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Nový rok má krásné číslo – 2020
Naše škola úspěšná v testování SCIO
Nové knihy v městské knihovně
Tříkrálová sbírka
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Slovo starosty
Druhé kolo soutěže na využití
pozemků v centru města
Ve čtvrtek 5. 11. proběhla v sále MUDr. Fürsta prezentace architektonických studií druhého kola
soutěže na využití pozemků v centru Dobřichovic. Pro připomenutí, jedná se o pozemky v ulici 5.
května, kde se v současné době nachází hasičská
zbrojnice. Jak jsem předeslal, jde již o druhé kolo
soutěže, kterého se, podobně jako kola prvního,
účastnilo celkem 5 architektonických kanceláří. Zadáním pro architekty bylo navrhnout na
pozemku stávající hasičárny budovu nového
městského úřadu včetně infocentra, představit
návrh multifunkčního sálu a v neposlední řadě
nové knihovny. Hasičská zbrojnice se přitom
přesune na pozemek dosavadního městského
úřadu ve Vítově ulici. Multifunkční sál by měl
sloužit nejen pro zasedání zastupitelstva, pro
kulturní akce, pořádané městem, jako koncertní
sál Základní umělecké školy, ale též pro četné
dobřichovické spolky, jako je např. Dobřichovická
divadelní společnost, která již mnoho let hledá
sál, kde by mohla hrát svá představení, s nimiž
se pravidelně umisťuje na prvních místech
v soutěžích amatérských divadelních spolků.
V rámci projektu by měly vzniknout i dvě učebny
pro základní uměleckou školu, jejíž pozemek
s řešeným pozemkem sousedí a nabízí se tak tyto
pozemky propojit v jediný areál. Studie řeší též
pěší propojení ulice 5. května s ulicemi Lomenou
a Palackého.
První kolo soutěže, které proběhlo před
dvěma lety, řešilo i pozemek stávajícího měst-

ského úřadu, kam by se měla přesunout hasičské zbrojnice. Ač zastupitelstvo v prvním kole
soutěže nevybralo vítěze, kterému by zadalo
vyřešení areálu v centru, vybralo jednu z oslovených kanceláří, která navrhla, dle názoru zastupitelů nejlepší řešení nové hasičské zbrojnice. Ta již
tedy nebyla předmětem kola druhého. Architektonickým studiem, které bude projektovat novou
zbrojnici pro naše dobrovolné hasiče, je společnost Šafer Hájek architekti, která projektovala též
přístavbu základní školy v ulici 5. května a v současné době dokončuje projekt přístavby školní
jídelny v Raisově.
Jak jsem již zmínil, z předložených studií
prvního kola soutěže město nevybralo vítěze
(kromě té části, která se týká hasičárny), ale to,
že první kolo proběhlo, pomohlo zastupitelům
dopracovat zadání pro projektanty o požadavky,
které ve studiích z prvního kola nebyly dostatečně zohledněny.
Zadání pro druhé kolo se tedy od toho původního poměrně výrazně liší. Nejdůležitější změny
spatřuji v následujících bodech:
zvětšení kapacity multifunkčního sálu ze120
na 200 lidí
vybudování podzemních parkovacích míst na
pozemku
požadavek, aby budova nového městského
úřadu tvořila architektonickou dominantu
směrem do ulice 5. května
Na veřejné prezentaci představily své studie
architektonické kanceláře DAM architekti, Grido,
Pavel Hnilička architekti, Labor 13 a Šafer Hájek
architekti. Osobně mě kvalita studií mile překvapila a myslím, že i ostatní zastupitelé hodnotili

předložené studie kladně. Jsem proto rád, že
zastupitelstvo se rozhodlo vyhlásit toto druhé
kolo soutěže, protože dojmy ze studií, vzešlých
z kola prvního nebyly zdaleka tak dobré a kvalita
nově předložených studií druhého kola je výrazně
vyšší. Domnívám se, že nyní již bude možné
vybrat vítěze, který by měl studii dopracovat
do realizačního projektu. Tomu však bude ještě
předcházet diskuse a hodnocení ze strany zastupitelů. Určitě budeme rádi i za názory občanů,
kteří je mohou zasílat na moji e-mailovou adresu.
Studie jsou v tištěné podobě k prohlédnutí na
městském úřadě, jsou samozřejmě umístěny i na
webových stránkách města. K finálnímu rozhodnutí by rozhodně nemělo dojít dříve, než v únoru
příštího roku.

Přání do nového roku
Milí dobřichovičtí občané, nezadržitelně se blíží
vánoční svátky a konec roku 2019. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří jakkoli pomohli s chodem
města, v první řadě pak radním, zastupitelům,
kolegyním a kolegům z městského úřadu. Jsem
moc rád, že v Dobřichovicích je tolik lidí, sdružených v mnoha spolcích, kteří každý svým dílem
přispívají k bohatému společenskému a kulturnímu životu. Je vás takových opravdu mnoho,
Sokolové, divadelníci, hasiči a další a další, díky
nimž jsou Dobřichovice výjimečné.
Všem bych chtěl popřát klidné a spokojené
Vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku
2020.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Bilance fungování koalice
v prvním roce tohoto
volebního období
Po komunálních volbách v roce 2018 vznikla
podruhé v historii Dobřichovic koalice, kterou
tvoří zástupci dvou uskupení – „Sdružení ODS
a nezávislých kandidátů“ a „Společně pro Dobřichovice – sdružení nezávislých kandidátů a TOP
09 a Starostové a nezávislí“. Zásady jejího fungování, včetně programových priorit, jsou ukotveny v koaliční smlouvě, která je k nahlédnutí na
webových stránkách města. Každý občan Dobřichovic tak má možnost průběžně kontrolovat, jak
se daří naplňovat jednotlivé cíle.
Jakožto nováček ve vedení města cítím
potřebu učinit jakousi bilanci, či ohlédnutí po
prvním roce působení v radě města. Jedním
z nejdůležitějších úkolů pro novou sestavu na
radnici je zdárné dokončení a schválení nového
územního plánu. Po mnoha peripetiích se podařilo dospět do fáze, kdy čekáme, až pan architekt

Hnilička zapracuje pokyny po společném jednání
a předloží dokumentaci pro veřejné projednání. Dostáváme se tedy snad již do finální fáze
procesu. Věřím, že do konce roku 2020 již Dobřichovice budou mít nový ÚP. Na posledním zasedání zastupitelstva se podařilo schválit změnu
regulačního plánu Centrum přesně podle závazného soudního rozhodnutí.
Často jsem tázán, co město chystá za velké
akce. Většinou jsou myšleny akce stavební,
takové, které zlepší podmínky pro život obyvatel,
mnoho let jim slouží, stanou se novou dominantou a v nejlepším případě i okrasou Dobřichovic.
V minulosti to byl most, následovala lávka prof.
Lewita, v poslední době přístavba ZŠ v ulici 5.
května. Právě budovy ZŠ, tentokrát ale v Raisově
ulici se bude týkat nejbližší městem plánovaná
akce. Jde o přístavbu a úpravy budovy na nároží
ulic Raisova a Za Sokolovnou. V přístavbě vzniknou šatny a nová učebna, čímž se ve stávající
budově uvolní prostor pro rozšíření dnes již kapacitně nevyhovující jídelny. Zahájení prací je plánováno na léto 2020.

Probíhá též příprava projektu intenzifikace
ČOV. V současné době město chystá soutěž na
dodavatele projektové dokumentace. Investice je
to důležitá, protože ČOV stavebně pochází z 80.
let 20. století a i její technologické zařízení se blíží
limitu své životnosti.
Zdaleka největší chystanou akcí, jejímž investorem bude město, má pracovní název „Využití
pozemků v centru Dobřichovic“. Jde o pozemky
v ulici 5. května, v místě současné hasičské zbrojnice, která se přestěhuje na místo dnešního Městského úřadu. Soutěž o přestavbu stávající budovy
MěÚ vyhrála architektonická kancelář Šafer
Hájek Architekti. Na uvolněných pozemcích po
odstěhování hasičské zbrojnice vyroste soubor
budov obsahující novou radnici, multifunkční
sál a přístavbu ZUŠ. V objektu je počítáno i s
umístěním knihovny a infocentra. Na řešení této
lokality město vypsalo architektonickou soutěž,
které se zúčastnilo 5 renomovaných architektonických kanceláří. V prvním kole však ani jeden
návrh nezaujal natolik, aby mohl být vybrán jako
vítězný. Přesněji řečeno, z 1. kola soutěže byl

Obrázek na titulní straně: Tradiční adventní trhy přilákaly letos opravdu mnoho zájemců. Foto Hynek Moravec
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vybrán pouze řešitel nového umístění hasičské
zbrojnice v místě dnešního Městského úřadu.
Po upřesnění zadání bylo všech 5 účastníků
vyzváno k přepracování návrhů a k účasti v kole
druhém, už jen pro pozemky mezi ulicí 5. května
a Lomenou. To se ukázalo jako jednoznačně
správné rozhodnutí. 15. listopadu 2019 byly odevzdány soutěžní návrhy 2. kola. Ve čtvrtek 5. 12. je
sami autoři představili v sále MUDr. Fürsta i veřejnosti. Troufám si říct, že ať již bude jako vítězný
vybrán kterýkoliv návrh, centrum Dobřichovic
získá novou dominantu, úřad důstojné prostředí
a veřejnost moderní multifunkční sál o kapacitě
přes 200 diváků. Vznikne i nový veřejný prostor
v centru propojený novou komunikací pro pěší
z ulice Lomené do ulice Palackého.
Projektová dokumentace propojení ulic
Lomené a Palackého je již ve fázi zpracování a na
velké investici v centru nebude závislá. Hlavně
děti budou moci při cestě z centra do ZUŠ využít
výrazně kratší a bezpečnější trasu. Město chce
v nejbližší době zrekonstruovat několik ulic
v Dobřichovicích, ale i pěších průchodů (schody
z Brunšova do ulice Na Plzeňce i schody na křižovatce u dolních závor). Máme zpracován
projekt na rekonstrukci ulice Anglické, nicméně
městu nebyla přidělena dotace. Očekáváme, že
v příštím roce budou navýšeny prostředky a na
dotační peníze dosáhneme.
Dobřichovice budou ale ovlivněny i velkými
investicemi jiných subjektů. Mám na mysli
zejména optimalizaci trati ČD, jejímž investorem
je SŽDC. První etapa v úseku Praha Smíchov –
Černošice již byla zahájena. Navazující druhá
etapa se významně dotkne i Dobřichovic. Optimalizace zahrnuje nejen výměnu trakčního
vedení a úpravy kolejového lože, ale i rekon-

strukce a přestavbu stanic a nádraží na trase.
Všude mají být vybudovány například bezbariérové přístupy k nástupištím. Projektantem je
společnost SUDOP. Zástupci města s projektanty
intenzivně jednají, výsledkem je soubor připomínek k návrhu optimalizace v katastru Dobřichovic. Podařilo se domluvit změnu protihlukových
opatření, kdy byla zamítnuta varianta vysokých
betonových stěn. Odhlučnění je nově realizováno v místě kolejového svršku a nenaruší tak
krajinný a estetický ráz našeho města. Trváme na
tom, aby v rámci akce byly zbudovány podchody
pro pěší u obou závor. Zástupci města musí vyvinout veškeré úsilí, aby tak velká investice, která
ovlivní Dobřichovice na další desítky let, proběhla
ke spokojenosti občanů a zlepšila jejich životní
podmínky.
Další akcí s dopadem na Dobřichovice bude
plánovaná rekonstrukce Pražské ulice v úseku
Vráž – kruhový objezd Lety. I zde bude snaha
města o zapracování připomínek do projektu, tak
aby úpravy na území města již splňovaly požadavky na budoucí podobu této hlavní komunikace. Jde zejména o její odvodnění, dobudování
chodníku na severní straně, vybudování parkovacích stání, doplnění vhodnou zelení apod.
Vyjmenoval jsem vesměs nově plánované
projekty. Úkolem města je ale i péče a údržba
staveb, veřejné zeleně a další městské infrastruktury. Čeká nás oprava nátěrů mostní konstrukce,
zbylého chodníku a výměna dilatačních závěrů
na mostě. Lokální opravy nátěrů proběhnou i na
lávce. V budově ZUŠ byla během letních prázdnin
vyměněna původní dřevěná špaletová okna. Před
realizací je propojení našeho vodovodu s Lety.
Musí být provedena rekonstrukce přečerpávací
stanice splaškových vod v ulici Raisově. Projek-

tové práce probíhají i na rozšíření ulice Randova.
Následně se zastupitelé znovu vrátí k otázce
zklidnění dopravy v obytné zóně v ulici 5. května,
kde je situace nadále neúnosná.
V rámci zlepšení bezpečnosti proběhla na
radě města jednání se zástupcem MP Černošice. Podnětem byly stížnosti občanů na rušení
nočního klidu, driftování a zběsilé jízdy automobilů. Město předložilo své požadavky na zvýšený
dohled v dotčených lokalitách. Nejvíce problémů
bylo hlášeno z okolí Plynboudy. Následně došlo
ke zklidnění situace. V prostoru stání kol u nádraží
byla po problémech s krádežemi instalována
kamera.
Koalice si dala za úkol po letech modernizovat webové stránky města. Jejich návštěvníci
změnu designu určitě zaregistrovali. Podoba
webu ani jeho funkčnost však ještě zdaleka
nejsou konečné. Cílem zůstává (kromě povinného obsahu) vytvořit přehledné, reprezentativní
stránky města, které budou rádi využívat místní
občané, ale které zároveň poslouží i těm, kteří
Dobřichovice navštíví poprvé.
Ve svém zamyšlení jsem uvedl pár projektů,
u nichž doba přípravy a následné realizace
většinou přesahuje trvání mandátu jednoho
zastupitelstva. Důležitá je tedy kontinuita. Na
Dobřichovicích je vidět, že měly v tomto ohledu
štěstí. Představitelé města totiž dokázali vždy
navázat na konání svých předchůdců. Spolupráce
dvou uvedených sdružení, v hlavních bodech
vymezená koaliční smlouvou, se pro město
ukazuje jako přínosná a užitečná.
Jakub Knajfl
radní za „Společně pro Dobřichovice – sdružení
nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové
a nezávislí“

Domácí zpravodajství
O čem jednala rada města
Na zasedání rady dne 3. prosince byli pozváni
RNDr. Kratochvíl a M. Neubert. Pan Kratochvíl
představil radě svůj návrh finančního daru
městu na pořízení uličních hodin. Zároveň oslovil
M. Neuberta, který navrhne v rámci své bakalářské práce na UMPRUM jejich umístění i jejich
design. M. Neubert následně předložil radě svoji
představu spolupráce s architekty na UMPRUM
a dalšími osobnostmi, které by na designu a umístění participovali. Na přelomu ledna a února 2020
by měl být k dispozici úvodní návrh, do května
pak návrh kompletní včetně rozpočtu, materiálu
apod., který M. Neubert v rámci své bakalářské
práce v případě schválení RNDr. Kratochvílem
a radou města předá k výrobě. Rada s povděkem
kvituje nabídku RNDr. V. Kratochvíla na doplnění
veřejného prostoru o nové uliční hodiny a je potěšena zájmem M. Neuberta o spolupráci na tomto
projektu; zároveň oběma zmiňovaným vyjadřuje
v jejich aktivitě veškerou možnou podporu.
Starosta informoval radu o návrhu rozpočtu
na rok 2020, který byl již schválen finančním
výborem zastupitelstva. Rozpočet je pro rok 2020
koncipován jako schodkový. V souvislosti s našet-

řenými prostředky z předchozích let lze počítat
s investicemi do rekonstrukce školy, s rekonstrukcí
Anglické ulice (na tu byla podána žádost o dotaci,
ale ta prozatím nebyla úspěšná a byla uložena
do zásobníku projektů, starosta navrhuje provést
rekonstrukci z městských prostředků); dále lze
předpokládat opravu dilatačních závěrů na mostě
přes Berounku včetně nového nátěru mostu.
Starosta informoval radu o připravované
veřejné prezentaci studií jednotlivých projektů
k architektonickému řešení centra města Dobřichovice; rada se shodla na tom, že o výběru
projektové kanceláře by cca na přelomu ledna
a února 2020 mělo na svém zasedání rozhodnout
zastupitelstvo. Dokumentace k rozhodnutí bude
po veřejné prezentaci k dispozici na webových
stránkách města.
Rada projednala nabídku pana Vodrážky
na uplatnění předkupního práva na jeho dva
podíly (id. 1/20) na pozemcích č. 679/3 a č. 679/4
a schválili záměr předkupní právo využít a toto
doporučení předložit zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.
Rada posoudila projektovou dokumentaci
ke stavebním úpravám a přístavbě – ZŠ Dobřichovice. Bylo konstatováno, že je nezbytné, aby
stavební úpravy proběhly v době prázdnin, pří-

stavba pak může být realizována i v průběhu
roku.
Starosta informoval radu o konzultaci projektu Intenzifikace ČOV nezávislým projektantem. Radě byla představena cenová nabídka
těchto konzultací; starosta radě doporučuje
nabídku využít.
Rada projednala návrh upravené architektonické studie přestavby RD v Pražské ul. 9, vzešlý
z minulých usnesení rady. Členové rady konstatovali, že stavebník v rámci změn projektu vyšel
městu v rámci možných úprav vstříc. Zároveň
navrhuje stavebníkovi ještě jednu drobnou
možnost úpravy – použití kamenné zdi místo
předpokládaných gabionů.
Rada projednala návrh smlouvy s novým
správcem lesa panem Kubrichtem. Rada zároveň
požaduje roční předkládání výroční zprávy
a plánu na další roky.
Rada projednala návrh Ing. Havlíka na stanovení pevných termínů pro zasedání zastupitelstva
pro rok 2020. Starosta navrhuje maximálně dva
pevné termíny – 4. února a 15. září, více termínů
bude stanoveno v průběhu roku.
Rada projednala a schválila návrhy na výši
odměn pro ředitelku MŠ Dobřichovice a ředitele
ZŠ Dobřichovice.
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Starosta informoval radu o možnosti soudního sporu na vklad věcných břemen k pozemku
2406/1, o kterém velmi reálně uvažuje vlastník
sousedního pozemku. Starosta radě zároveň
předložil variantu výstavby a zaplacení přeložek
vodovodu a elektrické přípojky městem, kterou
rada zamítla.
Starosta informoval radu o dalším jednání
s obcí Všenory o možnostech výstavby podjezdu
spojujícího komunikaci 11510 a lokalitu V luhu;
jednou z variant je i nabídka obci Všenory obsahující směnu některých konkrétních pozemků
a možnost napojení lokality Na Benátkách na
ČOV. Členové rady se shodli na tom, že hlavní prioritou je stanovení pevných požadavků pro SŽDC
a na těch trvat. Jedná se zejména o dva podchody
pro pěší a podjezd pro lokalitu V Luhu.
podle zápisů z jednání vk

Ve čtvrtek 12. prosince zažily děti neobvyklé povídání s odborníkem na lidoopy

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Testování Scio v 9. ročníku
Každý školní rok se 9. ročník naší školy účastní
národního testování společnosti SCIO. Letos
tomu nebylo jinak a tak v říjnu usedli deváťáci
k počítačům, aby předvedli svoje vědomosti.
Celkem se testování zúčastnilo 18.520 žáků
základních škol a gymnázií. Toto testování má za
úkol zajistit porovnání s ostatními a získat kvalitní
a nestrannou zpětnou vazbu. Projekt využívá unikátní srovnávací testy připravené podle nejnovějších poznatků a přináší porovnání se stovkami
škol z celé ČR. Díky testu obecných studijních
předpokladů, používanému celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu, je
možno zjistit, nakolik žáci využívají svůj studijní
potenciál v jednotlivých předmětech.
Výsledky naší školy v matematice, českém
i anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme
mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než
80% (v matematice, v českém i anglickém jazyce)
zúčastněných škol. V českém jazyce je potenciál
našich žáků využíván optimálně a jejich výsledky
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
V matematice jsou znalosti žáků dokonce na
vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují nad svoje možnosti. Dokonce výsledky třídy 9. b v matematice
jsou o málo lepší než výsledky gymnázií. Tyto
poznatky jednoznačně ukazují, že se s žáky v naší
škole pracuje dobře, a ti pak tedy dosahují velmi
dobrých výsledků. Takže občasná tvrzení, která
můžeme slýchat, že druhý stupeň nemá úroveň,
blednou pod tíhou těchto výsledků. Ostatně těm,
kteří tyto poznámky trousí, doporučuji, aby si
přečetli výroční zprávu (na www.zsdobrichovice.
cz), kde je jasně popsáno, co všechno škola dělá,
jakých úspěchů dosahuje a jak jsou úspěšní žáci
naší školy v přijímacích zkouškách na střední školy.
A to vše případně srovnali s ostatními školami.
Závěrem bych chtěl poblahopřát a poděkovat
všem zúčastněným žákům i jejich paní učitelkám.
B. Stejskal
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Den otevřených dveří ve škole
Poslední listopadovou středu se již tradičně
dveře naší základní školy otevírají všem, kdo
chtějí nahlédnout do běžného školního dne
žáků a učitelů. Letos této nabídky využilo 167
návštěvníků. Vyučování probíhalo ve všech
třídách podle rozvrhu a k vidění bylo používání
metod kritického myšlení, činnostní učení
v matematice, využití interaktivní tabule ve
výuce, skládankové učení a spousta dalšího.
Zejména ty nejmenší děti se na tento den každoročně těší jako na příležitost, kdy mohou předvést, jak se jim ve škole daří. Netrpělivě vyhlíží,
jestli už babička s dědečkem, maminka či tatínek
dorazili. Starší si naopak užívají role průvodců po
naší škole. Mnohým se atmosféra v naší škole tak
líbila, že nám napsali. Moc nás těší, že reakce byly
pouze pozitivní. Zde jsou jen některé z nich:
Děkuji za krásný zážitek. Paní učitelka je obětavá a trpělivá. Bylo krásné vidět spokojené děti.
Držím palce pro další práci. V. Z.
Takovou paní učitelku bych chtěla mít!
A doufám, že ji dostane moje dcera v budoucnu.
Díky za Den otevřených dveří. V.
Pěkná, pestrá hodiny. Děti byly aktivní, hodně
mluvily – super. M. B.
Prostě představení, úžasné. Děti krásně spolupracují, umí dodržovat pravidla. Díky. M. B.
Průběh vyučování byl velmi zajímavý, využití pozornosti všech žáků, pestré vyučovací
metody. Děkuji
Moc děkujeme. Bylo to velmi inspirující. Paní učitelka byla vynikající, děti spolupracovaly. Moc se
mi líbila struktura hodiny, střídání aktivit i částečná improvizace. Píšu 1* J. R.
Den otevřených dveří je skvělý zvyk. Díky za něj.
T. D.
Navštívila jsem Čj, M, Aj a velmi se mi líbily
všechny 3 vyučovací hodiny. Vedení výuky
i aktivní zapojení žáků. Využití vhodných
pomůcek. Jsem velmi potěšena kvalitou výuky.
A hlavně oceňuji nasazení obou vyučujících.
Máte můj obdiv. Přeji hodně sil a energie do dal-

ších práce! Děkuji za možnost navštívit výuku
a „užít si vyučování.“ H. L.
Děkujeme za možnost nahlédnout do hodiny.
Oceňuji výuku angličtiny interaktivní formou
a mírou, do které musí komunikovat a reagovat.
Š. K.
Petra Mejstříková Sulková

Marek Ždánský ve škole
Kolikáté narozeniny měla 13. prosince Moja(první
gorilí mládě narozené v pražské ZOO)? Kolik
aktuálně váží Richard (gorilí samec v pražské
ZOO)? Mají gorily rády citron? A které ovoce mají
tedy nejraději? Tak o tom všem si povídal pan
Marek Ždánský s dětmi z prvního stupně naší
školy. 15 let pracoval v ZOO Praha jako ošetřovatel lidoopů. Děti nadšeně poslouchaly veselé
příhody a zážitky. Dozvěděly se spoustu zajímavostí ze života goril, třeba to, jak jsou chytré, co
mají rády nebo co jim naopak škodí. Děti měly
samozřejmě i spoustu otázek, na které pan
Ždánský odpověděl.
Moc děkujeme za návštěvu, skvělé povídání
a úžasnou atmosféru.
Petra Mejstříková Sulková

Přednáška – Babička Boženy
Němcové (či sen?)
To je téma zajímavé přednášky, kterou chceme
v našem městě vzpomenout na výročí 200 let
narození spisovatelky Boženy Němcové, která
se podle tradice narodila 4. února 1820 ve Vídni.
Dlouholetá sběratelka a badatelka v oboru
Babičky Boženy Němcové Marta Zemanová
z nedaleké Řitky nás seznámí s literárními postavami knihy a jejich skutečnými osudy, a také s historií vydávání tohoto díla za uplynulých 165 let.
Marta Zemanová zároveň představí svoji čerstvě
vydanou, doslova „jubilejní“ Babičku, doplněnou
rodokmenem rodiny a autorským textem o skutečné babičce a jejich knižních souputnících, ale
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také o vydaných Babičkách českých i cizojazyčných. Kniha vychází právě v úvodu roku 2020
v malém nákladu a se zcela novými ilustracemi
(bibliofilské číslované výtisky jsou navíc doplněny grafickým listem). Případní zájemci si knihu
mohou po přednášce na místě zakoupit.
Přednáška se koná v sobotu 25. ledna 2020
v 16 hodin v sále MUDr. Fürsta
A. K.

Nový jízdní řád Českých drah
Od neděle 15. prosince 2019 platí nový jízdní
řád Českých drah. Na naší trati Praha – Beroun
a zpět jsou opět změny, některé k lepšímu, jiné
k horšímu.
Především ČD zrušily možnost si koupit zpáteční jízdenku, což pro naše cestující není dobrá
zpráva. Před pokladnami na Hlavním (Wilsonově)
nádraží jsou vždy fronty a strávíte tam určitě několik
cenných minut, během kterých vám váš vlak ujede.
Další změnou je změna odjezdů a příjezdů
vlaků v obou směrech do Prahy i z Prahy, tedy tzv.
taktů.
Od neděle 15. prosince vlaky z Dobřichovic
do Prahy odjíždí každou 8. minutu a každou 38.
minutu, a to od 4:08 ráno až do 23:38 v noci (pak
následuje ještě jeden vlak mimo takt – odjezd
z Dobřichovic v 1:49). V ranní špičce od 4:56 až
do 9:26, ale pouze ve všední dny, kdy jezdí ještě
další vlaky s odjezdem z Dobřichovic každou 26.
minutu a každou 56. minutu.

Z Prahy odjíždí nyní vlaky takto: z Hlavního
nádraží každou 18. minutu a každou 48. minutu
a ze Smíchova každou 25. a každou 55. minutu.
V odpolední špičce pracovních dnů pak navíc
mezi 13:02 a 19:32 další vlaky s taktem z Hlavního
nádraží každou 02. a každou 32. minutu a ze Smíchova každou 09. a 39. minutu.
Malé skládací jízdní řády vlaků na naší trati č.
171 si můžete zdarma vyzvednout u pokladen
nebo si je stáhnout ze stránek ČD na adrese www.
cd.cz ve formátu PDF: https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k171-181209-01.
pdf
Zkuste o ně požádat u pokladny na dobřichovickém nádraží.
vk

Nové knihy v naší městské
knihovně
Tůmová, Lenka............................. Zoubky našich dětí
Špaňhelová, Ilona ........Dítě v předškolním období
Pavlis, Zdeněk ..........................Petr Čech: Mr. Perfect
Wagnerová, M. ...............Pražská domovní znamení
Ubam, Obonete S. ........... Sedm let v Africe: příběh
Wagner, Jan ..........................Světlo v temném domě
Bryndza, Robert ........................................Dívka v ledu
Bryndza, Robert ..................... Do posledního dechu
Horáčková, Alice ......................... Neotevřené dopisy
Štrasser, Ján ... Zuzana Kronerová: optimistka z …
Šesták, František ..........................Od Baltu k Jadranu
Vondruška, V............................Kronika zániku Evropy

Frej, David ..........................................Život bez zánětu
Štědrá, Libuše ..............................Lidka z Malé Strany
Suchý, Jiří .............................Klaun si povídá s Bohem
Pučerová, K. .................................................... Za pravdu
Whitton, Hana .............................Větrná hůrka rodiny
Nesbø, Jo ..................................................................... Nůž
Klevisová, M. ............................................ Sněžný měsíc
Arendt, Hannah .................. Eichmann v Jeruzalémě
Urban, Josef ................................... Návrat do Valbone
Hlavinková, Lucie ......................Kdo šije u Podolské?
Vašák, Vašek .............................Osobnosti mezi řádky
Obama, Michelle ......................................... Můj příběh
Bryndza, Robert ............................................. Noční lov
Galbraith, Robert ........................................Smrtící bílá
May, Peter ..................................................................Kritik
Fuchs, Jiří .... V myšlenkovém světě Tomáše Halíka
Epstein, Marek .................................................... Dravec
O‘Leary, Cassandra.............................................Letuška
Phillips, Gin...........................................Tři hodiny v zoo
May, Peter ....................................Entomologův odkaz
Slouka, Mark ...................... Daleko v srdci: memoáry
Whitton, Hana ..... Jak si neudělat z domova cirkus
Halík, Tomáš ............................................... Žít v dialogu
Münninghoff, A. ............................Pokračovatel rodu
Erml, Richard ..................................Můj muž, má žena
Macek, Miroslav ............................... Saturnin se vrací
Josifovic, Igor...........Urban jungle : krásný byt plný
Hečková, Michaela ........20000 : o místech a lidech
Antonín, Vladimír .................................Houby jako lék
Taylor, Patrick .................... Doktore, to je ale mazec!
Taylor, Patrick ............Doktore, vy jste se zamiloval!
Diamant, Anita ........................................ Červený stan
Lenderová, Milena ............... Tělo mezi medicínou a
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Lilja ...........................................................................V pasti
Ware, Ruth........................................Žena z kajuty č. 10
Váňová, Magda, .........................................Pavouk v síti
Destin, Jonathan .Ten den jsem se rozhodl zemřít
Healey, Emma ................... Kam se poděla Elizabeth
Kechlibar, Marian ....................Zapomenuté příběhy
Kechlibar, Marian ............................Krvavé levandule
Krausová, Dita .... Odložený život: skutečný příběh
Pasternak, Anna ...........Lara: skutečný příběh lásky
Kubica, Mary......................................................... Andílek
Watkins, Tom.........................................Zvířecí detektiv
Hannay, Barbara........... Návrat na Moonlight Plains
McKenzie, E........................................Dáma s veverkou
Castillo, Linda........................... Do posledního dechu
Petráčková, Z...................................................Hledám tě
Toman, Marek ...............Cukrárna U Šilhavého Jima
Šašek, Miroslav .............................To je San Francisco
Šašek, Miroslav .............................................. To je Irsko
Říčanová, Tereza .....................................To je Istanbul
Dvořák, Jiří .........Bydlíme! : podivuhodné příbytky
Vodička, Ivo .........Nechte leváky drápat: metodika
Mekhennet, S. .............Řekli, abych přišla sama: má
Jiřičná, Eva ................. Prostory a dialogy Evy Jiřičné
Slouka, Mark .............................................Viditelný svět
Hanišová, Viktorie .................................. Rekonstrukce
Spark, Muriel ......................Nejlepší léta slečny Jean
Titzlová, Marcela ....................V náruči dejvický noci
Aleksìjevìč, S. A....... Modlitba za Černobyl: kronika
Čechová, Blanka ......Jadranská snoubenka navždy
May, Peter ....................................................... Zpětný ráz
Whitton, Hana ...........Jak nemít na pikniku o jeden
Whitton, Hana ............. Jak se po anglicku vytratit v
Žiška, Pavel..................Neříkejte teleti, aneb, Knížka
Čechová, Blanka ....... Návrat jadranské snoubenky
May, Peter ................................................... Černé světlo
Dostálová, Zuzana ..............................................Johana
Pekárková, Iva ............Třísky: román o lásce s prvky
Hanišová, Viktorie...........................................Houbařka
Hájíček, Jiří ............Muž na pokraji vzplanutí: haiku
Wiking, Meik........ Lykke : tajemství nejšťastnějších
Wiking, Meik............. Hygge: prostě šťastný způsob
Landsman, D. ........... Továrna na debilno.. Vzpoura
Baluk, Kamil.............................Všechny Louisovy děti
Müller, Herta...................................................Liška lovec
Klíma, Ladislav.......................................... Český román
Disney, Walt ............................................................Mulan
Fořt, Petr...................................... Aby dětem chutnalo
Denemarková, R....................................Hodiny z olova
Poncarová, Jana..................................Podbrdské ženy
Růžičková, Zuzana ..................................... Sto zázraků
Cílek, Václav...................................Tetín svaté Ludmily
Váňová, Magda .............................. Když ptáčka lapají
Frýbová, Zdena........Den jako stvořený pro vážnou
Hartl, Patrik ..............................Malý pražský erotikon
Kompaníková, M................................................ Pátá loď
Pacovská, Ilka......................... Naučte mě zabít draka
Brown, Daniel..................................Hrdinové ve člunu
Kábrtová, Lidmila.....................................Místa ve tmě
Hůlová, Petra ............................... Zlodějka mýho táty
Tučková, Kateřina........................ Vitka: divadelní hra
Mornštajnová, A.............................................Tiché roky
Mackintosh, S. .................................Voda mrtvá a živá
Jonasson, Jonas...........Stojednaletý stařík, který …
Whitton, Hana .................Poslední láska císaře Karla
Mertlík, Vladimír...............Lví silou, vzletem sokolím
Ebert, Sabine................................Meč a Koruna. Mistr
Ebert, Sabine.................. Meč a koruna. Mladý sokol
Murakami, Haruki..............................Komturova smrt
Cima, Anna................................Probudím se na Šibuji
Fourcade, Martin.................Můj sen o zlatě a sněhu
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Tam Tam Orchestra s tanečnicemi navodili na plese náladu brazilských rytmů
Mészáros, Pavel...... A taky jsem vařila u Werichů ...
Kubíková, Jarmila...................... Neznámá tvář Prahy
Šlitr, Jiří.....................................Moment, ostřím tužku!
Suchan, František..............Bez frází: životní příběhy
Novák, Tomáš.......NeOmylný znalec z psychologie
Gregora, Martin............................ První pomoc u dětí
Bauerová, Jana M.................................................... Mága
Boček Evžen............. Aristokratka a vlna zločinnosti
Třeštík, Michael......................................................Zdi tvé
Holcová, Milena ..........................Já nic, já Mohamed
Padevět, Jiří.............Průvodce stalinistickou Prahou
Bártlová, Helena....................100 let českého sportu
Mára, Jiří.......................................................Nový Zéland
Mára, Jiří.......................................... Ve stopách vikingů
Jandečková, V.......... Falešné hranice: akce „Kámen“
Bartoň, Jiří............................. Velká kniha herců první
Fíla, Ivan.....................................Muž, který stál v cestě
Czendlik, Zbigniew.................................. Uchem jehly
Fárek, Martin............................Indie očima Evropanů
Hemingway, Mariel................ Slunce vyšlo: jak jsem
Slívová, Lenka..................... Charlotta – Žena T. G. M.
Matyášová, Judita...... Přátelství navzdory Hitlerovi
Gális, Radek................Moje stoleté Československo
Höschl, Cyril............................................ České kružítko
Baco, E. M..................................................bude dobrej ...
Christie, Agatha............................ Kočka mezi holuby
Pawlowská, Halina ......................................Díky za fíky
Chandler, R..........................Případ naruby. Raymond
Svatošová, Marie...................... Neboj se vrátit domů
Koutek, Tomáš.......................Pražské pamětní desky
Donhauser, Rose ................ Nápady na dárky z mojí
kuchyně
Banner, Catherine...................... Dům na prahu moci
Hannay, Barbara......................................... Utajená léta
Pro děti a mládež:
Boyne, John .........Chlapec v pruhovaném pyžamu
Končinský, Tomáš ........................ Překlep a Škraloup
Roth, Veronica ............................................. Divergence
Russell, Rachel ....................................Deník Mimoňky
Hunter, Erin............... Zákon smečky. Temnota padá
Tarshis, Lauren ............................................Přes palubu
Tarshis, Lauren ............................................Vlna se blíží
Tarshis, Lauren ..............................................Zuřící živel
Flanagan, John ..................................Hraničářův učeň

Hunter, Erin.............. Zákon smečky. Skrytý nepřítel
Pavlovič, Jozef ................................ Kluci z mraveniště
Jeremies, C............. Poldík a Pavlík: párty u tučňáků
Křišťanová, D. ................Osobnosti České republiky
Kožíšek, Josef ..............................Pohádky a básničky
Bergamino, Giorgio.. Věda a technika: encyklopedie
Kopcová, Gabriela ................................. Příběhy z lesa
Kopcová, Gabriela .První čtení s velkými písmeny
Jiránek, Vladimír .. Bob a Bobek, králíci z klobouku
Kopsová, Kamila .. Jak se domluvit s tygrem, aneb,
Kopsová, Kamila ................................. Jak se krotí tygr
Kopsová, Kamila ............................. Tygr dělá uáá uáá
Verne, Jules ...........................................Tajuplný ostrov
Fučíková, Renáta...................... Historie Čechů v USA
Sunková, Lucie ..................................Kdo hledá, najde
Tutschová, M............................................... Levou zadní
Dočkalová, Bár, ...............Tajemství Oblázkové hory
Maceková, Eva ..........................Prázdniny s Oskarem
Demlová, Zuzana..................Pohádky o kolečkách a
Šiborová, Zdeňka....... Včelka Meduška : pohádky z
Žiška, Pavel............ O botě, která si šlapala na jazyk
Budař, Jan .....................Největší tajemství Leopolda
Havelka, Ondřej .........Podivuhodná dobrodružství
Brycz, Pavel ............. Neberte nám Ptáka Loskutáka
Krolupperová, D......................Polštářoví podvodníci
Jůzová, Jana....................................... Čeští cestovatelé
Stančík, Petr ...........Jezevec Chrujda ostrouhá křen
Míková, Marka ....................................................... Babky
Koťátko, Petr ...............Anička, mluvící potok a další
Stará, Ester ..................................................Šedík a Bubi
Brycz, Pavel ...................Emil a upíři. Neboj se, vždyť
Novák, Miloš .............................. Velká kniha komiksů
Martínek, Jiří ........................Naší republice je 100 let
Prokůpek, Tomáš.Rychlé šípy a jejich úžasná nová
Krolupperová, D................................... Josífku, k noze!
Fischerová, D...................................................... Malenka
Brezina, Thomas.....Dračí srdce. Zrada vlčího rytíře
Brezina, Thomas......................................Klub záhad. 3.
Kuijer, Guus................................................................Polča
Kuhn, Birgit................................Moře, pláže a pobřeží
Kanbay, Feryal...........................Rybníky, řeky a jezera
Pöppelmann, Ch.......................................................Hory
Pacovská, Ilka.................................. Bez práva na život
Disney, Walt ............................................................... Ariel
Rüter, Martina..................Kameny, minerály a fosilie
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Otte, Astrid...............................Ohrožené druhy zvířat
Pacovská, Ilka.................... Dračí cejch. Sedmý smysl
Pacovská, Ilka................ Zlodějíček z pátých hradeb
Všechny návštěvníky dobřichovické knihovny
upozorňujeme, že poslední den v tomto roce, kdy
bude otevřeno, je 20. 12. 2019 a první otevírací
den v roce novém bude 7. 1. 2020!
Všem Vám přejeme krásně prožité vánoční
svátky v rodinném kruhu, klidu a pohodě a budeme
se na Vaši návštěvu těšit po celý nový rok 2020.
Za dobřichovickou knihovnu
Věra Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

Angličtina pro dospělé
v DoDo – aktuální rozvrh
kurzů
Od konce září 2019 probíhají v Dobřichovickém
domku kurzy AJ pro dospělé. Další semestr začíná
6. a 7. února. Nové zájemce ale rádi přivítáme již
po Vánocích.
Aktuální rozvrh kurzů dle pokročilosti:
čtvrtek 10-11.15 středně pokročilí I
pátek 9-10.15 začátečníci II-NOVĚ
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 135 Kč za 75 min. (dle
počtu studentů). 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.

Koledníci Tříkrálové sbírky se setkávají s vlídným
přijetím

My tři králové jdeme k vám

a Karlštejně, ale také v podbrdských obcích
Halounech, Osově, Osovci a Všeradicích i ve
vískách Českého krasu, Mořině a Mořince. Tam
všude budou koledníci radostnou šířit zvěst
vánočních svátků a vybírat prostředky na dobročinné účely.
Tříkrálová sbírka je rozsáhlý dobrovolnický
projekt Charity ČR pořádaný po celé České republice. Probíhá každoročně kolem lednového svátku
Tří králů (6. ledna), kdy si připomínáme cestu tří
mudrců za zářící hvězdou, která je zavedla až
na místo narození prorokovaného vykupitele.
V našem regionu se organizace Tříkrálové sbírky
ujala Farní charita Řevnice.
Každá koruna vhozená do zapečetěných
kasiček koledníků Tříkrálové sbírky pomůže lidem
v nouzi v našem regionu i v zahraničí, protože
část vykoledovaných peněz využije Arcidiecézní
charita Praha na podporu svých azylových domů
a také na zdravotní péči v Ugandě.
V našem kraji koleduje každoročně kolem
stovky koledníků, mezi nimiž je několik dětí
z Dětského domova Lety. Doufejme, že se i letos
setkají s vlídným přijetím a štědrostí.

Viděli jsme jeho hvězdu

Svátek Tří králů je každoročně příležitostí přispět
na pomoc lidem, kteří se takříkajíc nenarodili „pod šťastnou hvězdou“, nebo je postihlo
nějaké neštěstí nemoc, rozvrat manželství,
ztráta zaměstnání, úmrtí apod. Právě těmto
rodinám a jednotlivcům je určen výtěžek Tříkrálové sbírky 2020. S koledníky se budete moci
setkat v prvním lednovém týdnu nového roku.
Budou putovat po obcích a městečkách na dolní
Berounce: v Mokropsech, Všenorech, Dobřichovicích, Letech, Karlíku, Řevnicích, Zadní Třebani

Tříkrálová sbírka 2020 bude letos doprovázena
koncertem, který pod názvem „Viděli jsme jeho
hvězdu“ proběhne v neděli 5. ledna 2020 od 17
hodin v kostele sv. Mořice v Řevnicích.
Farní charita Řevnice na něj zve každého, kdo
chce oslavit svátek Tří králů. O hudební program
se postarají dva místní soubory, Třebasbor
pod vedením Václava Fürbacha a Canto Carso
pod vedením Romana Michálka. Zazní na něm
skladby Georga Philippa Telemanna, Jaroslava
Krčka a Jakuba Jana Ryby.
Eva Vaculíková, Farní charita Řevnice

Tradičními hlavními organizátory jsou osmáci, ale
do tvorby výrobků se zapojí všechny děti a paní
učitelky jistě už od léta přemýšlejí, čím zaujmout
nakupující. Samotný prodej pak zvládnou nejen
osmáci, ale i děti z 1. stupně.
Letos to zpočátku vypadalo, že kvůli silnému
větru odletíme i se zbožím, ale nakonec se i počasí
umoudřilo – pršelo jen párkrát a krátce a vítr se
utišil. Tak jsme prodávali vánoční dekorace, přá-

níčka, štěstíčka, výborné pečivo, perníčky, cukroví.
Zájemci si mohli opéct buřty nebo se jen ohřát
u ohně – my jsme se zahřáli při přípravě dřeva. Pro
děti byla připravena vánoční dílnička, vlastnoručně
malované a třpytivé ozdoby určitě udělají radost.
Jménem Bohouška, třináctiletého kluka, který
letošní výtěžek použije na rehabilitaci, všem
děkujeme.
Jana Klimtová

Zajímavosti
Předvánoční dětský jarmark
Každoroční předvánoční dětský jarmark na
nádvoří zámku je nejen dobročinný, ale je i příjemným místem pro setkávání. Díky vám byl
i letos velmi úspěšný.
Předchází tomu spousta práce, samotný
prodej je takovou pověstnou špičkou ledovce.

Děti a jejich učitelky opět zorganizovaly předvánoční dětský jarmark
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Dobřichovická divadelní společnost

Festival „Jeden svět“
v Řevnicích
Nový rok přináší do Řevnic novou událost, která
je velmi významná a Řevnice na ni mohou být
hrdé. Stali jsme se součástí mapy Jednoho světa!
Největší festival dokumentárních filmů s lidsko-právní tematikou na světě bude v Řevnicích
zahajovat ve čtvrtek 26. 3. 2020. Máme dvě prvenství: jsme první město, které festival samo organizuje, a zároveň jsme převzali statut nejmenšího
města po Polici nad Metují. První ročník festivalu
bude třídenní od čtvrtka do soboty. Projekce
filmů pro dospělé doplní dopolední projekce pro
školy i z okolních obcí, tedy i z Dobřichovic. Příprava festivalu se rozjíždí, ale už teď jsme si jisti,
že to bude stát za to! Diváci uvidí to nejlepší, co
dokumentární film s tématikou lidských práv
nabízí. Nebude chybět zahajovací večírek, debaty
s tvůrci filmů a skvělými hosty. Chystáme velké
překvapení na ukončení festivalu!
Moc se těšíme! Podrobnosti sledujte na fb
stránce Jeden svět Řevnice, na stránkách řevnického kina, města Řevnice a plakátovacích plochách.
Za všechny koordinátory Alice Čermáková,
místostarostka

Krásné Vánoce a šťastný nový
rok z CKP Dobřichovice
Rok 2019 pomalu končí a my bychom vám všem
v Dobřichovicích chtěli především poděkovat
za důvěru, se kterou se na nás obracíte. I když si
k nám nacházejí cestu lidé z různých konců České
republiky, jsme vždy moc rádi, když k nám zavítáte právě vy z Dobřichovic.
A co jsme si pro vás přichystali na začátek následujícího roku? Je toho opravdu hodně a věříme,
že vás naše nabídka zaujme. Pokud již delší dobu
přemýšlíte o tom, že chcete začít pravidelně cvičit
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a posilovna zrovna není pro vás to pravé, prohlédněte si nabídku našich skupinových cvičení.
Komplexní cvičení je 15 lekcí, při kterých se
protáhnete a posílíte problematické partie. Při
Funkčním cvičení podpoříte celkovou duševní
i tělesnou rovnováhu a zbavíte se bolestí pohybového systému. Pokud si chcete začít lépe uvědomovat své tělo a skrze něj své pocity, přijďte si
vyzkoušet Vědomý pohyb, který společně mohou
cvičit lidé různého věku a fyzické kondice. No a v
březnu vás opět seznámíme s pohybovou terapií
pod vedením Mgr. Marty Lebedové.
Cvičení dle Feldenkraisovy metody je naší stálicí
a nejinak tomu bude i v lednu. Mgr. Irena Molin
pro vás přichystala dva skupinové workshopy, tentokrát zaměřené na páteř a také hlavu a chodidla.
Pokud vám více vyhovují individuální lekce, opět
je pro vás připravena Funkční integrace.
Seminářů pro širokou veřejnost však v našem
centru pořádáme mnohem víc. Můžete si na nich
zacvičit Čchi-kung, vyzkoušet si způsoby práce se
stresem či získat jistotu do prvních měsíců s miminkem. Pokud vás naše nabídka zajímá, prohlédněte
si ji třeba hned teď na našich webových stránkách.
Krásné prožití svátečních dní a úsměv ve tváří
i po celý další rok vám přejí všichni z Centra komplexní péče Dobřichovice.
Mgr. Kateřina Šestáková, www.ckp-dobrichovice.cz

Milí diváci a přátelé našeho
divadla,
děkujeme vám, že vás Dobřichovická divadelní
společnost stále může bavit! Neboť bez diváků by
divadla nebylo! Jste pro nás inspirací a dodáváte
nám energii pro další představení.
Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu,
kterou jste nám v tomto roce projevovali svým
smíchem a potleskem při každém představení.
Do nového roku 2020 vám přejeme hodně štěstí,
zdraví a častý úsměv nejen na tváři, ale i na duši!
Za Dobřichovickou divadelní společnost
Kateřina Filla Věnečková

Greta by výskala nadšením
TJ Sokol Dobřichovice opět snížila svou energetickou náročnost a učinila další krok k využívání
obnovitelných zdrojů. Během letošního října byla
realizována „Instalace solárně-termických kolektorů pro centrální přípravu teplé vody v TJ Sokol“.
Na střechu velkého sálu bylo umístěno celkem
12 kolektorů soustřeďujících sluneční energii a do

Hra o událostech v Betlémě
kotelny doplněno související technické vybavení.
Technologie již začala sloužit k ohřevu teplé užitkové vody v budově sokolovny, tedy penzionu
a obou sálů. Projekt, jehož celkové náklady činily
823.073,- Kč, z toho uznatelné 577.170,- Kč byl
spolufinancován z dotačního programu Evropské
unie, prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí. Naše jednota získala 40% uznatelných
nákladů, tedy přesně částku 230.868,- Kč. Zbývající peníze šly z vlastních zdrojů Sokola.
Přestože spuštění systému bylo provedeno
teprve koncem října, tedy na začátku období
s nejmenším slunečním osvitem, již nyní vykazujeme úspory. Od dubna do konce září by instalované zařízení mělo pravidelně nahrazovat jeden
plynový kotel, sloužící k ohřevu vody.
Možná by v této souvislosti stálo za to, porovnat
náklady jednoty na energie v uplynulých letech.
Abych neunavoval dlouhými řadami čísel, pokusím
se vše přepočítat na to nejdůležitější, tedy na peníze.
V roce 2010 utratila TJ za elektřinu a plyn 1 milion
208 tis. Kč. Za rok 2018, po realizaci mnoha úsporných opatření – mj. zateplení budovy sokolovny
s malým a velkým sálem a penzionem, instalace
diodového osvětlení obou sálů a haly BIOS, pořízení
fotovoltaické elektrárny na klubovně tenisového
oddílu, svépomocí provedené zateplení haly BIOS
i přes všechny nárůsty cen, to bylo již jenom necelých 600 tis. Kč (přesně 592 tis.). Možná nejpádnější
odpověď všem pochybovačům, zda podpora města
Dobřichovice padá na úrodnou půdu. Snažíme se
totiž oněch 300 tisíc ročně, které město naší jednotě
poskytuje, důsledně využívat jako spoluúčasti při

čerpání všemožných grantů a dotací směřujících
zejména k energetickým úsporám. Nezbývá, než
městu opět za tuto podporu poděkovat.
JG

kováním v normálním provozu na Pražské ulici
zahřívali své pneu, zrychlovali a pak zase prudce
brzdili. Pořadatelská služba v Dobřichovicích
zajištěna nebyla vůbec.
Přejdeme-li fakt o rušení občanů od ranních
hodin v sobotu a zásah do bezpečnosti silničního provozu, pak jako naprostý výsměch všem
normám slušného chování a úcty k přírodě považuji skutečnost, že jste akci, příslušní úředníci

z Odboru dopravy Městského úřadu Beroun,
povolili v Přírodní rezervaci Karlické údolí a ještě
k tomu v době zimního spánku zvěře.
Pokud byste vážení spoluobčané chtěli vyjádřit svůj názor, zde jsou adresy, na které můžete
úředníkům z MÚ Beroun napsat:
Doprava10@muberoun.cz nebo podatelna@
muberoun.cz
Václav Kratochvíl ml.

Hra o událostech v Betlémě
„Svět se probudil, hořkej pot z nebe káp naposled,
zasek se měsíce srp, anděl až k zemi slét, čert kopejtkem si dup. Co spali, vstali hned a ti, co usínali, kladívkem měsíc klep. Svět se probudil, pevné je co bylo
vratké, a kdo měl tu být jen krátce, bude tu dýl.“
Kukadýlko spolu s příležitostným Archanděl
Bandem pod vedením Dušana Navaříka sehrálo
v řevnickém kině Pitínského hru Betlém, aneb
převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku. Děti (i ty dospělé) podaly úžasné výkony
a těšilo nás vše o to více, že jsme se mohli stát
součástí pomoci pro uprchlický tábor Diavata
u Soluně, kterou v Dobřichovicích organizovala
Martina Janoušová. Dětem ze Sýrie, které stejně
jako Marie s Josefem a Ježíškem musely překonat moře, aby uprchly před zlem, tak poputuje
zimní oblečení, výbavičky, plenky, teplé deky,
rukavice, kaše, čaje, prací prášky, krémy atd…
Na transparentní účet Evy Zahradníčkové, která
sbírku organizuje a vysílá do Řecka kamion, připluje i od nás pět tisíc korun, které jsme vybrali.
Děkujeme všem, kteří s námi tradiční vánoční
příběh plný krásných českých koled prožili i v
přesahu do světa současného.
Lucie Kukulová

Názory čtenářů
Pražský rallysprint projížděl
7. prosince našim městem
Místo poklidného sobotního adventního rána
jsme byli probuzeni rachotem závodních aut
a celé dopoledne jsme museli poslouchat túrování a rány od samozápalů z motorů. Sám jsem
byl svědkem, jak řidiči závodních speciálů klič-

9

12/2019

Sport

Něco o gymnastice nejen
v Jojo Gymu, aneb není
gymnastika jako gymnastika

Původ různých cvičení bychom mohli hledat
ve starověké Číně, Indii, Egyptě či v antickém
Řecku. Tam se pojmem gymnastika souhrnně
označovaly běhy, skoky, hody, plavání, zápas
a box. Tyto disciplíny měly rozvíjet tělesnou
krásu člověka, a to v rovnováze s krásou duševní
v duchu antické myšlenky kalokaghatia. Do
dnešní podoby se gymnastika postupně začala
rozvíjet v 19. století, kdy v Německu vznikl nářaďový tělocvik. Ten v našich končinách rozšířil
a obohatil o české názvosloví jeden ze zakladatelů Sokola Miroslav Tyrš. Z nářaďového tělocviku
vznikla gymnastika. Spolu s atletikou a plaváním
je základní disciplínou novodobých olympijských
her již od roku 1896 v Athénách. Zpočátku byla
jen doménou mužů, od roku 1928 byly na olympiádě i ženy a gymnastika se začala nazývat sportovní gymnastikou.
Vedle ní se od 20. století vyvinuly a stále vyvíjejí další soutěžní i nesoutěžní gymnastické disciplíny: moderní gymnastika, skoky na trampolíně,
akrobatická gymnastika, šplh, sportovní aerobik,
akrobatický rokenrol, estetická skupinová gymnastika. Z těch nejnovějších to jsou cheerleaders,
rope skipping a parkur.
Pro všechny soutěžní gymnastické disciplíny
je společné to, že je při nich sportovní výkon
hodnocen sborem rozhodčích. Důležitá je přitom
správná technika a čistota provedení koordinačně co možná nejnáročnějších prvků, a to
v souladu s pravidly pro jednotlivé sporty.
Možná nejvíce naplňuje definici z úvodu
tohoto článku nesoutěžní všeobecná gymnastika.
Využívá prvky ze všech gymnastických sportů, ale
bez tlaku na výkon. Tomu odpovídá i nižší četnost
tréninků, menší náročnost a větší důraz na všestrannost. I všeobecná gymnastika může mít svůj
systém soutěží, ovšem s pravidly upravenými pro
nižší výkonnostní úrovně. Obsahem všeobecné
gymnastiky je také prezentace pohybových
skladeb, přičemž vrcholnými akcemi tohoto typu
jsou všesokolské slety a světové gymnaestrády.
Všeobecnou gymnastiku zajišťují v ČR především Česká obec sokolská a Asociace sportu pro
všechny.
Podle účelu, ke kterému má cvičení sloužit,
můžeme dále mluvit o gymnastice zdravotní,
která má funkci prevence i terapie pohybových
poruch, kompenzační, která má za cíl vyrovnávat jednostranné zatížení sportovců, kondiční ke
zvýšení všeobecné tělesné kondice.
Gymnastiku můžeme najít i v umění – od pradávna tady byl cirkus kočovných umělců s akrobaty. A i dnes velmi populární tzv. nový cirkus,
který je více ovlivněný divadlem, staví na špičkové akrobacii a často využívá dovedností bývalých gymnastů.

Podle většiny zdrojů definice gymnastiky říká,
že jde o soubor tělesných cvičení, která vedou
k pozitivnímu všestrannému rozvoji těla a dobré
kondici. Na gymnastiku můžeme nahlížet
z pohledu jejího druhu (sportovní, moderní,
akrobatická, atd.), formy (soutěžní či nesoutěžní),
účelu (kondiční, zdravotní) nebo její úrovně. Ale
pěkně od začátku…

A co nabízí Jojo Gym?
Především kurzy všeobecné gymnastiky
v nesoutěžní formě pro všechny věkové kategorie. Přípravky pro nejmenší děti mají za cíl
vzbudit u dětí pozitivní vztah k pohybu a motivaci k dalšímu cvičení a děti se zde také seznámí
s těmi úplně základními gymnastickými pohybovými dovednostmi. Ty se pak opakují, zdo-

Volejbal před Vánocemi
Zrekapitulujeme si výsledky našich družstev od
poloviny listopadu do Vánoc a pozveme všechny
volejbalové příznivce na jejich domácí utkání
v příštím roce.
Muži A, 1. liga
První polovinu základní části zakončili naši
domácí výhrou 3:0 nad Č. Budějovicemi, ale
hned příští den, kdy začala druhá polovina,
s nimi na jejich hřišti 3:1 prohráli. V následujících domácích utkáních prohráli 3:1 s Benátkami a vyhráli 3:0 nad ČZU Praha B, venku
potom prohráli 3:1 s Brnem a zvítězili 3:1 nad
Velkým Meziříčím. V předposledním prosincovém utkání zvítězili doma 3:0 nad Starým
Městem, ale v tom posledním doma s Bučovicemi prohráli 1:3. Základní skupinu zakončí
čtyřmi zápasy: venku se Lvy Praha a s MFF (10.
a 11. ledna), doma pak 17. a 18. ledna s Libercem a s Hradcem Králové. V tabulce k 15. prosinci jsou na sedmém místě a mají tak už téměř
jistotu účasti v play-off.
Ženy A, 1. liga
V posledních čtyřech dvojzápasech naše
Dobi-holky vyhrály 3:0 a 3:1 v Králově Poli,
doma s Hradcem Králové 3:0 a 3:1, v Hronově
v prvním utkání prohrály 1:3 a ve druhém zvítězily 3:0; v závěrečných zápasech skupiny doma
s Havlíčkovým Brodem 3:0 vyhrály a 1:3 prohrály.
Ve všech dvaceti utkáních ve své skupině naše
děvčata jen třikrát prohrála: 3:2 v Hradci Králové,
3:1 v Hronově a 3:1 doma s Havl. Brodem. Díky
tomu jsou v závěrečné tabulce skupiny na prvním
místě s dvaceti bodovým náskokem před druhým
Žižkovem. Spolu s prvními třemi družstvy obou
skupin budou hrát ve finále o celkové prvoligové
vítězství a o baráž o extraligu. Připomeňme si, že
v uplynulé sezóně Dobi-holky finálovou skupinu
vyhrály, ale v baráži o extraligu neuspěly. Doufejme, že letos to vyjde!!
Muži B, KP 1. třídy
V listopadu naše mužské Béčko hrálo v Dobříši
2:3 a 3:2, doma se Zručí nad Sázavou dvakrát
3:0 vyhrálo a ve Vlašimi v prvním utkání zvítězilo 3:2, ale ve druhém 3:1 prohrálo. Díky těmto
čtyřem výhrám si v průběžné tabulce naši polepšili a jsou zatím na šestém místě. Příští domácí
zápasy sehrají 18. ledna s Tuchlovicemi a 8. února
s Roztoky.
HgS
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konalují a metodicky se na ně navazuje dalšími
složitějšími prvky v kurzech pro větší děti. A to
nejen v kurzech gymnastiky, ale také parkuru,
trickingu a freestyle akrobacie, rokenrolu nebo
rope skippingu. Hlavní snahou Jojo Gymu
zůstává zprostředkovat dětem radost z pohybu
a tím je dostat od počítačů a mobilů do tělocvičny a udělat tak něco pro jejich zdraví. Proto
se také některé kurzy nazývají gymnastika pro
radost. Všechny lekce jsou 1x týdně a trvají 60
nebo 90 minut. Nikdo snad nemůže pochybovat o tom, že gymnastika v této podobě má jen
pozitivní efekt bez jakýchkoliv rizik z přetížení
a mohou ji tedy bez omezení provozovat úplně
všechny děti.
Kromě toho v Jojo Gymu působí oddíl sportovní gymnastiky a teamgymu. Ten nabízí dětem
závodní činnost jak na úrovni, která má blíže spíš
k všeobecné gymnastice (soutěže pod ASPV), tak
na úrovni výkonností gymnastiky pod hlavičkou
České gymnastické federace. V oddíle děti začínají trénovat min. 4 hodiny týdně, jezdí na závody
a na soustředění.
Ať už si vybereme jakoukoli gymnastiku, je
to činnost, která nás učí koncentraci, disciplíně,
trpělivosti, houževnatosti, učí nás znát naše tělo
a ovládat ho, učí nás překonávat strach a někdy
i bolest – to se docela hodí, nemyslíte?
GHal
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ASK Dipoli – atletika v novém
roce

Mladé atletky ASK Dipoli

Je tu nový rok a s ním i nové výzvy pro atletický klub ASK Dipoli. V únoru bude zahájeno 2.
pololetí, takže nastává opět čas na přihlašování
nových atletů. V kategoriích atletické školky
a přípravky, kde již v 1. pololetí nebylo místo pro
nováčky se otevře pár nových míst.
Atleti žactva mají úspěšně za sebou několik
halových atletických závodů a mnohé je ještě
čekají.
Zimní soustředění mají atleti přípravky
a žactva již za sebou. Soustředění přineslo
zejména skvělé utužení kolektivu, ale i dostatečnou přípravu starších atletů na halové
závody. Na nich atleti ASK Dipoli dosahují skvělých výsledků a padají osobní rekordy. Závody
jsou pro atlety zejména o překonávání sebe
sama – vlastních osobních (fyzických) rekordů,
ale i psychických mantinelů.
Na začátku ledna nás čeká mistrovství Středočeského kraje v atletické hale na Strahově,
kde se pokusíme pro náš oddíl vybojovat co
nejvíc medailí.
Po kraji je největším cílem kvalifikace atletů
na Mistrovství Českého republiky, které se koná
v Ostravě na konci února.
Jako podporu mladých talentů chystá ASK
Dipoli na konci února 2020 spustit SCM (Sportovní centrum mládeže) ASK Dipoli. Rodiče
několika mladých talentovaných atletů si
nemohou finančně dovolit, aby jejich děti
jezdily více jak jednou ročně na soustředění
a docházely na tréninky více jak dvakrát týdně,
což je obrovská škoda. Proto se klub rozhodl
podpořit vybrané atlety a založit SCM Talent
team. “Hlavním úkolem SCM bude výběr talentované mládeže ve věkové kategorii od 11 do 26 let,
jejich odborné vedení a dohled nad jejich sportovní přípravou. Cílem projektu SCM je umožnit
sportování i atletům z rodin, které jsou sociálně
slabší, ale podchytit a pomoci i těm atletům, kteří
se ocitli v nelehkých životních situacích, které
s sebou často přináší dospívání. Vedení SCM má
tak za úkol získat vhodné ekonomicky silné a stabilní partnery, kteří by činnost SCM pravidelně
finančně podporovali“, říká Tomáš Vodička,
vedoucí trenér ASK Dipoli. Více informací
o SCM mohou zájemci získat na https://www.
askdipoli.cz/talentteamscm.html
V 2. pololetí roku 2020 budou rozšířeny
i tréninky pro hobby sportovce, kteří projevili
o tréninky ASK Dipoli velký zájem. Hobby sportovci pocházejí většinou z řad rodičů malých
atletů, ale jsou mezi nimi i tací sportovci, kteří
nechtějí trénovat sami a touží své výkony zlepšovat pod dohledem zkušených trenérů. ASK
Dipoli nadále organizuje svým členům kompenzační cvičení, ale také doplňkové tréninky
o víkendech. Díky nim mohou atleti vyzkoušet
i jiné sporty, jako například, bruslení, lezení,
gymnastiku, míčové hry atd. Jen je potřeba pravidelně sledovat kalendář a aktuality na stránkách www.askdipoli.cz.
ASK Dipoli
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Kultura u nás i v okolí
Kulturní přehled
Dobřichovic
na leden 2020
Výstavy
Café galerie Bím
Od 15. listopadu, kdy se konala vernisáž
výstavy kreseb a ilustraci známého
a vynikajícího herce Viktora Preisse,
bude tato výstava k vidění min. do poloviny ledna. Hodně divadelních a koncertních umělců kreslí a maluje (namátkou
Karel Gott, Ivan Mládek), ale o Viktoru
Preissovi jako kreslíři jsme zatím neslyšeli.

Další kulturní akce
Sobota 18. ledna 16 – 18
hodin v malém sále Sokola
Dětský karneval Z pohádky
do pohádky
Vstup děti 80 Kč, doprovod zdarma.
Pořádá Sokol Dobřichovice.

Neděle 19. ledna od 15 h
v sále MUDr. Fürsta
Divadélko Tondy Novotného
– Osm dní v nebi aneb
Hopsa hejsa do Brandejsa
Představení je volně inspirované knihou
I. B. Singera. Jsou to tři humorné pohádky
plné něhy a lásky. Představení provázejí
písničky, hraje se s krásnými loutkami.
Vhodné pro děti od tří let, vstupné 70,- Kč.

Sobota 25. ledna od 16 h
v sále MUDr. Fürsta
Přednáška M. Zemanové
„Babička Boženy Němcové“
Kde bude představena nově vydaná
kniha Babička, doplněná rodokmenem
rodiny a autorským textem o skutečné
babičce a jejích knižních souputnících.
Knihu bude možné na místě zakoupit.
Vstupné dobrovolné.
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Připravujeme: v úterý
25. února od 19 h v sále MUDr.
Fürsta: Nezmaři, koncert
legendární folkové skupiny
Předprodej vstupenek v Infocentru Kč
250,-/ Kč 200,- na místě Kč 300,-/Kč 250,- .

ŘEVNICE
Koncert Václava Hudečka v řevnickém kině
Mimořádná událost klasické hudby se odehraje
v neděli 19. ledna od 18 hodin v řevnickém kině.
Spolu s členy České filharmonie a rozhlasového
orchestru tam vystoupí vynikající houslista Václav
Hudeček.
vk

ČERNOŠICE
Kytarové duo Christian Eckert (Německo)
a Libor Šmoldas (CZ)
Německý kytarista Christian Eckert patří k druhu
stále vzácnějších jazzmanů, kteří dokáží svou
hrou vyprávět příběhy. Jeho hudba je plná
nápadů, melodií a invence. Působivé harmonie
vyniknou v prostředí kytarového dua. Partnerem mu v něm bude náš známý kytarista Libor
Šmoldas. Jste srdečně zváni v pátek 10. 1. od
20.00 do Městského sálu na Vráži, který se nachází
v Mokropeské ulici čp. 2027. Vstupné 150 Kč.
Už jsme doma zahrají v Club Kinu
Jak v České republice, tak v zahraničí není
podobná hudba, jakou UJD hraje, k nalezení. Je
punkově divoká, naléhavá, zároveň kompozičně
náročná, do detailu propracovaná s nadčasovými
texty. Typický je zvuk trubky, sbory, neuvěřitelné
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tempo a živá vystoupení. Ač se pro neznalce
může zdát jejich hudba chaotická, náhodně
poskládaná či improvizovaná, opak je pravdou.
V jejich hudbě záleží na každém tónu, detailu,
na kázni kapely. Nedílným rukopisem kapely
je i vizuální stránka, kterou obstarává výtvarník
a nehrající člen Martin Velíšek. Před Listopadem
byli stupidním systémem dotlačeni téměř do
ilegality, víceméně bez možnosti legálně hrát
na veřejnosti nebo nahrávat desky. Po Listopadu
však záhy pronikli především díky své sofistikované originalitě, píli a vůli, do evropských klubů
a vzápětí až na severoamerický kontinent a do
Japonska, kde slavili a stále slaví úspěch při
pravidelném koncertování. Srdečně Vás zveme
v pátek 17.1 od 20.00 do Clubu kina na tuto dnes
již legendární kapelu. Vstupné v předprodeji 200
Kč a na místě 250 Kč.
Hudba Praha Band
Srdečně Vás zveme v pátek 24. ledna od 20.00
do Club kina na koncert skupiny Hudba Praha
band pokračovatelky legendární Hudby Praha.
Hudba Praha band hraje největší hity Jasné páky
a Hudby Praha jako Zákon o zachování energie,

Vedení TJ Sokol Dobřichovice
hledá do recepce haly BIOS

odpovědného a spolehlivého chlapíčka,
se smyslem pro respektování dohodnutých pravidel,
schopného spoluorganizovat využívání šaten, posilovny
a sauny, včetně řízení úklidu a drobné správy.
Vhodné pro nudící se čiperné seniory, kteří si rádi
přivydělají nějakou pětku a odpočinou od domácího
stereotypu, stejně jako pro osoby se ZTP.
Možno jako OSVČ, nebo na dohodu o provedení práce
Více informací o časové vytíženosti, odměně a dalších
podmínkách poskytnou
Jaroslav Čermák, starosta TJ – tel. 777 252 026
nebo Jiří Geissler, hospodář TJ – tel. 605 231 332
13
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

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

Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

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

č í s l a

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

t e l e f o n n í

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
V pátek 17. ledna v Černošicích
Špinavý záda, Pal vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka,
To tak, Marihuana, Máma táta, Můry, Lunapark.
Aktuální turné má název Tak spolu jdem... Rokenrolu nazdar! Vstupenky na koncert obdržíte v
předprodeji (v Club Kinu) v ceně 250 Kč, na místě
před koncertem za 280 Kč. Senioři platí 250 Kč.
Maďarští Ék a Beat Sisters
Vystoupí v Club Kinu v neděli 26. 1. Ék je velmi
osobitá čtyřčlenná rocková skupina z Budapešti.
Za dobu existence se zviditelnila na nejvýznamnějších maďarských pódiích. Krátce po vzniku si
skupiny všimnul Tomás Cseh a natočil s ní v roce
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Hudba Praha Band
2015 její první album „February“. V následujících
třech letech odehráli ék množství koncertů po
celém. Připravují velké evropské turné, v jehož
rámci zavítají na několik koncertů i do ČR. Jako
předkapela vystoupí nadějná čtyřčlenná rocková
formace Beat Sisters. Vstupné v předprodeji 180
Kč na místě 200 Kč.
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