fojt nás informoval, že tato informace
je mylná a že jeho obchod s dílnou bude
nadále otevřen. Panu Fojtovi i čtenářům se
omlouváme.

Dobřichovická degustační míle
Město Dobřichovice si Vás dovoluje pozvat na
pátý ročník Dobřichovické degustační míle.
Smyslem této akce je přivést návštěvníky do místních vináren, restaurací či kaváren a ukázat jim, že
v Dobřichovicích mohou nalézt zajímavá gastronomická překvapení. V sobotu 19. května 2018 se
na Vás bude těšit 15 podniků, které pro Vás přichystají tradiční, ale i netradiční produkty. Čekají
Vás zajímavá vína, kávy, gastronomické speciality,
ale třeba i zajímavá piva ze soukromých pivovarů.
Kdo navštíví alespoň 12 degustačních stanovišť,
získá symbolický odznak Absolvent Dobřichovické degustační míle.
Program:
Start v 17:00 (křižovatka ulic 5. května a Fügnerova)
17:00 vystoupení Rebels O. K. (mistryně světa
ve skákání přes švihadlo)
17:30 přehlídková jízda Chevrolete Corvette
ulicí 5. května
pak procházka Degustační mílí, ulicí 5. května
a přilehlými ulicemi (Palackého a Vítova).
Cíl v areálu Anežky České:
20:00 koncert Mário Bihári a Bachtale Apsa
do 22:00 výdej odznaků pro Absolventy
Dobřichovické degustační míle z Cidrerie Kliment
(stanoviště číslo 15 v areálu Anežky České).
Pravidla Dobřichovické degustační míle
Degustační míle 2018 obsahuje 15 stanovišť,
která jsou vyznačena na mapce
Mapku s degustačními nabídkami jednotlivých stanovišť získáte v Infocentru Dobřichovice
nebo na stanovišti číslo 1 (Víno Matey)
Po degustaci minimálně jednoho degustačního vzorku obdržíte razítko degustačního místa
do vaší mapky.
Při získání 12 razítek se stáváte absolventem
Dobřichovické degustační míle a po předložení
mapky s razítky získáte na posledním stanovišti
číslo 15 ODZNAK ABSOLVENTA 2018.
AK

Je možné hlásit špatný stav
krajských silnic
Z Našich novin jsme se dozvěděli, že Středočeský
kraj zřídil aplikaci, kam může každý hlásit špatný
nebo dokonce havarijní stav krajských silnic.
Krajské silnice jsou všechny silnice II. a III. tříd,
tedy všechny silnice, které vedou do Dobřichovic
ze všech směrů.
Pokud víte o nějakém problému a že jich
není málo, otevřete si stránky www.musimetoopravit.cz a zde ohlaste, o jaký problém se
jedná. Můžete tam zaslat i fotografii poškozené silnice. Krajský úřad, resp. jeho organizace Správa a údržba silnic zodpovídá ale
pouze za silnice v jeho vlastnictví. U nás jsou to
pouze silnice ze Všenor včetně Tyršovy ulice až
k mostu, celá trasa silnice Černošice – Lety, tedy
Pražská ulice a silnice do Karlíka, tedy Karlická
ulice. Ostatní ulice jsou ve správě našeho městského úřadu a kraj nám je (bohužel!?) opravovat nebude.
Podle Našich novin hlášení špatného stavu
silnic občané nevyužívají. Tak místo brblání nad
každou dírou, zavalte příslušný orgán krajského
úřadu konkrétními problémy, které by měl rychle
řešit.
V. Kratochvíl

Setkání korvet
Bude to sobotní program, ve kterém si každý
najde tu svou parketu. Již od pátečního odpoledne a časného sobotního rána se do Dobřichovic
začnou sjíždět převážně korvety, sem tam doplněné o další americké vozy. Víkend od 18. do 20.
května letos bude jejich tradičním dobřichovickým svátkem, tentokrát ve znamení „hippies“,
čemuž by měly odpovídat kostýmy posádek.
Ledva však korvety v sobotu kolem půl desáté
odstartují z ulice Za Mlýnem do své celodenní
soutěže, budou se diváci a návštěvníci našeho
městečka moci přesunout k zámku, kde bude
od 10 hodin probíhat výstava auto veteránů. Ta
skončí kolem 16. hodiny, tedy v době kdy již jen
desítky minut budou zbývat do návratu korvet do
ulice 5. května, kde setrvají v tichém klidu seřazeny od vinárny pana Matějky, aby si je všichni
mohli pěkně zblízka prohlédnout. Úderem 17.
hodiny se po roční přestávce na křižovatce ulic
5. května a Fügnerovy vystoupí známé Rebelky
OK – skákačky přes švihadlo, které své vystoupení
letos pojmou jako generálku před odjezdem na

následující mistrovství světa. Po nich dostane
slovo starosta města pan Ing. Hampl, který oficiálně odstartuje další ročník Dobřichovické
degustační míle, letos organizačně vymazlen do
dokonalosti.
A k tomu všemu bude Dobřichovicemi
„putovat“ Jakub Kadeřábek ze sousedních Řevnic,
který se zabývá stavbou motocyklů a po celý den
bude vystavovat svůj „Custom Kuby Kadeřábka“
– nádherný stroj, oceněný na mnoha českých
i mezinárodních výstavách. K těm nejvýznamnějším patří vítězství na mistrovství ČR, mistrovství Evropy a 9. místo na mistrovství světa. Kuba
velmi často dostává otázky, zda je jeho motorka
schopna jízdy. Jednoznačnou odpověď by měl
dát všem v sobotu vpodvečer. Po odstartování
degustační míle se dá do pohybu kolona korvet,
která projede ulicí 5. května k Panské zahradě
a Kuba se svým strojem by měl jet v jejím čele. Tak
schválně, jestli mu to pojede.
JG

Přijďte se podívat na Veterány
pod zámkem
Veterán Car Club Dobřichovice vás srdečně
zve v sobotu 19. května na unikátní výstavu
historických vozidel – automobilů i motocyklů,
která se bude konat u zámku v Dobřichovicích.
K vidění budou velmi zajímavé stroje, které
se schovávají převážně v soukromých garážích a sbírkách. Můžete se těšit například na
zástupce zahraničních značek Bugatti, Jaguar,
Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce, Harley-Davidson, Indian nebo na klasické domácí
značky Tatra, Praga, Wikov, Škoda, Aero, Zbrojovka Brno, Jawa a ČZ.
Na tomto místě uvidíte padesátku velkolepých strojů v prostředí dobřichovického podzámčí a blízkého okolí. Další zajímavostí bude
účast historického sportovního vozu Wikov 7/28
Sport s patinou z roku 1928, který účinkoval
v povedeném českém seriálu První republika
nebo Tatra 87, která Prahou vezla rockového
bubeníka světoznámé skupiny Rolling Stones,
Charlieho Wattse.
Vstupné na akci je pouze 100 Kč na osobu
a děti do 15 let mají vstup zdarma! Vstupenky
budou k dispozici na místě konání akce. Více
informací najdete na webových stránkách www.
vccd.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jiří Krupička, Prezident Veterán Car Clubu
Dobřichovice
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Dračí lodě Dobřichovice
Letošní již 6. ročník závodů dračích lodí v Dobřichovicích proběhne ve dnech 4. a 5. května 2018.
Tradičně se jedná o tréninkový pátek a závodní
sobotu. Posádky se pomalu začínají registrovat
a nás opět začíná pohlcovat přípravní chaos.
Nicméně jsme přípravy zvládli již pětkrát, tak to
zvládneme i po šesté a doufám ke spokojenosti
všech.
Po loňském ročníku, kde se poprvé s nadšením představily dětské posádky, byl založen
Dragon Boat Club Dobřichovice. Chceme se
zaměřit na děti a mládež abychom podpořili
pohyb a kolektivní duch i mezi nejmenšími. Do
klubu jsou samozřejmě zváni všichni, kdo mají
jen trochu zájem si zajezdit na dračí lodi i mimo
naše tradiční dny. V současné době vedeme
jednání s ČADL o podpoře na vybavení klubu.
Zatím nám byla přidělena základní a nejdůležitější část vybavení, a to je dračí loď. Sice starší
konstrukce, ale ještě před několika lety se tato
loď proháněla po veslařském kanále v Račicích
při mistrovství Evropy. Máme tady v plánu založit
v Dobřichovicích sportovní klub, který bude fungovat na základě spolupráce s rodiči a popřípadě
školami. Dospělí budou též vítáni. Toto sportovní
odvětví má jednu obrovskou výhodu – můžete
začít kdykoli, jelikož se po celé republice jezdí
i kategorie senior, kde koncová věková hranice
není téměř stanovena. My bychom chtěli začít
s kategorií nejmladší, tedy junior. První sezónu
chceme věnovat tréninku a účastí na pár závodech v této kategorii v nejbližším okolí. To by
bylo asi závěrem. Myšlenku máme, jen nám zatím
chybí budoucí dračí závodníci. Přijďte nás podpořit, povzbudit a hlavně fandit všem zúčastněným
posádkám.
Budeme se na vás těšit.
Za vedení klubu a organizaci závodu Miroslav Ostrýt

Celé Česko rozehraje dětská
tvořivost díky happeningu
ZUŠ Open 2018
Čtvrtek 24. května 2018 bude patřit všem malým
umělcům. Druhý ročník celostátního happeningu
ZUŠ Open opět nabídne nespoutanou radost
z hudby, tance, divadla, výtvarného umění
i dalších aktivit žáků základních uměleckých
škol. Letos rekordních 370 ZUŠ připravuje na
několik set akcí. Budou se odehrávat zejména na
veřejných prostranstvích na více než 300 místech
po celé České republice. Společně tak upozorní
na význam uměleckého vzdělávání i mimořádnou práci pedagogů základních uměleckých škol.
ZUŠ Open navíc uvádí v život myšlenku společných projektů a setkání uměleckých škol, která
rozvíjí vzájemné vazby a v neposlední řadě dokumentuje pestrost uměleckých oborů a života škol
v rámci regionů.
Iniciátorem a hlavním garantem ZUŠ Open
je Nadační fond Magdaleny Kožené. Umělkyně,
jejíž hvězdná kariéra má základy také na jedné
z brněnských ZUŠ, vysvětluje: „Jsem nadšena
z toho, že do tohoto projektu s námi letos půjdou
již 3/4 všech našich základních uměleckých škol.
Těším se, že se na několika místech zapojím
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s dětmi a jejich pedagogy do programu a srdečně
zvu všechny, kteří mají zájem o umění a chápou
jeho úlohu pro celkový rozvoj nejmladší generace ve všech koutech naší vlasti.“ Projekt opět
podpoří i další výrazné osobnosti napříč uměleckými obory. Na pozvání patronky Magdaleny
Kožené přijali roli garantů za jednotlivé obory
Alice Nellis, Maxim Velčovský a Otto a Jiří Bubeníčkovi. Akci podporuje řada dalších umělců, jimž
základní umělecké školy otevřely svět, v němž se
jejich talent naplno rozvinul.
V České republice funguje v současnosti 488
základních uměleckých škol, ve kterých studuje
247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní
obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Cílem Nadačního fondu Magdaleny Kožené a ZUŠ Open je upozorňovat na
tento systém uměleckého vzdělávání různými
aktivitami a podporovat jej. Unikátní systém
základních uměleckých škol, který nemá ve
světě obdoby, dává možnost podchytit a rozvinout talent i zájem o studium uměleckých
oborů v celé České republice. Disponuje tradičně
vysokou úrovní pedagogů a v neposlední řadě
finanční dostupností. Díky pestrosti oborů zde

mohou děti podporovat svůj nejen hudební,
ale i výtvarný či pohybový talent. Spolupatron
ZUŠ Open a generální ředitel České filharmonie
David Mareček význam kvalitního a dostupného
uměleckého školství shrnuje: „ZUŠky pro profesionální orchestry a soubory objevují budoucí
špičkové hráče, pěvce a sólisty a současně vychovávají vnímavé, citlivé a poučené publikum,
což je snad ještě důležitější, protože bez něj by
jakákoliv umělecká práce neměla vůbec žádný
smysl.“
Do jednotlivých akcí se 24. 5. zapojí i celá řada
profesionálních umělců včetně symfonických
orchestrů a dalších kulturních institucí či festivalů
v čele s Pražským jarem. Akce svým rozsahem
aspiruje na kulturní událost roku s největším
počtem zapojených účinkujících v České republice.
ZUŠ Dobřichovice s heslem „Jsme vaše ZUŠ,
prožijte s námi celý den“ chystá na tento den
také pestrý program. Dopoledne naši předškoláci
navštíví své kamarády v mateřské škole a zahrají
představení s názvem „Pojďte s námi do ZOO“.
Pěvecký soubor, saxofonový kvartet a flétnový
soubor se zúčastní přehlídky středočeských
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Březen měsíc knihy
Projekt jsme letos ve škole pojali tvůrčím způsobem. Jak se lépe podívat na knihu, než si zkusit
sám napsat text? A tak jsme se pustili do psaní.
Třídy 6. A a 6. B sestavily encyklopedii tvorů
k bajce J. Žáčka. 7. A a 7. B zpracovaly zážitky
z cest a příběh na tři slova. 7. C se v povídkách
zamyslela nad štěstím. Žáci osmých tříd napsali
povídky s postavou, prostředím a úvodní větou,
které si vylosovali. 9. třídy vytvořily sborník
poezie.
Všechny práce si teď žáci mohou přečíst ve
sbornících v čítárně. Ty, které jsou doplněny ilustracemi, jsou vystaveny na nástěnkách v prvním
patře nové budovy.
Radka Habešová

Další úspěch zeměpisců

škol v Berouně. Patronem této akce bude houslista a dirigent Jan Talich. Na hlavním náměstí
v Berouně vystoupí během celého odpoledne
zástupci mnoha škol celého kraje. Jsme velice
rádi, že i naše bude součástí tohoto velkého
hudebního svátku.
Ale zpátky k nám do Dobřichovic. V odpoledních hodinách se uskuteční dva hudební
koktejly. První z nich v 16.00 hodin proběhne ve
Víno a lahůdky od sousedů (mezi lidmi známé
též jako Modrý nebo oranžový domeček) a v
17.00 hodin v Café Černý dorty. Těšit se můžete
na mnoho krásných vystoupení a to jak sólových, tak i souborových. Srdečně vás zveme
na hudební koktejl složený z hudby klasické,
jazzové i populární. Přijďte podpořit malé
umělce a přitom si například vypít kávu nebo
ochutnat něco dobrého k jídlu. Poslední akcí dne
bude slavnostní vernisáž našeho výtvarného
oboru v sále zámku Dobřichovice. I zde zazní
hudba, která určitě příjemně doplní zrakové
vjemy o sluchové. Konkrétně uslyšíme třívětou
skladbu Clauda Bollinga pro flétnu, klavír, kontrabas a bicí nástroje.
E. Koblížková

Výsledky žáků ZUŠ v krajských kolech soutěže MŠMT
V předešlém článku jsem slíbila, že vás budu
informovat o tom, jak se dařilo našim soutěžícím
v krajských kolech a tímto slib plním.
Krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu
se uskutečnilo 21. a 22. března v Benátkách nad
Jizerou. V 1. kategorii obsadila Natálka Němečková 3. místo, ve 3. kategorii získala Natálka
Bělíková čestné uznání, ve 4. kategorii Cecilka
Kylarová obsadila 3. místo a v 6. kategorii si Sára
Caldová vybojovala také krásné 3. místo.
Ve hře na dechové nástroje se ve dnech 26.
a 27. března soutěžilo v Kolíně. Ve hře na zobcovou
flétnu obsadila Ema Kándlová v 8. kategorii 1. místo,
ve hře na příčnou flétnu v 9. kategorii získala Anna
Ryšavá 3. místo a Anežka Pexová čestné uznání a ve
hře na saxofon v 9. kategorii Alan Kotula obsadil 1.
místo a Agáta Slámová v 11. kategorii místo druhé.
Moje poděkování patří nejen vyučujícím
a korepetitorům, ale i rodičům, kteří žáky podporují
a často je na soutěže doprovázejí. Tak opět za rok!
B. Pelikánová

Ve středu 28. března 2018 se v Benešově konalo
krajské kolo Zeměpisné olympiády. V soutěži
určené pro všechny, které zajímá zeměpis, mají
znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je
sledovat dění ve světě i kolem sebe, se významně
prosadili Ondřej Buben a Lukáš Maxa. V obou
kategoriích byla konkurence opravdu silná,
v každé skupině bylo z 27 zúčastněných zastoupeno vždy 14 studentů víceletých gymnázií.
Ondra (momentálně žák čtvrté třídy) byl
vůbec nejmladším účastníkem celé soutěže a v
kategorii 6. tříd obsadil 15. místo, přičemž při
práci s atlasem ztratil na vítěze pouhé dva body.
V kategorii 7. tříd si Lukáš Maxa svým vynikajícím výkonem vybojoval krásné 2. místo. Rozhodování o vítězi bylo mezi sedmáky obzvlášť
napínavé. Nejlepší dva soutěžící měli totiž v disciplínách práce s atlasem a praktická část stejný
počet bodů. Určující tedy měl být výsledek a čas
odevzdání testu geografických znalostí. V tom
se ukázal být (o dva body) lepší výkon zástupce
Gymnázia J. S. Machara z Brandýsa nad Labem.
V nejvyšším soutěžním kole kategorie B se tak
nakonec Lukáš stal stříbrným medailistou.
Oběma našim klukům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Jana Babicová

Noc s Andersenem pro nás po
osmé
Letos dříve, než je obvyklé, 23. 3. – 24. 3. 2018,
jsme společně ve třetích třídách Základní školy
Dobřichovice prožili pohádkovou Noc s Andersenem.
Tento projekt vznikl na podporu čtenářské
gramotnosti a dětského čtenářství vůbec v uherskohradišťské knihovně před 18 lety. Rozrostl
se postupně z naší České země do celého světa.
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Odměnou za druhé místo byly stříbrné medaile a diplom. Foto Gabriela Bělíková

Letos se mimo naši republiku četlo na mnoha
dalších místech Evropy, především na Slovensku,
v Polsku, ve Slovinsku, ale zastoupeno bylo i 30
dalších zemí z celého světa.
Letošní nocování v naší škole bylo vzpomínáním na pana Josefa Čapka jako malíře, ilustrátora,
grafika a spisovatele. Těžko bychom asi hledali
člověka, který nikdy neslyšel či neviděl pohádku
O pejskovi a kočičce, Jak myli podlahu a Jak si
pejsek roztrhl kalhoty nebo neviděl jeho obrazy
malované jednoduchými tahy štětcem plné
hrajících si dětí a pohody. Na tuto znalost jsme
vsadili a s dětmi si užili pečení dortu v lednici
(ovšem bez husí hlavy a okurek), vypravování
pohádek, vzájemné čtení, povídání, vzpomínání
na oblíbené pohádky ze školky, psaní pohlednic
i luštění tematicky zaměřeného velkého rébusu.
Když přišel ten pravý okamžik, dorty se chladily
a všichni měli pana Čapka plnou hlavu i oči plné
jeho obrazů a ilustrací, začali jsme ve dvojicích
malovat obrazy pomocí nápodoby jeho specifického malířského rukopisu. Vznikla pak díla nejen
veselá, ale i milá a barevná. Všechna jsme rozvěsili ve dvoraně a vznikla tak galerie pana Čapka,
kterou by jistě i on sám ocenil.
Po probuzení jsme dokončili, co dokončeno
být mělo, pověděli si vše, co mělo být sděleno,
a snědli výborné dorty, které vznikly samostatnou prací dětí, rozešli jsme se domů. Myslíme si,
že svět viděný očima pana Čapka nás nejen obohatil, ale také inspiroval ke vzkříšení hraní kuliček
a pobytu venku v krásné jarní přírodě. Tedy zase
za rok.
jsol

Olympijský pětiboj v bruslení

Za výzdobu auly patří velký dík dětem a paním vychovatelkám z družiny
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Ve stře du 28. března se vybraní žáci ze 4. a 5.
ročníků zúčastnili Olympijského pětiboje v bruslení a přátelského hokejového turnaje na zimním
stadionu v Černošicích. Celkem se zde utkalo 5
družstev ze základních škol z Dobřichovic, Černošic, Mokropes a dva týmy z Radotína. Do pětiboje byli nominováni za ZŠ Dobřichovice dvě
žákyně Kamila Doležalová a Eliška Jiříková a dva
žáci Matěj Václavek a Šimon Bělík. Žáci soutěžili
v jednotlivých kategoriích v těchto disciplínách:
rychlostní bruslení na 50 m, slalom, vytrvalostní
bruslení na 4 kola a štafeta týmů.
Nejlepším závodníkem z celkového bodování
všech soutěžících se stal náš Šimon Bělík. V hodnocení týmů se ZŠ Dobřichovice umístila na
krásném 2. místě za týmem Černošice.
V hokejovém turnaji se naši hokejisté utkali
pouze s jedním nominovaným týmem a to z Černošic, který z loňska obhajoval vítězství. Letošní
hokejová štěstěna se ale usmála na tým ZŠ Dobřichovice. Turnaj se hrál ve dvou kolech. První
utkání trvalo 2 x 15 min a naši vyhráli 8 : 3. Druhé
utkání trvalo 2 x 10 min a naši prohráli 6 : 8. Celý
turnaj rozhodly nájezdy tří hráčů z každého družstva. Jediný gól, který padl, byl vstřelen Šimonem
Bělíkem, který tak zajistil vítězství našeho týmu
v tomto turnaji. Nesmíme zapomenout pochválit brankáře Alexe Mongomeryho, který vychytal
spoustu střel a nájezdů.
Gratulujeme všem závodníkům a děkujeme
za skvělou reprezentaci naší školy.
Lenka Dvořáková
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Dobřichovická míle

I ti nejmenší dávali do závodu veškerou svoji energii

V sobotu 14. dubna pořádala Základní škola
Dobřichovice již 21. ročník Dobřichovické míle.
Ačkoliv v pátek pršelo, sobota už byla sluníčková a pro běhání ideální. I díky krásnému
počasí padl rekord v počtu sportovců a to 332
závodníků. Měření závodů se opět ujala profesionální firma Irontime, která pomocí čipů přesně
určila pořadí a změřila čas na setiny vteřiny.
Závodníci se mohli dopředu přihlašovat elektronicky přes internet, každý rok této možnosti
využívá stále více závodníků. Přihlížející zaplnili
celý park, každý si tu přišel na své, závodníci si
dobře zaběhali a diváci se mohli aktivně zapojit
do doprovodného programu, který připravily vychovatelky a žáci místní školy. Dále pro
všechny byly připraveny velmi zajímavé aktivity prostřednictvím CK Robinson, Tonda Obal
Na cestách – EKO-KOM a Atletika Dobřichovice.
Moderování se ujal pan Martin Vokurka, 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. Velký dík
patří i sponzorům a to Ing. Jaroslavu Snopkovi
a manželům Verbeekovým.
Závod nejmenších Eliška Filipcová
Děvčata nejmladší Magdalena Půbalová
Kluci nejmladší
Lukáš Vrba
Děvčata mladší
Elena Magdalena Alexy
Kluci mladší
Ondřej Havránek
Děvčata starší
Kristýna Kubátová
Kluci starší
Vítek Suchomel
Žákyně nejmladší
Hana Teplá
Žáci nejmladší
Karel Půbal
Žákyně mladší
Kateřina Solničková
Žáci mladší
Luka Ward
Žákyně starší
Anna Hobzová
Žáci starší
Ondřej Lenghart
Dorostenky, juniorky Eliška Komancová
Dorostenci, junioři Jan Rada
Ženy
Iveta Beničová
Muži
Tomáš Vodička
B. Stejskal

Zápis v dobřichovické škole
V úterý 10. dubna proběhl v naší škole zápis do
prvních tříd. Škola byla připravena a vyzdobena.
Letošním tématem byl pohádkový svět. V aule
školy čekala na děti perníková chaloupka a v
ní živá ježibabka, tři prasátka i s vlkem, Mach
a Šebestová a spousta dalších pohádkových
bytostí.
V sedmi třídách paní učitelky prověřily připravenost dětí na školu a s rodiči vyplnily potřebné
formuláře a dokumenty. Dětem, které se přišly
zapsat do školy, se u zápisu líbilo, soudě tak podle
zápisů v návštěvní knize. Jeden za všechny: „Je to
tady super a jsem Sebastian. Chci být v této škole na
věky věků. Je to nejsuprovější místo na celém světě.“
K dnešnímu dni jsme přijali 97 žádostí o přijetí
a 7 žádostí o odklad. O přijetí rozhodne ředitel
školy ve správním řízení. Seznamy přijatých dětí
budou vyvěšeny nejpozději od 23. 4. na vstupních dveřích I. a II. stupně a na webových stránkách školy.
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dvě. Jednak dospělou porotu, sestavenou z klavírních pedagogů, ale zároveň i porotu dětskou.
Celé odpoledne se neslo v příjemném přátelském duchu. Byli jsme svědky mnohých krásných
výkonů, které obě poroty shodně odměnily. Každé
z dětí si nakonec odneslo diplom a něco dobrého
na zub. Dospělá porota ještě navíc udělila cenu za
nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů,
kterou získala žákyně 5. ročníku Lucie Pasečná za
skladbu s názvem Carillon. Absolutním vítězem
celé soutěže se stal František Habarta z 5. ročníku,
který dostal největší počet bodů od dospělé
i dětské poroty. Pochvalu si zaslouží úplně všichni
malí klavíristé, kteří skvěle hráli, ale navíc zvládli
výborně i těžkou úlohu porotců.
E. Koblížková
Výsledky klavírní soutěže:

Ve středu 11. dubna 2018 se uskutečnil v ZUŠ
Dobřichovice I. ročník klavírní soutěže pro žáky
1. – 5. ročníků naší školy. Všichni účastníci si připravili pro tuto příležitost repertoár sestavený ze
skladeb autorů 20. století. Přesně ve dvě hodiny
odpoledne odstartovala soutěž první malá klavíristka Ema Böhmová. Ostatní žáci v sále již
bedlivě poslouchali. Měli totiž mimo hraní ještě
jeden velký úkol. Pro tento den se z nich zároveň
stali i porotci, což byla pro všechny veliká premiéra. Všichni malí hodnotitelé dostali bodovací
lístek se jmény ostatních soutěžících a přidělovali postupně všem body dle svého vlastního
uvážení. Takže naše soutěž měla hned poroty

Výsledek soutěže
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
(absolutní vítěz)
Kristian Komanec
5. ročník
1. místo
Petr Singer
5. ročník
2. místo
Jáchym Kylar
5. ročník
2. místo
Veronika Haňkovská
5. ročník
2. místo
Markéta Babiaková
5. ročník
3. místo
Audrey Nagyová
5. ročník
3. místo
Výsledky hodnocení dětské poroty – vítězové
jednotlivých kategorií
Jméno soutěžícího
Vítěz kategorie
Počet bodů
Jáchym Rychlý, 1. ročník
1. místo
104
Marie Zavadilová, 2. ročník 1. místo
98
Barbora Skalická, 3. ročník 1. místo
101
Eliška Hobzová, 4. ročník
1. místo
103
František Habarta, 5. ročník 1. místo
126
(absolutní vítěz)

do společenského života. U každého to může
znamenat něco trochu jiného – někdo potřebuje
pomoct při zvládání běžných situací každodenního života jako je třeba vaření, péče o domácnost,
nebo nakupování, jiný zase potřebuje natrénovat
hospodaření s financemi anebo posílit své schopnosti komunikovat a nacvičit zvládání situací při
jednání s lidmi. Klienti se také mohou v rámci sociální rehabilitace naučit pracovním návykům před
vstupem do nového zaměstnání. Někdy se pomoc
může týkat rozvíjení osobních zájmů klienta, nalezení nových možností jak si zpříjemnit svůj volný
čas. To vše zahrnuje služba SR v Dobřichovicích.
Komu je pomoc určena?
Pomoc je určena lidem se zkušeností s duševním onemocněním nebo s mentálním postižením

Klienti v Centru sociální rehabilitace v Dobřichovicích získávají prostor pro rozvíjení svých schopností a dovedností k uplatnění ve společnosti
– cílem je, aby dostali podporu na cestě k co
největší samostatnosti a soběstačnosti. Může se
jednat o jejich osobní, společenskou nebo pracovní realizaci – u každého lze najít jeho vlastní
směr, ve kterém najde svoje vlastní naplnění.
V každém případě klienti díky novým zkušenostem postupně získávají novou sebedůvěru tolik
potřebou pro převzetí zodpovědnosti za svůj
život.
Jak se k nám dostanete?
Pokud obejdete budovu z pravé strany a projdete dvorem, ocitnete se v přívětivém prostoru,
který působí víc jako útulný obývák s kuchyňkou

Napětí před vyhlášením výsledků soutěže
Myslím, že díky registračnímu systému, kde
se rodiče mohou objednat na určitou dobu
a díky pomoci deváťáků proběhl zápis v klidu
a bez čekání a pro všechny to bylo příjemné
setkání.
Na přijaté děti se už teď těšíme.
Petra Mejstříková Sulková

Víčka pro Nikýska
… a mělo to smysl ….
Včera jsme předali poslední várku víček
tatínkovi osmiletého Nikyho, který od narození
trpí vážnou poruchou – Arnold – Chiariho malformací, dětskou mozkovou obrnou, autismem
a celkovou svalovou hypotonií. Výtěžek z prodeje
víček jde na jeho léčbu a rehabilitaci.
Přičiněním dětí a jejich rodičů se nám podařilo nashromáždit a včera předat skoro 700 kg
víček. Nechceme, aby děti mezi sebou soutěžily,
kdo přinese víček víc. Jsme rozhodně proti tomu,
aby se lahve kupovaly zbytečně jenom proto,
že se sbírají víčka, ale pojďme dětem společně
připomenout důležitost recyklování. Myslím, že
i sbírání plastových uzávěrů vede k zamyšlení

nad tříděním odpadů, jejich opětovném využití
a ekologií obecně.
V dobrovolném sběru víček tedy budeme
u nás ve škole pokračovat, a když se budete chtít
přidat, budeme rádi.
Přejeme Nikymu, aby plánovaná léčba, na
kterou jsme také trochu přispěli i my, pomohla.
Petra Mejstříková Sulková

Jarně klavírní svátek

Jméno soutěžícího
Ema Böhmová
Mariana Vanclová
Jáchym Rychlý
Matěj Snopek
Alžběta Půbalová
Anna Victorie Alexy
Marie Zavadilová
Jáchym Doležal
Monika Vágenknechtová
Kateřina Pathy
Ondřej Buben
Vít Němeček
Debora Caldová
Barbora Skalická
Eliška Hobzová
Adéla Jandourková
Michaela Havlíková
Jáchym Buben
Lucie Pasečná
František Habarta

Ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
2. ročník
2. ročník
2. ročník
2. ročník
2. ročník
2. ročník
3. ročník
3. ročník
3. ročník
4. ročník
4. ročník
4. ročník
4. ročník
5. ročník
5. ročník

Zajímavosti
Sociální rehabilitace
v Dobřichovicích
Spolek Náruč už obyvatelé Dobřichovic znají, na
Pražské ulici v prostorách bývalé lékárny dlouhodobě poskytoval své služby zdravotně postiženým
dětem. Aktuálně dochází ke změně, která bude
jistě zajímat širší okruh místních obyvatel – sociální služba nyní zaměřuje svou podporu na lidi
s duševním onemocněním a mentálním postižením, ale také na osoby, které se ocitnou v náhlé
sociální krizi. Vzniklo Centrum sociální rehabilitace.
A co se tedy konkrétně nabízí?
Cílem je pomoct lidem k rozvíjení jejich schopností a dovedností, aby se dokázali opět začlenit
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Společenská místnost centra
než sociální zařízení. Stejně tak vstřícného přivítání se vám dostane i od pracovníků, kteří se klientům věnují každý den od pondělí do pátku. Těší
se na Vás celý tým odborníků, kapacita služby je
aktuálně otevřená.
A jak to celé probíhá?
Budete-li mít Vy nebo někdo z Vašeho blízkého okolí zájem o pomoc či podporu, stačí se
dohodnout na osobní schůzce. Tam si zájemce
s pracovníkem služby může sdělit vzájemná
očekávání, společně zmapují konkrétní oblasti
potřeb a poté naplánují takovou podobu služby,
která bude vyhovovat potřebě daného člověka.
Každý z klientů si může být jistý, že vždy budou
respektovány jeho individuální potřeby.
Adresa a kontakty:
Centrum sociální rehabilitace, Pražská 345,
Dobřichovice
Vedoucí sociální služby: Simona Petrejová,
mob. 732 757 881, simona@os-naruc.cz

Tutte Le Note v nových
kostýmech a s novou
písničkou
V sobotu 23. března se téměř celý sbor představil s novými písničkami na Velikonočních
trzích v sále Dobřichovického zámku. Nejmenší
zpěváčci z Dobřichovic a Řevnic zazpívali pod
vedením sbormistryně Zory Strnadové, několik
písní zazpívali spolu s koncertním oddělením pod
vedením umělecké vedoucí Jany Egemové. Na
klavír doprovázeli Klára Lášková a Martin Vydra,
na příčnou flétnu David Kraffer.
Dne 7. dubna se děti z koncertního sboru Tutte
Le Note zúčastnily festivalu dětských pěveckých
sborů Zahrada písní. Zpěváčci z Černošic, Řevnic
a Dobřichovic vystoupili pod vedením sbormistryně Jany Egemové. Před zaplněným sálem
Kulturního centra Zahrada v Praze 4 – Chodově
a odbornou porotou zazpívali čtyři písně. Zazněla
tu mj. píseň mladé skladatelky Darii Moiseevy na
slova Jiřího Žáčka Žirafa v opravě, kterou nám
osobně věnovala. V konkurenci přes 700 dětí z 38
souborů se děvčata a chlapci ze sboru Tutte Le
Note neztratili, získali bronzové pásmo i sladkou
odměnu. Děti se na soutěži představily, jak jsme

Příjemné prostředí navozuje dobrou atmosféru
slibovali před Vánoci, ve svých nových kostýmech, které bylo možné pořídit díky crowdfundingové kampani Oblékáme zpěváčky, včetně
originálního obrázku na tričkách od Lucie Biedermann Doležalové. Velký dík a gratulace všem!!!
Simona Kysilková Šnajperková
Tutte Le Note

Uklízeli jsme Dobřichovice
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se
v sobotu 7. dubna zúčastnili sběru odpadků
v rámci akce „Ukliďme Dobřichovice“ a následného nedělního čištění Karlického potoka, ale
i těm z vás, kterým stav okolí není lhostejný a čas
od času vezmete pytel a rukavice a vyrazíte ven
uklidit nepořádek. V sobotu se nás sešlo 39,
včetně dětí, a nasbírali jsme asi 400 kilo odpadků.
Pracovali jsme podél břehů Berounky, v rokli
u CKP, v areálu Sokola, v okolí nádraží, podél tratě.
Stateční muži zlikvidovali skládku na cestě do
Letů pod lesem.
Milí čtenáři, zkuste to taky. Vyjděte ven a sbírejte. Ta viditelná změna k lepšímu, ten pocit, že
jste vlastníma rukama udělali něco dobrého pro
okolní svět, určitě bude stát za to.
M. Matoušková

Zpěváčci souboru Tutte le notte v nových
kostýmech. Foto: Martin Kravka

Nové knihy v Městské
knihovně:
Hawkins Paula ...................................................Do vody
Vaňková, Ludmila .................Život na rozhraní věků
Votyová, Simona ........................................... Provařená
Přibáň Michal ..................Všechno je jenom dvakrát
Vondrovic, Tomáš ............................................... Parsifal
Goldflam, Arnošt ........................ Horror a další hrůzy
Highsmith, Patricia .................................................Carol
Mason, Richard .................................................. Požitkář
Sánchez, Julián ........................................... Restaurátor
Garder, Lisa ........................................................Neboj se
Highsmith, Patricia ........................... Smrt v labyrintu
Shipman, Viola .............................. Kouzelný náramek
Taylor, Patrick .......................Doktore, hlavu vzhůru!.
Taylor, Patrick ........................Doktore, tak na zdraví!.
Merta, Zdeněk ......................................Křížem krážem
Hora-Hořejš, Petr ........ Toulky českou minulostí 14
Bednářová, Lenka ........................Háčkovaný betlém
Boudník, Jiří ..............................Čeští muži bez hranic
Boudník, Jiří ............................ České ženy bez hranic
Poledňáková, Marie ....................Ten, kdo tě miloval
Davouze Marta ........................................ Loď v Bretani
Davouze, Marta ...............................................Zrcadlení
Nesbo, Jo ...............................................Krev na sněhu I
Nesbo, Jo .............................................Krev na sněhu II.
Ferrante Elena .............................. Geniální přítelkyně
Langerová, Žo ..Žila jsem s oddaným komunistou
Martin, Charles ...................................Hora mezi námi
Ishiguro, Kazuo ........................................Soumrak dne
Beráková, Zora .................................... Plný pohár vína
Háková, Jana .................Příběhy hrdinů 20. století II
Cigan, Chaim .....................................................Outsider
Ferrante, Elena ........................ Příběh nového jména
Storey, Stephanie ............................Mramor a plátno
Riley, Lucinda ...........................Levandulová zahrada
Roth, Philip ..................................................Žít jako muž
Táborská, Dita .....................................................Malinka
Mann, Jindřich .......................................Lední medvěd
Hirsi Ali, Ayaan ................................................... Rebelka
Nesbo, Jo .................................................................. Žízeň
Ferrante, Elena ................. Příběh těch, co odcházejí
a těch, kteří
Holcová, Milena .......................Poprvé a naposledy?
Holcová, Milena ........................................Láska v moll
Viewegh, Michal ...................................Bůh v renaultu
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torkou Markétou Tejklovou. V minulém roce
si na Moraně daly záležet děti z kurzů ArteRadky Radky Charapovové a obličej vyšily děti
z panenkování Edity Elsnicové. A letos se na
Moraně podílely za velké podpory učitelek děti
ze školičky Lumek. A dokonce se nejednalo
o jednu postavu představující zimu, ale hned
o krásný manželský pár. Odborná porota v čele
s předsedou Davidem Drábkem, dramatikem
a divadelním kritikem, nás již třetím rokem
v řadě ohodnotila druhým místem. Děkujeme.
Na závěr akce byly Morany zapáleny a vhozeny
do Berounky.
Radka Alexy, www.dobrichovickydomek.cz

Taneční studio Dobřichovice
při SVČ Dobřichovický domek
– děkujeme Hance Tuháčkové

Co všechno se najde u nádraží
Viewegh, Michal ...............................................Melouch
Uzel, Radim ............. Můj dědeček MUDr. Karel Uzel
Kmenta, Jaroslav ...........................................Boss Babiš
Crippa, Luca ................................. Fotograf z Osvětimi
Krupka, Jaroslav ..................... Český historický šerm
Vurm, Bohumil ....................................................Karel IV.
Honzák, Radkin ............. Psychosomatická prvouka
Higašida, Naoki ......................................A proto skáču
Mejsnarová, Jitka ....................... Stavebně historický
vývoj usedlostí…
Vondruška, Vlast. ...........................Husitská epopej V.
Vondruška, Vlast. ......................... Husitská epopej VI.
Vondruška, Vlast. ...........................Mezi tiárou a orlicí
Váňová, Magda ................................ Sestra a sestřička
Ševela, Vladimír ............................... Český krtek v CIA
Bauer, Jan ................... Evangelium Máří Magdalény
Hemingway, Mariel ....................... Neviditelná dívka
Davouze, Marta .......................................... Celej Franz!
Fielding, Joy ....................................Řekni, kde ji najdu
Fielding, Joy ....................................V pavučině vztahů
Meyer, Stephenie .......................................Specialistka
Jacobsová, Anne ......................................Panský dům.
Thor, Brad .........................................................Cizí agent
Zibura, Ladislav ................................... Už nikdy pěšky
po Arménii a Gruzii
Whitton, Hana ............................Poslední Lucemburk
Padevět, Jiří .....................................................Tři králové
Ishiguro, Kazuo .......................................Pohřbený obr
Drozda, Zdeněk .......................................... Kosí hnízdo
Sekora, Ondřej ..................... Deníky Ondřeje Sekory
1944-1945
Beran Stanislav ...............................Vyšehradští jezdci
Nikl, Petr ......................................................Jinotaje opic
Kosatík, Pavel .................................................. Češi 1938
Kosatík, Pavel .................................................. Češi 1948
Fulghum, Robert ........ Co jsem to proboha udělal?
Fulghum, Robert ..................................Opravář osudů
Komárek, Martin .............................. Jak jsem se mýlil
v Miloši Zemanovi
Tabery, Erik ................................Opuštěná společnost
Hnízdil, Jan ..............Příběhy obyčejného uzdravení
Třeštíková, Helena ..................................Sběrná kniha
Kundera, Milan ............ Kniha smíchu a zapomnění
Koubková, Zuzana .........................Znesvěcený hrob.
Berry, Steve ................................. Templářské dědictví
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Dobbs, Michael ......................................... Dům z karet
Pilátová, Markéta ............................S Baťou v džungli
Košťálová, Mich. .........................................Karel Čapek
Pro děti a mládež:
Francková, Zuzana ....................Opravdové vítězství
Kosková-Třísková, L................. Ondráškova abeceda
Hergé ............................................Tintin v zemi Sovětů
Hergé ........................................................Tintin v Tibetu
Hergé ............................................................ Modrý lotos
Hergé ............................................ Faraonovy doutníky
Hergé ....................................................... Tintin v Kongu
Hergé ....................................................Tintin v Americe
Hannibal, James R. ..............................Ztráty a nálezy
Goldflam, Arnošt ...................3x Agátka Kulhánková
Rušar, Daniel .............................. Kamzíkův velký skok
Lomová Lucie ........................................ Anča a Pepík 3
Smolíková, Klára ..................... Spolkla mě knihovna.
Bird, Michael ..................Van Goghova hvězdná noc
Miler, Kateřina ..........................................Krtek a rybka
Ježková, Alena ....................................Prahou kráčí lev
Migallón Lopezosa .................Co to dělají maminka
s tatínkem?
Votyová, Simona ............................... Deník psa Piráta
Dahl, Roald ................................. Fantastický pan lišák
Žižková, Helena ..................................... Já nikdy nelžu
Těšíme se na vás v knihovně! Eugenie Řehnová
a Veronika Krecbachová

Mnoho z Vás, kteří máte doma děvčata, se
během dospívání Vašich dětí díky tanečním
kroužkům setkalo s PaedDr. Hanou Tuháčkovou. Málokdo ale ví, že Hanka pracuje jako
taneční pedagog na různých školách již od
roku 1986 a k tomu má vlastní Taneční studio
Dobřichovice, které letos slaví již 20 let od
svého založení.
Studio je zaměřeno na práci s dětmi od
tří let až po dospělé. Zabývá se scénickým
tancem a staví na přirozeném pohybu dítěte,
na jeho hravosti, tvořivosti a fantazii. Děvčata
jsou během výuky nenásilně vedena k vlastní
tvorbě, kterou pak prezentují na mnoha přehlídkách a festivalech, a získávají tak další zkušenosti při tanci před publikem při veřejných
vystoupeních.

Morana z Dobřichovického
domku, letos od školičky
Lumek, se opět pyšní druhým
místem
V sobotu 24. března se Dobřichovický domek
se svou Moranou, vyrobenou letos ve školičce
Lumek, rozloučil se zimou a zúčastnil Slavností
Morany na louce ve Všenorech. Letos bylo přihlášeno 12 figurín z našeho regionu a o bohatý
program se jako každý rok postarala společnost
DOBNET, z. s., letos ve spolupráci s obcí Všenory.
Naši Moranu tvoří každý rok jiná skupinka
dětí z Dobřichovického domku. V prvním roce
ji vytvořily děti na kroužku Tvoření 3D s lek-

Morana s manželem těsně před svým
obětováním novému jaru
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Hanka by tak nikdy neučinila, a tak se zde
pochlubím jejím jménem, protože za těch 20
let si Taneční studio Dobřichovice vytancovalo
mnohá ocenění.
Například čtyřikrát přímý postup z krajské
přehlídky dětských skupin scénického tance do
celostátní přehlídky v Kutné Hoře (a to v letech
2002 s choreografií Barokní variace na hudbu
Jaroslava Krčka, 2007 s choreografií Neklidná
hladina Miriam Jamníkové, 2010 s choreografií Tanec v dešti a 2012 s choreografií Ty ji máš?
Já ji mám! na hudbu Chicka Corei a Písničky pro
Barunku na hudbu Pavla Jurkoviče, vše od Hanky
Tuháčkové).
V roce 2012 byla děvčata dokonce na základě
doporučení programové rady Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance Kutná
Hora vybrána spolu se ZUŠ Plzeň, aby společně
vystoupily 29. 5. 2012 v divadle Ponec na XXIV.
ročníku Mezinárodního festivalu tanec Praha
2012. Letos si na taneční přehlídce pro Středočeský kraj v Sedlčanech mladší děvčata vytancovala krásné ocenění za citlivé zpracování
a provedené tématu.
Kromě toho se Hanka Tuháčková s děvčaty
každý rok účastní Podzimní fantazie – festivalu
scénického tance pohybového divadla Jablonec nad Nisou. I odtud si přivážejí ocenění.
Například v letech 2009 a 2010 získaly dvakrát
za sebou 2. místo divácké poroty (choreografie Hanky Tuháčkové O čem sním na hudbu
Yanna Tiersena a Otazník na hudbu skupiny
Stimmhorn). Nebo se pravidelně účastní tanečního festivalu scénického tance ve Varnsdorfu
TANAMBOURÉE.
Samozřejmě bych neměla zapomenout na
Tanec v babím létě. Tento festival pořádá Hanka
Tuháčková se svým Tanečním studiem Dobřichovice v krásném prostředí Lesního divadla v Řevnicích od roku 2010.
Díky velké podpoře Hanky Tuháčkové
a Renáty Bartoníčkové vzniklo také Středisko
volného času Dobřichovický domek a jsem moc
ráda, že se v naší nabídce aktivit pro děti a dospělé
mohu pochlubit právě Tanečním studiem Dobřichovice. Chtěla bych tímto poděkovat Hance
Tuháčkové za její úžasnou činnost a to nejen jako
ředitelka Dobřichovického domku, ale především
jako maminka tří děvčat, která se těší na každou
další lekci a vystoupení!
Radka Alexy, www.dobrichovickydomek.cz

Přidejte se k nám!
Královský průvod o víkendu
2. – 3. června 2018
První červnový víkend bude probíhat již dvanáctý
ročník Královského průvodu Karla IV. z Radotína
na Karlštejn. Již tradiční průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou
tradici poutě spojené s vystavováním císařských
korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu,
což je dnešní Karlovo náměstí.
Sobota 2. června 2018
První den půjde Karel IV., císař římský a český
král, se svou chotí, královnou Alžbětou Pomořanskou, a svojí družinou z Radotína přes Černošice
a Mokropsy do Dobřichovic. Na trase průvodu

Děvčata Tanečního studia Dobřichovice
bude ve všech obcích a městech připraveno
slavnostní uvítání na počest císaře. Praporečníci
v čele průvodu vždy hrdě svými praporci hlásí,
která města a obce se průvodu účastní. V Dobřichovicích bude celé odpoledne na louce pod
zámkem probíhat „středověký den“ a v odpoledních hodinách po příjezdu královského průvodu
proběhne slavnostní ceremoniál k uvítání císaře
Karla IV.
Neděle 3. června 2018
V dopoledních hodinách se královský průvod
vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní
a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde byly
v odpoledních hodinách v Kapli sv. Kříže slavnostně uloženy korunovační klenoty. V každé
obci bude opět připraven slavnostní program na
počest Karla IV.
Jádro průvodu vždy tvoří šermířská skupina
Alotrium, Dobřichovická divadelní společnost,
bubeníci, koňáci a mnoho nadšenců, které
spojuje stejná myšlenka – prožít dva středověké
dny mimo uspěchanou realitu.
Chcete se přidat? Není nic jednoduššího…
Pokud se přidáte, dámy jistě ocení možnost
cítit se krásně v dobovém kostýmu, děti mohou
využít nevázané volnosti při pochodu v průvodu
nebo při jízdě na povozech a pánové se mohou
těšit například na bohaté občerstvení a zlatavý
mok při každém zastavení. Tato akce nabízí nejen
možnost strávit zajímavý víkend s celou rodinou,
ale i se spoustou nadšenců, kteří do ní dávají celé
své srdce.
Královský průvod je otevřený všem příznivcům. Můžete se aktivně zúčastnit v průvodu,
nebo se k průvodu přidat čistě jako turisté a zpestřit si tak víkendový program.
Pokud se rozhodnete k aktivní účasti přímo
v průvodu, máte možnost si buď zajistit dobové
oblečení sami, nebo se včas obrátit na nás a my
vám se zapůjčením vhodného ošacení pomůžeme.
Není nutné účastnit se obou dnů z Radotína až na Karlštejn. Stačí si vybrat nějaký úsek
a udělat si na chvíli radost.

Máte ještě nějaké dotazy? Tak neváhejte
a napište nebo zavolejte. Těšíme se na Vás první
červnový víkend v Královském průvodu!
Radka Alexy, 770 105 175, info@
dobrichovickydomek.cz

Jednodenní i týdenní akce
v CKP Dobřichovice
V Centru komplexní péče Dobřichovice nabízíme
letní léčebný program „Aby tělo nebolelo“ pro
zájemce o intenzivní rehabilitaci. Tento týdenní
program pořádáme v červenci i v srpnu. Příprava
programu je založena na individuálním přístupu
ke každému klientovi. V pátek 27. dubna odpoledne pořádáme seminář „Projezte se ke zdraví“.
Seminář je vhodný pro všechny, kteří se chtějí
dozvědět, jak mohou pomocí stravování pozitivně ovlivnit svůj zdravotní stav či jaké jsou současné trendy ve stravování.
V neděli 29. dubna se uskuteční jednodenní
kurz Čchi-kung Osmi kusů brokátu. Cviky jsou
velmi jednoduché. Pomocí nich při pravidelném cvičení můžete podpořit léčbu mnohých
onemocnění, zbavovat se nadbytečných emocí
a každodenně harmonizovat organismus.
O prvním červnovém víkendu pořádáme pravidelné workshopy Feldenkraisovy metody, nyní
nově pod vedení Mgr. Ireny Molin, fyzioterapeutky a certifikované lektorky Feldenkraisovy
metody. V sobotu 2. června na téma Pánev,
centrum síly a v neděli 3. června na téma Šíje,
čelist, ramena. Více informací na www.ckp-dobrichovice.cz.

Staročeské máje
Máte rádi folklor? Dudáky, cimbálovky, krojované družiny? Pokud ano, pak si v květnu
přijdete na své – na devíti místech Středočeského kraje a v Praze se bude konat XIX. ročník
poberounského folklorního festivalu Staročeské
máje.
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Folklorní festival Staročeské máje se poprvé
uskutečnil v roce 2000 v Zadní Třebani. Po devatenácti letech se z něj stala největší přehlídka
folkloru ve středních Čechách – letos ji o všech
květnových víkendech bude hostit devět obcí
i měst na Berounsku a pod brdskými Hřebeny.
K Zadní Třebani, kde se májový festival
zrodil, se postupně přidávaly další obce i města
regionu. V současnosti je jich dohromady devět
– od Berouna po Černošice, od Všeradic po
Karlštejn. Tři roky už se přehlídka krojovaných
družin koná také v historickém centru Prahy,
na Malé Straně – v rámci poberounského festivalu se odbývá folklorní část svatojánských
barokních slavností Navalis. Obyvatelé hlavního
města i turisté se také letos mohou těšit na

Sport
Fotbal v Dobřichovicích
Koncem března začaly fotbalové mistrovské
soutěže nižších tříd, do kterých se zapojily i fotbalisté Sokola Dobřichovice, kteří loni postoupili do
okresního přeboru. Zatím se jim daří velmi dobře,
protože jako nováčci přezimovali na 2. místě.
Nějaké další postupové ambice zatím nemají, ale
kádr je stabilizovaný.
Zatím v jarních utkáních dne 24. března
vyhráli bezpečně v Roztokách 4:1 (branky vstřelili Smiovský, Kratina, Větrovec a Štědroňský),
o týden později prohráli ve Štěchovicích 2:3
(branky Větrovec a Šlapák), když v poločase vedli
1:0, v sobotu 7. dubna prohráli doma s Dobrovízí
3:4 (branky Janouš a Zamrazil a vlastní soupeře),
konečně 14. dubna remizovali v Úhonicích po
boji 4:4 (branky Císař, Šlapák, Janouš a Moussa).
Další zápasy našich fotbalistů se budou konat
v těchto termínech:
28. dubna od 17 hodin hrají v Zlatníkách
5. května od 17 hodin doma s Dolními Břežany
12. května od 17 hodin hrají v Tuchoměřicích
19. května od 17 hodin doma derby se Všenory
26. května od 17 hodin hrají v Psárech
2. června od 17 hodin doma s Hostivicemi
9. června od 17 hodin v Jinočanech
16. června od 17 hodin doma s Měchenicemi
vk

Volejbalová sezóna 2017 –
2018 skončila
Znáte město s třemi tisíci obyvatel, které má
v první volejbalové lize mužů i žen družstva, která
se pravidelně umisťují na předních místech svých
soutěží? Na volejbalových mapách nemusíte
hledat dlouho – ano, jsou to Dobřichovice!
Muži A, první liga
Naši zvítězili v základní části, takže do play-off postoupili z prvního místa; zde postupně
vyřadili družstva SK Brno a MFF Praha a postoupili do finále, kde narazili na družstvo Beskydy,
které bylo ve finále i v loňském roce. Proti
tomuto silnému soupeři se našim zvítězit nepodařilo – prohráli s ním třikrát 3:0. I tak je to pro
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vystoupení malých a velkých tanečníků, cimbálovky, dudácké muziky i staropražské kapely
Třehusk. A nejen to – budou se moci projet na
benátských gondolách či ochutnat mořské speciality.
Ale ani obdivovatelé a příznivci folkloru v kraji
kolem Berounky a pod brdskými Hřebeny nepřijdou zkrátka. Na všechny květnové víkendy je
pro ně připraven pestrý program: chodští, krušnohorští i pražští dudáci, valašská i severočeská
cimbálovka, hudecká muzika, taneční soubory
z Prahy, Rokycan, Hrusic, Kamýka, několik dechovek, včetně dechovek krojovaných, čtyři pěvecké
sbory a, samozřejmě, všechny »domácí« soubory,
tradiční účastníci akce – Klíček, Notičky, Pramínek, Proměny i Třehusk. Zajímavý by ovšem pro

diváky měl být i program nefolklorní, doprovodný: stylové jarmarky, pobožnosti, průvody
krojovaných účastníků, ceremoniály žádání
o právo, taneční zábavy, projížďky na koních,
ochutnávka koláčů, kácení májek. Zlatým
hřebem letošního ročníku festivalu bude vystoupení hned dvou irských souborů: Coisciém 13. 5.
do Mokropes dorazí i s typickou muzikou, v Karlštejně 27. 5. své umění předvede dětská skupina
Mirabel.
Kde se můžete na máje podívat? V Hlásné
Třebani na návsi a ve Svinařích na návsi v sobotu
12. května 2018, v Mokropsech v neděli 13. května,
v Zadní Třebani na návsi v sobotu 19. května nebo
v Letech na návsi v sobotu 26. května.
podle Našich novin vk
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Účastníci 15. ročníku Postelového turnaje.
naše Áčko velký úspěch, zejména ve srovnání
s loňskou sezónou, kdy v základní části skončili na sedmém místě a v play-off vypadli hned
v prvním kole. Letos se v první lize stali druhým
nejúspěšnějším celkem; doufejme, že v příští
sezóně tento úspěch zopakují, nebo dokonce
vylepší!
Ženy A, první liga
Také naše ženy si vedly skvěle. Ve finálové
skupině, do níž postoupily ze třetího místa
skupiny základní, zvítězily v posledních zápasech
v Hronově 3:0, 3:0 a doma se Střešovicemi 3:1,
3:0. Ve finálové skupině se jim tak povedl husarský kousek – ze všech dvanácti utkání ani jednou
neprohrály! O první místo je připravily jen dvě
domácí porážky s VK Č. Budějovice v základní
skupině; i tak však mohou slavit – je to v historii jejich prvoligového působení poprvé, kdy se
umístily „na bedně“! Na závěrečnou tabulku první
ligy je docela hezký pohled:
1. VK Č. Budějovice 48 b. 2. Dobřichovice 45 b. 3.
Plzeň 33 b.
4. MS Brno 24 b. 5. Střešovice 21 b. 6. Hronov 9 b.
Je velká naděje, že prvního místa se dočkáme
v příští sezóně!
Muži B, krajský přebor 1. třídy
V posledních utkáních soutěže naši muži B
hráli doma s Dobříší (2:3, 3:1) a v Benešově (1:3,
0:3). V závěrečné tabulce obsadili šesté místo
s 44 body; na prvním místě se umístilo družstvo
Kladna (92 b.), na posledním desátém družstvo
Kolína (3 body).
Ženy B, krajský přebor 2. třídy
Po skončení podzimní části soutěže a před
zahájením části jarní je naše ženské Béčko na
čtvrtém místě. Soutěž pro ně začíná 5. května
domácím utkáním s Lysou nad Labem, další

Oštěp z nové atletické sady
domácí zápasy naše děvčata sehrají 19. května
s Roztoky a 2. června s Odolenou Vodou.
V červnu se na volejbalových kurtech uskuteční tři významné volejbalové akce. Tou první je
dětský turnaj v minivolejbalu, který bude v sobotu
9. června. Ve dnech. 16. a 17. června proběhne
akce z těchto tří nejvýznamnější – Přebor republiky
ve volejbale seniorek, kterého se zúčastní nejlepší
ženská seniorská družstva z celé republiky. Tou
poslední je tradiční Memoriál Lídy Gemperlové,
který bude v sobotu 23. června. Přijďte se podívat!
HgS

nost. Během roku jsme uspořádali mnoho akcí,
při kterých se všichni společně sešli a strávili
příjemné chvíle jak s tenisovou raketou tak i bez
ní a je jen na každém z účastníků, které akce se
účastnil nejraději (15. ročník Postelového turnaje
viz foto). Rád bych touto cestou poděkoval
i našemu partnerovi, společnosti Label design
a.s., která se na všech našich akcích podílela a bez
které si náš klub již těžko dovedeme představit.
Nezbývá mi než všem našim členům popřát do
nadcházející sportovní sezóny 2018 hodně sportovního štěstí a radost z dobře vykonané práce.
Filip Háva

Radost i zábava po celý rok
v F. H. TK Dobřichovice

Atletická sada

V první třetině nového roku nám nezbývá než se
ohlédnout za uplynulým rokem 2017. Náš klub se
v tomto roce vydal cestou všeobecného rozvoje
tenisu ve všech věkových kategoriích jak závodní
tak i rekreační. Největší radost nám bezpochyby
udělala všechna mládežnická družstva, která ve
svých soutěžích patřila k nejlepším. Svými výkony
ukázali cestu těm nejmladším a to nejen po
stránce sportovní, ale zejména po stránce sportovního přístupu a slušnosti, které není nikdy dost a za
to jim patří náš dík a uznání. Družstvo dospělých
vytvořilo vynikající partu lidí, kteří se rádi potkávají
při nejrůznějších příležitostech a svým nasazením a přístupem nás příjemně nutí vymýšlet další
možnosti setkání jak na dvorci tak i mimo něj. Na
podzim jsme pak ke všem dosavadním aktivitám
připojili i účast v oficiální golfové soutěži, kterou
jsme zahájili turnajem na hřišti Malevil.
Samostatnou kapitolou se staly akce pořádané naším klubem pro nejširší sportovní veřej-

TJ Sokol Dobřichovice odbor sportovní všestrannosti se snaží neustále doplňovat své sportovní
vybavení. Zatím posledním přírůstkem je atletická sada od firmy Jipast. Sadu využívají všechny
dětské oddíly a výhodou je i její možnost jak
vnitřního tak venkovního použití. Děti se již
od prvních krůčků v oddíle rodičů a dětí až po
mladší žáky seznamují, zdokonalují a poznávají
všemi smysly různé atletické disciplíny: skok do
dálky, trojskok, běh přes překážky, štafetový běh,
hod oštěpem, vrh koulí, hod pískajícími raketkami, který si získal velkou oblibu i u cvičících
tatínků.
Tuto sadu jsme koupili díky našemu úspěšnému projektu Modernizace sportovního vybavení oddílů všestrannosti v grantovém řízení
MÚ Dobřichovice v roce 2017. O správnosti naší
volby, nač získané finanční prostředky použít, nás
přesvědčují nadšení mladí cvičenci.
IN

Kultura u nás i v okolí
Flash zpráva – aneb došlo po
uzávěrce
Dobřichovická divadelní společnost vystoupila
v pátek 13. dubna večer na divadelní přehlídce

v Sadské na 20. ročníku Klicperových slavností.
Díky úspěchu v Rakovníku a s tím spojeným
postupem do Volyně to však již muselo být představení nesoutěžní. Zcela zaplněnému sálu to
však nevadilo. Mnozí z diváků, jak nám prozradili
pořadatelé, přišli cíleně na dobřichovické a přišli

se nechat pobavit. K naplnění tohoto cíle jednoznačně došlo. V ten večer to bylo cítit v celém
sále. Od samého začátku dalo publikum najevo
svou radost a vstřícnost ke každému gagu, smích
a potlesk zněly sálem téměř trvale a vytvářely
senzační atmosféru, která motivovala účinku-
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jící k maximálnímu výkonu. Přestože to byl kus
nesoutěžní, setkali se herci těsně před půlnocí
s porotou, aby si vyslechli její ortel a hodnocení.
Ukázalo se, že porotu se podařilo nadchnout
a pobavit stejně jako diváky. Výkon dobřichovických komediantů byl označen za v mnohém lepší
než od řady profesionálních souborů, pochvalu
sklidila i scéna a její nasvícení. Prostě rejža a principál v jedné osobě Petr Říha mohl být opět
potěšen. Co potěšen, přímo nadšen! Takže – Ať
žije divadlo a to naše zvlášť!
JG

Dobřichovičtí ochotníci získali
další medaile
„Inscenace Peklo v hotelu Westminster dobřichovického souboru v režii Petra Říhy je postavena na režijní
zkušenosti se zvoleným žánrem, rovnocenně pak na
zkušenosti a vybavenosti hereckého souboru. Petr
Říha vystavěl přesně jednotlivé situace i celek hry.
Inscenace prokazuje vyrovnanou hereckou práci
celého souboru, schopnost herců jednat slovem
i nonverbálními prostředky v daných okolnostech
s patřičnou komediální nadsázkou, smysl pro přesné
načasování slovních i mimoslovních gagů. Inscenaci
zdobí kreace představitelů hlavních rolí, především
Jiřího Šafránka v roli Richarda Willeyho (náměstka
ministra) a Jana Seidla, který ztvárnil postavu
George Pigdena (náměstkova osobního sekretáře).
Jejich herecké kreace patří k vrcholům inscenace.“
To jsou slova uměleckého šéfa a režiséra Divadla
A. Dvořáka Příbram PhDr. Milana Strotzera, člena
odborné poroty postupové přehlídky Wintrův
Rakovník 2018, kterými ohodnotil představení
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Tahouni ochotnického divadla v Dobřichovicích Petr a Alena Říhovi
komedie Peklo v hotelu Westminster. Ve dnech
14. – 17. 3. na tuto přehlídku přijely ochotnické
soubory ze Středočeského kraje.
Ti nejlepší jsou vždy oceněni, doporučeni
nebo přímo nominováni na celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla
Divadelní piknik Volyně. Dobřichovická divadelní
společnost získala tyto ceny za herectví, režii
a inscenaci hry:
Jiří Šafránek za roli Richarda Willeyho
Jan Seidl za roli George Pigdena
Hedvika Hájková za roli Pamely Willeyové
Petr Říha za režii inscenace hry
Dobřichovická divadelní společnost za inscenaci hry.

Ale to nejdůležitější je přímá nominace naší
DDS na celostátní přehlídku do Volyně.
Porota hodnotila inscenaci jako dobře promazaný a šlapající stroj z Dobřichovic. Závěrem
porota sděluje, že „jsme byli svědky mimořádného
inscenačního výsledku, srovnatelného s tím nejzdařilejším, co lze spatřit na amatérských divadelních
jevištích a nejen na nich.“
Blahopřejeme režisérovi a všem aktérům
úspěšného představení k tomuto úspěchu.
Budeme držet palce na národní přehlídce ve
Volyni. Věříme, že i tady se povede okouzlit diváky
i porotu a že získané zkušenosti budou zaslouženým dárkem k 10. výročí založení DDS.
Kateřina Filla Věnečková
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Ohlédnutí za proběhlými
koncerty Kulturního centra
Města Dobřichovice
a pozvánka na Ester
Kočičkovou

měst a míst. Ovládal všechny grafické
techniky, zejména však barevnou
litografii. Výstava trvá do 10. května.
Od 17. května zde bude výstava
dřevořezeb Michaela Cihláře, která
potrvá až do konce června.

Minulý měsíc jsme měli příležitost přivítat na
zámku dvě vynikající bluesová tria. 24. března
přijeli z Polska mladí Hot Tamles Trio, kteří jeli
turné po České republice a sklízeli úspěchy
včetně našeho koncertu v Dobřichovicích. Před
nimi vystoupil keltský harfista z anglického Newcastlu Sean Barry s mojí maličkostí. Celý koncert
ukončili Hot Tamles společně se S. Barrym, který
kapelu doprovázel na piano a předvedl, že není
jen vynikajícím harfistou, ale nemá problém
improvizovat na další nástroje, a to i v jiných
hudebních žánrech. Kapela chystá další turné
po Čechách zhruba příští rok a přislíbila účast
opět i u nás v Dobřichovicích. Těší nás, že se jim
zde dobře hrálo, bylo to i díky vám, úžasnému
publiku. Začátkem dubna se nám podařilo zrealizovat jedinečný koncert amerického zpěváka
Jesse Ballarda, který také hraje blues. Pravidelně
jezdí do Berlína, kde hrává se saxofonistou a flétnistou Joe Kučerou. Před dvaceti lety se právě
v Berlíně také hudebně setkal s houslistou Janem
Hrubým. Po mnoha letech se toto trio opět sešlo
a díky manažerovi Jaroslavu Forštovi se uskutečnilo turné po Německu a České republice.
Děkuji Vám divákům, kteří na koncerty chodíte
ať už pravidelně nebo zavítáte příležitostně, je to
určitě motivace pro realizaci dalších zajímavých
a nevšedních koncertů. Kdo máte rádi šanson,
srdečně vás zvu na 16. května, kdy na zámku
zazpívá Ester Kočičková a na piano jí doprovodí
Lubomír Nohavica.
Andrea Kudrnová

Další kulturní akce

Dobřichovická
kultura v květnu
Výstavy
Křižovnický zámek, otevřeno
denně 10:00 – 18:00
22. dubna – 5. května: Výstava
Arteradky – dětské výtvarné práce
24. května – 30. května: Výstava
výtvarných prací žáku ZUŠ
Dobřichovice

Sobota 5. května Na Víru
Dračí lodě
Pořádá Asociace dračích lodí
www.dragonboat.cz

Čtvrtek 10. května v 16:00,
sál MUDr. Fürsta
Beseda na téma dědické
právo podle nového
občanského zákoníku
Pořádá JUDr. Martin Krčma s podporou
Města Dobřichovice. Vstup volný

Sobota 12. května 8:00 –
12:00, pod zámkem
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Středa 16. května v 19:30,
zámek
Šansonový koncert Ester
Kočičkové a pianisty
Lubomíra Nohavici
Pořádá KC Města Dobřichovice,
předprodej v Infocentru

Sobota 19. května 10:0016:00, pod zámkem
Veteráni pod zámkem
Unikátní výstava historických vozidel
před zámkem. Pořádá Veteran car club
ve spolupráci s Městem Dobřichovice.

Café galerie Bím

Sobota 19. května 17:00-22:00
Dobřichovická degustační
míle

Jiří Bouda (1934 – 2015) malíř
a grafik. Původně krajinář,
prostřednictvím své lásky k železnici
objevil specifický fenomén železničního
prostředí – železniční krajinu. Navazoval
na obrazy malířů vedutistů 18. a 19.
století. Snažil se zachytit tvář českých

S přehlídkovou jízdou Chevrolete
Corvette, Rebels O. K. – skákačky přes
švihadla v 17h na křižovatce Fügnerova
a 5. května a závěrečným koncertem
Máriem Bihárim a kapelou Bachtale
Apsa v areálu Anežky České ve 20:00.
Pořádá Město Dobřichovice

Čtvrtek 24. května
ZUŠ Open a vernisáž
výtvarných prací v zámku
Celostátní happening ZUŠ ve veřejném
prostoru za podpory nadačního fondu
Magdaleny Kožené.
10:30 Pojďte s námi do ZOO – koncert
v MŠ (žáci přípravné hudební výchovy
pro děti ze školky)
15:00 Koncert v Berouně na náměstí
(dobřichovické komorní soubory v rámci
celodenní akce ZUŠ Středočeského
kraje)
16:00 Hudební koktejl ve Víno a lahůdky
od sousedů
17:00 Hudební koktejl v Café Černý
dorty s kávou a dortíkem
18:30 Slavnostní vernisáž výstavy
výtvarného oboru na zámku – sál zámku
Dobřichovice

Pátek 25. května, zámecká
kaple sv. Judy Tadeáše
Noc kostelů 2018
Během večera vystoupí například
ZUŠ, varhaník Pavol Pekný, hudebník
a publicista Jan Burian s přednáškou
o Portugalsku. Podrobný program se
připravuje a bude vyvěšen na plakátech.
Pořádají místní farníci ve spolupráci s KC
Města Dobřichovice

Sobota 26. května 8:00-12:00,
pod zámkem
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Neděle 27. května
Garage Sale
Informace a registrace na www.
garagesalecernosice.cz/registrace
a petra@garagesalecernosice.cz

Na červen se připravuje:
2. a 3. června Královský
průvod
2. června muzikál Noc
na Karlštejně (jen jedno
představení!)
16. června Food Festival
a v druhé polovině června
zahájení Dobřichovických
divadelních slavností
15
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Trio Jesse Ballarda, Jana Hrubého a Joe Kučery hrálo 8. dubna na zámku. Foto Hynek Moravec

ŘEVNICE
Pátek 11. května od 10.30 hod.
Lesní divadlo Řevnice
Představení divadla „Jedeme k vám“, které
stojí za pořádáním festivalu Vyšehraní. Pod
názvem „Vévévé.Československo.CS“ se skrývá
nápadité pásmo ke 100. výročí samostatného
státu. Primárně je určeno pro žáky 2. stupně ZŠ,
ale protože je nijak nepodceňuje, mohou přijít
všichni, kteří mají čas a zájem. Jednotné vstupné
činí 50 Kč.
Úterý 22. května – Zájezd s prohlídkou
kláštera Plasy a Centra stavitelského dědictví.
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Přihlášky na kultura@revnice.cz nebo MěKS, Mníšecká 29, Řevnice. Uvádějte, prosím, tel. kontakt.
Cena: 400 Kč.
Neděle 26. května od 19 hodin
Lesní divadlo Řevnice: Filharmonie v lese
Lesní divadlo v Řevnicích na poslední květnovou
neděli připravilo neobyčejný hudební zážitek.
Vystoupí zde Pardubická komorní filharmonie
společně s nevidomou pěvkyní Alenou Terezií
Vítek. Tato akce nejen naváže na zdejší prvorepublikové koncerty vážné hudby, ale rovněž
zahájí řevnické oslavy 100. výročí založení Československa. Hlavním iniciátorem a tvůrcem
programu je řevnický dirigent indického původu
Debashish Chaudhuri.

Reportér ČT Marek Wollner
Ve výjimečném přírodním prostředí Lesního
divadla uslyšíte díla Dvořáka, Mozarta, Händela,
Saint Saënse a Beethovena. Na začátek zazní
česká hymna. Výběr dalších skladeb ovlivní
nástrojové možnosti 35 členného orchestru.
Celá akce se koná především díky nadšení
pana dirigenta Debashishe Chaudhuriho. Zahrát
si venku, v přírodním amfiteátru, byl pro něj
dosud nesplněný sen. Velmi důležité je pro něj
rovněž neformální prostředí, které v Lesním
divadle panuje. Má totiž diváckou zkušenost
například z Berlína, kde jsou venkovní filharmonické koncerty naprosto běžné. Lidé při nich sedí
třeba i na trávníku s pivem v ruce. Pan dirigent
se těší, že v Lesním divadle vytvoří něco podob-
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Služba sociální rehabilitace
Náruč v Dobřichovicích
hledá do svého malého
přátelského týmu sociálního
pracovníka.
Poskytujeme ambulantní podporu lidem s duševním
onemocněním nebo mentálním postižením.
Práce u nás je kreativní, pestrá, vyžaduje empatický
vztah k lidem a chuť komunikovat.
Pozice se nabízí od května, příp. června.
Máte-li zájem, přijďte na nezávaznou schůzku na
adresu Centra sociální rehabilitace – Pražská 345,
Dobřichovice. Termín si dohodněte u vedoucí služby
Simony Petrejové na tel. 732 757 881.

ZŠ a MŠ
Josefa Kubálka
Všenory přijme od
září 2018:

TAXI – Biskup

Oktavia Combi, 19,90 Kč za km
na letiště 680,- Kč, do centra 520,- Kč
objednávky 602 207 476 – J. Biskup, Černošice

1)	U čitelku/učitele MŠ (celý, či částečný úvazek)
2)	U čitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (celý, či
částečný úvazek)
3) Učitelku AJ (částečný úvazek)
4) Asistenty pedagoga
5)	Pomocnou kuchařku do ŠJ ZŠ (6,5 hodiny
denně, popř. nižší dle dohody)
• N abízíme příjemný kolektiv, partnerské
jednání, možnost osobního růstu.
• Požadujeme chuť do práce, kladný přístup
k dětem, kolegiální smýšlení, odpovídající
vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz,
tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz
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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

před zámkem
sobota 12. a 26. května od 8 do 12 hodin

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

www.dobrichovicketrhy.cz

t e l e f o n n í

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

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

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

Dirigent Chaudhuri při koncertu
ného a Řevnice tak získají další zajímavý kulturní
aspekt.
Vstupenky na koncert můžete zakoupit i v
Informačním středisku v ulici 5. května v Dobřichovicích. Základní vstupné 250 Kč, důchodci,
ZTP, děti do 15 let 150 Kč, děti do 6 let zdarma.
Kulturní akce spolku Náruč v Modrém
domečku na náměstí Jiřího z Poděbrad 3,
Řevnice. www.os.naruc.cz
Otevírací doba galerie i kavárny je v úterýsobota 9-19 hodin, v neděli 10-17 hodin,
v pondělí je zavřeno.
Čtvrtek 3. května od 17 hodin beseda
s „Reportérem ČT“ Markem Wollnerem, nositelem Peroutkovy ceny.
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PRAHA – RADOTÍN
Kulturní středisko U Koruny, nám. prosince Osvoboditelů 15, Radotín. Tel. 257 911 746. Internet
www.ukoruny.net nebo www.praha16.eu. Nabízíme hlídání dětí.
Čtvrtek 3. května Jan Potměšil
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