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Pomoc Ukrajině nejen ubytováním
Výstava Arteradky
Volejbalistky vedou 1. ligu
Opět se poběží Dobřichovická míle
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Slovo starosty
Pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny
V březnovém Informačním listu se obvykle
zmiňuji o vyvěšení tibetské vlajky na budovu
městského úřadu, jako o gestu na podporu
ochrany lidských práv Tibeťanů. Tibetská vlajka
byla i letos 10. března již tradičně vyvěšena,
nebyla však jedinou vlajkou vlající na průčelí naší
radnice. Letos již od druhé poloviny února totiž
vlaje na budově městského úřadu vlajka Ukrajiny,
evropské země, která čelí bezprecedentní agresi
sousedního Ruska a z níž prchají miliony uprchlíků do bezpečí okolních států.
Hned na začátku války, kdy do naší země
začínali přijíždět z napadené Ukrajiny první
uprchlíci, zpravidla maminky s dětmi, se v Dobřichovicích začala spontánně organizovat pomoc.
V budově školních dílen tak vznikl sklad, kam je
soustřeďována materiální pomoc. Lidé sem nosí
matrace, lůžkoviny, oblečení, hygienické potřeby,
léky, hračky, ale i trvanlivé potraviny. Organizaci
skladu mají na starosti naši hasiči v čele s Martinem Jurkovcem a dobrovolníci, jimž všem bych
za tuto pomoc chtěl moc poděkovat. Tento sklad
materiálu je využíván nejen pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v Dobřichovicích, ale i pro uprchlíky a organizace, které jim
pomáhají, z okolních obcí a měst. Do skladu však
jezdí darovat materiál lidé nejen z Dobřichovic,
ale z širšího okolí, takže pomoc je vzájemná. Tak
trochu hořkým paradoxem je, že sklad v budově
školních dílen se nachází v ulici, nesoucí jméno
agresora v nynějším válečném konfliktu – v ulici
Ruské. V této souvislosti se mne ptalo již několik
lidí, zda město neuvažuje o přejmenování této
ulice.
V hale Bios, která ještě před nedávnem sloužila jako očkovací centrum, je nyní ubytovací
centrum pro uprchlíky. Ubytování pro uprchlíky
v Biosce začali organizovat dobřichovičtí Sokolové hned v prvních dnech po napadení Ukrajiny ruskou armádou. K ubytování uvnitř haly

Na budově městského úřadu vlají nyní vlajky
utlačovaných zemí
slouží stany, které původně sloužily lékařům,
zdravotním sestrám a administrátorům v očkovacím centru. Nyní jsou z nich v hale sestaveny
pokojíčky s 3 – 4 lůžky, které zajišťují alespoň
základní soukromí pro jednotlivé rodiny uprchlíků. V naprosté většině jde o maminky s dětmi.
Pro rodiny uprchlíků je v Biosce zajištěno též
stravování. Za všechny, kteří se do organizace
ubytování zapojili bych rád poděkoval alespoň
starostovi Sokola Jaroslavu Čermákovi, který
v posledních týdnech věnuje pomoci uprchlíkům prakticky veškerý svůj volný čas. V Biosce je
aktuálně kolem 40 lidí z Ukrajiny, kteří zde našli
dlouhodobější ubytování, a dalších cca 20 míst
je vyčleněno pro ty uprchlíky, kteří zde zůstanou

pouze jednu či dvě noci a pak pokračují dále.
V Dobřichovicích se našlo i mnoho lidí, kteří ubytovali uprchlíky ve svých domech či bytech. Patří
jim za to obrovský dík. Obdiv patří i samotným
uprchlíkům za to, jak statečně zvládají asi nejtěžší období svého života ale i za to, že prakticky
všichni dospělí si ihned hledají práci, aby nebyli
závislí jen na pomoci okolí.
Město Dobřichovice na pomoc uprchlíkům
zřídilo transparentní účet, na nějž mohou dárci
přispívat svými peněžitými dary. K datu uzávěrky
Informačního listu bylo na tento účet poukázáno
úctyhodných 643.000,- Kč a lidé peníze dále posílají. Všem dárcům moc děkujeme! Účet slouží
zejména na úhradu nákladů na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v Dobřichovicích, případně v nejbližším okolí. Především na
nákup potravin nebo též na platy učitelek dětí,
které učí ukrajinské děti, na odměnu brigádníků
ve skladu materiální pomoci apod. Číslo transparentního účtu je 050032-0388029319/0800.
Situace se mění s každým dnem, k datu
redakční uzávěrky se však podařilo rozběhnout
již i školní výuku pro děti z Ukrajiny. Ta probíhá
v jedné z učeben naší základní umělecké školy
a v učebně v budově sokolovny. Z řad maminek
uprchlých z Ukrajiny i z Ukrajinek, které v ČR již
pracovaly, se podařilo dát dohromady tým učitelek, které se do výuky ihned zapojily. Do improvizované školy tak již chodí cca 40 ukrajinských
dětí, ubytovaných v Dobřichovicích a připravuje
se přijetí dalších dětí do výuky. Za tímto účelem
hledáme vhodné prostory, kde by mohla výuka
probíhat.
Věřím a doufám, že válka na Ukrajině co nejdříve skončí a matky s dětmi, které přijaly azyl
nejen u nás v Dobřichovicích, se budou moci
vrátit do své vlasti. Doufám též, že se v blízké
době dočkáme konce agresivní diktatury v Rusku
v čele s válečným zločincem V. Putinem. I potom
však bude potřeba solidarity a pomoci celého
svobodného světa k obnově válkou zničené
Ukrajiny.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
23 let členství v NATO.
Byla to dějinná skulina
v historii.
Před 23 lety dne 14. března 1999 byla Česká republika přijata do Severoatlantické obranné aliance.
Toto datum nám zajistilo spolehlivé spojence
a ochranu před válečným konfliktem, který by byl
devastující pro naši krásnou zemi. Spolu s Polskem
a Maďarskem jsme patřili k prvním postkomunistickým zemím, které se připojily k NATO.
Stali jsme se součástí silného mezinárodního
společenství, které je garantem naší bezpeč-

nosti. Na začátku devadesátých let minulého
století prosazovali někteří politici zrušení nejen
Varšavského paktu, ale rovněž NATO. Tragický
osud Ukrajiny a ruská agrese vůči této zemi
dokazují, že vycházeli z mylných odhadů, že se
Rusko stane standardní demokratickou zemí.
To se ale nestalo, Rusko naopak ohrožuje okolní
státy, o čemž svědčí i jeho agrese například vůči
Gruzii v roce 2009, okupace Krymu či útoky na
Ukrajinu v roce 2014.
A právě proto, abychom se nestali terčem
útoku nepřátelského státu, máme Alianci. Ta je
založena na demokratických principech a hodnotách a poskytuje svým členům možnosti

Obrázek na titulní straně: Ukrajinská vlajka u dobřichovického zámku. Foto Hynek Moravec
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řešení problémů v oblasti obrany a bezpečnostních otázek. V dlouhodobé perspektivě se
pak snaží předcházet konfliktům. Jejím cílem
je důvěra a bezpečnost zemí na celém světě.
NATO především prosazuje mírová řešení sporů.
Pokud ale ta selžou, tak Aliance disponuje dostatečnými vojenskými silami, aby ochránila své
členy před nepřátelským napadením. K tomu
slouží 5. článek zakládající tzv. Washingtonské
dohody NATO z roku 1949. Signatáři se dohodli
na tom, že podle něj bude ozbrojený útok proti
jednomu nebo více členům Severoatlantické
aliance považován za útok proti všem členům.
Rusko už také nyní bylo varováno bezpečnost-
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Členství České republiky v NATO posílilo naší bezpečnost
ním poradcem Bílého domu Jackem Sullivanem, že pokud jakýmkoliv způsobem vojensky
napadne člena NATO, 5. článek bude aktivo-

ván. Sullivan doslova řekl: „V reakci na takové
ohrožení, bychom rozhodně nasadili plné síly
Aliance.“

Takový jasný postoj je velmi důležitý i pro
Českou republiku. Pro potencionálního, a to nejen
ruského, útočníka byl vyslán jasný a důrazný
vzkaz, že agresivní jednání vůči členským státům
Aliance nebude tolerováno.
Mýlili se rovněž ti, kteří chtěli, aby naše země
zůstala neutrální mimo jakékoliv vojenské bloky.
Taková myšlenka je velmi zcestná. Neutralitu
musí konkrétní zemi garantovat i ostatní státy,
což je v případě Česka, ve kterém se protínají
celoevropsky důležité komunikační trasy, absolutně nereálné. Neutralita by naopak zvýšila
nebezpečí vojenského napadení naší země.
I z pohledu dění na Ukrajině musíme říci: díky
Bohu, že jsme členy NATO. Byla to dějinná skulina,
která umožnila se naší zemi vymknout z ruského
područí. Dokáže si někdo představit, že by v současnosti odjelo dobrovolně 75.000 Putinových
vojáků včetně vojenské techniky z naší země? Díky
všem, co se zasloužili o odsun sovětských vojsk
v roce 1991 a vstup naší země do NATO v roce 1999.
Michael Pánek (ODS), místostarosta Dobřichovic
a středočeský krajský zastupitel

Informace o platbách
místních poplatků za rok 2022

podle nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místních poplatcích
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek ze psů

(dříve poplatek za komunální odpad)
Nová sazba poplatku: 800 Kč za osobu či nemovitost za rok.
Poplatníkem je:
1. každá fyzická osoba přihlášená v Dobřichovicích, včetně cizinců,
2.	
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce,
povinnost platit tento poplatek se vztahuje od 1. 1. 2022 také na všechny vlastníky,
také na PRÁVNICKÉ OSOBY, SVĚŘENSKÉ A JINÉ FONDY.
Ohlašovací povinnost: nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku, změny poplatkové
povinnosti.
Osvobození: lze uplatnit pouze u poplatníků uvedených v bodu 1), tj. u přihlášených
fyzických osob. Nárok na osvobození zaniká, pokud poplatník nesplní povinnost
ohlásit rozhodný údaj pro stanovení osvobození do 15 dnů ode dne vzniku skutečnosti,
události či změny. Osvobození 3. a dalšího dítěte v rodině není automatické, je NUTNÉ
vyplnit formulář (viz webové stránky města).
Ohlašování a žádosti o osvobození zasílejte písemně, lze i elektronicky
na e-mail: homolova@dobrichovice.cz

	platí držitel psa, tj. osoba, která je přihlášena nebo má sídlo v Dobřichovicích,
	poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.
! Ohlašovací povinnost: nejpozději do 15
dnů ode dne vzniku nebo změny poplatkové povinnosti.
Sazby poplatku ze psů byly sjednoceny
pro domy i byty:
150 Kč za jednoho psa,
250 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65
let 100 Kč, druhý a další pes 200 Kč.
Ohlašování a změny zasílejte písemně,
popř. e-mailem na
podatelna@dobrichovice.cz

Platby lze provést hotově, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou:
Číslo bankovního účtu Města Dobřichovice: 388029319 / 0800,
VS: 3722 (odpady) nebo 1341 (psi); popř. lze použít přidělený jedinečný 10místný kód.
SS: číslo domu (přihlášené osoby, popř. majitelé domů nebo bytů), NEBO číslo evidenční s předponou 200
(uvedou pouze majitelé chat bez trvale hlášených osob).
Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení všech osob, za které platíte.
Oba poplatky jsou splatné nejpozději do 30. 6. 2022
MÍSTNÍ POPLATKY JSOU FORMA DANĚ.
Celý text nové Obecně závazné vyhlášky Města Dobřichovice č. 2/2021 o obecních poplatcích naleznete
na webu města: www.dobrichovice.cz.
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Zprávy z městského úřadu
Přistavení kontejneru na
velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v sobotu dne 2. dubna 2022 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 odpadu do
kontejneru nebudete osádce vozu nic platit,
protože náklady jsou pokryty poplatkem za
odpad.
Co do velkoobjemového kontejneru patří?
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.
Následující svoz velkoobjemového odpadu
proběhne 25. června 2022.
tjmnk

Domácí zpravodajství
Je třeba doufat, že Ukrajinci i s pomocí mnoha
a mnoha zemí vydrží ten strašný tlak a nepodlehnou. Ta hrozná země na východ od Ukrajiny
používá středověké metody, kdy hranice států
měnil vždy ten, kdo měl větší vojsko.
vk

Uprchlické centrum
v hale BIOS
Hala BIOS je opět v centru Dobřichovického
dění. Poté, co se z ní počátkem října přestěhovalo očkovací centrum do skromnější
volejbalové klubovny, začala sloužit svému
sportovnímu účelu. Nikdo si v té době nedokázal představit, co nás s příchodem jara bude
čekat. Leč, stalo se.
Děsivá realita přivedla starostu místní TJ Jaroslava Čermáka a velitele dobřichovických hasičů

Pomoc bojující Ukrajině
a jejím občanům
Dobřichovice a jejích občané se aktivně zapojili
do pomoci Ukrajinců, kteří prchají před válkou,
kterou rozpoutal ruský diktátor Putin v jejich
rodné zemi.
O konkrétních akcích se zmínil pan starosta
ve svém úvodním slovu. V době, kdy tento list
odchází do tisku, bylo na transparentním účtu
města již 643.310 Kč.
Lidé přispívají většími i menšími částkami,
někdy i netradičně. Tak např. z výnosu z prodeje
kuchařky „Co nám chutná v Dobřichovicích“ bylo
na konto města pro pomoc Ukrajině převedeno
20.000 Kč. Ze setkání přátel a muzikantů bylo
v restauraci Na Schůdkách Vinici vybráno 4.500
Kč a předáno starostovi pro konto na pomoc
Ukrajině.
Skauti z Dobřichovic společně s obecním
úřadem Lety a prodejnou Billa v Letech uspořádali dne 5. 3. 2022 mimořádnou sbírku potravin.
Podařilo se vybrat 2.363 kg potravin a hygienických potřeb. Ano je to neuvěřitelných téměř dvě
a půl tuny materiálu určených nejen pro momentálně nejpotřebnější ukrajinské běžence, ale též
pro různé charitativní organizace na Praze-západ.
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Skauti tímto moc děkují všem, kdo se mimořádné
sbírky zúčastnili a přispěli zakoupením potravin.
Sokolové zřídili v hale BIOS opravdové uprchlické centrum, kde jsou většinou ženy s dětmi (viz
dále).
A pomáhají i další a další a všem patří velké
díky! Informační list má ale své lhůty a vývoj jak
ve válce, tak i během humanitárních akci je velmi
rychlý a nemůžeme na všechno reagovat.

Martina Jurkovce k rychlému rozhodnutí vytvořit
v našem městečku uprchlické centrum. V takových chvílích je třeba svižně telefonovat (a vědět
komu), mít nějakou základní představu a kolem
sebe partu spolehlivých a pracovitých lidí. Pak
se vše daří, jedna dvě. Od začátku bylo jasné,
že potřebná bude jak materiální pomoc, tak
i možnost ubytovávat lidí prchající před válkou,
tedy zejména ženy, děti a seniory.
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Zatímco hasiči „obsadili“ po dohodě se starostou města Petrem Hamplem a se souhlasem
Filipa Němce, zástupce JEKY, bývalé školní dílny
a vybudovali v nich sklad materiální pomoci,
v hale BIOS začalo vznikat stanové městečko pod
její střechou. Prostřednictvím různých komunikačních kanálů byla spuštěna sbírka potřebných
věcí, ošacení, spacáků, matrací, trvanlivých potravin, hygienických potřeb. Je nechtěnou ironií, že
se tak stalo v ulici Ruská.
A zatímco se před novým skladem tvořila
fronta, v Biosce stavělo mnoho párů ochotných
rukou nouzové ubytování. Ukázalo se, že vybavení očkovacího centra zdaleka není jednoúčelové, protože party stany se dají poskládat
po dvojicích do primitivních obytných buněk,
alespoň trochu vyvolávajících pocit soukromí.
Z matrací ležících původně na podlaze se díky
Petru Caldovi staly docela pohodlná lůžka,
když pod matrace smontoval jednotlivé díly, ze
kterých skládá pódia. Další lůžka po týdnu dovezl
i pan Jiří Drbohlav z nedalekých Letů.
V jednom z koutů haly vznikl společenský
prostor na kraji s dětským koutkem a hračkami,
nedalekým sporákem a skromnou kuchyňkou. V rámci sbírky se objevilo několik praček
a sušička, které byly obratem instalovány a začaly
sloužit novým obyvatelům. Bylo znovuzavedeno internetové wi-fi připojení, tak důležité pro
komunikaci s těmi, kteří zůstali doma. Během
prvních dnů dorazily dvě televize s ukrajinskými
programy. V rámci sbírky se objevilo mnoho
potravin, kterých se chopil pan Horáček a od
počátku z nich vaří několik desítek porcí chutných jídel třikrát denně.
Starosta města administroval vyhlášení
sbírky a otevření transparentního účtu 50032 –
388029319/0800, kam lze posílat peníze sloužící
k veřejně kontrolovanému hrazení potřebných
nákladů.
A pořád se telefonovalo, zařizovalo, zjišťovalo – nikdo nebyl na nic takového připraven, ale
potřeba pomoci byla silnější než ten prvotní úlek.
Od té doby utekly již tři týdny. Z haly BIOS se
stalo fungující komunitní centrum, s kapacitou
cca 60 ubytovaných. Ty tvoří zhruba 2/3 trvale
bydlících a 1/3 kapacity obývají tranzitující. Ti přijíždějí během dne i noci, dostanou najíst, zůstanou dva až tři dny, vyperou si, ve skladu doplní
ošacení, hygienické potřeby a něco dalších
potřebných věcí, naberou sil a pak pokračují
dále. Pomoci, rady i podpory se dostává nejenom
ubytovaným, ale všem, kdo dorazí s nějakým problémem. K dispozici jsou spojení na úřady, vytištěné formuláře, sbíhají se zde všechny potřebné
informace. Místní, kteří chtějí nabídnout ubytování ve svých domech a bytech přicházejí se
svými nabídkami také právě sem. V hale poskytují pomoc a podporu manželé Oksana a Vasil
Bachalo, kteří na sokolovně bydlí mnoho let,
s papírováním spojeným s registrací a jednáním
na úřadech významně pomáhá Iana Havlíková.
Hasiči zavedli spolu s pomáhajícími studentkami řádně fungující sklad materiálu, kdy na
jedné straně přijímají od přicházejících darované
věci (prosím sledujte facebook.com/Dobrichoviceproukrajinu, kde se pravidelně zveřejňují
seznamy věcí, kterých se aktuálně nedostává), ty
třídí a ukládají tak, aby vzápětí mohly být nabídnuty potřebným.

Skupina ukrajinských žen a dětí ba schodech sokolovny

Část haly BIOS se změnila v jídelnu
Během několika dnů bylo jasné, že je třeba
věcem začít dávat smysl a řád. Zejména dětem,
ty se rozkoukaly a přizpůsobily uvolněnému
režimu nejrychleji. Proto se v úterý večer setkali
v hale BIOS organizátoři dobřichovické pomoci
s vedením místních škol, atletického oddílu a vytipovanými ukrajinskými ženami s pedagogickým
vzděláním. Na české straně jsme si nejprve trochu
nerozuměli, ale pak se vše v dobré obrátilo. Ukrajinky vzaly vše do svých rukou a s materiální
a drobnou organizační pomocí vytvořily dvoutřídku, která od následujícího pondělí přivítala
první žáky. Jednu učebnu poskytl Sokol, druhou
pak paní ředitelka Pelikánová ze ZUŠ. Od příštího
týdne bude k dispozici další učebna v DoDo, za
což děkujeme paní Alexy a trochu čekáme na
nabídku ze základní školy. Ambicí není plnohodnotně nahradit vzdělávání jako takové, ale udržet
školáky v nějakém režimu a povinnostech, jejich

mámám pak vytvořit prostor k hledání zaměstnání.
Zbývá tak už jen školka, která na sebe
nenechá dlouho čekat. Její umístění bude také
v areálu sokola a jako základ poslouží pronajaté
kontejnery, doposud sloužící očkovacímu centru.
Školka by v našich představách měla být školkou
a odpoledne i družinou.
Vše tedy nějak funguje a pomáhat se v rámci
možností daří. Co ale bude dál, zatím nikdo
pořádně neví.
Je vidět, že v té snaze pomoci nejsme sami.
Šok z toho, co se událo a stále děje vyburcoval
snad v každém slušném člověku potřebu a sílu
pomáhat. Penězi, materiálem a věcmi, vlastní
prací, radou. Toto nadšení ale zákonitě nebude
trvat věčně a začne postupně opadat. Zcela
jistě se objeví pochybovači a kritici. A zcela jistě
se objeví i problémy. Ne všichni, kteří přicházejí,
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utíkají před válkou. V té mase lidí, se jistě objeví
různí vykuci chytráci, co se nabízenou pomoc
budou snažit využít, nebo zneužít. Je na nás
abychom se i s tím dokázali popasovat a alespoň
zčásti si udrželi počáteční elán a nadšení. Všem,
kteří se do pomoci již zapojili a zapojují, i těm co
budou pomáhat i napříště, je třeba poděkovat,
těm co vydří poděkovat dvakrát.
JG

Dražba obrazů na podporu
Ukrajiny a bohatý program
talentovaných umělců na
vernisáži Arteradky
Letos proběhne na zámku dvanáctý ročník vernisáže dětských výtvarných prací kurzu Arteradky
pod vedením Radky Charapovové (viz dále).
Hlavním smyslem kurzů je podporovat děti na
jejich cestě k sobě samým a rozvíjet jejich představivost. Děti se seznamují s výtvarnými technikami jako je olejomalba, akvarel, akryl, suchý
pastel, grafika /tisk z výšky, hloubky, plochy/,
experimentují ale i se sprejováním či prostorovou tvorbou. Doplňkem kurzů jsou i příležitostné
víkendovými workshopy, na kterých se podílí
další profesionální umělci zabývajících se například šitím nebo tvorbou mozaiky.
Vernisáže Arteradky na zámku se staly oblíbenou akcí, na které se střetává více druhů umění
a každý ročník je zaměřený na jedno téma. Ten
letošní se nese v duchu protikladů. Během vernisáže vystoupí například Kristian Mensa, známý
pod uměleckým jménem Mr. Kriss. Je to český
tanečník, ilustrátor a herec. V roce 2021 přijal
stříbrnou medaili od předsedy Senátu Miloše
Vystrčila. Stříbrná medaile předsedy Senátu je
symbolické ocenění předávané předsedou Senátu
Parlamentu České republiky. Předávaná je osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalším
osobám, které vynikly ve svých oborech či vykonaly zvláštní čin. Ve stejném roce převzal medaili
také akademický sochař Petr Váňa za obnovu
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
V Dobřichovicích se zasloužil o založení sochařského symposia a sochořadí Cesty mramoru.
Zpět ale k programu. Letošní výtvarné práce
se budou prvně dražit a výtěžek bude připsán na
transparentní účet, který zřídilo Město Dobřichovice na podporu ukrajinských uprchlíků ubytovaných v našem okolí.
Vystoupí tři hudebních skupiny, uvidíme triky
na freestylových kolech a skateboardech a na
úplný závěr zahraje v zámku divadelní soubor
Maják představení Kráska a zvíře, která podtrhuje
pointu letošní vernisáže, tedy „protiklady“.
Rádi zde uvítáme i ukrajinské přátele, kteří
v tuto chvíli potřebují kromě materiální pomoci
i velkou psychickou podporu.
AK

Farmářské trhy
v Dobřichovicích začnou
30. dubna 2022
Možnost si nakoupit na farmářském trhu v Dobřichovicích máme od roku 2011, a to díky podpoře
našeho města i Ministerstva životního prostředí
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České republiky. Letošní sezóna začne u řeky pod
lípou 30. dubna, případně 14. 5., kdyby se jaro
rozhodlo, že ještě počká. Někteří trhovci k nám
pravidelně jezdí už 12. sezónu – zelenina od
Kubešů, Slovenské uzeniny, Karlštejnská pekárna
nebo zahradnictví paní Hejtmánkové. Kouzelné
místo pod zámkem u řeky přitahuje jak návštěvníky, tak prodejce – máme z čeho vybírat a vždy
dbáme na to, aby produkty byly lokální, vlastní,
a nejlépe v bio kvalitě. Náš farmářský trh je převážně o potravinách v základním stavu, proto zde
nenajdete keramiku, šperky či oblečení, zato se tu
potkáte se zelináři, zahradníky, farmáři, uzenáři,
vinaři, pekaři i cukráři. Protože starat se dobře
o svoji tělesnou schránku zahrnuje nejen to, co
do ní vložíte, ale například i to, čím se mažete –
kosmetika, v čem perete – drogerie, objevuje se
na trhu jednou za čas i přírodní kosmetika a bio
drogerie. Na trhu se i dobře najíte, a to i bezlepkově. Pod zámkem je na udržovaném trávníku
prostor pro odpočinek, pro rukodělné dílničky
pro děti, zkrátka pěkné místo pro strávení příjemného sobotního dopoledne.
Již šestý rok dostanete kávu či čerstvě lisovanou šťávu, stejně jako občerstvení k okamžité

konzumaci na trhu do zcela rozložitelných obalů.
Vítané jsou obaly vlastní! Papírové tácky, dřevěné
vidličky, kelímky, které jsou označené jako biodegradabilní (100% kompostovatelné, rozložitelné)
patří do komunálního odpadu, nikoli mezi plasty
či papíry k recyklaci. Odpad, vzniklý na trhu je
tedy pouze kompostovatelný. Každopádně stále
třídíme, a kam co patří je vždy zřetelně označeno
u konkrétního odpadkového pytle. Rozloží se
nakonec všechno, ale je rozdíl, jestli je to v řádu
týdnů, nebo tisíců let. Děkuji, že třídíte a přemýšlíte! Víte, že každý kousek plastu, který byl kdy
vyroben, je tu stále s námi na naší planetě? Věřím,
že naše oblíbené farmářské trhy navštěvují lidé
otevření a vnímaví k životnímu prostředí nejen
globálně, ale jsou sami ochotní vstřícně přispět
svou „troškou do mlýna“. Není pro ně problém
přizpůsobit své pohodlí, myslet v širších souvislostech a nezapomínat, že jako spotřebitelé
a spotřebitelky mají na výběr. Existují certifikace
a značky, které usilují o to, aby naše spotřeba
neměla na druhém konci světa děsivé dopady.
Mezi ně rozhodně patří certifikace ekologického zemědělství – BIO (mající přísná pravidla
pro ochranu přírody), Fairtrade, která zaručuje
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ochranu přírody, ale i důstojné podmínky pro
pěstitele.
Kdo přijede na trh, si můžete aktuálně ověřit
vždy pár dní před konáním trhu na www.dobrichovicketrhy.cz,
a na městském FB profilu. Jedenáctou sezónu
se o farmářské trhy osobně starám. Máte dotazy?
Připomínky? Vylepšení? Napište mi na cvrckova@
dobrichovice.cz. Věřím, že Covid 19 ve všech
svých mutacích slábne a postupně se stane součástí lidského společenství jako jiné respirační
virové choroby. Svět se točí dál a my s ním. Nic
se nedá vrátit, ale lze se poučit a žít třeba trošku
jinak.
Tak na shledanou na trhu! Liché soboty od 30.
4. do 15. 10. od 8 – 12 na obvyklém místě u zámku
pod lípou, u řeky Berounky. Na řemeslném, předvelikonočním Jarním trhu v sobotu 9. 4. od 11
hodin také najdete malý farmářský trh. Přijďte si
nakoupit, popovídat se známými, neboť společenská stránka je stále nedílnou součástí právě
dobřichovických trhů.
Vlaďka Cvrčková

Beseda s Clarou Lewitovou
na téma Opory
Opory – tak důležité až filozofické téma. Máte-li
opory zvládnuté odmalička, pravděpodobně
dnes nemáte bolavá nebo „křivá“ záda. Proto
je tak důležité, aby dříve než začnou batolata
chodit, dostatečně dlouhou dobu lezla (využívají
právě opory o všechny čtyři končetiny a posilují
tak tzv. kořenové klouby – ramenní a kyčelní).
Ve fyzioterapii hledáme opory kvůli prevenci
potíží, ale také pro úlevu od bolesti. Když vědomě
opřeme nohy (chodidla) o zem, stabilizujeme
ostatní části těla, a tak může nějaké nežádoucí
pnutí povolit. Nebo naopak vhodné opření se a s
tím spojené rozložení sil nám může pomoci např.
zvednout těžkou věc, aniž bychom tělu ublížili.
Archimedes řekl: „Dejte mi pevný bod a já
pohnu zeměkoulí.“
Přijďte si popovídat na o vhodných oporách
v našem těle i mimo něj s fyzioterapeutkou

Clara Lewitová

Clarou Lewitovou, ve středu 18. 5. od 18. h do
dobřichovického zámku.
Svoji účast, prosím, potvrďte SMS zprávou na
tel.: 602 176 778.
Za Nadační fond Karla Lewita zve srdečně
Petra Nováková.

O čem jednala rada města
Dne 16. 2. 2022 obdržel starosta oficiální rezignaci Mgr. Veroniky Kremsové na mandát zastupitelky města Dobřichovice. Zákon 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí říká, že uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za
člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle
§ 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy
došlo k zániku mandátu. Dalším v pořadí je MgA.
T. Koutník. Takto nastoupenému členu zastupitelstva předá rada do 15 dnů poté, co se mandát
uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem
zastupitelstva obce a kterým dnem se jím stal.
Rada se zabývala předloženými nabídkami
k rekonstrukci schodů na Brunšov (mezi ulicemi
Na Plzeňce a Pod Penzionátem). Ze třech oslovených dodavatelů zareagovali dva, nejlevnější
nabídku předložil M. Velebil, kterému bude
zakázka přidělena.
Radní v podkladech obdrželi oficiální nabídku
architektonické kanceláře Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o. na projekt využití pozemků
města v centrum Dobřichovice včetně návrhu
SoD. Starosta poskytne dokumentaci ke konzultaci technickému dozoru města panu J. Tichánkovi a radní zformulují své připomínky, které
budou předneseny na jednání s Ing. arch. P. Hniličkou.
Na starostu se obrátil občan Dobřichovic,
jehož dítěti bylo ukradeno kolo před budovou
školy v ulici 5. května. Z kolostavů před školní
budovou bylo za uplynulý školní rok takto ukradeno více poměrně drahých kol. Tento občan
navrhl umístit před školou uzamykatelné cykloboxy. Starosta nechal tuto možnost prověřit
Ing. arch. Hájka, který navrhl jejich umístění.
Cena jednoho cykloboxu na 1 – 2 kola je cca 40
tis. Kč. Design a celkový architektonický dojem
případného umístění řady cykloboxů u školy je
přitom diskutabilní. I na základě ceny cykloboxu
se starosta (po konzultaci s ředitelem ZŠ Mgr. B.
Stejskalem) domnívá, že nejlepším řešením bude,
když děti budou do školy jezdit na starších, méně
nákladných kolech, u nichž je riziko krádeže
menší. Rada nesouhlasí s nákupem a instalací
cykloboxů u budovy ZŠ v ul. 5. května.
Radní v podkladech obdrželi cenovou
nabídku na projektovou dokumentaci k akci
„Prodloužení stoky splaškové kanalizace v ul. Ke
křížku. Jedná se o dokumentaci na novou větev
kanalizace, která by sloužila k odkanalizování
části ulice Ke Křížku, ale především části lokality
Dlouhý díl, kde má město své pozemky. Iniciátorem byl majitel pozemku 1295/64, který chce
svůj pozemek napojit na kanalizaci. Dle názoru
starosty je cena za projekt dost vysoká a určitě
je třeba poptat ještě min. jednoho projektanta,
např. Ing. J. Šintáka, který projektuje ČOV.
Radní dále diskutovali o projektech, které
by měly v dané lokalitě v budoucnu navazovat;

shodli se na tom, že v současnosti není třeba
vybudovat a tedy ani projektovat splaškovou
kanalizaci v celé délce (tedy i pro budoucí nemovitosti), ale v aktuálním projektu je třeba počítat
s tím, že na stoku splaškové kanalizace budou
napojeny další pozemky. Je tedy třeba v projektu
zohlednit potřebnou dimenzi potrubí a hloubku
jeho uložení tak, aby se tato větev kanalizace
dala v budoucnu prodloužit i na ostatní, dosud
nenapojené pozemky v lokalitě Dlouhý díl. Rada
nesouhlasí s celkovým rozsahem projektu a žádá
o jeho rozdělení do dvou etap, přičemž první
z nich by obsahovala pouze napojení pozemků
po parcelu č. 1295/64.
Rada jednala o žádosti o vyjádření k výstavbě
dvou rodinných domů (první z nich na pozemcích 1288/1 a 1288/4, druhý na pozemku 1288/5)
v ulici Ke Křížku a 5. května, a k připojení obou
novostaveb na ČOV a vodovodní řad. Starosta
upozornil, že se jedná o výstavbu poměrně
velkých domů se třemi bytovými jednotkami ke
komerčnímu využití, a proto je třeba důsledně
dohlížet na vše, co je stanoveno územním
plánem a veškerými stavebními normami, trvat
na parkovacích plochách na vlastním pozemku,
přístupu na pozemek apod. Rada stavby schválila s tím, že investor uhradí příspěvek na rozvoj
infrastruktury.
Město obdrželo nabídku na odkup předposlední chaty v lokalitě Na vyhlídce. Aktuální
nabídková cena činí 800.000,- Kč a pověřuje starostu jednáním o odkupu chaty. Návrh na odkoupení bude předložen zastupitelstvu města.
Na starostu se obrátila vedoucí sociální služby
Centra sociální rehabilitace Náruč z. s. paní
Petrejová s žádostí o poskytnutí či pravidelné
poskytování příspěvků na bydlení svých klientů.
Těm chce zajistit pronájem pokojů v penzionu Pod
vinicí pana M. Blahovce, který jej má pronajatý od
města. Paní Petrejová má představu, že by město
celoročně dotovalo rozdíl mezi tržním nájmem
a možnostmi klientů centra sociální rehabilitace,
což by činilo cca 5 tis Kč na klienta měsíčně. Starosta se domnívá, že v tu chvíli by město nahrazovalo činnost jiných organizací a poskytovatelů
sociální podpory; dle jeho názoru si lze představit
jednorázový příspěvek do cca 10 tis. Kč na klienta,
který by překlenul období, než se podaří vyřídit
příspěvek na bydlení od státu.
Radní však vyjádřili názor, že tyto účely zcela
pokrývají státní příspěvky na bydlení; pro případ
inovativních projektů a akcí na podporu klientů
doporučuje rada Centru sociální rehabilitace
Náruč z. s. využít městských grantů.
Pan T. Krpec předložil radě žádost o povolení
záboru veřejného prostranství na parc. č. 783/1
pro food truck v termínu březen – říjen 2 x týdně;
zábor vozidla činí 10 m2, další přilehlý prostor 6
m2. K záboru docházelo ve stejném rozsahu již
v předchozích letech. Rada zábor schválila, poplatek bude vyměřen podle platné vyhlášky o místních poplatcích.
Základní škola Dobřichovice požádala radu
jako zástupce zřizovatele o souhlas s vyřazením
inventáře školní jídelny v hodnotě 1.169.031,80
Kč, učebních pomůcek v hodnotě 426.385,55 Kč
a inventáře v hodnotě 104.074,62 Kč, což rada
schválila.
Rada schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč
spolku Klubíčko Beroun, poskytující komplex
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registrovaných sociálních služeb občanu Dobřichovic a pověřuje tajemníka realizací tohoto
usnesení.
Zhruba od roku 2013 využívalo město
Dobřichovice služeb psího útulku Bouchalka;
v poslední době je využívání služeb tohoto
útulku minimální a paušální roční platby útulku
pro město nejsou výhodné. Vzhledem k tomu, že
je již vytipována alternativa na umisťování zatoulaných psů, navrhuje starosta tuto smlouvu vypovědět, což rada schválila.
E. Patera, předseda klubu Sdružení českého
autosportu, žádá radu o udělení souhlasu s objížďkou dle přiloženého DIO kvůli II. ročníku jízdy
historických automobilů a sportovních speciálů
do vrchu „BRDY 2022“ v termínu 14. 5. od 13:00
hod do 15. 5. 2022 do 19:00 hod. Rada objížďku
schválila 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).
Rada schválila dodatek nájemní smlouvy
na dobu určitou (1 rok) a s ohledem na snížený

komfort užívání způsobený zhoršeným technickým stavem bytu stanovuje výši nájemného na
4.000,- Kč.
Městský úřad již dlouhodobě eviduje neoficiální stížnosti občana na stromy vysázené na rohu
ulic Americká a Jiráskova; dle jeho slov mu kořeny
javorů ničí podezdívku a jsou zdrojem náletů na
jeho zahradě a žádá tedy o jejich přesazení. Dle
názoru arboristy spolupracujícího s městem
Dobřichovice pana M. Brejníka nelze přesně
určit, zda podezdívku narušují javory nebo túje
ze zahrady stěžovatele; nejen na základě tohoto
názoru radní města zásadně nesouhlasí s odstraněním zmíněných stromů.
Při té příležitosti radní rokovali i opravě ulice
Americká (zejména od křížení s ul. Jiráskovou dál),
která je ve velmi špatném stavu; tato komunikace
není v majetku města – vlastníkem je Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, který
na podněty k opravě nereaguje. Město dlouhodobě usiluje o získání tohoto pozemku. Radní
pověřili starostu, aby v souvislosti s rekonstrukcí
ul. Anglická zadal dodavatelské firmě i částečnou
rekonstrukci (položení nové asfaltové vrstvy) ul.
Americká, a to na náklady města.

Rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování právních služeb s AK JUDr. Helena Chudomelová a pověřuje starostu realizací tohoto
usnesení.
Radní diskutovali kroky, které pomohou
zvládnout očekávanou vlnu uprchlíků z válkou
zasažené Ukrajiny. Rada pověřila starostu oslovením penzionů, které mohou poskytnout dlouhodobější ubytování osobám, které přichází do haly
BIOS tak, aby areál Sokola sloužil jako prvotní
instance pro uprchlíky. Dalšími kroky budou propojení poptávky a nabídky ubytovacích kapacit
od dobrovolníků; zároveň bude třeba začít se
zajišťováním výuky pro ukrajinské děti v Dobřichovicích (starosta v tomto ohledu osloví ředitele ZŠ Mgr. B. Stejskala) a dále řešit další kroky
s ohledem na vývoj situace.
Podle zápisu z jednání vk

Kontakty občanů
Dobřichovic a Villieu Loyes
Mollon budou pokračovat
Po skoro třech letech se snad letos obnoví přátelské kontakty mezi dvěma spřátelenými městy
Dobřichovicemi a francouzským Villieu Loyes
Mollon, které začaly v roce 1997. Protože je letos
sudý rok, měli by přijet naši francouzští přátelé
k nám do Dobřichovic. Příslušný výbor našeho
města se již schází a připravuje program pro naše
hosty.
Jejich návštěva by se měla uskutečnit
o posledním víkendu v květnu, konkrétně by
přijeli ve středu 25. května večer a odjet by měli
v neděli 29. května ráno. Přijedou tedy autobusem, což je jejich obvyklý způsob cestování.
Chceme tímto informovat všechny naše spoluobčany, kteří v minulosti ubytovali francouzské
přátele u sebe doma, nebo i další, kteří by chtěli
navázat další česko-francouzské přátelství, aby se
ozvali některému členu výboru, nebo přímo paní
předsedkyni paní Evě Škvorové na mail skvorova@zsdobrichovice.cz.
vk

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Dobřichovická míle 2022
Vážení čtenáři, chtěli bychom vás všechny po
dvouleté pauze opět pozvat na běžecké závody
Dobřichovická míle. Letošní 23. ročník se koná
v sobotu 9. dubna 2022 od 13:00 hodin. Poběží
se v dobřichovickém parku a přilehlém okolí,
závodů se mohou zúčastnit všechny věkové
kategorie od nejmenších až po nejstarší. Jak je již
zvykem, nebude se jednat jen o sportovní akci,
ale i kulturně společenské setkání všech, kteří
mají rádi sport a dobrou zábavu. Kromě jednotlivých závodů budou pro účastníky připraveny
sportovně zábavné soutěže a atrakce.
Ceny budou jako vždy hodnotné, pro všechny
budou k dispozici stánky s občerstvením a celým
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odpolednem bude provázet profesionální moderátor. Měření závodů se ujme profesionální
cílová čipová časomíra IRONTIME. Další aktuální
informace lze nalézt na stránkách školy www.
zsdobrichovice.cz, kde se závodníci budou moci
přihlašovat dopředu přes internet.
B. Stejskal

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Dobřichovice pro školní rok
2022/2023
Zápis se na naší škole bude letos konat 26. 4. 2022
(14 – 19 hod.) prezenční formou. K zápisu je třeba
se objednat přes odkaz na webových stránkách
školy, který bude spuštěn 5. 4. 2022.
Přijímání žáků k povinné školní docházce se
řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 (školský zákon)
v platném znění. Pro školní rok 2022/2023 budeme
přijímat děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Děti, které se narodily od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016,
přijímáme pouze s doporučením pedagogicko –

psychologické poradny. Děti, které se narodily od
1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, můžeme přijmout pouze
na základě doporučení pedagogicko – psychologické poradny a obvodního lékaře.
Děti, kterým byl pro školní rok 2021/2022
udělen odklad povinné školní docházky, musí
požádat o přijetí znovu. Pro školní rok 2022/2023
bude naše škola přijímat žáky do tří prvních tříd.
Veškeré informace najdete na www.zsdobrichovice.cz nebo na tel. čísle 731 521 884.
Petra Mejstříková Sulková

Olympijské úspěchy 2022
První měsíce kalendářního roku se ve škole již tradičně nesou ve znamení příprav na účast v okresních kolech (dále jen OK) soutěží a olympiád. Pro
postupující žáky je to jedinečná příležitost změřit
své síly s úspěšnými soutěžícími z ostatních škol.
I letos se těm nejlepším z nich povedlo obohatit
sbírku školních trofejí o medaile všech tří vzácných kovů.

Sklizeň zahájil Jan Kozma z 9. A, když obsadil
první místo v okresním kole Matematické olympiády, kde se mu podařilo získat nejvyšší počet
bodů ze všech účastníků. Kromě toho se Honza
může těšit z mimořádného úspěchu v národním testování 9. tříd 2021/2022. V konkurenci
2.487 žáků z 63 škol ve Středočeském kraji
dosáhl třetího nejlepšího výsledku v testu z matematiky.
Poté školní sbírku obohatil Jáchym Doležal ze
7. B svým stříbrem, které vybojoval v OK Olympiády v anglickém jazyce. To se již třetím rokem
konalo na naší škole. Další stříbro přidal Filip
Břečťan ze 7. A, a to v disciplíně Zeměpisná olympiáda. V téže disciplíně, ale v kategorii A získal
bronzovou medaili Matěj Snopek z 6. B. A na
závěr ještě jedna bronzová. Na tu dosáhla Eliška
Vagenknechtová z 9. A v 58. ročníku OK Chemické
olympiády.
Všem účastníkům gratulujeme, děkujeme
za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně
úspěchů v krajských kolech.
Jana Zajaková

Zajímavosti
Očkovací centrum končí
28. března
Kdysi jsme na začátku slíbili, že pokud očkovací
centrum skončí v zisku, věnujeme ho na dobročinnost. Touto dobou mělo být dávno po všem,
jenomže spousta známých skutečností způsobila,
že s očkováním budeme v Dobřichovicích končit
až v pondělí 28. března. Z velkorysé haly BIOS se
očkování přesunulo do skromnější volejbalové
klubovny, později rozšířené o pronajaté dva kontejnery, aby se podařilo aplikovat dalších více jak
10 tisíc dávek.
Až koncem měsíce zhasneme a zamkneme,
bude se náš výkaz pohybovat někde za hranicí
60 tisíc aplikací. Úplný konec očkování to ale
nebude. Máme totiž statut krajského mobilního
očkovacího týmu a ten byl vedením kraje vyzván
k očkování v místech ubytování lidí z Ukrajiny.
Nebude to asi úplně jednoduchý a snadný úkol,
ale jsme připraveni opět do vyčleněných okresů
vyrazit a zase očkovat.
Neméně důležitým zůstává fakt, že přestože
problematika koronaviru je nyní potlačena událostmi na Ukrajině, shodují se odborníci, že s velmi
vysokou pravděpodobností se někdy po létu
objeví potřeba další, již čtvrté dávky. A dobřichovické očkovací centrum bude opět připraveno.
V současné době probíhá stále ještě vykazování pro pojišťovny a konečné dopočítávání. Je
jisté, že celý projekt neskončí ve ztrátě, ale na to
jak velký zisk nakonec bude, si budeme muset
ještě chvíli počkat. V duchu slíbeného se o hospodářské výsledky veřejně podělíme.
Jsou však v tuto chvíli důležitější věci a jak
píši na jiném místě. Z popela očkovacího centra
povstal základ pro uprchlické centrum. Materiální, personální a pravděpodobně i finanční.
Ve středu 23. 3. přijedou pracovníci firmy, která
nám pronajala pro očkovací centrum mobilní kon-

Dobřichovické seniorky malují
tejnery, tyto přestěhují o několik desítek metrů
dále a vytvoří tak prostor pro ukrajinskou školku
a družinu. Vše v duchu výše uvedeného.
JG

Tanec jako součást terapie?
Pracovat na svém tělesném i duševním zdraví
můžeme mnoha způsoby. Mezi ty u nás méně
známé patří i pohybová terapie či kreativní tanec.
To důležité si řekněme hned na začátku. Pro účast
na pohybové či taneční terapii není třeba zvláštní
pohybové nadání, či dokonce umět tančit. Jak se
tedy od sebe tyto terapie liší a v čem všem nám
mohou pomoci?

Pohybová terapie je práce s tělem v pohybu.
Dává nám nahlédnout, jak lze vnímat své tělo
v prostoru, jak stát na nohách, jak vnímat osy
kloubů při pohybu, jak vnímat střed těla a nesení
vršku těla, jak dělat pohyb s lehkostí, jak využívat
opor, vlastního rytmu atp. S klienty, kteří jsou připraveni pracovat dál, je možné využít pohybové
terapie k práci s emocemi.
Kreativní tanec k pohybové terapii přidává
fantazii, volnost, zaměření na vlastní pohybové
stereotypy a jejich rozvíjení do nových pohybových možností. Při volném pohybu (tanci) člověk
snáze prožívá přítomný okamžik a nebloudí
myslí v minulosti nebo budoucnosti. Takto soustředěně prožitý okamžik má moc nám dodat
fyzické i psychické síly. Při tanci je posilováno
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vnímání vlastního těla a propojení jeho jednotlivých částí, které často vnímáme odděleně nebo je
příliš nevnímáme.
V CKP Dobřichovice se pohybové a taneční
terapii věnuje Mgr. Marta Lebedová, která vede
lekce pro jednotlivce, páry i malé skupinky. Účastnit se mohou děti i dospělí.
Nalákali jsme vás? Neváhejte kontaktovat naši
recepci a objednat se na svou první terapii.
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice,
www.ckp-dobrichovice.cz

Čtení z dobřichovických
kronik
V sobotu 12. března proběhlo ve Fürstově sále
čtení z historických dobřichovických kronik.
Farní kroniku Josefa Hradce, kroniky města,
spolků Sokola nebo divadelního spolku Malá
scéna (působil zde v letech 1940 – 1948), přinesl
RNDr. Václav Kratochvíl, bývalý starosta města
a současný kronikář. Další historické kroniky ze
Státního okresního archivu Praha-venkov donesl
archivář PhDr. Pavel Buchtele.

Zajímavou pasáž připomínající dnešní situaci
ohledně uprchlíků jsme vyslechli při čtení
z kroniky psané v době první světové války, kdy
v Dobřichovicích bylo ubytováno 200 židovských
uprchlíků z Haliče. Když přihlédneme, že v té
době měly Dobřichovice kolem 1000 obyvatel,
bylo to v poměru se současnou situací opravdu
hodně.
Také jsme slyšeli zápis z roku 1941 týkající se
katastrofické události v naší obci. Tehdy povolily na řece ledy a ledové kry připluly během
oblevy k tehdejšímu mostu přes Berounku,
jehož samotnou konstrukci dokonce přesahovaly. V obci nadělaly mnoho škod. Dodnes jsou
dochovány fotografie z této události. Najdete je
například v publikaci Povodně v Dobřichovicích,
kterou vydala Obec Dobřichovice v roce 2003 a je
k zakoupení na úřadě či v Infocentru.
Pokud byste také měli zájem se začíst do historických kronik a vyhledávat v ní pikantnosti či
důležitá fakta týkajících se Dobřichovic, můžete
se objednat ve Státním okresním archivu Praha se
sídlem v Dobřichovicích, Pražská 728, kde je pro
tyto účely zřízena studovna. Do archivu lze také
věnovat dokumenty, které mají smysl uchovávat

pro další generace. Materiály mohou být cenným
studijním materiálem například pro studenty.
AK

Dobřichovické seniorky
vystavovaly na zámku
Před šesti lety založila v Dobřichovicích akademická malířka Dana Puchnarová dopolední
výtvarné kurzy pro seniory, na kterých se každou
středu v Zeleném ostrově (nový sál proti bývalé
prodejně kol Za Parkem) scházel převážně dámský
kolektiv se zájmem o výtvarné tvoření. Prostory
jim zdarma poskytovala společnost Dob Invest.
V současné době využívají prostory Dodo
– dobřichovického domku více v centru města
a s velkým zájmem pokračují v kreslení a malbě.
Dámy s velkým entusiasmem malují rády krajinky
či zátiší. Ostatně to jsme mohli vidět na jejich
březnové výstavě, kterou jsme zahájili 9. března
ve velkém sále na zámku. Během vernisáže zahrál
na akordeon František Buchtele, kterému děkujeme za milé zpestření.
AK

Sport
Zlatá a stříbrná pro Dobřichovice z MČR v lyžařském
orientačním běhu
Jaro nám již pomalu klepe na dveře, a tudíž je
nejvyšší čas se ohlédnout za uplynulou sezónou.
A že ta byla pro oddíl KOB Dobřichovice průlomová a potvrzující naše tažení mezi nejsilnější
české kluby tohoto sportu. Pojďme ale postupně
od začátku.
Oddíl v kategoriích mužů a žen zaregistroval
9 členů. K sestavě z minulého roku přibyl Ondra
Starý a Jan Němeček v kategorii H21 a Eliška Sieglová s Ericou Edman v D21. Hlavním cílem klubu
byl zejména týmový úspěch ve štafetách, které
byly na programu v půlce února v Rýmařově.
Tento víkend pak doplnily ještě závody v prosinci
v biatlonovém areálu Hohenzollern v německé
části Šumavy, dále v lednu závody na Rejvíze
a konečně poslední víkend se pak uskutečnil na
konci února v biatlonovém areálu Eduard v Krušných horách.
První dva víkendy se nám nedařilo podle
představ, ať už na vině byly mapové chyby, málo
naježděných kilometrů na sněhu nebo případně
neoražené kontroly, tak se třemi umístěními
v TOP 15 jsme spokojeni nebyli. O to větší chuť
jsme ale měli do únorových závodů, které jsme
navíc podpořili tréninkovými kempy na horách
v průběhu ledna.
V nejsilnější sestavě jsme tak vyrazili do
Rýmařova, kde byla v plánu trojkombinace MČR
štafet, MČR ve sprintu a Český pohár na klasické
trati. Bohužel kvůli oblevě těsně před závody byli
pořadatelé nuceni mistrovství ve štafetách zrušit,
a tak se uskutečnily pouze individuální závody
situované ve vyšší nadmořské výšce. V závodě
ve sprintu už se nám konečně povedlo dosáh-
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Dobřichovická výprava na MČR v lyžařském orientačním běhu
nout solidních výsledků, když v mužích byl Ondra
Hlaváč pátý a Tomáš Rusý osmý. Tato umístění
napodobila i děvčata, jmenovitě Erica Edman,
naše skandinávská posila, skončila pátá, a Maky
Firešová osmá.
Poslední únorový víkend se pak závodilo
v Krušných horách, kde byl na programu Český
pohár ve sprintu a celou sezonu završilo v neděli
mistrovství na krátké trati. A byl to právě nedělní
závod, který se zapsal do dějin našeho oddílu.
V konkurenci kompletní české špičky v mužích
úplně neskutečně zaletěl Ondra Hlaváč, který si
po téměř bezchybném výkonu dojel s náskokem
40 sekund pro zlatou medaili. A aby té radosti
pro naše barvy nebylo málo, tak i Erica jela skvěle

a skončila v ženách druhá. Toto jsou první individuální medaile pro náš oddíl v celé historii, hned
dvě, a dokonce jedna zlatá, což nelze hodnotit
jinak než famózním úspěchem. Do desítky se ještě
vešla na šestém místě Maky a na sedmém místě
Tomáš. I pro ně to byly nejlepší výsledky sezóny.
Určitě se ještě sluší dodat, že Ondra, Erica
a Maky v únoru reprezentovali Českou republiku,
resp. Švédsko na akademickém mistrovství světa,
kde si vůbec nevedli špatně. Všichni tři, při jejich
premiéře na mezinárodní scéně, totiž okusili, jaké
to je se umístit v první desítce. Ke skvělým výsledkům jim upřímně blahopřejeme.
Závěrem, protože jsme si sezonu chtěli prodloužit, se pak Tomáš, Ondra a Erica vypravili do
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Švédska na Vasův běh, nejslavnější lyžařský závod
na světě, jehož se účastní na 16 tisíc lidí. Trať
závodu, ze Sälenu do Mory, měří 91 km a jede se
klasickou technikou. Na nejlepší účastníky jsme
sice nestačili, ale na dno našich sil jsme si s přehledem sáhli. Nejrychleji trať ujel Ondra, který ji
dokončil na 917. místě v čase 4:49:32, o 15 minut
za ním na 1257. místě dojel Tomáš, a Erica pak
s časem těsně nad 6 hodin skončila v ženách na
150. místě.
Tím se sezona definitivně uzavřela, teď nastal
čas trochu odpočinout a pak se naplno pustit do
dalšího tréninku, abychom příští rok byli ještě
lepší!
TR

Novinkou letos bude také soustředění, které
pořádáme pro starší hráče ve sportovním a wellness areálu v Krkonoších. Zde budeme mít k dispozici nejen dva kurty, ale i saunu s vířivkou,
posilovnu, bazén, beach volejbalové kurty, fotbalové hřiště a krásné okolí pro pořádání výletů.
Kontaktovat nás můžete přes web: www.
msgem.cz
Jiří Machek (tenis) a Jan Schröffel (fitness)

Judo Dobřichovice

Volejbal v polovině března
Jako obvykle uvádíme poslední výsledky našich
družstev v mistrovských soutěžích a termíny
jejich domácích zápasů.
Muži A, 1. liga
V posledních dvou utkáních skupiny o 1. – 8.
místo naši vyhráli 3:1 ve Velkém Meziříčí a 3:2
v Hradci Králové; ve své skupině tak obsadili 2.
místo o bod za Benátkami. Spolu s dalšími třemi
družstvy (Benátky, Bučovice a Hradec Králové)
postoupili do semifinále play-off, kde se střetli
s třetími Bučovicemi. V prvním utkání, které
hráli 25. února doma, sice zvítězili, ale prohráli je
kontumačně!! A tak i když druhý den vyhráli 3:2,
o týden později dvě prohry na hřišti soupeře způsobily, že do finále play-off nepostoupí a budou
hrát v konečné prvoligové tabulce „jenom“ o 3.
a 4. místo.
Ženy A, 1. liga
Ve skupině o 1. - 8. místo sehrály naše ženy
už osm utkání: doma porazily Č. Budějovice 3:0,
3:0 a Střešovice 3:0, 3:1, v Králově Poli zvítězily 3:0,
3:0 a v Hradci Králové vyhrály 3:1 a 3:0. V tabulce
jsou momentálně na prvním místě o jeden
bod před Jabloncem a o jedenáct bodů před
Hradcem Králové; doufejme, že si první místo
udrží a stanou se tak vítězkami první ligy! Doma
budou hrát už jen s Královým Polem (25. a 26. 3.)
a s Hradcem Králové (22. a 23. 4.)
Muži B, KP 1. třídy
V posledních dvou utkáních hráli doma
se Sedlčany 3:0 a 2:3 a v Tuchlovicích, které
jsou suverénně na prvním místě, dvakrát 0:3.
V tabulce jsou zatím na šestém místě se třinácti
výhrami z osmadvaceti zápasů. Do konce soutěže
jim zbývá sehrát už jen dva zápasy: 19. 3. doma
s Vlašimí a o týden později v Mělníku.

Tomáš Knápek, trenér juda
Ženy B, KP 2. třídy
Po zimní přestávce zahajují jarní část své
soutěže 23. dubna v Králově Dvoře; o týden
později hrají doma s Mníškem.
HgS

Přijďte se podívat na tenis!
Jaro je za dveřmi a zájemci mohou dorazit na
naše náborové dny, které se budou konat v neděli
10. 4. a 24. 4. 2022 vždy od 13 – 15 hodin. Děti
si mohou zatrénovat a vyzkoušet, jak to u nás
funguje. Do tenisové školy přijímáme děti starší
4 let nehledě na předchozí tenisové zkušenosti.
Nejžádanější jsou u nás skupinové lekce pro začátečníky a mírně pokročilé, kde pro každého hráče
najdeme ideální tréninkovou skupinku hráčů stejného věku, úrovně hry i výkonnosti. Pokud o nás
vážně uvažujete, nebo jste pouze zvědaví, jak to
u nás vypadá a chodí, přijďte a přesvědčte se sami.
Srdečně Vás také zveme na naše letní tenisové
příměstské kempy (11. 7. – 15. 7. a 15. 8. – 19. 8.),
kde se bude po celý týden hrát, cvičit a zápolit
v kempové hře s tematikou, kterou záměrně nebudeme odtajňovat. Kempová hra udržuje děti po
celý týden v příběhu a díky ní se dny spíše slévají
do jednoho akčního zážitku. Děti také stmeluje,
a pokud jsou u nás na kempu poprvé, usnadňuje
jim navázání vztahů a překonání ostychu.

Klub Judo Dobřichovice byl založen na jaře
2020 a v době svého vzniku měl 4 dospělé členy
a 10 juniorů ve věku do 12 let. Vzhledem k epidemiologické situaci ale bohužel nemohl začít
s náborem a následnými tréninky juda. Nyní je
snad vše za námi a klub Judo Dobřichovice začne
od 1. 5. 2022 s pravidelnou tréninkovou přípravou v Dobřichovicích.
Práce s mládeží je prioritou číslo jedna a je
tomu uzpůsoben chod klubu. Činnost je rozdělena do dvou částí a to podle sezóny – na zimní
a letní. Zpočátku se zaměříme na nábor našich
nejmenších tzn. kategorie předškoláků (ročníky
2015 – 2016), 1. a 2. třída (ročníky 2013 – 2014)
a 3. a 4. třída (2011 – 2012). Postupně budeme
rozšiřovat věkové kategorie tak, abychom vybudovali kompletní týmy ve všech věkových kategoriích. Cílem je všeobecný tělesný rozvoj dětí
a zároveň možnost si kvalitně zasportovat i na
závodní úrovni. Budeme pořádat soutěže týmů
a rovněž budeme jezdit po turnajích v ČR.
Každý, kdo bude mít zájem o bližší informace
nebo se bude chtít přihlásit do klubu a začít s tréninkem, může tak udělat na emailu: JUDODOBRICHOVICE@EMAIL.CZ.
Detailní informace o klubu, přípravě a možnosti přihlášení naleznete na WWW.JUDODOBRICHOVICE.CZ. Těšíme se na vás!!
Klub juda Dobřichovice navazuje na úspěšnou
činnost juda v Berouně, odkud přišel trenérský
tým. Trenérský tým bude pracovat v tomto složení:
Tomáš Knápek nar. 2. 9. 1991 – hlavní trenér. 11x
byl mistrem ČR, 3x účast na ME (9. místo), 2x
účast na MS (11. místo), člen reprezentace ČR
v judu (15 let), 3. místo na World Cup Orenburg
2015, 5. místo na World Cup Buenos Aires 2016
nebo 7. místo na World Cup Oberwart 2016.
Radek Slavíček nar. 10. 10. 1979 – trenér.
Trenér Judo Beroun (15 let), trenér klubu BJJ
Copacabana, černý pás v Judu, fialový pás
v BJJ, člen prvoligového týmu Sparta Praha.
TK

Kultura u nás i v okolí
Lehký kus do těžké doby
Josef Šafařík: „Divadlo nevzniklo jako hra na život
a na smrt, ale jako účast na tajemné proměně smrti
v život.“
Dobřichovická divadelní společnost spolu
s Kukadýlkem připravuje další hru z pera Tomáše
Vůjtka (který v roce 2015 napsal přímo pro Kukadýlko

Louskáčka), tentokrát na velikonoční téma. Vychází
z tradičních pašijových her, cituje např. Mastičkáře.
Zdeněk Dočekal, též stálý spolupracovník obou
souborů, napsal většinu hudby, kterou pro ArchandělBand zaranžoval a s kapelou nacvičil Dušan
Navařík. O režii se stará Lucie Kukulová.
„Slovutní páni a vážené paní, O NEJSLAVNĚJŠÍM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ budeme vám nyní
hrát…“,

A to v sobotu 9. dubna od 16 hodin před kaplí
sv. Šimona Judy v Dobřichovicích, dále o Květné
neděli v 10.30 před kostelem sv. Mauritia v Řevnicích a ještě od 16 hodin před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích.
Prozradím ještě na herce, že všichni hrají od
srdce a replikám svým pevně věří, neb jsou to ryzí
amatéři!
Kuku
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Sochař Váňa chystá aukci
pro Ukrajinu
Aukci hodnotných uměleckých děl, jejíž výtěžek
bude věnován na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny,
připravuje na duben Občanské sdružení Cesta
mramoru. Konat se bude 28. dubna v dobřichovické restauraci Panská zahrada.
Dražit se budou umělecká díla účastníků
sochařského symposia Cesta mramoru, které se od
roku 2003 koná vždy napřesrok v Dobřichovicích.
„Postupně jsem oslovil všechny, kteří se symposia
účastnili. Někteří se rozhodli darovat obraz, jiní sochu
nebo třeba akvarel,“ říká prezident sdružení, akademický sochař Petr Váňa s tím, že aukce bude čítat
na tři desítky výtvarných děl a bude velmi pestrá.
Objeví se i díla těch, kteří se osobně zúčastnit nemohou. „Jan Koblasa, světoznámý sochař,
již bohužel nežije. Ale nechal nám zde sochu Piety,
která by právě nyní mohla pomoci,“ říká Váňa.
Vlastní také například kamenný model od japonského sochaře Osamu Ishikawy, který u Berounky
sochal v roce 2005. I ten by měl být v jedinečné
aukci vydražen. Ještě před samotnou aukcí
budou díla od 24. dubna vystavena v Panské
zahradě na předaukční výstavě. Vznikne rovněž
digitální katalog děl, který organizátoři rozešlou
do galerií, firmám a sběratelům.
Aukce se může zúčastnit každý, kdo se do
ní přihlásí. Potřebné informace budou zveřejněny i na webu symposia Cesta mramoru
symposium.fabian.cz. „Je potřeba ukrajinským
uprchlíkům i rodinám a organizacím, které je ubytovaly, pomoci. Finanční pomoc je nejefektivnější,“
domnívá se Váňa.
pšn

O Haně Gauër
Hana Gauër je česko-francouzská multidisciplinární umělkyně žijící nyní v Paříži. Po dvaceti
letech za železnou oponou emigrovala do Francie,
kde si vybudovala nový život bez pevných kořenů.
Potřeba svobody a přijetí existenční nejistoty je
jak charakteristikou její osobnosti, tak zdrojem
tvořivosti. Vystudovala lingvistiku a marketing,
pracovala jako komunikační expertka a poté jako
podnikatelka v digitálním sektoru, ale teprve
před deseti lety se její celoživotní zájem o umění
stal profesionální aktivitou.
Po několikaletém studiu na Akademii Martenot, v ateliérech Lunain, Grande Chaumière
a Beaux-Arts v Paříži, si osvojila pestrou škálu
uměleckých technik. Je pravidelnou přispěvatelkou na platformě Playform Studio, kde zkoumá
možnosti, které v rámci tvůrčího procesu nabízí
umělá inteligence.
Tato široká škála zkušeností se odráží v její
práci, která je kombinací experimentování
a zkoumání. Hana Gauer kombinuje pikturální
techniky od tušové kresby přes litografii až po
olejomalbu. Zkoumá také digitální kresbu, generativní programy na základě algoritmu umělé
inteligence a procesy strojového učení v oblasti
visuálního umění.
O výstavě v Dobřichovicích v dubnu 2022
Výstava představuje toto téma ve dvou
částech:
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1.	Co se skrývá za vzhledem každého z nás?
	První část výstavy je věnována uměleckému
ztvárnění subjektivního vnímání lidského těla.
Prostřednictvím patnácti kreseb akrylovou
tuší zkoumá Hana Gauër tělo jako svět, který
nemůže ani skrývat ani zcela odhalovat naši
osobnost. Naše zkušenosti, naše historie, naše
kořeny, naše rány, naše radosti a naše strachy
jsou v něm zakódovány. Tělo nám pak odhaluje vnímanou identitu, ale jde pouze o subjektivní vnímání, které kresba zachycuje.
2. Ale jak si umělá inteligence „vypočítá“ nás?
	To je předmětem druhé části této výstavy,
věnované „výpočetní vizi“ nás samých.
Pomocí algoritmů umělé inteligence (AI)
Hana Gauer generuje skici, které následně
zpracovává akvarelem nebo olejem. Algoritmus navrhuje interpretaci založenou na statistických modelech a na analýze datových
sad. Například takto získané siluety lidského
těla ukazují nepřesnou hranici mezi živým
a neživým, lidským a ne-lidským. Vypadají
jako my, pohybují se, chodí a komunikují. Ale
nic v jejich tvarech není v souladu s naší vizí: je
to statistická aproximace člověka, „výpočetní
rozpuštění“ našich tělesných forem.
Je to reprezentace lidstva, které neexistuje.
Tyto projekty jsou generovány z fraktálních
obrazů, kořenů, rostlin, rezavých desek nebo
elektronických obvodů – jakoby ze semen nebo
genomů – které modifikují lidské formy nepředvídatelným způsobem a jsou na hranici naší schopnosti rozpoznat tělo.

Kulturní přehled
Dobřichovic
na duben 2022
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně
10-11:30 a 13-16 h
3. – 17. dubna
Výstava výtvarného kurzu Arteradky.
Otevřeno denně od 10:00 do 18:00.
Vernisáž 3. dubna v 16 h
13. – 18. dubna
Výstav Velikonočních scén připravuje
Fr. Běhounek a Ludus musicus
Otevřeno denně 10:00-12:00, 14:0017:00

Výstava Hany Gauër, Křižovnický zámek, 26. – 30. dubna

26. – 30. dubna
Výstava česko-francouzské
multidisciplinární umělkyně Hany
Gauër žijící v Paříži.
Vernisáž 26. dubna v 18 h
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Další kulturní akce
Neděle 3. dubna od 16 h
na zámku
Vernisáž výstavy Arteradky
Program: aukce obrazů na podporu
Ukrajiny, koncert skupiny Music Family,
Arteradky Band a 4 Kafky. Dále zatančí
Mr. Kriss a taneční skupina Opatow
Flavours, stepařské umění předvede
Jan Bursa a Andrej Mikulka 9evatero.
Triky na kole a skateboardu představí
Dobtown Skate´n´Bike a na závěr
zahraje divadlo Maják pohádku Kráska
a zvíře. Pořádá: Arteradky a Kulturní
centrum Dobřichovice

Pátek 8. dubna od 18h v sále
MUDr. Fürsta
Beseda skalničkáře Zdeňka
Zvolánka
O trvalkách. Vstupné dobrovolné,
pořádá: KC Dobřichovice

Sobota 9. dubna v 11h na
zámku
Velikonoční jarmark
s malým farmářským trhem
Program: malování na obličej, pletení
pomlázek, pečení, projížďky na koních,
kovář.
Hudební doprovod na akordeon v 11h
František Buchtele a od 12h Štěpán
Jícha. Od 15:00 do15:45 vystoupí v sále
Divadlo Tondy Novotného O princezně,
která se ničeho nebála. Od 17:00 do
17:45h uvidíte u kaple sv. Judy Tadeáše
Velikonoční hru aneb O nejslavnějším
zmrtvýchvstání, kterou zahrají herci
DDS a Kukadýlka. Pořádají: místní
spolky Skauti, DDS, Kukadýlko a Město
Dobřichovice

Čtvrtek 14. dubna od 19:30
U Věže na zámku
Koncert Echoes
Rockové legendární písničky z 60. a 70.
let. Beatles, Pink Floyd, Blue Effect, Deep
Purple

Sobota 23. dubna v 16 h
na zámku ve svatebním sále
Koncert P. Jaroslava
Konečného a pěveckého
sboru Diphtheria
14
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Per musiciam orantem ad Deum!
Vstupné dobrovolné. Pořádá: KC
Dobřichovice

Sobota 23. dubna v 18h na
zámku ve velkém sále
Vernisáž výstavy Hany
Gauër
Francouzsko-česká výtvarnice.
Pořádá: Hany Gauër, KC Dobřichovice

LETY
Čtvrtek 14. 4. v 17 hod, ve školní
jídelně ZŠ Lety (Karlštejnská 571)
Podivuhodné stavby Jana Kotěry ve
Středních Čechách
s lektorkou Národní galerie paní
Monikou Sybolovou
Neděle 1. května od 13 hodin na
letovské návsi
Pohádkový les se vrací
Tradiční Pohádkový les se letos ponese
v duchu Pohádkového putování
z království Karlického do království
Letovského. Na děti čekají zapeklité
úkoly pohádkových bytostí, aby v cíli
na návsi v Letech získaly památeční
medaile a užily si spolu s rodiči jarmark
plný občerstvení, tvořivých dílen
s bohatým doprovodným programem.
První květnovou neděli oživí letovskou
náves hudebně taneční vystoupení
Hejblíkovic, kouzelník Jakub Koutský
i kapely Dobi Boyz a 4 Kafky. Startujeme
mezi 13 až 15 hod. Parkovat se bude
v Letech pod letovským mostem,
odkud všechny účastníky pohodlně
dopraví kyvadlová doprava na start
Pohádkového lesa v obci Karlík. Více
informací naleznete na stránkách
pořadatele RC Leťánek, www.letanek.
cz. Děkujeme obci Lety i obci Karlík za
podporu

Město Dobřichovice
vyhlašuje konkurzní řízení
na obsazení pracovního místa
ředitele / ředitelky Základní školy Dobřichovice
Předpokládaný nástup
na pracovní místo ředitele / ředitelky: 1. leden 2023.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte buď datovou schránkou
v9ubetv nebo doporučeně do 20. 4. 2022 do 18:00 na adresu:
Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice,
na obálku napište „Konkurs ZŠ Dobřichovice – NEOTVÍRAT“.
Datem doručení se rozumí datum přijetí žádosti podatelnou
Městského úřadu Dobřichovice.
Plné znění vyhlášení konkursního řízení včetně požadavků
na uchazeče a kvalifikačních předpokladů
jsou k dispozici na úřední desce města (na www.dobrichovice.cz).
Případné dotazy směřujte na starostu města Ing. Petra Hampla,
e-mail: starosta@dobrichovice.cz.

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817, mail: kultura@
mestocernosice. http://www. mestocernosice.cz
Ivan Hlas Trio
Ivan Hlas se proslavil především písněmi k filmu
Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel Českého
lva za nejlepší hudbu. Je držitelem dvou cen
Akademie populární hudby a autorem řady hitů,
z nichž mnohé doslova zlidověly, jako například
Malagelo, Karlín, Aranka umí hula hop, Miláčku,
vrať se. Vyrůstal v pražské čtvrti Hanspaulka, líhni
proslulých dejvických kapel. Vyučil se knihkupcem a tuto práci nějakou dobu skutečně dělal.
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Poté vystřídal mnoho dalších zaměstnání, pracoval jako topič, dělník, pošťák, zelinář, kulisák
a další. V roce 1968 založil školní skupinu The
Mice a v roce 1971 společně s Janem Velebou
Žízeň. Později založil a vedl skupiny Navi Papaya,
Ivan Hlas a Nahlas. Hrál i s kapelou Yo Yo Band
nebo Ondřejem Hejmou. Od roku 2004 vystupuje
s excelentními muzikanty – kytaristou Norbim
Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem Olinem
Nejezchlebou v Triu Ivana Hlase. Zatím jejich
posledním počinem je CD Krásnej dar (2016).
Koncert se uskuteční v pátek 8. dubna od 19.30
v černošickém Club Kině. Srdečně Vás zve Město
Černošice a Music Art Prague. Vstupné obdržíte
v předprodeji na Go Out za 250 Kč nebo na místě
v den konání koncertu za 290 Kč.
Mike Ross Band /CZ/UK)
Mike Ross je britský bluesový, rockový & „americana“ kytarista, skladatel a zpěvák. V současné
době žije v Brightonu. Vydal dvě studiová alba,
Spindrift (2014) a Jenny Place (2016) a jeden
živý záznam „‚At The 100 Club‘“ (2016). Mike
píše oduševnělé blues-rockové písně v těch nejlepších tradicích Creedence Clearwater Revival
& Dylanova Bandu, hraje na kytaru blues ve
stylu připomínajícím Almann Brothers a usiluje
o to zpívat jako Otis Redding či Paul Rodgers.
Je šestinásobným držitelem několika britských
výročních bluesových cen (British Blues Awards)
v několika různých kategoriích. Mike bere na koncertech své posluchače na jedinečný a podrobný
výlet do „Historie dějin blues“, jehož začátek leží
v deltě řeky Mississippi na počátku 20. století.
Jeho velmi emotivní hlas a opojná virtuózní hra
na kytaru nás doprovázejí na každé pídi/stopě
této cesty. „Prostě muzikant namočený až po uši
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Pro d e j slep iček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16 – 20 týdnů, cena 199 – 245 Kč/ks
Prodej: 14. dubna a 30. května 2022 od 14:20 hodin
v Dobřichovicích u městského úřadu.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
na telefonu 601 576 270, nebo 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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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 Řevnice
775−718 588

Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150

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

před zámkem
sobota 30. dubna od 8 do 12 hodin

www.dobrichovicketrhy.cz
v soulu a vypálený/vytvrzený v blues“. Kapela
Hraje ve složení Mike Ross (GB) – kytara, zpěv,
Tomáš Liška (CZ) – baskytara, Roman Vícha (CZ)
– bicí. Srdečně Vás zveme v neděli 24. 4 od 20.00
do černošického Club Kina na tuto show. Vstupné
195 Kč v předprodeji https://www.smsticket.cz/
vstupenky/28606-mike-ross-band-uk-cz
nebo
250 Kč před koncertem.
The Infamous HER (USA)
Parádně našlápnutý Rock and roll střihnutý
country. Monique Staffile – sólový zpěv, Caleb
Sherman – kytara, klávesy, doprovodný zpěv,
Jonathan Stoye – baskytara, kytara, doprovodný
zpěv, Johannes Greer – bicí, doprovodný zpěv Od
svého vzniku v roce 2011 k dnešnímu dni odehráli HER tisíce koncertů v USA i v Evropě, tráví
měsíce na dlouhých turné. Jejich sexy zpěvačka
je přirovnávána k odvážnější Madonně či Debbie
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Harry z legendárních Blondie. „HER překlenují
propast mezi rokenrolem a elektro-heavy-popem. Tam, kde mnozí další selhali, HER rychle
posunuli svou hudební věrohodnost směrem
k naprosté dokonalosti.“ Až příště budou HER.
hrát ve vašem městě, měli byste nechat všeho,
co děláte, abyste se podívali na vysoce energickou live show, které tato skupina koncertně
vždy přináší. Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 5.
května od 20.00 do černošického Club Kina na
tuto v českých zemích vskutku originální show.
Vstupné v předprodeji na https://www.smsticket.cz/vstupenky/28608-the-infamous-her-usa
za 195 Kč na místě před koncertem 250 Kč. Více
informací najdete na www.facebook.com/OfficialHER a ukázky najdete na www.youtube.com/
watch?v=chQUYCZ0UpU
www.youtube.com/watch?v=Ilo733MHULY.
Pavel Blaženín

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

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á
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974−861−111, 974−882−103
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