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Hlasujte pro hřiště ke 
dni dětí! 
Až do 31. 5. 2016 máte možnost 
svým hlasováním rozhodnout, 
kam město umístí nové herní 
prvky!
Město Dobříš bylo počátkem 
letošního roku osloveno spo-
lečností Lidl, aby se již po něko-
likáté zapojilo do soutěže o  vy-
budování Rákosníčkova hřiště. 
To se Dobříši nakonec vyhrát 
nepodařilo. Rádi bychom proto 
nabídli kompenzaci a z rozpočtu 
města opravili a vylepšili stávají-
cí hřiště. 
Komise pro správu majetku 
města se sešla dne 31. 3. 2016 
a v rámci veřejného jednání pro-
jednala podněty od maminek 
i vlastní na zlepšení stávajícího 
stavu dětských hřišť. Byla disku-
tována zejména problematika 
zamykání hřišť, ochrana před 
vandalismem včetně nutné-
ho monitoringu, stav a využití 
skateparku. Zmíněné nutné 
opravy hřišť budou dle časových 
a finančních možností průběžně 
prováděny.
Dále bylo rozhodnuto, že v rám-
ci rozpočtových možností města 
bude poskytnuta částečná kom-
penzace „Rákosníčkova hřiště“! 
Z rozpočtu města budou na ně-
kterém z fungujících dětských 
hřišť postaveny nové herní prv-
ky. Prvky „Rákosníčkova hřiště“ 
byly za tímto účelem oceněny 
a  rozděleny do následujících 
3  variant zhruba stejné pořizo-
vací ceny.

pokračování na straně 2
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Krátce z tiskové 
konference města 
Dobříše – 23. března 
2016
Aktuální informace podal noviná-
řům starosta města Mgr. Stanislav 
Vacek a pracovnice odboru vnitř-
ních věcí paní Nikol Sevaldová.
Aktualizované informace k po-
daným žádostem o dotace a dal-
ším projektům města:
Dobříš – kostel Povýšení Sv. Kříže 
– oprava krovu a střechy – zamít-
nuto
Název programu: Havarijní pro-
gram Ministerstva kultury v roce 
2016. 
Požadovaná dotace: 400 000 Kč.
Územní odborné pracoviště NPÚ 
středních Čech v Praze po posou-
zení a projednání žádosti nevybral  
tuto žádost o dotaci mezi doporu-
čené. Důvodem je především ome-
zený celkový objem finančních 
prostředků poskytnutých pro rok 
2016 MK ČR jako zřizovatelem Ha-
varijního programu. 
Druhá žádost o dotaci na opra-
vu kostela je podána ve středo-
českém Fondu kultury a obnovy 
památek v rámci tematického 
zadání „Obnova kulturních pa-
mátek“. Chybějící prostředky bu-
dou uvolněny z rozpočtu města.

Modernizace sběrného dvora 
Dobříš – probíhá doplňování žá-
dosti
Název programu: Operační pro-
gram Životní prostředí – Státní 
fond životního prostředí.
Požadovaná dotace: 8 420 400,23 Kč.
V rámci administrace podané 
žádosti o dotaci firmou ACCON 
probíhá její průběžné doplňo-
vání na základě výzev poskyto-
vatele dotace. Jedná se vícemé-
ně o upřesnění PD – informace 
o  množství a  druzích „sbíraných 
odpadů“.

pokračování na straně 2

V úterý 24. 5. 2016 od 19.00 
se v salónku Zámecké restaura-
ce v Dobříši uskuteční výroční 
členská schůze Okrašlovacího 
spolku města Dobříše.
Všichni členové a příznivci spol-
ku jsou srdečně zváni, malé ob-
čerstvení zajištěno.

Gymnastika Dobříš zve veřejnost na akce do sportovní haly Dobříš: 
27. 5. Veřejné vystoupení s hosty od 17.00 hod. 
28. 5. Dobříšský pohár v TeamGym od 9.00 hod. (cca 40 družstev).
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Hlasujte pro hřiště ke dni dětí!

pokračování z titulní strany
Varianta A – Herní sestava Universal 200 
Varianta B – Domeček 
 Houpačka hnízdo
Varianta C –  Kolotoč na stání 
 Řetězová dvojhoupačka
 Koník na pružině
 Autíčko na pružině

Zároveň komise stanovila 3 vhodné lokality – 
městská hřiště, kam by bylo možné varianty 
umístit:
Lokalita 1 – hřiště Větrník – varianta B, C
Lokalita 2 – hřiště U Ovčína – varianta A
Lokalita 3 – hřiště U kina – varianta A, B 
V zájmu transparentnosti a v zájmu nejvhodněj-
šího umístění a výběru varianty hracích prvků 
bude o výběru lokality a varianty hlasováno 
veřejně. 
Hlasovat můžete každý den až do 31. 5. 2016 
do 23.59 h., a to prostřednictvím webových 
stránek města Dobříš: www.mestodobris.cz. 
Bude postavena ta varianta a v té lokalitě, pro 
kterou bude ve stanoveném období naklikáno 
nejvíce hlasů.
Po celou dobu hlasování budou výsledky 
viditelné! Výsledek hlasování bude vidět 
okamžitě po ukončení hlasování, tedy 1. 6. 
2016. 

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro 
bezpečnost a správu majetku města, 

předseda komise pro správu majetku města

Krátce z tiskové konference 
města Dobříše – 23. března 2016 
pokračování z titulní strany
Obnova funkce historických alejí Dobříše 
a ubytovna Větrník – zateplení a nástavba – 
zadávací řízení – projektová dokumentace
Dne 7. 3. 2016 bylo vyhlášeno zadávací řízení 
pro zakázky malého rozsahu – projektová do-
kumentace (akce historické aleje, ubytovna). 
Závěry zadávacího řízení projednala RM. Zpra-
covaná PD je podmínkou pro žádosti o dotace 
v následném období.

Obnova vodovodu v části ulice Rukavičkář-
ská – probíhá
29. 3. 2016 byly zahájeny práce firmou VHS 
Dobříš, s.r.o., na obnově vodovodu v části ulice 
Rukavičkářská (od vjezdu od bývalých RZ po 
křižovatku s ulicí Březovou). Toto opatření před-
chází následujícím stavebním úpravám stejné 
části komunikace v ul. Rukavičkářská, se zahá-
jením v letních měsících. V této ulici se počítá 
nejen s výměnou kostek za asfalt, ale i s úpravou 
chodníku.

Rozšíření a rekonstrukce vodojemu sv. Anna 
– projektová dokumentace
Město Dobříš vyhlásilo v únoru výběrové říze-
ní na zpracování projektové dokumentace, na 
základě kterého byla vybrána společnost Vodo-
hospodářské inženýrské služby, a. s.
Po vypracování PD budou zahájeny práce na re-
konstrukci vodojemu a zvětšení kapacity stáva-
jícího vodojemu. Dalším záměrem do budoucna 
je rekonstrukce vodárny Trnová, která je pro zá-
sobování pitnou vodou neméně důležitá.

Dotace na chodníky
Město Dobříš podá žádost o dotaci z IROP na 
chodníky. Dotace na chodníky se bude týkat 
lokality v ulici Hostomická (k sanatoriu) a v ulici 
Rukavičkářská. Bude se jednat o obnovu chod-
níků a veřejného osvětlení. Další dvě lokality, 
na které město chtělo žádat (ul. Za Poštou a ul. 
Školní) nelze do dotace zahrnout. Na ulice Hos-
tomická a Rukavičkářská se nyní dopracovává 
realizační PD a do konce dubna bude podána 
žádost o dotaci.

 � Úsekové měření
Za období 1. 2. – 8. 3. 2016 bylo naměřeno 
2 245 přestupků. 
Stále více lidí žádá o zaslání fotografie, pořízené 
na úsekovém měření. Fotografie s naměřenou 
rychlostí je možné poskytovat, až pokud věc po-
stoupí do správního řízení.
Pokud je naměřena rychlost nad 90 km/hod., věc 
postupuje automaticky do správního řízení a dle 
ustanovení § 125 h odst. 1 písm. c), zákona o sil-
ničním provozu je odejmut řidičský průkaz na 
6 měsíců a udělována pokuta 5–10 tisíc. Vozidla 
IZS jsou ze systému automaticky vyřazována.

 � Kruhová křižovatka Plk. B. Petroviče a Par-
tyzána V. Svobody

Díky této kruhové křižovatce, která by měla mít 
menší rozměry, by neměly kamiony a delší auta 
projet z ulice Partyzána V. Svobody dále na Míro-
vé náměstí. Automobily těchto velikostí budou 
muset použít trasu přes zrekonstruované ulice 
Plk. B. Petroviče a Čs. armády. Zároveň je okružní 
křižovatka naprojektována tak, aby umožňovala 
průjezd linkové autobusové dopravy. Součástí 

úpravy okružní křižovatky bude i výměna osvět-
lení v celé křižovatce a nasvětlení přilehlých 
přechodů pro chodce, aby se zlepšili podmínky 
nejen pro řidiče, ale i pro chodce. Projekt také 
vyřeší stávající prostor s kontejnery na tříděný 
odpad. Toto místo bude nově vyasfaltováno, 
budou zde upraveny chodníky a dále bude slou-
žit pro sběr separovaného odpadu.
Přípravné práce na obnově vodovodu a ka-
nalizace v prostoru budoucí křižovatky v ul. 
Plk. B. Petroviče budou zahájeny v polovině 
dubna.

 � Nová městská expozice na zámku Dobříš
V první polovině března byly dokončeny práce 
v prostorách budoucího muzea na zámku Dob-
říš. Došlo k natření podlahy, vymalování stěn, 
vyčištění koberců a k úpravě sociálního zařízení. 
Dále je nutné opravit prostory kuchyňky a vy-
pracovat s grafiky logo muzea a celkové grafické 
zpracování expozice. Poté již budou moci začít 
práce na zařizování expozice hraček a historické 
třídy. 

 � Změna agend na městském úřadě 
Na jednání rady města, dne 22. 3. 2016, byly 
předloženy podklady k převodu činností správy 
majetku na společnost DOKAS, s.r.o., s rozděle-
ním na pracovní náplně, lidské zdroje, současné 
finanční náklady města na zajištění uvedených 
činností, předpokládané náklady při zajišťování 
činností firmou DOKAS, s.r.o., nastavení kontroly 
převáděných činností a agend města. 

 � Galavečer populární hudby – koncert Lucie 
Bílé na zámku Dobříš

Město Dobříš pořádá jedenkrát ročně pro za-
stupitele, podnikatele a významné osobnosti 
dobříšského regionu společenskou akci, jejíž 
součástí je již tradičně zajímavý kulturní pro-
gram. V letošním roce se podařilo ve spolupráci 
s rodinou CM, správou zámku Dobříš, serverem 
Dobříšsko aktuálně a agenturou VDN Promo 
zajistit pro návštěvníky akce opravdu výjimeč-
ný kulturní zážitek. 4. září 2016 vystoupí na 
nádvoří dobříšského zámku zpěvačka Lucie 
Bílá spolu s klavíristou Petrem Maláskem. Opro-
ti zvyklostem bude tato akce přístupná také pro 
veřejnost. Slavnostní předprodej vstupenek 
se uskuteční v pátek 6. května od 16.00 do 
17.00 hodin na nádvoří dobříšského zám-
ku. Vstupenky lze koupit za cenu od 490 Kč na 
stání, za 990 Kč k sezení. VIP vstupenka, která 
vám zajistí přednostní vstup na koncert, místo 
v prvních třech řadách, vstup na raut se spon-
zory a  vedením města po skončení koncertu 
a  v neposlední řadě jedinečné setkání s Lucií 
Bílou stojí pouze 1990 Kč. O rezervaci vstupenek 
a koncertu více na  www.dobriskoaktualne.cz 

Zdroj: město Dobříš, redakčně zpracováno

Cvičná plocha pro 
závěrečné zkoušky 
na motocykly
Město Dobříš zajistilo prostor cvičné plochy na 
vykonávání první části závěrečných zkoušek pro 
motocykly, kterou má zkušební komisař města 
Dobříš k dispozici v areálu Zemědělské společ-
nosti Dobříš, se sídlem Pražská, čp. 506. 
Na konci loňského roku vstoupily v platnost 
změny ve způsobu přípravy motorkářů. Minis-
terstvem dopravy byla vydána novela vyhlášky 
č. 167/2002 Sb. s platností od 1. 11. 2015, která 
nově stanovila postupy při provádění závěreč-
ných zkoušek z jízd na motocyklech. Největší 
změna se týká způsobu provádění závěrečné 
zkoušky. Přibyla část na cvičné ploše, kde musí 
uchazeč prokázat ovládání motocyklu při nízké 
rychlosti, při vyhýbacím manévru apod.
Na zasedání rady města Dobříše dne 19. 4. 2016 
byla odsouhlasena nájemní smlouva o proná-
jmu části pozemků v areálu Zemědělské společ-
nosti Dobříš, spol. s r.o. Jedná se o zpevněnou 
plochu s asfaltovým povrchem. Pro žadatele 
o řidičské oprávnění na skupiny AM, A1, A2, A to 
znamená, že vzhledem k velikosti výcvikového 
prostoru a vyloučení ostatního provozu bude 
provádění této části zkoušky bezpečné.  

Bc. Zdeněk Černohorský, DiS., 
vedoucí odboru správních agend 

 Foto: Cvičná plocha pro závěrečné 
        zkoušky na motocykly



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 3

Nechcete pokutu – jezděte jako lidi
V poslední době se v dobříšské kotlině vede hodně vzrušená diskuse na téma úsekové měření rych-
losti vozidel při příjezdu do města od Prahy. Vzhledem k tomu, že této aktivitě předcházela poměrně 
masívní informační kampaň, jistě už všichni občané města Dobříš o měření rychlosti u firmy Bobcat 
vědí. Skutečnost tomu ale bohužel neodpovídá. Množství pokut roste geometrickou řadou. Denně 
systém zachytí stovky závodníků, kteří v některých případech dosahují rychlosti až 140 km za ho-
dinu.
Zastánci i odpůrci tohoto systému diskutují o správnosti rozhodnutí radnice a zkoumají, zda se ne-
jedná jen o snahu naplnit pokladnu města. Podstatné ale je, jestli se chceme chovat podle pravidel, 
nebo hledat cesty, jak je nedodržovat nebo obcházet. V případě porušování pravidel silničního pro-
vozu se může dokonce jednat o porušování zákona. Zákony a pravidla je možné buďto dodržovat 
dobrovolně z vlastního uvědomění, nebo na základě represe, kdy za neplnění přichází odpovídající 
trest. Vzhledem k tomu, že morálka a obecné uvědomění odpovědnosti je jak všichni víme ve vel-
kém úpadku, musí občas přijít nepříjemná pokuta. Doplním tuto myšlenku mojí osobní zkušeností 
z dopravy. Po delší době jsem byl minulý týden nucen jezdit autem v centru Prahy. I když jsem po 
Praze před pár lety jezdil téměř každý den, byl jsem velmi nepříjemně překvapen. Blinkry, neboli 
ukazatele směru jízdy, jsem používal pouze já, přednost v jízdních pruzích si většina řidičů vykládá 
podle velikosti svého auta a vrcholem byla občasná jízda na červenou. Začal jsem mít pocit, že se 
vracíme do středověku, jen místo koní a mečů máme plechové krabice. Trochu jsem se vzdálil od 
tématu, ale je to stále o tom stejném. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní vjezd do města a u prosperující firmy Bobcat je veliký pohyb 
lidí, myslím si, že umístění úsekového měření je správné. Dost těžko si dovedu představit, že by 
domluva nebo dobré slovo přinesly zlepšení bezpečnostní situace na této silnici. Dříve lidé poslou-
chali alespoň faráře (protože věřili v Boha) a policajta (protože se ho báli). Vzhledem k tomu, že váha 
náboženství klesá (s výjimkou islámu), tak musí zesílit aktivitu ten spravedlivý policista, v tomto 
případě městský. A já s tím naprosto souhlasím, i když možná také někdy zaplatím za překročení 
rychlosti. Bude mě to sice mrzet, ale řeknu si – patří ti to. Jezdi jako člověk. 

Ing. Tomáš Hadžega, radní města Dobříš

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v květnu 
máme v knihovně pěkně nabito – ale pozor, tím 
to před prázdninami téměř končí! Tak neváhejte 
a něco zajímavého si z naší nabídky vyberte:

JÁ, ELIŠKA POMOŘANSKÁ, KRÁLOVNA ČES-
KÁ A CÍSAŘOVNA ŘÍMSKÁ – středa 4. 5. od 
18.00
Královna, kterou stoprocentně znáte – přinej-
menším díky filmu Noc na Karštejně. V předsta-
vení Stanislavy Hoškové se o ní dozvíte mno-
hem více! Vstupné 50 Kč.
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V DENNÍM ŽI-
VOTĚ – čtvrtek 5. 5. od 18.00
Přednáška léčitelky a lektorky Jany Jarošové 
v  knihovně již podruhé. Doporučené vstupné 
30 Kč.
JARNÍ DRÁTOVÁNÍ – pondělí 9. 5. od 16.30
Lektorka Alena Marešová vás naučí drátovat 
za pouhých 120 minut. A nakonec si odnesete 
domů pěknou jarní dekoraci. Cena 150 Kč, děti 
do 15 let 75 Kč, včetně materiálu. Pouze pro pře-
dem přihlášené!
ŽENSKÉ KRUHY: MÁ VNITŘNÍ ŽENA A VNITŘ-
NÍ DÍTĚ – pondělí 16. 5. od 18.00
Psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Tereza 
Formánková otvírá cyklus tří prožitkových sebe-
zkušenostních setkání „Mezi námi ženami – žen-
ské kruhy“. Další setkání proběhnou v pondělí 
30. 5. a 13. 6. Cena jednoho dvouhodinového 
setkání 200 Kč; rezervace nutná do pátku 13. 5.
O DÍVCE HANAKO A NEJKRÁSNĚJŠÍM DRAKU 
– čtvrtek 19. 5. od 13.00 v Domě seniorů 
Scénické čtení dramatické japonské pohádky 
dle knihy a scénáře Františka Zborníka. Pohádka 
je vhodná pro dospělé a děti od 10 let. Předsta-
vení Divadla Knihovna pro obyvatele dobříšské-
ho Domu seniorů i veřejnost, vstup volný.

TAJEMNÝMI STEZKAMI PO BRDECH – čtvrtek 
19. 5. od 17.00
Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší spi-
sovatel, novinář a publicista Otomar Dvořák. 
Vstupné 60 Kč; káva či čaj v ceně.
ŽIVÁ KNIHA – pátek 20. 5. a sobota 21. 5. – 
dvoudenní seminář
Předčítání knih je výborná věc, ale scénické čte-
ní, to je žánr, který čtení posouvá o pěkných pár 
kroků blíž k divadlu. V praktickém semináři se 
naučíte, jak program scénického čtení připravit. 
Vhodné zejména pro pracovníky knihoven, pro 
učitele – ale i pro lidi, kteří mají ambice v diva-
delním či literárním světě. V pátek od 17.00 do 
21.00, v sobotu od 9.00 do 12.00. Cena 350 Kč. 
Pouze pro přihlášené předem!
POHÁDKOVÝ SVĚT BEATRIX POTTEROVÉ – 
čtvrtek 26. 5. od 17.00
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutě-
že, hudba, doprovodný program. Ceny vítězům 
předá známá spisovatelka (a předsedkyně poro-
ty) Petra Braunová. Vstup volný.
FAIR DAY V KNIHOVNĚ – sobota 28. 5. od 
14.00 do 17.00
Již třetí ročník jarmarku chráněných dílen, drob-
ných řemeslníků a malovýrobců před knihov-
nou (za nepříznivého počasí uvnitř v knihovně). 
Na jarmark navazuje následující program: AŤ 
ŽIJE RODINA! Sobota 28. 5. od 17.00. Hudba, 
divadlo, scénické čtení, výtvarná dílnička, dobré 
občerstvení... Vstup volný.
ŽENSKÉ KRUHY II: ŽENSKÉ ARCHETYPY – 
pondělí 30. 5. od 18.00
Matka, Hetéra, Amazonka, Medium... Kdo jsem, 
kým chci a kým mohu být... Podruhé s MUDr. 
Formánkovou. Cena dvouhodinového setkání 
200 Kč; rezervace nutná do pátku 27. 5.

Knihovna v květnu: divadlo, přednášky, dílny, jarmark a hlavně:  
Ať žije rodina!

A ještě tři nové výstavy:
10 INSPIRACÍ KARLA IV. – od 2. do 15. 5.
Velké bannery, které vám přiblíží osobnost na-
šeho nejoblíbenějšího krále. Putovní výstavu 
vám můžeme nabídnout díky spolupráci s fir-
mou BIOS, s.r.o. Děkujeme!
KAREL IV. – ŽIVOT OTCE VLASTI – od 2. do 31. 5.
Ve spolupráci s 2. ZŠ Dobříš současně otvíráme 
ještě druhou, doplňující výstavu, vypracovanou 
Národním pedagogickým muzeem a knihov-
nou J. A. Komenského.
MAGDALENA WESTMAN: GRAFIKY Z AFRIKY 
– od 16. do 31. 5.
Dvanáct digitálních grafik, vytvořených v JAR 
v letech 2004–2007, doplňuje kolekci paní 
Westman, instalovanou na současně probíhají-
cích Ozvěnách 7. salónu výtvarníků Dobříšska.
Připravujeme na červen:
TÝDEN PRO DĚTI – 1.–8. 6.
Velká soutěžní hra s úkoly po celém městě. Her-
ní plán s podrobnými podmínkami si vyzvedně-
te v knihovně nebo stáhněte na www.knihovna-
dobris.cz.
DOBŘÍŠ ČTE DĚTEM: MIKULÁŠOVY PATÁLIE – 
pondělí 6. 6. od 17.00
KDO BYL KAREL IV.? – úterý 7. 6. od 18.00
Závěrečná přednáška Malé dobříšské univerzity 
tentokrát v úterý od šesti! PhDr. Václava Kofrán-
ková, Ph.D., jedna z předních znalkyň osobnosti 
Karla IV. u nás – to si nenechte ujít.

Milí čtenáři, na závěr upozorňujeme na květno-
vá omezení otvírací doby knihovny:
v neděli 1. a 8. května má knihovna zavřeno 
(státní svátky), v úterý 24. a ve středu 25. 5. ote-
vírá oddělení pro děti až od 13.00 (z důvodů 
konání divadelních představení pro školy).
Jindy se na vás ale těšíme 6 dní v týdnu (kromě 
čtvrtka)!

Blahopřání do knihovny
Ve dnech 13. a 14. dubna se do Sedlčan sjelo více 
než 70 knihovníků z Čech a Moravy. Vyzbrojeni 
fantazií a tvůrčím duchem se chystali utkat v  ce-
lostátní soutěži OKNA, kterou každoročně pořádá 
Klub dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků 
a  informačních pracovníků ČR). Knihovníci zde 
prezentují své programy pro děti a mládež a pře-
devším se inspirují navzájem. A proč je letošní klání 
pro Dobříš tak významné? Místní knihovník Tomáš 
Pipota se umístil na krásné první pozici! Tomáše 
můžeme znát nejen jako knihovníka, ale i jako 
organizátora oblíbeného Fantasy víkendu, do kte-
rého se v současné době zapojují knihovny z celé 
republiky. Tímto chceme Tomášovi i jeho knihovně 
poblahopřát a přejeme jim mnoho dalších úspě-
chů a plodných nápadů.   Barbora Šantorová
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Připravujeme na červen a prázdniny

1. 6. Vernisáž výstavy: Jan Vojta – obrazy, 
grafika a kresby
Výtvarník Jan Vojta vystudoval v letech 
1974–79 Akademii múzických umění v Praze, 
divadelní fakultu, obor scénografie. Po abso-
lutoriu žije v Praze a věnuje se užité grafice, 
ilustracím a kostýmním realizacím. V roce 
1984 odchází do Rakouska. Ve Vídni dostává 
příležitost spolupracovat s grafickou agentu-
rou a architekty, pro které dělá ilustrace a oži-
vuje svojí kresbou architektonické návrhy.
V roce 1987 odjíždí do Itálie, kde dlouhodo-
bě pobývá v kraji Gargano a plně se věnuje 
malbě. Po návratu do Rakouska je přijat do 
vídeňského malířského spolku „Künstlerhaus“. 
V roce 1988 dostává pozvání a odlétá do 
Grónska na měsíční návštěvu vesnice Narsaq. 
Místní prostředí a ledovcová krajina ho fas-
cinují a inspirují k celé řadě kreseb a maleb. 
V roce 1992 ho osudové okolnosti zavedou 
zpátky do České republiky. Pracuje v reklamní 
agentuře jako grafik. Zabývá se tvorbou log, 
typografií a užitou grafikou. Dále vytváří kres-
lené scénáře – storyboardy. Nadále se zabývá 
malbou, hlubotiskem a litografií.
Výstavní sál KD Dobříš, vernisáž výstavy 
se uskuteční ve středu 1. června od 18.00 
hod. Výstava potrvá do neděle 3. 7. 2016. 
Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., pátek a so-
bota zavřeno, ne 14–16 hod
2. 6. SBOROVNA – představení Divadla 
Pavla Trávníčka
Hrají: Pavel Trávníček, Luboš XAVER Veselý/ 
Zdenek Havlas, Petra Jindrová, Uršula Kluko-
vá, Kateřina Kornová, Hana Tunová, Monika 
Fialková.
Sborovna je původní česká komedie, která 
řeší problematiku učňovské mládeže pro-
střednictvím učitelského sboru. Je to nemi-
losrdná mozaika celé naší společnosti, která 
nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet, 
v čem to vlastně žijeme. Předprodej vstu-
penek v Trafice u Davida, vstupné 250 Kč.
10. 6. VEES – indie-rock'n'roll / České Budě-
jovice – koncert
22.–23. 7. Summer fest Dobříš – Kittchen, 
Švihadlo, Megaphone, Cirkus Problem,  
U-Prag, Chilliguns a pro děti hudební pro-
gram Příhody kluka BomBarďáka

www.kddobris.cz
 � 6. 5. Kieslowski – koncert

Kytarista David K. Pomahač alias DKP a pianistka 
Marie Kieslowski tvoří duo, které sází na intimitu 
a syrovost základního akustického zvuku kytary, 
piana a kontrastu dvou barevně výrazných hla-
sů. V r. 2014 vydali s producentem Janem P. Mu-
chowem výbornou desku Mezi lopatky, která 
byla velmi pozitivně přijata odbornou veřejností 
i posluchači. 

Těžko byste hledali v Česku dvojici, jejíž hlasy 
k sobě pasují jako ten Marie a Davida z kapely 
Kieslowski. Strhující dynamika, originální aran-
že, citlivé beaty, vtip, silné texty a výborný zvuk 
jen dokazuje, že Kieslowski je duo, které si ro-
zumí.
Společenský sál KD, pátek 6. května od 20.30 
hod. Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 
160 Kč. Předprodej vstupenek od 25. 4. v Tra-
fice u Davida.

 � 7. 5. Vernisáž výstavy: Ozvěny 7. salónu vý-
tvarníků Dobříšska

Výstava představí tři výtvarnice, které v anketě 
obdržely od návštěvníků loňského „Salonu“ nej-
vyšší počet hlasů a dva slibné výtvarné talenty, 
které se na 7. salónu prezentovaly.
Jmenovitě budou svá aktuální díla vystavovat: 
Magdalena Westman (Županovice), Adéla 
Zbíral (Dobříš) a Jana Universalová (Dobříš). 
Tyto tři vítězky byly organizátory výstavy dopl-
něny o dva nadějné výtvarníky, kteří tímto do-
stali šanci předvést, co v nich je. Jsou jimi Tereza 
Belúchová (Dobříš) a Richard Mrázek (Malý 
Chlumec).
Výstavní sál KD, vernisáž výstavy se uskuteč-
ní v sobotu 7. května od 17.00 hod. Na klavír 
vám zahraje Lucie Toth. Výstava potrvá do 
neděle 29. 5. 2016. Otevřeno po–čt 8.30–16 
hod., pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod.

 � 15. 5. Kuklík Tyjátr – Tři mušketýři – REPRÍZA 
Divadelní kousek v pozměněné sestavě, s upra-
veným textem (původní se celý nedochoval) 
a novými kulisami. Oblíbená divadelní partička 
vás srdečně zve na první reprízu své úspěšné 
hry na motivy klasické předlohy Tři mušketýři...
Společenský sál KD Dobříš, sobota 15. květ-
na od 19.52 hod. Dobrovolné odchodné.

 � 16.–20. 5. (+14. 5.) Festival ochotnických di-
vadel  

Letos se uskuteční již 11. ročník této divadelní 
přehlídky. V KD zahrají divadla z Kamýku nad 
Vltavou (14. 5.), Loděnice (16. 5.), Benešo-
va (17. 5.), Čenkova (18. 5.), Žebráku (19. 5.) 

a Sedlčan 20. 5.). Festival zajišťuje po stránce 
technické, pořadatelské i v roli hostitelské diva-
delní soubor KRUH Dobříš ve spolupráci s KS 
Dobříš. Festival je součástí DMS 2016. Program 
festivalu na www.kddobris.cz a http://divadlo-
kruh.webnode.cz.
Společenský sál KD Dobříš. Začátky všech 
představení od 19.30 hod. VSTUP ZDARMA, 
pořadatelé ale rádi přivítají sponzorský dar 
či příspěvek na naši další činnost.

 � 21. 5. Dobříšské májové slavnosti
Již popatnácté se předposlední květnovou so-
botu sejdeme na tradičních „májovkách“. Věří-
me, že vás letošní nabídka nezklame, a jako kaž-
dý rok zavládne na dobříšském náměstí úžasná 
atmosféra...
Čestný host DMS – hejtman Středočeského 
kraje Ing. Miloš Petera.
Hlavní hvězdy DMS 2016: Václav Neckář se 
skupinou Bacily a kapela Portless. 
Programem na pódiu provází Josef Libický – 
moderátor TV Barrandov. 
Více informací o programu na str. 5 a na webu 
a FB kulturního domu, informačního střediska 
a města Dobříš. 
Dobříš, Mírové nám. a okolí od 9.30 hod. 
Vstup volný.

 � 27. 5. Festival Americké jaro 2016

Zveme vás na festival, který se již jedenáctým 
rokem koná v řadě míst po celé České republice.
Publiku představuje především začínající ame-
rické a české umělce. Festival Americké jaro je 
v současnosti největším projektem česko-ame-
rické kulturní spolupráce. 
Již počtvrté jej pořádáme v dobříšském kul-
turním domě a jsme potěšeni, že i v letoš-
ním roce můžeme publiku nabídnout velmi 
atraktivního hosta. Je jím jazzový pianista 
Sullivan J. Fortner, nositel ocenění „Cole Por-
ter Fellow in Jazz“ za rok 2015.
Sullivan Joseph Fortner Jr. pochází z New Orle-
ans a do světa jazzu pronikl v neobyčejně raném 
věku. Sullivan se začal věnovat hudbě v sedmi 
letech. O dva roky později již doprovázel pě-
vecké sbory v nejrůznějších kostelech po New 
Orleans. Ve svých jedenácti letech byl oceněn 
tzv. Amazing Kids Award. Poté absolvoval hu-
dební vzdělání, které zakončil magisterským 
programem na prestižní Manhattan School of 
Music pod vedením Jasona Morana a Phila Mar-
kowitze. Již během svého studia stačil vystoupit 
s významnými jazzmany a dosud si zahrál po 
boku mnoha významných hudebníků. Koncert 
Sullivana Fortnera doprovodí Peter Korman na 
kontrabas a Václav Pálka na bicí – výstavní sál 
KD od 20.00 hod.
Koncertu Sullivana Fortnera bude předcházet 
přednáška náruživého cestovatele, paragli-
disty a akademického malíře Viktora Valáška 
o jeho častých návštěvách USA, které jsou 

naplněny mnoha nevšedními cestovatelský-
mi zážitky – společenský sál KD od 19.00 hod. 
Společenský a výstavní sál KD, pátek 27. květ-
na od 19.00 hod. Vstupné: 100 Kč; zvýhodně-
né 50 Kč (důchodci, studenti, ZTP). Předpro-
dej vstupenek v KD Dobříš, tel.: 318 521 302.

 � 29. 5. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Během 
programu se uskuteční i křest nové knihy Pet-
ra Kadlece „RUKAVICE DOBŘÍŠ / Židovský 
odkaz městu“. Kniha se pokouší mapovat his-
torii rukavičkářství a šití rukavic především na 
Dobříšsku. 
Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 29. května od 
17.00 hodin, vstupné dobrovolné.

KULTURA KVĚTEN
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   9.30–9.55
10.05–10.30

10.40–11.00

11.10–11.25
11.35–11.45
12.00–12.30

12.50–13.30

13.35–13.55

14.00–14.10

14.10–14.40

14.50–15.50

16.00–16.30

16.40–17.10

17.15–18.15

Hosté slavností
18.45–19.45 Václav Neckář a Bacily – Mezi svými
Legenda naší popové scény, zpěvák Václav Neckář slaví letos 50 let 
na jevišti „mezi svými“. Program dobříšského koncertu proto bude re-
trospektivou pěti dekád Václavova repertoáru. V. Neckáře doprovodí 
jeho kapela Bacily.
19.45–20.15 Divadlo Studna – Bajky, jak je neznáte – chůdař-
ské představení. Uvidíte několik příběhů ze světa zvířat, tentokráte 
na chůdách. Nemusíte chodit do divadla, s mobilním pódiem přijíždí 
Divadlo Studna za vámi. 
21.00–22.00 Portless 
Zpívají anglicky a jsou stálicí na hudební scéně. Kapela, známější pod 
svým původním názvem Support Lesbiens, patří zcela jistě na špič-
ku české pop-music a v čele se svým zpěvákem Kryštofem Michalem 
vám představí nejen svůj nový repertoár, ale i nejznámější pecky ze 
své starší tvorby. 

Dětské hřiště u kina   
10.00–10.45 Hraje vám Dobříšský pokleslý orchestr lidových  
 nástrojů
11.00–20.15 Celodenní program Divadla Studna 
11.00–11.50 Syndibád – loutková pohádka. Vydejte se s námi na 
dobrodružnou cestu vonící dálkou, kávou a vzácným kořením, do 
země jménem Omán (bez věkového omezení). V případě nepřízni-
vého počasí v KD.
13.00–17.00 Úžasný svět her – děti si společně s rodiči mohou 
zahrát originální hry – Honák, Hemingway – mořský svět, Mléčná 
dráha a Šifry. Divadlo Studna popustilo uzdu fantazii a vytvořilo hry 
zcela nové a unikátní. Potěší a zpříjemní čas strávený při hrách nejen 
dětem, ale i soutěživým dospělým, které si hry okamžitě získají.

13.00–17.00 Loutkový atelier – Přijďte si do stanu stvořit vlastní 
loutku. Špalíček dřeva, látečky, knoflíčky, koudel, kůže, drátky – to vše se 
v dětských rukách spojí a vytvoří za pomoci šikovnosti tatínkových rukou 
a maminkovské pečlivosti loutku – prince, vodníka, víly… záleží na vaší fan-
tazii… (bez věkového omezení).
14.00–16.00  RC Dobříšek – Zázemí pro rodiny – party stan, výtvarná dílna.
12.30–15.00 Slackline – Je jednoduchý, zábavný a návykový sport, který 
nyní zažívá ve světě obrovský boom! Pojďte si ho také zkusit s Ondřejem 
Piskáčkem – spodní část parku u kina.
Mírové nám. 
09.00–20.00 Stánek Pesoklubu Dobříš – Přijďte se seznámit s činností 
spolku a útulku, který se stará o opuštěné psy.
11.30–13.00 Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů – Pouliční 
vystoupení.
Komenského nám.
10.00–16.00 Barevný den – zábavně vzdělávací program – Aktivita 
společnosti EKO-KOM s názvem Barevný den je plná her a soutěží. Cílem 
jedinečné osvětové akce je představit problematiku třídění a recyklace od-
padů zábavně naučnou formou.
Hlavní atrakce – Propagační přívěs EKO-KOM, KDO ROZTŘÍDÍ, VYHRAJE – 
soutěž pro mladé a děti, Výstava Tonda Obal, ODPADOVÉ RISKUJ – vědo-
mostní soutěž o ceny pro dospělé a děti, WIPE OUT – originální atrakce ve 
stylu čtyř barevných kontejnerů, RODEO LÁHEV – divoká láhev v zeleném 
kontejneru, POPELÁŘSKÉ AUTO – skákací hrad pro nejmenší.
Kulturní dům 
13.00–19.00 Ozvěny 7. salónu výtvarníků Dobříšska (společná výstava 
6 výtvarníků). Výstavní sál. Vstup volný!
Husův parčík   
10.00–12.30 Dobříšský sportovec – Oblíbená akce pro děti od 3 let 
a rodiny, při které si mohou pod odborným vedením rozvíjet pohybovou, 
smyslovou a orientační dovednost. 
14.00–16.00  Kdo si hraje, nezlobí – Tradiční program pro děti nejen 
školou povinné: hry, rukodělné práce, dovednosti. 
Kopáčkův dům 
10.00–19.00 Muzeum (rukavic) Dobříš – Návštěvníci si budou moci 
za zvýhodněné vstupné prohlédnout celou expozici muzea, shlédnout 
krátké dokumentární filmy o výrobě rukavic či o proměnách města 
Dobříše a odpoledne uvidí celý postup tradiční výroby rukavic v podání 
dobříšských rukavičkářů. 
Parkoviště za sokolovnou
13.00–22.00 D FIGHT, o.s., chill out zone – Zázemí s občerstvením 
a místem k sezení; aktivní i pasivní doprovodný program pro mladší gene-
raci. Sdružení D FIGHT chystá také průzkum mezi dobříšskou mládeží na 
téma: obnova skate/bike parku V Lipkách.
Kostel Nejsvětější Trojice 
16.00   Varhanní hudba – Pořádá ŘkF Dobříš. 
Chodník před Velbloud Café  
16.00 Mistrovský turnaj ve společenské hře čamburína – Pořádají muzi-
kanti z Dobříšského pokleslého orchestru...
Hřiště u ZŠ  
10.00 Program MFK Dobříš – NEJMLADŠÍ FOTBALISTÉ. Premiérový zápas 
předpřípravky.
Dobříš – nádraží ČD 
Vlak na Dobříš – Tradiční nostalgická jízda parním vlakem. Info na str. 6.
Doprovodné akce 14.–22. 5., sobota–pátek 
14. 5–20. 5.  Divadelní festival ochotnických souborů. Kulturní dům 
Dobříš, společenský sál. Pořádá Kruh Dobříš
pátek 20. 5. XIII. turnaj v deskových hrách – Turnaj v karetní hře Krá-
lovské rošády + mini turnaj v piškvorkách. Hraje se o hodnotné ceny. Mož-
nost zahrát si také libovolnou hru. Klubovna T.O. Zlatý list, Dělnická 1603 
(Papežanka) od 17.00 hod. Pořádá: Tábornický oddíl Zlatý list
neděle 22. 5.  Hasičská soutěž „O pohár starosty města Dobříše“
Zúčastní se družstva místních i přespolních sborů – kategorie muži, ženy. 
Soutěž, při které se budou muset hasiči vyrovnat více než jen s proudnicí, 
proběhne dle pravidel požárního sportu. Stánek s občerstvením a dobrá 
nálada zajištěna.
Stánek Pesoklubu Dobříš – přijďte se v rámci hasičské soutěže seznámit 
i s činností spolku a útulku, který se stará o opuštěné psy. 
Louka za rybníkem Papež od 10.00 do 18.00 hod.

Další program – sobota 21. 5. 2016 

1. ZŠ – Sboreček, taneční kroužek Kalamajka
2. ZŠ – Pěvecké vystoupení žáků pod vedením Ive-
ty Veselé
RC Dobříšek – Moderní tance a taneční skupina 
Recais(t) 
2. MŠ – Ttanečky a písničky pro radost
4. MŠ – Májové tanečky
Spanilá motorkářská jízda – Kolocentrum Moto-
shop Dobříš
Swing band Dobříš – Swingové melodie v podání 
oblíbeného dobříšského orchestru
TJ Sokol Dobříš – Aerobik žákyně, oddíl batolat, 
taneční vystoupení sokolských žen, ropeskipping 
– žákyně
Slavnosti zahájí starosta města Mgr. Stanislav 
Vacek a host slavností – hejtman Středočeského 
kraje Ing. Miloš Petera 
Žertovný rekord – Barevné míčkování – Spolek 
Provas Dobříš
ZUŠ Dobříš – Vystoupení k 70. výročí školy – hraje 
Malý dechový orchestr ZUŠ, tančí žáci tanečního 
oboru 
Bizzare Band – Hudební seskupení z Prahy se vě-
nuje výhradně autorské tvorbě. Žánr: folk a šanson. 
Gymnastika Dobříš, o.s. – Ukázky gymnastického 
cvičení a Teamgymu – podiovka, trampolína, akro-
bacie
Aerobik studio Orel Dobříš – Vystoupení oddílu 
závodního a dětského aerobiku + soutěž o perma-
nentky

Sobota 21. 5. 2016 – Hlavní pódium

Programem na pódiu provází Josef Libický – moderátor TV Barrandov. 
Stánky s občerstvením, suvenýry a dalším zajímavým sortimentem. 
Pouťové atrakce od 19. 5. do 22. 5. v horní části náměstí.
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Dopravní informace – DMS 2016

Z důvodu konání DMS na Dobříši bude 
v termínu od 19. 5. 2016 od 6.00 hod. (čtvr-
tek) do 22. 5. 2016 (neděle) uzavřena pro 
provoz motorových vozidel část místní ko-
munikace Mírové náměstí v úseku mezi Čes-
kou spořitelnou (včetně příjezdu na parkoviš-
tě před ČS) směrem ke kulturnímu domu (po 
křižovatku s ulicí Čs. armády). Uvedená část 
komunikace v délce cca 90 m bude využita pro 
pořádání zábavní akce a umístění pouťových 
atrakcí. Během uzavírky bude provoz sveden 
obousměrně do ulice Bezručova.
V sobotu 21. 5. 2015 bude uzavřena pro pro-
voz motorových vozidel:
– část hlavní komunikace II/114 v úseku od 
křižovatky u Tyršova nám. ke světelné křižo-
vatce na Mírovém nám.  
– část místní komunikace Mírové náměstí 
v úseku od křižovatky se silnicí II/114 po křižo-
vatku s místní komunikací ulice Plk. Petroviče, 
v délce cca 240 m. 
Během uzavírky budou autobusové zastávky 
přechodně zřízeny na Tyršově náměstí.
POZOR!!! v době od 12.15 hod do 15.45 hod. 
bude mezi nádražím a centrem města zavede-
na okružní autobusová doprava. Jízdné je 
zdarma. Interval je cca 15 minut. První spoj 
vyjede ze zastávky „Náměstí" ve 12.15 hod. 
Poslední spoj vyjede ze zastávky „Nádraží“ 
v  15.45 hod. a ukončí svoji jízdu v zastávce 
„Náměstí“.
Zastávky: Nádraží – v zastávce veřejné au-
tobusové dopravy směr centrum • Kostel 
Nejsvětější Trojice – v ulici Pražská před kos-
telem směr centrum • Náměstí – u informač-
ního střediska (Mírové náměstí 103) • Větrník 
– v zastávce veřejné autobusové dopravy směr 
Praha.

VLAK DO DOBŘÍŠE přijede opět v den slavností

V sobotu 21. května v 10.00 hod. vyjede z nádraží Praha-Braník parní vlak do Dobříše v čele s lo-
komotivou „Čtyřkolák“ z roku 1917. Vlak zastaví ve stanicích Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čisovice, 
Mníšek pod Brdy a Malá Hraštice. Doba potřebná pro doplnění vody do parní lokomotivy v Měche-
nicích bude vyplněna písničkami skupiny BUFFOON‘S STEAM ENGINES (Kašparovy parní stroje) 
Po příjezdu do žel. stanice Dobříš ve 12.33 hod. je v prostorách nádraží připraven koncert skupin 
Vlak do Dobříše s hostem – dámskou kapelou Medúzy.
V 13.53 se parní vlak vydá na výletní jízdu z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. Návrat vlaku do Prahy 
je plánován s odjezdem z Dobříše v 15.42 hod. Tradičně bude v soupravě parního vlaku zařazen 
i bufetový vůz. Předprodej jízdenek je v osobní pokladně nádraží Praha-Braník nebo na Masarykově 
nádraží v mezinárodní pokladně. Místa k sezení jsou ke každé jízdence zdarma.
Více informací na www.cd.cz/zazitky

Oznámení

Bývalí žáci 9.A zdejší ZŠ v Dobříši, kteří ukon-
čili základní vzdělání v roce 1966, oznamují, 
že k 50. výročí ukončení školní docházky po-
řádají schůzku dne 20. 5. 2016 v Restauraci 
Na Prachandě od 18.00 hodin.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Dobříši pořádá od 9. 5. do 13. 5. 2016 

Tradiční dobročinný bazar oděvů 

V prostorách fary a kostela v Dobříši (Husova uli-
ce 1556) je připraveno kvalitní ošacení a obuv 
pro dospělé i děti, vše dovezené od partner-
ských farností z Německa. V nabídce jsou i drob-
né předměty, nádobí a hračky. 
Nabídka dětského zboží končí 12. 5. ve 12.00.
Otevírací doba: od 9.00–12.00; 13.00–18.00. 
Bazar končí v pátek 13. 5. v 11.30.
Výtěžek akce jde na podporu všestranné sboro-
vé činnosti. Věříme, že si vyberete a srdečně vás 
zveme!
Připravujeme a srdečně vás zveme také na Noc 
kostelů u evangelíků v Dobříši – 10. 6. 2016 – 
Vernisáž výstavy – Pavel Rejchrt: obrazy (vý-
běr z let 1998–2015). Více informací v DL/6.

Za FS ČCE v Dobříši Mgr. Ing. Samuel Hejzlar, 
farář, tel: 603 578 108

Výměnný pobyt studentů gymnázia 
v Německu

Již druhým rokem pokračuje naše spolupráce s německou střední školou die Berufsbildenden Schu-
len J. P. C. Heinrich Mette v Quedlinburgu za finanční podpory Česko-německého fondu budouc-
nosti. Na pětidenní výměnný pobyt jsme odjeli v pondělí 4. dubna 2016 a těšili jsme se na pestrý 
program, který pro nás připravili naši hostitelé. Po vřelém uvítání na půdě školy jsme byli ubytováni 
v rodinách německých studentů. Pro mnohé z nás to byla první možnost ověřit si znalosti němčiny 
v běžném životě.
Hlavním tématem letošní výměny bylo vzá-
jemné seznámení a také porovnání školského 
systému v Sasku-Anhaltsku a u nás. Diskutovali 
jsme nad závěrečnými zkouškami, povinnou 
školní docházkou, porovnávali jsme rozvrh, 
školní vzdělávací program a školní řád, zúčastni-
li jsme se hodin výuky. Po pracovním dopoledni 
jsme navštívili Alte Elementarschule v městečku 
Gernrode – nejstarší protestantskou německou 
školu. Vrátili jsme se v čase a na vlastní kůži jsme 
zažili atmosféru vyučování v dávné historii. 
V dalším dni jsme se vydali do města Wernige-
rode, kde jsme si prohlédli historické centrum, navštívili jsme jediné planetárium v Harzu a zámek, 
krásnou dominantu města. Předposlední den jsme měli naplánovaný celodenní výlet do Magde-
burku. Dopoledne jsme měli možnost zhlédnout vysílací studia regionální magdeburské televize 
a rozhlasu, technické muzeum se zajímavými exponáty a odpoledne jsme si prohlédli město.
Poslední den jsme si prošli historické centrum Quedlinburgu a na závěrečné konferenci jsme pre-
zentovali naši práci na projektu. Domů se nikomu nechtělo. Neloučili jsme se na dlouho. Už na pod-
zim přivítáme nové přátele u nás na dobříšském gymnáziu.

Studenti kvinty, Gymnázium K. Čapka Dobříš

PŘÍJEZD ODJEZD  PŘÍJEZD ODJEZD
 10.00 PRAHA-BRANÍK 17.23 
10.15 10.35 Vrané nad Vlt. 16.52 17.08
10.40 11.31 Měchenice 16.44 16.46
11.51 11.52 Čísovice 16.25 16.26
12.04 12.05 Mníšek p. B. 16.15 16.17
12.17 12.18 Malá Hraštice 15.54 16.01
12.31  DOBŘÍŠ  15.39

PŘÍJEZD ODJEZD  PŘÍJEZD ODJEZD
 13.53 DOBŘÍŠ 14.44 
14.08  MALÁ HRAŠTICE  14.30

POZOR!!! v době od 12.15 hod. do 15.45 hod. bude mezi nádražím a centrem města zavedena 
okružní autobusová doprava. Jízdné je zdarma. Interval je cca 15 minut. První spoj vyjede ze za-
stávky „Náměstí“ ve 12.15 hod. Poslední spoj vyjede ze zastávky „Nádraží“ v 15.45 hod. a ukončí svoji 
jízdu v zastávce „Náměstí“. 
Zastávky: Nádraží – v zastávce veřejné autobusové dopravy směr centrum • Kostel Nejsvětější 
Trojice – v ulici Pražská před kostelem směr centrum • Náměstí – u informačního střediska (Mírové 
náměstí 103) • Větrník – v zastávce veřejné autobusové dopravy směr Praha. 

Oznámení pro členy Klub důchodců Dobříš

Setkání jubilantů ve společenském sále KD, které se mělo uskutečnit ve středu 29. 6. se z důvo-
du plánované rekonstrukce KD uskuteční o 14 dní dříve, a to ve středu 15. 6. 2016. Děkujeme 
za pochopení. Členy klubu žádáme o sdílení této zprávy.  
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Zveme vás na výstavu výtvarných 
prací žákyň 9. ročníku

Výstava bude zahájena 
v  pondělí 16. května 
2016 v 17.00 hod. v ko-
nírně zámku Dobříš. 
Výstava potrvá do 20. 5. 
2016.

Mezinárodní soutěž 
Matematický klokan 2016
I v letošním školním roce se žáci prvního stupně 
naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže Mate-
matický klokan 2016 v kategorii Cvrček a Kloká-
nek v měsíci březnu.
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznik-
la přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 
1991 se rozšířila do Evropy. Dnes se již této 
soutěže účastní více jak dva miliony soutěžících 
z 30 zemí našeho kontinentu sdružených v aso-
ciaci Klokan bez hranic. Soutěží se ve všech kra-
jích naší republiky v jednom termínu, takže žáci 
a studenti absolvují školní, oblastní, republikové 
a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.
V kategorii Klokánek se Benedikt Španěl ze 
třídy 4. B umístnil za okres Příbram na vyni-
kajícím 2. místě s počtem bodů 116 z mož-
ných 120. Gratulujeme!!!

Milý předškoláku 
a předškolačko, 

zveme Tě na již tradiční dvě setkání

My se školy nebojíme,

která budou vždy ve čtvrtek 
26.  května a 16. června od 
16 hodin.
Obě setkání trvají vždy 45 minut 
a jsou již bez přítomnosti rodičů.
16. června v 16.30 hodin bude 
první krátká schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků ve třídě 3. A 
– přízemí. 
Paní učitelky budoucích prvních 
tříd ZŠ Komenského náměstí 35

Obsadili jsme  
1. a 3. místo 
v okresním kole 
Pythagoriáda pro 
5. ročník

Do okresního kola matematické soutěže Pytha-
goriáda, které se konalo 9. března v Příbrami,  
postoupili z naší školy dva žáci pátého ročníku  – 
Martin Babčák (5. C) a Veronika Arnoštová (5. C). 
Okresního kola  soutěže se zúčastnilo 14 žáků ze šesti škol příbramského okresu. 
Oba naši žáci byli velice úspěšní, Martin Babčák se umístil na 1. místě a Veronika Arnoštová na  
3. místě. Moc gratulujeme!

Mezinárodní projekt „Hey, I just met you!“

Cílem tohoto mezinárodního projektu je rozvoj schopnosti dětí komunikovat v cizím jazyce a sdílet 
informace smysluplným způsobem. Děti se postupně dozvídají o jiných kulturách a životním stylu 
zemí, které zatím nenavštívily. Mají možnost získat nové přátele napříč státy EU (i mimo ni). Učí se 
také používat moderní technologie a především zlepšují svoji angličtinu.  
Dnes už mají kamarády na Ukrajině a momentálně připravujeme pozdravy do Litvy. V březnu k nám 
dorazila obálka plná pozdravů a dopisů od dětí ze základní školy v Ternopilu, tedy z Ukrajiny. Dopisy 
nás moc potěšily. Žáci ze vzdálené školy se v nich krátce představili, napsali nám o své škole a měs-
tě. V obálkách také bylo schované pro každého z dětí malé překvapení (obrázek a malý magnet 
Ternopilu). My už jsme také dopisy s malým překvapením poslali a těšíme se na další, tentokrát ze 
vzdálené Rigy.  Lucie Jindráková a děti ze IV. A, C a VII. C

ZŠ TRNKA představuje své učitele

Základní škola TRNKA zahájí 1. září 2016 otevřením dvou tříd. V nad-
cházejícím školním roce nastoupí do školních lavic prvňáci a společnou 

třídu budou mít druháci a třeťáci. V obou třídách je ještě několik volných míst. Rádi bychom vám 
představili paní učitelky, které budou děti v TRNCE vyučovat.
Markéta Svobodová (1. třída) v současnosti učí na 2. ZŠ v Dobříši, dříve učila na 1. ZŠ Dobříš a ve 
Staré Huti. Je maminkou čtyř dětí. V práci s dětmi je pro ni důležité budování dobrých vztahů, pozi-
tivní přístup, radost, nadšení. Dává přednost aktivnímu učení, které vychází ze zkušeností dětí, které 
se vzájemně obohacují tím, co každé z nich zná a umí. 
Jana Zajícová (2. a 3. třída) učí čtvrťáky na ZŠ ve Slapech, vyučovala také angličtinu na 2. ZŠ v Dob-
říši a své tři děti učila v domácí škole.  Absolvovala roční kurz Čtením a psaním ke kritickému myšle-
ní, který jí ukázal, jak v dětech rozvíjet nejen schopnost nakládat s informacemi, ale také vzájemně 
spolupracovat. Ve třídě se snaží vytvářet prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájem-
né komunikace.
Obě paní učitelky budou v ZŠ TRNKA společně s ředitelkou školy Vlastou Beščecovou vytvářet 
klidné a bezpečné prostředí, kde se děti, učitelé i rodiče budou cítit dobře. Chcete-li se o ZŠ TRNKA 
dozvědět více, navštivte www.zstrnkadobris.cz nebo se přijďte podívat na netradiční hodinu mate-
matiky, která se koná 12. 5. 2016 od 15 hodin v městské knihovně v Dobříši! Petra Klvačová

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Výměna v Tonnerre

Od 3. do 8. dubna 2016 zamířilo 
21 studentů Gymnázia Karla Čap-

ka se svými dvěma profesory Světlanou Lukiya-
novou a Danielem Hoškem do Francie. Ve městě 
Tonnerre, které je dobříšským partnerským měs-
tem, i v místní střední škole Lycée Chevalier d´É-
on se nám opět dostalo srdečného přijetí v rámci 
pravidelných studentských výměn.  
Při svém pobytu ve Francii jsme nemohli vyne-
chat návštěvu hlavního města Paříže. Paříž nás 
všechny okouzlila. Viděli jsme Eiffelovu věž, ka-
tedrálu Notre-Dame, slavnou francouzskou uni-
verzitu Sorbonnu, prošli jsme se po malebném 
Montmartru a vyšplhali jsme až do špičky bazi-
liky Sacré-Coeur, odkud byl nádherný výhled na 
celou Paříž. Po dvou dnech strávených v hlav-
ním městě jsme pokračovali dál do Tonnerre. 
Po prvním dni stráveném v hostitelských rodi-
nách jsme navštívili městečko Noyers, vinařské 

město Chablis, baziliku Sainte-Marie-Madele-
ine ve Vézelay a zámek Ancy-le-Franc. Nejenže 
jsme procvičovali své znalosti ve francouzštině, 
ale vyzkoušeli jsme si i své fyzické schopnosti 
v  lanovém parku La Grotte de Champ Retard, 
kde jsme všichni museli být velmi obezřetní 
a opatrní, protože slézání skalnaté jeskyně není 
žádná legrace. Dále jsme se zúčastnili vyučování 
v  naší partnerské škole Lycée Chevalier d´Éon, 
vyzkoušeli si uvařit některé francouzské speci-
ality a také se učili pečovatelství na učebních 
figurínách. 
Celý pobyt byl uzavřen velmi zajímavým filmem 
Human od Yanna Arthus-Bertranda v místním 
kině a návštěvou města Dijon. Výměnu jsme si 
všichni velice užili a bylo nám líto, že to skončilo. 
Francie je nádherná země a rozhodně stojí za to 
ji navštívit. 
 Simona Kyšperská, septima

 Zleva: Markéta Svobodová a Jana Zajícová 
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Dobříšské rukavice a pivo Baštýř se prodávaly 
v partnerském městě Tonnerre
31. 3. až 4. 4. 2016 bylo deset dobříšských občanů hosty v partnerském městě Tonnerre (Burgund-
sko, Francie). Kromě slavnostního přivítání na radnici starostkou Dominique Aguilar jsme navštívili 
blízkou pěstírnu hub nebo Muzeum sýrů v městečku Chaource. Celé sobotní dopoledne jsme se 
účastnili tonnerrského trhu, kde jsme prodávali dobříšské rukavice a pivo Baštýř, které se prodalo 
do posledního kusu.
V roce 2017 naopak Dobříš bude hostit naše přátele z Tonnerre, ještě nejsme domluvení na konkrét-
ním termínu, ale možná přivítáme tonnerreské umělecké sdružení s jejich krásnými obrazy.

Za o.s. KUS žen Dobříše Michaela Doleželová

Máte i vy své 
peříčko?

V pátek 1. 4. 2016 se na Dobříši konal historicky 
první Peříčkový den. Po celé republice si moh-
li všichni, kteří chtěli, koupit peříčkovou brož 
a  tím podpořit Kuře a jeho sbírkové konto Po-
mozte dětem, jehož výtěžek jde na podporu 
organizací, pomáhajících ohroženým a znevý-
hodněným dětem.
I přes nepřízeň počasí nám v ulicích Dobříše se 
sbírkou pomohli studenti z Gymnázia Karla Čap-
ka Dobříš, pomoc nabídlo i Květinářství Letizia 
a Skřítkov – dětský svět zábavy. Celkem se na Dob-
říši k  novým majitelům rozlétlo neuvěřitelných 
161 peříček a v kasičkách se nashromáždilo celkem 
11 823 Kč! Děkujeme všem našim sbírkovým dob-
rovolníkům, i vám všem, kteří jste do sbírky Peříč-
kový den přispěli. Váš příspěvek pomůže k lepšímu 
životu ohrožených a znevýhodněných dětí a pod-
poří i náš projekt SAMOSTATNĚ DO ŽIVOTA.

DD Korkyně

Spolek Provas Dobříš (Plk. B. Petroviče 
621, Dobříš) pořádá

Letní dětský tábor (15. ročník)

Téma: VÝCVIK AGENTŮ MI 6
Hájovna Na Dědku u Rož-
mitálu p. Třemšínem
7. –14. 8. 2016 / věk: 6–16 let
Platba do 31. 5. 2016 – 1 900 Kč 
(sourozenci 1 800 Kč)
Platba do 22. 7. 2016 – 2 200 Kč 
(sourozenci 2 000 Kč)
Informace o táboře: tel. číslo 732 937 442, 
Sylva Řeháková, www.provasdobris.cz

Nová kniha z dobříšské 
historie
Během Dobříšských májových slavností, které 
se budou konat 21. 5. 2016 vstoupí do prode-
je kniha „RUKAVICE DOBŘÍŠ – židovský odkaz 
městu“. Publikace se pokouší mapovat historii 
rukavičkářství a šití rukavic na Dobříšsku se za-
měřením především na Dobříš a s přesahem na 
město Hostomice a obec Stará Huť. Tento oděv-
ní průmysl zahájily rukavičkářské dílny v r. 1865. 
Postupem asi třiceti let převládla rukavičkářská 
faktorství, která se zabývala pouze samotným ši-
tím rukavic pro fi rmy z Prahy, Abertam, Kadaně 
a i Německa. Tyto rukavice poté byly převážně 
vyváženy do zahraničí, a to zejména do Ameri-
ky. Kniha se proto zabývá i šitím rukavic v Aber-
tamech a Kadani, která nesla pojmenování 
města rukavic. Publikace končí v roce 1950, kdy 
ukončují činnost místní faktorství a výroba se již 
ve valné většině stěhuje do nově vystavěné to-
vární budovy RZ Dobříš na Větrníku. 
Kniha také navíc mapuje historii dobříšských 
Židů v letech 1936–42. 

Pokud si budete chtít 
tuto knihu koupit, mů-
žete tak učinit na stánku 
Knihkupectví Houbalová, 
případně na stánku Infor-
mačního střediska Dobříš 
nebo v kavárně Velbloud 
Café. Autor bude příto-
men na stánku Knihku-
pectví Houbalová od 16 
do 17 hod. 

Petr Kadlec, autor knihy

Smutné náměstí
Připojuji se k článku v minulých Dobříšských listech MUDr. Jany Veselé „Povzdech“.
I já jsem byla smutná, když se na dobříšském náměstí kácely vzrostlé stromy, i jehličnaté. Ty vlastně 
byly celý rok zelené a přispívaly k dobrému vzhledu náměstí i v zimě.
Po vyřezání šeříků, které na jaře krásně kvetly a i jiných keřů se odhalila travnatá část náměstí. Dnes 
už na mnoha místech travnatá není, protože zde vedou vyšlapané cesty na druhou stranu náměstí, 
všichni si zkracují cestu, jak se jim to hodí. Toto nebezpečí jsem tušila hned a napsala jsem dopis na 
vedení města, ovšem bez odezvy.
Navrhla jsem na části od městského úřadu k vyznačenému přechodu udělat pergoly a zasázet pnou-
cí růže, které kvetou prakticky celý rok. Na záhonech před růže zasadit tulipány, které kvetou velmi 
brzy a krásně. Nepotřebují ani žádné velké péče. Na pošlapané travnaté plochy by bylo třeba navést 
trochu zeminy a zasít novou trávu. Další, ne právě dobrý zásah do záhonku, je na druhé straně ná-
městí od sokolovny směrem k ulici B. Němcové. Byly tam pěkné růže, vím, že při mimořádně mrazivé 
zimě tyto růže vymrzly. Myslím si, že zasázení nových růží a nechání tují za nimi, by bylo lepší než 
záhonek s kamínky. Květiny zde nerostou a tráva se nedá vyplít. Kamínky padají na chodník a vadí 
tak chodcům, obzvláště starším lidem. Právě tak dvě vyvýšená místa na květiny před městským 
úřadem. Jsou též vysypaná kamínky, kde se tráva těžko odstraňuje a prakticky přes celou zimu jsou 
zde uschlé stonky květin. Určitě to nedělá žádnou okrasu a možná by bylo lepší zasadit zde nízké 
túje, které jsou zelené celý rok.
Hodně cestuji a sleduji různá náměstí ve městech. Naše je opravdu nejsmutnější. Stačí si zajet do 
Sedlčan, kde náměstí je vkusně upravené a od jara do podzimu zde průběžně kvetou květiny – ra-
dost se podívat.
Můj tatínek byl zámeckým zahradníkem u knížete Karla Schwarzenberga. Pamatuji si dobře, jak se 
upravovaly parky, aby zde kvetly květiny celý rok a bylo dost zeleně i v zimě. Snad se toho dočkáme 
i na našem náměstí.

Jana Pinková (red. kráceno)

PÍŠETE NÁM

Vzpomínka
Dne 14. května by oslavila 
70.  narozeniny naše milovaná 
manželka, maminka a babička, 
paní Helena Musilová. 

Stále vzpomínají manžel, dcery 
a syn s rodinami.

Dne 28. května 2016 uplynulo 
10 let od smrti pana Antonína 
Slepičky z Dobříše.

S láskou stále vzpomíná 
manželka a dcera s rodinou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Do 11. května můžete zhlédnout výstavu s ná-
zvem „POVĚZ NA HŘEBÍK TO TO“/ Mirek Sal-
cman/obrazy malované na dřevě s autorskými 
texty. V Pastoračním centru sv. Tomáše.
Od 18. května bude probíhat výstava dětských 
prací Výtvarné dílny při Rodinném centru Dob-
říšek. 
V neděli 8. května od 15.00 se bude konat 
v  kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši veliko-
noční chorální liturgická hra Visitatio Sepul-
chri ze 14. století, pod vedením PhDr. Jany 
Vozkové, CSc. Představení se uskuteční v rámci 
přednáškového cyklu k výročí 700 let narození 
Karla IV., s podporou ze Strategií AV21. Srdečně 
zveme. Vstupné dobrovolné.

Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Uzávěrka příspěvků – do červnového vydání Dobříšských listů bude 20. května 2016. 
Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová, tel.: 318 521 302, kd@dobris.net
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ZÁMEK DĚTEM 2016 se blíží
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodi-
če na akci ZÁMEK DĚTEM, na které návštěvní-
ky čeká bohatý hudební a zábavný program 
na zámku Dobříš. V sobotu 18. června 2016 
od 10 do 17.00 hod. se přijďte odreagovat od 
starostí všedních dní a zažít nezapomenutelný 
den se svou rodinou.
Bavit vás budou zámečtí šašci, duo VANDA 

A STANDA, pohádku „O Šípkové Růžence“ zahraje Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky, s in-
teraktivním pořadem přijede MÍŠA DOLINOVÁ, svá kouzla předvede opět vtipné a zábavné 
MAGIC DUO a chybět nebude ani slavnostní příchod královské rodiny. 
Dále jsou připraveny soutěže pro děti i dospělé o krásné a hodnotné ceny, pohádková stanoviště 
s úkoly ve francouzské zahradě, zpřístupněny budou také zámecké komnaty, nejrůznější vystoupení 
a samozřejmě stánky s občerstvením i suvenýry. Pro letošní rok jsme navíc pro všechny děti za-
jistili „skákací hrad“ ZDARMA.
Více informací o cenách vstupného a slavnostním předprodeji bude postupně zveřejňováno na: 
www.zamekdetem.cz a na našem facebooku: www.facebook.com/ZamekDetem.

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Jaro se koneč-
ně probouzí, ve 
francouzském 
parku nám kve-
tou krásně tuli-
pány, což přímo 
vybízí k pro-

cházce a odpočinku v parku na lavičkách. 
Odpočinout a příjemně se jarně naladit můžete 
v květnu také v Zrcadlovém sále, a to hned na 
dvou koncertech. 12. května si pro vás připravili 
koncert dětí ze ZUŠ Dobříš k 70. výročí založe-
ní školy. Koncert začne v 18.00 hod. 19. května 
se v Zrcadlovém sále od 19.00 uskuteční koncert 
v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvo-
řáka, kde vystoupí Guarneri Trio Prague. Tento 
soubor je založen na spolupráci tří vynikajících 
sólistů – houslisty Čeňka Pavlíka, violoncellis-
ty Marka Jerie a klavíristy Ivana Klánského. Na 
úvod koncertu budete moci zhlédnout přehlíd-
ku společenských modelů značky Marko.in. 
Koncem května bude v Galerii JCM zahájena vý-
stava výtvarných prací Taťjany Krechové. 

Dobříšek 
v květnu

Otevřeno máme každý pracovní den od 8 do 
12.30 hod., v pondělí a ve středu od 14.30 do 
16.30 hod. 
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“. V pondělí 
a ve středu od 14.30 do 16.30 hod., v úterý, ve 
čtvrtek a v pátek od 8 do 12.30 hod. Ve čtvrtek 
od 9 hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi.  
MIMOŘÁDNÉ AKCE: 
Středa 11. 5. – O FINANCÍCH si budeme poví-
dat s ředitelem Poradny při fi nanční tísni, o. p. s., 
Mgr. Ing. Davidem Šmejkalem. Budeme hledat 
„dobrý“ úvěr, prozkoumáme dobré i špatné pří-
klady z praxe. Od 18 hod. v Městské knihovně 
Dobříš.
Pondělí 16. 5. – MEZINÁRODNÍ DEN RODIN 
oslavíme na hřišti RC od 14 hod. Můžete se těšit 
na skákací hrad, hry a výtvarnou dílničku. V pří-
padě nepříznivého počasí se akce ruší.
Úterý 17. 5. – VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTSKÝCH 
PRACÍ „VÝTVARKA SE ZUZKOU“ od 16.30. Vý-
stava bude probíhat v hale PCST, Na Nábřeží 
1650, Dobříš. 
Čtvrtek 18. 5. – KVĚTNOVÉ TVOŘENÍ pro malé 
i velké – s lektorkou Terezou Bory si vyrobíme 
květinovou vílu.
Sobota 21. 5. – DOBŘÍŠSKÉ MÁJOVÉ SLAV-
NOSTI  –  vystoupení dětí z tanečního kroužku – 
taneční průprava a dance mix; výtvarná dílnička 
a možná i skákací hrad.
Středa 25. 5. – MONTESSORI DÍLNA – od 15.30 
do 17.30 si přijďte pro své dítě vyrobit hračku, 
která jej bude rozvíjet – s lektorkou Mgr. Gabri-
elou Nerudovou. 
Středa 1. 6. – ZDRAVÉ DÍTĚ – LÉTO – přednáš-
ka s besedou s MUDr. Petrou Pelikánovou na 
tato témata: 1. sezónní obtíže – hl. alergické-
ho charakteru; 2. jak správně odstranit klíště, 
infekce klíšťaty přenášené; 3. jak si vybavit lé-
kárničku na dovolenou. Od 9.30 hod. v RC Dob-
říšek s možností krátkodobé péče o děti v naší 
herničce. 
Středa 1. 6. – oslavte s námi DEN DĚTÍ na hřišti 
RC. Hry a soutěže, drobné občerstvení. 
Příjímáme přihlášky na:
Týdny výtvarných aktivit na téma „Superhr-
dinové“ v duchu příměstského tábora.
Každý všední den od 8 do 16 hodin v RC Dob-
říšek. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky, 

čekají na ně soutěže a hry. V ceně jsou zahrnu-
ty teplé obědy, pitný režim, pomůcky, materiál, 
odměny pro děti, lektorné a vstupné.
1. 7. a 4. –8. 7. (včetně 2 svátků)  6–8 let  
 Lektoři: O. Ludačková a D. Ludačková
11. –15. 7.  6–8 let 
Lektoři: M. Vtípilová a A. Vtípilová
18. –22. 7.  8–10 let 
Lektoři: D. Koubková a V. Koubek
25.–29. 7.  8–12 let
Lektoři: M. Pogran a A. Pogranová
1.–5. 8.  5–7 let
Lektoři: S. Bedřichová a B. Bedřichová
Týden tanečně-sportovních aktivit v duchu 
příměstského tábora
8.–12. 8.  6–12 let
Lektoři: R. Kubátová, L. Bezděka
Týden pro dívky na téma MASKY v duchu pří-
městského tábora 
25.–26. 8. a 29.–31. 8. 10–14 let
Každý všední den od 9 do 14 hodin v RC Dobří-
šek. Děvčata si vyzkouší různé výtvarné techni-
ky, čekají na ně soutěže a hry. V ceně je zahrnut 
pitný režim, pomůcky, materiál, odměny pro 
děti, lektorné a vstupné.
Lektorka: E. Fenclová
 
PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz. Setká-
vání těhulek a předporodní kurzy s Martinou 
Branšovskou. Poradenství speciální pedagož-
ky s Mgr. Gabrielou Nerudovou. Rodinné, vý-
chovné a partnerské poradenství a laktační 
poradenství s Mgr. Kateřinou Neubauerovou. 
PC poradenství s Ing. Vlastou Pechovou. Chyt-
ré telefony – poradenství s Vojtou Prendkým. 
Psychologické poradenství s PhDr. Vladimí-
rem Zikmundem.
Rodinné centrum Dobříšek, z. s. vyhlašuje výbě-
rové řízení na pozici Koordinátor/ka programů 
a služeb. (více informací o pozici naleznete na 
www.dobrisek.cz).

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na www.
facebook.com/dobrisek. 
Informace a přihlášky: Katka Nekvapilová, tel.: 
608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com, ad-
resa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu Úřadu práce v Příbrami, Mi-
nisterstvu práce a sociálních věcí, Středočeskému 
kraji a městu Dobříš.

Dopřejte svým dětem skvělé 
prázdniny na prvním příměstském 

cyklotáboře se skřítky!

Zažijí s nimi tý-
den plný zážit-
ků, překvapení, 
c y k l o z á v o d y, 

najdou nové kamarády a mnoho dalšího. Po 
celý den bude pro děti navíc zajištěna chutná 
a  zdravá strava, pitný režim, technický servis 
a na starost je budou mít zkušení táboroví ve-
doucí. Termíny, na které se můžete přihlásit, 
jsou: od 18. 7. do 22. 7. nebo od 25. 7. do 29. 7. 
2016. Podmínkou účasti je věk dětí mezi 6 až 12 
roky, schopnost dítěte ujet alespoň 5 km za den, 
kolo v dobrém pojízdném stavu s patřičnou 
povinnou výbavou, doložení servisní kontroly 
kola max. 2 týdny před termínem Bike campu, 
cyklistická helma a vhodná obuv s oblečením. 
Bezpečnost vašich dětí je naše priorita. 
Přihlášky a další informace naleznete na www.
skritkov.com, na e-mailu: info@skritkov.com 
nebo přímo ve Skřítkově. Počet dětí omezen, 
neváhejte je přihlásit, zažijí prima týden se 
spoustou legrace a poznáním krás okolí Dobříše 
z jiné perspektivy. Těšíme se na vás!

Zámek Dobříš

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz

Otevřeno celoročně: 
září–červen  út–ne  8.00–16.30
červenec–srpen  po–ne 8.00–17.30

Kulturní program:
12. 5. Koncert ZUŠ Dobříš 
19. 5. Hudební festival Antonína Dvořáka
29. 5. Vernisáž výstavy Taťjany Krechové   
            v Galerii JCM
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Dobříšský volejbal na vítězné vlně
Volejbalisté a volejbalistky na Dobříši tvoří ne-
jen bezvadnou partu, ale zaznamenávají stále 
lepší a lepší výsledky.  Muži v předloňské sezo-
ně postoupili do krajského přeboru KP1 a hned 
prvním rokem ve vyšší soutěži skončili na čtvr-
tém místě. V letošní volejbalové sezoně naši 
hoši tuto soutěž s přehledem vyhráli a o víken-
du 16. a 17. dubna 2016 se utkali o postup do 
druhé ligy. Kvalifi kace se hrála ve Chvaleticích 
a o postup si to naši muži rozdali s volejbalisty 
z Českých Budějovic, Klatov, Chvaletic a Malšo-
vic. Po vyrovnaných soubojích postoupili z této 
kvalifi kace do druhé ligy. Nezbývá než blahopřát 
a doufat, že se podaří zlepšit i herní zázemí pro 
volejbalisty na Dobříši tak, aby vyhovovalo požadavkům této vyšší volejbalové soutěže. 
Družstvo B mužů zároveň hraje krajský přebor KP2. Jarní kolo KP2 žen i mužů startuje 23. 4. 2016, 
takže se můžeme těšit a rádi uvítáme všechny fanoušky na hřišti V Lipkách.
Ženy hrají krajský přebor KP2 a po podzimní polovině soutěže jsou před Tuchlovicemi a Rakovníkem 
také na prvním místě v tabulce. Tímto všechny zveme na hřiště V Lipkách na pěkný volejbal. 

Program zápasů 
MFK Dobříš – květen

Muži A
7. 5.    sobota  17.00 Beroun – MFK Dobříš
14. 5.  sobota 17.00 MFK Dobříš – M. Hradiště
21. 5.  sobota  17.00 Tuchlovice – MFK Dobříš
28. 5.  sobota 17.00 MFK Dobříš – Rejšice
Muži B
7. 5.    sobota 17.00 Rosovice – MFK Dobříš 
15. 5.  neděle 17.00 MFK Dobříš – Kov. Příbram
21. 5.  sobota 14.30 Nová Ves p. Pl. – MFK Dobříš  
   (hř. M. Hraštice)
29. 5.  neděle 17.00 MFK Dobříš – Rožmitál p. T.
Dorost starší (mladší)
8. 5. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Hořovicko
22. 5. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Kunice
Žáci starší
7. 5.   sobota 10.15 MFK Dobříš – Švermov
21. 5. sobota 10.15 MFK Dobříš – Hostouň
Žáci mladší
8. 5.   neděle 15.00 MFK Dobříš – Rožmitál
22. 5. neděle 15.00 MFK Dobříš – Březnice
28. 5. neděle 10.15 MFK Dobříš – Nový Knín

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na Komenského náměstí a stránky: 
www.mfkdobris.cz
Přijďte povzbudit naše hráče!

Cesta za pohádkovým 
dědečkem

TJ Sokol Dobříš pořádá 
již tradiční akci pro děti 
– Cestu za pohádkovým 
dědečkem. Akce pro-
běhne 4. června. Trasu je 
možné zahájit od 10.00 
do 12.00 v anglickém 
parku. Děti budou plnit 
nejrůznější úkoly, které si 
pro ně vymyslí pohádko-
vé bytosti. Na konci cesty 

na ně bude čekat pohádkový dědeček s odmě-
nou. Pokud bude pršet, akce bude zrušena.
Těšíme se na vás.

Aerobik slaví první úspěchy z letošních závodů! 
V Aerobik studiu Orel Dobříš jsme úspěšně zahájili novou závodní sezónu 
2016! V letošním roce reprezentuje město Dobříš na závodech po celé České 

republice celkem 7 závodních fi tness týmů, 1 sportovní dvojice, 1 jednotlivkyně ve sportov-
ním aerobiku a nově také tým HIP-HOPU. 
Během března a dubna se týmy vydaly na své první závody do Prahy, Brna, Plzně, Nymburku, Jičína 
a Loun. Už po dvou závodních měsících se můžeme pochlubit úžasnými úspěchy! Naše závodnice 
během první části jarní sezóny vybojovaly 4 zlaté, 4 stříbrné, 3 bronzové medaile a další skvě-
lá umístění, která jsou ve velké konkurenci závodnic skvělými výsledky. 
Závodnicím gratulujeme a děkujeme za oprav-
du krásnou reprezentaci našeho studia i měs-
ta. Pokud byste i vy rádi viděli naše závod-
nice v  akci, neváhejte a přijďte se podívat 
21.  května na Dobříšské májové slavnosti, 
kde se představí v odpoledním bloku nejen 
naše závodní týmy, ale i všechny děti navště-
vující naše studio. 
Výsledky a další informace týkající se našich závod-
ních týmů naleznete na www.aerobikdobris.cz. 

Milí příznivci pohybu 
a kruhového tance,

další taneční setkání v kru-
hu se koná v sobotu 14. 5. 
2016 od 17 hod. v Pasto-
račním centru sv. Tomá-
še. Tentokráte se budeme 
více věnovat tancům, které 
probouzejí životní energii 
a ženskou energii. Inspira-

ci najdeme nejen v tradičních řeckých, židov-
ských, arménských tancích. 
Co nás čeká další měsíc? V polovině června oče-
kávejte něco nového. Společné setkání dětí a ro-
dičů nebo prarodičů spojené s pohybem, kruho-
vým tancem a tvořením na téma „Studánka“. 
Na setkání s vámi se těší Mgr. Eva Fenclová, při-
hlásit se můžete na evafenclova@volny.cz nebo 
608 533 525. Více informací na www.barevnadil-
na.webnode.cz 

Tabulka kvalifi kace 
do druhé ligy: sety body
1 Dobříš 9:5 8
2 Chvaletice 9:6 8
3 Loko Č. Budějovice 8:7  7
4 Malšovice 9:8 6
5 Klatovy 3:12 1

SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU v Dobříši
Najdete cestu z bludiště školního areálu?
Zkuste si jednoduchý orienťák v prostoru sportovního 
hřiště a areálu ZŠ a přidejte se k pokusu o světový rekord! 
Přijďte se projít či proběhnout, rychlost pohybu nerozho-
duje a mapová náročnost bude velmi jednoduchá.

11. května 2016 se po celém světě uskuteční stovky akcí v orientačním běhu s cílem představit tento 
sport veřejnosti a překonat starý světový rekord z roku 2003, kdy v jeden den absolvovalo orienťák 
207 979 lidí. V nabídce míst nebude chybět ani Dobříš!
Termín: středa 11. května v době od 16 do 19 hod.
Místo: školní sportovní hřiště (atletický ovál) v Dobříši, GPS souřadnice 49.7796194N, 14.1725128E
Potřebné vybavení: běžné sportovní oblečení a obutí, mapu s tratí obdrží každý účastník v místě 
startu. Zájemcům na místě vysvětlíme i základy orientace a práce s mapou.
Účast zdarma. Každý, kdo absolvuje celou trať, bude zařazen do losování o zajímavé ceny. Malé děti 
mohou trať absolvovat se svými rodiči.
Pořádá: OK Dobříš – oddíl sportů v přírodě. Činnost klubu podporuje město Dobříš. Další informa-
ce: www.okdobris.cz

Tabulka KP1:
1. KV Dobříš A
2. TJ Jiskra Zruč n. Sázavou
3. VK Tuchlovice A
4. Ecolifts Roztoky
5. TJ Sokol Benešov u Prahy

  6. TJ Sokol Dobřichovice B
  7. TJ Sokol Vlašim A
  8. TJ Slavoj Český Brod
  9. VK Rakovník
10. SK Volejbal Kolín A
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Pokuty hotově i na složenku: 76 700 Kč
Celkem přestupků: 202 

Vybírám z oznámení:
2. 3. 2016 ve 13. hod. Volně pobíhající pes, 
yorkšírský teriér, byl nalezen na Větrníku. Právě 
bylo po sněhové kalamitě. Pes neměl obojek, 
nebyl čipovaný, tetovaný, neměl ani známku, 
třásl se zimou. Ujala se ho paní z ulice Jeřábová, 
poté byl umístěn do odchytového zařízení. Ma-
jitel psa si ho vyzvedl ještě ten den. Utekl mu 
z části města Větrník. Poplatek za odchyt 250 Kč 
byl majitelem zaplacen před předáním psa. Psí 
známka? Ideálně s telefonním číslem. Nebo 
mikročip? Ten umožňuje vrátit ztraceného 
psa rychle zpět majiteli.
2. 3. v 17 hod. Strážníci přiložili na vůz Octa-
via, v ulici Hornická, TPZOV – botičku. Majitel 
vozu nereagoval na výzvy strážníků, měl starou 
kartu do zóny. Vozidlo zde stálo 14 dní, aniž by 
majitel přišel na MP vyřešit přestupek. Až po na-
sazení botičky majitel vozu zareagoval. Byla mu 
udělena bloková pokuta. 
3. 3. V ranních hodinách pomáhali strážníci 
hasičům, kteří řezali padlý strom přes silnici. 
Napadlo plno sněhu a stromy pod tíhou bílé pe-
řiny padaly jako párátka. Usměrňování dopravy 
ze strany MP bylo nutné. 
4. 3. ve 4.50 hod. Pokus o vloupání do rodin-
ného domu. Stalo se v části města pod Sanato-
riem, kdy majitel domu volal policii a strážníky 
s tím, že pachatele vyrušil. Nic však naštěstí od-
cizeno nebylo. Pachatel uprchl. 
7. 3. v 11 hod. Volné pobíhání psů a znečiš-
ťování veřejného prostranství psími výkaly 

kontrolovali strážníci na Větrníku. Nebylo zjiště-
no žádné porušení. Pokud se v kontrolovaných  
místech pohybuje „uniforma“, nikdo z majitelů 
psů si netroufne nechat „psí potřebu“ na zemi. 
V tomto případě hrozí pokuta za porušení pra-
videl, nově do výše 5 000 Kč. Další kontrola na 
Větrníku 15. 3. mezi 16 a 17 hod. Bylo zkontro-
lováno na 16 pejskařů. Vše bylo v pořádku.
8. 3. V Kopáčkově domě – Muzeum rukavic – 
Strážníci řešili krádež zvonku, kdy v podezření 
byly 3 osoby, které se pohybovaly uvnitř budo-
vy. Podezřelý muž byl strážníky poté zachycen 
u světelné křižovatky a řešen blokovou pokutou 
s tím, že neporušený zvonek mu byl odebrán 
a vrácen do muzea. Později bylo z kamerového 
záznamu zjištěno, že ony tři osoby, které si nej-
spíše „obhlížely terén“, jsou osoby s kriminální 
minulostí… 
9. 3. v 11.45 hod. Strážníci pomáhali. Stalo se 
v ulici Dlouhá, kdy o pomoc žádala žena, které 
doma upadl její manžel a ona jej nemohla zved-
nout. 
17. 3. ve 12 hod. Ničení sochy v anglickém par-
ku. Událost nahlásil vrátný ze zámku, kdy uvedl, 
že parta asi 5 mladíků hází kameny na sochu 
u vodotrysku. Strážníci na místě již nikoho neza-
stihli, ale u tenisových kurtů byla zastižena celá 
třída ze základní školy. Ve spolupráci s PČR bylo 
ztotožněno 5 mladíků „osmáků“, kteří házeli ka-
meny. Kamerový záznam byl poskytnut policii 
ČR. Bude se zjišťovat škoda na tomto majetku. 
20. 3. ve 12.35 hod.  Nabízel pervitin? Dobříš-
ská občanka (r. 1977) oznámila, že byla oslovena 
na dětském hřišti u kina dvěma muži, „jestli od 
nich nechce koupit pervitin“. Po příjezdu hlíd-

ky MP na místo se na hřišti již nikdo nenacházel. 
Hlídka MP projela i přilehlé ulice, kde nikoho dle 
uvedeného popisu nenašla. Strážníci celou věc 
sepsali do úředního záznamu a poznatek předa-
li na PČR. 
21. 3. od 7.10 do 8.10 hod. strážníci asistovali 
Policii ČR a záchranné službě v ubytovně Slu-
níčko, v ulici Pražská, kde se předávkovala 
drogově závislá osoba. Muž pod vlivem ná-
vykových látek byl ohrožen na životě. Byl nutný 
odvoz do nemocnice v Příbrami. 
22. 3. V dopoledních hodinách byla strážníky 
zjištěna rozkopnutá skleněná výplň auto-
busové zastávky u Lidlu. Opět řádil vandal. 
Bohužel nikdo nebyl spatřen… Žena v poza-
dí lamentovala: „ruce useknout je málo, to 
je ta dnešní mládež, ničeho si neváží…“ Věc 
byla nahlášena na MěÚ Dobříš, správě majetku 
města. 
Společné místní šetření městské policie 
a  živnostenského odboru MěÚ Dobříš pro-
běhlo dne 30. 3. 2016 ve večerních hodinách.  
Hlavním předmětem byl monitoring dodržo-
vání ustanovení živnostenského zákona, a to 
se zaměřením na povinnosti podnikatelů při 
prodeji alkoholických nápojů, dle zákona 
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, al-
koholem a jinými návykovými látkami. Dále byl 
proveden monitoring dodržování veřejného 
pořádku. Šetření probíhalo v části města Větr-
ník. Tyto kontroly nejsou ojedinělé, budou pro-
bíhat nepravidelně několikrát za rok.

Zapsala strž. Alena Kovaříková 
zástupce velitele MP Dobříš

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc březen 2016
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Úklid obce
Ani letos neodradilo sychravé počasí padesátku převážně místních občanů a v sobotu 9. 4. 2016 
mohl opět proběhnout v obci každoroční úklid odpadků. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili této 
akce. Ať už místní, nebo obyvatelé okolních obcí, kteří přišli se svými dětmi, které navštěvují místní 
základní školu. Celkem se nasbírala tuna odpadu.
Přes neustálou osvětu a maximální údržbu obce a jejího okolí se stále nacházejí nové černé sklád-
ky. Ihned po této sobotní akci se za kravínem objevila jedna čerstvá. Děkujeme všem všímavým 
občanům, kteří mají rádi přírodu a prostředí, ve kterém žijí, a přijdou nám nahlásit takové svérázné 
likvidace odpadu. 
Jako veřejné úložiště čehokoli, od kamene přes dřevotřísku, plasty až po stavební odpad, je také 
užíván prostor u dálnice. Žádáme všechny, aby v místě dodržovali pořádek a odkládali zde POU-
ZE bioodpad. Prosíme do hromady větví jen a pouze větve, bez pařezů a dalších dárečků. Větve 
již sami štěpkujeme a využíváme na údržbu 
veřejných prostor obce. Do hromady trávy 
odkládejte pouze takový bioodpad, který je 
kompostovatelný. Mnoho občanů posuzuje 
bioodpad podle hořlavosti – domnívají se, že 
pokud něco shoří, pak to může být odloženo 
v bioodpadu. Setkáváme se s velice častým 
komentářem, že na „čarodějnice“ to můžeme 
spálit. Jako by úklid nepořádku ze soukro-
mého pozemku byl kdovíjakým darem pro 
obec… Takové dary s díky odmítáme.
Děkujeme všem za pochopení a vzájemnou 
ohleduplnost. 

Významného životního jubilea 
se v měsíci květnu dožívají
Vlasta Němcová, Emanuel Švancara,
Eva Boháčková

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji panu starostovi P. Dragounovi, paní Pe-
chanové a paní Březinové za gratulaci, dárek 
a hezké, slavnostní a vřelé posezení u příleži-
tosti oslavy mých narozenin.

J. Slepička

Děkuji paní Kubátové a paní Němcové za mi-
lou návštěvu a dárek k mým narozeninám.

J. Mikyska

Děkuji Vám všem za milá přání a dárky k mým 
kulatým narozeninám.

Jarmila Krotilová

Děkujeme všem, kteří přispěli svými reakcemi do dotazníkové akce k umístění kontejnerů 
na bioodpad.

Kulturní zážitek
Když jsem naposledy navštívila s dětmi divadlo v Praze, byl to hezký výlet spojený s kulturním 
zážitkem, který po uplynutí krátké doby vyprchal.
Ale 6. 4. jsem zhlédla představení ochotnického divadelního souboru ze Staré Huti, jednalo se 
o pohádku „Ne všechny princezny jsou na vdávání“. Obecenstvo tvořily děti (ZŠ Stará Huť, 2. ZŠ 
Dobříš a ZŠ Mníšek) s pedagogickým doprovodem asi 6 učitelů.
Až doma jsem zjistila, že na to představení neustále myslím. Jak to, že nemusel dětské obecenstvo 
nikdo umravňovat? Hercům bylo totiž, na rozdíl od Prahy, dobře rozumět. Kostýmy, líčení i scéna 
byly moc hezké a vkusné. Hudba byla vlastní a texty nedoprovázely žádné dvojsmysly. 
A jak moji úvahu zakončit? Nebyl to jen hezký výlet zakončený divadelním představením, ale krás-
ný zážitek z divadelního představení. Když si k tomu všemu ještě uvědomím, kolik je za tím vším 
práce... A to vše zdarma po práci a škole, bez nároku na honorář.
Proto ještě jednou děkuji paní Majzelové a paní Mocové za nastudování pohádky. Všem hercům 
– sestrám Drozdovým, A. Čechové, M. Žižkové, T. Rysovi, M. Váňovi a P. Váňovi, R. Mocové a O. Mo-
covi. Kostymérce R. Drozdové a autoru hudby a textů k písním M. Semančíkovi. Všechny skvě-
le nalíčila A. Gajdošová. Poděkování náleží i ostatním spolupracovníkům – K. Váňové, M. Rysové 
a M. Švehlové.

Marta Hejzlarová, vychovatelka ŠD Stará Huť

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Letos uplynulo 80 let od prvního zahnízdění 
čápa bílého na starohuťském komíně. Podle 
kroniky to bylo poprvé v roce 1936. Doufejme, 
že i letos čápi zdárně vyvedou mladé a tato 
krásná tradice bude pokračovat. Na území 
obce se vyskytuje také jejich vzácný příbuzný 
– čáp černý, kterého můžete často vidět u po-
toka ve Strži. 
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Dne 7. 5. 2016 proběhne od 18.00 hod. 
u příležitosti oslav Dne vítězství polože-
ní věnců k památníku u vstupu do obce 
a poté k památníku padlým u kulturního 
domu.

První jarní kolo přeboru a první vítězství mladších 
žaček
V prvním jarním kole oblastního přeboru v národní házené přivítali huťští házenkáři na svém hřišti 
družstva mužů, žen a dva týmy mladších žaček Sokola Bakov. Muži zvítězili  přesvědčivě 29:22, 
ženy zdolaly své soupeřky 12:11. Mladší žačky nejprve podle očekávání prohrály s áčkem Bakova 
3:17. Ve druhém utkání proti béčku se zlepšily natolik, že po bojovném a nadšeném výkonu zvítě-
zily 13:6. Dosáhly tak prvního historického vítězství v mistrovské soutěži, za což se jim dostalo za-
slouženého potlesku od velkého počtu fanoušků, převážně z řad rodičů. Ještě jednou gratulujeme 
a přejeme, aby brzy přibyla další vítězství. 
Připomínáme, že další zápasy oblastního přeboru se hrají ve Staré Huti 7. a 21. května (podrobně 
viz Zpravodaj duben 2016). 

j.s. 

Ze školy 
V měsíci dubnu na naší škole proběhla jarní anketa „Pohodový zajíc a pohodová zaje-
čice“. Děti si sami mezi sebou měli zvolit největšího pohodáře a pohodářku. Je velice 

zajímavé, že oba pohodáři jsou žáci z první třídy Lukáš Koma a Anežka Velebilová. Oběma moc 
gratulujeme.
10. května se podařilo vedení školy sehnat vstupenky pro žáky do Státní opery Praha, na před-
stavení opery Jeníček a Mařenka. Budeme doufat, že si žáci odnesou nezapomenutelný zážitek.
11. května se opět naše škola zapojí do celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině 
a bude prodávat symbol tohoto dne žluté kopretiny za minimální cenu 30 Kč.
25. května ve 13.30 hod. se uskuteční poslední setkání budoucích prvňáčků a to s paní učitelkou 
Ilonou Pileckou.
24. a 26. května navštívíme Záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata v Hrachově u Sedlčan.

Dana Kunrtová

Zprávičky z mateřské školičky 
Milí čtenáři,  
aprílový měsíc začal v Mateřské škole Stará Huť zajímavým vystoupením 

s ptactvem. Děti se seznámily se sovou pálenou, čížečkem, kanárkem a papouškem. Vyzkoušely 
si, jak se kouzlí a pohladily si králíčka. Děti také viděly ještě neopeřené ptáčátko papouška. Jaro 
jsme vítali v knihovně na Dobříši loutkovým představením s písničkami s kytarou a ukulele „Jak 
Martínek a Barborka vítali jaro“. Předškoláci začali jezdit na plavání do Příbrami, každé pondělí až 
do června. Všem přejeme krásný a slunný květen. 

Děti a zaměstnanci MŠ Stará Huť 
Zápis do Mateřské školy Stará Huť se koná 17. 5. 2016 od 14.00 do 17.00. Bližší informace 
naleznete na webových stránkách MŠ. 

Ačkoliv se letos již téměř všichni připravili na nepřízeň počasí během tradičního jarního vystoupe-
ní dětí základní a mateřské školy, došlo k překvapení a děti mohly vystoupit na zahradě se svými 
krátkými, ale krásně připravenými programy. Na rodiče pak v prostorách jídelny MŠ čekaly pře-
krásné výrobky dětí. Nepřestává mě překvapovat nápaditost paní učitelek a šikovnost dětí, které 
dokážou vytvářet stále nové a zajímavé výtvory.

Děkujeme. Marie Guillenová 

Knihovna ve Staré Huti připravila pro malé 
i velké krásné odpolední posezení s pohádka-
mi a soutěžemi o čarodějnicích, čarování a za-
klínání. Děti se dokonce prolétly na koštěti. 
Velké poděkování patří hlavní čarodějnici paní 
Švehlové a čarodějkám paní Kudrnové, Koupé 
a Padevětové. 

Památník Karla Čapka srdečně zve na Den 
pejsků, který letos proběhne v sobotu dne 
28. května od 14 hodin v zahradě. Připrave-
no je vystoupení dětí ze ZŠ, tradiční přehlídka 
pejsků v soutěži o Cenu Dášeňky a další pro-
gramy pro celou rodinu. 

Fotbal – Mistrovská 
utkání jaro 2016 
  7. 5.  SK Dal. Dušníky – Stará Huť 17.00 hod.
21. 5.  TJ Borotice – Stará Huť 17.00 hod.
28. 5.  Stará Huť – SK Kosova Hora 17.00 hod.

Co lepšího v sobotu si přát, než zas kluky 
vidět hrát!
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