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Slovo starosty
Rozpočet města na rok 2020
Na posledním zastupitelstvu minulého roku byl
zastupiteli schválen rozpočet města Dobřichovice na rok 2020.
Rozpočet byl letos poprvé schválen ve zjednodušené podobě. Ta vychází z metodického
doporučení v oblasti tvorby obecních rozpočtů.
Rozpočet tak má v nové podobě méně paragrafů,
jednotlivé jeho položky byly sloučeny do větších,
logicky souvisejících celků. Cílem zjednodušení
struktury rozpočtu by mělo být, aby město nemuselo schvalovat rozpočtovými opatřeními změny
rozpočtu kvůli překročení některých méně
významných paragrafů nebo paragrafů, které
navzájem souvisí a navýšením jednoho dochází
k poklesu druhého.
Rozpočet je pro rok 2020 koncipován na první
pohled jako schodkový. Je to dáno tím, že město
má aktuálně poměrně vysoké zůstatky na účtech.
Hotovost na účtech se však v rozpočtu neprojeví,
proto je rozpočet zdánlivě schodkový, byť město
je v dobré finanční kondici a může si dovolit vyžít
zůstatky na účtech na financování investičních akcí.
A s jakými investicemi schválený rozpočet
na rok 2020 počítá? Z větších akcí je letos v rozpočtu vyčleněna částka 10 mil. Kč na práce týkající se rozšíření školní jídelny, které by měly být
ještě v letošním roce zahájeny. Dále je počítáno
s opravou dilatačního závěru silničního mostu
(1,3 mil. Kč) a nátěru mostu (předběžný odhad je
3 mil. Kč). Další výdaje jsou rozpočtovány v souvislosti s opravami komunikací. Rád bych, kdyby
se podařilo letos provést rekonstrukci ulice Anglická, jejíž stav je rok od roku horší. Město se bude
dále snažit o získání dotace na opravu komunikací, ale získání těchto prostředků je velmi nejisté
a proto není vyloučeno, že ulici Anglickou nechá
město opravit bez ohledu na přidělení dotace.
Se spoluúčastí dotací, které již máme přislíbeny,
bude letos dokončeno propojení vodovodů
mezi Dobřichovicemi a Lety, které právě probíhá
a též pokračování chodníku do Karlíka. Dále jsou
v rozpočtu zohledněny nutné investice do vodohospodářské a kanalizační infrastruktury. Nejdůležitější investicí do zmíněné infrastruktury je
intenzifikace ČOV. To je však jedna z akcí, která
je dlouhodobějšího charakteru a v letošním roce
by měla být zahájena její projektová příprava.
Podobně bychom v nejbližší době měli vybrat

vítěze v soutěži na projekt využití pozemků
v centru města a s vybraným projektantem začít
připravovat tuto stavbu.
PŘÍJMY
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté transfery
Příjmy celkem
VÝDAJE
Lesní
hospodářství
Komunikace
a dopravní
obslužnost
Vodovod a
kanalizace
Školství
Kultura a sport

Položky
0000 1xxx
Všechny ostatní příjmy
Příjmy z prodeje hmotného
dlouhodobého majetku
(zejm. pozemky)
0000 4xxx

Kč
59 780 000 Kč
6 685 000 Kč
1 200 000 Kč
4 160 500 Kč
71 825 500 Kč

Položky
1039 xxxx

Kč
300 000 Kč

22xx xxxx

16 400 000 Kč

23xx xxxx

7 000 000 Kč

31xx xxxx, 32xx xxxx
33xx xxxx, 34xx xxxx,
35xx xxxx
Bytové, nebytové 36xx xxxx
a komunální
služby
Odpadové
37xx xxxx
hospodářství a
péče o zeleň
Sociální služby
39xx xxxx, 43xx xxxx
Bezpečnost a
5xxx xxxx
požární ochrana
Vnitřní správa
61xx xxxx
Finanční operace 63xx xxxx
Výdaje celkem
Z toho:
Investice
Ostatní výdaje

18 550 000 Kč
8 350 000 Kč

FINANCOVÁNÍ

Kč
15 265 000 Kč
-3 240 000 Kč
12 025 000 Kč

Položky
Zdroje z minulých let
Splátka úvěru

Financování
celkem

8 030 000 Kč
6 100 000 Kč
490 000 Kč
2 300 000 Kč
11 350 000 Kč
4 980 000 Kč
83 850 000 Kč
28 450 000 Kč
55 400 000 Kč

Likvidace použitého
potravinového oleje
v Dobřichovicích
V Dobřichovicích probíhá třídění odpadu již
mnoho let a spektrum komodit, které lze recyklovat se postupem doby stále rozšiřuje. Dnes

máme možnost třídit papír, sklo, plasty + nápojové kartony, elektroodpad, textil a nově i kovy
a bioodpad. V nejbližší době rozšíříme možnost
třídění odpadu i o další komoditu, kterou je
použitý kuchyňský olej z fritovacích hrnců apod.
Za tímto účelem město uzavřelo smlouvu se
specializovanou firmou, která dodá upravené
nádoby a zajistí pravidelný svoz těchto olejů.
Zatím je v plánu umístit jednu nádobu na dvůr
městského úřadu a druhou na sběrný dvůr.
Pokud se do budoucna ukáže, že je potřeba
množství sběrných nádob rozšířit, přiobjednáme
nádoby další.
A co přesně do sběrné nádoby na olej lze
vyhodit? Do kontejneru na potravinové oleje
patří přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Nepatří tam
naopak živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej,
plast (krom lahví s olejem) a samozřejmě jakýkoli
jiný odpad.
Sběr potravinového oleje plánujeme zprovoznit v průběhu března. Přesný termín závisí na
dodání zmíněných nádob. Jakmile budou dodány
na uvedená stanoviště, budeme vás informovat
prostřednictvím webových stránek města a SMS
rozhlasu.

Zloděj v Dobřichovicích
V posledních týdnech jsme byli z médií často
informováni o řádění zlodějů v obcích okolo
Prahy. Bohužel i v Dobřichovicích se v uplynulých několika týdnech pohyboval (a dosud
možná pohybuje) člověk, který se pokouší dostat
do nezamčených objektů, s cílem vzít si co mu
nepatří. Ze záběrů domovních kamer se jedná
o muže s většími brýlemi, s kapucí a batohem.
Zloděj byl zaznamenán kamerami v pozdních
nočních, resp. časných ranních hodinách. Zkouší
brát za kliku branek do zahrad a domovních
dveří, a pokud je náhodou odemčeno, vejde
dovnitř a to v době, kdy doma lidé zpravidla spí.
Krade hotovost a menší věci, které lze snadno
odnést. Nenechávejte proto odemčené branky
a domovní dveře svých domů a to ani v případě,
že jste doma. Věnujte pozornost okolí svých
nemovitostí a v případě potřeby kontaktujte
městskou policii Černošice nebo státní policii
v Řevnicích.
Petr Hampl

Domácí zpravodajství
Optimalizace trati a uzávěra
průjezdu Radotínem
Dobrá zpráva je, že Ředitelství železnic (ŘD) –
dříve Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
zahájilo konečně optimalizaci (resp. rekonstrukci)

železniční trati Praha – Beroun. Tato velká akce se
dotkne života lidí v celém Poberounčí na několik
let, i těch, kteří jeli vlakem naposled „na školní
výlet“.
Jistě jste si všimli oprav opěrných zdí mezi
Smíchovem a Radotínem. Stavba nadjezdu do
Velké Chuchle a odstranění železničního pře-

Obrázek na titulní straně: Lávka s jinovatkou. Foto Hynek Moravec
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jezdu je zatím odložena, protože radní této
pražské části podpořili občany, kteří bydlí u trati
a zablokovali stavbu nadjezdu. Kvůli stavbě nadjezdu bylo již před několika lety zřízeno „legrační“
esíčko na silnici spojující Velkou a Malou Chuchli,
odkud měla odbočit silnice k nadjezdu. Součástí
optimalizace bude i přestavba a vylepšení rado-
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tínského nádraží – nový podchod pro pěší, nové
vstupy na nástupiště, oprava budovy atd. Další
etapa, která zahrne i Dobřichovice není zatím
v blízkém dohledu.
Hned za radotínským nádražím směrem
na Beroun se ale nachází železniční most, pod
kterým projíždí místní doprava v Radotíně,
ale i řidiči z Černošic, Dobřichovic, z cementárny, ze Slivence atd. Most je třeba vyměnit
za zcela nový, což bude provedeno ve dvou
etapách, aby vlaková doprava zde mohla projíždět. Nejprve se odstraní a vymění jeden most
a jedna kolej, pak druhý most a druhá kolej.
Automobilová i pěší doprava pod mostem
ale nebude možná!! Doprava bude přerušena
v pondělí 9. března a uzávěra bude trvat až
do konce tohoto roku (plánuje se do 9. prosince, ale znáte to!). Vlaky by měly jezdit bez
většího omezení, protože hned za mostem jsou
výhybky a vlak se tedy může hned za mostem
vrátit na tu „svojí“ kolej.
Horší to bude pro automobilisty a pěší. Kudy
povedou objížďky se mi ještě nepodařilo zjistit,
ale určitě nějaké budou, protože jinak by byl
Radotín rozdělen na dvě poloviny bez spojení.
Kudy objížďky povedou a jaký budou mít
dopravní režim, a zda budou pouze pro občany
Prahy nebo pro všechny, není také ještě známo.
Sledujte stránky Prahy 16, jejíž částí je Radotín
a snad se brzy dozvíme více (www.mcpraha16.cz).
Fakta k datu uzávěrky IL jsou tato.
Podjezd pod železničním mostem v centru
Radotína bude uzavřen od pondělí 9. března
až do prosince 2020
Jak budou vedeny objížďky není k dnešku
ještě jasné.
Jak bude vedena MHD od nádraží ve směru na
Černošice a k zdravotnickému zařízení zatím
není jasné.
Autem ale do zdravotnického zařízení na sídlišti od nás dojedete.
Na prvních dopravních světlech doleva
směrem na cementárnu a Slivenec také projedete.
Do Prahy asi bude lepší jezdit přes Všenory
a Cukrák, což mnoho našich spoluobčanů již
dávno dělá.
V. Kratochvíl

O čem jednala rada města
Na zasedání rady města přijal pozvání konzultant v oblasti VaK a ČOV Ing. L. Novák; zásadními okruhy konzultace by měla být výměna
mamutkového dmychadla (cca 130.000,- Kč
bez DPH), problematika aerace a intenzifikace
ČOV.
Ohledně intenzifikace je dle dostupných
údajů v kapacitě ČOV ještě určitá rezerva. Otázka
je, nebude-li efektivnější investovat našetřené
finance do zdokonalení a „pouhé“ modernizace. K zodpovězení této otázky je však třeba
více vstupních dat. Některé části ČOV jsou totiž
v ne zcela dobrém technickém stavu, například
hrubé předčištění na vstupu do ČOV. Už jenom
výměnou aerace došlo k určitému navýšení
kapacity. Je třeba tedy i nadále řešit s Aquaconsultem v jakém časovém horizontu je nezbytná
celková intenzifikace nebo zda je problém možno

řešit i postupnou „evolucí“ ČOV, tedy postupnou
modernizací a navyšováním kapacity krok po
kroku. Ing. Novák dále upozornil na to, že v podkladové dokumentaci Aquaconsultu pro zadání
projektu intenzifikace chybí popis aktuálních
nedostatků ČOV a analýza aktuálního stavu, což
pokládá rada za klíčové pro zodpovězení uvedených otázek.
Ing. Novák zásadně doporučuje, aby rekonstrukce, které probíhají, byly kompatibilní
s dalšími prvky, které budou použity v rámci
případné intenzifikace. Rada projednala návrh
ředitele provozu V a K společnosti AQUACONSULT, spol. s r.o., Ing. J. Černého, na úpravu cen
vodného, stočného a odpadní vody převzaté
k čištění.
Společnost Aquaconsult navrhla konečnou
cenu stočného pro obyvatele od 1. 5. 2020 do
31. 1. 2021 ve výši 37,39 Kč včetně DPH, což je
stejná cena jako v roce 2019. Cena stočného
včetně DPH v období 1. 2. 2020 – 30. 4., tedy
po dobu 3 měsíců měla činit dle návrhu společnosti Aquaconsult 39,09 Kč / m3 včetně DPH.
Záměrem Aquaconsultu je snaha o kompenzaci
inflace a rostoucích mezd zaměstnanců. Rada
města s tímto návrhem nesouhlasí; doporučuje
navýšení ceny vodného a stočného o inflaci a k 1.
5. 2020 cenu snížit v souvislosti se snížením DPH
na vodné a stočné.
Rada projednala nabídku D. Andrejčáka,
konzultanta na SMART CITY a SMART komunikaci, týkající se aplikace umožňující správu
podnětů od občanů a komunikaci s občany.
Rada města souhlasí s nákupem aplikace a jejím
zprovozněním. V případě úspěchu této aplikace
bude rada dále zvažovat i její rozšíření o další
funkcionality (komunikace s občany, ankety
apod.).
Rada projednala a schválila žádost ředitelky
MŠ Dobřichovice o změnu platové třídy z 11. na
12. Tato žádost o změnu vychází z doporučení
Pedagogické komory a souvisí s přechodem na
financování založeném na PHmax. Díky tomu
obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT
na platy.
Rada projednala žádost o změny rekonstrukce
RD čp. 215. Jedná se o drobná doplnění, která
nastala v projektu proti radou schválené verzi ze
dne 17. 12. 2019. Rada nemá námitek.
Rada projednala 3 žádosti o připojení novostaveb na ČOV a schválila je za podmínek stanovených městem Dobřichovice.
Rada projednala žádost o přidělení sociálního
bytu. Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu
na dobu 6 měsíců bez možnosti prodloužení za
podmínky složení vratné kauce ve výši jednoho
měsíčního nájmu a pověřuje tajemníka realizací
tohoto usnesení.
Rada projednala záměr pronajmout byt
v majetku města Dobřichovice na adrese V zahradách 1081 za obvyklé tržní nájemné.
Rada projednala návrh na vyřazení učebních
pomůcek a inventáře ZŠ Dobřichovice dle protokolu likvidační komise a souhlasí s návrhem.
Rada souhlasí s realizací a průjezdem závodu
cyklistů KPŽ Praha – Karlštejn Tour dne 25. 4. 2020
za stejných podmínek jako v roce 2019 se zvýšeným důrazem na dodržování pravidel týkajících
se parkování.
Podle zápisu jednání VK

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Úspěšné Mezinárodní šetření
PISA 2018 v naší škole
V minulém čísle Informačních listů jsem informoval o mezinárodním šetření TIMSS, kterého
se naše škola velmi úspěšně zúčastnila. Před
několika dny dorazila i výsledná zpráva mezinárodního šetření PISA, kterého se celkově zúčastnilo přes 7.000 žáků z 333 základních a středních
škol z České republiky. Z naší školy se toto šetření
týkalo loňských deváťáků. PISA tímto šetřením
sledovala úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné funkční gramotnosti patnáctiletých
žáků. V následujících řádcích se budu věnovat jen
velmi krátce výsledkům naší školy, celková zpráva
je pak vyvěšena na stránkách ČŠI.
Jen pro informaci, čtenářská gramotnost je
schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm
a používat ho k rozvoji vlastních vědomostí
a aktivní účasti ve společnosti. Přírodovědná
a matematická gramotnost je dovednost a schopnost využívat vědomosti pro řešení a stanovení
správných postupů v praxi. Ve všech sledovaných
položkách byla naše škola mezi všemi základními školami vysoce nadprůměrná. Ve čtenářské
dovednosti byli naši deváťáci lepší než 88% škol
a umístili se na 16. místě ze 130 základních škol.
V přírodovědné gramotnosti byli lepší než 93%
škol a umístili se na 9. místě a v matematické gramotnosti byli lepší než 83% škol a umístili se na
23. místě.
V letošním školním roce jsme obdrželi troje
výsledky různých šetření (Scio, TALIS, PISA)
a všechny tři jasně ukazují, že patříme v těchto
sledovaných směrech mezi nejlepší v České
republice. Jestliže k tomu přičteme všechny další
úspěchy našich žáků a bohaté aktivity naší školy
(viz výroční zprávy), včetně velmi kladného hodnocení Školské rady, můžeme tvrdit, že jdeme
správnou cestou a s žáky pracujeme v porovnání
s ostatními školami dobře. Samozřejmě srovnávání se s ostatními je jedna věc, ale na druhé
straně je nám taktéž jasné, že ne všechno je úplně
ideální a je tedy co zlepšovat.
B. Stejskal

Chemici 8. a 9. tříd v ČOV
Dobřichovice
Přestavte si, že jste kapka znečištěné vody
a doputujete kanalizací do čistírny odpadních
vod (ČOV). Zdržíte se zde asi 24 hodin, než se
budete moct vydat do Berounky, tedy již jako
kapka čisté vody, nikoliv ale pitné.
Za den vyčistí ČOV Dobřichovice okolo 1000
m3 znečištěné vody z domácností, kde bydlí
zhruba 7300 lidí. Do této čistírny přitéká voda
z Dobřichovic, Karlíka, Letů, Všenor a Černolic.
Přitom každý člověk vyprodukuje průměrně
100 litrů znečištěné vody. I pevný podíl znečiš-
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těné vody, tzv. kal má své využití. Je to výborné
hnojivo pro rostliny, v kompostárně vítané.
A víte, co do odpadu nepatří? Vlasy a vousy,
vatové tyčinky na čištění uší, hygienické potřeby,
tuky. Za skvělý komentář obsahující tyto informace moc děkujeme technoložce ČOV paní inženýrce Petráňové.
Kamila Zvědělíková

Olympijské úspěchy
První měsíce kalendářního roku jsou pro naše
postupující žáky obdobím příprav. Chystají se
totiž změřit své „síly“ s úspěšnými řešiteli olympiád a soutěží z ostatních škol našeho okresu. Do
poloviny února se již prvním z nich povedlo obohatit sbírku školních trofejí o tři medaile.
Nejdřív Lukáš Maxa (9. ročník) přivezl domů
zlato, když vyhrál okresní kolo Dějepisné olympiády. Poté vybojovala v okresním kole Matematické olympiády Sára Nolová (9. ročník)
bronzovou medaili a výčet prozatím uzavírá Ela
Strnadová (7. ročník) s olympijským bronzem
z Olympiády v německém jazyce.
Všem k úspěchům gratulujeme, přejeme
hodně chuti do dalšího poznávání a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Jana Zajaková

Osmáci a deváťáci byli na exkurzi v ČOV Dobřichovice

Jan Amos Komenský by měl
radost
V lednu společnost LEGO uspořádala pro paní
učitelky z prvního stupně interaktivní seminář
„LEGO® Play Agent“, jehož cílem bylo získat
základní informace o učení hrou a definovat, proč
je hraní důležité v procesu učení. Školení bylo
báječné. Vůbec celá spolupráce s firmou LEGO
a se slečnou Ivčou Kořínkovou je velmi povznášející.
Pokuste se třeba postavit ze šesti hranatých
LEGO kostiček kachnu, z deseti model znázorňující dobrého kolegu nebo postavit poslepu
podle popisu věž. Tohle všechno je možné. Při
těchto aktivitách se prohlubují emoční, kreativní,
fyzické, kognitivní a sociální dovednosti. Dovednosti tak potřebné v 21. století! Bylo příjemné
pozorovat paní učitelky, jak si hrají a radostně se
u toho chechtají. Nepamatuji se, že bychom se na
nějakém školení tolik nasmály, pobavily a užily si
ho.
Naučily jsme se využít herní aktivity k zapojení dětí v průběhu hodin či při tréninku specifických dovedností. Seznámily jsme se s konceptem
„Six Bricks“. Jedná se o metodu hry s kostkami
LEGO® DUPLO® v šesti zářivých barvách, při
kterých si děti procvičují paměť, jazyk, řešení
problémů a udržení pozornosti. Naučí se spolupracovat v týmu nebo v páru. Střídání se a sdílení
různých pracovních materiálů, učení se od vrstevníků a využívání jejich nápadů, nebo rozdělení si
rolí a zodpovědností, to jsou hlavní přínosy této
metody.
Velké poděkování patří lektorce Ivče Kořínkové a celému LEGO týmu. Děkujeme, že jste nám
dopřáli užít si odpoledne, naučit se něco nového
a pohrát si. Těšíme se na další spolupráci
Petra Mejstříková Sulková
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Naši prvňáčci se učí také hrou

Klavírní soutěž již počtvrté
v Dobřichovicích
Ve středu 12. února 2020 měla naše škola již
počtvrté tu čest uspořádat okresní kolo klavírní soutěže ZUŠ. Soutěž probíhá na úrovni
školního, okresního, krajského a celostátního
kola a je vyhlašována Ministerstvem školství
České republiky. Letos přišly na řadu hudební
obory: klavír, kytara a smyčcové nástroje. Podmínky jsou poměrně náročné. Všichni soutěžící
musí zahrát skladby v určeném časovém limitu
a samozřejmě zpaměti. Pro příklad – děti šesti až
sedmileté hrají v délce 4 – 6 minut, ti nejstarší
9 – 13 minut.
Na tuto událost jsme se u nás ve škole těšili
a dlouho chystali. Příprava žáků probíhala od

samého začátku školního roku a vyžadovala
poctivou a soustavnou práci dětí i učitelů.
ZUŠ Dobřichovice vyslala do okresního klání
celkem 8 soutěžících. Dalšími soutěžícími byli
mladí klavíristé ze ZUŠ Černošice, ZUŠ Řevnice,
ZUŠ Roztoky a ZUŠ Vrané nad Vltavou. Dohromady se nakonec sešlo 35 soutěžících v devíti
sólových kategoriích a dvou kategoriích klavírní
duo, což je zatím nejvyšší počet v historii.
Žádná soutěž se samozřejmě neobejde bez
poroty. Zde zasedla porota šestičlenná. Každá
ze zúčastněných škol vyslala do poroty svého
zástupce a šestým členem a zároveň předsedou
poroty byl přední český klavírista pan Lukáš
Klánský. Celý soutěžní den probíhal v klidném
a přátelském duchu. Slyšeli jsme mnoho hezkých
výkonů a měli radost, kolik dětí se v dnešní době
věnuje naplno hře na klavír. Na závěr soutěže
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Absolutní vítězové soutěže Lucie Pasečná a František Habarta s jejich učitelkou Eugenií Koblížkovou
a předsedou poroty Lukášem Klánským
porota vyhlásila výsledky a 13 postupujících do
krajského kola, které se bude konat ve dnech 24.
– 26. března 2020 v Berouně.
Pro naši školu dopadlo hodnocení poroty
opravdu skvěle:
1. Vanke Matyáš
I. kategorie
1. místo s postupem (učitel Ivana Kylarová)
2. Matěj Snopek
II. kategorie
1. místo s postupem (učitel E. Koblížková)
3. Ema Böhmová
III. kategorie
3. místo (učitel Jana Moudrá)
4. Anna Viktorie Alexy
IV. kategorie
2. místo (učitel Eugenie Koblížková)
5. Vít Němeček
V. kategorie
1. místo s postupem (učitel Ivana Kylarová)
6. Lucie Pasečná
VII. kategorie
1. místo s postupem (učitel E. Koblížková)
7. František Habarta
VII. kategorie
1. místo s postupem (učitel E. Koblížková)
8. Klavírní duo
(L. Pasečná, F. Habarta) III. kategorie
1. místo s postupem, absolutní vítěz soutěže
(učitel E. Koblížková)
Chtěla bych touto cestou pogratulovat
a poděkovat mým kolegyním klavíristkám Ivaně
Kylarové a Janě Moudré za jejich skvělou a trpělivou práci a přípravu žáků do soutěže. Děkuji také
rodičům, kteří své děti podporují v jejich snažení.
Všem našim nadějným klavíristům přeji
hodně štěstí do krajského kola!
E. Koblížková, zástupkyně ZUŠ Dobřichovice

1. 2020 v malém sále Sokola Dobřichovice, ujaly
samy cvičitelky všestrannosti.
Připravily si pohádkový program, pohádkové
soutěže, tance a nechyběla ani tombola. S pouštěním hudby a ozvučením celé akce nám pomohl
bratr Sokol Jiří Novák, skvělé domácí občerstvení a tombolu připravila paní Jana Chadimová,
bonbónové kytice pro vítěze v soutěži o nejhezčí
masku dodala MŠ Dobřichovice. Odměnou pro
všechny byly úsměvy na dětských tvářích a spokojení rodiče a prarodiče.
IN

Zas ty KECY… pardon, totiž
ŘEČI!
Dobřichovická divadelní společnost zve své příznivce na představení komedie ŘEČI ve dnech 5.
a 6. 3. 2020 v 19 hodin v kině v Řevnicích.

Z pohádky do pohádky bylo motto letošního
dětského karnevalu
Hra se odehrává v přepychové vile na večírku
zorganizovaném na oslavu 10. výročí svatby hostitelů. Ti ale nejsou přítomni. Sjíždějí se přátelé,
patřící k úspěšné společenské smetánce, ale
místo radovánek je čeká řada problémů a úkolů,
s jakými se dosud nikdy nesetkali. A přitom se
snaží přijít na kloub tajemství, které je obklopuje,
i situaci ve svých vlastních manželských i mimomanželských vztazích. Jde o to rozpoznat, co jsou
jenom řeči a co je holá skutečnost.
Režíruje principál Petr Říha. Hrají Ema Klementová, Matěj Merunka, Jana Kroupová, Alexandr Skutil, Petr Kopsa, Alena Říhová, Petr Říha
nebo Petr Bendl, Hedvika Hájková, Jiří Geissler
nebo Jan Rosák a Irena Neradová.
Vstupenky je možné zakoupit v Infocentru,
v Café Galerii Bím v Dobřichovicích nebo na
našich stránkách www.divadlodds.cz. Cena vstupenky 160,- Kč.
Kateřina Filla Věnečková

Z pohádky do pohádky
Odbor sportovní všestrannosti T. J. Sokol Dobřichovice a Klub přátel školy při ZŠ Dobřichovice
se rozhodly uspořádat letos tak trochu jiný karneval než probíhal minulé roky, poněvadž aktivní
účastníci karnevalu jsou stále menší dětí ve věku
od 2 do 6 let. Starší děti tvoří menšinu, asi se jim
nechce od počítačů a mobilů. Tak se organizace
letošního karnevalu, který se konal v sobotu 18.

Alena Říhová, Ema Klementová a Jája Kroupová v komedii Řeči
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Citlivou průvodkyní vám bude Helena Bezděková, psycholožka a terapeutka, jejíž vášní je
tanec a moudrost duše i těla. Více info na 604 965
493, helenabezdekova@gmail.com, www.helenabezdekova.cz
HB

Angličtina pro dospělé
v Dobřichovickém domku
Od začátku února probíhá další semestr dopoledních kurzů angličtiny v Dobřichovickém domku.
Nové zájemce všech věkových kategorií však rádi
přivítáme i nyní.
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 pomůcky jsou doplňovány aktuálními
internetovými materiály v angličtině s možností
pravidelného sledování vybraných videí. Cena
za lekci je cca 135 Kč za 75 min. (dle počtu studentů).
Vždy můžete počítat s ukázkovou lekcí
zdarma. Aktuální rozvrh kurzů dle pokročilosti:
čtvrtek 10-11.15 středně pokročilí I
pátek 9-10.15 začátečníci II
pátek 10.30-11.45 mírně pokročilí I
(Římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti)
Více informací na: https://www.dobrichovickydomek.cz/jazyk/aj-pro-dospele/ nebo kontakt
na lektorku (Zora776-028441). Těšíme se na Vás!
Z. S.

Ženy, které tančí s vlky
Milé ženy, srdečně vás zvu na seberozvojový
taneční kurz inspirovaný knihou „Ženy, které
běhaly s vlky“, který se bude konat každou
druhou středu od 18. března až do 27. května
2020 ve Fürstově sále.
La Loba, Vlčí žena nám pomůže probouzet
naši divokou, instinktivní povahu, vnímat své tělo
a slyšet ten hlas z hloubi duše. A setkání s příběhem o Modrovousovi nás bude učit, jak uchránit
svou vnitřní harmonii a nespoutanost.
Čeká vás čas jen pro sebe plný tance, uvolnění,
práce s tělem, pohybem, dechem, hlasem,
hudbou i tichem. A náruč ženského společenství.
Kurz je otevřen všem ženám bez ohledu na
věk, postavu či pohybové možnosti. Pro účast
nepotřebujete umět tančit ani mít zkušenost
s osobním rozvojem. Chcete-li udělat radost
nějaké blízké ženě, ráda vám zašlu dárkový
poukaz.

Z mateřské školy
V úterý 28. ledna 2020 nás v mateřské škole již po
několikáté navštívila paní Irena Krausová z Občanského sdružení Beluška, se svou psí pomocnicí
Belinkou. Paní Krausová dětem povídá a názorně
předvádí, jak se žije nevidomým lidem, či lidem se
zbytky zraku a jak moc může jejich životu pomoci
vodicí pes. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely
vidění osob se zbytky zraku pomocí speciálních
brýlí, chůzi se slepeckou holí a hmatové omalovánky. Prostřednictvím pohádky se seznámily
s Braillovým písmem, dozvěděly se, kde všude
jej mohou najít v běžném životě. Paní Krausová
dovede poutavě vyprávět a přenést cennou
vlastní zkušenost na ty, kteří jen vzdáleně tuší, jak
moc je život nevidomých mezi námi často těžký.
Fenka Belinka nám předvedla například
zvedání předmětů ze země (dokonce i kreditní
kartu, mobilní telefon či minci) a poslušné plnění
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děkujeme všem dětem a rodičům, kteří finančně
přispěli na výcvik vodících psů!
Veronika Horáčková, MŠ Dobřichovice

Další akce v mateřské škole

Děti si vyzkoušely jak se pohybovat když nevidí
veškerých pokynů od své paní. Dnes už všichni
víme, jak poznat vodicího pejska a jak nejlépe
pomoci nevidomému člověku třeba na přechodu
pro chodce.
Touto akcí se snažíme v dětech pěstovat toleranci k jinakosti a přirozenou snahu o pomoc
znevýhodněným a tak mimo jiné i tímto moc
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V rámci přístavby MŠ Dobřichovice, která probíhala v letech 2014 – 2015 vzniklo v patře budovy
místo pro novou kancelář ředitelky. Kancelář to
mohla být opravdu luxusní. Vzhledem k velikosti
této místnosti vznikl však nápad, využít tento
prostor jako interaktivní učebnu, školící místnost
a prostor pro nadstandardní aktivity školy (výuka
cizího jazyka, předškolní příprava dětí s psychologem školy, individuální konzultace s rodiči atd.).
Díky tomu může nyní naše mateřská škola nabídnout prostory pro vzdělávání pedagogů v oblasti
předškolní výchovy.
Během prosince minulého roku a v průběhu
ledna 2020 jsme nabídli právě tyto prostory,
zázemí a příležitost pedagogům z blízkého
okolí, aby si rozšířili své vzdělání v oblasti diagnostiky dítěte. Jednalo se o ucelený, třídenní
seminář PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A STIMULACE VÝVOJE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU,
realizovaný v rámci projektu Místní akční plán
II pro vzdělávání na území ORP Černošice, díky
MAS Dolnobřežansko o.p.s.
Pro skupinu cca 20 přítomných pedagogů
z mateřských škol Prahy – západ skvěle přednášela vynikající Mgr. Jiřina Bednářová, která je speciální pedagožkou a zároveň autorkou mnoha
didaktických materiálů pro práci s předškoláky,
odborných textů z oblasti speciální pedagogiky
a též učebnic a pracovních sešitů pro předško-

láky. Paní magistra Bednářová je zároveň součástí
pedagogicko – psychologického týmu, který
vytvořil a uvedl do praxe mezi učitele a děti velmi
úspěšnou diagnostickou pomůcku Klokanův
kufr, později doplněnou ještě o Klokanovy kapsy.
Děkujeme tímto paní Bednářové a celému
týmu za skvělou příležitost k dalšímu vzdělávání
nejen našeho pedagogického sboru a těšíme se
na další setkání s kolegyněmi z mateřských škol.
Veronika Horáčková, MŠ Dobřichovice

Pojďte s námi přivítat jaro!
Sedmý ročník Slavností Morany se blíží. Letos
se bude konat v sobotu 28. března od 13 hodin
u lávky prof. Karla Lewita v Dobřichovicích.
Na celé odpoledne je pro všechny návštěvníky
připraven bohatý kulturně zábavný program.
Na pódiu vystoupí Hejblíkovic s písničkami pro
děti, Jiří Stivín Kvartet, Tango Jazz Band, dámská
vokální skupina Cabinet, Bára Valentová & Honza
Vlasák nebo Taneční studio Dobřichovice, k dispozici budou samozřejmě dílničky a atrakce pro
děti, stánkový prodej i prezentace regionálních
firem. Za hezkého počasí vzlétnou z louky u řeky
horkovzdušné balony. Na závěr slavností dojde
na vyhlášení nejhezčích Moran, které budou
zapáleny a vhozeny do řeky.
Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří? Máte rádi lidové tradice
a rádi se bavíte? Jste z regionu Dolní Berounky
nebo nejbližšího okolí? Pokud chcete vytvořit svojí
Moranu a přihlásit ji do soutěže, máte stále možnost!
Své přihlášky posílejte do 14. března na email petra.
stehlikova@dobnet.cz nebo se přihlaste telefonicky
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na čísle 605-205755. K soutěžní obci uveďte název
soutěžního objektu, jméno pověřeného zástupce,
telefonní a emailový kontakt.
Morana je stylizovaná postava ženy, vyrobená
například ze slámy nebo podobného materiálu
(myslete na to, že bude spálena, proto by měla
být vyrobena z ekologicky spalitelných materiálů), oblečená do ženských šatů s namalovaným
obličejem. U figurín v soutěži se hodnotí originální zpracování a umělecký dojem, zvláštní
uznání může získat výtvor, který bude zvláště
charakteristický pro obec nebo místo. O vítězných Moranách bude rozhodovat pětičlenná
hodnotící komise v čele s předsedou, dramatikem a režisérem Davidem Drábkem.
První tři místa získají krásné keramické Morany
z dílny paní Radoslavy Vrabcové a věcné ceny.
Všechny účastníky soutěže odměníme sladkostmi.
Petra Stehlíková

Co připravuje Centrum
komplexní péče
Leden uplynul jako voda a už tu máme půlku
února. Možná již teď máte volněji, a tak vám zbývá
čas také na sebe. A proč ho nestrávit aktivně?
Úplnou novinkou našeho centra je
artefiletická dílna, která je určená všem, kteří

se chtějí prostřednictvím své výtvarné tvorby
vyjádřit, poznat a najít možnosti svého rozvoje.
Proběhne celkem ve třech podvečerních
setkáních 25. 3., 8. 4. a 22. 4. Každé setkání potrvá
tři hodiny a je určeno pro malou skupinku 5 – 8
lidí. Setkání na sebe navazují.
Pokud se spíše než výtvarnou tvorbou chcete
vyjádřit pohybem, přijďte na čtyři setkání s pohybovou terapií. Pomocí kreativní práce s pohybem,
tancem, hudbou, a jednoduchou kresbou
dochází k povzbuzení fyzického i psychického
zdraví. Lektorka Mgr. Marta Lebedová vychází
z bohatých zahraničních i domácích zkušeností.
Pro milovníky Feldenkraisovy metody proběhne 7. a 8. března dvojice workshopů pod
vedením Mgr. Ireny Molin. Pokud tedy hledáte
fyzicky nenáročné cvičení, které vám ale pomůže
v boji s pohybovými obtížemi, přijďte. Workshop
je vhodný i pro úplné začátečníky a úroveň
kondice v něm nehraje žádnou roli.
Máte v rodině miminko, anebo se na jeho
příchod teprve chystáte? Zkušená dětská terapeutka Mgr. Mária Šabíková povede 28. 3. další
seminář Léčebná podpora rodiče. Seminář
vám dodá potřebnou sebedůvěru a jistotu při
prvních rodičovských krůčcích. Naučíte se, jak
miminko zvedat, pokládat, předávat jiné osobě
a jak podporovat jeho zdravý přirozený vývoj.
Aktuální informace o dění v našem centru sle-

dujte na našich webových stránkách a na Facebooku!
Mgr. Kateřina Šestáková, www.ckp-dobrichovice.cz

a Kazi. Mimo jiného získáte za hru body. Poradíme vám, jak hrát další poznávací hry s dětmi,
jež jsou spojují poznání, zábava a pohyb. Nejdelší trasy startují v rozmezí od 6.00 do 10.00 h,
účastníci kratších tras si mohou přispat a přijít
mezi 9.30 – 11.00 hod. Za svoji námahu budete
odměněni dobrým pocitem, že jste udělali něco
pro své tělo, a k tomu ještě diplomem, razítky do
svých wanderbuchů, drobností. Sbíráte turistické
vizitky? U nás si jich můžete opatřit hned několik.
Teď už si můžeme přát spolu s Vámi jen pěkné
počasí. Zdrávi došli!
KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl (Turistická
banda) TurBan, M. Kravčíková

pondělí do pátku. Festival pro dospělé zahájíme ve čtvrtek 26. 3. dramatem Sea-Watch 3
o kapitánce Carole Rackete s tématikou uprchlické krize. Po něm bude následovat neformální
debata spojená s rautem. Další projekce a diskuze
budou probíhat v pátek i sobotu. Filmy budete
moci shlédnout i v Modrém domečku, Meandru,
v řevnickém Zámečku a pro matky s dětmi jsme
naplánovaly projekci v Městečku v Letech. Svátek
dokumentárního filmu zakončíme v opuštěné
hale v bývalé Eurovii, kde proběhne závěrečná
projekce filmu o odvážné musherce Janě Henychové Psí láska. Potom se hala rozezní koncertem rockové party, dojde i na tanec, pivo poteče
proudem a bude i něco dobrého na zub.
Těšíme se na Vás! Podrobnosti najdete na
fb stránce, na stránkách města, Jednoho světa/
regiony a v březnu i na plakátech. Podrobný
program najdete i v březnovém Zpravodaji.
Alice Čermáková, hlavní koordinátorka

Pánevní dno je středem světa
je centrem stability i dynamiky vašeho těla.
Zdrojem síly nebo také místem jejího úniku.
Pánevní dno tvoří základnu hlubokého stabilizačního systému a pomyslnou mísu pro reprodukční, ale také trávicí a vyměšovací orgány. Tady
může žena počít dítě. A každý z nás tu – v lůně
své mámy – strávil prvních devět měsíců života.
Zkrátka zázrak. Proto je péče o pánevní dno tak
důležitá – jde nejen o prevenci zdravotních obtíží,
inkontinence a neplodnosti, ale také o navýšení
vitality, potěšení a spojení s ženskou moudrostí.
Srdečně Vás milé ženy zvu na celodenní kurz
Tajemství pánevního dna 4x3 – den jen pro vás –
v sobotu 21. března a nově také na večerní cyklus
– od čtvrtka 26. března, od 18 hodin v Dobřichovickém Domku. Součásti je tradičně cvičení
ženské jógy, umění relaxace a praktické tipy pro
život beze stresu, novinkou propojení oblasti
prsou a pánevního dna. Těším se!
Mgr. Iveta Kučerová, akreditovaná lektorka
metody 3x3 Školy pánevního dna
www.ivetakucerova.cz + www.zivaradost.cz

Zajímavosti
Turbanské Černošice
Vážení přátelé pohybu, zvláště chůze všech věkových kategorií, rok se s rokem sešel a opět vás
srdečně zveme na 9. ročník pochodu Turbanské
Černošice v sobotu 7. 3. 2020.
Poprvé jsme se sešli v roce 2012 v překvapivém počtu 328 účastníků a vydali se na pět různě
dlouhých tras. Startovalo se z nádraží Černošice.
Letos startujeme potřetí od nádraží Mokropsy.
I cíl je v této části města v hostinci od 11.30 h
do 19.00 h, kde můžete posedět při tónech živé
kapely. Každý rok se snažíme, aby trasy vedly
trochu jinými směry a jinými cestami. Vedou
nejen po značených cestách, ale i neznačených,
protože okolí Berounky má rozhodně co nabídnout. Nechceme, aby lidé jen polykali kilometry,
ale chceme, aby se seznámili s přírodními a kulturním zajímavostmi na trase. Nejdelší trasa 51
km povede např. přes Hvíždinec, Liteň, Halouny,
Zadní Třebaň, Dobřichovice, Karlík, Vonoklasy,
Radotín a dalšími nádhernými místy. Další dlouhá
trasa 39 km povede např. přes Dobřichovice,
Skalku, Svinaře, Liteň, Zadní Třebáň. Trasa 30 km
např. přes Všenory, Skalku, Jezírko, Řevnicemi.
Všechny trasy povedou přes Dobřichovice, kde
v infocentru dostanou razítko coby kontrola, že
tudy každý účastník šel. Kdo se chce pohodově
projít, může si vybrat ze dvou kratších tras 11 či
6,5 km.
Novinka: Pro rodiče s dětmi či zvídavým nabízíme poprvé nově i e-trasu. Potřebujete pouze
chytrý mobil a v něm staženou aplikaci Geofun.
Cestu si zpestříte poznávací hrou o dcerách Kroka

Jeden svět Řevnice
26. – 28. března 2020
Festival se nezadržitelně blíží! Od ledna běží facebooková stránka Jeden svět Řevnice, která se plní
příspěvky. Členky teamu nakoukaly téměř 50
filmů z celého světa a vytvořily program.
Na letošním festivalu bude převažovat environmentální tematika, ústředním heslem je “Až
naprší a uschne”. Tomu se podřídil i čtyřbarevný
vizuál, obdobný pro Prahu i regiony. Znělku festivalu vytvořil team grafiků v čele s Matyášem
Trnkou, vnukem Jiřího Trnky. Znělku budete moci
shlédnout koncem února před každým filmem
v řevnickém kině.
Máme velkou radost, že do školních projekcí se přihlásilo osm škol z okolí, Dobřichovice nevyjímaje. Školní projekce včetně debat
budou probíhat v dopoledních hodinách od

Hejblíkovic v Městečku –
zábava pro děti, pohyb
a učení v jednom
Přijďte to s námi rozhýbat v neděli 29. března
v 10:30 hod. do dětské herny a kavárny Městečko v Letech naproti pivovaru MMX. Můžete
se těšit na interaktivní hudební představení pro
děti s Hejblíkem a Hejbličkou. Budeme společně
zpívat, trochu se i hýbat, a hlavně se dozvídat
o světě kolem nás. Máme pro Vás originální písničky s ukazováním a pohybem, které děti zaručeně pobaví, a něco je i naučí.
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Akci pořádá RC Leťánek za finanční podpory
obce Lety. Více na www.letanek.cz. Vstup 100,-Kč/
dítě.
Markéta Huplíková, tel. 603 293 139, www.
letanek.cz

Tutte Le Note zazpívají
Otvírání studánek
v městském sál na Vráži, Černošice, v neděli 29.
března od 17 hodin.
Koncertní oddělení pod vedením svého uměleckého vedoucího Martina Vydry zazpívá Otevírání studánek Bohuslava Martinů, doplněné
o písně Petra Ebena za doprovodu smyčcového
tria a klavíru. Vystoupí také hosté – sopranistka
Veronika Vršecká a altistka Ludmila Kromková.

Sborový život Tutte Le Note
Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a děti
z přípravných i koncertního oddělení zase pilně
pracují na novém repertoáru, jakoby předvánoční
období plné pěveckých vystoupení ani nebylo.
Ještě ale vzpomeňme na zcela nabitý kostel sv.
Martina a Prokopa v Karlíku, kde se představily
děti ze všech oddělení se svými sbormistryněmi
Zorou Strnadovou a Lídou Plzákovou
a uměleckým vedoucím Martinem Vydrou.
Uvítali jsme mj. začínající klarinetisty z černošické
ZUŠ Libušku Černou a Vojtu Hradilka, které na
fagot doprovodil jejich učitel Luboš Fait. Celé
odpoledne moderovala naše zkušená kolegyně
z rodičovské rady Eva Pýchová. Kostel nebyl
sice vytápěný, ale stačily desítky svíček a drobná
dekorace a zcela zaplněný kostel (včetně kůru)
se «zadýchal» slavnostní atmosférou koncertu.
Vystupující i posluchači si mohli plně vychutnat
blížící se vánoční období.
Poslední neděli v březnu bychom rádi pozvali
všechny příznivce a přátele sboru do Městského
sálu na Vráži, kde v podvečer vystoupí koncertní
oddělení pod vedením svého uměleckého

Hejblíkovi umí děti rozpohybovat
vedoucího již s novým repertoárem. Zazní Otevírání studánek Bohuslava Martinů a vybrané
písně Petra Ebena za doprovodu smyčcového tria
a klavíru.

Do archivu a knihoven
Jak si četní čtenáři a naši příznivci všimli, před
nějakou dobou se sbor rozloučil s původním
názvem sboru – Chorus Angelus. Ten byl spojen
zejména se jménem našeho dlouholetého sbormistra Igora Angelova (1993 – 2003) a jeho
nástupce Lukáše Prchal (2004 – 2010). V té
době vznikla řada CD nahrávek a také obrazová
Kronika (sboru) 1993 – 2003. Archiv sboru, který
předává vždy bývalá rodičovská rada té stávající
(neboli organizačnímu zajištění chodu sboru),
obsahoval mj. ještě několik desítek exemplářů

těchto materiálů. Po zjištění, že uvedené
publikace a nahrávky nejsou zastoupeny
v Národní knihovně či okolních knihovnách,
bylo toto nedopatření napraveno a jako každá
taková publikace/nahrávka byly rozeslány do
příslušných knihoven, archiv sboru byl předán
Státnímu oblastnímu archivu Praha-západ, se
sídlem v Dobřichovicích, notový archiv předán
knihovně NIPOSu (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) a Kronika roznesena od zdejších knihoven v Černošicích,
Všenorech, Dobřichovicích a Řevnicích. Historie
našeho sboru, která se píše od roku 1984, kdy
byl sbor založen v Dobřichovicích renomovaným Jaroslavem Dostalíkem (1984 – 1991), je pro
další generace zachována. Kdo byste měl zájem
o inkriminovanou kroniku, ozvěte se na náš mail:
tuttelenote@gmail.com, rádi předáme.
Simona Kysilková Šnajperková, Tutte Le Note

Sport
Volejbal v polovině února
Uvádíme přehled výsledků, kterých naše družstva
dosáhla od poloviny ledna do únorové uzávěrky,
a také známé termíny jejich dalších utkání.
Muži A, 1. liga
V posledních dvou utkáních základní skupiny
naši doma prohráli 3:1 s Libercem a zvítězili
3:0 nad Hradcem Králové. V závěrečné tabulce
základní skupiny skončili na 9. místě, takže letos
v play-off, kde o postup do extraligy hraje jen
prvních osm družstev, budou chybět Za celou
dobu, kdy hrají první ligu, je to poprvé. Uveďme
pro úplnost konečnou tabulku základní skupiny:
1. Bučovice 56 b., 2. Benátky 51 b., 3. Lvi Praha
48 b., 4. Liberec 42 b.,
5. St. Město 34 b., 6. Č. Budějovice 33 b., 7. ČZU
Praha 33 b., 8. V. Meziříčí 33 b.,
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9. Dobřichovice 31 b., 10. Brno 26 b., 11. MFF
Praha 20 b., 12. Hradec Králové 10 b.
Ve skupině o udržení a sestup naši už sehráli
tři utkání: doma porazili Hradec Králové 3:0 a MFF
3:2, v Hradci však v odvetě 3:1 prohráli. Zbývá jim
sehrát ještě tři zápasy: na MFF 19. února a dvakrát
s Brnem. Jejich dosavadní bodový zisk nasvědčuje tomu, že si prvoligovou příslušnost udrží.
Ženy A, 1. liga
Z deseti dosud odehraných utkáních finálové
skupiny naše děvčata hrála doma s Č. Budějovicemi
3:1 a 1:3, v Č. Budějovicích 3:2 a 2:3, v Plzni vyhrála
3:0 a 3:1, ve Střešovicích zvítězila 3:0 a 3:0 a doma
s Plzní vyhrála dvakrát 3:0. Před posledními dvěma
utkáními, která sehrají doma 21. a 22. února se Střešovicemi, jsou v tabulce na prvním místě se 47 body
před druhými Střešovicemi s 38 body a třetími Č.
Budějovicemi s 32 body. Zdá se, že s prvním místem
ve finálové skupině to naše děvy myslí vážně.

Muži B, KP 1. třídy
Béčko v lednových a únorových utkáních
hrálo doma s Tuchlovicemi 1:3 a 3:2, v Českém
Brodě vyhrálo 3:1 a 3:2 a doma podlehlo Roztokám, vedoucímu družstvu soutěže, dvakrát 3:0.
V tabulce jsou naši zatím na 6. místě. Budou ještě
hrát 15. února v Benešově, o týden později doma
s Dobříší a skončí 7. března ve Zruči n. Sázavou.
HgS

Dobřichovičtí orientační běžci
stříbrní na MČR v lyžařském
orientačním běhu
Zima je tento rok na sníh neskonale skoupá,
a tak sezóna lyžařských orientačních běžců měla
hodně pozvolný rozjezd. Není divu, když mnoho
„hladkých“ závodů v běhu na lyžích bylo rušeno
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Stupně vítězů MČR Štafet v LOB v hlavní mužské
kategorii

3. místo v babytenisovém turnaji
či zkracováno, že závody v LOBu, které sněhu
potřebují ještě více, protože se závodí i mimo
upravené stopy, se nekonaly. To se ale změnilo
s příchodem února, kdy po bohaté sněhové
nadílce na víkend 8 – 9. 2 připravili pořadatelé
z SK Studenec mistrovský trojboj poblíž Kořenova
v Jizerských horách.
Ten začal v sobotu dopoledne rovnou tím nejprestižnějším závodem, Mistrovstvím ČR štafet.
Kluci jeli v sestavě Tomáš Rusý, Lukáš Kettner (oba
členové bronzové štafety z r. 2018) a nejmladší,
z Tesly Brno hostující Ondřej Hlaváč. Pro tohoto
bývalého juniorského reprezentanta to byla
premiéra mezi muži. Do závodu vystartovalo 14

štafet, když minimálně 6 z nich si dělalo medailové ambice. Naše štafeta, bez jediného českého
reprezentanta, z malého středočeského města,
byla považována spíše za outsidera, a tak mohla
jen překvapit.
Tomáš na prvním úseku zúročil naběžkované
kilometry s týmem MFF UK a předvedl dobrý
výkon, když nestačil pouze na Plzeňskou štafetu.
Předával tak Lukášovi na druhém místě. Ten držel
šance našeho týmu stále vysoko a prolétl tratí
bez chyby. Po dvou úsecích tak vedla KOS Slavia
Plzeň, 5 minut za nimi byla štafeta Dobřichovic
a další minutu ztrácela Slavia Liberec orienteering
a TJ Slovan Zdravotník Praha. Na Ondru tak čekala
hodně těžká práce.
A to z toho důvodu, že za Liberec jel na
posledním úseku nejlepší český lyžařský orientační běžec Jakub Škoda a za Zdravotník další
český zkušený reprezentant Radek Laciga. Pro
našeho dvacetiletého závodníka byla situace o to
těžší, že během trati své pronásledovatele několikrát potkal, což výrazně zvyšovalo psychickou
zátěž, a tudíž stěžovalo navigační složku výkonu.
Ondra se však dokázal maximálně vyhecovat a při
tom i kontrolovat a předvedl perfektní výkon,

když minutový náskok udržel. Po 111 minutách
závodu se tak Dobřichovičtí mohli radovat z historické stříbrné medaile, pět minut za první Plzní
a minutu před Libercem.
Odpoledne se pak uskutečnilo MČR ve
sprintu. Ve stejném prostoru šlo ale o úplně
odlišný závod, když sluníčko z rychlého tvrdého
sněhu udělalo na loukách měkký hlubočák.
Zvýšené nároky na techniku jízdy našim nesvědčili a tak v závodě, ve kterém startovalo 46 mužů,
dojel Tomáš 13. a Lukáš až 20.
Nedělní závod, mistrovství republiky na
klasické trati, naopak nabídl zase trochu něco
jiného. Přes noc totiž stopy umrzly, což závodníky
výrazně zrychlilo, a delší postupy nahrávaly spíše
silovějším typům. Do závodu první odstartoval
Tomáš, z počátku volil správné postupy a držel
se na osmém místě. Pak ale na sedmou kontrolu zvolil delší variantu a propadl se o 2 místa.
V závěru jedno místo ještě stáhnul a po 96 minutách a 26 kilometrech skončil devátý, 10 minut
za vítězem. I Lukáš předvedl povedený a stabilní
výkon, když dojel na 15. místě.
Pro kluky to byl náročný víkend, avšak
výsledky více než předčily očekávání. Druhé
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místo ve štafetách nikdo z našeho oddílu
nečekal a 3x TOP 15 v maximální konkurenci je
pro oddíl skvělý úspěch a vizitka, že i ve Středních Čechách má lyžařský orientační běh své
zastoupení. Ve zbytku sezony nás ještě čekají
dva závodní víkendy, když pojedeme v Harrachově a pak za hranicemi v Německu. Nezbývá
než si přát, aby počasí dovolilo závody uskutečnit.
Tomáš Rusý

Hravý tenis v Dobřichovicích
Abychom s krásou a kouzlem tenisu mohli
seznámit i ty nejmenší, tímto sportem doposud
nepolíbené nadšence, rozhodli jsme se s naší
tenisovou školou MS GEM ve spolupráci s firmou
Předškolní sport s.r.o., která úspěšně organizuje
kurzy hravého lyžování a hravého in-line ve
Středočeském kraji, nově otevřít kurzy hravého

tenisu, jejichž cílem bude děti herní formou
seznámit se základy tenisových dovedností
a zároveň je uchránit všech průvodních negativních jevů, které se běžně s náročným tréninkovým procesem pojí. Děti si tak pohodlně a s
pozitivními pocity „přičichnou“ k tenisu a to bez
jakéhokoliv stresu či drilu. Rodičům mimo jiné
odpadají jakékoliv starosti spojené se sháněním
sportovního vybavení – vše potřebné zajistíme
my.
Kroužek je určen pro malé sportovce ve věku
5 – 10 let. Bude se jednat o formu skupinové,
zážitkově vedené výuky s kapacitou 15 míst.
Začínáme ve středu 15. dubna a kroužek
bude po dobu 10 týdnů probíhat každou středu
v areálu Sokola Dobřichovice v časech 14 – 15
hod. (5 – 7 let) a 15 – 16 hod. (8 – 10 let).
Právě teď nabízíme kroužek za akční cenu
1950,- za 10 lekcí a zahrnuje veškeré potřebné
vybavení, trenéry, pojištění a další věci s kroužkem spojené.

Přihlášky zasílejte na mail: pavla.novotna@
predskolnisport.cz. Pro více informací nás kontaktujte na čísle 721-028503.
Těšíme se na vás a na všechnu tu radost
z pohybu!

Úspěšný únor tenisové školy
MS GEM
Únor pro nás začal velmi dobře, když jsme hned
z kraje měsíce obsadili na turnajích následující
místa:
1. místo – mladší žákyně
2. místo – starší žáci
3. místo – mladší žáci
3. místo – babytenis
Všem tímto srdečně k úspěchům gratulujeme
a nezbývá, než pokračovat v tvrdé práci a těšit se
na to, co nám a našim hráčům přinese budoucnost.
Jiří Machek

Kultura u nás i v okolí
Kulturní centrum Města
Dobřichovice připravuje
koncert Marty Töpferové
a argentinského tria, dále
přednášky a divadélko pro
děti v Bear Place na zámku
Argentinské písně ve stylech chacarera, zamba,
chamané, gato zahraje 23. 3. od 19:30 na zámku
v Bear Place trio Gabo Naase z Argentiny společně
s českou zpěvačkou Martou Töpferovou. Frontman
skupiny Gabo Naas se narodil v argentinské Patagonii a studoval na konzervatoři kytaru, zpěv
a saxofon, hraje ale také na bolivijské charango,
klarinet, housle, basovou kytaru a buben bombo.
Na koncertě bude zpívat, hrát na kytaru, doprovodí ho hráči na kontrabas a bicí. Marta Töpferová
je jednou z nejzajímavějších písničkářek své generace. Po emigraci do USA se svou maminkou v roce
1987 se naučila plynně španělsky a prosadila se
jako osobitá umělkyně a skladatelka latinskoamerické hudby. Etablovala se na hudební scéně
v New Yorku a spolupracuje s nejlepšími hudebníky z oblasti latiny, jazzu i vázne hudby. U nás
v Dobřichovicích vystoupila loni společně s chilským hudebníkem Alejandro Lacoste.
Příznivci historie se mohou těšit hned na
dvě přednášky. Dne 15. 3. bude vyprávět profesorka matematiky Alena Šarounová o Kosmovi,
pověstech, legendách a kamenných dokladech. Alena Šarounová u nás pravidelně pořádá
přednášky o architektuře pohledem geometra.
Druhou přednášku Dobřichovice pod palbou
hloubkařů chystá spisovatel a badatel Filip Vojtášek. Zároveň nám představí knihu Pod palbou
hloubkařů (hloubkaři je označení pro stíhací
piloty, jejichž úkolem za druhé světové války bylo
operovat v nízkých letových hladinách a útočit
především na malé pozemní cíle a narušovat tak
týl nepřítele, jeho infrastrukturu, zásobování či
znesnadňovat mu komunikaci. Mezi nejslavnější
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akce těchto pilotů patřily útoky na vlaky (podle
Wikipedie).
Na první jarní den 21. 3. chystáme přednášku
skalničkáře Zdeňka Zvolánka o trvalkách a v

neděli 22. 2. v 15h zveme všechny děti s rodiči na
Mikulkovy pohádky divadla Elf.
AK
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Kulturní přehled
Dobřichovic
na březen 2020
Výstavy
Café galerie Bím
Od 12. února můžete v kavárně U Bímů
navštívit výstavu fotografií Marty
Elefteriadu s názvem „Ze života
obyčejných Řeků“.

Další kulturní akce
Neděle 15. března od 17 h
v Bear Place v zámku
Přednáška Aleny Šarounové

Koncert Pocta Zuzaně Navarové v podání Jazz Elements měl ohromný úspěch

Bylo nebylo – úsvit našich dějin
– hledání pravdy, pověsti, legendy,
kamenné doklady, Kosmas a ti druzí.
Prameny názorů na naši vzdálenou
minulost. Vstupné dobrovolné, pořádá
KC Města Dobřichovice.

Sobota 21. března od 17h
v Bear Place na zámku
Přednáška skalničkáře
Zdeňka Zvolánka
Trvalky pro nezalévané zahrady
Vstupné dobrovolné, pořádá KC Města
Dobřichovice.

Neděle 22. března od 17h
v Bear Place v zámku
Divadlo Elf – Mikulkovy
pohádky
Vstupné 70,- Kč, pořádá KC Města
Dobřichovice.

Pondělí 23. března od 19:30
v Bear Place na zámku
Koncert Marty Töpferové
a argentinského tria Gabo
Naase
Vstupenky zakoupíte v předprodeji
Infocentra za 150,-/200,- Kč a za 200,/250,- Kč na místě. Pořádá KC Města
Dobřichovice.
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Čtvrtek 26. března od 19:30
v Bear Place na zámku
Přednáška spisovatele
a badatele Filipa Vojtáška
Dobřichovice pod palbou hloubkařů
1945.
Na přednášce bude možné zakoupit
knihu Pod palbou hloubkařů i s
podpisem autora. Vstupné dobrovolné,
pořádá KC Města Dobřichovice.

Sobota 28. března od 15h Na
Plzeňce 165
Zahradní degustárium
Jarní košt vína
Venkovní akce. Pořádá Víno Cibulka..
Marianne Solivan Quartet ve středu 11. 3. od 20.00 v černošickém Club Kině

Sobota 28. března od 13h na
louce u lávky pro pěší
Slavnosti Morany
Vystoupí Jiří Stivín kvartet, dětský
soubor Mifun, Cabinet, Tango Jazz Band
a další. Pro děti budou připraveny dílny
a další program. Pořádá Balonklub
Karlštejn a Dobnet ve spolupráci
s Městem Dobřichovice.

ČERNOŠICE
Marianne Solivan Quartet (USA/CZ) – top
vocal jazz z New York City
Srdečně vás zveme ve středu 11. 3. od 20.00 do
černošického Club Kina na vystoupení jedinečné
americké zpěvačky Marianne Solivan. Marianne
doprovodí vynikající Walter Fischbacher (USA)
– piano, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (USA) – bicí. Spojení dvou výrazných osobností newyorské jazzové scény! Neomylný swing
Elly Fitzgerald, odvahu Betty Carter a střídmou
věcnost Carmen McCrae, to vše najdete v hlase
Marianne Solivan. Narodila se v newyorské čtvrti
Queens. Studovala zpěv, nastoupila na bostonskou konzervatoř se zaměřením na hudební
divadlo a poté nastoupila na věhlasnou Berklee,
kde získala dvojitý titul a vyučovala zde poté
i sama. Nakonec nastoupila na New England Conservatory, kde získala vytoužený magisterský titul
v oboru jazzu.
Vyzbrojena dvěma prestižními tituly a impozantním talentem, se Marianne Solivan přestěhovala zpět do svého rodného města, aby záhy
bodovala ve finále newyorské pěvecké soutěže
Jazzmobile Vocal Competition. Marianne zvládá
vše, od velkých jazzových pódií a zpívání s big
bandy, přes hraní v tradičních newyorských
jazzklubech, až po intimní recitály v manhattanských restauracích. Bez ohledu na místo a obsazení jsou milovníci jazzové hudby vždy uchváceni
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Erika Stárková & Bill Candy v pátek 27. 3. od 20.00 v černošickém Club Kině

Pohádka o Malence v neděli 22. 3.od 16.00 v černošickém Club Kině
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Město Dobřichovice
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
zveřejňuje
ve smyslu ustanovení § 38, odst. 1 a § 39, odst. 1 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpis, v souladu s § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

záměr pronajmout obecní byt
v ulici V Zahradách čp.1081,
tzn. nemovitý majetek, který je na základě § 2, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve vlastnictví města Dobřichovice.
Uveřejnění záměru bylo schváleno usnesením č. 09-21-20 Rady města Dobřichovice
dne 28. 1. 2020.
Popis objektu
Jedná se o byt č. 11 v bytovém domě č. p. 1081, umístění bytu je v 1. patře. Výměra bytu:
46,21 m² + lodžie 5,94 m² + sklep 4,25 m² a podzemní garážové stání 15 m². Dispozice:
2 pokoje (9,69 m² a 21,59 m²), kuchyňský kout (3,52 m²) a příslušenství.
Prohlídka je možná po předchozí telefonické dohodě (tel. +420 273 136 933).
Podmínky pronájmu
-p
 ředpokládaný pronájem od 1. 4. 2020. Nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok
s možností prolongace
-m
 inimální nájemné ve výši 12.000, – Kč (slovy dvanácttisíc Kč) měsíčně bez DPH (od
DPH osvobozeno); je požadována vratná kauce ve výši měsíčního nájmu
-p
 oplatky (dle rozpisu předchozího nájemce) cca 2.000,- Kč (nezahrnuje spotřebu el.
energie)
- doložení bezdlužnosti (u OSVČ)
- reference od zaměstnavatele (u fyzických osob)
- výpis z rejstříku trestů
Svůj záměr prosím dodejte do podatelny MÚ Dobřichovice nebo zašlete písemně na
adresu: MÚ Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice.
Příjem nabídek končí dne 6. 3. 2020.
Zalepenou obálku označte textem Pronájem obecního bytu V zahradách č.p.1081
a nápisem Neotevírat. Nezapomeňte připsat svůj telefonní nebo e-mailový kontakt.
Výběr nájemce bude následně projednán na schůzi Rady města Dobřichovice.
Doba zveřejnění 12. 2. – 6. 3. 2020
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo záměr zrušit bez udání důvodu, popřípadě nevybrat
žádnou z předložených nabídek.
Mgr. Pavel Mráz
tajemník MÚ Dobřichovice
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Udělejte si zásoby vína na první
jarní grilování a rodinné oslavy!
Doprodej skladových zásob starších ročníků
za velkoobchodní ceny přímo od vinaře.
Ceny již od 95,- Kč za láhev, vybraná vína
můžete před zakoupením ochutnat!
Najdete nás v Dobřichovicích,
ul. Na Plzeňce 165.
Nutno volat předem na 602 255 925
nebo pište na michaela@vinocibulka.cz
VINO CIBULKA MIKULOV – rodinné
mikulovské vinařství se sídlem v Dobřichovicích.

Vila Dobřichovice, vícegenerační
5+1 a 2+kk, s bazeném,
v nádherné vzrostlé a velmi pečlivě udržované zahradě, s výhledem do
údolí Berounky.
To vše na pozemku o velikosti 1.800 m2, celková obytná plocha 175 m2
obytné plochy, plus technické zázemí a garáže.
Cena: 18.900.000,- Kč

The Primitives Grup
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155

TJ SOKOL DOBŘICHOVICE
Rozpis cvičení všestrannosti pro rok 2019-20

KDY

CVIČITELÉ

Rodiče a děti od 1.5 roku do 4 let

Středa 9.15 – 10.15 MS
KAPACITA NAPLNĚNA

Nolová I.

Předškolní děti od 4 do 6 let
(bez rodičů)

Úterý 16.00 – 17.00 MS
KAPACITA NAPLNĚNA

Oravská L.

Florbal chlapci od 1. třídy

Úterý 17.00 – 18.30 Hala Bios

Horáček J.

Zdravotní cvičení

Pondělí .18.00 – 19.00 MS
Čtvrtek 18.00 - 19.00 MS

Císařová J.
Kýhosová P.

Pilates pro muže a ženy

Pondělí 9.00 - 10.00 MS
Neděle 19.00 - 20.00 MS

Matějková J.

MS= malý sál
Cvičení oddílů začíná od 1. 2. 2020.
Výše příspěvků na shora uvedené hodiny pro děti na 2. pololetí školního roku 2019/20 je 800.- Kč.
Sokolská známka pro nové členy: děti a senioři od 60 let 200,- Kč
a dospělé 500,- Kč na kalendářní rok 2020
Sourozenecké slevy a sleva při návštěvě více oddílů. Změna rozvrhu vyhrazena.
Informace o cvičení Vám rádi poskytneme na tel.č. 721 173 368 , mail: irenanolova@seznam.cz
www.sokol-dobřichovice/vsestrannost

Erika Stárková & Bill Candy
Kulturní středisko při MěÚ Černošice Vás zve
v pátek 27. 3. od 20.00 do Club kina na pořádnou
porci muziky v podání Eriky Stárkové a kapely
Bill Candy. Setkali se vlastně shodou šťastných
náhod na předávání cen divadelní kritiky. Ona –
energická zpěvačka zaměřená na soul, funk a jazz
se strhujícím projevem a obrovským proudem
energie, oni – dlouholetí kolegové multiinstrumentalisté a hráči, kteří neustále vyhledávají nové
výzvy. Vznikl projekt, který i přes svůj skromný
počet hráčů dokáže divákům předvést plnohodnotný zážitek velkého tělesa. Eriku budete spíše
znát z českých seriálů jako Četnické humoresky,
Kriminálka Anděl, Tátové na tahu nebo Strážmistr
Topinka. V seriálu České televize Most! ztvárnila
roli transsexuálky Dáši. Energická Erika nejen
dobře vypadá, ale bezvadně zpívá. Vstupné
v předprodeji v Clubu 200 Kč, na místě pak 250
Kč. Vstupenky si můžete také zakoupit i na www.
smsticket.cz.
Pavel Blaženín
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PRAHA – ZBRASLAV
Divadlo Jana Kašky – nová hra Láska mezi
nebem a zemí
Možná ani nevíte, že na Zbraslavi je krásné
a moderně vybavení divadlo. Jmenuje se Divadlo
Jana Kašky, ale většinou mu říkáme Zbraslavské divadlo. V divadle hrajeme každou sobotu
od 15.00 hod. pohádky pro děti a v týdnu také
činohru pro dospělé. Nedávno jsme měli premiéru veselohry LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ, kterou
napsala anglická spisovatelka Pam Valentine
a režie se ujal Oldřich Vlček.
Jedná se o velice povedenou komedii, ve
které si mladí novomanželé (Flis a Simon) pronajmou starší dům a hodlají v něm založit rodinu.
Netuší však, že v domě jsou stále původní majitelé (Jack a Susie) v podobě duchů, kteří se všemožně snaží zabránit pronájmu, aby si ochránili
svůj klid. Záškodnickou činnost zaměří na realitního makléře (Mark), který jejich kousky přijímá
s vypětím všech sil. Do děje nemalou měrou
zasáhne také výstřední matka Flis (Marcia)
a strážný Anděl.
Komedie je nabitá veselými okamžiky, kdy se
od srdce zasmějete a ke konci je i trochu dojemná.
Nenechte si toto představení ujít a zajistěte si
vstupenky na stránkách divadla www.divadlozbraslav.cz. Na těchto stránkách si také můžete
zajistit vstupenky na dětská představení.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že se
budete dobře bavit.
Termíny představení: 5. a 10. března a 16. a 28.
dubna 2020
Divadlo Jana Kašky, www.divadlozbraslav.cz

Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
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 plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

jejím zvukem a stylem. Více: www.mariannesolivanjazz.com.
Vstupné v předprodeji a v Clubu 180 Kč,
na místě pak 200 Kč. Vstupenky si můžete také
zakoupit i na www.smsticket.cz. Srdečně zve
město Černošice.

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

t e l e f o n n í

KATEGORIE

Policie – 158

D ů l e ž i t á

Platný od 1. 2. 2020
O kapacitě jednotlivých hodin rozhodují jednotliví cvičitelé

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 periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 17. února 2020
Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2020
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
P. Hampl, M. Pánek, J. Růžek,
J. Knajfl, F. Kándl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárna JDS, spol. s r. o.

