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Slovo starosty
Rekonstrukce Tyršovy ulice
V minulém čísle Informačního listu jsem vás
informoval o harmonogramu rekonstrukce
Tyršovy ulice, kterou provádí Středočeský kraj,
resp. Krajská správa a údržba silnic. V době uzávěrky Informačního listu se chýlí ke konci první
etapa rekonstrukce (od parkoviště u nádraží po
první závory). Rekonstrukce vozovky probíhá ve
dvou etapách a to v opačném pořadí, než jsme
vás informovali v červnovém Informačním listu
(změna harmonogramu nám byla oznámena až
po redakční uzávěrce).
Současně s rekonstrukcí provedlo město
výměnu poškozených obrubníků chodníku
od nádraží po železniční přejezd do Všenorské
ulice. Asfaltový recyklát, který vznikl zfrézováním
povrchu Tyršovy ulice získalo město a využilo
jej na opravu některých nezpevněných komunikací, jako je např. objížďka ze Všenorské podél
vody k mostu. V druhé etapě, která proběhne
mezi 18. a 31. červencem, bude odfrézován
úsek Tyršovy mezi prvními a druhými závorami.
Asfaltový recyklát z této etapy pak bude využit
k opravě vozovky ulice Tyršovy v úseku od podjezdu do kempu směrem do Letů pod lesem.
Zároveň jednáme se zhotovitelem stavby o možnosti položit zcela nový asfaltový povrch v úseku
Tyršovy od závor u mostu po podjezd do kempu,
kde je současný asfalt ve velmi špatném stavu.
Rekonstrukce Tyršovy ulice s sebou přinesla
i poměrně nepříjemné, nicméně nezbytné
omezení provozu, kdy nelze využít pro cestu
autem Tyršovu ulici a ze směru od Všenor je
možno se dostat do centra Dobřichovic pouze
objížďkou přes Černolice a Řitku. Průjezd přes

pravobřežní část Dobřichovic tedy není možný,
a to ani Krajníkovou ulicí, kudy je průjezd zakázán
a mohou tudy jezdit pouze lidé, kteří v ní a v
přilehlých ulicích bydlí. Tato ulice totiž není pro
průjezd většího množství automobilů dimenzována, neboť je poměrně úzká a jedná se navíc
o obytnou zónu, kde je maximální rychlost
omezena na 20 km/h.
Čekal jsem sice, že někteří neukáznění řidiči
se budou snažit tato dopravní opatření obejít, ale
bohužel jsem byl velmi nemile překvapen mírou
lidské bezohlednosti a pohrdání předpisy. Krajníkovou ulicí v prvních dnech rekonstrukce projíždělo, přes zcela jednoznačný zákaz, opravdu
velké množství automobilů. Nutno dodat, že
v naprosté většině nešlo o řidiče z Dobřichovic,
ale z Prahy a z okolních obcí.
Z uvedených důvodů jsme se dohodli
s městskou policií, která většinu času, který má
vyčleněný pro Dobřichovice, využila k hlídce na
začátku Krajníkovy ulice, kam pouštěla pouze
vozidla rezidentů. Stejnou hlídkovou činnost
zajišťuje po dobu stavby z druhé strany Městská
policie Řevnice, se kterou spolupracují Všenory.
Městské policii vypomáhá částečně i státní
policie z Řevnic. Ani toto opatření a s ním spojené
riziko pokuty, však neodradilo některé bezohledné řidiče od porušení předpisů a průjezdu
Krajníkovou ulicí.

Divadelní a vinařské slavnosti
v Dobřichovicích
Konec června a celý červenec se v Dobřichovicích nesl ve znamení Dobřichovických divadelních slavností. Ty byly slavnostně zahájeny 21.

června koncertem Jitky Vrbové a skvělou komedií
DDS, režírovanou Alenkou Říhovou s názvem
„Je úchvatná“. Kromě DDS vystoupily na slavnostech další čtyři divadelní soubory z Prahy,
Hostivice, Sadské a zahrála kapela Bizarre Band.
Závěr divadelních slavností bude patřit opět
Dobřichovickým divadelníkům a komedii „Řeči“,
kterou režíruje principál DDS Petr Říha. Premiéra komedie bude 18. července a na slavnostech
bude hrána celkem osmkrát, až do závěru slavností v sobotu 27. července. Chtěl bych našim
divadelníkům moc poděkovat za skvělou letní
zábavu! Pokud se vám dostane Informační list
do rukou ještě před zakončením divadelních
slavností, neváhejte a zajděte na zámek na naše
divadlo, stojí to za to!
Konec letních prázdnin je v Dobřichovicích
již tradičně spojen s vinařskými slavnostmi. Letos
proběhnou 31. srpna a půjde již o 17. ročník
této největší dobřichovické akce. V loňském
roce jsme poprvé přistoupili k přeorganizování
celého areálu slavností, kdy nádvoří zámku
bylo primárně určeno k degustaci, v prostoru
před kostelem byly stánky s občerstvením a na
ostrově hrála i během odpoledních hodin hudba.
Prostor u řeky byl pak určen dětem. Toto uspořádání se osvědčilo a i letos jsme se proto dohodli
s rodinou Havlíkových, která městu zapůjčí
ostrov, kde bude pódium, na němž vystoupí
celkem tři kapely.
Podrobnosti o programu slavností najdete
v samostatném článku Andrey Kudrnové a mně
zbývá již pouze milá povinnost, abych vás tímto
na Dobřichovické vinařské slavnosti 2019 co nejsrdečněji pozval.
Přeji všem krásné letní prázdniny
Petr Hampl

Místní poplatky za odvoz komunálního
odpadu a ze psů
Děkujeme všem, kteří uhradili
poplatky ve lhůtě splatnosti, která
uplynula dne 30. 6. 2019.
Vyzýváme Ty, kteří tak dosud neučinili, aby tyto
poplatky neprodleně uhradili. Protože se jedná
o místní daň, neuhrazené poplatky budou vymáhány dle daňového řádu a mohou být platebním
výměrem zvýšeny až na trojnásobek.
Poplatek za komunální odpad činí v letošním roce 700 Kč za trvale hlášenou osobu včetně
cizinců, občanů s úřední adresou, dále za rekreační
objekt nebo za neobydlený dům či byt.

Občané, kteří zaplatili poplatek za komunální
odpad v jiné obci a chtějí být nadále osvobozeni,
musí tuto skutečnost každý rok doložit.
Dlužné platby lze platit hotově na
pokladně úřadu, poštovní poukázkou
nebo bankovním převodem:
Číslo bankovního účtu: 388029319 / 0800
VS: 3722 (u odpadů) nebo 1341 (u psů)
SS: č. p. domu (u chat s předponou 200, např. chata
č. e. 13 má SS 200013)

Obrázek na titulní straně: Léto pokračuje a na dobřichovickém jezu je živo. Foto Hynek Moravec.
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Domácí zpravodajství
Volby do Evropského
parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května proběhly v celé Evropské unii volby do Evropského parlamentu.
Výsledky se do minulého čísla nevešly, tak se na
ně podívejte s odstupem skoro dvou měsíců.
Omlouváme se za zpoždění.
Tabulka (na následující straně) a srovnání výsledků jak volili dobřichovičtí občané
s výsledky celé ČR opět potvrdily velký rozdíl mezi
Dobřichovicemi a většinou České republiky. Vítěz
voleb hnutí ANO 2011 skončil u nás až na 4. místě
s pouhými 10,1% hlasů za STAN+TOP09 s 27,3%,
ODS s 23,6% a Piráty s 17,7%. V poli poražených
u nás zůstaly strany jako ČSSD, KSČM a SPD, které
nedosáhly ani na 3% hlasů.
Jak volily okolní města a obce? V Karlíku
získala nejvíce hlasů ODS (31,9%) a ANO pouze
11%. V Letech vyhráli STAN+TOP09 24,1% a ODS
23,2%, ANO získalo jen 10,6%. Ve Všenorech
vyhrála ODS s 21,3%, STAN+TOP získala 18,7%
a ANO jen14,6%. Dokonce v Průhonicích, kde
Andrej Babiš bydlí, vyhrála ODS s 24,5% a ANO
získalo jen 16,3%. Raritou obcí kolem Prahy je
Okoř, kde vyhrála ODS s 45% hlasů.
vk

O čem jednala rada města
Rada uložila starostovi dokončit a odeslat řešiteli projektu Optimalizace trati odb. Berounka
(včetně) – Karlštejn (včetně) připomínky města
Dobřichovice.
Rada opět projednala problematiku soutěže
na studii architektonického řešení centra města;
z diskuse vyplývá potřeba zadání zakázky jedné
kanceláři, ale zároveň je třeba doplnit do stavebního plánu rozdělení zakázky na 2 etapy (+
hasičskou zbrojnici, kde byl vybrán projektant již
v rámci 1. kola), které do sebe budou koncepčně
zapadat, ale budou samostatně financovány:
přístavba ZUŠ (včetně sálu s kapacitou 200
osob)
nová hasičská zbrojnice – studie byla vybrána
již v prvním kole
nová radnice
Dodavatelé odevzdají své nabídky do 30. 10.
2019.
Rada projednala dodatek o prodloužení
nájemní smlouvy na byt v obecním domě v ul. Za
Parkem.
Rada projednala nabídku společnosti DC
Computers s.r.o. na nový server, záložní zdroje
a serverové licence pro městský úřad. Doporučila
získat i další cenové nabídky.
Rada projednala projektovou dokumentaci
k územnímu a stavebnímu řízení Cidrerie Kliment
na pozemku bývalé skládky.
Rada diskutovala o problematice rekonstrukce ulice Pražská a podklady, které poskytla
společnost Mott Macdonald. Členové rady se
shodli na potřebě konzultace těchto podkladů
s technickým dozorem města panem J. Tichán-

kem a podpořila prosazení jeho bodů doporučení
do projektu rekonstrukce. Rada zároveň vyjádřila
vstřícný postoj k některým formám spolufinancování (např. projektu dešťové kanalizace).
Rada se zabývala žádostí ZŠ Dobřichovice
o čerpání finančních prostředků z rezervního
fondu a schválila ji.
Rada se zabývala žádostí o řešení svodu vody
u domu čp. 832. Doporučuje příspěvek na odvodnění vsakovací jímkou ve výši 5.000,- Kč.
Členové rady chápou co nejrychlejší dokončení chodníku na mostu přes Berounku jako
naprostou prioritu. Rada vyjádřila nespokojenost
s odvedenou prací společnosti Emexkon a pověřuje starostu P. Hampla uzavřením dodatku ke
smlouvě, který zohlední změny, provedené na
stavbě oproti původnímu projektu; zároveň
jej pověřuje jednáním s dodavatelem pochozí
izolace (subdodavatelem původního dodavatele), který by stavbu dokončil v případě, že
nedojde k dohodě se spol. Emexkon.
Členové rady obdrželi žádost o potvrzení Prohlášení o partnerství ze strany Dětské skupiny
Smajlík. Rada na základě toho, že nemá relevantní
informace o tom, kde a za jakých podmínek bude
Dětská skupina Smajlík svoji činnost provozovat,
vyjadřuje k této žádosti zamítavé stanovisko.
Rada řešila problematiku opravy dilatačního
závěru silničního mostu na pravém břehu řeky
Berounky; shodla se na vhodnosti spojení této
opravy s druhou fází rekonstrukce Tyršovy ulice;
na základě upřesnění termínů této rekonstrukce
bude poptán dodavatel na rekonstrukci dilatačních závěrů.
Součástí prvního budu 12. jednání Rady
města Dobřichovice v roce 2019 byla diskuze
s řediteli a ředitelkami příspěvkových organizací
Města Dobřichovice; nejprve se ujal slova Mgr. B.
Stejskal.
V hospodaření ZŠ Dobřichovice není žádný
problém; peníze od obce pokrývají provoz školy,
našetřené peníze bývají investovány dále (např.
čerpadlo); kapacita školy je 730 dětí a není zcela
naplněna, všechny místnosti jsou však vytíženy
a plánovaný přístavek bude plně využit – např.
pro družinu či knihovnu; hlavními investicemi
do budoucna by mělo být opláštění, příp. klimatizace.
ZŠ Dobřichovice jsou spádovou školou pro
obce Lety a Karlík a zcela uspokojuje poptávku
zdejších dětí; zájemci z ostatních obcí jsou
z kapacitních důvodů odmítáni; rovněž není
reálné navýšit počet tříd z důvodu nedostatku
pedagogů.
U příjímacích zkoušek uspěla valná většina
žáků již v prvním kole, pouze několik žáků pak
ve druhém. Pouze 3 žáci se přihlásili na odborná
učiliště. Lze předpokládat, že hlavní část projektu
přestavby jídelny proběhne o letních prázdninách 2020; pro získání případné dotace je třeba
stavební povolení.
Rovněž Bc. M. Víšková neshledává v hospodaření MŠ žádný zásadní problém. Při letošním
zápisu bylo odmítnuto pouze 7 přespolních
dětí, což je důsledek zejména dobré přípravy na
povinnost přijímat tříleté děti.

Je třeba zkontrolovat obložení budovy MŠ –
Rada doporučuje objednání předzáruční kontroly
(MŠ – kompetence J. Tichánka). Dalším problémem je vylepšení parkovacích míst okolo školky,
rovněž pak i výměna vrat a vrátek.
Bc. M. Víšková informovala i o ekoprojektu
Zahrada smyslů, na nějž město obdrželo dotaci
a probíhá jeho realizace. V rámci projektu vznikly
4 vrbové stavby; součástí dalších aktivit v tomto
směru by měl být i pokus o obnovu studny –
zpracovává se projekt na její prohloubení; dále
vznikne venkovní altán; Rada rovněž navrhuje
zřízení podzemních nádob na dešťovou vodu.
Rovněž byl diskutován návrh na zvýšení školného – poslední úprava proběhla naposledy před
10 lety, kdy byla určena stávající výše 800,- Kč.
Mgr. B. Pelikánová poukázala na problém
nevyjasněnosti majetkových poměrů obce a ZUŠ.
Dále upozornila na potřebu nové zřizovací listiny,
a to pro všechny 3 příspěvkové organizace. Mgr.
B. Pelikánová by se rovněž jako zástupkyně ZUŠ
zúčastnila diskuze o tvorbě obecního rozpočtu
na následující roky.
Všichni tři zástupci dobřichovických příspěvkových organizací vyjádřili potřebu zřízení pracovní pozice v rámci městského úřadu, která by
měla na starosti technickou správu budov; byli
tedy požádáni o vyčíslení nákladů a hodin, které
byly v poslední době s touto činností spojeny
v rámci spolupráce s externími dodavateli.
Rada
pověřuje starostu zajištěním předzáruční kontroly opláštění Mateřské školky Dobřichovice
pověřuje starostu kontrolou projektu ateliéru
Hájek & Šafr, je – li jeho součástí i rekonstrukce
opláštění ZŠ
pověřuje starostu zpracováním návrhu na
parkoviště a koncepci parkování okolo Mateřské školky
souhlasí s navrženými odměnami pro vedení
příspěvkových organizací Města Dobřichovice
souhlasí s navýšením školného v MŠ od 1. 9.
2019, a to ve výši vycházející z kalkulace, předložené ředitelkou MŠ
Rada projednala a schválila tři žádosti
o souhlas s připojením objektů do městské kanalizace a ČOV za předpokladu uzavření příslušné
smlouvy o připojení a zaplacení příspěvku.
Rada projednala a schválila přijetí dotace ve
výši 100.000,- Kč na Královský průvod od poskytovatele Středočeský kraj.
Rada projednala jednotlivá řešení dosud
nedokončené rekonstrukce chodníku na mostě
přes Berounku. Starosta informoval o možných
řešení celé situace, která doporučil Ing. Kaplan,
který za město jedná se zhotovitelem o vyřešení
situace, kdy betonáž chodníku nebyla provedena
kvalitně a povrch chodníku je nerovný. Vzhledem
k situaci doporučila rada starostovi co nejdříve
ukončit spolupráci s dosavadním dodavatelem
společností Emexkon a uzavřít smlouvu s jiným
dodavatelem, který provede dokončení rekonstrukce chodníku včetně pochozí izolace. Předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na
konec července 2019.
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Starosta informoval členy rady o záměru
provést rekonstrukci konce Tyršovy ulice od
závor u mostu k podjezdu do kempu, a to
v souvislosti s celkovou opravou komunikace
Středočeským krajem. Za tímto účelem hodlá
nechat zpracovat cenovou nabídku firmou,

která bude v červenci provádět pro Středočeský kraj rekonstrukci navazujícího úseku
ulice od mostu po parkoviště u nádraží a bude
tak mít veškerou potřebnou techniku a materiál. Rada schválila provedení opravy konce
Tyršovy ulice dle cenové nabídky, s tím, že tato

musí být předem zkontrolována technickým
dozorem.
podle zápisů z jednání rady VK

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v Dobřichovicích
Volební okrsek
č. 1 Brunšov
Poř.č.

Název strany nebo hnutí

%

č.2 – k řece
hlasů

č. 3 za Březovou

%

hlasů

%

CELKEM
hlasů

%

okres

ČR

P-západ

celkem

1

Klub angaž. Nestraníků

0

0,00

2

0,39

1

0,26

3

0,23

0,10

0,10

2

Strana nezávislosti ČR

0

0,00

1

0,20

1

0,26

2

0,15

0,40

0,40

3

Cesta odpov. Společnosti

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,30

0,33

4

Národní socialisté

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,05

0,05

100

23,64

110

21,61

100

26,11

310

23,57

20,93

14,54

4

0,95

3

0,59

3

0,78

10

0,76

1,14

1,56

5

ODS

6

ANO, vytrolíme europarl.

7

ČSSD

8

1,89

11

2,16

8

2,09

27

2,05

2,06

3,95

8

Romská dem. strana

0

0,00

0

0,00

1

0,26

1

0,08

0,04

0,08

9

KSČM

8

1,89

9

1,77

15

3,92

32

2,43

3,34

6,94

10

Koalice DSSS a NF

1

0,24

0

0,00

0

0,00

1

0,08

0,11

0,18

11

SRP - Rep. strana

0

0,00

5

0,98

0

0,00

5

0,38

0,11

0,11

12

Koalice Rozumní a ND

2

0,47

2

0,39

4

1,04

8

0,61

0,55

0,78

13

Pravý blok - P. Cibulka

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,17

0,20

14

Ne-volím.cz

1

0,24

0

0,00

0

0,00

1

0,08

0,08

0,09

15

Pro Česko

1

0,24

1

0,20

0

0,00

2

0,15

0,11

0,11

16

Vědci pro ČR

4

0,95

1

0,20

2

0,52

7

0,53

0,80

0,82

17

Koalice ČSNS a Patrioti

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,06

0,05

18

Jsi Pro?

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,02

0,03

19

Pro zdraví a sport

0

0,00

1

0,20

1

0,26

2

0,15

0,19

0,33

21

Moravské zemské hnutí

1

0,24

0

0,00

0

0,00

1

0,08

0,02

0,13

22

Česká suverenita

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,31

0,11

23

Tvůj kandidát

0

0,00

1

0,20

0

0,00

1

0,08

0,08

0,06

24

HLAS

8

1,89

13

2,55

14

3,66

35

2,66

4,20

2,38

25

Koalice Svobodní a RČ

2

0,47

7

1,38

2

0,52

11

0,84

0,69

0,65

26

Koalice STAN a TOP 09

120

28,37

144

28,29

95

24,80

359

27,30

21,00

11,65

27

Česká pirátská strana

80

18,91

93

18,27

60

15,67

233

17,72

17,43

13,95

28

SPD - T. Okamura

16

3,78

21

4,13

10

2,61

47

3,57

5,75

9,14

29

Aliance národních sil

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,03

0,08

47

11,11

48

9,43

38

9,92

133

10,11

13,50

21,18

1

0,24

0

0,00

0

0,00

1

0,08

0,09

0,16

30

ANO 2011

31

Agrární dem. strana

32

Moravané

0

0,00

2

0,39

0

0,00

2

0,15

0,03

0,27

33

První republika

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,03

34

Dem. strana zelených

1

0,24

4

0,79

2

0,52

7

0,53

0,65

0,60

35

Bezpečnost, Odpovědnost

0

0,00

1

0,20

0

0,00

1

0,08

0,08

0,10

36

Koalice Soukromníci a NEZ

0

0,00

1

0,20

0

0,00

1

0,08

0,25

0,36

37

Evropa společně

5

1,18

7

1,38

2

0,52

14

1,06

0,84

0,53

38

Konzervativní alternativa

39

KDU - ČSL

40

Alternativa pro ČR 2017

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

12

2,84

20

3,93

23

6,01

55

4,18

3,79

7,24

0,47

0,49

1

0,24

1

0,20

1

0,26

3

0,23

CELKEM

423

99,76

509

99,80

383

99,74

1315

99,77

Počet zapsaných voličů

836

Účast ve volbách v %

4

hlasů

DOBŘICHOVICE

1127
50,72

791
45,25

2754
48,93

47,97
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Co nového v Mateřské škole
Dobřichovice

Slavnostní pasování předškoláků

Rádi bychom se s vámi touto cestou podělili
o pozitivní informace z naší mateřské školy.
V květnu 2019 proběhl zápis, jehož výsledky
jsou pro rodiny v naší obci více než uspokojivé. Letos se nám podařilo umístit 58 dětí z 67
uchazečů. Jsme jednou z mála mateřských škol
z Dolního Poberounčí, kde byly přijaty všechny
děti narozené do 31. srpna 2016. Důvodem
tohoto nesporného úspěchu je to, že město
Dobřichovice dokázalo s dostatečným předstihem rozšířit kapacitu mateřské školy z původních
97 na 147 míst přístavbou dvou tříd v horním
patře. Tímto byla naplněna zákonná povinnost
umístit všechny tříleté děti. Obce, kterým se toto
nepodařilo, jsou nuceny přispívat rodinám na
školné v soukromých institucích.
Další dobrou zprávou z MŠ je to, že se nám letos
podařilo získat dotaci z Ministerstva životního prostředí na vybudování ekologické zahrady. Díky
tomu jsme se mohli, v souladu se školním vzdělávacím plánem Stromy kolem nás, pustit do projektu „Zahrada smyslů“, se kterým nám významně
pomáhá zahradní architekt Ferdinand Lefler.
Během jarních měsíců zde vyrostly tři vrbové přístřešky, které postupně obrazily zelenými výhonky
a poskytují dětem tolik potřebný stín a klidná
zákoutí. Vznikl základ pro hmatové chodníčky,
venkovní učebnu (altán) a motýlí záhony. V plánu
je umístění interaktivních tabulí, balančních prvků,
hmyzích domků a pítka pro děti.
Ve veškerých pracích se bude pokračovat
během léta a v příštím školním roce. Spoléháme
na spolupráci ekotýmu vytvořeného ze zaměstnanců MŠ a rodičů, ale i ostatních, kteří při jeho
vzniku sice nebyli, ale budou ochotni pomoci.
Máme velkou radost z každého pokroku, kterého
se nám v tomto daří dosáhnout, a věříme, že
rodiče takový počin ocení a podpoří, neboť jejich
děti si výsledky naší společné snahy užijí po
mnoho dalších let.
Ve čtvrtek 27. června jsme na krásné Zahradní
slavnosti společně vyprovodili letošní předškoláky do dalšího života a oslavili závěr školního
roku 2018/2019.
Tímto bychom rádi poděkovali za spolupráci
a pomoc rodičům, kteří se aktivně zajímají o dění
v MŠ. Přejeme všem krásné léto prožité s rodinou
a těšíme se na vás opět v září!
Za mateřskou školu Bc. Monika Víšková,
Zuzana Ševčíková a Veronika Horáčková

Vinařské slavnosti opět
okořeníme hudebním
piknikem na ostrově
Na letošních vinařských slavnostech pro Vás opět
otevřeme ostrov u Havlíků nedaleko kostela, na
kterém vystoupí Michal Prokop s Lubošem Andrš-
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tem a Janem Hrubým. Jejich předskokany budou
Jull Dajen, vycházející z irských tradičních rytmů
a melodií. Jedním z členů je i Dobřichovák, flétnista Dušan Navařík, který letos zazářil na divadelních slavnostech v představení Je úchvatná. A do
třetice na ostrově zahrají Country Beat s frontmanem Petrem Pokorným (ETC). Nenechte si ujít
tento hudební zážitek. Vstup na ostrov je zahrnut
v ceně vstupenky Kč 80, stejně tak i dětské atrakce
budou opět v ceně vstupného.
V dopoledních hodinách zahraje na nádvoří
Modrý cimbál a Prime Time Voice (swing). Od
odpoledních hodin na nádvoří vytvoříme klidovou zónu, na které si tak budou moci milovníci
vína lépe vychutnat vzorky vín s možností degustačního výkladu. Program pro děti plánujeme
opět umístit u řeky. Nebudou chybět zábavné

hry, šermířská Alotria a divadélko Tondy Novotného. V podvečer proběhne losování vstupenek
o hodnotné ceny a vyhlášení vinaře roku. Tanečníci se mohou těšit na večerní kapelu Circus
Problem, která nedávno zahrála i na Rockovém
slunovratu v Řevnicích. Jednotlivé vstupy s časy
najdete v kulturním přehledu v tomto Informačního listu.
A.K.

Středisko výchovné péče
Dobřichovice
Letos jsme vás již jednou informovali o Středisku
výchovné péče, které je otevřené veřejnosti
a poskytuje psychologické a speciálně pedago-

gické poradenství dětem a rodinám. Jedná se
o bezplatné ambulantní služby v oblasti psychologické a speciálně pedagogické péče pro děti
a rodiny od 3 – 26 let. Přijde nám velká škoda, že
za námi jezdí lidé z regionu či Prahy a místní obyvatelé mají zažité mylné představy o tom, jakou
péči by mohli mít v případě potřeby k dispozici
přímo v Dobřichovicích a stále si nás pletou s „diagnosťákem“, který zde původně sídlil.
Středisko výchovné péče Dobřichovice, které
najdete na Pražské ulici č. 151, Vás zve na odpoledne 4. září 2019 od 17h na Den otevřených
dveří. Můžete si prohlédnout prostory SVP, užít
si výtvarné nebo jiné aktivity a od 18 hodin se
potkat a zanotovat si s Tamarou a Tomášem Klusovým.
PhDr. Dagmar Skalická

Zajímavosti
Novinky z Náruče
v Dobřichovicích aneb
pozvánka do letního kina
Zdraví je pro každého z nás to nejdůležitější,
často však zapomínáme dbát na to duševní, které
je tak křehké. V Centru sociální rehabilitace Náruč
to vnímáme každý den při práci s lidmi, kterým se
život zkomplikoval díky duševnímu onemocnění,
a potřebují se zorientovat na cestě ke zvládnutí
své situace. Jsme tým sociálních pracovníků, kteří
tyto lidi podporují a doprovází při zvládání situací
běžného života, posilujeme jejich dovednosti
a pomáháme vyřizovat jejich osobní záležitosti.
Věříme, že pro duševní zdraví je nejdůležitější
životní pohoda a radost z každodenních věcí,
takové příležitosti s klienty hledáme a právě nyní
jednu nabízíme i pro vás, čtenáře tohoto listu!!
Aktuálně startujeme první setkání při veřejné
filmové projekci. Srdečně tímto zveme na promítání filmu NEDOTKNUTELNÍ, které se bude konat
ve čtvrtek 22. srpna 2019 od 20 hodin na adrese
Pražská 345 v Dobřichovicích. Rádi se setkáme se
všemi, kdo chtějí vidět skvělý film na netradičním
místě – postaráme se o příjemnou atmosféru
a těšíme se na viděnou v našem „letním kině“.
Naši činnost realizujeme díky podpoře Krajského úřadu Středočeského kraje a Nadace J@T, pro
klienty je tedy služba bezplatná. Působíme v Dobřichovicích, s klienty se setkáváme buď u nás v Centru
sociální rehabilitace, nebo v jejich domácím prostředí, vždy podle aktuální potřeby každého z nich.
Nabízíme také pravidelné skupiny pro rozvíjení
různých dovedností – lidé zde mohou navázat nové
kontakty a získat praktické zkušenosti do svého
života, podívejte se na naše webové stránky www.
spoleknaruc.cz, kde najdete vše potřebné. Krásný
srpen přeje tým sociální rehabilitace Náruč.
Simona Petrejová

50% sleva pro občany Dobřichovic v Centru komplexní péče
Červenec je často obdobím tzv. okurkové sezóny,
kdy se mnoho zajímavého neděje a není o čem
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psát. U nás tomu tak ale není a máme pro vás
hned dvě skvělé zprávy!
I letos se nám jako Centru komplexní péče
Dobřichovice podařilo získat grant udělovaný městem Dobřichovice, díky kterému vám
můžeme poskytnout 50% slevu na skupinové
programy. Na co vše můžete toto zvýhodnění
čerpat?
Na skupinová cvičení: Komplexní cvičení (10.
9. – 26. 11., 12 lekcí), Tanec a imaginace (od 9. 9.,
10 lekcí), Vědomý pohyb (30. 8., 6. 9., 18. 10., 15.
11., 29. 11., 13. 12.).
Na kurzy a semináře pro laickou veřejnost:
Cvičení dle Feldenkraisovy metody, Čchi- kung
pro ženy i muže, Léčivá podpora rodiče, Bioenergetická cvičení pro podporu sexuality, Duševní
posilovna. Přesné termíny i témata jednotlivých
kurzů naleznete na našich webových stránkách
v sekci Semináře > Pro laiky.
Zvýhodnění mohou čerpat občané Dobřichovic na jeden či více z výše uvedených programů,
a to až do vyčerpání celkové výše grantu. Věříme,
že tato skvělá nabídka přiláká k nám na Vyhlídku
i ty z vás, kteří k nám zatím ještě cestu nenašli.
Po deseti letech posílání žádostí, vysvětlování,
přesvědčování a jednání se nám podařilo uzavřít
smlouvu s VZP na odbornost „Klinická psychologie a psychoterapie“. Znamená to, že klienti této
pojišťovny mohou v našem centru docházet na
psychoterapii hrazenou ze zdravotního pojištění.
Máme z toho obrovskou radost!
V tuto chvíli hradí psychoterapii v našem
centru pojišťovny 111, 205, 209, 211. Rehabilitační lékařství a fyzioterapii pojišťovny 111, 201,
205, 207, 209, 211.
Mgr. Kateřina Šestáková
Centrum komplexní péče Dobřichovice

Činnost Klubu seniorů a naše
výlety
V 1. pololetí letošního roku jsme pokračovali
v zavedených bodech programu, např. oslavy
narozenin, historická a kulturní výročí, pozvánka
do divadla, na kulturní programy, na výlety apod.
Oslavili jsme významná životní výročí paní Květy

Sládkové (90 let) a paní Kamily Káchové (95 let)
a dalších podstatně mladších členek. V dubnu
mezi nás přišel pan Kníže, předseda hospice sv.
Václava z Kladna, a seznámil nás s domácí hospicovou péčí, a paní Hana Habartová, která hovořila
o poruchách paměti.
V červnu jsme se jako obvykle sešli
v mateřské škole. Setkání s nejmladší generací
dobřichovických občánků patří k našim nejoblíbenějším programům. Děkujeme dětem
i učitelkám za krásné vystoupení, kuchařkám za
chutné občerstvení a našim stálým hostům ze
ZŠ Všenory V. Veselému, A. Pikardové a M. Baudyšové, kteří nám zahráli a zazpívali písničky,
které nacvičili podle našich vánočních přání.
Nálada je vždy výborná, zpíváme sborově tzv.
z plných plic.
Nejvíce se ale těšíme na společné úterní
výlety. Letos jsme podnikli již čtyři. První výlet
26. 3. byl na Liberecko. Nejprve jsme zavítali na
zámek Sychrov, od r. 1820 sídlo francouzského
šlechtického rodu Rohanů, známý opakovaným
pobytem Antonína Dvořáka. Dalším cílem bylo
město Český Dub, kde jsme si prohlédli Podještědské muzeum s expozicí o Karolíně Světlé.
Navštívili jsme rovněž johanitskou komendu,
kde nás zaujal výklad o znovuobjevení historického objektu ze 13. století (1991) a jeho
obnově. (Komenda je opevněný klášter rytířsko-špitálního řádu sv. Jana Jeruzalemského. Řád
se zabýval vojenskou obranou a bezpečností
dálkových obchodních cest, poskytováním přístřeší a zdravotní péče.) Cílem druhého výletu
23. 4. se stal zámek Ploskovice, proslavený
nejen Daliborem z Kozojed, ale i letními pobyty
odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I.
Habsburského, který zámek rozšířil a zvelebil.
Zastihli jsme tu i první květy stromu dovezeného
z Číny, pavlovnice plstnaté. Dále jsme pokračovali do vesnice Ostré, poutního místa, kde jsme
vystoupali na kalvárii, odkud byl hezký pohled
na České středohoří. Naši pouť jsme zakončili
v městečku Úštěk, kde jsme si poslechli výklad ve
zdejší synagoze a prohlédli další památky včetně
„ptačích domků“. Třetí výlet 20. 5. se opravdu
vydařil. Zprvu jsme si prohlédli méně známý
zámek Lemberk, původně středověký hrad
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Zájezdy určené
dobřichovickým občanům

Pravidelná setkání seniorů se konají většinou ve školní jídelně

Při návštěvě mateřské školy nám děti zazpívaly
Markvarticů, spojený s postavou sv. Zdislavy, po
různých přestavbách proměněný na pohodlný
zámek pro šlechtické rody, z nichž tu nejdéle
pobývali Clam-Gallasové. Odpoledne jsme strávili v Liberci, většina z nás dala kvůli dešti přednost Botanické zahradě před ZOO a nebyli jsme
zklamáni. Pro čtvrtý výlet 25. 6. jsme vzhledem
k vysokým teplotám zvolili návštěvu pouze
jednoho místa – rokokového zámku Nové Hrady
u Litomyšle. Byl vybudován v 18. století podle
vzoru francouzských letních sídel pro šlechtický
rod Harbuval de Chamaré a je nazýván České
Versailles. Od roku 1997 je v soukromém držení,
prošel celkovou rekonstrukcí a stále pokračuje obnova jeho okolí. Je zde možno navštívit
i Muzeum cyklistiky, Galerii anglických klobouků,
krásné zahrady i anglický park, oboru s jeleny

a stáje. Pro letošní rok počítáme ještě nejméně
se dvěma zájezdy a to 24. září a 22. října. Program
zájezdů zveřejňujeme na schůzce klubu, konané
ve školní jídelně v Raisově ulici každé druhé
pondělí v měsíci vyjma letních prázdnin. Na ní se
přihlašují členové klubu a ostatní zájemci z řad
seniorů se hned nato přihlásí v Infu a zaplatí
cenu za dopravu. Děkujeme pracovnicím Infa za
významnou pomoc při organizaci zájezdů.
Seniorské výlety jsou dotovány z finančních
prostředků věnovaných Městem Dobřichovice,
za což jsme zastupitelům i radě velmi vděčni,
děkujeme. Je o ně značný zájem a je třeba se
hlásit včas. Informace najdete v Infocentru v ulici
5. května č. 12, které je otevřeno od středy do
neděle od 13 do 18 hodin.
JV + JJ

Pro dobřichovické občany pořádáme sobotní
zájezdy, na které částečně přispívá formou
grantu Město Dobřichovice. Vedoucí zájezdů je
Mgr. Iva Kubátová. Letos jsme uskutečnili již 3
zájezdy. První zájezd 13. 4. byl zaměřen na Mostecko. Prohlédli jsme si nový Most, hrad Hněvín
a Památník obětem 1. a 2. světové války. Nezapomněli jsme navštívit i kostel Nanebevzetí
P. Marie, který byl přesunut ze starého Mostu
o 841 metrů. Pak jsme se zastavili v zámku
Jezeří, který prochází dlouhodobou rekonstrukcí, a jen na skok jsme zaběhli do nedostavěného kostela v Panenském Týnci. Při druhém
zájezdu 11. 5. jsme zamířili do Podkrkonoší.
V Hořicích jsme vystoupali ke sv. Gothardu, kde
jsme zhlédli galerii soch v parku i na hřbitově.
Pak jsme pokračovali do Miletína, rodiště K. J.
Erbena, navštívili jeho rodný domek a nezapomněli jsme si koupit Miletínské modlitbičky,
známou perníkovou pochoutku. Došlo i na
hořické trubičky. Dalším zastavením byl hrad
Pecka, kde právě probíhaly hradní slavnosti.
V každé prostoře nás vítaly postavy v dobovém
oblečení a seznámily nás s životem na hradě.
Prošli jsme komnatami majitele i hradním
zázemím včetně mučírny i samotného pekla.
Nakonec jsme si v Nové Pace prohlédli Klenotnici a v Suchardově domě zdejší muzeum.
Náš třetí zájezd 15. 6. byl nejdelší a směřoval
do Velkých Losin, kde jsme navštívili zámek
a pak už jsme spěchali do Koutů pod Desnou,
kde nás čekala tříhodinová prohlídka přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Byli jsme
podrobně informováni o stavbě i provozu díla,
promítli nám instruktážní film, vstoupili jsme
do objektu ve skále, spatřili Dolní a pak vyjeli
autobusem na Horní nádrž, odkud byl krásný
pohled na vrcholy Jeseníků. V letošním roce
máme naplánovány další tři zájezdy, na které
vás srdečně zveme. Na 24. srpna je připraven
zájezd na Moravu. Prohlédneme si hrad Pernštejn, jehož vzhled se přestavbami vyvíjel od
gotiky až po romantismus 19. století. Dále
navštívíme Žďár nad Sázavou a na poutním
místě na Zelené hoře budeme obdivovat
kostel sv. Jana Nepomuckého, dílo Jana Blažeje
Santiniho-Eichla, zařazené na Seznam světových a přírodních památek UNESCO. Rovněž
se v plenéru seznámíme s ukázkami z tvorby
sochaře Michala Olšiaka, žďárského rodáka.
Při dalším výletu 14. září se vydáme do méně
známého kraje – na Rumbursko (Nový Bor,
Svor a Klíč, rozhledna Dýmník, Rumburk) a 12.
října do míst, odkud odcházel z Čech Jan Amos
Komenský (Vlčice, Babí – pevnost Stachelberg,
hornický skanzen v Žacléři, Trutnov). Podrobnější program těchto zájezdů se vždy cca 14
dnů před zájezdem dozvíte v místním Informačním centru, kde se přihlásíte a zaplatíte
obnos za dopravu. Jste srdečně zváni. Na oba
druhy zájezdů jsou vylepeny plakáty v městské
schránce u samoobsluhy COOP.
JV+JJ
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Sport
Krátce z volejbalu
V druhé polovině června proběhlo několik
významných volejbalových akcí, s nimiž jsme
vzhledem k uzávěrce 14. 6. nemohli čtenáře
seznámit. Pokusíme se to napravit alespoň nyní.
Tou nejdůležitější bylo Mistrovství ČR ve volejbale seniorek, které se ve dnech 15. a 16. června
hrálo v Čelákovicích. Na prvním místě se umístily seniorky z Pardubic, ale naše děvčata si také
nevedla špatně – ze sedmi družstev z celé republiky se umístila na čtvrtém místě, a to se skórem
jen o málo horším než třetí Chabařovice. Jen pro
zajímavost uveďme, že první den přeboru musel
být na několik hodin přerušen kvůli velkému krupobití.
Ve stejných dnech se v Liberci konalo finále
v červeném minivolejbalu, ve kterém naše
hráčky Kristýna Nešporová a Laura Vlčková
dosáhly vynikajícího úspěchu – v konkurenci 52
dvojic z celé republiky si vedly skvěle a obsadily
druhé místo; k celkovému prvenství jim chyběla
jediná výhra! Vzhledem k tomu, že o tomto
velkém úspěchu našich nadějí píše podrobněji
červencový Dobnet, omezujeme se pouze na
tuto informaci.
O týden později, v sobotu 22. června, se na
kurtech za sokolovnou uskutečnil již osmý ročník
Memoriálu Lídy Gemperlové. Podobně jako před
týdnem v Čelákovicích, i zde musel být turnaj
kvůli silnému lijáku několikrát přerušen, ale
všichni to s přehledem zvládli. Z pěti zúčastněných družstev se naše děvy umístily na druhém
místě za vítězným Sokolem Řepy a před třetím
Radotínem. I když nezvítězily, získaly „alespoň“
dvě ocenění: pro nejlepší nahrávačku (Gabriela
Barvová) a pro nejlepší smečařku (Dita Valentová).
Mistrovské soutěže hrané v halách mají
letní přestávku, ale soutěže hrané na antuce už
brzy začnou. Týká se to našeho ženského Béčka
(krajský přebor 2. třídy), které zahajuje 31. srpna
v Berouně a pokračuje 7. září v Hořovicích; první
domácí utkání sehraje 14. září s Komárovem.
Přejeme úspěšný start a mnoho vítězných utkání.
HgS

IX. Letní Olympijské hry dětí
a mládeže
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky v Liberci se uskutečnily od 23. do 28.
června 2019. Pořadatelé vypsali 19 sportovních
odvětví (atletika, badminton, basketbal, beachvolejbal, cyklistika, fotbal, goalball, házená,
hokejbal, jachting, karate, nohejbal, orientační
běh, plavání, sportovní aerobik, střelba, tenis,
triatlon). Her se zúčastnilo téměř 3.500 sportovců
a trenérů, kteří se utkali celkem o více než 160 sad
medailí.
Středočeská výprava, pod vedením reprezentačního trenéra Filipa Hávy, jela v hráčském složení Jan Frohlich, Max Frohlich, Alena
Kovačková, Nela Linhartová, Katrin Pávková,
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Na dobřichovické seniorky v Čelákovicích medaile bohužel nezbyla

Reprezentace Středočeského kraje na 9. olympiádě dětí a mládeže
Natálie Paterová, Lukáš Velík a Vít Kalina. Vzhledem k počtu účastníků nebyl v areálu tenisu
dostatek prostoru pro klidný trénink, ale my
jsme si zabezpečili dvorce pro trénink v nedalekém klubu TUL Liberec. Hráči se po celou
dobu Olympijských her chovali jako mladí tenisový profesionálové, kteří přistupovali 100%
ke každému tréninku (rozcvičení, protažení
atd.), ale i k odpočinku a včasnému uložení se
k spánku. Důsledkem toho naši hráči měli po
celou dobu dostatek energie a koncentrace pro
tenis.
Tenisovou část staršího žactva (hoši a děvčata)
obsadila středočeská výprava celkové 3. místo
(součet všech získaných bodů v obou disciplí-

nách), která získala dvě bronzové medaile ( Lukáš
Velík – dvouhra, pár Pávková – Paterová – čtyřhra).
Tenisovou část mladšího žactva (hoši
a děvčata) obsadila středočeská výprava
celkové 2. místo (součet všech získaných bodů
v obou disciplínách), která získala dvě medaile
(Alena Kovačková – zlatá medaile dvouhra,
pár Kovačková – Linhartová – stříbrná medaile
čtyřhra).
Celkově obsadila středočeská výprava 2. místo
mezi všemi kraji a tenis výraznou měrou přispěl
k tomuto úspěchu. Tenisově to byla ziskem čtyř
medailí nejúspěšnější Olympiáda ze všech devíti
dosavadních účastí.
FH
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Sportovní všestrannost je pro
děti nejdůležitější
Nový školní rok se blíží a s ním volba i přihlašování dětí do nových kroužků a klubů. Sportovních
a uměleckých kroužků, klubů a jiných organizací,
nabízející nejrůznější aktivity, se v posledních
letech doslova roztrhl pytel. Ale jak vybrat pro
dítě to pravé? S touto otázkou se rodiče potýkají
na začátku každého školního roku.
Navíc, vše je o to těžší, že rodiče jsou často
vázáni pracovními povinnostmi a pracovní
dobou, proto volí většinou logisticky nejsnazší
variantu – výběr kroužků přímo ve škole, respektive školní družině. Je to sice cesta nejmenšího
odporu, ale každý rodič by se měl vždy pokusit
alespoň seznámit s tím, kdo kroužek vede, ale i s
náplní a strukturou samotného kroužku, a jaké
jsou jeho snahy. Co by v daném školním půlroce
či roce dítě mělo zvládnout se naučit. Není totiž
kroužek jako kroužek.
V oblasti sportovní mají rodiče černošických
i dobřichovických dětí velmi široký výběr. Nově
tu od loňského roku působí velmi aktivní atletický klub ASK DIPOLI s mladými, ale již velmi
zkušenými trenéry, kteří si prošli takovými atletickými kluby jako například Dukla, Slavie, SC
Radotín,
HESU – Sportovní klub Zuzany Hejnové či
Sparta Praha. Vedení klubu má jasné představy,
kam a jak by se atletický klub měl rozvíjet, proto
nabízí rodičům dětí jasnou koncepci atletických
tréninků, ale také možnost vyzvedávání dětí
z družiny a odvedení na trénink. „Neradi říkáme

Foto atletika s popiskou: Nejmenší atleti v atletické školce ASK Dipoli.
atletice kroužek, protože děti to pak neberou moc
vážně, berou to spíš jako další levnou variantu vyplnění času, než rodiče dorazí z práce… Je nám jasné,
že rodiče si většinou přejí, aby jejich děti dělaly,
pokud možno již od nejútlejšího dětství více sportů.
Ale teprve v pozdějším věku se děti začínají profilovat do určitého sportu nebo disciplíny. Věk, kdy je
vhodné se začít specializovat na jeden sport nebo
disciplínu je v každém sportu úplně jiný. Například
v atletice tomu je po 15 roce dítěte. Vždy ale záleží
především na biologickém věku dítěte, ne kalendářním.

Do té doby by se rozhodně mělo jít cestou
sportovní všestrannosti, a tu právě na našich atletických trénincích preferujeme. Není třeba se bát,
že by sportovní všestrannost byla nudná, s námi
je tomu naopak. Nejdůležitější však je, aby si dítě
našlo ke sportu pozitivní vztah, pochopilo, že díky
sportu může mít mnoho dobrých kamarádů, ale ty
nenajde, když bude každý den střídat jiný sportovní
kroužek. Ke zlepšení výkonu i k budování skutečného přátelství je třeba pravidelnost, což, bohužel,
mnoho rodičů nerado slyší,“ tvrdí předseda klubu
ASK DIPOLI Tomáš Vodička.
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Výhodou ASK DIPOLI je tedy nejen jasná
tréninková koncepce sportovního rozvoje dětí,
důraz na hru fair-play, přátelství, zdravý životní
styl, ale zejména bohatý výběr časů tréninků
a nabídka pravidelných soustředění, která jsou
pro utužování kolektivu velmi důležité. Pozitivem
jsou i doplňkové sportovní aktivity jako kompenzační cvičení, sportovní hry a v zimě například
bruslení či lezení (bouldering). Samozřejmostí
je účast dětí na závodech, do kterých je trenéři
nenutí, většina dětí totiž závodům sama přijde
„na chuť“.
Děti je možné přihlašovat na tréninky na
www.askdipoli.cz do několika věkových kategorií, od atletické školky (pro děti narozené v letech
2013-2014) až po starší žactvo, dorost a juniory
(pro ročníky 2001-2006). Tréninky budou probíhat jak v Černošicích, tak i Dobřichovicích. O děti
se budou starat kvalifikovaní trenéři, s nimiž je
možné se seznámit i na stránkách klubu. Průběh
tréninků je pravidelně kontrolován a trenéři se
neustále školí, a to i v zahraničí. ASK DIPOLI je
sázkou na jistotu, že vaše dítě bude sportování
skutečně bavit.
Hedvika Šebková

Rozvrh hodin cvičení v Sokole
TJ SOKOL DOBŘICHOVICE Rozpis cvičení všestrannosti pro rok 2019-20
Platný od 2.9.2019 . O kapacitě jednotlivých hodin rozhodují jednotliví cvičitelé
KATEGORIE

KDY

CVIČITELÉ

Rodiče a děti od 1.5 roku do 4 let

Středa 9.15 – 10.15 MS

Nolová I.

Předškolní děti od 4 do 6 let (bez rodičů)

Úterý 16.00 – 17.00 MS začíná 10.9.2019

Oravská L.

Žáci a žákyně 1. – 6.tř.

Úterý 17.00 – 18.00 MS začíná 10.9.2019

Maxová J, Benešová. M., Nolová I.

Florbal chlapci od 1. třídy

Úterý čas bude upřesněn Hala Bios začíná 10.9.2019

Horáček J.

Zdravotní cvičení

Pondělí .18.00 – 19.00 MS
Čtvrtek 18.00 – 19.00 MS začíná od 19.9.2019

Císařová J.
Kýhosová P.

Nohejbal muži

Pondělí 20.30 – 21.30 MS

Šilhavý K.

Pilates pro muže a ženy

Pondělí 9.00 – 10.00 MS
Středa 18.00 – 19.00 MS
Neděle 19.00 – 20.00 MS

Matějková J.

MS= malý sál

Cvičení oddílů začíná od pondělí 2. 9. 2019, není -li v rozvrhu uvedeno jinak.
Výše příspěvků na shora uvedené hodiny pro děti na 1.pololetí školního roku 2019/20 je 800.- Kč.
Sokolská známka pro nové členy : děti 200,- Kč a dospělé 500,- Kč na kalendářní rok 2019.
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
www.sokol-dobřichovice/vsestrannost

Kultura u nás i v okolí
Výstavy na zámku a vzpomínka na dráteníka Petra Musila

Fotografickou výstavu Z ruky do ruky manželů Musilových zahájil kurátor PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
s paní Musilovou

V srpnu můžete zavítat do křižovnického zámku
na výstavu s názvem Krajinou mého srdce, kterou
pro Dobřichovice připravil Fotoklub Beroun.
Někteří členové klubu pochází z Dobřichovic
a samozřejmě na výstavě nechybí ani jejich fotografie. Ráda bych zmínila paní Boženu Musilovou, která mnoho let v Dobřichovicích bydlela
a učila na naší dobřichovické škole a také řídila
ZŠ v Zadní Třebani. Společně s jejím manželem
fotograficky zachycovali detaily a krásy české
přírody. Petr Musil nás bohužel před několika lety
opustil, ale paní Božena Musilová nezanevřela
na fotografování, a stala se členkou Foto klubu
Beroun. V červnu proběhla na zámku výstava
obou manželů, jejíž výtvarnou kvalitu garantoval
kurátor PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oddělení drátenictví Považského muzea charakterizuje Petra Musila takto: „Vytvořil most mezi
novodobým českým drátenictvím a kolébkou jeho
zrodu – Slovenskem“. Petr Musil byl ale i vášnivým
fotografem a měl rád pěší i horskou turistiku. Drátenictví bylo od počátku 18. století typickým vandrovním řemeslem a Petr Musil ho prostřednictvím
mnoha publikací a kurzů a publikací šířil dál do
světa. Jeho kurzů se účastnilo přes 500 účastníků
z Čech, Slovenska i z ciziny (Británie, Ameriky, Jižní
Afriky). Na výstavě jsme měli možnost prohlédnout si i katalog, který obsahoval průřez jeho drátenické činnosti. Dne 26. srpna zahájíme výstavu
malíře a fotografa Jana Hendryka.
AK
J. Šaroun se zpěvačkou A. Petrasovou a houslistkou M. Mátlovou vystoupili v zámku na vernisáži
Fotoklubu Beroun
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Kulturní přehled
Dobřichovic
na srpen 2019
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 21:00
Až do 15. srpna je na zámku otevřena
fotografická výstava Foto klubu Beroun
– Krajinou mého srdce.
Dne 26. srpna zahájíme výstavu malíře
a fotografa Jana Hendryka (viz plakát)

Café galerie Bím
Od 10. července – 30. srpna, výstava
Elišky Podzimkové – Malý princ

Další kulturní akce
Čtvrtek 1. srpna v 19:30 na
zámku
Letní hudební festival Musica
Viva 2019 – Kytarové duo
J. Tuláček, T. Hanzlíček
Předprodej vstupenek na festival
v Infocentru Dobřichovice

Sobota 3. srpna 8:00 – 12:00
u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Neděle 4. srpna v 17:00 na
zámku
Letní hudební festival Musica
Viva 2019 – Tance renesance
a baroka
Soubory: Regii Caroli regis, En Garde!,
Ludus musicus

Čtvrtek 8. srpna v 19:30 na
zámku
Musica Viva 2019 – Večer
operních árií
Zahraje prof. Jaroslav Šaroun

Sobota 10. srpna ve 14h
u lávky pro pěší
Dixieland festival
Hrají a zpívají: Brass Band Rakovník,
Humpolecký dixieland, The Steamboat
Stompers, Oldtimers jazz Band Praha,
The Charlestown Jazzband (NL), Pražská
dixielandová společnost a Originální
pražský synkovický orchestr.
Vstup volný

Sobota 17. srpna 8:00 – 12:00
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Úterý 27. srpna v 18:00 na
zámku
Vernisáž výstavy fotoograzů
Jana Hendryka – Prolínání
Úvodní slovo a autorské čtení z knihy
Čas motýlích křídel: Martina Bittnerová

Sobota 31. srpna 11:00 – 22:00
Dobřichovické vinařské
slavnosti
Vstupné na celý program Kč 80,Ochutnávky exkluzivních vín od
nejlepších vinařů z Čech a Moravy,
Kulturní program na nádvoří:
11:00 Modrý cimbál
13:30 Prime Time Voice (swing)
20:00 Circus Problem (balkan disco)
Ostrov u mlýna:
14:00 Jull Dajen (keltský rock)
16:00 Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan
Hrubý (Blues)
17:30 Country Beat
14:00 – 18:00 dětský program u řeky

ŘEVNICE
Kabaret v lese
Až do 31. července si můžete na portálu GoOut
pořídit zvýhodněné vstupenky na tuto improvizaci divadla VOSTO5. Můžete si vybrat, jestli se
chcete považovat spíše za premiérové nebo derniérové publikum, protože toto představení vám
nabízí obě možnosti.
Představení se koná v pátek 6. 9. od 20 hodin
v Lesním divadle v Řevnicích.
VS
Kulturní akce spolku Náruč v Modrém
domečku náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice.
www.os.naruc.cz

Otevírací doba galerie i kavárny je v úterýsobota 9-19 hodin, v neděli 10-17 hodin,
v pondělí je zavřeno.
Náruč vrací do života! Podpořte naši činnost
jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem
přes jednoduchý formulář na http://www.os-naruc.cz/ Děkujeme!
Kino Řevnice březen 2019
(více na www.kinorevnice.cz)
V letních měsících bude naše kamenné kino uzavřeno z důvodu rekonstrukce. O kino ale nepřijdete. Hrát budeme o víkendech na řevnickém
náměstí.
Robert Bargel
Pátek 26. července 21:30 Co jsme komu zase
udělali? Titulky
Pátek 2. srpna 21:30 Rozmarné léto, 74 min
Pátek 9. srpna 21:00 Poutník – nejlepší příběh
Paula Coelha, titulky
Pátek 16. srpna 21:00 Nebe a led, titulky
Pátek 23. srpna 20:30 Snowden, titulky
Pátek 30. srpna 20:00 Ženy v běhu
Sobota 31. srpna 20:00 Bohemian Rhapsody,
titulky

ČERNOŠICE
Mariánská pouť bude 17. a 18. srpna na návsi
u kostela
Jarmark, pohádky, houpačky a kolotoče, hudba
rozličných žánrů, ranní mše v kostele – to vše
nás čeká opět po roce v sobotu 17. a v neděli 18.
srpna. Tradiční venkovská událost z dob našich
prababiček se uskuteční v Komenského ulici a na
návsi před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Na tu letošní přijalo pozvání několik hudebních
skupin a umělců. Sobotní odpoledne bude vyhrávat country kapela Balzám a zahraje, zazpívá
a zatančí v Černošicích populární folklórní soubor
Pramínek. Dále se můžete těšit na neméně populární staropražskou kapelu Třehusk. Podvečer
bude pódium patřit muzikálovému zpěváku
Tomáši Vaňkovi a vítězi druhého kola Česko hledá
Superstar Vlastu Horváthovi s kapelou. Dále na
podiu vystoupí i interaktivně mistr ČR v Beatboxu
mistr Tiny. Na pouťové večerní zábavě to s Vámi
rozjede skupina Strahov, která jak víme, umí
vždy dobře pobavit. Vrcholem sobotní noci kromě
pouťové zábavy bude bezesporu ohňová show
v podání skupiny Pa-li-Tchi.
V neděli se pak můžete těšit na pohádku
z Budíku a skvělého Pavla Šmída. Poté se Vám
představí nadějný mladý kytarista Petr Váňa junior.
Dále uslyšíte několik kapel, například kapelu Soulnight v čele vynikající a živelnou zpěvačkou Bárou
Šedivou, potom bude následovat šestičlenná
mezinárodní formace Yo Soy Indigo mimo jiné
se švédským baskytaristou kapely -123 minut
Frederikem Janáčkem v sestavě. Těšit se můžete
na velmi příjemný a osobitý hudební projev.
Nedělní program na podiu před kostelem završí
bluesrocková formace After 40. Nedělní program
zakončíme koncertem Černošické komorní filharmonie a Pražských pěvců v kostele pod vedením
Stanislava Mistra. Zazní Čtvero ročních období
a Gloria Antonína Vivaldiho, houslové sólo
zahraje Václav Polívka. Podrobný program najdete
na webu města a na plakátech.
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Pohádková pouť nejen pro děti
Pohádková sobota na pouti bude patřit Divadlu
Pruhované panenky a písničkám pro děti v podání
černošického hudebníka Pavla Hokra a v neděli
se můžete těšit na věhlasného Pavla Šmída a jeho
divadlo
Sobota 17. 8. / 10:00 – O Červené Karkulce
Poetická pohádka vsazená do prostředí staré
půdy a vůně bylin. Jde o příběh v příběhu. Malý
chlapec Vítek vypráví dětem o své babičce, o její
zahrádce, zvířátkách a také o staré půdě, kde je
velký proutěný koš plný polštářů, které vyprávějí
pohádky. Vítek usíná, polštáře ožívají a sehrávají
pohádku O Červené Karkulce.
10:50 – Výtvarná dílna k pohádce
Ve výtvarné dílně vyrábíme s dětmi průsvit do
okna s motivem Karkulky, vlka či babičky. Asistence rodičů u malých dětí je vítána.
11.30 – Písničky pro děti / Neděle 18. 8.
Pohádka z Budíku a Teátr Pavla Šmída
Podivný učitel Zeitmann cestuje po světě
a vyučuje nový předmět – časopis. Také Vám někdy
čas letí? Nebo se vleče? Je lepší v životě pospíchat
nebo se loudat? Učitel Zeitman vyučuje, jak zacházet s časem, aby nás dobře vedl na cestě životem.
Všechny pohádky se odehrají se před pódiem na
návsi u kostela
PRODANÁ NEVĚSTA V NOVÉM VENKOVNÍM
DIVADLE
Vážení milovníci kultury dovolujeme si Vás pozvat
v sobotu 21.9 od 20.00 na operu. Na operu a v
Černošicích? Ano do nově postaveného venkovního divadla pod mokropeskou školou. V našem
případě se bude spíše jednat o komickou zpěvohru v podání ca 50 ochotníků ze spolku divadelních ochotníku Alois Jirásek z Úpice.
V osmdesátých létech minulého století kvartet
královéhradeckých tvůrců Divadla Drak – Josef
Krofta, Miloslav Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek
– vymyslel poetickou úpravu, která sólové party
převádí do sborové formy se zachováním krásné
hudby, veškeré legrace, lsti i lásky, s prostorem
pro napínavou jevištní práci! Touto cestou se
také vydalo úpické divadlo, které má s uváděním
hudebních inscenací značné zkušenosti.
Inscenace je vytvořena pro klasická jeviště
i kočovné divadlo, takže hrát se může podle přání
pořadatelů nejen v divadlech, ale i v přírodě, na
náměstích či zámeckých nádvořích – všude, kam
se vejde její originální scéna.
Pavel Blaženín
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PŘEHLED KROUŽKŮ
pro školní rok 2019/2020
Kontakty: Dr. Radka Alexy, 770 105 175, alexy@svcdodo.cz, Ivana Sedloňová, 774 412 495, sedlonova@svcdodo.cz, Hana Matějková, 778 427 108, matejkova@svcdodo.cz
CO
KDO
SPORT
Atletika
1.-4. třída
Tomáš Vodička
1.-3. třída
Atletický klub
5.-8. třída
ASK Dipoli
Florbal
6-8 let začátečníci
Michal Karban
9-10 let pokračující
Michal Karban
11-15 let pokračující
Michal Karban
1.-3. třída začátečníci
Jan Havel
4.-7. třída pokročilí
Jan Havel
In-line bruslení
začátečníci
Kateřina Suchá
pokročilí
Kateřina Suchá
děti + dospělí
Kateřina Suchá
Sebeobrana
děti 8-13 let
Pastva / Musílek
děti 8-13 let
Pastva / Musílek
dospělí i senioři
Pastva / Musílek
Šerm historický
1. -5. třída
Kutílek / Onoda
CVIČENÍ
Aqua aerobic
starší děti až senioři
Renata Šabatová
Feldenkraisova metoda
dospělí i senioři
Dana Gavriněvová
Pilates
dospělí i senioři
Joana Matějková
Cvičení pro seniory - jóga
senioři
Irena Nolová
senioři
Irena Nolová
PLAVÁNÍ
Plavání rodiče s dětmi
děti 6-12 měsíců
D. Čermáková
dět 1-1,5 roku
D. Čermáková
děti 1,5-2 roky
D. Čermáková
děti 2-3/4 roky
D. Čermáková
děti 6-15 měsíců
D. Čermáková
děti 1,5-2 roky
D. Čermáková
děti 2-3/4 roky
D. Čermáková
děti 1,5-2 roky
Jana Bergerová
děti 2-3/4 roky
Jana Bergerová
Plavání děti samostatně
neplavci 4/5-6 let
D. Čermáková
poloplavci 1.-3. třída
D. Čermáková
plavci 2.-5. třída
D. Čermáková
poloplavci 1.-3. třída
D. Čermáková
poloplavci 1.-3. třída
Jana Bergerová
plavci 2.-5. třída
Jana Bergerová
neplavci 3/4-5 let
Jana Bergerová
neplavci 4/5-6 let
Jana Bergerová
poloplav.předšk.-1.tř.
Denisa Benešová
neplavci 3/4-5 let
Denisa Benešová
neplavci 4/5-6 let
Denisa Benešová
poloplavci 1.-3. třída
Denisa Benešová
neplavci 4/5-6 let
Denisa Benešová
TANEC
Balet
děti 6-7 let
Adéla Hniličková
děti 8-11 let
Adéla Hniličková
Street dance
začátečníci 5-8 let
Eliška Soukupová
pokročilí 8-11 let
Eliška Soukupová
Taneční studio Dobřichovice
8-11 let; 2x týdně
Hana Tuháčková
technika+praxe
12-15 let; 2x týdně
Hana Tuháčková
technika+praxe
7-8 let tanečnice
Hana Tuháčková
5-6 let pokrač. taneč.
Hana Tuháčková
starší dívky až dospělí
Hana Tuháčková
4-6 let pokrač. taneč.
Bětka Šenkyříková
3-5 let nové taneč.
Bětka Šenkyříková
6-8 let (1.-3. třída)
Jana Kašparová
9-12 let; tan. tehnika
Jana Kašparová
9-12 let; tan. praxe
Jana Kašparová
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KDY

KDE

CENA (15 LEKCÍ)

pondělí 14:00-15:00
středa 16:00-17:00
Středa 14:00-15:00

Sokol Řevnice
ZŠ Všenory
ZŠ Třebotov

1.950,- Kč
1.950,- Kč
1.950,- Kč

úterý 13:30-14:30
úterý 14:30-15:30
úterý 15:30-16:30
čtvrtek 15:00-16:00
čtvrtek 16:00-17:00

ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Loděnice, tělocična
ZŠ Loděnice, tělocična

1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč

úterý 14:30-15:30
úterý 15:30-16:30
úterý 16:30-17:30

hřiště za Bioskou,
vedle 1. stupně
ZŠ Dobřichovice

910,- Kč / 7 lekcí
910,- Kč / 7 lekcí
910,- Kč / 7 lekcí

středa 16:00-17:00
středa 17:00-18:00
středa 18:00-19:30

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

1.500,- Kč
1.500,- Kč
2.200,- Kč

čtvrtek 17:00-18:00

ZŠ Všenory, tělocvična

1.000,- Kč

čtvrtek 11:00-12:00

Weness bazén Dobřich.

2. 625,- Kč

úterý 18:45-19:45

DoDo, taneční sál

2.000,- Kč

středa 9:00-10:00

DoDo, taneční sál

60,- Kč/lekce

pondělí 9:00-10:00
středa 11:45-12:45

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

ZDARMA
ZDARMA

pondělí 9:00-9:30
pondělí 9:30-10:00
pondělí 10:00-10:30
pondělí 10:30-11:00
úterý 8:00-8:30
úterý 8:30-9:00
úterý 9:00-9:30
pátek 10:15-10:50
pátek 10:50-11:20

Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.

4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

středa 13:15-13:45
středa 13:45-14:30
středa 14:30-15:15
středa 15:15-16:00
čtvrtek 14:00-14:45
čtvrtek 14:45-15:30
čtvrtek 15:30-16:00
čtvrtek 16:00-16:30
pátek 14:30-15:15
pátek 15:15-15:45
pátek 15:45-16:15
pátek 16:15-17:00
pátek 17:00-17:30

Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.

4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

pátek 15:00-16.00
pátek 16:00-17:30

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

1.600,- Kč
2.000,- Kč

čtvrtek 13:30-14:30
čtvrtek 14:30-15:30

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

1.900,- Kč
1.900,- Kč

pondělí 15:30-16:30
středa 15:00-16:30
podělí 16:30-18:00
středa 16:30-17:30
čtvrtek 15:45-16:45
čtvrtek 16:45-17:45
čtvrtek 18:00-19:00
úterý 16:00-17:00
úterý 17:00-17:45
čtvrtek 13:00-14:00
pondělí 15:45-16:45
čtvrtek 14:00-15:30

DoDo, taneční sál
ZŠ Dob. 1. st. aula
DoDo, taneční sál
ZŠ Dob. 1. st. aula
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Všenory, tělocvična

PO+ST 2.500,- Kč
PO+ST 2.500,- Kč
1.800,- Kč
1.800,- Kč
2.000,- Kč
1.800,- Kč
1.600,- Kč
1.400,- Kč
PO+ČT 2.500,- Kč

CO
Orientální tanec
starší dívky až dospělí
HUDBA
Flétna
pro nejmenší 3-5 let
pro nejmenší 4-6 let
Flétna/klarinet
individuální hodiny
děti + dospělí
Klavír
individuální hodiny
děti + dospělí

Kytara
individuální hodiny
děti + dospělí

KDO

KDY

KDE

CENA (15 LEKCÍ)

Monika Peprná

pondělí 19:00-20:00

DoDo, taneční sál

1.500,- Kč

pondělí 16:15-17:00
pondělí 17:00-17:45

DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost

950,- Kč
950,- Kč

Tereza Volfová
Tereza Volfová

Pondělí 13:00-16:00
čtvrtek 13:00-18:00
pátek - po domluvě

DoDo, spol. místnost
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér

4. 200,- Kč
4. 200,- Kč
4. 200,- Kč

Martina Šubrtová
Martina Šubrtová
Anna Koblížková
Martina Šubrtová
Martina Šubrtová
Marija Rajičová
Martina Šubrtová

pondělí 12:00-18:00
úterý 13:30-19:00
středa 12:30-18:30
čtvrtek 13:00 -17:30
pátek 12:30-15:00
pondělí 15:00-18:00
středa 13:00-17:00

DoDo, kancelář
DoDo, kancelář
DoDo, kancelář
DoDo, kancelář
DoDo, kancelář
ZŠ Všenory
ZŠ Všenory

4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč

Julia Šupíková

středa 13:30-16:00
čtvrtek 13:30-19:30
pátek 13:30-18:30

DoDo, Infocentrum
DoDo, klubovna
DoDo, spol. místnost

4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč

pondělí 14:30-15:15
čtvrtek 8:30-9:15
čtvrtek 9:30-10:15
čtvrtek 10:30-11:15

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

2.100, Kč
2.100,- Kč
2.100,- Kč
2.100, Kč

čtvrtek 16:00-17:30

1x za 14 dnů
Dodo, společ. místnost

1.400,- Kč/8 lekcí

pondělí 15:00-16:00
pondělí 16:30-18:00
úterý 14:30-16:00
úterý 16:30-18:00
středa 16:00-17:30
pátek 17:00-19:00
pátek 15:00-16:00

DoDo, ateliér
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér, 1x/14dní
DoDo, ateliér, 1x/14dní

2.300,- Kč
2.600,- Kč
2.600,- Kč
2.600,- Kč
2.600,- Kč
1.400,- Kč/8 lekcí
1.600,- Kč/8 lekcí

čtvrtek 10:30-11:30

DoDo, ateliér

150,- Kč / lekce

čtvrtek 13:30-15:00
čtvrtek 15:30-17:00

DoDo, ateliér
DoDo, ateliér

začátek v 11/2019
začátek v 11/2019

úterý 14:30-16:00

DoDo, taneční sál

1.900,- Kč

středa 15:00-16:00

2. ZŠ Beroun Preislerova
1x za 14 dnů
Dodo, společ. místnost

1. 600,- Kč

YAMAHA hudební škola
První krůčky 1,5-4 r.
D. Čermáková
Robátka 4-18 měsíců
D. Čermáková
I. První krůčky 1,5-4 r. D. Čermáková
II. První krůčky 1,5-4 r. D. Čermáková
UMĚNÍ/TVOŘENÍ
Tvořivá dílnička
děti 6-12 let
Ingrid Behenská
ArteRadky
Výtvarka děti 3-6 let
R. Charapovová
Výtvarka děti 8-13 let
R. Charapovová
Výtvarka děti 6-11 let
R. Charapovová
Vv s keram. 5-10 let
R. Charapovová
Výtvarka děti 8-13 let
R. Charapovová
Vv děti 12 let až dosp.
R. Charapovová
Keramika děti 6-15 let R. Charapovová
Patláníčko s Radkou
maminky+děti od 2 let R. Charapovová
Panenkování a panáčkování
6-8 let
R. Charapovová /
9 let - dospělí
Edita Elsnicová
Dramaťák s Bětkou
děti 9-13 let
Bětka Šenkyříková
Fotohodinka
děti 8-12 let
Karel Zakar
Mladý redaktor
děti od 10 let
Radek Havlíček
Sladké pečení
děti od 8 let
Jana Kašparová
Šití
2. stupeň ZŠ
Zuzana Valešová
Ateliér pro seniory
dospělí i senioři
Dana Puchnarová
BRICKS4KIDZ
LEGO technic
1. stupeň ZŠ
Kateřina Šínová

čtvrtek 16:00-17:30
středa 16:00-17:30

1.200,- Kč/8 lekcí

středa 14:00-15:30

ZŠ Dobřichovice 2. st.
1x za 14 dnů
ZŠ V šenory

1.000,- Kč/8 lekcí

středa 9:00-11:00

Sál seniorů Dobřich.

ZDARMA

ZŠ Všenory
ZŠ Mníšek pod Brdy
ZŠ Karlštejn
ZŠ Loděnice
ZŠ Loděnice
ZŠ Slivenec
ZŠ Řeporyje
ZŠ Lipence
ZŠ Řevnice
ZŠ Hlásek Hl. Třebaň
ZŠ Černošice
MŠ Bamb. Řevnice
MŠ Jeden strom Černo.
MŠ Jeden strom Černo.
2.ZŠ Beroun Preislerova
ZŠ Zadní Třebaň
Chuchle
ZŠ Radotín
ZŠ Jeden strom Černo.
DoDo, spol. místnost
ZŠ Rudná

1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč

pondělí 13:00-14:00
pondělí 14:00-15:00
pondělí 14:30-15:30
Kar. Paloušová
pondělí 15:00-16:00
Kar. Paloušová
pondělí 16:00-17:00
pondělí 14:00-15:00
pondělí 15:30-16:30
M. Vondráčková
úterý 13:40-14:40
úterý 14:00-15:00
úterý 14:30-15:30
M. Vondráčková
úterý 15:30-16:30
Andrea Stehlíková úterý 15:45-16:45
Ingrid Behenská
úterý 15:00-16:00
Ingrid Behenská
úterý 16:00-17:00
Karel Zakar
středa 13:30-14:30
středa 13:30-14:30
středa 14:00-15:00
I. Abramovičová
středa 14:00-15:00
Ingrid Behenská
středa 15:00-16:00
Ivana Sedloňová čtvrtek 13:00-14:00
Kam. Zvědělíková čtvrtek 15:00-16:00

2.400,- Kč

7/2019

CO
LEGO Robotika WeDO
7-10 let
LEGO Mindstorms EV3
9-13 let
VZDĚLÁNÍ
Zábavné experimenty
1.-5. třída
8.-9. třída
Klub věda hrou
2.-5. třída

KDO

KDY

KDE

CENA (15 LEKCÍ)

Ivana Sedloňová
I. Abramovičová

úterý 15:30-16:30
středa 15:00-16:00

DoDo, spol. místnost
ZŠ Radotín

2.000,- Kč
2.000,- Kč

Ivana Sedloňová
Ivana Sedloňová

úterý 16:30-18:00
čtvrtek 14:30-16:00

DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost

2.500,- Kč
2.500,- Kč

K. Zvědělíková
K. Zvědělíková

1x za 14 dnů
pondělí 14:00-15:30
pondělí 14:00-15:30

převádění zajíštěno
ZŠ Dobřichovic II. st.
ZŠ Dobřichovic II. st.

1.300,- Kč/8 lekcí
1.300,- Kč/8 lekcí

středa 13:30-15:00

ZŠ Všenory

ZDARMA

K. Šínová

Klub je podpořen v rámci projektu "Personální a ICT podpora", r.č. projektu: CZ.02.3.68/0
.0/0.0/18_063/0008740, který je spolufinancován Evropskou unií.

Věda hrou
2.-5. třída

Ivana Sedloňová

Dita Ptáčková

pondělí 15:15-16:15
pondělí 15:30-16:30
pondělí 15:00-16:00
úterý 15:30-16:30
úterý 15:15-16:15
středa 14:30-15:30

FIE - Feuersteinův instrumentální program
4-6 let/předškoláci
Věra Fixová

pondělí 8:00-11:30
úterý 8:00-11:30
středa 8:00-11:30
čtvrtek 8:00-11:30
mladší školní děti
pondělí 14:00-15:30
středa 13:15-14:45
čtvrtek 13:15-14:45
Příprava pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
předškolní věk
Věra Fixová
úterý 14:00-15:30
Příprava na přijímačky na SŠ - český jazyk, matematika
žáci 5. tříd
P. Seidlerová
pondělí 16:00-18:00
středa 16:00-18:00

ZŠ Mníšek pod Brdy
ZŠ Karlštejn
ZŠ Jeden strom Černoš.
ZŠ Hlásek Hlásná Třeb.
ZŠ Řevnice
ZŠ Zadní Třebaň

1.500,-Kč
1.500,-Kč
1.500,-Kč
1.500,-Kč
1.500,-Kč
1.500,-Kč

DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost
ZŠ Dobřichovice I. st.
DoDo, klubovna
DoDo, denní místnost

cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin

ZŠ Dobřichovice I. st.

1.900,- Kč

Černošice
DoDo, spol. místnost

190,- Kč/2 hod
190,- Kč/2 hod

NUTNÉ PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠENÍ!

Přihlášky na webu: www.dobrichovickydomek.cz

CO
KDO
KDY
Příprava na přijímačky na SŠ - český jazyk, matematika
žáci 7. tř. a 9. tř.
český jazyk 7. třída
L. Jovanovičová
úterý 15:00-16:00
český jazyk 9. třída
úterý 16:00-17:00
matematika 7. třída
P. Vágenknechtová čtvrtek 15:00-16:00
matematika 9. třída
čtvrtek 16:00-17:00
JAZYKY
Angličtina
AJ hrou a písničkou
začátečníci 1.-2. tř.
Zora Strnadová
úterý 13:00-14:00
mírně pokr. 3.-4. tř.
Zora Strnadová
úterý 14:20-15:20
AJ pro dospělé skupinová výuka
středně pokročilí I.
Zora Strnadová
čtvrtek 9:00-10:15
mírně pokročilí II.
čtvrtek 10:30-11:45
mírně pokročilí I.
pátek 10:30-11:45
AJ pro děti skupinová výuka
mírně pokročilí I.
Zora Strnadová
středa 16:00-17:00
mírně pokročilí II.
středa 17:00-18:00
individ. výuka dle domluvy
400,- Kč/lekce
AJ doučování
individ. hod. od 6 let
Renata Šabatová úterý 12:30-18:00
AJ doučování
individ. hod. od 6 let
Pavla Svozílková
středa 13:00-16:30
Němčina
individ. hod. od 6 let
Jitka Hubrtová
pondělí 13:00-17:00
středa 14:00-17:00
Ruština
individ. hod. od 6 let
Julia Šupíková
čtvrtek dle dohody
Španělština
začátečníci děti
Gabriela Galbavá středa 15:30-16:30
mírně pokročilí dosp.
středa 17:00-18:00
individ. výuka dle domluvy

KDE

CENA (15 LEKCÍ)

Řevnice, Modrý dom.
Řevnice, Modrý dom.
Řevnice, Modrý dom.
Řevnice, Modrý dom.

140,-Kč/lekce
140,-Kč/lekce
140,-Kč/lekce
140,-Kč/lekce

převádění zajíštěno
DoDo, společ. místnost
DoDo, společ. místnost

1.900,- Kč
1.900,- Kč

DoDo, společ. místnost
DoDo, společ. místnost
DoDo, společ. místnost

135,- Kč/lekce
135,- Kč/lekce
135,- Kč/lekce

Řevnice, Modrý dom.
Řevnice, Modrý dom.

140,- Kč/lekce
140,- Kč/lekce

DoDo, Infocentrum

4.200,- Kč

DoDo, denní místnost

4.200,- Kč

DoDo, klubovna
DoDo, společ. místnost

4.200,- Kč
4.200,- Kč

DoDo, společ. místnost

4.200,- Kč

ZŠ Řevnice
Řevnice, Modrý dom.

140,- Kč/lekce
140,- Kč/lekce
400,- Kč/lekce

Přihlášku stačí naskenovat/vyfotit
a poslat na jeden z výše uvedených emailů.

Poptáváme pokojskou, úklid pokojů
a prostor. Nepravidelná pracovní doba.
120 Kč za hodinu na ŽL, nebo DPČ. V případě dobrých
výsledků možná pracovní smlouva.
Místo: Trnová u Jíloviště. Tel. 605 431 117

ZŠ Dobřichovice přijme
pomocnou sílu
do školní jídelny
Kontakt: Jana Sochacká,
vedoucí školní jídelny
tel. + 420 739 210 345
e-mail: jidelna@zsdobrichovice.cz
15
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

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

Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182

před zámkem
sobota 3. a 17. srpna od 8 do 12 hodin
V sobotu 31. srpna se budou konat Vinařské slavnosti
www.dobrichovicketrhy.cz

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

č í s l a

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

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

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 17. července 2019
Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna 2019
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
P. Hampl, M. Pánek, J. Růžek,
J. Knajfl, F. Kándl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárna JDS, spol. s r. o.
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