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Byl přijat nový územní plán Dobřichovic
Dejvické divadlo opět hraje v Řevnicích
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Slovo starosty
Pomoc obcím zasaženým
tornádem
Ve čtvrtek 24. června zasáhlo několik obcí na jižní
Moravě ničivé tornádo. Tato událost vzbudila
v naší zemi velikou vlnu solidarity, kdy prakticky
okamžitě začali lidé posílat postiženým obcím
peníze, materiální pomoc i pomoc při odklízení
trosek a zajištění poškozených domů. Stranou
nezůstaly ani Dobřichovice a jejich občané.
Možná je to dáno i tím, že jsme si v Dobřichovicích sami před 19 lety prošli podobnou zkázou,
byť způsobenou jiným živlem – rozvodněnou Berounkou. Tehdy Dobřichovicím a jejich
občanům pomáhali svými dary lidé, obce, stát
a Evropská unie a díky této pomoci jsme se dokázali z následků ničivé povodně během relativně
krátké doby vymanit.
Na pomoc postiženým obcím přispěli naši
Sokolové, kteří věnovali z výnosů očkovacího
centra částku 100.000 Kč a zároveň zřídili transparentní účet, na nějž mohou občané posílat své
příspěvky. Ke dni redakční uzávěrky se na tomto
účtu nashromáždilo, včetně uvedeného příspěvku očkovacího centra, již téměř 350.000 Kč.
Prvních 100 tis. bylo použito na nákup 5 elektrocentrál, přičemž další dvě našim Sokolům zdarma
věnovali v prodejně Hondy v Praze Chuchli. Elektrocentrály byly obratem odvezeny a předány
v Mikulčicích.
Velký dík patří našim dobrovolným hasičům,
kteří zorganizovali materiální sbírku, v rámci níž
mohli občané z Dobřichovic i okolí darovat oblečení, čisticí prostředky, plachty, potraviny, nářadí
a další věci nezbytné pro lidi v obcích postižených
tornádem. Tyto věci pak byly distribuovány přímo
do jednotlivých obcí. Za organizaci této sbírky
děkuji Martinu Jurkovcovi a všem našim hasičům.
Jižní Moravě pomáhala též Dobřichovická
divadelní společnost, která zaslala výtěžek
z představení pohádky „Byl jednou jeden král“ ve
výši 20 tis. Kč obci Mikulčice. Našim divadelníkům
moc děkujeme!
Stranou nezůstalo ani město Dobřichovice, které zaslalo finanční pomoc přímo jedné
z obcí, konkrétně Hruškám. Zároveň podpořilo
bezvadný nápad šesti specialistů na výškové
práce z Dobřichovic a Adršpachu, kteří naložili
své dodávky a přívěsy potřebným materiálem –
latěmi, hřebíky a plachtami a odjeli na týden do
postižených oblastí zdarma opravovat střechy.
Město jim přispělo na nákup zmíněného materiálu. Rád bych Tímto poděkoval bratrům Krecbachovým, Michalu Královi a jejich kamarádům
z Adršpachu.

Kultura v Dobřichovicích
během letních prázdnin
Se začátkem léta došlo k rozvolnění dosud striktních protiepidemických opatření a prázdniny
začaly ve znamení Dobřichovických divadelních

slavností. V srpnu nás pak čeká hned několik kulturních akcí, které si nenechte ujít.
V sobotu 7. srpna uspořádá v karlickém
kostele sv. Martina a Prokopa koncert hudební
soubor Ludus musicus jako poctu zesnulému
panu prof. Jaroslavu Šarounovi. Zároveň bude
tímto vzpomínkovým koncertem zahájen festival
Musica Viva. Další koncertní vzpomínku na pana
profesora, taktéž v karlickém kostele, uspořádají
členové České filharmonie 25. září.
14. srpna nás čeká tradiční dixieland na louce
u dobřichovické lávky. Zároveň v tento den proběhne i přehlídka historických vozidel Veteráni
pod zámkem, která musela být přesunuta z jarního
termínu. Myslím, že tyto dvě akce se skvěle doplní
a všichni návštěvníci si přijdou na své.
Poslední srpnovou sobotu bych vás rád
pozval na 19. ročník Dobřichovických vinařských
slavností. Večer se můžete těšit na koncert kapely
Circus Brothers.

Vydání územního plánu
Zastupitelstvo města na svém zasedání 24.
června schválilo nový územní plán Dobřichovic.
Práce na novém územním plánu trvaly dlouhých
10 let a nezřídka byly předmětem vášnivých
diskusí i sporů mezi zastupiteli.
Rozhodnutí pořídit nový územní plán padlo
na zasedání zastupitelstva dne 12. dubna 2011.
Toto rozhodnutí bylo přijato z toho důvodu, že
legislativa vyžadovala nahradit stávající platné
územní plány novými, odpovídajícími novému
stavebnímu zákonu. Důvodem tedy nebylo to, že
stávající územní plán by byl nevyhovující.
Samotné pořizování nového územního plánu
probíhalo od roku 2012, kdy pořizovatel zpracoval Návrh zadání územního plánu Dobřichovic.
Toto zadání schválilo Zastupitelstvo v únoru 2014
a následně bylo předáno zpracovateli – společnosti Pavel Hnilička Architekti.
Společné jednání o návrhu územního plánu
Dobřichovic se uskutečnilo dne 14. června 2016.,
veřejné projednání posouzeného a upraveného
návrhu územního plánu pak proběhlo 10. září
2020.
Na základě výsledků veřejného projednání
návrhu ÚP a zpracovaného návrhu rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení připomínek byly
pořizovatelem stanoveny „Pokyny pro nepod-

statnou úpravu návrhu ÚP Dobřichovic před
vydáním“, kterou provedl zpracovatel Ing. arch.
Hnilička. Upravený návrh ÚP Dobřichovic pořizovatel dne 14. června 2021 předložil společně
s odůvodněním a návrhem na vydání územního
plánu Dobřichovic zastupitelstvu města Dobřichovice. To jej schválilo na svém zasedání ve
čtvrtek 24. června.
Důležitým faktem pro mne je to, že nový
územní plán nedovoluje proti tomu dosavadnímu
rozšiřování zastavitelného území. To se naopak
o něco zmenšuje. Samotné regulativy se nemění
nijak výrazně, dá se říci, že v některých lokalitách jsou o něco přísnější než doposud, někde
naopak mírně volnější. Samotný územní plán však
nechápu jako dokument revoluční, ale spíše jako
evoluci územního plánu minulého. Je namístě
také uvést, že Město by mělo každé 4 roky provádět vyhodnocení uplatňování ÚP a z toho plynoucí případnou revizi územního plánu.
Důležitou skutečností je, že ve dvou lokalitách města schválením nového územního plánu
nevznikají dokonce vůbec žádné změny. Platí zde
totiž nadále stávající regulační plány, které nový
územní plán respektuje. Jedná se o oblast centra
města, pro nějž byl schválen regulační plán v roce
2014, a jeho změna č. 1 byla schválena v roce
2019. Druhým regulačním plánem jsou definována pravidla pro výstavbu na východní zóně
Dobřichovic v lokalitě Dlouhý díl. Tento regulační plán byl schválen v roce 2010 a v současné
době dle tohoto regulačního plánu již probíhá
výstavba nových komunikací a inženýrských sítí.
To, že došlo konečně ke schválení územního
plánu, znamená pro všechny vlastníky nemovitostí v Dobřichovicích konec období nejistoty,
kdy stále platil územní plán z roku 1996 a zároveň
se čekalo na schválení plánu nového. Stavebníci
tedy často váhali a nevěděli, zda počkat na vydání
nového územního plánu, či zahájit stavební řízení
dle plánu stávajícího. Rád bych poděkoval panu
architektu Hniličkovi, který patří mezi uznávané
a respektované architekty a urbanisty a který,
dle mého názoru, odvedl velmi dobrou práci
a zpracoval kvalitní územní plán. Dále bych chtěl
poděkovat pořizovateli Ing. Vichovi a určenému
zastupiteli Ing. arch. Filipu Kándlovi, kteří nad
územním plánem při jeho pořizování strávili
bezpočet hodin.
Krásné prázdniny přeje
Petr Hampl

Základní škola Dobřichovice hledá asistenty pedagoga
Do našeho týmu hledáme asistenty pedagoga na 2. stupeň.
Nástup možný od 1. 9. 2021, výše úvazku v rozsahu 0,5 až 1,0 dle dohody.
Požadujeme spolehlivost a kladný vztah k dětem. Předchozí zkušenost na pozici asistenta
vítána. Ukončený kurz asistenta pedagoga výhodou, lze ho ale absolvovat i po přijetí.
Nabízíme vám přátelské prostředí, možnost společného odborného růstu,
flexibilní pracovní dobu (práce v dopoledních hodinách).
Kontakt: Mgr. Eva Škvorová, tel: 731 472 234, email: skvorova@zsdobrichovice.cz

Obrázek na titulní straně: Zrcadlení – vítězná fotografie soutěže Dobřichovice vaším objektivem. Foto Pavel Tichý
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Příspěvky členů zastupitelstva
Nový územní plán
a souvislosti
Zastupitelstvo schválilo dne 24. června 2021
nový územní plán. Na rozdíl od většiny svých
jednoznačných hlasování k jakékoliv problematice na jakémkoliv zastupitelstvu jsem tentokrát
váhal, jak hlasovat, a dilema jsem vyřešil zdržením se hlasování. Nezviklala mě ani výzva koaličního kolegy, že by se každý měl rozhodnout pro
nebo proti. Územní plán arch. Hniličky jsem spolu
s koaliční většinou podporoval a jeho mnohaleté
přípravě jsem věnoval značné množství času. Ale
dlouhodobě jsem nesouhlasil s pojetím, že při
vlastním projednávání ÚP je pověřený zastupitel
(arch. Kándl) jediným ze zastupitelů, který spolutvoří pokyny výkonného pořizovatele vůči zpracovateli ÚP, tedy že tyto pokyny nevznikají jako
kolektivní dílo zastupitelů, a v závěru procesu
schvalování ÚP jsem nesouhlasil se zamítnutím
části námitek předložených občany k dokumentaci pro veřejné projednání. Hlasovat proti vydání
ÚP by bylo proti logice, jak jsme ÚP připravili (sice
to je už několik let, ale před zahájením oficiálního
projednávání jsme se nad konceptem návrhu
scházeli, při projednávání jsme jej pak připomínkovali), ale podpořit jsem ho při současném

zamítnutí téměř všech námitek nemohl. Z mého
pohledu je 80 % námitek zamítnuto oprávněně,
ale 20 % z nich se mělo akceptovat a připravenou dokumentaci ještě upravit. Jednalo by se
však o změny podstatného charakteru, což by
znamenalo nové veřejné projednání a nové kolo
připomínek a námitek. Finální schválení by se
o další rok posunulo. Takže je otázka, zda bylo
lepší proces projednávání ukončit, či v něm dál
pokračovat.
Územní plán je vydán. Nikdy nebude ideální.
Vždy bude někdo spokojen, jiný nikoliv. Přál
bych si, aby se k němu nevedly soudní spory.
Podle aktuálních pravidel je nutné udělat do
4 let vyhodnocení uplatňování ÚP včetně
vyhodnocení změn podmínek, za kterých byl
vydán. Pojďme si rovnou říct, že začneme
shromažďovat průběžně získávané informace,
co je v ÚP sporné, k tomu budeme mít dnešní
seznam zamítnutých námitek, a co nejdříve
připravíme změnu ÚP, na které se pracovně
dokážeme shodnout, a která v krátké době a bez
mnoha let projednávání upřesní, co se nyní
nepovedlo formulovat jednoznačně.
Současný ÚP neměl ambici být významně
jiný než dosavadní ÚP. Minulý ÚP z roku 1996
jsme předělali formou změny v roce 2006. Od té
doby jsme přijali jen 2 regulační plány (Dlouhý

díl a Centrum města). Velká část připomínek či
námitek k novému ÚP napadala regulaci, která
platila již dávno. Územní plán jsme však zpracovávali nově jen proto, že legislativa vyžaduje
nahradit staré územní plány novými. Netušili
jsme, že přijetí našeho nového ÚP bude proces
na skoro 10 let. A pokud někdo nabude dojem,
že právě nový ÚP povede k růstu výstavby, je
na omylu. Co půjde stavět podle nového ÚP, šlo
většinou stavět i podle toho starého (nebo šlo
stavět něco jiného, málokde menšího). O tom,
co se kde postaví, nerozhoduje jen ÚP, ale hlavně
vlastníci pozemků. Dobřichovice se za posledních
20 let staly lukrativní adresou. Určitě poroste tlak
na zastavění ploch, kde to ÚP umožňuje, čemuž
nahrává i současný růst cen nemovitostí. A současně budou sílit hlasy, že by se další stavění mělo
zakázat. Osobně si však myslím, že Dobřichovice
by se neměly zakonzervovat. Ale pochopitelně
by jejich rozvoj měl být přiměřený. Stále platí,
že ÚP neumožňuje zvětšovat intravilán města
a doufám, že i příští zastupitelstva zachovají toto
pravidlo. Tedy, že Dobřichovice se nerozrostou do
okolních polí. Rozvojových ploch uvnitř zastavěného území je pořád dost.
Daniel Havlík, zastupitel za Společně pro
Dobřichovice, sdružení nezávislých kandidátů
a TOP 09 a STAN

Zprávy z městského úřadu
Otevírací doba městské
knihovny
Ve zbytku července bude knihovna otevřena
pouze úterky 18 – 20.00 a čtvrtky 14 – 17.00 hodin
V srpnu a v prvním týdnu bude zavřeno.
Otvíráme opět v úterý 7. září 2021.
VK

Cyklopiktokoridor v Tyršově
ulici
Jak už jsme avizovali v listopadovém Informačním listu, došlo k realizaci tzv. piktogramového
koridoru pro cyklisty v Tyršově ulici. Vedlo nás

k tomu několik věcí – např. potřeba svézt cyklisty z chodníku (jistě si umíte představit komplikace které nastávají, když se na takto úzkém
prostoru v Tyršově ulici setká cyklista s maminkou a kočárkem), ale zároveň jim umožnit bezpečný průjezd Tyršovou ulicí, zpřehlednit pro
cyklisty z pravého břehu Berounky průjezd Tyršovou ulicí a napojení na cyklostezku vedoucí
okolo nádraží apod.
Co toto nové značení v Tyršově ulici pro účastníky silničního provozu znamená?
Jedná se o zvýraznění tzv. sdíleného prostoru
v komunikaci - prostoru, určeného především
cyklistům, jehož vyznačením však pro účastníky
provozu neplynou žádná další práva ani povinnosti jako v případě vyhrazeného jízdního pruhu
pro cyklisty.

Mohou se zde tedy pohybovat cyklisté i motorová vozidla; v případě, že v daný okamžik není
možné bezpečné předjetí cyklisty, řadí se vozidla
(osobní i rozměrná) s cyklisty vzájemně za sebou
jako v běžném jízdním pruhu.
Jak již bylo zmíněno, opatření vychází vstříc
zejména cyklistům pohybujícím se po pravém
břehu Berounky. Je dobré vědět, že preferovanou
trasou pro průjezd Dobřichovic je stále cyklotrasa
č. 3 směřující cyklisty ulicí 5. května a navádějící je
pro případné překonání Berounky na lávku prof.
Karla Lewita.
Pevně věříme, že toto nové dopravní opatření
zvýší bezpečnost cyklistů v Dobřichovicích a zase
trochu prospěje rozvoji místní cyklodopravy.
tjmnk

Domácí zpravodajství
Z jednání rady města
Na zasedání Rady města Dobřichovice byl pozván
Matěj Neubert, který prezentoval členům rady
zmenšený model uličních hodin v měřítku 1:4.
Tyto hodiny navrhl jako svoji bakalářskou práci
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Umístění
hodin je navrženo na křižovatce ulic Palackého

a 5. května. Design hodin byl radními hodnocen velmi pozitivně. S panem Neubertem bylo
dohodnuto, že proběhne ještě jedna prezentace,
kde bude radě předloženo upřesněné technické
řešení, s důrazem na spolehlivost a trvanlivost
hodin.
Rada se zabývala návrhem plánovací smlouvy
mezi Městem Dobřichovice a Statek Dobřichovice
a. s. K návrhu plánovací smlouvy, předloženému

společností Statek Dobřichovice, dal připomínky
právník města Mgr. Netušil. Rada s připomínkami
právníka souhlasí.
Starosta předložil radním ke schválení návrh
příkazní smlouvy s panem Josefem Tichánkem,
který vykonává činnosti průběžného technického dozoru na akci ZŠ Dobřichovice – stavební
úpravy a přístavba školy. Starosta s ohledem na
předchozí zkušenosti s vykonáváním funkce tech-

3

7/2021
nického dozoru panem J. Tichánkem schválení
příkazní smlouvy podpořil a rada návrh schválila.
Rada města Dobřichovice se zabývala žádostí
o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby rodinného domu Canaba Classic City
s garáží v lokalitě Dlouhý díl, parc. č. 1295/120
pro společné územní a stavební řízení. V této
souvislosti se rada rovněž zabývala procesem
kolaudace jednotlivých nemovitostí v lokalitě
Dlouhý Díl. Dle vyjádření vedoucí stavebního
úřadu Ing. Šárky Nejedlé se rodinné domy po
novele již nekolaudují, pouze se zapisují do
systému RUIAN na základě žádosti o přidělení
čp. Stavební úřad bude při povolování nového
rodinného domu vyžadovat rozhodnutí města
Dobřichovice jako silničního správního úřadu
podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, o povolení připojení
nemovitosti k místní komunikaci. Když pozemek
připojen nebude, nebude povolen rodinný dům.
Ing. Šárka Nejedlá zároveň nastínila možnosti,
kdy město převezme komunikaci až po její kolaudaci. Tu provádí odbor dopravy Černošice po
dokončení stavby nové komunikace bez vrchní
obrusné vrstvy (4 – 5 cm), s tím že obrusná vrstva
finální se provede po vybudování cca 80 % domů,
nebo po dokončení finální vrstvy městem v okamžiku, když bude mít od investora složené peníze
na účtu. Rada se však přiklonila k rozhodnutí, že
město bude od investora nejprve požadovat
předání hotových, zasíťovaných komunikací
a poté až bude udílet souhlasy se stavbou domů
na jednotlivých pozemcích. Rada se tedy vyjádří
k projektové dokumentaci k akci Novostavba
rodinného domu Canaba Classic City až po
předání zasíťované nové místní komunikace do
majetku města.
Rada schválila žádost o stavebním úpravy
rodinného domu č.p. 569 v ul. Francouzská,
kterou podala Ing. arch. K. Davidová, zastupující
Mgr. D. Jandourkovou.
Na radu se obrátil pan Hřib, který má v pronájmu pozemek č. 1882/32 na bývalé skládce
a potvrdil zájem o odkoupení tohoto pozemku za
podmínek, které schválila rada na svém zasedání
dne 9. 6. 2020. Starosta navrhl předložit návrh
prodeje tohoto pozemku zastupitelstvu města
na jeho prvním zasedání po letních prázdninách.
Městský úřad obdržel od občana žijícího
v ulici Francouzská požadavek na přijetí vyhlášky
regulující hluk ve vymezených dnech (dny pracovního klidu) a hodinách. Starosta upozornil
radní, že podobná diskuse na radě probíhala již
vícekrát a zatím vždy převládl názor, že přijetí
takové vyhlášky není nutné.
Starosta předložil radě kalkulaci spol.
Aquaconsult na přeložku vodovodní přípojky
k pozemku Ing. J. Jíchy a schválila toto řešení.
Nový provozovatel prostoru 1. patra v objektu
Plynbouda požádal o zábor místa před PB pro
možnost venkovního stravování zákazníků.
Jednalo by se o prostor, který má v současné
době majitel Plynboudy pronajatý, kde by nově
bylo umístěno několik stolků a židlí. Rada nemá
námitek s ohledem na to, že tento prostor je již
nyní součástí pronajaté plochy.
Na minulých zasedáních rady prezentoval
RNDr. V. Kratochvíl spor dvou občanů týkající
se položky D4 (místní komunikace Bezejmenná
stezka u jezu) v pasportu komunikací. Na základě
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rozhodnutí rady byla položka D4 z pasportu
komunikací přesunuta do evidence účelových
komunikací. K formálnímu schválení Radou
města Dobřichovice byl tedy předložen upravený
pasport komunikací a nově i evidence účelových
komunikací. Rada schválila Pasport komunikací
aktualizovaný k 22. 6. 2021 a dokument Evidence
účelových komunikací aktualizovaný k 22. 6.
2021.
Radní schválila žádost o vysázení stromů bobkovišně lékařské na zelený pás v ulici Ke křížku
u domu čp. 173.
Starostu opět kontaktoval vedoucí oblastní
pošty I. Sutnar s žádostí o schválení návrhu na
zrušení sobotního provozu. Rada se zrušením
sobotního provozu pošty nadále nesouhlasí.
Podle zápisu z jednání VK

Finanční pomoc jižní
Moravě
Právě před třemi týdny otřásla celou Českou
republikou zpráva o ničivém tornádu, které zpustošilo velké části čtyř jihomoravských obcí. Pár
minut běsnění živlů způsobilo největší spoušť
v obcích Hrušky, Nová Ves na Moravě, Mikulčice
a Lužice. Shodou okolností kapelník skupiny
Countrio, často hrávající na setkáních korvet,
bydlí právě v Mikulčicích a hned ve čtvrtek pozdě
večer jsme od něj měli první zprávy o rozsahu
katastrofy. V pátek ráno již měla TJ Sokol Dobřichovice založený speciální transparentní účet
u České spořitelny (https://www.csas.cz/cs/

transparentni-ucty#/000000-6023452349/Telocvicna-jednota-Sokol-Dobrichovice) a spřátelené
očkovací centrum mohlo začít naplňovat jednu
ze svých další rolí – dobročinnost, když do sbírky
poukázalo rovných 100.000,- Kč. V dalších dnech
dárců přibývalo a je třeba každému jednomu
poděkovat. Připojili jsme se tak všichni k vlně solidarity, která ve svém součtu významně převýšila
jednu miliardu korun. K datu uzávěrky se na účtu
Sokola podařilo shromáždit na 350 tisíc korun.
Hned v prvních dnech jsme použili z tohoto
účtu částku 100 tisíc na nákup elektrocentrál.
Z Mikulčic totiž o víkendu volali o pomoc, neboť
odhadovaná doba, kdy v některých částech obce
nepůjde elektřina, se pohybovala v řádech týdnů
a elektřiny je třeba. Během víkendu se nám podařilo spojit se se zastoupením Hondy v ČR. Setkali
jsme se s neuvěřitelně konstruktivní a pozitivní
reakcí. Nejenom, že během pondělního dopoledne jsme měli k dispozici speciální nabídku na
5 elektrocentrál 3-6 kW, ale další dvě 6kW jsme
dostali zdarma. V servisu Honda navíc vše zprovoznili a připravili tak, že stačilo škubnout za
startovací lanko a stroj běžel. Ještě téhož dne
odpoledne jsme se starostou Sokola Jardou Čermákem centrály naložili a do večera je dovezli
přímo do Mikulčic. Žádná fotka ani filmový záběr
nenabídne, co osobní zkušenost. Neuvěřitelných
obrazů zmaru, neštěstí a důkazů šílené síly přírodního živlu se těžko zbavujeme a stále se nám
vracejí před oči. A jen radost a velké nadšení
místních lidí z dovezených pomocníků to může
mírnit.
Přestože na účet přicházejí další a další peníze,
chystáme se v nejbližší době vybranou částku
kompletně převést na transparentní účet obce
Mikulčice. Ještě předtím ale uhradíme fakturu
za nákup 72 lahví vína od místního vinaře, svým
způsobem také forma pomoci. Po dohodě se
starostkou obce paní Otáhalovou, všechny láhve
opatříme nálepkou z grafické dílny Václava Hraby
s mikulčickým znakem a doručíme každému
dárci jako poděkování z Mikulčic. Tím ale sbírka
nekončí, na účet číslo 6023452349/0800 lze
i nadále peníze posílat. Všechny pak, pod veřejnou kontrolou, nakonec doručíme tam, kam byly
určeny.
JG

V CKP získají občané
Dobřichovic 50% slevu
Začaly prázdniny a my pro vás máme skvělou
zprávu! Opět se nám podařilo získat grant města
Dobřichovice, díky kterému budete vy jako
občané města čerpat až 50% slevu na vybrané
aktivity z nabídky našeho centra. Čeho se zvýhodnění týká?
Slevu 50% můžete čerpat na cvičení dle Feldenkraisovy metody s Lenkou Boťchovou. Ať už
ve formě dvouhodinovek s názvem Pohybem
k sebeuvědomění nebo tematicky zaměřených
celodenních workshopů. Dvouhodinovky začínají
v září a budou se konat prezenčně. Workshopy
i nadále poběží v kombinované formě, tedy prezenčně i online.
Stejnou slevu můžete uplatnit také na sérii
deseti lekcí Komplexního cvičení s Romanou
Wolfovou. Cvičení poběží ve dvou skupinkách
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– pomalejší pro účastníky se zdravotním omezením a rychlejší pro všechny ostatní.
Pokud preferujete cvičení v klidu domova
a nechcete se vázat na konkrétní dny a hodiny,
zakupte si naše videolekce Funkčního cvičení
s Terezou Pirklovou. I na ně můžete čerpat slevu
50%.
Během podzimu proběhne další skupinový
program pro rodiče malých miminek s názvem
Léčebná podpora rodiče. Program vede Mgr.
Mária Šabíková, zkušená dětská fyzioterapeutka.
I zde můžete využít zvýhodnění 50%
Zvýhodnění je možné čerpat také na individuální léčebný program, který sestavujeme
na míru každému účastníkovi. Nechte si od nás
program sestavit, a pokud máte trvalé bydliště
v Dobřichovicích, získáte na něj slevu 1.000 Kč.
Výše uvedená zvýhodnění jsou určena lidem
s trvalým bydlištěm v Dobřichovicích a je možné
je využívat až do vyčerpání grantu. Pro informace
sledujte naše webové stránky www.ckp-dobrichovice.cz
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice

Očkovací centra vstupují do
finiše
Očkování v České republice se ve své masivní
podobě zřejmě pomalu chýlí ke svému konci.
Zájem těch, co se mu doposud vyhýbali, se daří
vybudit jen málo, restrikce nepomáhají a tak se
naše moudrá vláda s vrchním koordinátorem

čehokoliv snaží dělat lákavé a vstřícné kroky, aby
k vakcíně přitáhla alespoň mladou generaci. Ty
poslední dva, zcela nesystémové a chatrně fungující očkovací sytém zraňující a podkopávající
kroky, jsou dalšími důkazy v dlouhé řadě ubohých
pokusů, svědčících o naprosté nekoncepčnosti,
neschopnosti a diletantismu našich vládních
činitelů. Je třeba si jen vše pamatovat, čas zúčtování se blíží a my optimisté věříme a doufáme, že
říjnové volby snad přinesou změnu k lepšímu.
V Dobřichovicích se v těchto dnech pohybujeme na hraně kapacity a zmiňovaný úbytek zájmu
zatím vážněji nepociťujeme. Denně jsme schopni
poskytnout až 900 dávek. Přesto se na většinu nejbližších dnů vždy dá nalézt několik volných míst
a ti, co nechtějí čekat, jsou schopni se zaregistrovat
jeden, dva, maximálně tři dny před očkováním. Je
to dáno jednak tím, že máme Petrem Svejkovským
velmi dobře nastavené časové kalendáře a s blížícími se dny umíme postupně zvyšovat desetiminutové kapacity, a jednak nastalý chaos v termínech
druhých dávek s sebou přináší i změny na poslední
chvíli, což vytváří dostatek volných míst v nejbližších časech.
Nicméně i v Dobřichovicích se pomalu schyluje k ukončení provozu. Plánujeme očkovací
centrum uzavřít k 4. září. Tuto sobotu bychom
měli očkovat naposledy. Kdo chce stihnout obě
dávky, bude k nám muset dorazit nejpozději
v sobotu 14. srpna. Pokud přijde později, dostane
jenom první dávku a pro tu druhou si bude
muset změnit očkovací místo, což není nic složitého. Přijde ovšem o komfort místního centra. Při

známém zlozvyku řešit vše až úplně na poslední
chvíli možná budeme ještě mít i druhý prázdninový měsíc veselo. Rozhodně bych ale chtěl
vyzvat všechny, aby neváhali a přišli se nechat
naočkovat a zaručili tak sobě klid a nám ostatním
přispěli ke kolektivní imunitě. Vzhledem k výše
uvedenému doporučuji pořád komfortnější registraci termínu v Dobřichovicích, který včetně času
očkování dodržujeme v nějakých 95% případů,
než tupé mnohahodinové postávání v nekonečné
frontě v chodovském obchodním centru s nejistým výsledkem, zda se na každého vůbec dostane.
Zajímavý soubor poslal v prvním červencovém týdnu ředitel ÚZIS pan dr. Dušek. Přehledně
ukazuje procento proočkovanosti v jednotlivých
sídlech v celé České republice – lze dohledat
v Aktualitách na webových stránkách města
Dobřichovice a na fb. Přehled jednoznačně
dokládá smysl místního očkovacího centra. Při
vyhledání proočkovanosti v sídlech nad 750 obyvatel zjistíte, že nejvíce očkovaných v celé ČR je
v Černošicích, na třetím místě je nedaleký Klínec
a Dobřichovice figurují na místě šestém. Další
obce z nejbližšího okolí jsou v těsném závěsu
a do 50. místa jich je ještě dalších 10. Soubor si
lze stáhnout, dá se v něm různě filtrovat a řadit
podle všemožných kritérií, rozhodně je to zajímavé. Uváděná čísla jsou v souladu s našimi
údaji. Aktuální počet poskytnutých vakcín se
pohybuje někde kolem 40 tisíc a všichni věříme,
že počátkem září by konečné číslo mohlo atakovat hodnotu 50 tisíc.
JG

která pracovala jako vychovatelka u Moserů , kteří
sem jezdili do vily čp. 126 na Brunšov na letní byt.
Po okupaci byla čsl. armáda rozpuštěna. Otec
se oženil a společně s naší matkou Zdeňkou bydleli
ve Vršovicích v Maroldově ulici v Praze, kde jsme se
my všechny děti narodily. Otec byl totálně nasazen
do továrny Kolben – Daněk, kde se vyráběly zbraně

pro německou armádu. Otec je dobře znal, uměl je
opravovat a zacházet s nimi.
Na konci války nás otec všechny odvezl na
Vysočinu, kde žila rodina maminky a kde jsme měli
babičku. Tam jsme přežili válku. Náš otec, který byl
v odboji, se za Pražského povstání zúčastnil bojů
v Praze na Zelené Lišce (část Prahy 4 Na Pankráci).
I když bylo po 5. květnu 1945 jasné, že Němci válku
prohráli, byly stále v Praze německé jednotky a další
kolaboranti, a tak skupiny mužů pomáhaly s prohledáváním domů. Provázely to místní přestřelky, do
kterých se dostali i civilisté. Do bojů se zapojil i náš
otec a na místě, kde je nyní pietní místo, dostal zezadu
střelu do hlavy u stromu, za kterým se kryl před střelbou. Ten strom tam ještě dnes stojí a je na něm v úrovni
hlavy patrný křížek, který tam v roce 1945 vyryl náš
strýc Živec. Ten otcovo tělo identifikoval. Deka, kterou
byl přikrytý, jeho doklady i snubní prstýnek někdo
i tehdy ukradl. Tam skončil jeho mladý život.
Při sbírce na sirotky dostala matka relativně
hodně peněz, které jsme my děti ale mohly použít,
až když nám bude 18 let. Při měnové reformě v roce
1953 ale všechny fondy padly a nám nic nezůstalo.
Matka se rozhodla vrátit do Dobřichovic, zpět do
vily Moserových, ale to bylo v době znárodňování,
kdy vily a fabriky byly konfiskovány.
Matka brala vdovský důchod, my měli nárok
na sirotčí důchod. Později při našem studiu se výše
příspěvku zvýšila o prospěchové stipendium, ale na
rozhazování to nebylo. Matka byla členkou Svazu
protifašistických bojovníků, jehož vedoucí v Dobři-

Zajímavosti
Po stopách (skoro)
zapomenutých hrdinů
Mnoho obyvatel Dobřichovic zná rodinu Šestákovu, zejména nejmladší ze tří sourozenců
učitelku Janu, provdanou Gemperlovou, prostředního Zdeňka Šestáka a nejstaršího, již
zemřelého Rudolfa Šestáka. Pro mnohé bude ale
novinkou, že jejich otec, Rudolf Šesták starší, padl
v květnu 1945 během povstání proti nacistům.
Zanechal své manželce Zdeňce tři malé děti ve
věku 1, 2 a 4 roky, které svého tátu vlastně nikdy
nepoznaly. Po nějakém čase nalezla rodina své
bydliště zde v Dobřichovicích a většina z rodiny
zde bydlí dodnes, dnes to jsou již kromě dětí
padlého hrdiny i jeho vnoučata a pravnoučata.
Rudolf Šesták, hrdina květnového povstání, se
narodil 23. června 1914 ve Zlaté Koruně v jižních
Čechách a padl jako 31letý dne 8. května 1945
při bojích během Pražského povstání v Praze na
Pankráci.
Nechme vyprávět jeho dceru Janu: otec se vyučil
lakýrníkem. Brzy odešel do Prahy, kde studoval
a nastoupil jako úředník na Ministerstvo sociálních věcí. Prý rád hrál kulečník. Během vojny se stal
se vojákem s hodností poručíka. Do Dobřichovic
s vojáky jezdil na plovárnu spolku DOBŘICH, která
bývala na levém břehu Berounky asi tam, kde je
dnes vstup na lávku. Konaly se tam taneční večery
a zábavy. Zde se seznámil s naší maminkou Zdeňkou,

Rudolf Šesták, který padl za naši svobodu.
Fotografie je nejméně 80 let stará a byla
upravena pro tisk Janem Neubertem. Děkujeme.
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chovicích byly paní Dardová a Žváčková. Matce obec
Dobřichovice přidělila v roce 1950 dům v Březové
ulici. To jsme vnímali jako alespoň něco, jako odškodnění, byli jsme sice bez otce, ale se střechou nad
hlavou. Dům byl konfiskát, protože zde před válkou
žily dvě Rakušanky, které ho měly na letní byt a po
válce byly odsunuty. Matce se tak splnil sen, bydlet
ve vlastním domě se zahradou, kde jsme jako děti –
sirotci prožily své dětství. Za našeho dětství a až do
naší dospělosti bydleli v domě další nájemníci.
Dům se postupně splácel právě z nájemného,
ale tehdy bylo nájemné spíš symbolické. V době, kdy
jsem se vdala, pomáhali se splácením již moji bratři,
kteří si již vydělávali. Dům se splatil až v roce 1968.
Postupně se i bratři oženili a na domě se udělalo
mnoho oprav a úprav a rodina se rozrůstala. Po
roce 1993 bylo sice možné žádat o odškodnění pro
vdovy a sirotky po válečných obětech, ovšem jen
po těch, kteří zemřeli do data 5. 5. 1945, ale protože
náš otec byl zastřelen až 8. 5. 1945 nebylo možné
naši žádost tenkrát přijmout a vyhovět jí. Toho jsme
se dočkali až v roce 2003, kdy prošla legislativní
úprava a naše žádost o odškodnění byla podána

a vyřízena. Tak byla otcova zásluha oceněna, my
děti jsme dostaly příspěvek za padlého otce, ale až
k našemu důchodu. Proč to píši teď v době epidemie? Hodně vzpomínám na svůj život a myslím si,

že dětství bylo stejně krásné, zejména vzpomínám
na léta prožitá v dobřichovickém Sokole.
Památka Rudolfa Šestáka ale stále žije i na
místech spojených s Pražským povstáním
v květnu 1945. Jeho jméno bylo dlouho umístěno
na tablu pracovníků, kteří se zapojili do odboje
v budově Ministerstva práce a sociálních věcí na
Palackého náměstí, v současnosti tam tablo již
není. Pamětní deska s jeho jménem byla na domě
v Praze 4, který byl později zbourán. Deska byla
uložena v depozitáři. Po výstavbě developerského
projektu „Rezidenční park Baarova“ se deska se
jménem otce a jmény dalších lidí vrátila do veřejného prostoru před vstup do základní školy jako
malý pomníček. Jeho jméno je na jedné z desek
na pietním místě před kostelíkem Narození Panny
Marie v Michli. Tam jsou uvedena i jména těch,
kteří při posledních bojích za Pražského povstání
přišli o život, při boji o Zelenou Lišku.
Čestná deska je i v místě rodiště Rudolfa
Šestáka, ve Zlaté Koruně. Je u pomníku padlým
během 1. světové války.
IB

miologická situace a také varování meteorologů
před vysokými teplotami. Ty se zmíněného dne
vskutku dostavily a s mírnou nadsázkou je lze
označit jako vražedné. Nicméně však všechny
hráčky, i když nepatřily mezi nejmladší, to
zvládly a po čtyřhodinovém „martyriu“ se mohly
radovat z malých dárků, diplomů a krásných
pohárů věnovaných župou Jungmannovou.
První místo obhájila naše děvčata a na dalších
se v následujícím pořadí umístila družstva: Sokol
Řepy, Jednota Zlíchov a Sokol Řevnice. Ocenění

si sice zasloužily všechny hráčky, ale jako nejlepší
byly vyhodnoceny pouze dvě: Jana z Dobřichovic a Denisa z Řep.
Další (také jubilejní) akcí, která však teprve
proběhne, je XXV. Mistrovství ČR ve volejbale
seniorek; uskuteční se 4. a 5. září na volejbalových kurtech našeho Sokola, kde se v předchozích letech konalo již čtyřikrát. Čestnými hosty
mistrovství jsou: starostka ČOS ing. Hana Moučková, předseda Českého volejbalového svazu
Mgr. Marek Pakosta, starosta našeho města

Deska se jmény padlých hrdinů

Sport
Volejbal opět ožívá
Existoval sice stále, ale po zrušení volejbalových
soutěží jsme si ho moc neužili. První vlaštovkou,
která na dobřichovické kurty po dlouhé době
zavítala, byla tradiční červnová akce – Memoriál Lídy Gemperlové, jehož desátý ročník se
uskutečnil v sobotu 19. června; Přestože byl tak
trochu jubilejní, zúčastnila se ho pouze čtyři
družstva – na slabší účasti se podepsala epide-

Nástup družstev při Memoriálu Lídy Gemperlové. Naše děvčata třetí zleva jsou vedena Ivanou Caldovou
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TJ SOKOL DOBŘICHOVICE
Rozpis cvičení všestrannosti pro rok 2021-22
Platný od 1. 9. 2021
O kapacitě jednotlivých hodin rozhodují jednotliví cvičitelé
KATEGORIE

KDY

CVIČITELÉ

Rodiče a děti od 1.5 roku do 4 let
NAPLNĚNO

Středa 9.15 – 10.15 MS
začínáme od 8. 9. 2021

Irena

Předškolní děti od 4 do 6 let
(bez rodičů) NAPLNĚNO

Úterý 16.30 – 17.15 MS
Úterý 17.15 – 18.00 MS
začínáme od 14. 9. 2021

Lucie

Florbal chlapci od 1. třídy
bude upřesněno

Úterý 17.00 – 18.30 Hala Bios

Jarda

Zdravotní cvičení

Pondělí .18.00 – 19.00 MS
začínáme od 6. 9. 2021

Jana

Čtvrtek 18.00 - 19.00 MS
začínáme od 23. 9. 2021

Pavla

Pilates pro muže a ženy
začínáme od 6. 9. 2021

Pondělí 9.00 - 10.00 MS

Joana

Jemná jóga NOVINKA

Středa 18.00 – 19.00 MS
začínáme od 1. 9. 2021

Neděle 19.00 - 20.00 MS
Katka
MS= malý sál

Cvičení oddílů začíná od 1. 9. 2021. Výše příspěvků na shora uvedené hodiny pro děti na 1. pololetí
školního roku 2021/22 je 800.- Kč. Sokolská známka pro nové členy: děti a senioři od 60 let 200,- Kč
a dospělé 500,- Kč na kalendářní rok 2021. Sourozenecké slevy a sleva při návštěvě více oddílů.
Změna rozvrhu vyhrazena. Informace o cvičení Vám rádi poskytneme na tel.č. 721 173 368,
mail: irenanolova@seznam.cz, https://www.sokol-dobrichovice.cz/vsestrannost/
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Kristián Behenský při svém skvělém hodu diskem
na závodu družstev
ing. Petr Hampl, starosta našeho Sokola Jaroslav Čermák a předseda Středočeského volejbalového svazu dr. Jiří Sloup. Připomeňme si,
že naše děvčata budou obhajovat mistrovský
titul, který vybojovala loni v Křenovicích; přijďte
je povzbudit, aby se jim to podařilo i před
domácím publikem.
HgS

První místo pro atlety
z Černošic a Dobřichovic
v krajském přeboru
dospělých
Červen byl ve znamení mnoha atletických závodů.
Mistrovství České republiky dospělých ve Zlíně, 2.
kolo závodu družstev U16 v Berouně, atletické
víceboje a mnohé další. Pro každý atletický klub je
důležité, aby se jejich atleti zúčastňovali závodů.
Klub tím zviditelňuje svou činnost, získává prestiž
a tím i nové sponzory, díky kterým klub může
zlepšovat podmínky pro trénování všech členů.
Na konci června proběhlo v Berouně 2. kolo
závodu družstev žactva (U16) Středočeského
kraje, kde naši atleti obhájili umístění z prvního
kola. Dívky zvítězily a kluci získali skvělé druhé
místo hned za silným týmem Kladna.
Všichni byli báječní, ale je rozhodně na místě
vyzdvihnout výkon Kristiána Behenského z Černošic, který hodil diskem 45,17 m a se dostal ve
statistikách na 5. místo v celé České republice.
Nádherný byl i výkon Klárky Zbožínkové
na 200m překážek 29,00 s, díky kterému drží
dokonce prvenství v českých tabulkách.
Teď tuto kategorii čeká ještě 3. kolo a následně
finále soutěže družstev, ze kterého snad dívky
i kluci postoupí na Mistrovství Čech družstev. Tak
si budeme držet palce, aby postup vyšel!
Zúčastnili jsme se také Mistrovství České
republiky mužů a žen ve Zlíně, kde si naše tre-
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Nejmenší tenisté
nérka Kateřina Siebeltová vylepšila osobní
rekord na 400m překážek (60,58 s) a kvalifikovala se tak do finále. Bohužel, zdravotní důvody
ji nakonec neumožnily se finále zúčastnit. Naše
další trenérka Karla Brůhová skončila ve vrhu
koulí na krásném devátém místě a jen o malý
„fous“ jí unikla nominace do osmičlenného
finále. Na mistrovství republiky v kategorii
mládeže nás reprezentovala Lucie Hlavičková
a Mikuláš Mutinský. Oba dva na 400 metrů a jako
mladší ročník v kategorii si se závodem poradili
skvěle! Oba nastupovali s osobním rekordem
jako 22. z 24 nominovaných, a nakonec svoje
papírové umístění vylepšili a doběhli 19. a 20.
na MČR.
Je skvělé, že jsme měli účast zatím na republikových šampionátech ve všech kategoriích!
A to nás ještě čeká MČR U16, kde máme několik
medailových ambicí. MČR žactva se koná
v Mladé Boleslavi 18. – 19. září a naši atleti budou
rádi za všechny fanoušky, kteří s námi vyrazí.
1. místo atleti z Černošic a Dobřichovic získali
také v soutěži družstev dospělých na krajském
přeboru v Českém Brodě.
Dne 22. srpna se na domácím, tedy černošickém ovále, konají klubové závody na zahájení
2. části letní atletické sezóny, určitě si tuto akci
nenechejte ujít.
Dále srdečně zveme na klubové zahajovací, tak zvané „náborové“ závody, určené pro
ročníky 2010 – 2016, které se budou konat 13.
září v Černošicích a 14. září v Dobřichovicích. Na
nich si děti, které si nejsou jisté, zda by je atletika
bavila, mohou vyzkoušet na vlastní kůži a zkusit
si, jaké to je a co to obnáší trénovat atletiku.
Chystáme se i na velkolepou atletickou akci
pro 2.000 atletů v Brně – 5. – 7. 9. EUROPEAN
KIDS athletics games (pro ročníky 2006 – 2010),
zkrátka bude toho hodně, co nás v září čeká.
V této chvíli si však ještě užíváme „prázdnin“, kdy atleti stále trénují na ovále v Čer-

nošicích i na sportovišti v Dobřichovicích.
Probíhají tedy tréninky dle rozvrhu na webu
či individuální tréninky po domluvě s trenéry,
ale v běhu jsou i příměstské tábory a velmi
oblíbená soustředění v Sušici. O prázdninách
zkrátka neleníme, ale makáme, protože sportování nás baví.
Hedvika Šebková

F. H. TK Dobřichovice –
Mistrovství ČR smíšených
družstev 2020/2021
Sezóna 2020/2021 je opět velmi úspěšná. Řečí
čísel vypadala následovně:
soutěží družstev v mládežnických kategorií se
zúčastnilo celkem 9 družstev
v každé věkové kategorii startují naše týmy
v nejvyšší středočeské lize
soutěží dospělých se zúčastnila 3 družstva, „A“
tým skončil ve středočeské divizi na 3. místě
klub bude opět i v letošním roce pořádat letní
Mistrovství ČR v kategorii starších žákyň 2021
(již 3. ročník)
F. H. Tenis klub Dobřichovice je tak jedním
z nejaktivnějších členů Českého tenisového
svazu. Počtem mládežnických týmů je mezi
desítkou nejlepších v celé ČR!
Družstva dorostu a mladšího žactva skončila
na celkovém 2. místě ve Středočeském kraji.
Klub ročně pořádá řadu celostátních turnajů
pro závodní hráče. Turnaje pořádané naším
klubem jsou mezi hráči velmi oblíbené.
Závěrem bych všem našim hráčům a hráčkám
rád popřál mnoho sportovních úspěchů i v letní
sezóně 2021.
Další informace najdete na: www. f.h.tkdobrichovice.cz, psát můžete na f.h.tkdobrichovice@
gmail.com
Filip Háva
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Kultura u nás i v okolí

Aňa Geislerová a Jan Seidl se v rolích princezny
Marušky a rybáře našli

Koncert Vladimíra Merty na zámku dne 20. června

Z Dobřichovic do Hronova

Byl jednou jeden král...

Letošní 13. ročník slavností divadla se přehoupl do
své druhé poloviny na vlnách deště, hudebního
doprovodu letních bouřek a větrných akordů.
Přesto se ani jedno představení nezrušilo, předvedly se kvalitní výkony a hlavně diváci předvedli
svou ohromnou a převelikou (mokrou) trpělivost.
Začali jsme již 18. června pohádkou v Lesním
divadle v Řevnicích, ale všechny ostatní divadelní
hry byly odehrány jako vždy na zámeckém nádvoří
v Dobřichovicích. Letos poprvé k nám zavítalo
pražské divadlo Na Jezerce Jana Hrušínského se
svými 4 inscenacemi – hrálo se celkem 6x. Ve dvou
představeních „Pánského klubu“ si zahrála i naše
členka Alena Říhová, která v této malé roli hostuje
již téměř 2 roky i Na Jezerce.
Každá nově vysazená květina musí být
pořádně zalita a tak Jezerka si vybrala ty nejdeštivější večery.
Čeká nás ještě druhá část slavností, která končí
30. července 7. koncertem bratří Ebenů. Doufejme, že se počasí trochu umoudří, že se všichni
naši hosté předvedou v tom nejlepším světle – ne
od blesků nebeských – a že nám diváci zůstanou
věrni i nadále – počasí – nepočasí. Jsme šťastni, že
jsme zvládli veškerou organizaci, všechnu práci
okolo a že někteří z nás mohli svůj téměř všechen
volný čas věnovat našemu divadlu.
A NEJLEPŚÍ NAKONEC: pár dní po ukončení
dobřichovických divadelních slavností odjíždíme
opět do Hronova, tentokrát s komedií „Řeči“. Představení sehrajeme ve čtvrtek 5. srpna dokonce
dvakrát: od 16:30 a od 21:00 hodin. V posledních
čtyřech letech jsme byli již potřetí nominováni
na nejslavnější přehlídku nejlepších amatérských
souborů nejen v ČR. Takovým úspěchem se může
pochlubit jen málo souborů.
Ať žije divadlo a to naše zvlášť!!
A. Říhová

Tenhle článek píšu s vědomím zaujatého pisálka,
protože odstup v mém případě není možný a v
uších mi ještě doznívají písničky z představení.
Myslím, že se nám to fakt povedlo! Možná poprvé
ve svém divadelním životě v takové míře prožívám pocit uspokojení z dobře vykonané práce
a snad i trochu hrdosti na své dílo, protože zorganizovat tenhle cirkus v tak krátkém čase stálo
opravdu velké úsilí. Zařídit kostýmy, rekvizity,
nahrání nových a přezpívání přeobsazených písniček, veškerou propagaci, focení, grafiku, video,
výlep plakátů, atd. Stála jsem u všeho – od nápadu
až po nákup toaletního papíru na záchody.
Sice by se zdálo, že pohádku jen “opakujeme”,
ale hrála se naposledy před pěti lety a došlo i k
poměrně zásadnímu přeobsazení. Zkoušet se
muselo, a to nemálo! Jiří Oberfalzer se ujal hlavní
role krále s obdivuhodnou zodpovědností – už
jen naučit se takový “flák” v tak krátkém čase je
skoro nemožné. Text uměl zpaměti už při první
zkoušce. Aňa Geislerová v roli Marušky skutečně
zazářila a všechny okouzlila – diváky i nás herce!
Navíc s Rybářem Honzou Seidlem jim to moc
slušelo. Myslím, že i díky ní jsme se všichni snažili
o trochu víc. Aně se ochotničení s námi líbilo a už
je „naše“ a my „její“. A bude-li mít čas, ráda si zase
zahraje a to je radost veliká.
Komoří Atakdále v pojetí Jiřího Šafránka uzrál
jako víno a dialogy si společně s králem přímo
užívali. Všichni herci byli ve svých rolích skvělí.
Stačilo, aby kouzelná babička Olinky Vokurkové
poprvé promluvila – a už jsem měla slzy v očích.
Takovou laskavost a moudrost v hlase nemá
nikdo. V případě princezen (Evža Koblížková a Jája
Kroupová) i jejich nápadníků a milovníků mi bylo
mi napřed lehce vyčítáno, jsou už trochu v letech,
ale máme snad úchvatnější Zpěvanku? Či půvabnější Drahomíru? Mohl by snad někdo ze souboru

zahrát krásného prince líp než Petr Koblížek?
Najdeme snad prince chrabřejšího nad Jiřího Geisslera? A jak se říká, není malých rolí – například
dudák Saši Skutila sice řekne na jevišti sotva tři
krátké věty, ale stačilo pár tónů na dudy a lesní
divadlo bylo jeho! Diváky strhl na svou stranu
i v roli stromu v chodícím lese. Petr Svejkovský si
pohrál s celníkem, Dušan Navařík se s grácií z kdysi
pláteníka vtělil do zahradníka. Alena Říhová
v mužské roli kuchaře byla naprosto skvělá, a jak
se ukázalo, i nenahraditelná. Navíc srdnatě hrála
i přes obrovskou bolest se zánětem okostice
a s antibiotiky! Radost jsem měla i z “mých” dětí.
Původně se zdálo, že jich bude moc a že “tlupa”
kuchařů a lesních potvor přebije celou hru.
Nakonec ale hrálo jen sedm velkých a čtyři malé.
Pět dětí (pražská odnož Kukadýlka) odpadlo,
protože dojíždění a zkoušení hlavně večer bylo
hodně náročné. Také muchomůrka Oliver Král dal
nakonec přednost sběru zlatých medailí v kanoistice. Z původních dorostenců zbyl jen vílák Fanouš
v absurdním kostýmu, jakoby z jiné pohádky. Ale
pobavil – diváky, nás a prý i sebe.
Při představení vše šlapalo jako hodinky – a to
zejména díky Lucce Hochmalové, která měla na
starosti (mimo jiné!) inspici. Téměř každý herec
měl svou roli i v zákulisí – Giorgia Králová se
starala o rekvizity a černé divadlo, Pavlína Dudová
o garderobu a převleky, Kačka Věnečková organizovala děti, dvořan Petr Král krom dalekohledu
obsluhoval i oponu, Jitka Vosková coby dvorní
dáma – vášnivá čtenářka – napovídala přímo
na pódiu. Zahradník Dušan s celníkem Petrem
měli na starosti pěnostroj. Ať mi, prosím, odpustí
všichni, koho jsem nejmenovala.
Velikou zásluhu za zdárný chod celého
divadla měl jednoznačně Petr Calda! Nejen že
strávil mnoho dní těžké dřiny při stavbě kulis (a
díky za pomoc i jeho týmu a také Karlu Královi),
ale bez důmyslných světel, efektů (plazivá mlha)
a skvělého zvuku by představení nefungovalo.
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Myslím, že dnešní svět potřebuje pohádky
jako sůl! Na představení se přišlo podívat
bezmála dva tisíce malých a velkých diváků – a to
i při dodržení náročných protiepidemiologických
vládních nařízení! U vchodu jsme kontrolovali
certifikáty a vybírali čestná prohlášení (ani se
neptejte, co všechno museli diváci na sebe prozradit), na jedné lavičce směli sedět jen členové
jedné domácnosti, pravá část hlediště mohla
o přestávce stát ve frontě na burgera, levá na
párek a všude na stromech byla rozvěšená dezinfekce.
Dobře to dopadlo, nad ješitností i nad blbostí
zvítězila láska a i přes velké náklady představení
neprodělalo. Dokonce jsme mohli výtěžek ze
vstupného ve výši 20.000 Kč věnovat obci Mikulčice, která byla postižená tornádem. A co bude
dál? Pohádku si nejspíš zahrajeme zase 10. září,
a to v letním kině v Berouně! Budeme informovat
v příštím čísle.
(kuku)

Kulturní
přehled
Dobřichovic
na srpen 2021
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00
Dobřichovice vaším objektivem –
první ročník fotografické soutěže, které
se účastnilo 54 fotografů.
Výstava je otevřena denně od 9 h do
21 h, pořádá KC Dobřichovice. Vstup je
zdarma.

Café galerie Bím
Až do konce srpna budete moci v Galerii
Bím v ul. 5. května výstavu litografií
světoznámého českého malíře stylu Art
Nouveau Alfonse Muchy.

Sobota 7. srpna od 19 h
v karlickém kostele
sv. Prokopa a sv. Martina
Pocta Jaroslavu Šarounovi –
Ludus musicus a hosté

Sobota 21. srpna od 20 h
na zámku
Stanislav Mrožek – Kouzelná
noc

Festival Musica Viva 2021

ORFEUS)

Čtvrtek 12. srpna od 19 h
na zámku
Jazz club – swing session

Sobota 28. srpna celý den
v areálu křižovnického zámku
Vinařské slavnosti

Autentický swing v nejryzejší podobě.

Vstupné 80,-

Festival Musica Viva 2021

Pátek 13. srpna od 18 h
U věže (pivnice na nádvoří
zámku)
Koncert tří kapel
Plusminusnula, Cold Cold
Nights a Role
Alternativní indická muzika.
Pořádá J. Tomšů, pivnice U věže

Sobota 14. srpna 10 h – 16 h
před zámkem u řeky
Veteráni pod zámkem

Pátek 17. září od 19 h
na zámku
Historie vokální hudby
– pěvecký sbor Vox
Nymburgeniss
Festival Musica Viva 2021. Poznámka
– Vstupné na celý festival Musica Viva
500,- Kč, jednotlivé koncerty 150,- Kč,
zvýhodněné 100,- Kč, předprodej
Infocentrum Dobřichovice
Připravujeme:
11. září Královský průvod a festival
Šermířská alotria
25. září soubor členů České filharmonie

Výstava vybraných historických vozidel

– pocta Jaroslavu Šarounovi v karlickém

se speciální expozicí amerických vozidel

kostele sv. Martina a sv. Prokopa

Sobota 14. srpna od 14 h
pod lávkou
Dixieland festival
Vstup zdarma. Pořádá J. Turek a Město
Dobřichovice

Neděle 15. srpna od 16h na
zámku
Pieces de société

Vstup je zdarma
Hudba poč. 19 stol. Pro dvě tři kytary.
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Absurdní jednoaktová hra, divadlo

Další kulturní akce

Festival Musica Viva 2021

V sobotu 7. srpna od 8 h do
12 h pod lípou u řeky
Farmářské trhy

V sobotu 21. srpna od 8 h do
12 h pod lípou u řeky
Farmářské trhy

Pořádá Město Dobřichovice

Pořádá Město Dobřichovice

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
V pátek a v sobou 13. a 14. srpna rozezní Lesní
divadlo Rockový Slunovrat.
Od 17. do 27. srpna zaplní Lesní divadlo obdivovatelé Dejvického divadla. Připraveny jsou
osvědčené kusy – Ucpanej systém, Elegance
molekuly, Brian a Vzkříšení.
V pondělí 30. srpna od 20 hodin odehraje
Divadlo RePublika v Lesním divadle stále aktualizovaný kus Boss Babiš. Vstupenky lze zakoupit
na www.divadlorepublika.cz.
Už nyní si mohou milovníci vážné hudby
(i úplní začátečníci v jejím poslechu) zakoupit
on-line vstupenky na Filharmonii v lese na
portále GoOut. Koncert se koná v neděli 5. září,
Komorní filharmonii Pardubice řídí Debashish
Chaudhuri, sólistou je tentokrát Václav Hudeček.
Na programu budou jubilující skladatelé: W.
A. Mozart, C. Saint – Saëns, A. Dvořák a dále F.
Mendelssohn Bartholdy a Pablo de Sarasate.
VS
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Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell typu
Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ks.
Prodej: 2. srpna, 5. září a 9. listopadu 2021
v Dobřichovicích u městského úřadu od 14.20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info Po - Pá 9.00 - 16.00 hod. na tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Nová linka COVID volejte 1221
všední dny 8 – 19, víkendy 9 – 16:30
COVID linka pro seniory 800 555 655
Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155

Policie – 158
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie Řevnice
775−718 588
Hasiči Řevnice tísňové volání – 150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182

před zámkem

sobota 7. a 21. srpna od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz

Dejvické divadlo opět
uvidíme v Lesním
divadle
Tradiční
vystoupení
Dejvického
divadla
v řevnickém Lesním divadle se letos opět bude
konat. Nejprve tento prestižní divadelní soubor
zahraje ve dnech 17. – 19. srpna trochu kontraverzní hru „Ucpanej systém“, následovat bude ve
dnech 20. – 22. srpna hra o světovém chemiku
Antonínu Holém s názvem „Elegance molekuly“,
pak 23. a 24. srpna bude předvedena hra režiséra
Miroslava Krobota „Brian“ o osudech kytaristy
Briana Jonese a nakonec se dejvičtí představí
hrou „Vzkříšení“, kterou sehrají 26. a 27. srpna
2021. Všechna představení začnou ve 20:00
hodin.
VK
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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

Hasiči Dobřichovice – 150

D ů l e ž i t á

Záchranná služba Řevnice, doprava nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037

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

Kino Řevnice srpen 2021
(více na www.kinorevnice.cz)
Středa 4. srpna / 20:00 Moucha v kufru
Pátek 6. srpna / 21:00 Letní kino: Útěk do divočiny
Sobota 7. srpna / 16:00 Hotel Transylvánie: Transformánie / 20:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Středa 11. srpna / 20:00 Zelený rytíř
Pátek 13. srpna / 21:00 Letní kino: Diego Maradona
Sobota 14. srpna / 16:00 Expedice: Džungle /
20:00 Muž se zaječíma ušima
Středa 18. srpna / 20:00 Nejlepší léta
Pátek 20. srpna / 20:30 Letní kino: Všichni dobří
rodáci
Sobota 21. srpna / 16:00 Tlapková patrola ve filmu
/ 20:00 Večírek
Středa 25. srpna / 20:00 Cesta domů
Pátek 27. srpna / 20:30 Letní kino: Vinnetou 1
Sobota 28. srpna / 20:30 Letní kino: Bábovky
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