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Dixieland opět u lávky
Ivan Mládek zahraje na zámku
Sokolové na sletě
Jezděte po Dobřichovicích na kole!
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Slovo starosty
Oprava ulic Jugoslávská
a Ruská
V loňském roce jsme požádali Ministerstvo pro
místní rozvoj o dotaci na opravu části ulic Jugoslávská a Ruská. Žádost o dotaci byla úspěšná
a ministerstvo dotaci přislíbilo. Jedná se o konce
uvedených ulic v úseku mezi ulicemi Jiráskova
a Polní. Povrch těchto ulic je ve zmíněném úseku
vydlážděn zámkovou dlažbou, která je však propadlá, komunikace mají značně křivý povrch,
který je navíc propadlý směrem k jejich prostředku, takže voda na nich při dešti tvoří hluboké
kaluže. Ze stejného dotačního titulu byly v minulých letech opraveny již rovnoběžné úseky ulic
Anglické, Francouzské, Viničné i navazující části
Jugoslávské, polovina ulice Polní a ulice Jiráskova. Dotace by měla v případě ulic Jugoslávské
a Ruské pokrýt 50 % nákladů na rekonstrukci,
což je sice méně, než v předchozích případech,
nicméně i tak jde o velmi vítanou pomoc. Celkové
investiční náklady činí lehce přes 1,2 mil. Kč. V současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele, přičemž samotná oprava obou ulic by
měla proběhnout ještě během letošního roku.

50 let od okupace
Letos 21. srpna tomu bude přesně 50 let ode
dne, kdy do Československa vtrhla vojska pěti
států Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu a učinila tak konec nadějím na
uvolňování tuhého komunistického režimu.
Takováto data naší historie, ať již jsou jakkoli
smutná, je však třeba si stále připomínat. Je
ostudou a zároveň varováním, že hlavní aktéři
ponížení našeho národa z roku 1968, Rusko
a komunisté, v dnešních dnech opět nabírají
sil a promlouvají zásadním způsobem do dění
ve světě i v našem státě. Nástupce tehdejšího
okupanta – Sovětského svazu, kterým je Putinovské Rusko, se jako agresivní okupant chová
znovu na ukrajinském Krymu a svůj vliv se snaží
stále více prosazovat i ve svých bývalých satelitech, včetně České republiky. Komunisté u nás
zároveň po téměř 30 letech, kdy byli považováni prakticky celou politickou scénou za
krajní extremisty, získávají opět podíl na moci
v našem státě tím, že podporují nově jmenovanou vládu. Vládu, v jejímž čele je trestně stíhaný
bývalý komunista a agent STB.

Dobřichovice jsou místem, kde nežije mnoho
lidí, kteří by se nechali obalamutit demagogií extremistů, ať již komunistických nebo jiných populistů,
je tu i málo příznivců beztvarého hnutí, založeného
na profesionálním marketingu trestně stíhaným
bezcharakterním oligarchou. Otázka tedy zní, proč
si vlastně něco takového, jako jsou komunistická
zvěrstva, okupace a bezpráví, připomínat. Myslím
si ale, že to má smysl. Každý má ve svém okolí jistě
někoho, komu je buď politika úplně lhostejná, nebo
dokonce považuje současné trendy návratu komunistů (bývalých i současných) a estébáků k moci za
normální a správné. A nyní je ta pravá doba se snažit
těmto lidem na příkladech z historie ukázat, jaké
k nám od komunistů a z Ruska přišlo zlo a přesvědčovat je, že je nutné zabránit tomu, aby se podobné
smutné epizody naší historie opakovaly.
Sám jsem v době okupace ještě nebyl na
světě a toto nelehké období znám jen z vyprávění
rodičů a prarodičů. Pokud by se někdo z dobřichovických občanů chtěl podělit o své vzpomínky z této pohnuté doby, zejména, jak byla
prožívána v Dobřichovicích, rádi je uveřejníme
v příštím čísle Informačního listu.
Přeji vám krásné léto
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Automobilová doprava
v Dobřichovicích
Automobilová doprava v Dobřichovicích je téma,
které jistě zajímá nejednoho zdejšího občana.
Vzrůstající hluková zátěž, plnící se parkovací místa
a zároveň nutnost, ale i pohodlnost používat automobil při řešení záležitostí jako je nákup, dojíždění
do práce, či rozvoz dětí do škol. To je realitou dneška
vlastně v celé republice a ve velké části světa.
Jako podklady pro své zamyšlení jsem použil
veřejně dostupné průzkumy, které si objednalo město Černošice z dubna 2015 a průzkum
z roku 2016, který pravidelně dělá ŘSD ČR. Lze
z nich vyčíst, že nejzatíženější komunikací v obci
je ulice Pražská v úseku od kruhového objezdu
směrem na Lety s cca 9,5 tisíce vozy dohromady
za den. Od kruhového objezdu směrem na Černošice po Pražské ulici jezdí v obou směrech cca
5,5 tis. vozů za den, přibližně tak jako směrem
na Všenory po ulici Tyršova. Z detailnějšího průzkumu lze určit i odkud a kam doprava směřuje.
Zásadním zjištěním je, že tranzitní doprava tvoří
méně než polovinu z celku. Ta druhá polovina
má zdroj v Dobřichovicích. Nákupy v obchodních domech v sousedních Letech, doprava na
nádraží, doprava do práce, do školy, do školky, do
ZUŠ, do Sokola, do centra obce, to jsou hlavní cíle,
kam mnozí z nás dojíždí vozem.
Samozřejmě nejvíce by se nám každému
líbilo, kdybychom si mohli dojet kamkoliv, ale

tam by byla prázdná parkoviště. Automobily by
nedělaly žádný hluk, neprodukovaly by zápach
a vlastně by byly nehmotné. Jistě přeháním, ale
určitě lze něco udělat, co by situaci zlepšilo.
Silně diskutovaný a zároveň jaksi tradičně
prosazovaný je obchvat obce, pro který je dnes
v územním plánu vymezená územní rezerva. Ta
je vedena jak katastrem Dobřichovic, ale i sousedních Letů. Obchvat Dobřichovic by začínal
v Tyršově ulici u nádraží, mostem by překonal jak
železnici, tak řeku Berounku, překřížil by ulici Pražskou u zemědělského ústavu a pokračoval by poli
západním směrem podél obce přes ulici Karlickou a dále mezi zástavbou a Průmyslem kamene
na katastr obce Lety. V Letech by pak pokračoval
za obchodní zónou směrem na Rovina, kde by se
u osady Jitřenka napojil na silnici 116. Obchvat by
tak mohl stáhnout dopravu, ovšem pouze onu
menší polovinu tranzitní a navíc jen tu část, která
nesměřuje do Řevnic což je jen cca 1/3 z uvedené
poloviny. Navíc stupeň automobilizace společnosti je již takový, že když někde uděláme novou
silnici, tak se stejně opět zaplní dopravou, tedy
situace se vlastně nevyřeší.
Logicky se také nabízí otázka “Co by to stálo?”
Jako příklad jsem vzal obchvat města Slaný, který
se začal čerstvě realizovat. Město Slaný má 16 tisíc
obyvatel. Přes město jezdí tranzitní kamionová
doprava, což naštěstí není případ Dobřichovic.
Přesto trvalo přes 30 let, než se tam stavba prosadila, protože obchvat dlouho nebyl pro stát prioritní. Obchvat má 13 km a cena je skoro 1 miliarda

korun. Obchvat Dobřichovic by měl délku cca 4,5
km (3 km na našem katastru). Lze tedy předpokládat cenu kolem 300 milionů korun. Náš obchvat
není v prioritách státu ani kraje, což mimo jiné
znamená, že problém s automobily u nás není
v porovnání s jinými místy v republice tak velký.
Plyne ale z toho také, že pravděpodobnost financování z jiných zdrojů, než obecních je mizivá.
Obec hospodaří s cca 80 miliony Kč ročně, ale
z toho je jen cca 10% investičních peněz. Financování takto náročného záměru obcí je tedy iluze.
Osobně proto vnímám představu obchvatu
jako nereálnou, která by ani nepřinesla efektivní
řešení a spoléhat se na ní při tvorbě dopravní
koncepce obce je utopie. Samozřejmě by mě také
mrzela i skutečnost že bude zastavěna další volná
krajina, kterou vnímám jako jeden z největších
bonusů, co v Dobřichovicích máme.
Co tedy můžeme dělat? Domnívám se, že
by mělo jít o soubor navzájem se doplňujících
a podporujících opatření, která jsou obcí financovatelná a uskutečnitelná. Mnohé z nich obec již
dnes realizuje, jako je zlepšování podmínek pro
dopravu pěšky, či na kole, tedy nové chodníky,
cyklostezky, obytné zóny kde mají pěší přednost
před auty, stojany na kola, ale i veřejné osvětlení.
Tranzitní dopravu nepouštíme do klidových zón,
nezavádíme jednosměrky, které zvyšují počet
průjezdů automobilů, obec zavedla parkovací
hodiny v centru, tvoříme nová parkovací stání,
je omezena hmotnost automobilů které mohou
projet centrem obce. Nerozšiřujeme zastavitelné

Obrázek na titulní straně: Při festivalu dobrého jídla si nejmenší mohli vylézt i na most. Foto Hynek Moravec
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plochy obce proti tomu, co je dáno územním
plánem již od roku 1996 a na co je dimenzována
naše infrastruktura. Máme hromadnou dopravu.
Zde je určitě k zamyšlení do budoucna, zda by
věci nepomohlo podpořit četnost spojů, nebo
cenu jízdenek, nebo i množství zastávek.
Na úrovni koncepce bychom měli vycházet
z reálných věcí. Neupínat naděje k obchvatu s minimální pravděpodobností vzniku, ale například
omezit nutnost používat automobil pro místní
obyvatele. Tím není myšleno nesmět či nemoci

auto používat, ale nemít nutnost. Tedy vytvořit
podmínky pro vznik a rozšíření služeb, obchodů,
školství, zdravotnictví či pracovních příležitostí
(cca polovina obyvatel odjíždí za prací či do škol)
v místě tak, aby lidé byli ve vzdálenosti, kdy je
pěší a cyklistická doprava rozumnou alternativou.
Samozřejmě dnes již nežijeme v řízeném hospodářství, kde se toto dá určit shora bez ohledu na
skutečnost, zda se záměr ekonomicky uživí, či ne.
Lze ale vytvořit takové podmínky, které zvýší pravděpodobnost, aby se něco takového vůbec mohlo

uskutečnit. Ale dnes, kdy je vše sešněrováno
zákony a předpisy, které ale také chrání prostředí,
v němž žijeme, to není zas tak jednoduché.
Závěrem bych mohl doporučit a snad i apelovat, aby každý z nás, zejména když je veden
pouze leností, aby tuto překonal a místo jízdy
autem šel raději pěšky či jel na kole. Dělá to dobře
tělu i duchu.
Filip Kándl – radní a pověřený zastupitel pro UP
a RP, nezávislý kandidát za sdružení ODS a Máme
rádi Dobřichovice

Zprávy z městského úřadu
Stavební úřad
Upozorňujeme, že 13. a 15. 8. bude Stavební úřad
Dobřichovice z technických důvodů uzavřen.

Jak třídíme odpad
Město Dobřichovice obdrželo od společnosti
Asekol certifikát enviromentálního vyúčtování za
rok 2017, který zde zveřejňujeme. Vyplývá z něj,
že občané našeho města odevzdali na recyklačním dvoře v ulici 5. května přes 3 500 kg elektrozařízení. To představuje významný přínos pro
ochranu našeho životního prostředí.
Pro nás je to jen potvrzení zájmu našich
občanů o tříděný sběr odpadu i o sběr bioodpadu
(stále je možné se přihlásit). Za tím vším cítíme
nejen snahu o ochranu životního prostředí, ale
také úsilí všech, aby naše město bylo příjemné
k životu a krásné na pohled. Že se společnými
silami všech dobřichovických daří k této metě
mířit, to potvrzují i návštěvníci z různých míst naší
republiky i ze zahraničí.
Město nasazuje všechny své síly, kterých zase
není až tak moc (mám na mysli počet pracovníků
v údržbě zeleně a čistoty), abychom zde měli
všichni příjemné prostředí. Bez spolupráce a aktivity občanů by to však nebylo vůbec možné.
Tím více nás mrzí, že občas narážíme i na
negativní jevy. Například občany, kteří vyhazují
na kraj brunšovského lesa bioodpad ze svých
zahrad (tráva apod.), a to přesto, že město zajišťuje svoz bioodpadu, za který se už nic víc neplatí
(kromě běžného ročního poplatku za odpady).
Některé firmy využívají na tříděný nebo
dokonce i netříděný odpad naše sběrné nádoby
nebo někdy dokonce i odpadkové koše! Na některých místech, například ve Viničné ulici, odkládá
někdo odpad zřejmě z restaurační kuchyně. Zde
se vůbec objevují nečekané odpady, které rozhodně do tříděného nebo komunálního odpadu
nepatří. Dokonce se to děje tak často, že město
začne toto místo důsledně monitorovat. Třídí-li
i podnikatelé, je to pěkné, ale každá firma, která
má ve městě sídlo nebo provozovnu, musí mít
smlouvu o odvozu odpadu s některou „popelářskou“ firmou, což může (a bude) městský úřad
kontrolovat!
Někteří občané nebo stavební společnosti
řeší své problémy s odpadem tak, že například
uloží staré okenní tabule na ulici u nádob na

tříděný odpad. Nejen, že to je zakázané (k tomu
je určen recyklační dvůr), nejen, že tím ohrožují
děti, které si mohou v okolí hrát, ale – a to se týká
všech zmiňovaných případů – situaci musí potom
řešit na náklady města technické služby nebo
externí společnosti. A z toho vyplývá, že jsou
nejen ohroženy náklady vydávané za odpady,
které se snaží rada města udržet na co nejpřijatelnější úrovni, ale také se utrácí pracovní čas

zaměstnanců našich technických služeb, kteří by
se místo úklidu a likvidace odpadů po nepořádnících mohli věnovat rozumnějším úkolům, jako je
například údržba zeleně.
Hezké a příjemné Dobřichovice – to je výsledek letité práce všech aktivních občanů i radnice.
A určitě tomu bude tak i nadále!
Petr Prchal
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Domácí zpravodajství
Rozpočet 2018
V tabulce na straně 4 uvádíme rozpočet města
na rok 2018 v zjednodušeném formátu. Rozpočet
schválilo zastupitelstvo města.

Hospodaření města v roce
2017
V další tabulce na straně 5 uvádíme údaje o hospodaření města v minulém roce. Hospodaření
bylo kontrolováno podle zákona nezávislým
auditorem a bylo shledáno bez závad. Poté byla
zpráva o hospodaření s posudkem auditora předložena členům zastupitelstva města. Zastupitelstvo hospodaření města v roce 2017 schválilo.

Ivan Mládek zahraje
v Dobřichovicích
Někdo má rád holky a jiný zase vdolky. Platí to
pořád a ve všem. Takže jsou mezi námi tací, kteří
poslouchají vážnou hudbu, jiní křepčí u rock´n
rollu a další si klepou nohou v rytmu country.
Třeba. Letní volné dny ale přímo vyzývají k odpočinku, ke konzumaci lehkých nápojů a třeba i k
pobavení v nenáročném tónu. Proto sem patří
tato pozvánka, kterou však musím uvést krátkým
osobním příběhem.
Mládkovi se do Dobřichovic přistěhovali
v době, kdy jsem jako student radotínského
gymnázia pomalu vyrůstal z puberty a většinu
volného času trávil na tenise. Tam jsem se také
poznal s paní Evou, výbornou pingpongářkou, která svůj hlavní sport nikdy v tenisovém
stylu nezapřela, a tam jsme si my mladí také při
nějakém táboráku potykali s Ivanem.
Přestože tomu je již 40 let, co se vše událo,
dodnes mi to leží v hlavě. Jako noví majitelé vily
na rohu ulic Strmé a K Tenisu si Mládkovi vymysleli světla podél příjezdové cesty a tak jsem
byl osloven, zda bych si nechtěl nějakou pětku
vydělat a nevykopal jim strouhu na kabel. Trvalo
mi to tehdy několik dnů, Brunšov není žádná
ornice, samý jíl a kameny. Od krumpáče se jiskřilo
a lopatou jsem víc škrábal, než házel. Ruce samé
puchýře a v hlavě průběžné myšlenky, kolik si asi
tak za tu otročinu říci. A jak se má práce blížila ke
konci, stále více a více jsem se děsil té částky, co
jsem vymyslel. Začal jsem na nějakých 15 stovkách, ale myšlenky a čas, po který jsem o tom
přemýšlel, to nakonec stlačily k nějaké pětisetkoruně a i o ni jsem se skoro bál si říci. Když došlo
na účtování, stál Ivan ve dveřích a mému požadavku se vysmál, řka: „Gejzo, nadřel ses tady jako
kůň, tak tady máš“ a dal mi tolik peněz, že jsem
z toho málem omdlel. Tak takové vzpomínky na
jednoho známého Dobřichováka si po celý život
nosím v hlavě. Stejně tak, že jsme stále a neúnavně, a dlužno říci, že trvale neúspěšně, na Ivana
útočili, aby nám zahrál. A bylo jedno, zda mu
někdo cpal hudební nástroj do ruky u táboráku,
či zda jsme ho lámali do veřejného koncertu ve
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Hospodaření města Dobřichovice v roce 2017
Příjmy v Kč
Výdaje v Kč
Financování v Kč
Číslo
Název položky
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost
položky
po změnách
po změnách
Daňové příjmy a poplatky celkem
65 874 842 65 874 842
0
0 -13 504 824 -13 504 824
1111
Daň z příj. FO záv. činnost
10 711 173 10 711 173
0
0
0
0
1112
Daň z příj. FO sam. činnost
281 034
281 034
0
0
0
0
1113
Daň z příj. FO z kapit.výnosů
980 691
980 691
0
0
0
0
1121
Daň z příjmů právnických osob
10 451 595 10 451 595
0
0
0
0
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
1 975 050
1 975 050
0
0
0
0
1211
Daň z přidané hodnoty
21 149 173 21 149 173
0
0
0
0
1335
Popl. za odnětí funkce lesa
26 257
26 257
0
0
0
0
1340
Poplatek za odpad
1 989 706
1 989 706
0
0
0
0
1341
Poplatek ze psů
59 895
59 895
0
0
0
0
1343
Popl.užívání veřej.prostranství
247 812
247 812
0
0
0
0
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
20 720
20 720
0
0
0
0
1348
Příspěvky na infrastrukturu
1 660 000
1 660 000
0
0
0
0
1361
Správní poplatky
554 510
554 510
0
0
0
0
1381
Daň z hazardních her
198 421
198 421
0
0
0
0
1382
Převod odvodu z loterií a her
64 374
64 374
0
0
0
0
1383
Převod odvodu z VHP
73 727
73 727
0
0
0
0
1511
Daň z nemovitých věcí
2 844 468
2 844 468
0
0
0
0
2441
Splátky půjč. prostř. od obcí
330 000
330 000
0
0
0
0
4111
Neinvestiční transfery
41 830
41 830
0
0
0
0
4112
Neinvestiční transfery ze SR
2 281 100
2 281 100
0
0
0
0
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
1 900 501
1 900 501
0
0
0
0
4121
Neinv.přijaté transf.od obcí
182 000
182 000
0
0
0
0
4122
Neinv.přijaté transf.od krajů
900 000
900 000
0
0
0
0
4129
Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.
150 000
150 000
0
0
0
0
4216
Ost.invest.přij.transf.ze SR
6 800 805
6 800 805
0
0
0
0
8115
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ
0
0
0
0 -5 008 824 -5 008 824
8124
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj
0
0
0
0 -8 496 000 -8 496 000
1039
Lasní hospodářství
99 556
99 556
1 454 552
1 454 552
0
0
2122
Sběr a zprac.druhot.surovin
9 369
9 369
0
0
0
0
2212
Ulice a vozovky
0
0
2 672 044
2 672 044
0
0
2219
Chodníky
0
0
4 887 243
4 887 243
0
0
2292
Dopravní obslužnost
0
0
315 286
315 286
0
0
2310
Pitná voda
0
0
1 161
1 161
0
0
2321
Kanalizace
2 218 241
2 218 241
115 516
115 516
0
0
3111
Mateřská škola
0
0
2 679 985
2 679 985
0
0
3113
Základní škola
0
0
7 292 546
7 292 546
0
0
3231
Základní umělecká škola
0
0
88 133
88 133
0
0
3314
Městská knihovna
27 686
27 686
607 881
607 881
0
0
3319
Ost. záležitosti kultury
0
0
391 501
391 501
0
0
3329
Ost.z.ochr.pam. a kult.dědictví
15 500
15 500
665 502
665 502
0
0
3349
Informační list
92 997
92 997
360 695
360 695
0
0
3392
Zájmová činnost v kultuře
112 620
112 620
787 534
787 534
0
0
3399
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
1 264 546
1 264 546
3 794 720
3 794 720
0
0
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
0
0
511 000
511 000
0
0
3421
Využ. vol.času dětí a mládeže
0
0
59 673
59 673
0
0
3429
Ost.zájmová činnost a rekreace
0
0
17 497
17 497
0
0
3549
Speciální zdravotnická péče
0
0
15 000
15 000
0
0
1 937 224
1 937 224
509 693
509 693
0
0
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
396 313
396 313
333 163
333 163
0
0
3631
Veřejné osvětlení
91 675
91 675
2 625 717
2 625 717
0
0
3632
Pohřebnictví
0
0
15 628
15 628
0
0
3633
Inženýrské sítě
47 260
47 260
36 512
36 512
0
0
3635
Územní plánování
1 074 782
1 074 782
422 654
422 654
0
0
3639
Komunální služby
0
0
2 000 380
2 000 380
0
0
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
18 513
18 513
3 134 330
3 134 330
0
0
3725
Využívání komunálních odpadů
644 142
644 142
0
0
0
0
3745
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
29 535
29 535
2 325 109
2 325 109
0
0
3900
Ost.činn.souv.se služ.pro obyv
0
0
189 497
189 497
0
0
4319
Ost.výd.související se soc.por.
6 900
6 900
67 412
67 412
0
0
4351
Osobní asistence, peč. služba
0
0
57 375
57 375
0
0
5311
Městská policie
0
0
1 000 000
1 000 000
0
0
5512
Dobrovolní hasiči
0
0
9 499 507
9 499 507
0
0
6112
Zastupitelstvo města
0
0
1 335 507
1 335 507
0
0
6114
Volby do Parlamentu ČR
0
0
41 830
41 830
0
0
6171
Městský úřad
51 954
51 954
7 388 958
7 388 958
0
0
6310
Bankovní poplatky a úroky
2 846
2 846
225 034
225 034
0
0
6320
Pojištění majetku
0
0
175 484
175 484
0
0
6330
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
12 901 180 12 901 180 12 901 180 12 901 180
0
0
6399
Ostatní finanční operace
0
0
2 330 452
2 330 452
0
0
6409
Ostatní činnosti
0
0
79 964
79 964
0
0
CELKOVÝ SOUČET
86 917 682 86 917 682 73 412 858 73 412 858 -13 504 824 -13 504 824
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Rozpočet města Dobřichovice na rok 2018
„
Číslo položky Název položky
Příjmy 2018
0
Daňové příjmy celkem
65 510 000
1111
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
9 400 000
1112
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
300 000
1113
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
1 000 000
1121
Daň z příjmů právnických osob
10 000 000
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
2 000 000
1211
Daň z přidané hodnoty
20 500 000
1340
Poplatky za odpad
2 200 000
1341
Poplatek ze psů
60 000
1343
Popl.užívání veřej.prostranst.
250 000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
50 000
1348
Příjmy na rozvoj infrastruktury
1 500 000
1361
Správní poplatky
500 000
1381
Daň z hazardních her
200 000
1511
Daň z nemovitých věcí
2 750 000
4111
Neinv. přijaté transfery
100 000
4112
Neinv. transfery ze SR
2 000 000
4121
Neinv. přijaté transfery od obcí
150 000
4122
Neinv. transfery od krajů
900 000
4129
Dotace od mikroregionu
150 000
4229
Ostatní dotace
11 500 000
8115
Zm. stavu krátkodob.prost.na BÚ
8124
Splátky úvěrů
1039
Lesní hospodářství
380 000
2212
Vozovky ulic
2219
Chodníky
2292
Dopravní obslužnost
2310
Pitná voda
2321
Kanalizace
1 452 000
3111
Mateřska škola
3113
Základní škola
3231
Základní umělecká škola
3314
Činnosti knihovnické
30 000
3319
Granty města
3329
0chrana památek
0
3349
Informační list
140 000
3392
Menší kulturní akce
120 000
3399
Kulturní a společenské akce
1 300 000
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Dětská hřiště
3429
Osvětová baseda
3549
Ostat.spec.zdravotnická péče
3612
Bytové hospodářství
1 800 000
3613
Nebytové hospodářství
550 000
3631
Veřejné osvětlení
50 000
3632
Pohřebnictví
3633
Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí
3635
Územní plánování
13 000 000
3639
Komunální služby
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Příjem za tříděný odpad
750 000
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
20 000
3900
Infocentrum, mikroregion
4319
Zájezdy seniorů
4351
Pečovatelská služba
5212
Ochrana obyvatelstva
5311
Městská policie
5512
Dobrovolní hasiči
150 000
6112
Zastupitelstvo města, komise
6118
Prezidentské volby
6115
Komunální volby
6171
Městský úřad
60 000
6310
Bankovní poplatky, úroky
6320
Pojištění
6399
Ostatní finanční operace
6409
Rezerva
CELKEM v Kč
85 312 000
prospěch tenisu. Nepamatuji se, že by nám kdy,
byť jen krátce zabrnkal.
A to se nyní změní! Mám radost, že se na svá
stará kolena konečně dočkám vystoupení Banjo
Bandu v čele s Ivanem Mládkem. Stane se tak

Výdaje 2018

Financování 2018

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Čtveřice setkání, aneb rodiče
vítáni

-5 748 000
-5 544 000
350 000
5 000 000
14 000 000
350 000
100 000
200 000
4 000 000
6 500 000
550 000
600 000
900 000
500 000
380 000
800 000
3 000 000
300 000
100 000
20 000
500 000
500 000
3 000 000
50 000
150 000
1 500 000
2 200 000
3 600 000
1 800 000
200 000
100 000
150 000
100 000
1 500 000
500 000
1 500 000
50 000
50 000
8 400 000
200 000
140 000
4 100 000
200 000
74 020 000

11 292 000

na zámeckém nádvoří v neděli 29. července od
20 hodin. Pro mě osobně, s přihlédnutím k výše
uvedenému, to bude vpravdě historická událost.
A myslím, že byste si ji neměli ani vy nechat ujít.
JG

V letošním školním roce měli rodiče díky projektu
„Zkvalitnění studia na ZŠ Dobřichovice“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání možnost nahlédnout zblízka do naší
pedagogické kuchyně, zažít vyučování na živo
a zároveň si popovídat s odborníky, kteří se prací
s dětmi zabývají již více let a jejich práce je příkladem dobré praxe.
Ve speciální třídě naší Základní školy Dobřichovice proběhl již druhým rokem projekt
„Cvičím s radostí“, podporující rozvoj psychomotorických dovedností pomocí přirozeného
pohybu v terénu, plavání, cvičení v gymnastické
tělocvičně a pohybově taneční výchovy. Osvětlit rodičům význam těchto činností si kladl za cíl
program odborné spolupráce s rodiči a věříme, že
se skutečně podařilo tento cíl naplnit.
Ve čtyřech setkáních, která se odehrávala
jako součást projektu Cvičím s radostí, si rodiče,
ale i prarodiče a lidé z veřejnosti, mohli zažít
vše, co prožívají děti na lesních výpravách do
lesů v Karlíku, při cvičení v tělocvičně JojoGymu,
během plavání v bazénu Wellness Dobřichovice
nebo při tancování a cvičení jógy ve školní aule či
v lesíku na sokolovně. Zacvičili si v moderní gymnastické tělocvičně s měkkými cvičebními prvky
a odpruženou podlahou, zažili skoky z trampolíny
do doskočiště s molitanovými kostkami, zahřáli
se ve vyhřátém prostředí a neobvykle teplé vodě
v bazénu, prošli s námi cestu lesem až na hřiště
ve Vonoklasech a přes vyhlídku po hřebenovce
zpět do školy, chytali s dětmi hmyz do speciálních kelímků, rozeznávali cenné rostliny v chráněném území Krásná stráň a hlavně při tom všem
poznávali smysl vzdělávání mimo školní lavice
a vstřebávali mnoho podnětných a inspirativních
znalostí i dovedností pro další výchovu svých
dětí, jejichž speciální potřeby musí každodenně
zohledňovat. Zároveň mohou ve svých aktivitách,
které pro děti připravují, přímo navázat na školní
práci a tím celou výchovu a vzdělávání podpořit
a rozšířit.
Děkujeme všem, kteří si ve svém naplněném
programu udělali čas a pochopili, že právě vlastní
čas je nejlepším dárkem, kterým mohou své děti
obdarovat. Přejeme krásné léto.
jsol

Na vinařských slavnostech
1. září bude nově odpolední
hudební piknik na mlýnském
ostrově
Na hlavním podiu vystoupí swingová hvězda
Jan Smigmator
Letošní 16. ročník vinařských slavností čekají
novinky, a to nejen v gastronomii, v podávání
vína, ale i v hudební dramaturgii. Na propůjče-
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Děti dostávají mnoho příležitostí učit se i mimo školní lavice

ném ostrově nedaleko kostela vytvoříme hudební
piknik, kde od 12:30 vystoupí celkem tři hudební
formace. S sebou jsou vítány piknikové deky,
kde si můžete za poslechu hudby odpočinout
a vychutnat si tak krásné prostředí malého ostrova
obklopeného Berounkou. Zahraje zde 5P Luboše
Pospíšila, Bluesové trio Jesse Ballard, Jan Hrubý,
Joe Kučera a Ondřej Fencl & Hromosvod. Na
nádvoří zámku se představí tradičně Modrý cimbál
Romana Veverky, Soul Sisters s nejslavnějšími hity
A. Franklin, S. Wondera a dalších interpretů v originálním podání s prvky jazzu, latin music a soulu.
Hlavní hvězdou odpoledne bude swingový zpěvák
Jan Smigmator, který v minulosti již v Dobřichovicích vystupoval, a to společně s Dashou v rámci
Dobřichovických divadelních slavností. Jan Smigmator nám představí jeho nové CD, které bylo
natočeno k příležitosti 120. výročí narození G. Gershwina. Hned po vystoupení proběhne losování
o hodnotné ceny a slavností vyhlášení vinaře roku.
Večerní scéna bude zaslíbena tanečníkům, které
se bude snažit roztančit a pobavit kapela Bachtale
Apsa s Máriem Bihárim a dále pak akustická kapela
ze Slovácka 12:piet.
Andrea Kudrnová

Agentura GEI-ŠA znovu na
scéně
Rekord v piknikování a festival svíčkové omáčky
Přestože léto sotva začalo, je třeba hledět
dopředu a začít všechny vnadit na závěr léta
v Dobřichovicích, u kterého rozhodně nebude
chybět Agentura GEI-ŠA. Jak se s létem rozloučíme? Inu, tradičně. Nejprve zapomeneme
na loňské nepěkné počasí a opět vypereme
piknikové deky a nabrousíme vidličky a nože,
protože o víkendu 8. – 9. září se pokusíme na
louce u řeky nazývané Staré hřiště překonat
loňský rekord v počtu účastníků na jednom
pikniku. Není ještě přesně rozhodnuto, zda to
bude v sobotu nebo neděli. Oba dny mají svá
pro a proti, a pokud máte zájem do rozhodování o dni zasáhnout, pošlete smsku na 605
231 332 nebo mail na jiri.geissler@aukcredit.cz
se svým názorem. Loňský rekord 499 piknikujících se 158 koši by se měl třást. Chtěli bychom
z této akce udělat další místní tradici, ale letos
si ještě jednou pozveme Agenturu dobrý den
z Pelhřimova, aby na vše dohlédla a případné
vylepšené počty účastníků, dek a košů náležitě zdokumentovala. Tak si prosím zaškrtněte
v kalendáři. Věříme, že i letos pomůžete této
recesisticko-společenské akci.
O přesném dni konání je naopak již rozhodnuto v případě 5. ročníku festivalu svíčkové
omáčky – memoriálu Jenufa Šuchmy. Ten proběhne v sobotu 13. října odpoledne, ve více
méně ustáleném a tradičním duchu. Paní Helena
Rytířová již pátrá po nějaké známé osobnosti,
která by přijela pomoci porotě ochutnávat
a všichni vařiči a vařičky se mohou již nyní začít
připravovat a trénovat. Ze všeho nejdříve je ale
třeba se přihlásit a to nejlépe na mailu jg@festivalsvickove.cz. Pravidla, přehledy a fotografie
z minulých ročníků naleznete na www.festivalsvickove.cz. Tak neváhejte a přihlaste se. Nechte
si otestovat své kuchařské dovednosti odbornou
porotou i širokou laickou veřejností.
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Na vinařských slavnostech představí Jan Smigmator své nové CD

Pohled na piknikující v loňském studeném odpoledni

Zajímavosti
Letní cvičení v CKP
Dobřichovice – Bodybalance
V Centru komplexní péče Dobřichovice jsme
pro vás připravili cvičení Bodybalance ve středy
večer. Na cvičení je možné se přihlašovat jednotlivě v těchto dnech: 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22.
8., vždy od 19:00 do 20:00 hod. Jedná se o cvičení
prováděné v pomalém, plynulém rytmu s účelem
uvolnění, protažení i posílení těla a zlepšení stability s využitím imaginace a relaxačních technik.
Bodybalance je určeno pro muže a ženy produktivního věku. Vede jej Mgr. Bc. Tereza Mrázková.
Přihlášení na www.ckp-dobrichovice.cz.
Hana Šmejkalová

Město Dobřichovice vyhlašuje
záměr prodeje pozemku
Jedná se o pozemek v průmyslové zóně,
parc. č. 1882/33, k. ú. Dobřichovice o výměře 1615 m2.
Pozemek je na místě bývalé skládky, takže nemůže být využit k obytným účelům.
Při výběru kupce bude město posuzovat i záměr využití pozemku, který předloží.
Bližší informace získáte u tajemníka Městského úřadu Dobřichovice.

Výzva všem dobřichovickým
básníkům
Vážení dobřichovičtí a ostatní z blízkého okolí.
V rámci P. I. S. S. (Pseudo intelektuální středeční
setkání), které se koná každou první středu
v měsíci ve Vinném KAMRLÍKU v ulici 5. května
jsme se v rámci květnového čtení Máchova Máje
domluvili, že každý (skutečně KAŽDÝ) může
během léta přinést svoji báseň. Takto vzniklá vaše
básnická sbírka bude následně vydána s ilustracemi Petra Váni. Účastnit se může každý, ať již
pod svým jménem, pseudonymem nebo anonymně. Odevzdávat básně je možno do schránky
ve Vinném KAMRLÍKU nebo posílat na email:
bspiss@seznam.cz (Básnická Sbírka Pseudo Intelektuálních Středečních Setkání)
Dalibor
Všem intelektuálům hrůzu nahání,
že vydáme sbírku pseudointelektuální.
Bude to s bírka básní a s ní se proslaví každý,
kdo se zúčastní.

Starosta přivítal nové dobřichovické občánky
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Účast na otevření Studovny není potřeba
předem potvrzovat.
Za Nadační fond Karla Lewita srdečně zve
Petra Nováková

Vítání nových občánků
Dne 16. června se opět konalo již tradiční přivítání nových dobřichovických občanů – tedy spíše
občánků, tedy dětí narozených v minulém roce.
Nové občánky přivítal starosta města Petr Hampl
spolu se členy zastupitelstva.
Všem přítomným zahrály Iva Lokajíčková na
zobcové flétny a Katalin Ertsey na teorbu.

Derniéru Postřižin uvidí
Mníšek
Hudební doprovod vítání občánků obstaraly Iva Lokajíčková a Katalin Ertsey

Proč nás tak bolí za krkem?
Jednoduchou odpověd´ se na pár řádcích nedozvíme, ale můžeme si o tom přijít „pobesedovat“
s Clarou Lewitovou. Nadační fond Karla Lewita
pořádá další setkání s dcerou pana profesora,
tentokrát na téma bolestí v oblasti krční páteře.
Sejdeme se opět v prostoru dobřichovické
knihovny v Palackého ulici, v pondělí 24. září od
18 hodin, vstupné je dobrovolné.
Máte-li zájem, potvrd´te, prosím, svoji účast
na tel.: 602 176 778.
Před začátkem besedy, tedy v 17h, v knihovně
slavnostně „otevřeme“ Studovnu prof. Lewita.

Sport

Dobřichovičtí Sokolové se v Praze na sletě neztratili
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Podrobnější informace o tomto projektu vám
přineseme v příštím vydání Informačních listů,
v tuto chvíli se jedná jen o malou ukázku učebnic
dokládajících vývoj v medicíně, nebo drobné
osobní relikty pana profesora. V budoucnu by Studovna měla sloužit i jako zdroj nových poznatků
a informací nejen z oboru rehabilitace, a to pro
odborníky i laickou veřejnost. Účast přislíbily
dcery pana profesora, a zváni jste všichni, kdo na
Karla Lewita rádi vzpomínáte, nebo vás zajímá, jak
pokračují v práci jeho žáci a zda a jakým směrem
se fyzioterapie vyvíjí. Součástí krátkého setkání při
této příležitosti bude opět pohoštění výborným
černým čajem. Na místě také bude možné zakoupit pamětní fotografie s výroky pana profesora.

Maryška se naposledy vykoupe v sudu, De
Giorgi ještě jednou skočí z komína do plachty
Osm úspěšných sezon má za sebou
původní muzikál Postřižiny. Ta loňská měla být
poslední derniérová. Jenže… Soubor se letos
nechal přemluvit ještě ke dvěma představením – první viděli diváci v závěru května na
nádraží v Loděnici, kde se svého času natáčely
Hrabalovy Ostře sledované vlaky, to druhé, už
definitivně poslední, mají možnost zhlédnout
10. srpna od 20 hodin v zahradě zámku Mníšek
pod Brdy.
V hlavních rolích muzikálu uvidíte i členy
naší divadelní společnosti Karla Krále v titulní
roli Pepina, Petra Říhu a Petra Kaplana jako členy
správní rady pivovaru.
vk
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Česká švihadla svištěla v USA

Naše skokanky přes švihadlo representovaly Dobřichovice, Středočeský kraj i celou Českou republiku.

Tým Rebels O. K. se vrátil z mistrovství světa
v Rope Skippingu na Floridě spokojen. Holky
přivezly 10 zlatých, 19 stříbrných a 4 bronzové
medaile. Na soutěž se sjelo zhruba 900 skokanů
z celého světa, 51 týmů z 32 zemí. Mistrovství
ovládali Američané a tentokrát i Korejci. Je neuvěřitelné, že 11 holek od Berounky dokáže konkurovat nejlepším skokanům z USA, Číny, Austrálie,
Kanady, Japonska, Ruska, Maďarska, Německa
a Francie, kde je tento sport velmi rozšířen a na
vysoké úrovni. Zážitkem pro naše skokanky byla
i konkurence famózních týmů z Afriky, například
z Mosambiku a Keňi.
Rebels O. K. mají za sebou již třetí zkušenost
s účastí na MS. Paříž 2015, Portugalsko 2016
a nyní Orlando. I letos se potvrdilo, že bez tvrdé
a pravidelné intenzivní dřiny by holky tento
náročný šampionát nezvládly. Fyzická příprava je
jasná, psychická příprava je naprosto nezbytná.
Koncentrace, soutěžní a týmový duch, vzájemná
podpora, čekání na start, vynikající výkony jiných
týmů, nervozita. K dosažení skvělých výsledků
je potřeba si věřit a jít do závodu s nasazením,
nadhledem a zúročit celoroční nasazení. Parta
zkušených závodnic, ve složení Adéla Škvorová,
Adéla Kepková, Adéla Součková, Eliška Jelínková,
Laura Galbavá, Vendula Plazzerová, Ema Slavíčková, Barbora Koděrová, Kateřina Hubená, Sabina
Kischerová a Zuzana Slavíčková toto vše zvládla
s přehledem.
Celý náš „výlet“ na Floridu nebyl jen o závodech, byly jsme i v zábavním parku, který si dívky
z týmu REBELS O. K. užily a konec pobytu byl
zakončen mezinárodním workshopem, kde jsme
se učily od těch nejlepších skokanů na světě.
Příští rok bude MS v Jump Rope v Norsku, tak
uvidíme, jestli to zase cinkne. Držte nám palce!
Děkujeme již za tradiční slavnostní přivítání
v Dobřichovicích naším fanouškem, panem starostou Petrem Hamplem.
ŠP + OK

XVI. všesokolský slet 2018
V prvním červencovém týdnu proběhl největší
svátek sokolů, totiž všesokolský slet. Sletový
týden započal v neděli 1. 7. 2018 slavnostním průvodem historickou Prahou, kterého se zúčastnilo
10 tisíc cvičenců, včetně zahraničních účastníků.
Za naši župu Jungmannovu mávala z průvodu
asi stovka sokolů, a to ze skladeb Siluety, Cirkus,
Cesta a Ženobraní a z jednot Černošice, Dobřichovice, Dobříš, Horoměřice, Komárov a Příbram.
My, nemajíce prapor naší sokolské jednoty,
jsme aspoň v průvodu provětrali prapory města
Dobřichovice a státní vlajky s nápisem Sokol. Od
pondělí do čtvrtka pak probíhal na cvičné ploše
i v Eden Aréně maraton společných nácviků,
zkoušek a generálek. Zrovna v tu dobu panovala
třicítková vedra a zkoušky tak byly velmi náročné.
Kohoutků s vodou však bylo v blízkosti dost
a záchranářů rovněž.
Skladba Cirkus
Sletu se po šesti letech opět zúčastnily společně děti z Dobřichovic a z Černošic. Bylo milé,
že se sešlo zdravé jádro sedmi dětí ze skladby
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pro předškoláky Člověče, nezlob se z roku 2012
rozšířené o tři nové děti. Letos děti nacvičovaly
skladbu pro starší žáky a žákyně Cirkus.
Děti skladbu předvedly 9. 6. na Župním sletu
v Komárově a 16. 6. na Oblastním sletu v Plzni,
pokaždé s velkým úspěchem u diváků. V Edenu
skladbu Cirkus cvičilo 1440 dětí každý den. Naše
děti cvičily v I. programu ve čtvrtek večer i ve II.
programu v pátek odpoledne. Navíc byly vybrány
i do čtvrtečního Slavnostního zahájení hromadných skladeb, při němž 2.000 dětí na ploše v Eden
Aréně vytvořilo státní vlajku a mapu České a Slovenské republiky. Naši kluci drželi velký znak ČOS.
Celý náročný týden včetně velkého vedra
zvládly děti výborně a jejich skladba se líbila
divákům obou programů, kteří je odměnili bouřlivým potleskem.
Děti se již domluvily, že za šest let spolu
budou opět cvičit na XVII. všesokolském sletu.
Skladba Siluety
I u nás, dobřichovických Siluet, se sešla část stabilní sletové sestavy. Došlo však k výraznému omlazení kolektivu, neboť některé z nás jsme do nácviku
zapojily i dcery. Po pomalejších ženských skladbách
z minulých sletů jsme se tentokrát poprvé pustily
do náročnější dynamické aerobikové skladby
s obručí pro dorostenky a mladší ženy.
Veřejně jsme se předvedly také na Župním
sletu v Komárově 9. 6. a ještě na Středočeském
sletu krajské župy Blanické ve Voticích 16. 6.
V Edenu jsme původně měly vystupovat jen
ve večerním I. programu a také v jeho závěru.
Z důvodu většího počtu siluetích cvičenek než
edenských značek jsme se totiž musely prostřídat
tak, že část žup cvičila pouze jednou. Nakonec
ale ještě celá naše dobřichovická osmička dělala
odpoledne náhradnice v pravém zadním rohu ve
čtverci župy Plzeňské, jejichž některé cvičenky to
na poslední chvíli „zabalily“.

Obě veřejná vystoupení hromadných skladeb
včetně závěru I. programu jsme si užily. Naše
skladba cvičila až ke konci obou programů, takže
jsme z tribuny vyhrazené pro cvičence stihly
shlédnout většinu skladeb před námi. Při večerním vystoupení se nás maličko zmocnila nervozita, protože jsme některé nemohly najít správný
vstup na naše VIP schodiště S16, z něhož jsme pak
v proudech nastupovaly. Na ploše nám pak bylo
trochu nepříjemné oslňující nasvícení reflektory
a hustá linie lesknoucích se fotoaparátů v přítmí
jen pár metrů před námi. Večer jsme totiž cvičily
hned ve třetí řadě před hlavní tribunou. Na televizní obrazovce jsme se párkrát mihly. Odpolední
vystoupení mělo proti večeru uvolněnější atmosféru. Diváci vytvářeli mexické vlny, jásali a buráceli při každém efektním cviku či obrazci a každou
skladbu vítali i vyprovázeli bouřlivým potleskem.
V případě skladby nejstarších cvičenců Princezna
republika dokonce potleskem vestoje.
Na XVI. všesokolském sletu vystoupilo 15
tisíc cvičenců ve 13 skladbách. Sokolské slety se
konají jednou za šest let. Dobřichovice už měly
své zastoupení na všech novodobých sletech:
v roce 1994 na XII. sletu se skladbou se žlutými
míči v síťce, v roce 2000 na XIII. sletu ve skladbě
Bolero, v roce 2006 na XIV. sletu ve skladbě
s bubínky To všechno přines čas, v roce 2012 na
XV. sletu v ženské skladbě Česká suita a v předškolácké skladbě Člověče, nezlob se. V mezidobí
ještě proběhly dva malé slety – v květnu 2013
v Roudnici nad Labem, kde jsme cvičili skladbu
s trekovými holemi Waldemariána a zajímavou
skladbu pro celou rodinu Ať žijí duchové, a dále
v červnu 2015 Sokolské Brno, které jsme ozdobily
růžovými tričky skladby Koncert.
Co říci závěrem? XVI. všesokolský slet je za
námi, ať žije XVII. slet 2024. Doufejme, že se ho
dočkáme a že se nám podaří sestavit zase tak

přátelskou partu, která se nehádá, má týmového
ducha a je pro každou legraci.
Děkujeme městu Dobřichovice za půjčení
praporů a za grant ve výši 10 tisíc Kč, z něhož byly
pořízeny sletové siluetí dresy, obruče a účastnické průkazy pro naše cvičence. Děkujeme
Ivance Caldové za sokolskou podporu.
V neděli 9. září 2018 se můžete přijít podívat
na veřejné předvedení skladeb Cirkus a Siluety
v rámci 5. ročníku Jízdy zručnosti, který se uskuteční od 15 do 18 hodin na asfaltovém hřišti
v areálu TJ Sokol Dobřichovice.
Jana Maxová a Irena Nolová

Kultura u nás i v okolí
Dne 7. srpna vystoupí na
zámku americký kytarista,
zpěvák a skladatel John
Vaughan
John Vaughan patří do velké komunity v Evropě
usazených amerických muzikantů. Narodil se
v roce 1951 a v době dospívání začal pod vlivem
Beatles, Dylana a Donovana hrát na kytaru, zpívat
a postupně skládat se stále větším ohlasem
i své vlastní skladby. V mládí hodně cestoval po
celém světě, konec 60. let a dobu hippies prožil
v Londýně. Do Německa se dostal v roce 1972,
když zde získal roli v berlínském nastudování
slavného rockového muzikálu Jesus Christ Superstar, kde ztvárnil roli Šimona Zélota. V průběhu
70. a 80. let koncertuje po klubech a festivalech
nejen v Německu, ale i v dalších zemích Evropy.
Nyní žije v Berlíně. Vystupoval nejčastěji sám
jako folkový zpěvák s kytarou, ale občas také
v různých sestavách s dalším hudebníky či jako
člen skupiny Tattoo. S celosvětovým návratem
zájmu o muzikál Vlasy (po uvedení slavného
Formanova filmu) získává jednu z hlavních rolí
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v novém berlínském nastudování – ztvárnil zde
roli Clauda. John Vaughan patří mezi hlavní
představitele volného sdružení v Berlíně působících amerických hudebníků, které je známé jako
Hagelberger´s Street Community. V roce 1976
vydal své první album „Somewhere In Europe“.
Již při nahrávání tohoto alba se potkal se saxofonistou Joe Kučerou. Od té doby se datuje
jejich hudební spolupráce, potkávají se střídavě
v mnoha dalších hudebních projektech. Vedle
působení v Německu se Vaughan občas vracel do
Anglie, vystupoval na stejných pódiích s Ericem
Burdonem, Johnem Sebastianem, Spencer
Davis Group či bývalými členy The Yardbirds.
V roce 2000 zaznamenal velký úspěch a návrat
na německou scénu a začal opět nahrávat další
alba. V jeho tvorbě se zúročují vzpomínky z cest
po celém světě, vedle jeho cestování v mládí,
tak i z pozdějších dob. Vedle několika různých
samplerů a hudebních kompilací, na kterých je
zastoupen, připomeňme jeho samostatná alba
z nedávných dob, jako „Postcards From The Road“
(2002), „Rhapsody from Sixth Avenue“ (2008)
nebo „West Berlín 72“ (2012). Na letošní podzim
chystá Vaughan obsáhlejší německé klubové tour

John Vaughan a Joe Kučera vystoupí v srpnu
v Dobřichovicích. Foto Jens Straube
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pod názvem „Me & Whiskey Tour 2018“, právě ve
dvojici se zmiňovaným saxofonistou Joe Kučerou,
které bude mít další pokračování v dubnu příštího roku. V návaznosti na sérii těchto koncertů
v Německu vystoupí John Vaughan společně
s Joe Kučerou i v dobřichovickém zámku. Joe
Kučeru znáte mnozí již ze zdejšího velmi úspěšného březnového koncertu s Jesse Ballardem
a Honzou Hrubým.
Andrea Kudrnová /Jaroslav Foršt

Sochařka a keramička Elžbieta
Gerosseová se zabydluje
v Dobřichovicích
Na podzim roku 2017 instalovala před galerií
Tomáše Bíma keramického Krokodýla a zároveň
v Dobřichovické Café Galerii Bím instalovala na
krátký čas svých šest trojrozměrných obrazů, jako
ukázku svého nového výtvarného počinu a tou je
malba.
Zvláštní náhodou se poslední dobou dostala
k tvorbě obrazů. Výtvarníci ji pozvali, aniž tušila,
oč jde, na mezinárodní malířské sympozium.
Teprve na místě zjistila, že je mezi malíři. Každý
vytáhl plátna a barvy a ona chtěla jet domů.
Nepustili ji, a když je ta keramička, tak jí přivezli
hlínu. V kolečku z pole. Plnou trávy a kamení.
Z nouze, bezradná, začala na balicí papír kreslit.
Výtvarníci se shodli, že kreslení jí náramně jde
a že musí začít také malovat. Tím začala její nová
etapa malování. Na dalším ročníku sympozia se
začala suverénně pouštět do tvorby trojrozměrných obrazů.
Když to není strukturální a nejde se na to dívat
ze strany, nevyniká hra stínů, tak nevím, co s tím.
Obraz je plochý a jako takový mě nebaví. Postupně
jsem došla k tomu, že své obrazy skládám a lepím.
Začalo to strukturou starých not. Mám u toho dobrý
pocit, že jim dávám nový život, jiný by je třeba
spálil. Postupně začala používat pauzovací papír.
Na začátku byla jako vždy náhoda. Dcera mi přivezla roli pauzáku, a já v tom viděla dobrý materiál

Část Dobřichovické divadelní společnosti v civilu při přípravě představení
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a už to bylo. Mokrý pauzák je měkký, suchý tvrdý.
Struktury jsou trvalejší. Světla a stíny. Začala jsem
malovat stíny, rytmy, něco se tam děje a to mě moc
baví. Ze strany padne na obraz světlo, a on je najednou světlejší, potom tmavší, z každé strany je jiný,
a přitom visí stále na jednom místě. Když namočím
pauzák, tak změkne a já si ho můžu vytvarovat
a když uschne, tak drží tvar. Je to pak natrvalo. Je
taky lehký. Kontrasty černá, bílá, to byl začátek,
jinak je vše barevné. Na výstavě se toho diváci báli
dotknout, mysleli, že je to ze železa.
V malbě se objevila a tak svou tvorbu dělí
na malování a sochaření. Mám radost ze změny.
Socha se nedá dělat najednou, musím čekat,
až zaschne. Tak lepí své pauzovací struktury,
které samostatně vystavuje. A zase má úspěch.
Cítím, že to tak má být. Dimenze, rozlišení, hra
stínů a zajímavých detailů. V žádném případě to
nesmí být ploché. Moje práce byla a je založena
na vzájemných vztazích stavby a destrukci. Na
nestabilitě, na neustálé balanci mezi tím, co bylo,
je a bude. Na přirozeném procesu transformace
v přírodě, na stárnutí, smrti a obnovy. Napětí mezi
dokonalostí nově vytvořeného a postupně mizícího, tento rozpad a vývoj této činnosti v daném
okamžiku je spojen především s dynamikou
a pohybem hmoty. A protože původ evokuje ve
mně radost, ale také předtuchu ztráty, vnímám
svou vlastní práci jako proces neustálého obnovování.
Fascinuje mně vše, co je v pohybu, co netrvá,
co nekončí a kdy během několika sekund se vše
mění jako v přírodě, tak i v lidském životě. Její
práce jsou součástí prestižních sbírek na celém
světě.
Jaroslav Černý

Dobřichovická
kultura v srpnu
Výstavy
Křižovnický zámek, otevřeno
denně 10:00 – 18:00
Od 22. srpna můžete shlédnout výstavu
fotografií Petra Vápeníka „Obrazy od
Berounky a od jiných vod“

Café galerie Bím
Výstava obrazů a soch Elžbiety
Geroseové. Výstava se koná od 12.
července až do 6. září 2018.

Další kulturní akce
Sobota 4. srpna 8:00-12:00,
u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice
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Úterý 7. srpna 19:30, na
zámku. Koncert amerického
kytaristy a zpěváka
John Vaughana, kterého
doprovodí saxofonisa
a flétnista Joe Kučera

U lávky

A. Franklin, S. Wondera a dalších
interpretů v originálním podání s prvky
jazzu, latin music a soulu.
17:00 Swingová hvězda Jan Smigmator
představí CD k 120. výročí narození G.
Gershwina
18:30 Slavnostní vyhlášení vinaře roku
a losování o hodnotné ceny
20:00 Mário Bihári a Bachtale Apsa
22:00 12:Piet
Program pro děti:
15:00 Divadlo T601 – pohádka
o Větrném králi
17:00 Šermířské představení skupiny
Alotrium

Sobota 18. srpna 8:00-12:00,
u zámku pod lípou
Farmářské trhy

Sobota 8. září 17:07 kostel
v Karlíku
Koncert operních árií

Pořádá Město Dobřichovice

Zpívá sólistka Národního divadla Pavla
Vykopalová, doprovází Jaroslav Šaroun

Ve vinárně

Sobota 11. srpna 14:00,
Dixieland festival

Úterý 21. srpna 18:00, na
zámku. Fotografie Petra
Vápeníka – Obrazy od
Berounky a od jiných vod
Vernisáž výstavy

Sobota 25. srpna u zámku pod
lípou. Šermířská Alotria
Agentura Alotrium ve spolupráci
s městem Dobřichovice, za přispění
Středočeského kraje, si vás dovoluje
pozvat již na 15. ročník jednoho z největších festivalů historického šermu,
tance a divadla v České republice.
Poslední prázdninovou sobotu vystoupí
na zámku v Dobřichovicích 15 souborů
z celé republiky. Nebude chybět ani
dobové tržiště, občerstvení, řemesla,
jízdy na koni, malování na obličej a další
lákadla pro malé i velké. Celý program
pak po 21 hodině zakončí velkolepá
ohnivá show.

Sobota 1. září
Vinařské slavnosti s pestrým
hudebním programem:
Hudební piknik na ostrově:
12:30 Ondřej Fencl a Hromosvod
14:00 5P Luboše Pospíšila
16:00 Trio Jesse Ballard/USA/, Jan
Hrubý/CZ/, Joe Kučera
Hlavní scéna:
11:00 Modrý cimbál cover songs Sting,
U2, Elton John a další
13:30 Soul Sisters nejslavnější hity

Úterý 18. září v 19:30 zámek
Koncert Ireny Budweiserové
S kytarovým doprovodem

Sobota 29. září v 19:30 zámek
Koncert Marty Topferové
a Alejandra Soto Lacoste
(Chile)
Latinskoamerické a autorské písně

ŘEVNICE
Kino Řevnice srpen 2018 (www.kinorevnice.cz)
Středa 1. srpna
20:00 Mama Mia: Here We Go Again!
Pátek 3. srpna 21:30 Letní kino: Bogr / Menóře
Sobota 4. srpna 16:00 Úžasňákovi 2
20:00 Mission: Impossible – Fallout
Středa 8. srpna
20:00 Mamma Mia: Here We Go Again!
Pátek 10. srpna 21:30 Letní kino: Paterson
Sobota 11. srpna 16:00 Úžasňákovi 2
20:00 Úsměvy smutných mužů
Středa 15. srpna
20:00 Mission: Impossible – Fallout
Pátek 17. srpna
21:30 Letní kino: A Plastic Ocean (Greenpeace)
Sobota 18. srpna 16:00 Úžasňákovi 2
20:00 Mamma Mia: Here We Go Again!
Středa 22. srpna 20:00 Jan Palach
Pátek 24. srpna 20:30 Letní kino: Tátova volha
Sobota 25. srpna 16:00 Kryštůfek Robin
20:30 Letní kino: Největší showman
Středa 29. srpna 20:00 Úsměvy smutných mužů
Pátek 31. srpna 20:00 Jan Palach
Sobota 1. září
16:00 Kryštůfek Robin a Medvídek Pú
20:00 Mamma Mia: Here We Go Again!
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Jedna z fotografií Petra Vápeníka, které budou na výstavě v zámku
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Pronájem
zámecké vinotéky
v Dobřichovicích
Město Dobřichovice zveřejnilo záměr podpronájmu vinotéky
na dobřichovickém zámku.
Prostor je ve střední a východní části sklepení,
je zde elektrický proud, voda a kanalizace.
Pronájem za účelem provozování vinotéky, vinárny
a drobného občerstvení je vypsán
na 3 roky a předpokládaný minimální nájem za rok
je 135 000,- Kč.
Nabídky se budou posuzovat nejen podle nabídnuté výše
nájmu, ale také podle plánovaného využití.
Bližší informace získáte na
Městském úřadu Dobřichovice.

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

před zámkem
sobota 4. a 18. srpna od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz

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

č í s l a

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

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

Kolik osob je potřeba k přetažení naplněné Tatry na vzdálenost 15 metrů. Správná odpověď je 9 lidí
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