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Připomeneme si Listopad 1989
120 let dobřichovického Sokola
Vánoční cukroví – péci nebo koupit hotové?
Svoz nebezpečného odpadu

10/2019

Slovo starosty
Třicet let od pádu komunismu
Před rokem jsme si připomínali výročí 100 let od
vzniku samostatného Československa. I letos, a to
již za pár dní, nás čeká další, neméně významné
výročí. Je jím 30 let od Sametové revoluce a pádu
totalitního komunistického režimu v Československu. Za těch 30 let se v našem státě změnilo
takřka vše, jsme členy Evropské unie, NATO,
můžeme se svobodně vyjadřovat, cestovat, ekonomicky se máme podstatně lépe. Nenapadá mě
opravdu ani jedna oblast lidského života, o níž by
bylo možné říci, že za komunismu bylo v tom, či
onom lépe, než za demokracie. I Dobřichovice se
za těch 30 let výrazně změnily. Ze šedivé obce za
Prahou na pěkné malé město s vyspělou infrastrukturou, kvalitní architekturou a kulturním
životem, který nám závidí nejedna okolní obec.
I dnes se ale můžeme setkat s bagatelizováním zločinů komunismu, někteří lidé se nechají
slyšet, že tento režim nebyl až tak strašný. Je
proto třeba stále připomínat, že byl! Byl to
naprosto zrůdný systém, pošlapávající práva
a svobody miliónů lidí, který byl zcela srovnatelný
s režimem nacistického Německa. Za desítky let,
kdy komunistické režimy ovládaly mnoho států,
měly na svědomí miliony lidských životů. Stovky
milionů lidí žily a bohužel například v Číně dosud
žijí v nesvobodě. V Číně jsou komunistickým
režimem na každém kroku lidé špehováni a šikanováni takřka stejně, jako v Orwellově románu
1984. Totalitní, byť ne přímo komunistické režimy,
jsou u moci i v mnoha dalších státech. Jde především o Rusko, které svou agresivní expanzivní
politikou ovlivňuje mnoho států ve svém okolí,
Českou republiku nevyjímaje.

Demokracie a svoboda nejsou věci, které by
byly samozřejmé a je třeba za ně stále bojovat
nebo se za chvíli ocitneme zpět v totalitě. O to
se, dle mého názoru, vehementně snaží současný prezident, který nás táhne do náruče
Ruska a Číny, premiérem je bývalý komunista,
agent STB, pro něhož je morálka prázdným
pojmem. Snaha o ovlivňování justice, napadání
veřejnoprávních médií, střet zájmů, to všechno
jsou věci, které kousek po kousku naši demokracii oklešťují. Myslím, že je proto důležité si připomenout události a atmosféru listopadu 1989
a následujících měsíců, kdy naprostá většina
národa upřímně toužila po tom, aby totalitní
režim padl a žádná další totalita se již nikdy
nevrátila.
V současné době dospívají generace, které
komunistický režim a Sametovou revoluci roku
1989 již nezažily. Rádi bychom, aby si události
z roku 1989 mohli i v našem městě připomenout
nejen všichni, kteří je osobně prožívali, ale i ti,
kteří v té době ještě nebyli na světě a rok 89 je pro
ně látkou z učebnic dějepisu. V Dobřichovicích
proto připravujeme na připomenutí 30. výročí od
pádu komunismu dvě akce.
Tou první, která proběhne již 9. listopadu
a město ji pořádá, podobně jako loňské oslavy
100 let republiky, spolu s Dobřichovickou divadelní společností, bude rekonstrukce pražských
událostí ze 17. listopadu 1989. Pracovní název
vzpomínkové akce/představení je „Nechceme
zpět aneb Mami, tati, jak to tehdy bylo?“.
A proč proběhne tato připomínková akce
již týden před 17. listopadem? Původně jsme
uvažovali o sobotě 16. listopadu, ale to půjde
mnoho lidí na plánovanou demonstraci na Letné.
V neděli 17. listopadu si pak mnozí z nás budou

chtít připomenout 30 let staré události přímo
v Praze.
Všechny bych vás chtěl proto pozvat v sobotu
9. 11. od 14:00 do Školní ulice, za budovou nové
školy v ul. 5. května, která se na chvíli promění
v Albertov. Zde si budeme moci poslechnout
projevy studentských vůdců, které ztvární dnešní
dobřichovičtí studenti. Ulice 5. května se pak
stane na pár chvil Národní třídou s kordónem
policistů v autentických uniformách i s dobovými policejními vozy. Uličkou mezi ul. 5. května
a Křižovnickým náměstím, která se pro tento
okamžik stane pražskou Mikulanskou ulicí, pak
budete moci před policisty „utéct“ na zámek, kde
bude pokračovat program již na aktuální témata,
související s 30 lety naší demokracie a hrozbami,
kterým tato demokracie dnes čelí.
Symbolickou vstupenkou na vzpomínkové
odpoledne je svazek klíčů, kterými studenti v roce
89 odzvonili konec komunistického režimu. Další
informace jsou v článku Jiřího Geisslera v tomto IL.
Druhou, velmi zajímavou událostí, spojenou s výročím 17. listopadu, bude beseda
s Ladislavem Špačkem, bývalým mluvčím pana
prezidenta Václava Havla. Ta se bude konat 14.
listopadu od 19:30 hodin (podle zájmu občanů
proběhne buď v sokolovně, nebo v hale Bios).
Tématem besedy bude působení pana Špačka na
Pražském hradě a jeho zážitky z dob spolupráce
s Václavem Havlem. Když si vzpomenu, s jakou
noblesou a profesionalitou svoji práci pan Špaček
vykonával, je až k neuvěření, jak se doba změnila
a jaká osoba může dnes vykonávat funkci mluvčího u současného prezidenta.
Podrobnosti o přednášce pana Špačka jsou
také uvedeny v článku Jiřího Geisslera
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Dezinformace kolem
regulačního plánu
Na posledním zasedání zastupitelstva v září
tohoto roku byl na programu bod o přijetí
změny č. 1 regulačního plánu centra Dobřichovic, vyvolané rozhodnutím soudu ve sporu:
někteří obyvatelé Palackého ulice vs. Město
Dobřichovice.
Obsahem bodu bylo přijmout či nepřijmout
změnu RP v rozsahu přesně odpovídajícím rozhodnutí soudu. Soud je z podstaty věci nezávislý.
Proti jeho rozhodnutí se navíc žádná ze stran
neodvolala (resp. nepodala tzv. kasační stížnost,
což je obdoba odvolání).
Jak je možno vyčíst z veřejného spisu, námitky
a připomínky ke změně dali:
Ivana Furmánková, MgA. Tomáš Koutník, Ing.
Vladimír Vopelka, Ing. Zdeňka Klimková, Ing. arch.
Martin Tunka, Ing. arch. Jitka Mejsnarová.

Všechny námitky a připomínky jsou téměř
totožné a vznikly evidentně koordinovaně.
Pozoruhodná debata se vyvinula na příkladu
námitky paní Furmánkové, týkající se jejích
pozemků č. 89 a 90.
Jádrem námitky paní Furmánkové bylo, že
aplikací RP centrum a změny č. 1, zejména vlivem
stavební čáry, nebude moci na svých pozemcích postavit žádnou smysluplnou stavbu, což
jí způsobí újmu na majetku. Dotyčná píše, že
nemohla ze soukromých důvodů uplatnit svou
námitku v průběhu tvorby RP centrum.
Od přítomného Martina Tunky (na zastupitelstvu nezaznělo, že byl zástupce navrhovatelů
u soudu proti městu) jsme se k tomu dozvěděli,
že soud ve skutečnosti chtěl rozhodnout jinak,
než je psáno v rozsudku, že on ví, jak soud chtěl
ve skutečnosti rozhodnout a že soud chtěl rozhodnout v prospěch paní Furmánkové, ale v rozsudku to není zaznamenáno. Děláme tedy chybu,
když se držíme pouze znění rozsudku soudu,

protože až se bude soudit někdo další, tak tam
odhalí chyby.
Od zastupitelky Martiny Tunkové jsme se
k tomu dozvěděli, že schválením změny č. 1 RP
centrum zcela znehodnotíme pozemky paní
Furmánkové, což při její tíživé situaci je o to
hanebnější. Situace těch pozemků je prý taková,
že vzhledem k omezení stavební čárou, se na
ně již žádný dům nevejde. Je to prý v rozporu
se soudním rozhodnutím, zákonem i zdravým
rozumem. Ona sama pak doporučí, aby se paní
Furmánková opět s městem soudila.
Usnesení k bodu „Vydání změny č. 1 regulačního plánu Dobřichovice – centrum“ bylo nakonec
schváleno a to všemi přítomnými zastupiteli
s výjimkou všech členů FOD, kteří byli proti přijetí
změny RP centrum v rozsahu dle rozsudku soudu.
Jak se ale věci ve skutečnosti mají?
Paní Furmánková byla jedním z navrhovatelů
soudního řízení proti RP Centrum. Tedy soud již
její případ posoudil. Ve věci scelování pozemků

Obrázek na titulní straně: Při krásném podzimním počasí se modrý balon téměř dotkl věže zámku. Foto Hynek Moravec
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14. listopadu proběhne v sokolovně beseda s Ladislavem Špačkem
a ve věci stavebních materiálů v záplavovém
území kladně. Ve věci stavební čáry a přípravy na
obchodní parter z důvodů procesních záporně.
Ve všech ostatních věcech, jako je rozpor se stavebním zákonem, rozpor se zadáním, atd., soud
rozhodl také záporně. Paní Furmánková ale nevyužila ani možnost podat proti rozhodnutí soudu
kasační stížnost. V rámci projednávání změny č.
1 pak ve své námitce požaduje téměř to samé,
v čem jí soud již jednou nevyhověl. Zastupitelstvo
nyní rozhodlo přesně v souladu s rozhodnutím
soudu. Naopak v rozporu s rozhodnutím soudu
by bylo k její námitce přistoupit kladně.
Není pravda, že by paní Furmánková nevěděla o procesu pořizování RP Centrum a jeho
významu. Minimálně již 16. 1. 2013 se k němu
formou připomínky vyjadřovala. K tomu
poznámka pro zajímavost: Mimo jiné požadovala
(tak jako ostatní podepsaní) odstranění institutu
veřejně prospěšné stavby z jejího pozemku,
čímž se v podstatě, zřekla nároku na kompenzaci
danou zákonem. Tehdy jsem obyvatelům Palackého ulice říkal, že to je z jejich strany chybný
krok. Tito ovšem dobře míněnou radu nevyslyšeli.

Dále není pravda, že by paní Furmánková
nemohla po aplikaci regulačního plánu postavit novostavbu, či významně změněnou stavbu
v poloze ustoupené na regulační čáru. Vzhledem k povolené 100% zastavěnosti v pásu
přiléhajícímu ke komunikaci, může postavit
smysluplný objekt o stejné, ne-li větší ploše,
než jsou současné stavby na dotčených pozemcích (hrubým měřením, ztratí 60 m2, ale získá
70 m2). Pokud by regulační plán vůbec nebyl,
paní Furmánková by, vzhledem k tomu, že
zastavěnost jejích parcel je nyní 67% a územní
plán povoluje pouze 50%, musela novostavbu
postavit menší, nebo by mohla svou stavbu jen
udržovat. Tedy by se dalo říci, že RP Centrum
paní Furmánkové z hlediska využitelnosti
pozemků daných regulativy územního plánování její pozemky naopak zhodnotil. Respektive umožnil větší zastavěnou plochu, než měla
do té doby.
Pro případ paní Furmánkové tak platí:
Regulační plán ve srovnání s regulací pouze
dle územního plánu její majetek (pozemky)
s vysokou pravděpodobností zhodnocuje.

Nebude-li sama chtít, tak na novou stavební
čáru ustupovat nemusí a může ve své stávající budově provést stavební úpravy až
do rozsahu definovaného RP centrum (do
výměny alespoň dvou třetin půdorysné
plochy stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím, do rozšíření o alespoň
dvojnásobek podlahové plochy stávající
stavby, při navýšení pozednicové stěny o více
než 0,5 metru).
Pokud bude i nadále své kroky orientovat
směrem ke zrušení platnosti celého RP, tak se
v případě novostavby na svém pozemku ekonomicky poškozuje. Nehledě na ztráty času
a energie, které při prosazování svého požadavku stráví soudem.
Shrnuto vyvstává zde množství otázek k přemýšlení, například:
Dostávají obyvatelé Palackého ulice úzce
spolupracující s FOD skutečně pravdivé
informace respektive informace co skutečně
je nebo není v jejich zájmu a co pro ně regulační plán opravdu znamená? Zde si připomeňme, že zejména na základě smyšlené
informace, že na každém pozemku bude
moci vzniknout místo jedné stavby soubor
staveb pro bydlení, dojde k přestavbě celých
Dobřichovic a nekontrolovatelnému nárůstu
počtu obyvatel. Kdy po sérii přednášek
a doručení letáčků do všech domácností,
bylo vystrašenými občany odevzdáno množství stejných, předem předepsaných připomínek.
Povede FOD nadále argumentaci tak, že kroky,
které lidé nakonec podnikli nebo podniknou, mohou jít proti jejich vlastním zájmům,
nehledě na zájmy města?
Měl by zastupitel v obci hájit spíš obecní
zájem (chceme mít bezpečnou, funkční,
hezkou ulici) nebo spíše něčí osobní zájem
(na svém pozemku si mohu stavět cokoliv
a soused nesmí stavět nic)?
Filip Kándl
Zápis, videozáznam zasedání zastupitelstva,
RP centrum a rozhodnutí soudu jsou k nalezení
na webových stránkách města. Stručný článek
o zasedání je v tomto listu.

Zprávy z městského úřadu
Hledáme vánoční strom
Vážení občané Dobřichovic. Jako každoročně
bychom i letos chtěli na Křižovnickém a Palackého náměstí vztyčit v době Adventu vánoční
stromy. Tyto stromy bývají obvykle darovány
lidmi, kteří mají na své zahradě smrk či jedli, které
již svou výškou ohrožují bezpečnost, ale jsou
hezké a hodí se jako vánoční strom do centra
našeho města. Pokud takovýto strom máte
a chtěli byste jej darovat městu, prosím obraťte
se na městský úřad telefonicky (25771-2182)
nebo e-mailem (info@dobrichovice.cz). Pokácení
stromu a jeho odvoz zajistí město a Váš strom
ještě udělá radost všem lidem v Dobřichovicích.
Petr Hampl

Sběr a odvoz nebezpečného
odpadu
Poslední letošní termín svozu nebezpečného
odpadu je v sobotu dne 30. listopadu 2019.
Kontejner bude přistaven jako obvykle:
9:00 – 10:00: u nádraží v ulici Tyršově
10:00 – 11:00: před městským úřadem v ulici
Vítově
11:00 – 12:00: před budovou MŠ v ulici Březové – Francouzská
12:00 – 13:00: u recyklačního dvora na ulici 5.
května
Za odložení vašeho nebezpečného odpadu
do kontejneru nebudete osádce vozu nic platit,
protože náklady jsou pokryty poplatkem za

odpad, který jste jistě již zaplatili.
Nebezpečným odpadem jsou staré barvy
a jejich zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od
barev, oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebované prostředky na ochranu rostlin, nespotřebované fotochemikálie, zářivky a výbojky, veškeré
monočlánky a podobné suché baterie a další
nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad nepatří do popelnice!
Musí se odborně recyklovat nebo ukládat na speciálně zabezpečenou skládku, aby neohrožoval
naše životní prostředí.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
přistaveny další sobotu 7. prosince 2019 – více
informací přinesou následující Informační listy.
-tjmnk-
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Domácí zpravodajství
Třicet let od listopadu 1989
v Dobřichovicích
Narodil jsem se 18 let po konci 2. světové války,
a přestože se doma velmi často hovořilo o 1. republice, o době války, ale i o událostech únorových,
nebo třeba i o 50. letech, a přestože jsem si pak
i spoustu věcí přečetl, pořád je to pro mé vnímání
něco nepředstavitelně historického a vzdáleného. Zanedlouho si budeme připomínat 30 let
od Sametové revoluce, tedy dobu, která je ještě
o dalších 12 let vzdálenější. Tak i proto se snažím
pochopit dnešní mladé, kteří mnohdy nesdílejí
mé nadšení a vyprávění o tom, co se tehdy dělo
berou s jistým útrpným výrazem. Naštěstí se našlo
více mých vrstevníků, kteří se rádi o své vzpomínky
podělí. A tak vznikl nápad pokusit se připravit „Živé
obrazy ze 17. listopadu 89“. My, znamená v tomto
případě Dobřichovická divadelní společnost
s podporou města. Přípravný výbor vzniká již od
května. Spolu se svou partnerkou Janou Dudeškovou jsme velmi rychle získali ke spolupráci Kateřinu Filla Věnečkovou, posléze i pana starostu Petra
Hampla a Petra Krále. S podzimem nás doplnili
Josef Kutílek a opravdový vůdce místní mládeže
Viktor Ježek a snad ještě přijdou další.
Protože nechceme bránit nikomu v účasti na
demonstraci na Letné, která proběhne 16. listopadu a předpokládáme, že 17. listopadu bude
většina místních chtít vyjet na výlet do Prahy,
rozhodli jsme se pro sobotu 9. listopadu 2019 od
14 hodin.
V tento den odpoledne bychom se v Dobřichovicích chtěli vrátit do centra Prahy 30 let
zpátky. Pod heslem „Nechceme zpátky, aneb
živé obrazy ze 17. listopadu 1989“ proběhne
u přístavby základní školy – tedy na „Albertově“ –
povolená demonstrace, při níž vystoupí studentští vůdci s autentickými projevy, pak se přítomní
vydají průvodem přes zámecké nádvoří na „Vyšehrad“, kde u „hrobu K. H. Máchy“ (rozuměj před
budovou městského úřadu) položí květiny, aby
se vzápětí průvod otočil a vydal zpět do centra
města. Na „Národní třídě“, v ulici 5. května, bude
policejním kordonem zastaven a posléze i zezadu
obklíčen u VB centrály. Odtud budou později
účastníci manifestace vyhnáni úzkou uličkou
směrem ke Křižovnickému náměstí a na nádvoří
zámku, kde si připomeneme několik událostí spojených s balkonem Melantricha a pak se střihem
přeneseme do současnosti, abychom si vzájemně
sdělili, jak nahlížíme na současnou atmosféru ve
společnosti a chování a jednání současných politických a vládních špiček. Mezi tím vznikne v podloubí na Národní třídě pietní místo, kde bude
možno zapálit svíčky.
Během odpoledne by měly zaznít studentská
i československá státní hymna, písně Ach synku,
synku a Jednou budeme´ dál, předzpěvačkami
budou členky hudební skupiny Cabinet. Z okna
„Melantrichu“ zazpívá několik „krylovek“ Petr
Bendl a zazní i Modlitba pro Martu v podání
Lucky Kukulové.
Pokud se vše podaří zrealizovat správně,
mělo by se jednat o jakousi rozhlasovou repor-
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táž známého moderátora Petra Krále se živými
vstupy do vysílání.
Předpokládáme, že se do příprav zapojí i žáci
základní školy, kteří v rámci výuky vyrobí někdejší
transparenty, předpokládáme pomoc od místního spolku dobrovolných hasičů, pevně věříme,
že přijedou členové spolku policejní historie,
pomoc přislíbil Jiří Krupička s kamarády veteránisty.
Na první pohled to možná vypadá jednoduše,
ale opak je pravdou. Organizační výbor se již řadu
týdnů potýká se všemožnými problémy, když ta
hlavní obava přitom panuje, aby se celá vzpomínka nepřeklopila do nějaké estrády, či parodie.
Považujeme totiž za důležité si uvědomit, že
17. listopad 1989 byl počátkem naší současné
éry a je namístě se zamyslet nad tím, zda cílů,
které jsme si tehdy vytýčili, bylo dosaženo a ideje
byly naplněny. Máme, co jsme chtěli? Není ohrožena demokracie? Nechceme jen vzpomínat,
ale aktivně pokračovat v prosazování těchto cílů
a idejí.
Budeme rádi, když si přijdete ony historické
události připomenout spolu s námi. Budeme
rádi, když s sebou vezmete své děti i dospívající
mládež, těm hlavně je celá akce určena. Budeme
rádi, když se co nejaktivněji spolu s námi do
toho všeho zapojíte. Třeba tím, že si vezmete na
sebe něco z tehdejšího oblečení, či že si přinesete svazek klíčů na cinkání. Budeme rádi, když
pomůžete k vážné a důstojné atmosféře celého
odpoledne.
Kateřina Filla Věnečková a Jiří Geissler

Zasedání zastupitelstva města
V úterý 17. září se konalo 5. zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období. Bylo
přítomno 13 zastupitelů, dva byli omluveni. Na
programu byly tyto body:
1. Prostor pro dotazy a náměty občanů
2. Informace o stavu projednávání územního
plánu
3. Převod pozemků pod místními komunikacemi z vlastnictví Lesů ČR do vlastnictví města
Dobřichovice
4. Schválení rozpočtového opatření č. 2 / 2019
5. Vydání změny č. 1 regulačního plánu Dobřichovice – centrum
V bodě 1 nebyly žádné dotazy, ani náměty
z řad občanů.
Starosta představil hosta zasedání Ing. L.
Vicha, výkonného pořizovatele územního plánu
města Dobřichovice. Ing. Vich konstatoval, že do
dne konání zastupitelstva bylo zpracováno 212
podání z 390; předpokládá, že do 30. 9. bude
dokončeno vyhodnocení a zpracováno pracovní znění pokynů, a to následně předáno Ing.
arch. Kándlovi jako určenému zastupiteli. Objem
i obsah podání byl výjimečně velký – celý spis
má 2.040 stránek. Tato skutečnost bude působit
problémy i při zpracování dokumentace pro
veřejné projednání. Ing. Vich následně porovnal
kroky tvorby územního plánu v Dobřichovicích
s jinými městy (např. Čelákovice s 11.000 obyva-

teli zaevidovali 240 podání) i se stejnými kroky
v Dobřichovicích v historii; seznámil zastupitele
s nálezem Ústavního soudu v případě Pece pod
Sněžkou.
K tomuto bodu diskutovali Ing. Havlík, Ing.
Kándl, Ing. Klimková, Ing. Tunková a Ing. Vich.
Zastupitelstvo 12 hlasy proti 1 vzalo zprávu Ing.
Vicha na vědomí.
Několik let usiluje město o převod pozemků
pod několika místními komunikacemi z vlastnictví ČR – Lesy ČR do vlastnictví města Dobřichovice. Nyní se konečně otevřela tato možnost
a Lesy ČR jsou připraveny městu bezúplatně
převést sedm pozemků pod místními komunikacemi v části města Brunšov, protože řád Křižovníků proti odmítnutí vydat tyto pozemky v rámci
církevních restitucí nepodal žalobu. Jedná se
o tyto pozemky:
č. 2502/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 54 m2. Část ul. Gen. Pellé
v zatáčce u obecního lesa
č. 2547/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1366 m2. Část ul. K Lomu.
č. 2605/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 892 m2. Východní část Lesní ulice.
č. 2819 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 2808 m2. Západní část Lesní ulice.
č. 2741/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 420 m2. Dolní část ul. Na
Vyhlídce.
č. 2816/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 459 m2. Část ul. Na Vyhlídce.
č. 2816/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2106 m2. Horní část ul. Na
Vyhlídce.
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod
těchto pozemků do vlastnictví města Dobřichovice.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2019. Jedná se o několik
menších změn. První z nich se týká písařské
chyby, která vznikla na minulém zastupitelstvu,
kdy bylo schváleno, že v paragrafu 2119 je provedeno vyrovnání výdajové strany rozpočtu (snížení
tohoto paragrafu) z důvodu navýšení některých
paragrafů změny na výdajové straně rozpočtu.
Paragraf 2119 však v rozpočtu města vůbec nefiguruje, správně měl být uveden paragraf 2219
(Ostatní záležitosti pozemních komunikací).
V paragrafu 2292 se jedná o malé navýšení
nákladů na dopravní obslužnost – autobusy (rozpočtováno je vždy dle předchozího roku a nelze
zcela přesně odhadnout náklady roku následujícího).
U paragrafů 3319 a 2419 jde o formální přesun
částky, která byla rozpočtována v paragrafu obecních grantů do paragrafu „Ostatní tělovýchovná
činnost“, tedy např. granty pro Sokol. Granty na
tělovýchovu mají být totiž rozpočtovány v samostatném paragrafu.
V paragrafu 3632 je zohledněn příspěvek na
rekonstrukci hřbitovní zdi karlického hřbitova. Na
karlický hřbitov město pravidelně přispívá obci
Karlík, zde však šlo o jednorázovou větší částku.
V paragrafu 6399 je provedeno vyrovnání
výdajové strany rozpočtu (snížení tohoto para-
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Sbor Tutte le Note na křestu audioknihy
grafu) z důvodu navýšení uvedených paragrafů
3632 a 2292.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření
č. 2 – změnu rozpočtu pro rok 2019 v předložené
struktuře.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 23. 2.
2018 rozhodlo o pořízení změny regulačního
plánu Dobřichovice – centrum v souvislosti se
zrušením jeho části rozsudkem soudu. V podkladech měli zastupitelé k dispozici kompletní návrh
dokumentace k vydání změny č. 1 regulačního
plánu Dobřichovice – centrum.
Starosta seznamuje zastupitele s východisky
celé problematiky; změna byla vyvolána podáním
žaloby 11 občanů z ulice Palackého; soud rozhodl
tak, že část regulativů na části území centra zrušil,
zbytek regulačního plánu byl ponechán ve stávající podobě; zastupitelstvo má za úkol uvést
regulační plán do souladu se soudním rozhodnutím. Rozsudek nabyl právní moci – ani město
Dobřichovice, ani navrhovatelé nepodali kasační
stížnost, rozsudek tedy nabyl právní moci.
Starosta žádá výkonného pořizovatele změny
regulačního plánu Ing. L. Vicha aby seznámil
zastupitele s dalšími kroky, jak vydat změnu
regulačního plánu tak, aby bylo zákonu učiněno
zadost.
Ing. Vich zrekapituloval historii regulačního
plánu města Dobřichovice včetně veřejného projednání. Výkonný pořizovatel spolu s určeným
zastupitelem Ing. F. Kándlem na základě námitek
a připomínek vypracoval Návrh rozhodnutí
o námitkách a vypořádání připomínek a zaslal
dotčeným orgánům, které měly k dispozici třicetidenní lhůtu; dotčené orgány vyjádřily souhlas
a tím bylo umožněno vypracování podkladů pro
zastupitelstvo pro vydání změny č. 1.

Posouzení změny regulačního plánu bylo
provedeno výkonným pořizovatelem a zastupitelé ho mají k dispozici v rámci přílohy č. 1, jejíž
formou je vydáno jako opatření veřejné povahy.
Součástí návrhu usnesení je rovněž rozhodnutí o námitkách; námitky byly uplatněny 4 –
nebyly akceptovány.
Ing. Vich představil zastupitelům i další kroky
směřující k vydání změny č. 1 regulačního plánu.
Zároveň připomněl, že proti rozhodnutí o námitce
se nelze odvolat, protože se jedná o opatření
obecné povahy; odpor je možné uplatnit pouze
přezkumným řízením u krajského úřadu nebo
návrhem správní žaloby u krajského soudu.
Následné diskuze se zúčastnili Ing. arch. M.
Tunková, Ing. D. Havlík, Ing. P. Hampl, Mgr. V.
Kremsová, Ing. Z. Klimková, Ing. V. Bezděk, Ing.
Tunka, Ing. Ježek. Diskuze se týkala zejména
uchopení výroku soudu a o způsobu hlasování
k danému bodu. Další diskuze se týkala výkladu
rozhodnutí soudu, možnosti zastupitelstva přijmout námitku paní Furmánkové a možnosti
zastupitelstva měnit obsah Změny č. 1 regulačního plánu.
Diskuze se dále týkala obecního plánu v ulici
Palackého, kde starosta potvrzuje funkčnost
regulačního plánu, kdy noví stavebníci již podporují vznik kvalitnějších veřejných prostor, byť na
základě ustoupení jejich staveb na novou uliční
čáru dle znění aktuálního regulačního plánu.
Diskuze se zúčastnil i Ing. J. Ježek s vysvětlením
důvodu vzniku regulačního plánu a svojí vizí jeho
aplikace a fungování v budoucnosti. Z veřejnosti
promluvil Ing. arch. Tunka, který nastínil svoji
interpretaci rozhodnutí soudu. S ní však nesouhlasil Ing. P. Hampl a podpořil svůj argument
citací rozsudku.

Ing. Z. Klimková následně předložila protinávrh, který ale nebyl přijat, hlasovali pro něj jen 4
zastupitelé.
Následně bylo hlasováno o návrhu tak, jak byl
předložen starostou, který byl přijat 9 hlasy proti
4 hlasům. Zastupitelstvo tím schválilo a vydalo
Změnu č. 1 Regulačního plánu Dobřichovice –
centrum.
podle zápisu z jednání vk

Povídání o panu prezidentovi
Havlovi
Součástí připomenutí 30. výročí událostí 17. listopadu 1989 bude i návštěva Ladislava Špačka,
někdejšího mluvčího a jednoho z nejbližších
spolupracovníků prezidenta Václava Havla
v Dobřichovicích. Pan Špaček přijede se svým
vyprávěním „10 let s prezidentem Václavem
Havlem“ a vystoupí ve čtvrtek 14. listopadu 2019
od 19,30 v malém sále dobřichovické sokolovny.
Pokud bude zájem, je ochoten po přednášce
udělat krátkou přestávku a ve druhé části na dané
téma s účastníky večera pobesedovat a zodpovídat jejich otázky. Akci opět pořádá Dobřichovická
divadelní společnost, tentokrát spolu s TJ Sokol
Dobřichovice a s významnou podporou města.
Součástí večera bude i možnost zakoupit některé
knihy Ladislava Špačka (www.ladislavspacek.cz),
do kterých autor rád připíše osobní věnování
a pořídit tak hodnotný vánoční dárek.
Nabízí se velká příležitost alespoň na chvíli
zapomenout na ten stávající marasmus, který na
Hradě panuje, a vrátit se ve svých vzpomínkách
do dob, kdy jsme ještě měli prezidenta, kterého
nám záviděl celý svět.
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Kapacita sálu je omezená, moudří diváci si
zajistí vstupenku v jednom z předprodejů – Café
Galerie Bím, Infocentrum Dobřichovice nebo
www.divadlodds,cz – Vstupenky.
Vstupné 100,- Kč
JG

Večer sokolských světel 2019
Již popáté jsme si v Dobřichovicích připomněli
památný den Sokolstva 8. říjen uspořádáním
Večera sokolských světel. Letos poprvé byl ale
8. říjen vyhlášen jako významný den. Sešli jsme
se v úterý 8. října 2019 za soumraku na pravém
břehu řeky Berounky v kempu, abychom uctili
památku sokolů, kteří za svobodu položili své
životy.
Návštěvníky uvítala náčelnice odboru sportovní všestrannosti a dětem i dospělým v krátkosti vysvětlila důvod dnešní slavnosti. Ochotní
a šikovní rodiče opět pomohli svým dětem
s výrobou dřevěných lodiček se svíčkami. Na
začátku jsme uspořádali přehlídku plavidel, a to
na stolku v přístřešku, protože podzimně mrholilo. Základem většiny lodiček bylo dřevěné
prkénko nebo kus kůry. Paluby byly ozdobené
obrázky, květy, listy, plody, peříčky a šiškami.
Některé lodičky měly i plachty s pirátskými či
sokolskými motivy – logem, vlajkou a číslovkou
120, což znamená letošních 120 let dobřichovického sokola. Po zkušenostech z loňského větrného ročníku, kdy vítr zhasínal svíčky ještě před
vyplutím, se na některých parnících objevil nový
zajímavý a praktický prvek v podobě ochranných
komínů z průsvitného papíru pauzáku. Letos nám
počasí přálo, vítr nefoukal a mrholení jsme přežili
my i rozsvícené lodičky. Ty jsme pustili po klidném
toku Berounky u pozvolného vstupu u vrby
pod jezem. Nasvícený zámek v pozadí dotvořil
krásnou, tajemnou a slavnostní atmosféru. Děti
ale víc než atmosféra zajímal osud jejich plujících
loděk, tak je sledovaly až na panelový brod a tam
jim fandily, která ho přepluje. Většina plavidel se
v peřejích pod brodem potopila. Pouze dva komínové pauzákové parníky pluly rozsvícené dál,
za což sklidily zasloužený potlesk a jásot. Vzpomínkové akce se zúčastnilo asi 60 účastníků a 35
lodiček.
Jana Maxová a Irena Nolová, Odbor sportovní
všestrannosti

Tutte Le Note pokřtil
audioknihu
V nové sezóně vykročil dětský pěvecký sbor Tutte
Le Note vstříc novým výzvám. Dne 14. září jsme
mohli být při charitativně-sportovním happeningu „Teribear hýbe Prahou“ na vrchu Vítkově,
kde jsme zazpívali při vyhlášení výsledků Terezou
Maxovou, jejíž nadace akci organizovala. Ve
čtvrtek 3. října nám v pražském prostoru Roxy/
NoD pokřtila herečka Jana Krausová audioknihu
Děti světla autorky Lucie Biedermann Doležalové,
kterou jsme připravovali v loňské sezóně. Audioknihu namluvila Kačenka Ujfaluši, naše děti nazpívaly písně na hudbu, kterou k nim složila mladá
skladatelka Daria Moiseeva. S ní jsme již spolupracovali v minulých letech, když nám složila do
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Lodičky rozsvícené při Večeru sokolských světel
repertoáru několik písniček. Audiokniha by měla
být distribuci v nejbližších dnech.
V současnosti se soustředíme na vánoční
repertoár, se kterým se představíme na chystaném koncertě v karlickém kostele sv. Martina
a Prokopa v sobotu 21. prosince, kam všechny
srdečně zveme.
Nadále úzce spolupracujme s černošickou
Základní uměleckou školou, dětem z koncertního
oddělení přibyla možnost využít hlasovou výuku
s novou hlasovou poradkyní Veronikou Vršeckou.
Koncertní oddělení se radostně rozrůstá o talentované zpěváky ze zdejšího Poberounčí. Do
školních přípravek i nadále přijímáme zájemce
o sborový zpěv, zápis nových dětí probíhá v době
zkoušek (blíže na našem webu: www.tuttelenote.
cz).
Simona Kysilková Šnajperková,Tutte Le Note

Jak se chodí
k fyzioterapeutovi?
Bolest zad již bohužel patří k moderní době.
Většina lidí se s bolestí zad za svůj život setkala
minimálně jednou, třetinu lidí provází tyto bolesti
pravidelně. Stále častěji se setkáváme s bolestmi
zad i u dětí, což je postupně narůstající nový
fenomén. Čím častěji se lidé s bolestmi zad setkávají, tím více jim takové obtíže připadají normální
a běžné. Normální tyto stavy však v žádném
případě nejsou a je více než vhodné je začít včas
řešit. Čím dříve tak učiníme, tím snáze a rychleji
dojde k nápravě.
Odborníky na terapii obtíží spojených
s bolestmi zad a pohybového systému vůbec
jsou fyzioterapeuti. Dříve bylo možné tento obor
vystudovat na střední či vyšší odborné škole,
dnes už se mohou stát fyzioterapeutem pouze
absolventi příslušných vysokoškolských oborů.
Mají za sebou náročné studium a vzdělávají se
pak i celý svůj další profesní život.
Pokud vás trápí obtíže pohybového systému,
je tedy konzultace s fyzioterapeutem správnou

volbou. Jedno velké ambulantní rehabilitační
centrum sídlí právě tady v Dobřichovicích.
Do našeho centra můžete přijít s poukazem
od svého praktického či odborného lékaře, ale
stejně tak můžete přijít na vstupní rehabilitační
vyšetření přímo k našim lékařům. Ti vyšetří
a zhodnotí celý váš pohybový systém a doporučí
další postup.
Naše centrum má na fyzioterapii uzavřené
smlouvy se všemi pojišťovnami, a tak je léčba
u nás hrazena ze zdravotního pojištění. V nabídce
máme ale také celou řadu postupů a terapií, které
zdravotní pojišťovny nehradí a které si pacient
může do své léčby přidat.
Součástí léčby je vždy individuální fyzioterapie, kdy klient dochází na individuální návštěvy
ke svému fyzioterapeutovi. Ten volí kombinaci
různých metod tak, aby spolu s klientem dosáhli
cíle, který si na začátku vytyčili. Cíl, který si
pacient a terapeut definují na úvodním setkání,
je součástí terapeutické dohody, která je domluvou terapeuta a klienta o nadcházející terapii.
Kromě cíle, který chtějí terapií dosáhnout, se
společně domluví i na frekvenci návštěv. Ta se liší
podle druhu zdravotních obtíží, se kterými klient
přichází. Každý náš klient je pro nás jedinečný
a terapie je mu vždy šitá na míru.
Pokud ještě svého fyzioterapeuta nemáte
a rádi byste se zbavili pohybových obtíží, přijďte
do svého „domácího“ centra tady v Dobřichovicích! Aktuální objednací časy jsou více než příznivé a při troše časové flexibility z vaší strany
můžeme začít pracovat na změně okamžitě!
Mgr. Kateřina Šestáková, www.ckp-dobrichovice.cz

Angličtina pro dospělé
v DoDo – změny v rozvrhu
Od konce září 2019 nabízíme kurzy AJ pro
dospělé v Dobřichovickém domku.
Rádi uvítáme nové zájemce. Dle poptávky
jsme přizpůsobili rozvrh a nabídku pokročilosti
kurzů (viz níže)
Časový rozpis kurzů:
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čtvrtek 10-11.15 středně pokročilí I
pátek 9-10.15 začátečníci II-NOVĚ
pátek 10.30-11.45 mírně pokročilí I
(římská číslice u kurzů označuje přibližný stupeň
pokročilosti)
Výuka probíhá v malých skupinkách. Učební
texty s poslechy a pomůcky jsou doplňovány
aktuálními internetovými materiály v angličtině
s možností pravidelného sledování vybraných
videí.
Více informací na: https://www.dobrichovickydomek.cz/jazyk/aj-pro-dospele/
nebo kontakt na lektorku (Zora-776 028 441)
Vždy můžete počítat s ukázkovou lekcí
zdarma. Těšíme se na vás!
zora zora

V Brightonu žáci navštívili i podmořské akvárium Sea Life Center.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Jak vychovat slušného
člověka v letech 6-15?
ZŠ Dobřichovice srdečně zve všechny rodiče
i prarodiče z Dobřichovic a okolí na přednášku
známé Dr. Lidmily Pekařové na téma „Jak vychovat slušného člověka v letech 6 – 15“, která se
koná v sobotu 2.listopadu od 14 do 17 hodin
v aule školy v Raisově ulici v Dobřichovicích.
Vstupné dobrovolné, kapacita auly je asi 160
míst. Více o lektorce na www.drpek.cz
Eva Škvorová

British council – Angličtina
v Brightonu
V termínu 8. 9. – 14. 9. se přihlášení žáci 6. – 9.
tříd naší školy zúčastnili studijního zájezdu do
Anglie. V neděli v odpoledních hodinách jsme se
vydali dvoupatrovým autobusem přes Německo
a Belgii do Francie. V brzkých ranních hodinách
jsme projeli Eurotunelem do Anglie. Chvilku jsme
si ještě pospali a čekala nás zastávka u „Long man
of Wilmington“ – známá postava muže zobrazeného na kopcích poblíž Eastbourne. Poté jsme
odjeli do přímořského letoviska Brighton. Navštívili jsme Brighton Pier a královský palác Royal
Pavilion. Prošli jsme se historickým centrem „The
Lanes“ a na závěr se někteří z nás šli podívat na
otáčivou rozhlednu British Airways i360 vysokou
162 metrů. Ve večerních hodinách jsme se ubytovali v rodinách v Brightonu.
Druhý den jsme jeli do školy. Rozdělili nás do
skupin a výuka mohla začít. Snažili jsme se co
nejvíce konverzovat. Odpoledne jsme vyrazili do
Chichesteru a šli se podívat na Chichesterskou
katedrálu. Pak jsme odjeli do nedalekého muzea
pod širým nebem Weald and Downland Open Air
Museum. Nachází se zde téměř 50 historických
venkovských budov ze 13. – 19. století. Děvčata
si mohla vyzkoušet dobovou garderóbu, kluci
si zahráli na schovávanou nebo mohli všichni
chodit na chůdách. Večer jsme se vrátili do rodin,

Ve vchodu na prvním stupni jsme slavnostně odhalili mozaiku s logem „Ukliďme Česko“, která vznikla při
loňské Dobřichovické míli.
povídali si o svých zážitcích a příjemně unaveni
šli spát.
Další den opět výuka a odpoledne výlet do městečka Arundel – sídla vévodů z Norfolku a návštěva
rozlehlého zámku Arundel Castle. Přilehlé zahrady
byly nádherné. K večeru jsme ještě stihli zajet
k Lancing College, prestižní internátní škole, kde
jsme náhodou stihli vyzvedávání dětí rodiči.
Třetí den ve škole jsme zakončili společnou
hrou „If you are… have… were...“ a slavnostně
nám byly předány diplomy. Jak lektoři angličtiny
vyslovují naše jména, nás celkem pobavilo.
Vydali jsme se do městečka Hastings, prohlédli jsme si pašerácké jeskyně tzv. Smugglers
Adventures a absolvovali menší tůru u mořských
útesů Beachy Head a Seven Sisters. Vítr foukal tak
silně, že nás málem odvál na moře :-). Pochoutka
v Hastings, Fish and Chips, byla pak zasloužená.
Večer jsme se rozloučili v rodinách a sbalili si na
cestu do Londýna.
Poslední den nás čekal již zmíněný Londýn.
Prošli jsme se parkem Greenwich k nultému
poledníku a navštívili National Maritime Museum.
Došli jsme k řece Temži a vyhlídkovou lodí dopluli
až k London Eye. Procházka až na Trafalgar square
byla plná pouličních zpěváků a ruchu. Rozchod
na Leister square byl fajn, nakoupili jsme poslední
dobroty domů a vyrazili metrem na North Green

wich k autobusu. Tradiční párky z kuchyně řidičů
snad nikdo neodmítl.
Děti si moc chválily pana průvodce, který přizpůsobil množství informací tak, aby vyhovovaly
dětem. Někteří byli v rodině spokojeni, jiní ne, ale
tak už to chodí. Doufám, že si odvezli jak zážitky,
tak zkušenosti k nezaplacení. Budu se opět někdy
těšit na další poznávání nového.
Lucie Wladařová

Ukliďme Česko
Stalo se již tradicí, že se žáci prvního stupně zapojují do akcí „Ukliďme Česko“ a „Zasaď strom pro
mír“. I letos jsme tedy uklízeli a sázeli. V týdnu od
16. do 20. září asi 380 žáků a 25 paní učitelek a asistentek z prvního stupně vyrazilo po Dobřichovicích, aby uklízeli a třídili. Uklízelo se kolem školy,
hřiště u Sokolovny, Viničná alej a cesta směrem
ke Karlíku, kolem Berounky. Celkem se podařilo
nasbírat 18 pytlů (13 směsného a 5 tříděného
odpadu). Děti našly i 3 pneumatiky a několik
bot. Některé třídy se ekologii, třídění a ochraně
životního prostředí věnovaly celé dopoledne
a vznikly moc pěkné prezentace nebo nástěnky
ve dvoraně prvního stupně.
PM
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Doufáme, že se nově zasazeným keřům bude u nás dobře dařit

Zasaď strom pro mír
V pondělí 23. září jsme mohli do uklizeného Česka
vysadit strom pro mír. Zapojili jsme se tím do
mezinárodní akce, která se koná na celém světě
a letos se jí zúčastnilo přes 5.000 škol ze 150 zemí
světa. My jsme do našeho keřového arboreta
zasadili meruzalku, kletru, muchovník a arónii.
Na závěr žáci prvního až čtvrtého ročníku, také již
tradičně, zazpívali písničku Chválím Tě země má.
PMS

Děkujeme ZOO Tábor
Dovolte mi touto
cestou
poděkovat
ZOO v Táboře, která
již poněkolikáté darovala škole květiny,
vlastně stromy – některé rostliny totiž měří téměř
3 metry. Letos nám přivezli několik Hruškovců
přelahodných, jejichž plodem je avokádo. Malé
rostliny zdobí okna ve třídách, ty velké zase dělají
parádu v aule a dvoraně prvního stupně a ve
vchodu na druhém stupni.
Moc děkujeme.
PMS

Strom splněných přání a akce
v čase předvánočním
Měsíc listopad patří k začátku akce Strom splněných přání, který již tradičně pořádáme
v restauraci Zámecký had v Dobřichovicích.
V restauraci budou od 10. 11. 2019 připraveny
obálky s přáním dětí z pěstounských rodin, které
spadají pod OSPOD (organizace sociálně právní
ochrany dětí) a dětí z Dětského domova Lety.
Dárek je třeba koupit a přivézt nejpozději do 15.
prosince 2019.
Od 28. 11. do 2. 12. 2019 od 10 – 17 hod.
bude probíhat v malém zámecké sále na zámku
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ZOO Tábor se i letos postarala o krásnou výzdobu
školy
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v Dobřichovicích prodejní výstava betlémů ze
šustí, kůže a slámy.
Listopad patří adventním trhům, budou se
konat v areálu zámku Dobřichovice 30. 11. 2019
od 10 – 18 hodin.

První prosincovou sobotu 7. 12. 2019 od 10:00
– 18:00 můžete navštívit mikulášské trhy v Centru
Vráž, v Černošicích.
Na obou akcích na Vás čeká dětská dílna,
pečení perníčků, divadelní představení pro děti,

bublinová show, kouzelník a další. Zajímavostí
bude Mobilní ateliér recyklovaného skla (MARS).
Přineste si staré sklo, které chcete nechat ožít.
Kristýna Pánková a kolektiv restaurace
Zámecký had

duchý – máme svého Václava Kratochvíla, nebylo
třeba váhat.
Dovolím si nyní trochu odbočit, protože
manželé Kratochvílovi vyhlásili na 28. 9. termín
oslavy svých stošedesátin. Jak je to možné? Inu,
jsou s manželkou stejně staří a oba letos slaví
kulatiny, tedy přinejmenším ti, co ještě zažili
povinnou maturitu z matematiky, si to jistě
dokáží spočítat. Protože já jsem již nějakou dobu
omezen v pohyblivosti a pohybuji se po okolí
nejlépe na půjčeném elektrickém vozíku, nedokázal jsem si představit svou účast ve vinárně
U Caldů, kde se oslava konala. Využiji proto této
příležitosti a alespoň takto dodatečně popřeji.
Tedy milá Jarmilo a milý Václave, připojuji se
k celé řadě gratulantů a též Vám oběma přeji,
abyste byli spokojeni. Kdysi jsem měl ve své
přízni „strýčka Jendu“, který se vždy ptával, zda
jsem spokojený, protože v tom výrazu je schováno úplně vše – zdraví své i svého nejbližšího
okolí, příjemný život, společenské uznání, radost
z potomků, existenční zajištění atd. atd. Zároveň
se zavazuji přidat do kasičky i svůj „dárek“.
Abyste rozuměli, manželé Kratochvílovi
v pozvánce na oslavu vyzvali hosty, aby nenosili

žádné dary a květiny a aby peníze, které by do
takových pozorností vložili, přinesli do společné
pokladničky. Oba oslavenci k tomu posléze něco
přidají a z těchto společných peněz pořídí NĚCO,
co ozdobí Dobřichovice. Zkrátka noblesní přístup
hodný opravdových patriotů. Mohl by ještě teď
někdo pochybovat o správnosti výběru startéra?
Tak tedy pan dr. Kratochvíl v doprovodu svého
syna, dalšího Václava, též vystoupil na pódium.
Jenomže my jsme před akcí slibovali tři Václavy
Kratochvíly a ten nejmladší chyběl. Osud nám
byl nakloněn a malého Vašíka jsme mohli nahradit sice nedobřichovičanem, zato ale osobností
velmi známou. Pochod i demokracii přijel podpořit pan režisér Václav Marhoul, kterého jsem si též
dovolil pozvat nahoru na pódium a požádal ho
kromě startování i o pár slov.
Po startu se všichni ve skupinkách vydali
různými cestami ke Kocourovi, kde od 16 hodin
probíhal kulturně-řečnický program, pro nejmenší účastníky byly připraveny skákací hrad,
trampolína, jízdy na poníkovi. Je třeba poděkovat všem organizátorům, zejména však Pavle
Nováčkové, která byla hlavním motorem a vůdčí
skupiny organizátorů.

Zajímavosti
Kolem Berounky
za demokracii
Na svátek sv. Václava se odpoledne uskutečnila další z regionálních akcí vyhlášená spolkem
Milion chvilek pro demokracii. V Dolním Poberounčí se podařilo zorganizovat hvězdicový
pochod „Kolem Berounky za demokracii“. Startovalo se vesměs ve dvě hodiny po obědě z několika obcí, na startu proběhly krátké programy
zpravidla vyplněny projevy hostů a pak už se
vyrazilo do cíle na letovskou louku pod srubem
U Kocoura. Přestože místa startů nebyla přecpána
davy lidí, v cíli se nakonec sešlo o něco více než
400 účastníků. Vzhledem k tomu, že se ten den
konalo vinobraní v Karlštejně a jablkobraní ve
Všenorech, to byl počet více jak přívětivý.
V Dobřichovicích se startovalo ze zámeckého
nádvoří. Na podiu jsem mohl přivítat nejprve
našeho starostu pana Hampla, posléze místopředsedu senátu pana Oberfalzera a pak už
nastoupili startéři. V každé obci byl zájem zvolit
startérem nějakou místní významnou osobnost,
ideálně Václava. Pro nás úkol maximálně jedno-

9

10/2019

Účastníkům byly nabízeny placky s názvem
pochodu za dobrovolnou cenu. Nakonec se vybralo
slušné množství peněz a připadne mi fair, abychom
veřejnost seznámili, co se s nimi stalo a všem přispěvatelům poděkovali za jejich štědrost.
Tak tedy příjmy celkem 20.800 Kč + 2 Eura,
z toho:
10.500 Kč si vybralo 7 hlavních organizátorů
mezi sebou
5.800 Kč byla tržba za placky (1.124,- třebaňští,
1.207,- řevničtí a 3.469,- dobřichovičtí) + 2 Eura
3.000,- Kč – příspěvek od pana Kocoura
1.500,- příspěvek paní Lucie Kukulové
Výdaje celkem 9.905 Kč, z toho:
3.000,- zvuk, podium, světla
1.500,- klavírní doprovod
3.825,- výroba placek
1.080,- občerstvení účinkujících
500,- zajištění poníka
Zbývající částku ve výši 10.945 Kč jsme se
rozhodli odeslat na transparentní účet Milionu
chvilek pro demokracii.
JG

V Letech oslavíme 30 let
demokracie
Jak se žilo v Letech před rokem 1989? I to budete
moci zjistit na vzpomínkové akci, kterou pořádají
lety k 30. výročí listopadových událostí dne 17.
listopadu 2019 od 10 hodin dále.
Otevřená radnice, písně Karla Kryla či ukázka
hry na akordeon 11ti letého letovského rodáka
Františka Buchtele, k tomu houslové vystoupení
Miroslava Cvancigera společně s operní pěvkyní

10

Ludmilou Kromkovou roz. Hudečkovou, členkou
komorního sboru Martinů Voices na návsi u kapličky. A nejen to! 30 let svobody oslavíme otevřením Letovské kroniky s historikem a pracovníkem
okresního archívu Pavlem Buchtelem. Úřad bude
otevřen v čase od 10 do 12 hod. pro každého. Děti
si mohou na návsi opéci buřty na ohni a od 11
hod. v sále u Kafků sledovat divadlo Koloběžka
s jejich podzimní pohádkou „Co malí medvědi
o podzimu nevědí“.
Markéta Huplíková, místostarostka, Lety

Noc sokoloven
v Dobřichovicích
Letos poprvé se Sokol Dobřichovice připojil k celostátní a mezinárodní akci Noc sokoloven, která se
konala v sobotu 28. září 2019 od 18 do 22 hod. Tato
akce byla i vyvrcholením oslav 120 let od založení
Sokola v Dobřichovicích. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Před malým sálem byla
výstava fotografií, praporů, oblečení a odznaků
z historie Sokola až po současnost, kterou připravila Ivana Caldová. Ve velkém sále byla pro malé
návštěvníky připravená opičí a miniatletická dráha,
dospělí mezitím mohli vyplňovat kvíz z historie
sportu a Sokola a zúčastnit se tak soutěže o knihu.
Hudební program zahájila chlapecká kapela
z místní ZUŠ DobiBoyz, která si svým nadšením
podmanila všechny přítomné. Sletová miniakademie, kterou si připravily cvičenky dobřichovického Sokola pod vedením Jany Maxové, sklidila
též velký úspěch. Na její závěr zacvičili starší žáci
a žákyně pod vedením Ivany Konečné skladbu
Cirkus, která jak na Sletu v roce 2018 tak i zde

v Dobřichovicích diváky zcela nadchla. Překvapením programu bylo ropeskippingové vystoupení
Jaroslava Brože, který svými triky se švihadlem
zvedal diváky ze sedadel. Po celou dobu probíhaly s náčelnicí Irenou Nolovou komentované
prohlídky celé budovy sokolovny včetně nově
zrekonstruované ubytovny. Výborné občerstvení
bylo zajištěno paní Janou Chadimovou, které
moc děkujeme za skvělé domácí koláče a pizzy.
IN

Sokolení aneb Sokol spolu
v pohybu 2019
V úterý 17. září 2019 odpoledne proběhl u asfaltového hřiště za halou Bios druhý ročník projektu
Sokol spolu v pohybu. Sokol pořádá tuto akci již
poněkolikáté, ale my jsme se do něj zapojili teprve
podruhé. Cílem projektu je podpora spolupráce
Sokola s veřejností. V minulých ročnících se Týden
spolu v pohybu věnoval každý den jinému tématu.
Letos se celý týden věnoval jednomu tématu a to
bylo testování zdatnosti u různých věkových kategorií. Zkrátka kdo přišel a měl chuť, mohl se nechat
otestovat. Česká obec sokolská k tomu vydala testovací sady s popisy cviků a bodovacími tabulkami
dle věku a pohlaví. Senioři tak například vsedě
zvedali půlkilovou činku, předškoláci skákali z místa
nebo házeli krikeťákem a nejširší kategorie žáci +
dorost + dospělí (ŽDD) běhala člunkový běh, cvičila
na čas 2 minut angličáky, motoriku s tyčí a sestavu
leh na břicho – stoj – leh na záda – stoj. Celkem se
aktivně zúčastnilo 81 lidí, z toho v kategorii senior 3
ženy, v kategorii předškolák 36 dětí (19 chlapců, 17
dívek), v kategorii ŽDD 42 lidí (16 mužů a 26 žen).
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Nejmladším účastníkům byly 2 roky, nejstarším
účastnikům 82 let. Společně s diváky a doprovodem odhadujeme účast na 150 lidí.
Vzhledem k tomu, že se akce konala v době
pravidelného úterního cvičení předškoláků
a mladších žáků, podařilo se nám kromě dětí
otestovat i jejich dospělé doprovody. Rodiče
byli s humorem ochotni se podrobit testování
a udělat tak radost svému dítěti nebo dokonce
dokázat partnerovi, že jsou na tom fyzicky líp než
on. A tak se u některých disciplín daly zaslechnout
pobavené komentáře jako třeba „Teda mámo, tolik
pohybu jsem u tebe naposled viděl před svatbou“.
Anonymní výsledky jsme zaslali na ČOS, která je
potom všechny hromadně zpracuje a vyhodnotí.
U nás jsme podle bodů předběžně odhadli kondici
zúčastněných na lepší průměr. V roce 2018 projekt
zahrnoval 77 akcí v 57 tělocvičných jednotách
a účastnilo se ho 11.729 účastníků. Děkujeme za
pomoc ochotným cvičitelkám, rodičům a dalším
pomocníkům u jednotlivých disciplín.
Za odbor sportovní všestrannosti Jana Maxová
a Irena Nolová

Spokojení účastníci Noci sokoloven

Škola Všenory zve na
8. Benefici
Srdečně Vás zveme na 8. ročník Zábavného
benefičního odpoledne v sobotu 23. 11. od
14.00 hodin v prostorách 1. stupně ZŠ Josefa
Kubálka ve Všenorech. Čeká Vás aukce, tombola
se zajímavými cenami, jarmark a tvůrčí dílny pro
děti i dospělé. Připraven bude venkovní stánek
s občerstvením a tělocvična se stejně jako loni
promění v kavárnu. Veškerý výdělek Benefice
použijeme na zvelebení prostor naší školy, na
postupné zakoupení knih do školních knihoven,
na oblečení žáků pro reprezentaci školy, jako příspěvek na zajištění blokové tělesné výchovy, na
stmelující akce dětí a na podporu dětí, které to
potřebují. Těšíme se na Vás!
Renáta Bartoníčková

Živá radost
Srdečně Vás zvu na živá setkání a kurzy – pro
zdravá a krásná prsa, funkční pánevní dno, pravdivé informace, lepší komunikaci s vlastním
tělem, opravdovou prevenci a láskyplnou péči.
Vítám sdílení pozvánek vám blízkým ženám,
na kterých vám záleží.
Od 3. října pravidelně vždy ve čtvrtek od 8:30
ráno. Rozcvička pro tělo & duši

O testování zdatnosti v rámci akce Sokol Spolu v pohybu se staral tým rozhodčích
Potřebujete dobře začít nový den? Pořádně se
protáhnout? Zlepšit svou kondici? Předejít bolestem zad? Oživit mozek a celé tělo? Mít celý den
dostatek energie?
Začínáme v 8:30 – podle počasí na louce
u lesa či ve studiu Na vyhlídce 582, Dobřichovice.
Ženy, muži i děti jsou vítáni.
6. října – Šťastná prsa jsou zdravá a krásná
Mamografie, termografie nebo jinak?

s hostem Blankou Třískovou Vlkovou, terapeutkou s termokamerou a možností snímkování. Celodenní kurz v Praze.
9. října – Tajemství pánevního dna
S hostem MUDr. Ságou, gynekologem
v Dobřichovicích. Přednáška s ochutnávkou
cvičení v Dobřichovicích.
I. Kučerová,www.zivaradost.cz

Sport
Nejlepší tenista
Středočeského kraje je
z F.H.TK Dobřichovice
Nejlepším hráčem Středočeského kraje tenisové
sezóny 2018/2019 v kategorii starších žáků (do
14-ti let) je Vojtěch Doubek – hráč F.H.TK Dobřichovice. Vojta získal stříbro na Mistrovství České

republiky družstev, dále během letošní sezóny
ovládl 2 turnaje kategorie „A“ ve čtyřhře a ve
dvouhře byl na posledním turnaji kategorie „A“
v semifinále. Vojta tak stylově zakončil své působení v kategorii do 14-ti let a nyní ho již čekají
nelehké zápasy v kategorii dorostu (do 18-ti let).
Do další sezóny přejeme pevné zdraví a hodně
úspěchů.
FH

Máme za sebou skvělou
sezónu!
Tenisový klub TJ Sokol Dobřichovice roste do
krásy a to především díky společné aktivitě
nových členů výboru, schopných a příjemných
správců a mladých trenérů tenisové školy MS
GEM.
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Tréninkové zápasy na závěr letní sezóny 2019

Vojta na snímku s prezidentem ČTS Ing. Ivo
Kaderkou
Na jaře se nám podařilo rozběhnout soutěže
družstev, kde jsme obstojně konkurovali i již
zaběhlým družstvům ostatních klubů. V současné
době u nás aktivně hrají již všechny kategorie
zastoupené v soutěžích tenisového svazu – od
těch nejmenších (7 let) až po dospělé. Jaro proto
považujeme za velmi úspěšné, bereme-li v potaz,
že ještě před rokem bylo založeno pouze soutěžní družstvo dospělých.
V létě již tradičně úspěšně proběhly tři kempy
a v zimě plánujeme uspořádat speciální víkendové soustředění pro naše závodní hráče, které
bude zároveň i vzájemným utkáním mezi dvěma
kluby.
Závěr sezóny byl, jako každý rok, zakončen
velkolepou společenskou akcí, na které nám
počasí velmi přálo. V odpoledních hodinách se
uskutečnily tréninkové zápasy dětí, které trvaly
až do večerních hodin, a poté následovala zábava
dospělých.
Na jaro hledáme do našich soutěžních týmů
další nadějné talenty, kteří by chtěli reprezentovat náš dobřichovický tenisový klub! Mimo
závodní družstva u nás naleznou místo i volnočasový hráči, kteří jsou ale ochotni chodit pravidelně trénovat.
Připravujeme pro vás v nejbližší době velmi
zajímavou novinku, která potěší nejednoho místního tenisového nadšence…
J. Machek

Podzim plný příprav na
atletickou halovou sezónu
Léto je za námi a atleti z ASK Dipoli se začínají
připravovat na halovou atletickou sezónu. Sice
většina tréninků bude ještě probíhat venku,
minimálně do konce října, ale soustředění už se
zaměří zejména na atletickou přípravu v hale.
Sezóna atletických závodů byla zakončena
klubovými závody 13. října na černošickém ovále.
Při nich si svou kondici vyzkoušeli i rodiče a příbuzní našich atletů. Nyní však členy klubu čekají
podzimní soustředění, kterých bude letos zase
o něco více než loni. První soustředění proběhne
v Sušici, kde budou všichni ubytování v útulném
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Z jarního soustředění ASK Dipoli v Jablonci nad Nisou
hotelu Gabreta. Soustředění žactva proběhne
od 25. do 30. října, a pro přípravky od 28. listopadu do 1. prosince 2019. Děti zde zažijí dny
plné sportu, ale i dobré zábavy a hravého soutěžení. Na soustředění je ještě pár míst volných.
Pro ročníky 2009 a starší jsou připraveny ještě
dvě víkendová soustředění v Jablonci nad Nisou,
a sice v termínech od 14. do 15. prosince a poté
v lednu od 4. do 5. ledna 2020. Atletická hala
v Jablonci nad Nisou je známá svým skvělým
sportovním zázemím, takže na atlety tu čeká
mnoho sportovních výzev.
Ti, kdo se již nemohou dočkat soustředění,
mohou však využívat doplňkových tréninků,
které se konají o víkendech. Atleti při doplňkových trénincích tak mají možnost vyzkoušet si
i jiné sporty, jako například basketbal, beach
volejbal, gymnastiku, plavání, bruslení či bouldering na lezecké stěně. Novým podnětům k doplňkovým tréninkům se však meze nekladou.
Členem ASK Dipoli se zájemci mohou stát
i během školního roku – jen atletická školka (pro
ročníky 2013 – 2014) v Černošicích je již naplněna,
několik volných míst je ale ještě v atletické školce
v Dobřichovicích! O tréninky projevili velký zájem
i hobby sportovci, většinou z řad rodičů malých
atletů. Pro ně jsou určeny pravidelné podvečerní
středeční tréninky. Díky velkému zájmu se tré-

ninky pro hobby sportovce budou od jara nabízet
ještě v dalších termínech.
Příjemným doplňkem atletických tréninků pro
malé i velké atlety je kompenzační cvičení, které
je důležité pro celkové protažení těla a osvojení
správných pohybových návyků a držení těla. Více
na www.askdipoli.cz
H. Šebková

Volejbal vstoupil do nové
sezóny
Naše prvoligová družstva začala poměrně
úspěšně: Áčko mužů ze čtyř utkání zvítězilo
třikrát, Áčko žen ze šesti zápasů vyhrálo pětkrát.
Béčko žen svou soutěž (KP 2. třídy) už skončilo,
a to 5. října domácími utkáními s Berounem,
v nichž zvítězilo dvakrát 3:0. Po podzimní části je
v tabulce Béčko na druhém místě s 30 body, za
prvními Zdicemi s 34 body a před třetím Královým Dvorem se 16 body.
Muži A, 1. liga
Zahájili prohrou 0:3 v Benátkách, zvítězili na
hřišti ČZU Praha 3:0 a doma pak vyhráli nad Brnem
3:1 a nad Velkým Meziříčím 3:2. Doma budou do
konce listopadu hrát v těchto termínech: 25. a 26.
října se Lvy Praha a s MFF Praha, 15. listopadu s Č.
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Budějovicemi, 22. a 23. listopadu s Benátkami a s
ČZU Praha. Kromě toho budou v Českém poháru
hrát 7. listopadu s Ústím nad Labem.
Ženy A, 1. liga
Po domácích výhrách nad Žižkovem (3:1
a 3:1) a nad Královým Polem (3:0 a 3:0) hrála

děvčata v Hradci Králové, kde v prvním utkání
prohrála 2:3, ale ve druhém zvítězila 3:1. Doma
budou hrát 18. a 19. října s Hronovem a 29. a 30.
listopadu s Hradcem Králové. Kromě toho 22.
října je čeká utkání s Olympem Praha v Českém
poháru.

Muži B, KP 1. třídy
Začali dvěma prohrami (1:3, 1:3) v Tuchlovicích, ale v dalších utkáních se jistě polepší. Doma
budou hrát 19. října s Č. Brodem, 9. listopadu
s Benešovem a 30. listopadu se Zručí n. Sázavou.
HgS

Kultura u nás i v okolí
Dobřichovický Mostový ples
v brazilských rytmech
Letošní dobřichovický Mostový ples se uskuteční
30. listopadu od 20hodin ve sportovní hale Bios.
Ples se letos ponese v duchu brazilských rytmů.
Těšit se můžete na orchestr Gurmania Band, dále
vystoupí pěvecká hvězda Radim Schwab, který
v současnosti vystupuje v titulní roli světového
muzikálu Fantom opery. Během večera dvakrát
zahrají Tam Tam orchestra s brazilskými tanečnicemi, které nás v rytmu bubnů přenesou do Jižní
Ameriky. V minulých letech jsme na plese několikrát shlédli dechberoucí vystoupení mistryň ve
skákání přes švihadla Rebels O.K., ty letos vystřídá
chlapecká skupina Skipping boys. Jsou to též
mnohonásobní mistři ČR, kteří, stejně jako naše
Rebelky, získávají medaile i na mezinárodních
a světových soutěžích. Vstupenky v ceně 300,-Kč
budou v předprodeji na městském úřadě od
začátku listopadu. Těšíme se na Vás.
Andrea Kudrnová

Dura Blues Club s Juraj Turtev (uprostřed) odehráli 9.10. v Bear Place na zámku příjemný koncert
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4. 11. Jesse Ballard trio a 21.
11. Ivan Hlas trio – koncerty
na zámku v Dobřichovicích
Po tříleté pauze k nám opět přijedou zahrát Ivan
Hlas s Olinem Nejezchlebou a Norbim Kováscesm.
Ivan Hlas se proslavil především písněmi k filmu
Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel Českého
lva za nejlepší hudbu. Od roku 2004 vystupuje
s excelentními muzikanty – kytaristou Norbim
Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem Olinem
Nejezchlebou v Triu Ivana Hlase. Zatím jejich
posledním počinem je CD Krásnej dar (2016).
Jaroslav “Olin” Nejezchleba hraje na violoncello,
byl členem skupiny Marsyas, odkud přešel do Etc..,
kde dodnes hostuje. Vystupoval také s Petrem
Kalandrou a spolupracoval s celou řadou dalších
hudebních osobností. Nejmladší z tria Norbi
Kovács se narodil na Slovensku, ale v jeho žilách
koluje maďarská krev. Norbi je nejen fenomenálním kytaristou, ale také výborným fotografem.
Po roce zavítá do Čech kalifornský skladatel,
zpěvák a kytarista Jesse Ballard, který působí
zejména na berlínské hudební scéně. Ballradrův
osobitý projev kdosi výstižně charakterizoval jako
originání směs hudby Van Morrisona s přídavkem
jazz, blues a folku, s esencí kalifornského slunce.
Jeho evropskými spoluhráči jsou saxofonista
a flétnista Joe Kučera z Berlína a český rockový
houslista, rodák z Dobřichovic Honza Hrubý. Oba
koncerty proběhnou na zámku ve velkém sále,
kapacita je ale omezena, proto doporučuji vstupenky zakoupit s předstihem v Infocentru, vždy
od pátku do neděle v čase 13:00-18:00.
Andrea Kudrnová

Kulturní přehled
Dobřichovic
na listopad 2019
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 21:00
10. – 20. listopadu výstava výtvarného
kurzu Jitky Jandákové

Další kulturní akce
Pondělí 4. listopadu, na zámku
od 19:30
Koncert – Trio Jesse Ballard
(USA), Jan Hrubý (CZ) a Joe
Kučera (Berlín)
Předprodej Infocentrum, otevřeno
pátek-neděle 13:00-18:00.
Pořádá: Kulturní centrum Dobřichovice
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Sobota 9. listopadu, Školní
ulice za budovou nové školy
v ul. 5. Května od 14:00
Dobřichovická divadelní
společnost připomene
17. listopad v centru města,
symbolickou vstupenkou na
vzpomínkové odpoledne je svazek klíčů,
kterými studenti v roce 89 odzvonili
konec komunistického režimu.
Pořádá: Město Dobřichovice spolu
s Dobřichovickou divadelní společností

Vhodné pro děti od 3 let.
Vstupné na místě Kč 70,-. Pořádá: KC
Dobřichovice

Čtvrtek 21. listopadu, na
zámku od 19:30
Koncert Ivana Hlase, Olina
Nejezchleby a Norbiho
Kovácse
Předprodej Infocentrum, otevřeno
pátek-neděle 13:00-18:00. Pořádá KC
Dobřichovice

Sobota 9. listopadu, u zámku
v 17:00
Lampionový průvod pro
malé i velké

Sobota 30. listopadu, na
zámku od 10:00 do 18:00
Adventní trhy a ohňostroj
od 17:00 u řeky

Sraz u zámku a půjdeme k lávce pro
pěší, přidat se můžete i po cestě.
Pořádá: Sokol Dobřichovice

Pořádá: Město Dobřichovice
a K. Pánková

Sobota 9. listopadu, na zámku
v 19:30
Velká válka v obrazech –
bojiště československých
legií ve Francii očima českých
malířů
Pořádá: Ludus musicus a hosté ve
spolupráci s Vojenským historickým
ústavem Praha

Čtvrtek 14. listopadu, malý
sál dobřichovické sokolovny
v 19:30
Ladislav Špaček – 10 let
s prezidentem Václavem
Havlem
Přednáška plná vzpomínek a zážitků,
doplněna o bohatou fotodokumentaci.
Po přednášce bude následovat beseda
s diváky. Vstupenky 100,-Kč, předprodej
Infocentrum, Café galerie Bím, www.
divadlodds.cz-vstupenky.
Pořádá Město Dobřichovice spolu
s Dobřichovickou divadelní společností

Neděle 17. listopadu, v sále
Dr. Fürsta od 15:00
Divadlo Tondy Novotného –
Pralesní pohádky

Sobota 30. listopadu,
sportovní hala Bios od 20:00
Mostový ples ve stylu
brazilských rytmů
Vystoupí: Gurmaina Band a Marek
Schwab, Tam Tam orchestra pod
vedením Michala Vacíka a Skipping
Boys. Pořádá: Město Dobřichovice,
vstupné 300,-Kč, předprodej na MěÚ
Dobřichovice

ŘEVNICE
Listopad v Řevnicích
Výročí sametové revoluce bude tématem besedy
s Petrem Blažkem v Modrém domečku v Řevnicích dne 31. 10. od 18 hodin.
Sametové matiné 16. listopadu bude happeningem a oslavou toho, že se přes všechny oprávněné výhrady máme skvěle. Zahájíme průvodem
od Zámečku v 10 hodin, obejdeme naše krásné
náměstí a před Modrým domečkem vyslechneme něco slov a písní. Akce bude radostná
a krátká, aby zájemci stihli dorazit na Letnou.
Až do 24. 11. probíhá v Modrém domečku
výstava nazvaná Úctyhodní. Je to soubor třiceti
fotoportrétů respektovaných osobností, které
se zasloužily, ale letošního výročí se nedožily. Jsou řazeni abecedně, takže začíná Rudolf
Battěk a uzavírá Jan Wiener. Nebudete-li některou z osobností znát, můžete si přečíst stručnou
vizitku nebo si v příruční knihovničce vyhledat
další informace.
Koncert Clarinet Factory
Omlouváme se, ale z provozně-technických
důvodů byl koncert Clarinet Factory přeložen na
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pozvánka na besedu
s osvětimskou knihovnicí

ditou krausovou
ve středu 23. 10. 2019 v 17. hod.
Knihovna Dobřichovice
Prosíme potvrďte Vaši účast na mail evahild@seznam.cz
nebo sms zprávou na tel. 777 037 001
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Pomocný kuchař/ kuchařka
ve výrobně lahůdek
(jen pro osoby se zdravotním
postižením)
Spolek Náruč přijme 2 kolegy/kolegyně
na pozici pomocný kuchař/kuchařka
do nové gastro výrobny v Řevnicích na
Praze-západ.

• N adšení a motivace k práci, dobrá
schopnost učení
• D obrá fyzická kondice a předpoklady
pro práci ve stoje
• Trpělivost, pečlivost
• D održování hygienických předpisů

Nabízíme:
• Zajímavou práci v moderně vybavené
gastro výrobně lahůdek, delikates
a čokolády
• Pracovní úvazek 0,4 s možností
postupného navýšení
• D obré platové ohodnocení: úvazek
0,4 – 7.200Kč/měs. (18.000 při plném
pracovním úvazku)
• Vzdělávání v oboru – zaměstnance bez
praxe zaučíme
• Pravidelná podpora psychosociálního
pracovníka min. 1x měsíčně
• Zaměstnanecké výhody
• D obrou dostupnost místa práce – 2
min od vlakového nádraží v Řevnicích,
30 min vlakem z nádraží Praha
Smíchov

Náplň práce pracovníků ve výrobě:
pomocné práce při výrobě lahůdek,
sladkého a slaného sortimentu,
čokolády a čokoládových produktů
a ostatních jedlých dárků podle přesně
daných postupů pod vedením vedoucího
výroby.
Konkrétní činnosti: příprava, výroba
a kompletace výrobků určených
pro catering, výroba čokolády
v tempírovacím stroji, vylévání do
forem, výroba pralinek včetně náplní,
výroba čokoládových produktů –
polevy, hoblinky, másla, polévané
sušenky, příprava sirupů, marmelád
a karamelů, balení produktů,
skladování, příprava zakázek
a vybalování zboží, umývání provozního
nádobí, úklid.

Požadujeme:
• Ideální praxe v gastro provozu, ale
není podmínkou
• S chopnost pracovat 4 hodiny denně

Kontakt:
Ředitelka: Mgr. Zuzana Dudáková –
606478831, zuzana@spoleknaruc.cz
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Penzion U tuláka s. r. o.,
Randova 957, Dobřichovice

Vánoční cukroví
nabízíme
domácí máslové cukroví
vlastní výroby
až 15 druhů v mixu za 490,- Kč/kg.
Objednávky na telefonu 733738825
paní Švábová
nebo info@penzionutulaka.cz
nejpozději do 25. 11. 2019

Hledáme studentku
(studenta) na doučování
Pro studenta kvarty osmiletého gymnázia hledáme
šikovnou studentku
(studenta nebo i aktivního seniora či maminku na
mateřské) dle dohody na 1-2 hodiny 1x až 2x týdně.
Vaším úkolem by bylo projít a zopakovat probíranou látku
a v případě potřeby
látku dovysvětlit (internet je k dispozici).
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte
na tel. čísle: 608 248 003.
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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
Catfish – pátek 22. listopadu, 20:00 Club Kino Černošice

1. 11. Elisabeth Lohninger Quartet a Jennifer
Kamikazi Trio
Začátek od 19:00, délka 240 minut
Místo konání: Club Kino Černošice
Hudba Hradní stráže se vrací do Černošic
Neděle 3. listopadu, 18:00 Hala Věry Čáslavské
Ještě předtím, než se Hudba Hradní stráže
a Policie ČR představí v listopadu v bazilice
svatého Petra ve Vatikánu a ve Španělském
sále pražského Hradu, vystoupí v Černošicích.
V Hale Věry Čáslavské ji posluchači mohou slyšet
v neděli 3. 11. od 18 hodin. Koncert, který pořádá
město Černošice a Krimifest, se koná u příležitosti
30. výročí listopadových událostí.
Zazní písně Hollywoodu, ale i prvorepublikové šlágry
Čtvrtek 7. listopadu, 20:00 Club Kino Černošice
Recitál sólisty skupiny Hudební Hollywood
s pozvanými hosty se koná 7. 11.
Klasické filmové písně, ať už české či zahraniční
provenience, jsou osvědčenou klasikou. Možná
se cítíte klasicky a rádi byste si připomněli svěží
melodie, před nimiž bledne sám čas. Zveme vás
na přehlídku originálně pojatých šlágrů do Club
Kina v Černošicích.
Vstupné 100 Kč.
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14. 11. Vernisáž výstavy Viléma Heckela
Začátek od 18:00, délka 120 minut
Galerie 90°, Černošice Vráž
Na plese zahrají PartyLeaders
Sobota 16. listopadu, 19:00, Hala Věry Čáslavské
Nejen klasické valčíky, polky, blues, ale i trochu
Latinské Ameriky, smyslné tango či modernu si
budete moci zatančit na tradičním Černošickém
plese. Bude hrát energická kapela PartyLeaders.
Výtěžek z večera bude i tentokrát věnován na
dobročinné účely v Černošicích.
Kike Mora trio (Španělsko)
17. listopadu, 20:00 Club Kino Černošice
Oslavit 30. výročí Sametové revoluce můžete
při skvělé muzice španělského tria. Kike Mora je
hudebník, skladatel a producent, vyhlášený hráč
na basovou kytaru a kytarista. Vstupné předprodej v clubu a senioři 150 Kč na místě 180 Kč.
Bio Blues Fest nabídne britskou bluesovou
kapelu roku
Pátek 22. listopadu, 20:00 Club Kino Černošice
Hudební perla, britská kapela Catfish, která byla
vyhlášena jako nejlepší anglická bluesová kapela
roku 2018 v British Blues Award (BBA) a stala se
vítězem BBA i v letech 2015 a 2016, míří do Černošic. Vstupné předprodej v clubu a senioři 200
Kč na místě 250 Kč. Vstupenky si můžete také
zakoupit i na webu SMS tiket.

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

ČERNOŠICE

19. Krimifest
12. – 21. 11., vždy od 19:00 Club Kino Černošice
Sedm statečných (úterý 12. 11.), Stíny horkého
léta (čtvrtek 14. 11.) a Teroristka (v pondělí 18. 11.)
Začátek všech filmových projekcí je v 19 hodin.
Na závěr filmového festivalu ve čtvrtek 21. listopadu vystoupí v Club Kině od 19 hodin kapela
GOW (Dobrý Starý Western).

t e l e f o n n í

jaro. Termín bude upřesněn. Řevnické kino ovšem
14. listopadu od 19:30 hodin přivítá LANUGO,
jednu z nejzajímavějších českých kapel. Těšit se
lze na inteligentní texty, melodické a hudebně
dokonale propracované písně, na špičkové
hudebníky a osobitou a úžasnou zpěvačku
Markétu Foukalovou.
28. listopadu od 19:30 vystoupí legendární
JazzQ s leadrem Martinem Kratochvílem, který
také v neděli 24. listopadu od 18 hodin představí
svůj dokumentární film o Quebecu.
Všechny vstupenky lze zakoupit v dobřichovickém Infocentru.
Kuku

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
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