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Slovo starosty
Léto je v plném proudu, ulice Anglická je (kromě
výsadby veřejné zeleně) hotova, přístavba školní
jídelny běží, z pohledu přispěvatele do Informačního listu panuje tak trochu „okurková sezóna“.
Přesto bych Vám pár věcí rád sdělil, byť spolu
tematicky vůbec nesouvisí
V první řadě bych rád poděkoval všem, kdo
si udržují plochy veřejné zeleně – zatravněné
pásy před svými pozemky. Letošní poměrně
deštivé léto způsobilo, že tráva a veškerá
zeleň roste více a rychleji, než jsme byli zvyklí.
Zaměstnanci technických služeb a zahradnické
firmy, se kterými město spolupracuje, proto
sotva stíhají posekat veškeré travnaté plochy
a ostříhat veřejnou zeleň. Rád bych proto
poprosil všechny, kdo se o pruh trávy před
svým pozemkem dosud nestarají, zda by tak
mohli učinit, samozřejmě pokud je to v jejich
silách. Zároveň bych chtěl poprosit o úpravu –
zkrácení větví, které z některých soukromých

pozemků zasahují na veřejné komunikace
a chodníky. To platí samozřejmě pouze v případech, kdy tyto větve překáží provozu chodců
nebo automobilů.
Ve dnech, kdy vychází toto číslo Informačního listu, si budeme připomínat smutné 53.
výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a následné, více než 20 let trvající
okupace sovětskou armádou. Poslední sovětský voják opustil Československo v červnu
1991, tedy před třiceti lety. Dnešní Rusko svou
agresivitou, prezentovanou vůči naší republice
dezinformační kampaní, výbuchy ve Vrběticích a následným zařazením České republiky
na seznam nepřátelských států, bohužel na
smutnou historii bolševického Sovětského
svazu navazuje. Zároveň se v ČR stále hlasitěji
ozývají politici, kteří nejen, že počínání Ruska
neodsuzují, ale dokonce s ním souhlasí nebo
dokonce kolaborují. Doufám, že v blížících se

říjnových volbách zůstanou všechny síly, které
směřují naši zemi východním směrem v poli
poražených. Jsem skálopevně přesvědčen, že
naše země patří do Evropy a do NATO a směřování na Východ by bylo cestou do pekel.
Jak jsem již zmiňoval v minulých číslech Informačního listu, poslední srpnovou sobotu proběhne již 19. ročník Dobřichovických vinařských
slavností.
O víkendu 11. a 12. září nás pak čeká 14. ročník
Královského průvodu. Ten byl přeložen z původního červnového termínu na termín podzimní
z důvodu přísných protiepidemických opatření,
která v danou dobu platila.
Na obě akce vás srdečně zvu a věřím, že se již
do budoucna nikdy nebudeme muset potýkat se
situací, kdy pandemie téměř zcela eliminovala
prakticky veškerý kulturní a společenský život.
Přeji vám všem krásný zbytek léta
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Deset rozhněvaných mužů
Naši koaliční zastupitelé jsou něco jako kluci
z jedné čety, když jde do tuhého, stojí většinou za
sebou. Jenže někdy tak trochu ztrácejí soudnost.
Zvláště, když s nimi opozice nesouhlasí. Nikdy bych
nevěřila, na kolik dokáží zastupitelé jednat pod
vlivem emocí, kdy má jakákoliv snaha o diskusi
stejný efekt jako píchnutí do vosího hnízda. Jindy
jiné názory jednoduše neberou vážně, zesměšňují
je nebo je apriori odmítají. Když opozice řekne, že
něco je černé, okamžitě některý koaliční zastupitel s pompou vystoupí a prohlásí, že je to bílé.
V takové atmosféře lze těžko pracovat a hledat
taková řešení, která jsou pro občany nejlepší.
Problematika, jakou je územní plán, je potřeba
odpracovat mravenčí a poctivou prací. Diskutovat
o jednotlivých problémech. Balancovat zájem
veřejnosti se zájmy vlastníků. Zabývat se i dílčími

problémy a ty pak zevšeobecňovat. Precizovat
formulace. Snažit se být spravedlivý. Ale přitom
nezapomínat na důležité vize, jakou je například
zachování charakteru zahradního města. To vše se
podle mě v případě územního plánu nepovedlo
nebo minimálně zůstalo na půli cesty.
Připomínky a námitky občanů po veřejném
projednání byly téměř kompletně ignorovány,
tato fáze zkrátka nebyla dotažena do konce. Byl
patrný nezájem koaličních zastupitelů se problémy územního plánu zabývat (čestnou výjimkou byl ing. Daniel Havlík), vše bylo ponecháno
v rukou jediného člověka – určeného zastupitele.
To nepovažuji v žádném případě za dobrou praxi.
Přitom díky aktivitě občanů se v předchozí fázi
po společném jednání leccos podařilo. Tehdy
z plánů téměř zmizela obludná obchodní ulice
v Pražské a Tyršově, díky prosazeným změnám
není možné stavět v některých vilových čtvrtích
bytové a řadové domy, apod.

Bohužel, špatně odvedená práce při
poslední, ale možná nejdůležitější fázi územního plánu, se v budoucích letech může
vymstít. Nelze se vymlouvat ani na možnost
měnit územní plán za čtyři roky. Protože „rozvolnění“, zejména větší procento zastavěnosti
na menších pozemcích, které bylo ve většině
čtvrtí povoleno, se zpátky vrátit nedá. Tady
mohu jmenovat možnost rozšíření podobné
výstavby, jakou známe z centra, do vilové části
v oblasti Lomená/Vítová/Pražská/Na Chmelnici.
Lze se jen ptát, jak se do finální verze územního plánu taková změna bez opory v zadání
dostala. Rovněž problematická rozhodnutí
v případě vyhodnocení některých námitek
a připomínek půjde napravit velmi obtížně
a město má možná zaděláno na nejrůznější
soudní dohry. Ať se již koaliční zastupitelé
budou hněvat, nebo ne.
Zdeňka Klimková, zastupitelka za FOD

Zprávy z městského úřadu
Mohou běhat psi volně na
veřejných prostranstvích?
Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně zvířat“), může
obec obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit
prostory pro jejich volné pobíhání.
Ať už obce ale mají nebo nemají vyhlášku na
regulaci volného pohybu psů, zkusme si položit

otázku, proč je dobré mít psa na veřejném prostranství vždy na vodítku.
Předmětem a cílem regulace volného pohybu
psů je v první řadě samotná ochrana psů, dále
ochrana před napadením lidí nebo jiných zvířat.
Dalším velkým plusem je ochrana bezpečnosti,
zdraví, majetku, a to především v případech, kdy
vodítko zabrání střetnutí psa s dopravním prostředkem. Ať už se jedná o způsobení dopravní
nehody nebo vběhnutí psa pod kola cyklistům,
kde může kromě zranění psa dojít ke zranění cyklisty.

Každý majitel psa by měl brát v úvahu, že
dle zákona zodpovídá za veškeré škody způsobené svým psem, i za případy, kdy pes pokouše
člověka.
Častým argumentem držitelů psů je, že „můj
pes je hodný, nikomu neublíží“ nebo „nebojte
se, on vám nic neudělá“, ale pes někoho jiného
hodný být nemusí a střet s takovýmto psem, má
často fatální následky. Je i mnoho lidí, kteří mají
se psy špatné zkušenosti, bojí se jich a nechtějí
s nimi být v kontaktu, a je potřeba tuto možnost
plně respektovat.

Obrázek na titulní straně: Koncert bratrů Ebenů přilákal na nádvoří zámku mnoho posluchačů. Foto Hynek Moravec
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Chovejme se k sobě ohleduplně!
Legislativa týkající se chovu psů
Novelizovaný občanský zákoník (č. 89/2012
Sb.) změnil postavení psů z věci na živá stvoření, z čehož mj. vyplývá odpovědnost chovatelů. Změny se týkají také přivlastnění si
nalezeného zvířete.
Povinnosti chovatelů jsou zakotveny ve veterinárním zákoně (§ 4 zák. č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči).
Týrání zvířat zakazuje zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání (§ 2, 3, 4 a 5).
Povinnost úklidu psích exkrementů řeší přestupkový zákon (§ 47 odst. 1 písm. d) zák. č.
200/1990 Sb., o přestupcích).
Pohyb psů v přírodě upravuje zákon 289/1995
Sb. o lesích a zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti.
Obecně závazné vyhlášky obcí upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích,
sazby poplatků za psa, včetně výjimek, pravidla udržování čistoty. A sankce za porušování
vyhlášky.
Městská policie Řevnice

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Dovolujeme si upozornit občany Dobřichovic na
další svoz velkoobjemového odpadu, který proběhne 4. září 2021. Hned následující sobotu, tedy
11. září 2021, proběhne rovněž svoz nebezpečného odpadu.
Kontejnery budou v obou termínech přistaveny dle následujícího rozpisu:
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 velkoobjemového ani nebezpečného odpadu do kontejneru nebudete osádce
vozu nic platit, protože náklady jsou pokryty
poplatkem za odpad.
Co patří do velkoobjemového kontejneru?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (např.: autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.
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.

Další svozy proběhnou dle následujícího
rozpisu:
velkoobjemový odpad – 23. října, 18. prosince
nebezpečný odpad – 11. prosince

O termínech budou občané informováni ještě
bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, fcb
a dalšími informačními kanály.
-tjmnk-
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Vivat císař! Královský průvod 2021 bude 11. a 12. září.
Forma, kterou jsme letos zvolili,
je cesta – pouť císaře Karla IV.
s chotí a císařskou družinou, ke
které se může kdokoli a kdekoli
připojit. Pojďte se projít s královskou družinou údolím řeky
Berounky ke Karlštejnu, neboť
i cesta může být cíl.
V letošním roce uplynulo 705 let
od narození krále Karla IV. Rok
2021 je i významným výročím
1100 let od zavraždění svaté
Ludmily na Tetíně. Zachovány
zůstaly obě větve průvodu – Karla
IV. z Radotína i poselstva vévody
bavorského Štěpána II. z Králova
Dvora. Poselstvo vévody si prošlo svojí pouť už
5. a 6 června, za přísných hygienických podmínek a s diváky v uctivé vzdálenosti. Podzimní
termín by kolidoval s oslavami svaté Ludmily
na Tetíně. V neděli tedy na „císařskou louku“
nad Karlštejnem přijde jen průvod putující
z Radotína.
Průvod Karla IV. vyrazí v doprovodu hudby i bubeníků z Radotína. Pro kostýmované
účastníky (kostýmy tentokrát město nezajišťuje)
bude k dispozici autobus jako v minulých letech
– odjezd do Radotína z Dobřichovic od školy.
Průvod se zastaví v Černošicích a Mokropsech
s krátkou ceremonií uvítání císaře a jeho doprovodu a navečer průvod dorazí do Dobřichovic.
V Dobřichovicích bude uvítání stylové, celý
den zde bude festival historického šermu,
tance a divadla „Dobřichovická Alotria“. Pod
zámkem se kromě ceremoniálu přivítání císaře
purkrabím a dalšími zástupci města, můžete
podívat do dobově vybavených historických
stanů s průvodcem, na interaktivní výstavu pod
širým nebem.
V neděli ráno se průvod vypraví z Dobřichovic,
a po ceremoniích v Letech a Řevnicích pokračuje přes Zadní Třebaň (jezdci a pěší účastníci)
nebo přes Rovina (vozy). Připraven bude dobový „oběd“ s ukázkami a vystoupením hudebníků
na louce u jezu v Hlásné Třebani. Poté se prů-

vod vydá odlišnou cestou na Karlštejn, a sice
v Hlásné Třebani odbočí u hospody na Mořinu,
aby se následně po žluté turistické značce dostal na jednu z nejkrásnějších vyhlídek na hrad
Karlštejn – „císařskou louku“. Na louce bude
závěr programu – představení účastníků, krátký
pěší šermířský turnaj, vystoupení hudebníků
a závěrečná řeč císaře.
Podrobnosti ohledně trasy najdete na plakátech
a trasy Královského průvodu na www.pruvodkarlaiv.cz.
Na průvodu město spolupracuje s historickou
skupinou Alotrium a se spolkem pro historické
vojenství a živou historii Doba Karlova. Ta se na
období panování Karla IV. přímo specializuje.
Do průvodů je zapojeno na 30 koní, 6 kočárů,
garda císaře Karla IV. i vévody bavorského Štěpána II., různé spolky i dobrovolníci. Prochází
se celkem 14 obcemi a městy.
Pořadatelem je město Dobřichovice s finanční
podporou Středočeského kraje, svazku obcí Region Dolní Berounka (Černošice, Dobřichovice,
Všenory, Lety, Řevnice, Zadní a Hlásná Třebaň,
Karlík, Karlštejn, Srbsko a Tetín), městských
částí Prahy – Radotína a Zbraslavi, měst Beroun a Králův Dvůr. Akci podporuje Destinační
agentura Berounsko a projekt Svatá Ludmila
1100 let.
www.pruvodkarlaiv.cz.

Mapa trasy Královského průvodu 2021
mezi jednotlivými obcemi je na stránkách www.pruvodkarlaIív.cz.
https://www.facebook.com/kralovskypruvod
Přípravy programu probíhají. Pořadatel
si vyhrazuje právo na změnu programu.
Sobota 11. září 2021 Radotín – Dobřichovice
Radotín 11:00 – 11:30 Slavnostní
nástup a začátek průvodu.
Trasa: Radotín, náměstí Petra a Pavla –
Černošice sportpark Berounka / louka
u betonárky /
Černošice, sportpark Berounka 14:00
– 15:00
Trasa: Černošice sportpark Berounka – Černošice
Mokropsy, Masopustní náměstí
Černošice Mokropsy 16:30 – 17:00
Trasa: Černošice Mokropsy, Masopustní náměstí –
Dobřichovice, Křižovnické náměstí
Dobřichovice 19:00 – 20:00 ukončení prvního
dne cesty.
V Dobřichovicích u zámku je celodenní program
– festival historického šermu a tance „Dobřichovická Alotria“.
Na odpoledne a večer je připravena interaktivní
výstava o životě v době Karla IV.
Neděle 12. září 2021 Dobřichovice – Karlštejn
Dobřichovice 9:30 Slavnostní zahájení druhého
dne cesty.
Trasa: Dobřichovice zámek – Lety, Na Návsi
Lety 10:30 – 11:00
Trasa: Lety, Na Návsi – Řevnice, náměstí Jiřího
z Poděbrad
Řevnice 12:15 – 12:45
Trasa: Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad –
Zadní Třebaň, Na Návsi
Zadní Třebaň 14:15
Trasa: Zadní Třebaň, Na Návsi – Hlásná Třebaň,
louka u jezu
Hlásná Třebaň 15:00 – 16:00
Pěší část průvodu půjde přes most, jezdci na koních přebrodí Berounku pod jezem. Na louce se
také průvod potká s vozy, které přijedou přes Rovina. Zde proběhne komentovaný královský banket
k občerstvení urozených účastníků průvodu, včetně
vystoupení muzikantů a turnaje pěších rytířů.
Trasa: Hlásná Třebaň, louka u jezu – Karlštejn
Karlštejn 17:00-18:00
tzv. císařská louka nad Karlštejnem (vyhlídkové
místo s křížem na žluté turistické trase, severně od
Hlásné Třebaně). Vozy se z průvodu oddělí před
císařskou loukou. Slavnostní ukončení akce.
Kontakty a odkazy: www.pruvodkarlaiv.cz
Průvod císaře Karla IV.: Organizace: Mgr. Tomáš Straka, +420 721 332 924, PR kontakt: Mgr. Kateřina Pokorná, +420 723 851 885, E-mail: dobakarlova@gmail.
com, Ing. Josef Kutílek, +420 777 118 892, e-mail:
pruvodkarlaiv@centrum.cz, alotrium.shs@centrum.cz

Dobřichovice
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Domácí zpravodajství
Očkovací centrum otevře
naposled 3. září

Parta kamarádů mající kladný
vztah k dobrému jídlu a pití se
rozhodla vydat kuchařskou knihu
receptů na přípravu jídel, která nám
v Dobřichovicích chutnají a která si
rádi vaříme. Zhruba po třech létech
dohadování, vymýšlení, sepisování
a zařizování je kuchařka na světě.
Pro ty z vás, kteří by měli o knihu
zájem, máme dobrou zprávu. Od
úterý 7. září bude v prodeji v městské
knihovně a v dobřichovickém
Infocentru.
Autoři
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Pokud se nestane něco mimořádného, otevře
se očkovací centrum v Dobřichovicích v pátek
3. září 2021 naposledy a sportovní hala BIOS se
pomalu vrátí ke svému původnímu účelu. Již od
druhé poloviny července zájem o vakcínu proti
nemoci Covid 19 značně opadá a od srpna vedl až
k redukci provozní doby. Z počátku na 4 a posléze
na 2 pracovní dny v týdnu.
V minulém čísle jsme dokládali jeho smysl
statistikami proočkovanosti v jednotlivých
obcích v regionu, v tomto čísle přinášíme
několik údajů na úrovni krajů. Náš Středočeský
kraj se drží mezi prvními. Ve věkové kategorii
18+ dostalo alespoň jednu dávku 67,2% jeho
obyvatel a kompletní očkování vykazuje 59,6%.
Čísla se maličko sníží, pokud posuzovanou
kategorii rozšíříme o dorůstající mládež. V 16+
je to 66,8%, resp. 58,6% a v proočkovanosti dětí
12 – 15 let zaujímá kraj 5. místo s 3 procentním
náskokem nad celostátní průměr. V kraji se do
očkování postupně zapojilo cekem 22 očkovacích míst, a to nejen v bývalých okresních
městech. Městec Králové, Říčany a Dobřichovice jsou nejmenšími sídly, ve kterých se
očkovalo. Přesto jsme k 10. 8. vykázali 48.318
podaných dávek a lze odhadnout, že konečný
účet se nakonec bude pohybovat právě kolem
hranice 50 tisíc.
Ta čísla plně odpovídají nasazení a zájmu,
které vedení kraje věnovalo organizaci a pomoci
s distribucí vakcín a dalšími věcmi. Zástupci očkovacích míst se pravidelně setkávali na videokonferencích s krajským radním pro zdravotnictví
panem ing. Pavlíkem a jeho „parťákem“ krajským
očkovacím koordinátorem, panem primářem
Polákem z mladoboleslavské nemocnice. Hejtmanka paní Pecková většinu očkovacích míst
oficiálně navštívila, když k nám se vrátila ještě se
svou dcerou při jejím očkování.
Během svého fungování se naše očkovací
centrum stalo oblíbené a populární. A stalo se tak
nejen kvůli videoklipu, který natočila Lucie Kukulová s místními ochotníky. Příchozí si pochvalovali organizaci, kdo přišel na svůj termín, nemusel
čekat vůbec nebo jen pár minut, velkorysé prostorové uspořádání a v neposlední řadě i přátelskou a přívětivou atmosféru, kterou vytvářel tým
našich pracovníků a to i v největších vedrech
během několika červnových a červencových dnů,
kdy uvnitř haly bylo pomalu jako v peci. Všem
jim již nyní děkujeme, podrobněji se k našim
kolegům vrátím příště. Po celou dobu všechno
řídila parta několika dobrovolníků, kterým patří
poděkování zcela mimořádné a kterým se budu
též věnovat v dalších číslech.
Popularitu našeho centra pomáhala šířit i řada
známých osobností, které si ho k očkování vybrali.
Namátkou můžeme jmenovat Aňu Geislerovou,
poslankyni Helenu Langšádlovou, Pavla Teličku,
Tomáše Kluse, Ivana Mládka, Rudolfa Hrušínského nejml., fotbalový tým Bohemians Praha, či
útočníka fotbalové Sparty Matěje Pulkraba. I jim
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děkujeme za pomoc s propagací očkování jako
takového a našeho centra zejména.
JG

O čem jednala rada města
O účast na zasedání rady požádali zástupci stavebníka Dům s pečovatelskou službou Dobřichovice Iceberg Comp s. r. o. L. Podlipný st.
a projektant stavby arch. P. Sticzay – Gromski
a Ing. E. Havelková. Předložili změny v projektu
a proběhla diskuse o parkovacích místech. Starosta však konstatoval, že stavebník nedoložil
požadované materiály (zejména kompletní technickou zprávu, výpočet dopravy v klidu zpracovaný specialistou na dopravu s autorizačním
razítkem apod.).
Ing. Havelková předložila radě rozložení
parkovacích míst a přislíbila doplnění studie
o výpočet dopravy v klidu; následně vznesla
dotaz, jedná – li se o poslední problematický bod
projektu.
Místostarosta Růžek konstatoval, že radní jsou
zodpovědní zejména za to, že nedojde v souvislosti se stavbou DPS k zahlcení lokality dopravou.
Rada se pak shodla, že další zásadní připomínky
již nemá.
Po obdržení požadované dokumentace pak
město vydá usnesení, které by mělo obsahovat
souhlas města a souhlas s připojením na ČOV
a vodovodní řad.
Rada projednala žádost o souhlas se stavbou
technické a dopravní infrastruktury v lokalitě
Dlouhý díl (plocha u Randovy ulice za halami
býv. JZD), o souhlas s připojením na ČOV a vodovodní řad a souhlas s dopravním napojením nové
obslužné komunikace Za archivem na stávající
komunikaci Randova. Rada se žádostí vyslovila
souhlas.
Rada se zabývala hmotovou studii společnosti
SD Engineering s.r.o. k projektu Dům seniorů
v Dobřichovicích. Starosta zároveň informoval
o sdělení, že společnost SD Engineering projevila
zájem o odkup obecního pozemku školních dílen
pro účely výstavby seniorského domu. Konkrétní
cenová nabídka však nepadla. Radní se shodli na
tom, že se jedná o projekt, který si vyžádá velké
množství času a úsilí, protože se jedná o politicko
– ekonomickou debatu; je třeba nejprve dojít
ke shodě, jaké má město s pozemkem plány, za
jakých podmínek by mohlo dojít k příp. prodeji,
jakým způsobem by mělo město na projektu participovat apod. Následně z diskuse vyplynulo, že
radní projekt domova pro seniory v tomto místě
podporují za podmínky, že určitý počet jednotek
bude vyhrazen pro dobřichovické občany. Radní
zmínili i to, že je třeba požadovat záruky jak na
účel nově vzniklého objektu, tak i na termín
započetí stavby. Rada pověřila starostu zjistit
další informace o možnostech města týkajících se
prodeje či pronájmu pozemku nebo provozování
domu pro seniory a jednat o přesnější konkretizaci záměru společnosti SD Engineering s. r. o.
vystavět a provozovat v Dobřichovicích domov
pro seniory.
Společnost Aquaconsult předložila návrh
rozpočtu na zavedení vodovodního a kanalizačního řadu do ulice Brhlíkova; ten vznikl zejména
na základě aktivit vlastníků chat v Brhlíkově ulici,

Herečka Aňa Geislerová při očkování proti COVID-19 v hale BIOS

PŘEHLED KROUŽKŮ
pro školní rok 2021/2022
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

NUTNÉ PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠENÍ!
Přihlášky na webu: www.dobrichovickydomek.cz
Přihlášku stačí naskenovat/vyfotit
a poslat na jeden z výše uvedených emailů.
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kteří projevili značný zájem o zavedení vodovodu
i kanalizace. Rada souhlasí se stavbou za podmínky finanční spoluúčasti majitelů nemovitostí
v Brhlíkově ul. ve výši 50 % nákladů.
Pan D. Štíbr, společnost Alset spol. s r.o.,
požádal radu o projednání možnosti odkupu
pozemku 1295/11; pozemek by byl žadatelem
využit zejména jako manipulační plocha či parkoviště. Dle názoru RNDr. Kratochvíla je pozemek
pro město prakticky nevyužitelný, vzhledem
k existujícím podzemním sítím i nevhodný pro
stavbu jakékoliv budovy. Před prodejem je ale
dle jeho názoru nutné oddělit západní část, která
zasahuje do pozemku budoucí komunikace od
Pražské jižním směrem k Berounce. Ohledně
ceny by bylo vhodné zadat znalecký posudek.
Místostarosta Pánek upozornil na to, že je třeba
tuto možnost projednat i s panem M. Říhou
jakožto majitelem budovy, která je v sousedství
dotčeného pozemku. Starosta na toto téma dále
povede jednání s panem D. Štíbrem (bude od něj
požadovat návrh takového řešení, které bude
vyhovovat všem zúčastněným stranám), tak
i s panem M. Říhou.
Pan E. Patera, předseda klubu Sdružení
českého autosportu, žádá radu o udělení
souhlasu s objížďkou dle přiloženého DIO
kvůli I. ročníku jízdy historických automobilů
a sportovních speciálů do vrchu „BRDY 2021“
v termínu 17. 9. od 13:00 hod do 18. 9. 2021 do
18:00 hod.
Rada města s navrženou objížďkou souhlasí za podmínky, že účastníci závodu projíždějící městem Dobřichovice (zejména ti
z kategorie sportovních speciálů) budou upozorněni z důvodu dodržení klidu a nízké úrovně
hluku na zákaz zahřívání motorů jejich vytáčením do vysokých otáček na volnoběh (tzv. túrování).
Zastupitel V. Bezděk zaslal radním k diskuzi
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v
Řevnicích. Starosta konstatoval, že tato vyhláška
spíše vyjmenovává termíny a akce, kdy nemusí
být noční klid dodržován a domnívá se tedy, že je
pro město Dobřichovice nevhodná.
Ing. Bezděk zároveň připomněl, že fungování posezení v parku za objektem Plynbouda
je podmíněno dodržováním nočního klidu, což
se dle ohlasů obyvatel žijících poblíž neděje.
Vyzval tedy starostu k důraznému připomenutí této skutečnosti provozovateli prodejny
v objektu s tím, že nebude-li noční klid v těchto
místech nadále dodržován, bude posezení
v parku uzavřeno. Dále upozornil na nutnost
intenzivnějšího dohledu městské policie nad
zmíněnou lokalitou zejména v nočních hodinách.
Podle zápisu z jednání VK

Začněte od září pravidelně
cvičit!
Rádi byste pravidelně cvičili, ale zdraví vám příliš
neslouží a vy máte pocit, že byste na běžném
skupinovém cvičení nestíhali? A nebo jste úplně
bez kondice a necítíte se mezi vysportovanými
atlety úplně nejlépe? Právě pro vás od září otevíráme novou skupinu Komplexního cvičení pod
vedením zkušené fyzioterapeutky.
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Na Komplexním cvičení si vyzkoušíte, jak příznivě funguje pravidelné cvičení. Pohyby budou
snazší, ranní ztuhlost bude méně výrazná. V úvodu
každé lekce se budeme věnovat počátečnímu
zahřátí pohybového systému. Následovat bude
protažení svalových skupin, se kterými se doma
nechce cvičit, protože „to bolí“ a posílení svalů,
u kterého pod vedením vydržíte déle, než jste si
mysleli, že zvládnete. Každá lekce je zakončena
závěrečnou relaxací, při které dobijete baterky.
Díky cvičení v malé skupince zachovává lektorka individuální přístup a kontroluje správnost
prováděných cviků. Cvičení je tedy vhodné i pro
ty z vás, kdo se bojí chodit na standardní lekce
„aby něco neudělali špatně“.
Tato skupina je vedena v pomalejším rytmu
a je určena starším, či osobám s pohybovým,
zdravotním omezením. Připravili jsme pro vás
celkem 10 lekcí (od 7. 9. do 23. 11., vždy v úterý,
17:15 – 18:15).
Pro občany Dobřichovic navíc nabízíme slevu
50% a to až do vyčerpání grantu Města Dobřichovice. Přihlásit se můžete na našich webových
stránkách (www.ckp-dobrichovice.cz)
Mgr. Kateřina Šestáková CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

Angličtina pro děti dospělé
v Dobřichovickém domku

Kontakty:
e-mail: eva.vaculikova@gmail.com, tel.: 739 615 846, http://revnice.charita.cz/

Koncem září plánujeme začátek nového semestru
kurzů angličtiny v Dobřichovickém domku. Rádi
přivítáme nové zájemce všech věkových kategorií.
Rozvrh kurzů pro dospělé – začátek 23. září
úterý 18.30 – 19.45 konverzace cca středně
pokročilí
čtvrtek 10.15 – 11.30 středně pokročilí II
pátek 9 – 10.15 mírně pokročilí I
pátek 10.30 – 11.45 mírně pokročilí II
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti, čas lze po domluvě mírně
přizpůsobit)
Výuka probíhá v malých skupinkách. Při konverzaci se zaměřuji na praktická i aktuální témata,
cílem je především “rozmluvit se“ a porozumět
slyšenému. Učební texty s poslechy a gramatikou
jsou doplňovány aktuálními internetovými materiály v angličtině s možností pravidelného sledování vybraných videí. Cena za lekci je cca 150 Kč
za 75 min. (dle počtu studentů).
Vždy můžete počítat s ukázkovou lekcí
zdarma. V případě potřeby se učíme on-line.
AJ hrou a písničkou pro děti – začátek 21. září
úterý 13.20 – 14.20 začátečníci 1.- 2. třída
úterý 14.50-15.50 mírně pokročilí 3. – 4. třída
Za pomoci interaktivních cvičení, písniček,
básniček, herních aktivit, sledování videí a čtení
se děti seznámí se základní slovní zásobou a jednoduchými větami, čímž snadněji a přirozeně
objeví nový jazyk. V případě potřeby výuka
probíhá přes internet.
Převádění dětí ze školní družiny do DoDo
a zpět zajištěno.
Více informací na: https://www.dobrichovickydomek.cz/jazyk/aj-pro-dospele/, nebo kontakt
na lektorku (Zora – 776 028 441).
Těšíme se na Vás!
Z.S.
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Novinky a ověřené pecky
v JojoGymu
Od září startujeme již 6 sezonu, kdy v Jojo Gymu
učíme děti správně cvičit. Kromě oblíbených
a stálých cvičení v podobě různých úrovní gymnastiky, parkouru, trickingu a lezení se nově
zaměříme i na aerobní aktivity. A věříme, že si
také tato cvičení oblíbíte.
Pro dívky, které mají rády hudbu a živější
cvičení, jsme přidali kurz „Aerobic pro dívky“,
kde si osvojí základní kroky spojené v krátké
choreografie a zároveň posílí celé tělo. Pro
malé lezce otevíráme kurz „Hravé lezení“, kde se
děti formou pohybových her seznámí s lezec-

kou stěnou a vyzkouší lezení všemi směry bez
lana (tvz. bouldering). Oblíbili jste si Skoky na
trampolíně, proto vypisujeme nově 2 kurzy
– v pondělí a středu. Rokenrolisté se mohou
více zdokonalit v samotném tanci a to každý
čtvrtek. Kurz Rokenrolu je vhodným doplněním
Gymnastiky s rokenrolem. I naše trenérky ovládají kouzla se švihadlem a chtějí je naučit další
děti. Na kurzu „Jojo jump“ je dřina odměněna
legrací.
Hledáte cvičení zaměřené na kompenzaci jednostranného přetěžování, rozvoj kondice a síly?
Zvolte „Kondiční trénink“ ve variantě pro děti 8 –
11 let, nebo od 12 let.
Hýbat se je důležité v každém věku a nikdy
není pozdě začít. I dospělí se mohou naučit

přemet, most, výmyk z visu a další gymnastické
prvky. Pod vedením zkušených trenérů se lépe
dosahuje cílů. Jestli se chcete víc zaměřit na formování postavy, přijďte na úterní „Bodystyling“.
Nebo dáváte přednost zdravotnímu cvičení
a trápí vás bolesti zad? Pomůže vám „Core&Flexibility“, či „Zdravé cvičení“. Vyřádit se a nabít
energii před víkendem se zaručeně povede při
páteční energické „Zumbě“. Jste více dobrodružní
a nebojíte se výšek? Pak vás zaujme zkrácený
kurz „Základy lezení pro dospělé“, kde se během
8 lekcí naučíte vše potřebné k bezpečnému
a samostatnému lezení na stěně.
Už máte vybráno? My se už teď těšíme, že si
společně dobře zacvičíme.
lgra

Zajímavosti
Sokolský tábor v době
covidové
I letos v roce 2021 se navzdory covidu konal první
srpnový týden již tradiční sokolský příměstský
tábor, který pořádá odbor sportovní všestrannosti
Sokola Dobřichovice již osm let. Náš tábor měl
v tomto roce dva oddíly, mladší sokolíky od 4 do 8
let a starší od 9 do 13 let. Počasí nám moc nepřálo,
ale i přesto to byl týden plný překvapení a úsměvů
na tvářích táborníků. Starší děvčata si vyzkoušela
ropeskipping pod vedením Štěpánky a Alenky
z JUMPIT a zjistila, že skákat přes švihadlo je nejen
zábava, ale i velká dřina. Odměnou za výdrž bylo,
že se naučily spoustu zajímavých triků a vědí jak
na to. Mladší oddíl byl navštívit místní dobrovolné
hasiče, kde se nám věnoval pan Ryšavý, kterému
děkujeme za jeho ochotu a trpělivost.
Celý jeden den jsme si užili s panem geologem
Štěpánem Rakem. Dopoledne se mladší oddíl
dozvěděl další zajímavosti nejen o dinosaurech
a odpoledne se starší oddíl vydal hledat lilijice
a hlavonožce na sochách z Dobřichovic do Karlíka.
Vůbec jsme netušili, že tu máme takové poklady.
Nechybělo ani už tradiční společné večerní
posezení u táboráku. Letos poprvé s rodiči, děti
si připravili pro ně ukázku country tanců. Pak už
se společně opékali buřty, zpívali písně za hudebního doprovodu mandolíny a foukací harmoniky,
na které nám krásně hrál pan Stanislav Nol. Děkujeme za jeho ochotu a čas. O nevyhasnutí ohně
se letos staral pan Vasil Bachalo, kterému také
děkujeme. Na závěr chci poděkovat Lucce, Sáře
a Dianě, že do toho letos se mnou šly.
IN

Sokolští táborníci v době covidové

Jste také třetí rodič?
Žijete v sešívané rodině? Nebo vás to čeká?
Hostem besedy v cyklu „Živá“ bude tentokrát
Kamila Šimůnková (dříve Petrovská), autorka
knihy a projektu Třetí rodič.
Jak být šťastná nebo šťastný se svým novým
partnerem a jeho dětmi z předchozího vztahu?
Musíte je milovat? Kde jsou vaše osobní hranice?
Jak se z toho nezbláznit? Kdo vám pomůže?
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František Běhounek a zpěvačka Tereza Mátlová při děkovačce
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Místo na besedu, které se můžete zúčastnit
osobně v Knihovně Dobřichovice či online 22.
září 2021 od 18.30, je třeba si předem rezervovat
na online.zivaradost.cz/kamila. Vstupné je volitelné, večer je beneficí pro program Živá radost
pro ženské zdraví a skutečnou prevenci.
Těšíme se!
Iveta Kučerová & tým pro Živou radost
www.zivaradost.cz

Koncert na počest prof.
Jaroslava Šarouna
Pan František Běhounek připravil na sobotní
večer dne 7. srpna hudební vzpomínku na zesnulého prof. Jaroslava Šarouna. Plný karlický kostel
vyslechl koncert složený ze skladeb několika
žánrů. Byly to skladby nějak s prof. Šrounem
spoijených. Buď je sám hrál, nebo je studoval se
svými žáky nebo jej jinak připomínaly.
Rozšířený soubor Ludu Musicus podal vynikající výkon. Byl to krásný večer a krásná vzpomínka
na vzácného člověka, který nás bohužel opustil.
vk

Žákyně prof. Šarouna mladá dobřichovická zpěvačka Kristina Archer

Sport
Z volejbalu
Po delší přestávce půjdeme opět na volejbal, ale
než uvedeme termíny domácích utkání, připomeneme si několik akcí, které nedávno proběhly
nebo se brzy uskuteční. Ženské Áčko se koncem
července zúčastnilo tradičních Dřevěnic, které se
hrály již po osmašedesáté. Naše děvčata nejenže
zvítězila, ale získala i ocenění pro nejlepší hráčku,
kterou se stala Lucka Jovanovičová. Nyní je čeká
Český pohár, o který budou hrát 11. září v Hradci
Králové. Velmi důležitou akcí je XXV. mistrovství republiky ve volejbale seniorek, které bude
ve dnech 4. a 5. září u nás. Naše děvčata budou
obhajovat mistrovský titul, který získala loni
v Křenovicích.
Nejbližší termíny domácích utkání našich
družstev:
Muži A, 1. liga:
22. října s Plzní, 29. října s MFF Praha
Ženy A, 1. liga:
15. a 16. října s Plzní
Muži B, KP 1. třídy:
16. října s Roztoky
Ženy B, KP 2. třídy:
11. září s Berounem, 2. října s Královým Dvorem
HgS

F. H. TK Dobřichovice – léto
2021
Zábava na tenisovém soustředění ,
ale i uspořádání Mistrovství ČR
Tradiční tenisové soustředění pořádané
naším klubem F. H. TK Dobřichovice se konalo
v termínu 31. 7. – 6. 8. 2021 ve Vysokém nad
Jizerou, jako v letech předešlých za podpory

TJ SOKOL DOBŘICHOVICE
Rozpis cvičení všestrannosti pro rok 2021-22
Platný od 1. 9. 2021
O kapacitě jednotlivých hodin rozhodují jednotliví cvičitelé
KATEGORIE

KDY

CVIČITELÉ

Rodiče a děti od 1.5 roku do 4 let
NAPLNĚNO

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

Irena

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

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

Lucie

Zdravotní cvičení

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

Jana

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

Pavla

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

Pondělí 9.00 - 10.00 MS

Joana

Jemná jóga NOVINKA

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

Neděle 19.00 - 20.00 MS
Katka

MS= malý sál
Cvičení oddílů začíná od 1. 9. 2021. Výše příspěvků na shora uvedené hodiny pro děti na 1. pololetí
školního roku 2021/22 je 800.- Kč. Sokolská známka pro nové členy: děti a senioři od 60 let 200,- Kč
a dospělé 500,- Kč na kalendářní rok 2021. Sourozenecké slevy a sleva při návštěvě více oddílů.
Změna rozvrhu vyhrazena. Informace o cvičení Vám rádi poskytneme na tel.č. 721 173 368,
mail: irenanolova@seznam.cz, https://www.sokol-dobrichovice.cz/vsestrannost/
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Družstvo Sokola Dobřichovice A, které vyhrálo
tradiční letní turnaj v Dřevěnicích
města Dobřichovice. Soustředění, tentokrát již
24. ročník, se zúčastnilo celkem 15 hráček/čů
našeho klubu. Zahájení bylo poněkud netradiční. Naši hráči a hráčky se zúčastnili finálového
utkání Mistrovství ČR starších žákyň (náš klub ho
spolupořádá). Na fotografii jsou hráči/čky F. H. TK
Dobřichovice s finalistkami MČR starších žákyň
Alenou Kovačkovou z TK Sparta Praha a Eliškou
Forejtkovou z TK Slavia Plzeň. Samotné soustředění je zaměřeno na rozvoj fyzické přípravy,
koordinačně/motorických schopností a zlepšení techniky úderů každého hráče. V malebném prostředí horského městečka jsme se po
celý týden věnovali zvyšování fyzické kondice
a vylepšení tenisové techniky zábavnou formou.
Součástí soustředění byla návštěva místní pouti.
Během celého týdne jsme měli k dispozici areál
TJ Vysoké nad Jizerou a TJ Spartak Rokytnice
a mohli jsme tak vyzkoušet i mnohé jiné sporty.
Naši hráči si tak zkusili některé gymnastické
prvky, florbal, fotbal, box, volejbal a mnohé jiné.
Přístup všech účastníků byl na velmi vysoké
úrovni a soustředění tak splnilo všechna očekávání, které jsme my, jako trenéři, měli. Již nyní se
těšíme na další ročník….
Další letní aktivitou našeho klubu F. H. TK
Dobřichovice je pořádání Mistrovství České
starších žákyň v termínu 26. – 31. 7. 2021 tenisovém areálu Teniscentra Dobříš. Zvládnutí
tak velké akce je velice náročné jak na organizaci, tak i finanční zabezpečení. Díky našim
partnerům se obě tyto věci povedly zvládnout
na výbornou. Rád bych poděkoval zejména
firmám Label design a.s. a O2 TV Czech republic a.s.
fh
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A je tu další nový školní rok
pro atlety z Černošic
Prázdniny a s nimi i soustředění a příměstské
tábory jsou za námi. Je na čase myslet na to, co
nás do konce roku čeká. Rodiče dětí se rozhodují, do jakých kroužků a kurzů je zapíší, řada
z nich má však jasno – pohyb dětem svědčí, teď
jen zvolit ten správný sport nebo jejich kombinaci.
Během prázdnin atletický klub ASK Dipoli
nabídl dětem tři tréninkové kempy v Sušici
a ve spolupráci s Pohybovou akademií i několik
týdnů příměstských táborů v Černošicích. Příměstské sportovní tábory jsou pro mnohé děti
často prvním krokem na cestě do sportovního
oddílu. “Na příměstských táborech v Černošicích a Dobřichovicích jsme se letos setkali s více
než pětisty dětmi ve věku od 4 do 15 let. Některé
z nich chodí k nám do atletického klubu, tak
desetina se věnuje jiným sportům, ovšem zbývající většina se žádnému sportu nevěnuje. A je to
bohužel znát. Nevystačí s dechem, neumí chytit
nebo hodit míč, některé mají potíže s koordinací
pohybu, kdy třeba nejsou schopny ani několikrát za sebou vyskočit nebo stát na jedné noze.
Pěší výlet z Černošic do Dobřichovic byl pro řadu
z nich vyčerpávajícím zážitkem, neboť jak mnohé
děti tvrdily, nikdy s rodiči na výletě v lese nebyly.
Bohužel, je to rok od roku horší...upozorňuje na
zhoršující se stav pohybových schopností děti
trenérka ASK DIPOLI Lucie Mutínská.
Rodiče by s dětmi měly sportovat, jezdit na
kole, chodit na výlety nebo alespoň na zahradě
si s nimi chvíli házet s míčem nebo ukázat, jak se
skáče přes švihadlo. Jen málokteré dítě umí dnes
vylézt na strom. Veškeré sportovní dovednosti
nemůže dítě naučit škola nebo sportovní klub.
Dítě by se mělo těmto základním dovednostem
naučit od rodičů. Společně strávené chvíle při
sportu jsou pak pro děti nezapomenutelným
zážitkem, na který často vzpomínají celý život.
V klubu poté děti ve věku od 6 let vedeme všestranně až do dospělosti, kde se začíná trénink
více specializovat na konkrétní atletickou disciplínu.
Do atletického klubu ASK DIPOLI je možné
přihlásit děti během celého školního roku.
V tomto školním roce nabízíme ještě více časových alternativ tréninků, aby rodiče měli na
výběr.
13. a 14. září se konají v Černošicích a Dobřichovicích zahajovací závody, kde je možné si
přijít vyzkoušet, jak probíhají tréninky. Přijít
mohou všechny děti, které mají rády pohyb.
V následujících měsících čeká atlety ASK
DIPOLI mnoho důležitých závodů. Jedním
z nich je Mistrovství České republiky v Mladé
Boleslavi, kterého se za ASK Dipoli zúčastní
rekordní počet atletů. Nominace bude známá
týden před závodem. V tuto chvíli mají největší
šanci na kvalifikaci tito sportovci: Klára Zbožínková (překážky a skok daleký), Kristián Behenský (oštěp, disk), Karolína Machová (disk), Adam
Koukal (800m), Eliška Ungerová (disk), Veronika Brabcová (disk), Adéla Lustigová (oštěp).
Kousek od kvalifikace jsou holky Amélie Klajmonová (800m), Emily Hanley (800m), Helena
Kahle (oštěp), Anna Šimková (sprinty 60-300m)

Soustředění ASK DIPOLI v Sušici byla plná úžasných zážitků
a kluci Adam Koukal (800m), Pepa Hlavička
(800m) a Karel Půbal (800m), Štěpán Kratochvíl
(překážky a skok o tyči).
Kousek od kvalifikace je ale dalších 6 atletů
a my věříme, že se jim během září podaří vylepšit své výkony a na šampionát se kvalifikovat!

Pokud vás zajímá, jak si vedou naši atleti na
závodech, sledujte naše webové stránky nebo
profil na facebooku.
Hedvika Šebková
ASK Dipoli
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Kultura u nás i v okolí
Ateliér Arteradky Vás zve
na výstavu a vernisáž
Království za štětec a půl svobody k tomu – to je
název letošní výstavy, jejíž vernisáž proběhne
v sobotu 5. září od 16h v areálu křižovnického
zámku. Na nádvoří vystoupí písňové duo Horaj,
divadelní soubor Kukadýlko, dětská rocková
kapela Dobi Boyz, akordeonista František Buchtele a tanečnice Zuz Šoutová. Výstavu bude
otevřena denně od 9h do 21h a potrvá do 25.
září.
A.K.
Země se točí. Světlo střídá tmu, olověná
mračna jasnou oblohu. Vlny přicházejí jedna za
druhou, tříští se o skalnaté břehy a rozplývají se
v růžové pěně na zježené hladině.

Čas si hledá cestu v prasklinách kůry
věkovitých stromů a stáčí se do labyrintů
v hlemýždích ulitách.
Ztrácíme se a znovu nacházíme. A pak, v těch
nejkřehčích okamžicích, kdy tajemství je tak
blízko, že se ho můžeme dotknout, se ptáme…
proč jsme?
A i když často nevíme, žijeme. Naplňujeme své
příběhy. Jako korálky na nit navlékáme okamžiky
tak, jak za sebou přicházejí, střípek po střípku ze
svých příběhů skládáme jeden velký společný
příběh. Tvoříme, protože bez umění duše strádá
a naše díla jsou také takovými střípky, vyjevením
našich příběhů, kousku cesty, který jsme za uplynulý rok ušli.
Letošní výstava je pozváním do světa, ve
kterém duše kvete a kde se na chvilku potkáme
ve společném příběhu.
Radka Charapovová

Kulturní
přehled
Dobřichovic
na září 2021
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00
Království za štětec a půl svobody
k tomu – 11. ročník výstavy ateliéru
Arteradky
Vstupné je dobrovolné, otevřeno denně
9 – 21h do 25. září.

Café galerie Bím
Od 2. září do 3. října 2021 v době
otevření kanárny můžete v Galerii Bím
shlédnout výstavu obrazů a fotografií
Jana Hůlky, Jany Plaštiakové Hůlkové
a Jarmily Kubátové.
Vstup je zdarma

Další kulturní akce
V sobotu 4. září od 8 h do 12 h
pod lípou u řeky
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Neděle 5. září od 16 h
na zámku
Vernisáž výstavy ateliéru
Arteradky
Vystoupí duo Horaj, divadelní soubor
Kukadýlko, rocková kapela ZUŠ
Dobi Boyz, tanečnice Zuz Šoutová
a akordeonista Fr. Buchtele. Pořádá:
Radka Charapavová a KC Dobřichovice
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Sobota 11. září od 11 h
pod zámkem 18. ročník
šermířských Alotrií

V sobotu 18. září od 8 h do
12 h pod lípou u řeky
Farmářské trhy

Festival historického šermu, pořádá

Pořádá Město Dobřichovice

skupina historického šermu Alotrium
a Královský průvod, vystoupí 15 souborů
z celé republiky. Nebude chybět ani
dobové tržiště, občerstvení, dětské
dobové hry a další lákadla pro malé

Středa 22. září od 18:30
v knihovně
Beseda z cyklu Živá radost

i velké. Celý program pak po 21. hodině

Na téma jak být šťastná nebo šťastný se

zakončí velkolepá ohnivá show. Pořádá

svým novým partnerem a jeho dětmi

SHS Alotrium a Město Dobřichovice

z předchozího vztahu. Hostem bude
Kamila Šimůnková (dříve Petrovská),

Pátek 17. září od 19h na

autorka knihy a projektu Třetí rodič.

zámku Historie vokální

Osobně či online, je třeba si předem

hudby – pěvecký sbor VOX
NYMBURGENSIS

rezervovat místa na online.zivaradost.
cz/kamila. Vstupné je volitelné, večer je
beneficí pro program Živá radost pro

Sobota 25. září od 17 h
v karlickém kostele sv. Martina
a sv. Prokopa
Sexteto členů České
filharmonie zahraje na
počest Jaroslavu Šarounovi
Program: Johann Pachelbel, Vivaldi
– Čtvero ročních dob. Účinkují: P.
Nechvíle, L. Vilímec, M. Kolářová, O.
Kameš, M. Novák, J. Hudec. Pořádá KC
Dobřichovice a rodina Šarounova

6. září od 15 h na zámku
Divadélko Elf zahraje
Mikulkovy pohádky
Pět pohádek Aloise Mikulky O kvíčale

ženské zdraví a skutečnou prevenci.

a želvičce, Jak to chodívá v pralese,

Pořádá v rámci festivalu Musica Viva

Pořádá: Iveta Kučerová ve spolupráci

Hastrmaní princeznička, O smutném

Fr. Běhounek, vstupné 150,- /100,- Kč

s dobřichovickou knihovnou

tygrovi a O rybáři, který nikdy nic
nechytil. Rodinné představení vhodné
pro diváky každého věku. Vstupné 70,Kč. Pořádá KC Dobřichovice
Na říjen připravujeme:
2. 10. 17 h koncert houslového Dua Eco
v karlickém kostele
5. 10. 18 h vernisáž výstavy Příběhy
bláznovství, kterou uvede Prof. MUDr. Cyril
Höschl
22. 10. 18 h komponovaný literární pořad
k 220. výročí narození Fr. Škroupa
28. 10. 18 h beseda s astrofyzikem
a astronomem prof. Jiřím Grygarem, CSc.

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
V pátek 3. září se koná v Lesním divadle koncert
kapely Čechomor jako součást turné k 33. výročí
založení.
V sobotu 4. září proběhne od 14 hodin v lese
železniční festival spolku Samohrd nazvaný
Upusť páru.
Očekávaný koncert Filharmonie v lese se
bude konat v neděli 5. září od 19 hodin. Pardubickou komorní filharmonii řídí Řevničan Debashish Chaudhuri, jako sólista vystoupí Václav
Hudeček. Předprodej na GoOut.net.
Letošní sezónu v Lesním divadle uzavře v sobotu
18. září od 13 hodin festival vydavatelství Maťa
Zelený tulipán. Zahrají The Plastic People of
the Universe, Phil Shoenfelt & Southern Cross,
Svatopluk, Václav Koubek, A bude hůř, Sbor břežanských kastrátů a Mnichovo Smradiště. Uvádí
František Čuňas Stárek.
vs
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Základní škola Dobřichovice
hledá asistenty pedagoga
Do našeho týmu hledáme asistenty
pedagoga na 2. stupeň.
Nástup možný od 1. 9. 2021, výše úvazku
v rozsahu 0,5 až 1,0 dle dohody.
Požadujeme spolehlivost a kladný vztah
k dětem. Předchozí zkušenost na pozici
asistenta vítána. Ukončený kurz asistenta
pedagoga výhodou, lze ho ale absolvovat
i po přijetí.
Nabízíme vám přátelské prostředí, možnost
společného odborného růstu,
flexibilní pracovní dobu (práce
v dopoledních hodinách).
Kontakt: Mgr. Eva Škvorová, tel: 731 472
234, email: skvorova@zsdobrichovice.cz

Prodej slepiček

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

Policie – 158

DOBŘICHOVICKÉ Farmářské trhy
před zámkem

sobota 4. a 18. září od 8 do 12 hodin

Městská policie Řevnice
775−718 588
Hasiči Řevnice tísňové volání – 150
Hasiči Dobřichovice – 150
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 vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

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

t e l e f o n n í

www.dobrichovicketrhy.cz

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

D ů l e ž i t á

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodický tisk územního
samosprávného celku 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 15. srpna 2021
Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2021
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
Tiskárny MAESTRO spol. s r.o.
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