
Informační list
Dobřichovice

	 Územní	plán	vstoupil	do	závěrečné	fáze

	 Sběr	objemného	odpadu

	 Jojogym	otevřel	novou	halu	pro	sportovce

	 Dobřichovické	seniorky	nejlepší	v	ČR

r o č n í k  2 6  /  1 7 .  z á ř í  2 0 2 0  /  D o b ř i c h o v i c e

m



2

9/2020

Projednávání územního 
plánu

Ve čtvrtek 10. září proběhl další milník v projed-
návání územního plánu našeho města. Tímto 
milníkem je veřejné projednání návrhu územ-
ního plánu, které se konalo od 17 hodin v  sále 
Dr. Fürsta. Veřejné projednání je druhou oficiální 
prezentací územního plánu, k němuž v  této fázi 
mohli občané podávat nejen své připomínky, 
ale-i námitky. Prvním představením územního 
plánu bylo tzv. „společné jednání“. Ve společném 
jednání uplatnily svá stanoviska k  územnímu 
plánu především všechny dotčené orgány, ale 
měli zde možnost se vyjádřit formou připomí-
nek (nikoli námitek) poprvé i občané. Po společ-
ném jednání doznal návrh územního plánu řadu 
změn, které vycházely ze stanovisek dotčených 
orgánů a z připomínek občanů.  

Veřejného projednání se zúčastnil výkonný 
pořizovatel, jímž je Ing. Ladislav Vich, za zpraco-
vatele pak Ing. arch. Pavel Hnilička a  Ing. arch. 
Jana Kafková. Pořizovatel celé veřejné projednání 
moderoval, přičemž na úvod seznámil přítomné 
občany, jichž se na projednání zúčastnilo kolem 
90, s dalšími kroky v procesu pořizování územního 
plánu, které by měly vést k  jeho vydání zastupi-
telstvem. Poté následovala podrobná prezentace 
projednávaného územního plánu a  jeho regula-

tivů Ing. arch. Hniličkou. Po této prezentaci pak 
pořizovatel a  zpracovatel odpovídali na dotazy 
občanů. Na veřejném projednání byla přítomna 
i  většina zastupitelů. Ti však v  této fázi přípravy 
územního plánu neměli pravomoc o  územním 
plánu, ani jeho dílčích regulativech hlasovat, ale, 
podobně jako ostatní občané, kladli pořizovateli 
a  především zpracovateli otázky. Mnoho těchto 
otázek bylo velmi podnětných a  směřovalo 
k  vysvětlení jednotlivých regulativů. Ty by totiž 
měly být, pokud možno, zcela jednoznačné, aby 
neumožňovaly více alternativních výkladů.

Od zveřejnění návrhu územního plánu, 
které proběhlo 20. července, až do 17. září (tedy 
do sedmi dnů po veřejném projednání) mohli 
občané opět podávat své připomínky a námitky 
k  územnímu plánu. Do uzávěrky Informačního 
listu, tedy dva dny před tímto datem přišlo na 
městský úřad cca 50 připomínek a námitek, což je 
podstatně méně, než kolik přišlo připomínek po 
společném jednání. 

Aby se občané v  problematice pořizování 
územního plánu lépe zorientovali, poskytli zastu-
pitelé (napříč všemi třemi politickými uskupeními) 
v  Dobřichovickém infocentru poradnu, kde ve 
čtvrtek 3. 9. a  v pondělí 14. 9., vždy od 16,00 do 
20,00 hodin, odpovídali na rozličné dotazy občanů. 
Často ze strany občanů padaly dotazy na procesní 
stránku pořizování ÚP, jako např. „jaký je rozdíl 
mezi připomínkou a  námitkou“ nebo „jak podat 

správně námitku a  jaké má mít námitka formální 
náležitosti“. Dalším typickým dotazem bylo „jaký 
je rozdíl v  regulativech v  určité lokalitě mezi stá-
vajícím a nově připravovaným územním plánem“. 
Mnoho dotazů pak směřovalo přímo ke konkrét-
ním pozemkům konkrétních občanů a  možnosti 
jejich využití dle nového územního plánu.  

Na základě došlých připomínek či námitek 
ještě zcela určitě dojde k úpravám ve výkresech 
i  v textové části územního plánu. Pokud tyto 
změny nebudou mít charakter podstatné úpravy 
návrhu územního plánu, bude moci pořizova-
tel učinit další kroky, vedoucí k  vydání územ-
ního plánu. Pokud by však k  podstatné úpravě 
v návrhu došlo, znamenalo by to nutnost návrh 
ÚP znovu veřejně projednat.

Na novém územním plánu se pracuje již více 
než 9 let. V  dubnu 2011 bylo schváleno zahá-
jení procesu pořízení nového územního plánu, 
přičemž 25. 9. 2012 bylo zastupitelstvem schvá-
leno zadání územního plánu. Toto zadání bylo 
následně upraveno usnesením zastupitelstva 
z 10. 12. 2013 a od tohoto data na územním plánu 
začal pracovat Ing. arch. Hnilička. Od rozhodnutí 
pořídit nový územní plán tedy uplyne za několik 
měsíců 10 let, přičemž práce na něm trvají již 7 
let. Doufám tedy, že proces projednávání územ-
ního plánu již v dohledné době dospěje do cílové 
rovinky. 

Petr Hampl

Termíny pro podzimní svoz 
odpadů

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou při-
staveny v sobotu dne 3. října 2020 dle následují-
cího 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 kon-
tejneru 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, nebez-
pečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje a  obaly od nich), 
bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Poslední termín svozu velkoobjemového 
odpadu pro rok 2020 je stanoven na 12. prosince.

Nebezpečný odpad se bude v  roce 2020 
svážet naposledy 5. prosince.

-tjmnk-

O čem jednala rada města

Rada byla seznámena s  formulacemi připomí-
nek k projektu „Posouzení vlivů na životní pro-
středí“ (EIA) od odborníka na železniční stavby 
k projektu optimalizace trati. Jeho připomínky 
obsahovaly body týkající se samotné realizace 
stavby (doprava a  skladování materiálu, praš-
nost, hluk, znečištění komunikací, pravidla pro 
práci v noci apod.) i následné existence a vlivu 
hotové stavby (již dříve uplatňované poža-
davky na typy kolejí a jejich podložení, parame-
try pro použití protihlukových stěn – umístění, 
max. výška, řešení Tyršovy ulice, podjezd do 
Všenorské ul., podchody pod tratí atd.). Rada 
vzala připomínky na vědomí a  uložila staros-
tovi doplnit připomínky k  projektu o  podněty 
zastupitelů. 

Investor projektu Statek Dobřichovice v Palac-
kého ulici požádal radu o  souhlas s  řešením 
veřejného prostoru před stavbou, tedy nového 

chodníku, zeleně a podélných parkovacích stání, 
které by měl vybudovat. Zároveň byl radě před-
ložen návrh plánovací smlouvy, kde se k  výše 
uvedenému zavazuje; navrhuje pak částku za 
odkup pozemku městem v šíři, o kterou ustoupí 
na novou uliční čáru, tedy o 3,5 m ve výši 8.000,- 
Kč za m² bez DPH. Tato cena je odvozena od cen 
obdobných stavebních pozemků. Dle názoru 
radních je však nutno ověřit cenu nezávislým 
znaleckým posudkem.

Rada s  návrhem řešení veřejného prostoru 
vyjádřila souhlas, diskutováno bylo pouze 
osazení 4 stromů, kde se radní shodli na poža-
davku osázet je v úrovni terénu v pevně daných 
pozicích, a nikoliv v květináčích. Návrh na odkou-
pení ustoupeného pozemku bude předložen 
zastupitelstvu města.

Správce městského lesa předložil radě ke 
schválení dokument, který obsahuje soubor 
opatření a  postupů minimalizujících riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a  dřevař-
ských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh. Rada 
dokument schválila.

Starosta předložil radě města cenovou 
nabídku firmy Froněk na vyasfaltování sjezdu 
z  Vrážského kopce do osady Kluček; cenová 
nabídka byla předložena i  technickému dozoru 
města J. Tichánkovi, který na ní nenašel závady 

Slovo starosty

Zprávy z městského úřadu

Obrázek na titulní straně: Letošní Vinařské slavnosti opět přivítaly mnoho milovníků vína. Foto Hynek Moravec
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Dobřichovické vinařské 
slavnosti 2020

I přes koronavirovou dobu se město Dobři-
chovice ve spolupráci s  Rockovratem neza-
leklo obávaných restrikcí, a  nakonec se 
uskutečnil koncem srpna již 18. ročník vinař-
ských slavností. Pravdou je, že do poslední 
chvíle nebylo jisté, zda budou moci vinařky 
proběhnout a pokud ano, tak zda i ve stejném 
rozměru jako v  předchozích letech. Vše ale 
dopadlo dobře, jen vinařů přijelo méně, 
nicméně o  to kvalitnější jejich výběr byl. 
Se svými víny se zde prezentovali účastníci 
soutěže Makro vinař roku České republiky 
2020. O  této soutěži každoročně rozhodují 
odborné komise na základě hodnocení kvality 
jednotlivých soutěžních vzorků. Slavností 
vyhlášení probíhá na pražském Žofíně a  je 
natáčeno  Českou televizí. 

Na vinařských slavnostech vyhlásil mode-
rátor Radiožurnálu Petr Král další soutěž „Můj 
vinař roku 2020“, ve  které hlasuje naopak veřej-
nost.   Hlasovali také účastníci vinařek. Nejvíce 
hlasů získal Libor Průdek, který převzal od sta-
rosty města skleněnou trofej ze sklárny Preciosa.  
Hlasovací lístky byly slosovatelné, losovalo se 
o hodnotné ceny, které do soutěže zajistilo město 
Dobřichovice. Nelze opomenout ani kvalitní 
výběr hudebního programu, vystoupili napří-

klad Prague Conspiracy, Terne Čhave, Modrý 
cimbál, Charlie Slavík revue a  další. Děkujeme 
všem návštěvníkům, kteří dorazili v dobré náladě, 
vinařům,  umělcům, sponzorům a  samozřejmě 

celému týmu z Rockovratu a z města za přípravu 
a organizaci. Napřesrok se budeme opět těšit na 
viděnou.  

Andrea Kudrnová 

a  cenu označil jako přiměřenou. Rada souhlasí 
s  provedením  rekonstrukce a  vyasfaltováním 
sjezdu z Vrážského kopce do osady Kluček firmou 
Froněk dle její cenové nabídky a  pověřuje sta-
rostu realizací tohoto usnesení. 

Místostarosta Pánek seznámil členy rady 
s  požadavkem obyvatel Dobřichovic, žijících 
v  okolí ulice Tyršova směrem do Letů (Lety pod 
Lesem) na vytvoření jednoduchého asfaltového 
povrchu. Rada vyasfaltování této ulice schválila.

Rada vyhodnotila nabídky na pronájem 
vinárny na zámeckém nádvoří. Ve lhůtě pro 
odevzdání dorazily dvě nabídky a  obě byly po 
formální stránce shledány v  pořádku. Po jejich 
prostudování se členové rady shodli na tom, 
že požadavkům na provoz vinárny na zámec-
kém nádvoří vyhovuje více nabídka „U věže“, 
kterou předložil J. Tomšů. Starosta připraví návrh 
nájemní smlouvy. 

Rada projednala žádost družstva COOP Praha 
– západ o připojení objektu v Palackého ulici, na 
veřejný vodovodní řád. Dle informací žadatele 
bude třeba provést výkopové práce na pozemku 
p. č.  704/1 ve vlastnictví města; výkop bude pro-
veden pouze do zatravněné části pozemku, který 
bude dle příslibu žadatele po ukončení prací 
uveden do původního stavu; technické práce 
spojené s vybudováním přípojky provede společ-
nost Aquaconsult. Rada s připojením na veřejný 
vodovod souhlasí. 

Rada se zabývala cenovou nabídkou Ferdi-
nanda Lefflera na realizaci nového vzhledu kruho-

vého objezdu (realizace J. Nussbauer) a souhlasí 
s cenovou nabídkou nového vzhledu kruhového 
objezdu a  pověřuje úřad spoluprací s  realizáto-
rem tak, aby byl dodržen navržený harmonogram 
a v průběhu září 2020 došlo k realizaci akce.

Na zasedání byl pozván M. Neubert, aby pre-
zentoval další kroky při návrhu nových hodin 
jako architektonického doplňku města Dobři-
chovice. Základní tvar zůstává stejný; s  radním 
Kándlem konzultoval M. Neubert materiál – 
záměr je využít sklo jako nosný i vizuální prvek. 
Radě byly v rámci prezentace představeny verze 
s využitím tmavého i světlého základního mate-
riálu s  tím, že dle názoru M. Neuberta je do 
daného prostoru vhodnější světlejší varianta. 
Finální návrh hodin by měl být k  dispozici na 
konci září. 

Rada obdržela žádost o  souhlas se startem 
balonu z  plochy u  lávky pro pěší a  souhlasila 
s ním.  

Rada souhlasí s  vybudováním parkovacího 
stání v Americké ulici. 

Rada schválila návrh starosty na zvýšení 
finančních odměn (nad rámec stanovený 
zákonem) pro členy volebních komisí o 1.000 Kč.

Starosta informoval radní o  konání Food 
festivalu – odehraje se 3. října v  areálu dobři-
chovického zámku. Následná diskuze se vedla 
o zavedení poplatku za pronájem zámku a dalších 
podmínkách, za kterých by bylo možné festival 
uspořádat. V  závěru se radní shodli na tom, že 
v  letošním roce poplatek vybrán nebude, ale je 

třeba upozornit organizátory akce, že požada-
vek na něj bude uplatněn od následujícího roku. 
V  letošním roce však bude město Dobřichovice 
od organizátora požadovat složení vratné kauce 
ve výši 10.000,- Kč a důsledně trvat na používání 
vyhrazených parkovacích míst pro účastníky fes-
tivalu (břeh řeky u kempu), zajištění pořadatelské 
služby, zajištění úklidu apod.

Starosta informoval radu o  chystaném 
podpisu smlouvy s Mgr. Hodkovou na administ-
raci veřejné zakázky formou jednacího řízení bez 
uveřejnění, vedoucí k  výběru projekční kance-
láře pro zpracování projektu na využití pozemků 
v centru města Dobřichovice.

Rada města byla dále informována o potřeb-
ných úvodních krocích před realizací výběrového 
řízení na služby městské policie. Tajemník konsta-
toval, že město Dobřichovice ještě neobdrželo 
oficiální výpověď veřejnoprávní smlouvy tak, jak 
bylo avizováno starostou města Černošice 21. 7. 
2020. V  okamžiku doručení výpovědi do Dobři-
chovic, Karlíku a Řitky navrhne město Dobřicho-
vice zmíněným obcím sloučit zadávací řízení (s 
touto variantou obě zmíněné obce předběžně 
souhlasí). Rada diskutovala i  možnost zřízení 
vlastní městské policie, ale tu pro tento okamžik 
odmítla s ohledem na zásadní organizační, perso-
nální i ekonomickou zátěž.

Radní upozornili na potřebu aktualizace foto-
grafií na www stránkách (ať už v galerii, nebo na 
hlavní stránce).  

podle zápisu z jednání vk

Domácí zpravodajství

Každý si vybral to své nejlepší víno
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Festival svíčkové omáčky 
letos nebude

Podivnosti letošního roku pokračují, a  pokud 
jsme si na přelomu jara a  léta mysleli, že máme 
vše za sebou, ukazuje se, že to vůbec pravda 
nebyla. Osobně příjemně naladěn, po relativně 
úspěšných divadelních slavnostech, jsme se 
spolu s kolegy z přípravného výboru rozhodli při-
stoupit k vyhlášení termínu již 6. ročníku Festivalu 
svíčkové omáčky – memoriálu Jenufa Šuchmy. 
V tuto chvíli byly přípravy v plném proudu, pole 
soutěžících se krásně zaplňovalo a  vše nasvěd-
čovalo, že se v  sobotu 10. října odpoledne po 
farmářských trzích opět setkáme na zámeckém 
nádvoří. A  se lžičkami v  rukou se   pustíme do 
společného ochutnávání omáček označovaných 
jako svíčkové. Navíc. Pozvání pro letošek přijal 
a  svou účast v  porotě přislíbil známý hudebník 
Petr Janda.

Jenomže vývoj posledních dnů a pokračování 
chaotických kroků vládních představitelů rozsví-
tilo na našem semaforu žluté světlo. Zpozorněli 
jsme, dali hlavy dohromady a  po nedlouhém 
zvažování všech pro a proti jsme nakonec nechali 
semafor rozsvítit světlo červené a s lítostí musíme 
prohlásit, že přehlídka svíčkových letos nebude. 
K  tomuto rozhodnutí přispěla nejenom nepře-
hlednost situace a  očekávaná neočekávanost 
rozhodnutí těch nahoře, ale i skutečnost, že řada 
z  nás má tu větší, tu menší obavy z  té záhadné 
nemoci a  že chtít po lidech, aby přišli ve velmi 
hojném počtu na jedno místo, pod střechu party 
stanu a tam společně ochutnávali z několika „kas-
trůlků“ omáčku, by řadě z  nás nepřipadalo jako 
moudré a prozíravé, a že by tedy i účast mohla být 
menší, atmosféra neveselá, a  nedej bože, kdyby 
ještě nakonec některý z přítomných byl následně 
pozitivně otestovaný.

S  velkým poděkováním za podporu tedy 
vracíme již načerpaný grant našemu městu a rádi 
bychom vyjádřili naději, že v příštím roce snad už 
konečně bude po všem a budeme si zase v bez-
starostném rytmu moci dopřát dobrot zvaných 
svíčková omáčka.

JG

Slavnostní přivítání 
prvňáčků

V úterý 1. září jsme na naší škole přivítali 83 
nových prvňáčků. Netradičně jsme vítali každou 
třídu zvlášť, ale tradičně na zahradě školy. 
Některé děti radostně poskakovaly, jiné se trochu 
ostýchaly a někomu ukápla i slzička. Nakonec to 
ale všichni zvládli a společně se svými paními uči-
telkami vkročili pravou nohou do budovy školy.

Pan ředitel dětem popřál, aby se jim ve škole 
líbilo a chodily tam rády. Rodičům pak popřál, aby 
byli na svoje děti pyšní a  aby se nám společně 
podařilo z dětí vychovat vzdělané a slušné lidi.

Petra Mejstříková Sulková

Angličtina pro děti 
i dospělé v Dodo

Od konce září opět nabízíme v  Dobřichovickém 
domku kurzy angličtiny pro dospělé i  děti. Rádi 
přivítáme nové zájemce!
AJ hrou a písničkou pro děti 
Úterý 13.15 – 14.15 začátečníci 1.- 2. třída
Úterý 14.40 – 15.40 mírně pokročilí 3.- 4. třída

Za pomoci interaktivních cvičení, písniček, 
básniček, herních aktivit, sledování videí a  čtení 
se děti seznámí se základní slovní zásobou a jed-
noduchými větami, čímž snadněji a  přirozeně 
objeví nový jazyk. Máme zkušenosti s  výukou 
přes internet.

Převádění dětí ze školní družiny do DoDo 
a zpět zajištěno.
Angličtina pro dospělé
úterý 18.30 – 19.45 AJ konverzace středně 
pokročilí – nově
čtvrtek 10.00 – 11.15 středně pokročilí I
pátek 9.00 – 10.15  mírně pokročilí I
pátek 10.30 – 11.45 mírně pokročilí II

(římská číslice u  kurzů označuje přibližný 
stupeň pokročilosti, případné drobné   časové 
změny v rozvrhu možné po dohodě)

Výuka probíhá v  malých skupinkách. Učební 
texty s  poslechy jsou doplňovány aktuálními 
internetovými materiály v  angličtině s  mož-
ností pravidelného sledování vybraných videí. 
V  případě potřeby je možnost výuky přes inter-
net. Vždy můžete počítat s  ukázkovou lekcí 
zdarma. Cena kurzu cca 140 Kč za 75 min.

Více informací na: https://www.dobrichovic-
kydomek.cz/ nebo tel. 776 028 441.

Z.S.

30 let skautingu 
v Dobřichovice – setkání

Bylo to v prosinci 1989, kdy se několik bývalých 
skautů a skautek, na popud Edy, vedoucí z  roku 
1968, sešlo a domluvilo se na obnovení skautingu 
v  Dobřichovicích. A  hned si určili nelehký úkol: 
v co nejkratší době nabrat děti, začít s nimi pra-
videlně pracovat a uspořádat letní tábor. A jak si 
určili, tak se stalo. První schůzka oddílu skautů se 
uskutečnila 10. ledna 1990. A od té doby v Dobři-
chovicích znovu existuje skautské středisko Lesní 
moudrost a funguje nepřetržitě již 30 let.

A právě u  příležitosti 30. výročí jsme se roz-
hodli uspořádat setkání lidí, kteří během těchto 
let střediskem prošli. Původně jsme se chtěli sejít 
již na jaře, ale okolnosti byly bohužel proti. Takže 
to bude až na 2. pokus:

Zveme všechny skauty a  skautky, vlčata 
i světlušky, rovery i rangers, vedoucí i old-skauty, 

bývalé i dnešní, přijďte si v neděli 4. října 2020 od 
10 do 18 hodin do klubovny zavzpomínat na své 
skautování.   Zveme samozřejmě také všechny, 
kteří skautovali v roce 1968. 

Nemáme žádný pevný program, nepořá-
dáme žádnou přednášku, výstavu ani hostinu, 
nemáme žádné oficiální zahájení ani ukončení. 
Jen si přijďte mezi 10:00 – 18:00 hod. popovídat 
a  zavzpomínat. Ať už s  námi nebo mezi sebou. 
Domluvte se, dejte vědět těm, co se z Dobřicho-
vic odstěhovali, vezměte sebou rodiny a přijďte. 
Rádi vás uvidíme.  Do klubovny se určitě všichni 
nevejdeme, ale nebojte, postavíme okolo nějaké 
táborové stavby a místa bude dost. No a nějaké 
fotky nebo videa se určitě taky najdou.

Za středisko Lesní moudrost Dobřichovice
Vladimír Gemperle – Ujo

Živá a zdravá navzdory 
prognózám

Srdečně Vás zveme na živou besedu & online 
vysílání  s paní Ilonou Chrobokovou – Dobro-
vodskou, ženou,  která se vědomou péčí přičinila 
o  uzdravení – radikální remisi onkologického 
onemocnění – a  napsala o  tom knihu  Moud-
rost jabloňových květů. Moderátorkou besedy 
bude Iveta Kučerová, zakladatelka programu Živá 
radost pro ženské zdraví a primární prevenci 

Co můžete udělat proto, abyste zůstali živí 
a  zdraví? Nebo se uzdravili?  Autorka Vám před-
staví svou knihu, nabídne praktické tipy a  inspi-
raci, jak zvládnout životní krize. Knížku si můžete 
během setkání zakoupit.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 8. října 2020 
od 18:30, živě v knihovně Dobřichovice či online 
u  vás doma, formou videokonference. Místo je 
třeba si předem rezervovat, počet míst je limi-
tován:  online.zivaradost.cz/ziva-zdrava-ilona.
Vstupné je ve volitelné výši, následně po události.

IK

Cvičíme Feldenkraisovu 
metodu

Lekce Feldenkraisovy metody mají svou skupi-
novou i  individuální formu a  v  našich centrech 
nabízíme obě dvě. 

Skupinové lekce Feldenkraisovy metody, 
známé také pod názvem Pohybem k  sebeuvě-
domění (z anglického ATM – Awarness Through 
Movement) probíhají většinou v leže na zemi (na 
zádech, boku či břiše), mají pomalé tempo a jsou 
tvořeny jednoduchými pohyby a jejich kombina-
cemi. Účastníci se uvědomělým vnímáním sebe 
sama v souvislosti s působením zemské přitažli-
vosti učí posuzovat pohyb tak, jak to dělají malé 
děti – podle pocitu příjemnosti, plynulosti, jedno-
duchosti, lehkosti a efektivity. Objevují pro sebe 
nové, zdravější vzorce pohybu. Důležitý je hlavně 
prožitek, nikoliv výkon.

Cvičení pomáhá proti bolestem pohybového 
systému, zlepšuje flexibilitu, stabilitu a koordinaci 
pohybů. Přináší také uvolnění od napětí a zvyšuje 
kvalitu života.

Účast na cvičení není omezena věkem ani 
fyzickou kondicí. Cvičení je vhodné pro ty, kteří 
se s  Feldenkraisovu® metodou chtějí prakticky 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
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seznámit a  vyzkoušet si její účinky sami na 
sobě. Předchozí zkušenosti nejsou nutné. Účast 
na workshopu je třeba dobře zvážit v  případě 
akutních zdravotních potíží!

V  našich centrech nabízíme skupinovou 
formu Feldenkraisovy metody v  pravidelných 
dvouhodinových lekcích či jako celodenní 
workshop. Aktuální nabídku termínů naleznete 
na našich webových stránkách.

Funkční integrace® je individuální forma 
terapie vycházející z Feldenkraisovy® metody. Její 
obsah a  průběh je zcela přizpůsoben potřebám 
klienta. Probíhá v  leže na lehátku, klient má na 
sobě pohodlné oblečení. Lektor nevede klienta 
hlasem jako u  skupinové formy cvičení, ale 
prostřednictvím jemných dotyků, kdy pohybuje 
tělem klienta a  pomáhá mu prozkoumat 
funkčnost pohybů jeho těla. Tím mu pomáhá 
pohyby, které často nevědomky provádí, poznat 
a  uvědomit si je.   Nabídne mu také pohyby 
nové, pro tělo přirozenější a  funkčnější. Tím mu 

pomáhá zbavit se nevhodných pohybových 
návyků a nahradit je pohyby vhodnějšími.

Občané města Dobřichovice navíc mohou na 
skupinové lekce využít slevu 50%, kterou nabí-
zíme až do vyčerpání grantu, který jsme obdrželi 
od města Dobřichovice.

Mgr. Kateřina Šestáková, Centrum komplexní péče 
Dobřichovice, www.ckp-dobrichovice.cz

Nová mateřská škola 
v Letech otevřena 

Dne 31. srpna přestřihli slavnostní pásku spolu 
se starostkou Letů Bárou Tesařovou, paní poslan-
kyně Věra Kovářová i  starostové nebo místosta-
rostové okolních obcí. Oddechnout si tak  mohli 
nejen rodiče v Letech, ale také spádovém Karlíku, 
Mořince a Černolicích. Kapacita 101 dětí už bude 
dostatečná. Děti tančily, slunce svítilo a tak se po 
slavnostních projevech mohli všichni vydat na 

průzkum interiéru školky. Zájem byl velký. No, 
řekněte sami, kdy naposledy jste se vrátili do škol-
kových let, ve kterých se tvoří pevná přátelství, 
mnohdy na celý život, jak zmínila paní poslan-
kyně Kovářová. Přejme tedy klukům i  holkám 
z  naší školky, aby mohli v  Letech v  budoucnu 
pokračovat i na prvním stupni školy základní.

Markéta Huplíková, místostarostka obce Lety

Nejvýznamnější obrazy 
slavných českých malířů 
inspirované Berounkou 
a okolím
Lektorka Národní galerie v Praze paní Mgr. Monika 
Švec Sybolová  nám ve středu 21. října v  17:00 
hod. představí v  kavárně Městečko,  v  Letech 
nejvýznamnější obrazy slavných českých malířů 
19.  a  20.  století  s přihlédnutím  na  umělce inspi-
rované Berounkou a  krajinami Berounska:  např. 
Václav Špála – malíř Berounky, Alois Kalvoda – malíř 
Křivoklátska, Julius Mařák či slavný Jan Preisler 
a další. Seznámení s řadou krásných romantických 
a  impresionistických děl našich umělců doplní 
lektorka povídáním o významné výstavě děl slav-
ného Rembrandta van Rijn, považovaného za nej-
slavnějšího malíře všech dob, pod názvem Člověk 
Rembrandt  v  Kinského paláci  v  Praze.  Účastníci 
besedy mají možnost, navštívit tuto jedinečnou 
výstavu přímo pod  vedením naší lektorky v  roli 
průvodkyně v sobotu 14. listopadu. Akce je pod-
porována obcí Lety. Vstup zdarma.

Markéta Huplíková, místostarostka obce Lety

Lampionový průvod 2020   

Pokud to bude jen trochu možné a  hygienická 
omezení to dovolí, skauti i  letos počítají s  pořá-
dáním tradičního Lampionového průvodu a  to 
14. listopadu 2020 od 17:00 na cyklostezce mezi 
zámkem a lávkou prof. Karla Lewita.

AG

Zdravotní kurz v mateřské 
škole

V posledním srpnovém týdnu, kdy jsme v  naší 
školce horlivě chystali vše pro její úspěšné ote-
vření, se celý pedagogický i provozní tým zúčast-
nil intenzivního kurzu první pomoci. Tento kurz 
u  nás již opakovaně vede pan Tomáš Stronček, 
DiS., záchranář a  lektor. Kromě aktivní práce 
u  záchranné služby, je pan Stronček také před-
sedou občanského sdružení Helpík z.u., které má 
za cíl zvyšovat zájem dětí o  téma první pomoci 
a jeho služby pravidelně využívá i naše mateřská 
škola. Každoročně totiž probíhá v  jednotlivých 
třídách školení záchrany zraněného, kdy jsou 
děti hravou formou seznámeny se základy první 
pomoci. 

My dospělí jsme v průběhu celého dopoledne 
aktivně získávali cenné informace ohledně život 

Slavnostní otevření nové budovy mateřské školy v Letech

Všichni, kdo vedou naše nejmenší se účastnili kurzu první pomoci

Zajímavosti
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ohrožujících stavů, zranění, alergických reakcí 
a  učili se, jak tyto situace zvládnout správně. 
Vyzkoušeli jsme si polohování i  transport zraně-
ného, aktivně se seznámili s  aplikací Záchranka, 
s  přístrojem AED (automatizovaný defibrilátor), 
nacvičili si správné zhodnocení krizové situace 
a  následnou resuscitaci člověka, který nedýchá. 
To vše na vlastní kůži a v reálném čase. 

Tento kurz považujeme všichni za velmi pro-
spěšný, a  i když doufáme, že nebudeme muset 
nabyté vědomosti nikdy použít, získali jsme 
jistotu, že kdyby taková situace přeci jen nastala, 
budeme si vědět rady. 

Děkujeme tímto výbornému lektorovi, který 
s  trpělivostí a  nadhledem předával veškeré 
potřebné znalosti a  těšíme se na další setkání, 
tentokrát opět s  dětmi a  jejich plyšovými paci-
enty. 

Za tým MŠ Dobřichovice, Veronika Horáčková

Jojo Gym otevřel špičkovou 
halu

Do další sportovní sezony vstupuje Jojo Gym 
s  novou, špičkově vybavenou tělocvičnou. 
V  pořadí již třetí hala nabízí prostor pro trénink 
vrcholové gymnastiky. Slavnostně byla otevřena 
v sobotu 5. září v  rámci akce Sportovní den pro 
rodinu.

„Podařilo se nám vybudovat unikátní gym-
nastickou tělocvičnu se speciálními kobercovými 
žíněnkami a  špičkovým nářadím, která slouží 
tréninkům oddílů výkonnostní gymnastiky, team-
gymu a dalším akrobatickým sportům. Navíc jsme 
jako první v ČR umístili do prostor hrazdu se samo-
statnou jámou na nácvik veletočů,“ říká Lenka 
Doležalová Pavilková, majitelka Jojo Gymu. 
V nové hale se dále můžete těšit na velkou moli-
tanovou jámu, do které můžete doskakovat 
z hrazdy, bradel, přeskoku nebo tumble tracku. 
K nácviku akrobacie využijete 14 m dlouhý tram-
polínový pás s  doskokem do měkké duchny. 
Gymnastická hala dále disponuje čtyřmi kladi-
nami, dámskými i pánskými bradly, přeskokem, 
lany pro šplh a dalším náčiním určeným pro prů-
pravy.

„Věříme, že si brzy nová hala brzy najde své 
příznivce. Od pondělí zde probíhají naše kurzy pro 
děti, tréninky domácího oddílu Gym Dobřichovice 
a další zájemci se již hlásí. Zájem o novou halu nás 
těší,“ doplňuje Viktor Mojdl, manažer sportovního 
centra. Během slavnostního otevření haly se 
v  rámci gymnastické exhibice představili gym-
nastky pod vedením trenérky Blanky Klabíkové 
z domácího oddílu Gym Dobřichovice a dokonce 
i závodníci z širšího reprezentačního výběru, svě-
řenkyně trenérky Hany Dvořákové z  klubu AC 
Sparta Praha a trenéra Jaromíra Labonka z praž-
ského SK Hradčany. Všichni se postarali o dechbe-
roucí podívanou a  svými výkony motivovali 
přítomné diváky k pohybu.

V sobotu si všichni návštěvníci mohli vyzkou-
šet ukázky kurzů, které Jojo Gym nabízí pro děti 
i dospělé. Celé dopoledne se neslo ve velmi přá-
telské a  slavnostní atmosféře, kterou zde prvně 
šířil i nový maskot Jojo Gymu.

Lenka Graaf

Titul v plážovém 
volejbalovém turnaji za 
Lepší svět vybojoval spolek 
Náruč
V pátek 4. září se ve sportovním areálu na Císař-
ské louce v  Praze konal první ročník unikátního 
turnaje v plážovém volejbale na podporu globál-
ních cílů od OSN. Titul historicky prvního ročníku 
SDGs Beach Volleyball Cupu získal tým Blue 
House, reprezentující spolek Náruč a jeho sociální 
podnik – Kavárnu Modrý domeček. Turnaje, který 
organizovala Asociace společenské odpověd-
nosti, se zúčastnilo celkem 24 smíšených týmů 
reprezentujících firmy, neziskové organizace či 
úřady. 

Beach Volleyball Cup, který se hrál za krás-
ného slunečného počasí, přinesl řadu napínavých 
sportovních okamžiků i  překvapení. Málokdo 
očekával, že z  24 týmů zvítězí právě tým  Blue 
House  složený ze zaměstnanců a  podporova-
telů  Kavárny Modrý domeček. Kavárna zaměst-
nává osoby se zdravotním a  je provozována 
neziskovým spolkem Náruč. Proto není náhodou, 
že se tým Blue House rozhodl hrát právě za SDG 
8 – Důstojná práce a ekonomický růst.

Své překvapení neskrývala ani Marie Hrdá, 
kapitánka vítězného týmu: „Jsme strašně šťastní! 
Opravdu jsme si to moc užili. Je skvělé, že i  malá 
a  ještě ke všemu nezisková organizace měla dnes 
příležitost prosadit se. A  tu příležitost využila. Dali 
jsme o  sobě vědět. A  to je to, proč jsme dnes na 
Císařské louce hráli. Třeba až někdo z  členů Asoci-
ace či veřejnosti bude přemýšlet o  cateringu nebo 
o  vánočních dárcích, naskočí mu – aha, to jsou ti 
vítězové beachového turnaje.“

Všech zúčastněných 24 týmů si domu na 
památku odneslo unikátní SDGs volejbalový 
míč, který zobrazuje všech 17 Cílů udržitelného 
rozvoje. 

Více informací na stránkách Asociace spole-
čenské odpovědnosti.

Marie Hrdá

Miroslav Zítko, předseda ČASPV, při slavnostním otevření nové haly

Družstvo Náruče vyhrálo volejbalový turnaj SDG

Sport
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Ohlédnutí za létem 2020

Středisko volného času Dobřichovický domek 
uspořádalo o  prázdninách 15 příměstských 
táborů s  různou tématikou pro děti všech 
věkových kategorií. Hlavním cílem našich 
táborů je ukázat dětem, jak se dá trávit 
volný čas zábavně, kreativně a  v  pohybu. 
Naše tábory mají velmi široký záběr a  každý 
si jistě vybral to, co ho zajímalo a  bavilo.  
Na tanečním táboře děvčata nejen tančila 
a  nacvičila různé choreografie, ale věnovala se 
i výtvarnému tvoření. Tábor s LEGO® Technic byl 
letos zaměřený na pravěk a  dinosaury a  děti se 
vrátily o 400 milionů let zpět nejen stavbou tema-
tických modelů a mozaiky, ale i zajímavými geo-
logickými procházkami. Účastníci táborů vyrazili 
objevovat tajemství prvohorních zkamenělin 
a  za výkladu geologa Štěpána Raka poznávaly 
geologický vývoj našeho okolí. Každý se domů 
vrátil s několika zkamenělinami. Na dalším táboře 
děti rozvíjely herní strategie při hraní deskových 
her a při řešení hádanek v terénu. Účastníci cyk-
lotáboru objevovali zdejší krásy přírody ze sedel 
svých kol a prozkoumávali stezky Poberounčí. 

Plavecké tábory ukázaly dětem rozdíly mezi 
přírodním plaváním v řece a prostředím bazénu. 
Děti si zlepšily techniku plavání a vytrvalost. Ani 

na těchto táborech nechyběly různé hry, šifrování 
a  hledání pokladu. Velkou tradici a  oblíbenost 
mají každý rok výtvarné tábory ArteRadky. Letos 
na závěr děti ze svých děl uspořádaly pro své 
rodiče i širší veřejnost úžasnou vernisáž.  Z tábora 
Tajemství člověka a přírody si děti odnesly domů 

vlastnoručně vyrobený arch papíru, vyzkoušely si 
různé pokusy a podnikaly zajímavé výlety. 

Léto ve víru táborů uteklo jako voda. Program 
byl pestrý a  doufáme, že si to děti užily stejně 
báječně jako my. Již nyní se těšíme na léto 2021. 

SVČ Dobřichovický domek

Dvojnásobným Mistrem ČR 
v rychlostní kanoistice je 
dobřichovický rodák 
Dvanáctiletý Oliver Král, který se věnuje rychlostní 
kanoistice, má za sebou velmi úspěšnou sezonu. 
Ve své kategorii dokázal na všech závodech 
s velkým náskokem ujet svým soupeřům. V  jeho 
sbírce za letošní léto přibylo sedm zlatých medailí. 

Talentovaný kanoista si však nejvíce cení dvou 
vítězství na Mistrovství ČR na umělém kanále 
v  Račicích, kde vybojoval zlato na 500 i  na 1000 
metrů. Dobřichovický rodák se tak opět výrazně 
zapsal do novodobých dějin české rychlostní 
kanoistiky v  barvách pražského Klubu vodních 
sportů. Před koncem letošní sezony ho ještě čeká 
Mistrovství ČR na dlouhé tratě, tak věřme, že tady 
získá svou letošní osmou zlatou medaili.

pk

Ohlédnutí za létem v Gym 
Dobřichovice

Ani v  letních měsících děti z  dobřichovického 
gymnastického oddílu úplně nezahálely, ale 
absolvovaly hned několik soustředění. Hned 
první týden v červenci se některá děvčata zúčast-
nila již tradičního open soustředění v Jojo Gymu, 
kde se již 4. rokem setkávají děti z celé republiky 

Skupina dětí na geologické vycházce

Dívky se připravují na novou sezónuKanoistický šampion Oliver Král

Sport
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a týden poctivě trénují pod vedením zkušených 
trenérek z našeho i jiných oddílů. Cvičilo se uvnitř 
i venku a kromě gymnastiky děvčata zažila např. 
i relax na paddleboardech na Berounce v Řevni-
cích a noční bojovku. 

Ještě v červenci část svěřenkyň S. Svobodové 
a L. Filkové odjela na soustředění do Šumperka, 
a  to společně s  družstvem děvčat z  SK Praha 
Hradčany. Trenérky A. Kudličková a  K. Mrázová 
uspořádaly pro svá děvčata, tak jako v  minu-
lých letech, týdenní soustředění se spaním ve 
známém prostředí Jojo Gymu.

Ve dnech 16. – 22. 8. se většina dětí z oddílu, 
včetně družstva chlapců, zúčastnila soustředění 
v  Želivu. Zhýčkaní vybavením Jojo Gymu jsme 
si vyzkoušeli, jaké to je trénovat v  místním kul-
turním sále na nářadí, které jsme si sami museli 
dovézt. Ale i tak jsme cvičili s nasazením. Kromě 
toho jsme tančili zumbu, naučili se něco z  atle-
tiky, brodili jsme řeku, koupali se v  přehradě, 
navštívili klášter, malovali na plecháčky, ušli asi 12 
km na pěším výletě a  ani noční bojovka nechy-
běla. A protože se nám po čase hledání v Želivu 
zalíbilo, budeme se příští rok těšit na stejné místo.

Nejintenzivnější letní přípravu mělo naše 
závodní družstvo trenérek B. Klabíkové a  M. 
Halounkové. To absolvovalo týden převážně kon-
dičního soustředění na Mísečkách v  Krkonoších, 
dále náročný týden v Děčíně, kde kromě gymnas-
tiky děvčata denně trénovala i tenis. Jako dopravní 
prostředek používala inline brusle, takže pohybu 
měla opravdu dost. A poslední prázdninový týden 
pak holky trénovaly společně s děvčaty z pražské 
Sparty na příměstském soustředění v Jojo Gymu.

Pevně věříme, že letní přípravu budeme moci 
zúročit v podzimní závodní sezóně.

ghl

Na tenisový kemp až 
z Chorvatska

Léto máme úspěšně za sebou a i přes určité obavy 
z  koronavirové situace se nakonec vše vydařilo. 
Úspěšně proběhly dva plně nabité kempy – první 
v  červenci a  druhý v  srpnu. Oba měly tradiční 
“šťávu”, děti sportovaly s  nadšením a  zápalem, 

Česko – chorvatský tenisový kemp 2020
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za což je tímto moc chválíme, neboť jsme byli 
svědky krásných individuálních i  týmových 
výkonů. Systematicky jsme po celou dobu praco-
vali na opadlé fyzičce. Výběhy na brdské kopce, 
každodenní fitness bloky, četné tréninkové 
zápasy i  tenisový turnaj, kterým jsme celý kemp 
zakončili – to vše si od dětí žádalo jistě mnoho sil 
a vůle. Celé kempy nás však provázely autentické, 
originální hry (autorem fitness byl coach a kolega 
Jan Schröffel), které přes všechnu námahu a pot 
udržovaly děti motivované a usměvavé.

Letošní kempy však byly něčím neobvyklé – 
přijela za námi účastnice až z dalekého Chorvat-
ska. Při dovolené v Chorvatsku jsem měl trénink 
s  místní devítiletou holčičkou. Její nadšení do 
tenisu přerostlo až v  nabídku přijet za námi do 
Česka na týdenní příměstský kemp. Ač jsme to 
nikdo nečekali, opravdu ji tatínek přivezl a tréno-
vala s námi po celý týden.

Dnes již  běží září a  čekají nás opět tradiční 
podzimní přáteláky s  okolními  kluby.  Čtvrteční 
pohybová a kondiční příprava pro naše hráče je 
již také zpět.

Novinkou je od září kroužek tenisu s názvem 
HRAVÝ TENIS, který probíhá každou středu od 
15 do 16 hodin. Kroužek je určen především 
pro malé děti ve věku 5 – 8 let, které seznámíme 
s  tímto krásným sportem poněkud netradičně 
a pokusíme se je nadchnout do pohybu a ukázat 
jim, že lze trénovat i jinak. V případě zájmu o další 
spolupráci je rádi později zařadíme do vlastních 
tréninků naší tenisové školy MS GEM v tenisovém 
klubu TJ Sokol Dobřichovice.

V případě  velkého  zájmu  jsme připraveni  na 
jaře otevřít i HRAVÝ TENIS i pro starší tenisty.

Jiří Machek

Atleti ASK DIPOLI Černošice 
a Dobřichovice na 
největším evropském 
atletickém klání
Od 7. do 9. září se v Brně, ve sportovním areálu 
VUT, účastnili atleti ASK Dipoli největších atletic-
kých žákovských závodů v Evropě European kids 
athletics games. Získali nejen cenné medaile, ale 

zejména skvělé zkušenosti. Řada z  nich, mimo 
jiné i díky neuvěřitelné atmosféře, zde překonala 
své osobní rekordy.

Na 15. jubilejní ročník European kids athle-
tics games v  Brně se sjelo neuvěřitelných jeden 
tisíc účastníků z  devíti států Evropy. Na takové 
akci nemohli chybět ani atleti (z kategorie žáků 
a přípravek) z ASK Dipoli, kteří tak mohli na vlastní 
kůži zažít neuvěřitelnou atmosféru takovýchto 
mezinárodních závodů. Nejlepších výkonů 
dosáhl Pavel Hanč v hodu kriketovým míčkem (2. 
místo – hod míčkem 56,71m), Klára Zbožínková 
v běhu na 100 metrů překážek (3. místo – 15,18s) 
a Kristián Behenský ve skoku do výšky (4. místo 
161 cm). Řada atletů však překonala své osobní 
rekordy a nasbírala nejen zkušenosti, ale i neza-
pomenutelné zážitky.

V sobotu 12. září se žactvo účastnilo dalších 
důležitých závodů tohoto roku, a sice Finále druž-
stev žactva v Berouně. Holky se v nejvyšší krajské 
soutěži umístily na čtvrtém místě a kluci na místě 
šestém.

V září však začaly probíhat i pravidelné tréninky 
ASK Dipoli pro všechny věkové kategorie. Přes 600 
dětí, mezi nimi i řada nováčků, se pustila do spor-
tování. Věříme, že pro řadu z nich to bude důležitý 
krok, jak do svého života, tak i co se týče sportovní 
stránky. Výkony jsou v soutěžích důležité, ale i bez 
nich můžeme děti do sportu nadchnout.

Pro atlety jsou již naplánována podzimní sou-
středění v tolik oblíbené Sušici. Skvělé ubytování 
a  stravování v  hotelu Gabreta, nedaleká sporto-
viště a bazén, jsou vždy zárukou báječných chvil 
strávených ve společnosti kamarádů a  zároveň 
kvalitních atletických tréninků a  přípravy na 
závody.

Je to i  správný čas pro navázání užších kon-
taktů s trenéry. Soustředění v Sušici se pro kate-
gorii přípravek koná od 13. do 17. listopadu, pro 
kategorii žactva od 27. října do 1. listopadu.

Již se však těšíme i na zimní halovou sezónu, 
kdy nás čeká mnoho důležitých závodů. Držte 
nám palce!

V Černošicích i  v  Dobřichovicích máme 
pro atletiku skvělé podmínky a  věříme, že do 
budoucna sportovní zázemí ještě zlepšíme!

Hedvika Šebková

F. H. Tenis klub 
Dobřichovice tenisová 
školička 2020
Vážení sportovní přátelé,   rád bych vám poskytl 
nezbytné informace o organizaci a průběhu teni-
sové školičky pro podzim   2020. Náš klub F. H. 
TK Dobřichovice tímto způsobem doplňuje své 
závodní týmy již několik let. Všechny věkové kate-
gorie hrají nejvyšší soutěž středočeského kraje. 
Vhodná doba pro seznámení se s tenisem je věk 
od 4 let.   Tréninky na dvorci budou pravidelně 
vždy 2 x týdně  od pondělí do pátku dle časových 
dispozic v období od 1. 10. 2020. Maximální počet 
dětí na tréninku jsou tři pro dokonalé zvládnutí 
techniky. Nezbytnou součástí tenisové školičky 
bude rovněž kondiční příprava, která děti rozvíjí 
po motorické stránce.   Podrobnější informace 
získáte na internetové adrese našeho klubu, které 
jsou www. f. h. tkdobrichovice.cz

Přihlásit se můžete přímo na telefonu 
739  320  385 (Hávová) nebo prostřednictvím 
e-mailu f.h.tkdobrichovice@gmail.com

Tenisová školička bude pokračovat i  v  zimní 
sezóně 2020/2021 v naší tenisové hale v Letech, 
Pražská 454. Rád bych zdůraznil, že se jedná 
o  plnohodnotnou přípravu pro závodní tenis 
a budoucí doplnění závodních týmů. 

FH

Naše volejbalové seniorky 
přivezly zlato!

Zprávy z  oddílu odbíjené nelze začít jinak než 
velkou gratulací našim volejbalovým seniorkám, 
které ve dnech 12. a 13. září na mistrovství repub-
liky v Křenovicích u Brna vybojovaly první místo 
a staly se tak přebornicemi ČR ve volejbale seni-
orek. Mezi devíti nejlepšími seniorskými družstvy 
z  celé republiky nejenže se neztratily, ale doká-
zaly zvítězit! Jejich prvenství je naprosto zaslou-
žené – ve všech utkáních podávaly výborné 
výkony a ani v jednom neprohrály. Kromě našich 
se zúčastnila družstva Liberce, které se umístilo 
na druhém místě, Chabařovic, které skončilo 

Člen štafety Dipoli běží do cíle Členové klubu při kondiční přípravě
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třetí, a dále Plzně, Nového Jičína, Svitav, Litoměřic 
a dvě z pořadatelského oddílu – Křenovice A a B.  
Mistrovství mělo výbornou úroveň nejen spor-
tovní, ale vydařilo se i po stránce společenské.   

Připomeňme si ještě, že v  říjnu proběhne 
v Jindřichově Hradci mistrovství republiky super-
seniorek, kterého se jako každý rok zúčastní 
i naše děvčata. Doufejme, že na naše zlaté seni-
orky úspěšně navážou!. 

Muži A, 1. liga
Na rozdíl od předchozích let jsou v této sezóně 

prvoligová družstva rozdělena do tří skupin po 
pěti; první dvě z  každé skupiny a  nejlepší dvě 
družstva na třetím místě postoupí do semifinále 
s osmi účastníky, z nichž pak   první čtyři budou 
hrát ve finálové skupině o  postup do extraligy. 
V jedné ze tří úvodních skupin je i naše Áčko spo-
lečně s  družstvy EGE Č. Budějovice, Lvy Praha, 
MFF Praha  a Slavia Plzeň. Naši začínají 16. 10. na 
MFF, 23. a 24. 10. hrají doma s EGE Č. B.  a se Lvy 
Praha, 30. 10. hrají v Plzni a 13. 11. doma s MFF. 

Ženy A, 1. liga
Systém je stejný jako loni:   družstva jsou roz-

dělena do dvou sedmičlenných skupin, z  nichž 
první čtyři postoupí do finálové skupiny, kde 
budou hrát o  postup do extraligy. Naše děvčata 
jsou ve skupině se Žižkovem, Nuslemi, Červeným 
Kostelcem, Jabloncem, Hronovem a  Plzní; začí-
nají  25. a 26. 9.doma  se Žižkovem, 2. a 3. 10. hrají 
v Nuslích, 16. a 17. 10. doma s Č. Kostelcem, 23. 
a 24.   10. v Jablonci, 30. a 31. 10. doma s Hrono-
vem a 13. a svou skupinu končí 13. a 14. 11. v Plzni. 

Muži B, KP 1. třídy
V soutěži je celkem devět družstev; naši 

budou hrát na domácím hřišti   se Sedlčany (3. 
10.), s Tuchlovicemi (17. 10.), s Dobříší (7. 11.) a se 
Zručí nad Sázavou (21. 11.) 

Ženy B, KP 2. třídy
Vzhledem k tomu, že se hraje na venkovních hři-

štích je soutěž rozdělena na podzimní a jarní část. 
V té podzimní už naše Béčko sehrálo tři dvojzápasy: 
doma zvítězilo nad Královým Dvorem dvakrát 3:0, 
v  Komárově vyhrálo 3:2 a  prohrálo 3:1 a  doma 
s  Hořovicemi zvítězilo 3:2, ale ve druhém utkání 
stejným poměrem podlehlo.  Letos budou hrát už 
jen 19. 9. doma s Berounem, 26. 9. ve Zdicích a 3. 10. 
v Králově Dvoře.  V průběžné tabulce  jsou zatím na 
druhém místě za prvními Zdicemi.    

HgS

Obnovená platí. Poběží se 
maraton z Prahy přes Brdy 
až do Dobříše
Po loňském úspěšném obnovení v rámci Mizuno 
Trail Running Cupu se i letos můžete těšit na nej-
starší český maraton z Prahy do Dobříše. A oslavit 
s  ním už 113. narozeniny! Zaškrtněte si v  kalen-
dáři neděli 18. října.

Kníže Jeroným Colloredo – Mansfeld (jeho 
vnuk Jerome nyní opět žije na dobříšském 
zámku), sportovní nadšenec a protektor závodu, 
tehdy v  roce 1908 věnoval stříbrný pohár jako 
hlavní cenu pro nejrychlejšího běžce. Určil trať 
(tenkrát ještě) z  Prahy Smíchova do Dobříše 
v délce 40 kilometrů a dal tím podnět organizá-
torům závodu z S. K. Slavia. 

Díky tomu v  nově vytvořeném závodu 
odstartoval legendární sportovní buditel a  spo-

Zlaté družstvo dobřichovických seniorek. Místo jmen alespoň přezdívky – č. 1 Ivanka, č. 74 Sláva, č. 15 
Šena (nejlepší smečařka MČR), č. 8 Gabi, č. 12 Karolína, č. 9 Bára, libero v modrém Bubla, č. 7 Gabča a č. 3 
Chroust (nejlepší nahrávačka mistrovství)

LUKOLÁDA
3.10.2020   14:00
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Kultura u nás i v okolí

luautor olympijské charty Jiří Guth-Jarkovský 
z  tehdejšího kraje Prahy šest běžců doprováze-
ných nejméně dvaceti cyklisty, dvěma automo-
bily a čtyřmi fiakry do Dobříše. Pořadí běžců ještě 
lze dohledat v  Národní knihovně, časy prvních 
dvou však bohužel nikoliv, neboť byli v cíli dříve, 
než to stihl oficiální časoměřič na fiakru…

Trasa nyní vede podél řeky Vltavy na Zbraslav, 
poté kolem Lipenců do lesa pod Kopaninou k Jílo-
višti. Dále brdským hřebenem přes vrchy Červená 
Hlína (467 m) a Skalku (555 m), dále kolem Mníšku, 
pak přes Kytín a Voznici až na okraj Dobříše do areálu 
SK Vlaška. Při tom nasbírá převýšení 584 metrů. 

„Hodně zajímavý profil, velmi pestrý, ani rovina, 
ani těžké kopce,“ pochvalovali si loni všichni dotá-
zaní, kteří proběhli nakonec celkem 44 kilometrů. 
Slavnostní ceremoniál se změnil v rodinnou party 
vítězné rodiny Gerychových. „Trénovat stíháme při 
práci, jak to jde. I proto jsme se odstěhovali sem pod 
Brdy, kde jsou krásné terény,“ říká Michaela Gery-
chová, profesí veterinářka. Teď skončila sedmá 
v absolutním pořadí za 3:20:01. Jedničkou se stal 
její muž David, bývalý špičkový steeplař a  nyní 
vědecký pracovník vojenského CASRI, v  čase 
3:00:15. Další vytrvalecký zásek si na pažbu zařízl 
třeba i primácký moderátor Petr Vágner.

Novinkou pro letošní rok bude i závod na 10 
km z Dobříše do Voznice a zpět pro běžce, kteří si 
chtějí užít jedinečnou atmosféru podzimních Brd, 
ale netroufnou si na celý maraton. 

A pozor – pořadatel uvítá pomoc dobrovol-
níků! Máte – li tedy zájem být součástí tohoto oje-
dinělého závodu, ale netroufáte si ještě na zdolání 
44, resp. 10 km, rádi vás uvidíme jako pořadatele! 
Kontaktujte v tom případě ředitele závodu Martina 
Dvořáka (dvorak@sportgroup.cz) a dozvíte se více 
informací včetně finančních podmínek.

Více informací i  přihlášky najdete na  www.
trailrunningcup.cz

Noc na Karlštejně  
– jubilejní 100. představení

Představení Noc na Karlštejně v pátek 4. září svoji 
100. reprízu. Konalo se podobně jako 1. před-
stavení v  roce 2006!! u nás v Dobřichovicích, na 
dvoře křižovnického zámku. Je to tedy již 14 let 
a je jasné, že i účinkujicí se za tuto dobu obměnili. 
Původní představitel císaře Karla IV. ji není mezi 
námi, roli císařovny Alžběty Pomořanské přešla 
z  Moniky Vaňkové na její dceru Nikol, císařova 
šenka Pavla Vítka nahradil Ondřej Bábor, jeho 
milou Alenu pan dobřichovická Diana Špelavá 
atd. Jako stálice ale v  suboru stále září Alena 
a  Petr Říhovi (dvorní dáma císařovny paní Ofka 
a arcibiskup Arnošt z Pardubic) a Karel Král (pur-
krabí jako spiritus agens celého hradu). Mezi zpí-
vajícími, hledajícími a vítajícími many byli k vidění 
i tři poslední dobřichovičtí starostové.

A jak dál? Je fakt, že za celých 14 let Noci na 
Karlštejně bylo nádvoří dobřichovického zámku 
vždy vyprodané, lidé zřejmě tuto pohádku se 
zpěvy milují, tak proč jim nevyhovět.

Toto je ale otázka na režiséra a  produkčního 
v jedné osobě Mílu Frýdla. Budeme pokračovat?

mf

Kulturní přehled 
na říjen 2020

Výstavy

Křižovnický zámek 

otevřeno denně 10:00 – 21:00

Křižovnický zámek, otevřeno středa – 
neděle 10:00 – 21:00
Jedním obrazem, jednou větou – 
výstava fotografií Petra Vápeníka.
Do konce října je prodloužena výstava 
fotografií Petra Vápeníka. Komento-
vanou prohlídku si můžete objednat 
s fotografem na tel. č. 739 360 488
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Café galerie Bím

Saudek 85
Zveme Vás na výstavu fotografií Jana 
Saudka, který letos slaví své 85. naroze-
niny. Vystaveny budou jeho známá díla, 
ale i portréty slavných osobností. 
Výstava je k vidění od 7. září až do 2. 
listopadu v Café Galerie Bím.

Další kulturní akce

Sobota  3. října od 10 h 
pod zámkem – Food Festival

Všechny chutě světa.
Pořádá Štefan Oršoš 

Sobota 3. října od 14 h 
za sokolovnou u skautské 
klubovny – Lukoláda

Soutěž v lukostřelbě a spousta dalších 
aktivit a soutěží.

Neděle 4. října od 10h 
Dobřichovice – Víkendový GS

Vrata, dvorky a garáže se otevírají 
v sobotu v Černošicích, v neděli v Dobři-
chovicích. Přihlášky k prodeji, mapu 
míst a všechny další informace: www.
garagesalecernosice.cz a fb: @garagesa-
leceernosice

Sobota 10. října 8:00 – 12:00 
u zámku pod lípou
Farmářské trhy

Pořádá: Město Dobřichovice.

Sobota 10. října od 18 h  
v sále Zelený ostrov 
Kde domov můj

Komponovaný pořad k uctění památky 
Františka Škroupa, průvodní slovo PhDr. 
Zdena Zvěřinová DrSc. Pořádá (a sólisty 
doprovází) J. Šaroun.

Sobota 10. října od 20 h 
v restauraci Lucern – Na 
Schůdkách – Benjamin Clans 
– koncert irského punku

Pořádá Jindřich Pavlišta.
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Sobota 17. října od 15 h na 
zámku
Divadélko Pruhované 
panenky – O třech 
neposlušných kůzlátkách

Vstupné 70,- Kč, pořádá KC Dobřichovice.

Sobota 17. října od 19 h 
v restauraci Lucern – Na 
Schůdkách – Buldok, Orient 
a Dobi Boyz – koncert 
rockových kapel

Pořádá Jindřich Pavlišta.

Připravujeme:
Dobřichovický ples se Septetem plus 
orchestra (členové orchestru Karla 
Vlacha) a Jazz Elements. Dále chceme 
uspořádat náhradní koncert Marty 
Töpferové a Gabo Naase – hudba jižní 
Ameriky 9. 11. na zámku. Zakoupené 
vstupenky v prvním neuskutečněném 
termínu budou v platnosti. 
Upozorňujeme, že některé připravo-
vané akce se vzhledem k měnícím se 
restrikcím nemusí uskutečnit. Děku-
jeme za pochopení

Výstava fotografií Boženy 
Musilové

První samostatná výstava fotografií paní Boženy 
Musilové, bývalé učitelky naší základní školy 
bude zahájena v sobotu 3. října 2020 v 17 hodin 
v  Sokolovně Králův Dvůr, Plzeňská 153, kde je 
zřízena komorní Galerie Balkon. Výstava potrvá 
do 30. října.

Mgr. Božena Musilová, Fotoklub Beroun, 
https://fotoklub-beroun.webnode.cz/

ŘEVNICE

Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz

Jiří Dědeček a Viktorie & František Band 
Půvabná zpěvačka Viktorie Dugranpere v dopro-
vodu svého bandu (František Tomášek – akor-
deon, Dušan Navařík – flétna, Zdeněk Dočekal 
– klavír, Pavel Husa – kontrabas a František Otakar 
Kukula – bicí)   se představí s  repertoárem slo-
ženým ze šansonu, swingu a  blues ve skvělých 
překladech Jiřího Dědečka, kterému bude patřit 
druhá polovina večera. Kino Řevnice, 18. října 
2020 od 18 hodin.

Předprodej v  Infocentru Dobřichovice nebo 
online na pa-intermedia.com. Snad nám to koro-
navirus dovolí. 

LK Walter Fischbacher trio 7. října v Černošicích
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Kino Řevnice říjen 2019 (www.kinorevnice.cz)
Pátek 2.  10. 17:30 Máša a  medvěd: Mášiny pís-
ničky / 20:00 Bábovky
Sobota 3. 10. 13:30 Princezna zakletá v čase
15:00 Pinocchio / 17:00 TENET / 20:00 Léto 85
Středa 7. 10. 20:00 Loni v Marienbadu
Pátek 9. 10. 17:30 Pinocchio / 20:00 Tichý společník
Sobota 10. 10. 13:30 Vzhůru za sny / 15:00 Léto 
patří rebelům / 17:30 Bábovky / 20:00 Kdo si 
myslíš, že jsem
Středa 14. 10. 20:00 Králové videa
Pátek 16. 10. 20:00 KONCERT: LACO DECI 350 Kč
Sobota 17. 10  13:30 Princova cesta / 15:00 Pino-
cchio / 17:30 Karel / 20:00 Smrt na Nilu
Neděle 18. 10. 18:00 Koncert Jiří Dědeček a Vik-
torie & Band (260 Kč/200 Kč)
Středa 21. 10. 20:00 Corpus Christi

Pátek 23. 10. 17:30 Šarlatán / 20:00 Bábovky
Sobota 24. 10. 13:30 Rodina na baterky / 15:00 
Fany a pes / 17:30 Karel / 20:00 Léto 85
Středa 28. 10. 20:00 Žaluji!
Pátek 30.  10. 17:30 Karel / 20:00 Nightlife: Na 
tahu
Sobota 31. 10. 13:30 Princova cesta / 15:00 100% 
Vlk / 17:30 Jak bůh hledal Karla / 20:00 Vosto5: Pérák
Jednotné vstupné na filmy 130 Kč

ČERNOŠICE

POD PALBOU HLOUBKAŘů – PŘEDNáŠKA
Přednáška a beseda s PhDr. Filipem Vojtáškem na 
téma útoky takzvaných hloubkařů či kotlářů nejen 
na Černošice samotné, ale i blízkého okolí.  Před-

náška se uskuteční v úterý 6.10. do 19.00 v černo-
šickém Club Kinu. Srdečně zve město Černošice.

WALTER FISCHBACHER TRIO (USA/CZ)
Trio Waltera Fischbachera, které obvykle dopro-
vází velké jazzové hvězdy, míří do Černošic. Jak se 
hraje jazz v Americe vám ukáže ve středu 7. 10. od 
20.00 v Club Kině. 

NEREZ & LUCIA
Zakládající členové legendárních Nerez Vít Sázav-
ský a  Zdeněk Vřešťál se spojili se zpěvačkou 
Luciou Šoralovou a natočili desku, která obsahuje 
12 převážně autorských písní od Zdeňka Vřeš-
ťála a Lucie Šoralové, a se zajímavými hostujícími 
autory (Ondřej Soukup nebo Silvia Kaščáková. 
Srdečně Vás zveme v  pátek 16.10. od 20.00 co 
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černošického Club Kina. Vstupné v předprodeji za 
250 Kč na místě za 300 Kč. Senioři platí 250 Kč.

LADISLAV PAZDERA (CZ) & PETER GROESDONK (D)
Srdečně Vás zveme v sobotu 24. 10. od 19.00 do 
koncertního sálu ZUŠ, Střední 403 na koncert, 
který se koná v  rámci mezinárodního festivalu 
Kytara napříč žánry. Vstupné 150 Kč senioři a stu-
denti 100 Kč.

Z BUCKINGHAMSKéHO PALáCE DO CLUB KINA
Po vystupování například v  Buckinghamském 
paláci zavítá britská zpěvačka, kytaristka a  pís-
ničkářka Bee Bakare do Černošic. V  Club Kině 

vystoupí v  neděli 25.10 od 20.00. Britská zpě-
vačka Bee Bakare, narozená v Nigérii, vystupovala 
mimo jiné již v  USA, ale též v  Buckinghamském 
paláci. Hrát začala v londýnském Soho klubu, kde 
bylo publikum ihned jejím projevem naprosto 
uneseno. Jako doma se cítí v písních Lauryn Hill, 
Tracy Chapman a Whitney Houston. Bohatě tvaro-
vané vokály, chytlavé texty a barvitá muzikálnost 
si okamžitě získala přízeň publika. Vstupné 200 Kč.

BIOBLUES FEST 2020
Dne 20. 11. 2020 se v prostorách Kino klubu v Čer-
nošicích uskuteční další ročík festivalu BioBlues 
fest. Festival i  letos nabídne bohatý a  zajiímavý 

program za účastí domácích i zahraničních kapel. 
Festival pořádá město Černošice ve spolupráci 
s clubem Kino a Pure Music, z,s.
19:00 Bužma (CZ
20:00 Dura & Blues club ( CZ/SK)
21:00 Max & Veronica (Italy)
22:00 WBand (CZ/SK)

Pavel Blaženín 
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Základní škola 
Dobřichovice hledá na 
I. i II. stupeň asistenty 

pedagoga
Ukončený kurz asistenta pedagoga výhodou,  

lze ho ale absolvovat i po přijetí.
Výše úvazku v rozsahu 0,5 až 1,0 dle dohody.  

Nástup možný ihned.
Kontakt: Mgr. Petra Mejstříková Sulková, tel: 731 521 884,

email: mejstrikova@zsdobrichovice.cz

Rádi bychom vás informovali  
o nově otevřeném odběrovém pracovišti 

v Dobřichovicích, ul. 5. května 15
(Centrum komplexní péče Dobřichovice)

Provozní doba: PO – PÁ 7,00 – 10,30,  
tel. 704 969 887

Nabízíme:
• odběry krve pro laboratorní vyšetření

• možnost vyšetření pro samoplátce
• provádíme oGTT

Těšíme se od 15. 9. 2020 na vaši návštěvu,  
zaměstnanci SPADIA LAB, a.s.
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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

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

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

Poruchy veřejného osvětlení –  
Elektroštika, s.r.o. 
251 625 761, 605 385 645

Poruchy sítě DOBNET 
HelpDesk 277 001 151

Informační kancelář Dobnet o. s. 
277 001 111
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sobota 10. října od 8 do 12 hodin

DOBŘICHOVICKÉ
FarmáŘsKÉ trHy 

před zámkem

www.dobrichovicketrhy.cz

Od ro
ku 

2019 

bez plastů


