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Téma vzdělávání je aktuální v každé době, a ob-
zvláště nyní, kdy za sebou mají školy díky koro-
naviru velmi specifický školní rok. Se vstupem 
do školního roku 2020/2021 jsme se zeptali 
přímo ředitelů všech základních škol a vzdělá-
vacích institucí v Dobříši na jejich připravenost 
v případě opětovného zavedení omezení výuky, 
ale i na jejich novinky a další věci ohledně ve-
dení školy. 

Jste připraveni na případné opětovné vyhlá-
šení nouzového stavu a omezení výuky?
Ředitelé dobříšských škol se v této odpovědi 
shodují. Z jarního nouzového stavu a v té době 
zavedené distanční výuky si všichni odnesli cen-
né zkušenosti, které jsou připraveni využít v pří-
padě znovu nařízených omezení. Mnohé školy 
se také díky tomu otevřely novým možnostem 
vzdělávání online a zapracovaly na jejich vylep-
šení.
Ředitel 1. ZŠ Dobříš Mgr. Jaroslav Motejlek k této 
otázce odpověděl, že případné distanční vzdě-
lávání bude probíhat zejména pomocí jednotné 
vzdělávací platformy G Suite, tak jak tomu bylo 
na jaře, a zároveň vyjádřil opětovné DÍKY svým 
pedagogům i zákonným zástupcům dětí za je-
jich spolupráci „v době covidu“.
„Vedení 2. ZŠ Dobříš od září nastavuje jednotný 
systém výuky ‚na dálku‘ prostřednictvím Microsoft 
Teams a dovybavuje pedagogy kvalitními note-
booky,“ uvádí k této věci zástupkyně ředitelky 
Mgr. Eva Kašparová.
Po zkušenostech z jara je na formu dálkové 
výuky připraven přejít také pedagogický sbor 
ZŠ  Dobříš Lidická, který má až na jednotlivce 
s distanční výukou velmi dobré zkušenosti. 
Soukromá ZŠ Trnka má dle vyjádření ředitelky 
Ing. Jany Derflové dobře nastavený, osvědčený 
a funkční systém distanční výuky a v případě 
opětovného omezení jsou připraveni na něj 
znovu přejít. 

Na podobná nařízení jsou připraveni i v nově 
vznikající komunitní škole, která je díky svému 
specifickému systému výuky v tomto ohledu 
velmi flexibilní: „Naší výhodou je, že si děti u nás 
i  tak spoluřídí svůj učební proces – a tak vzdělá-
vání našich dětí na dálku nevyžaduje velkou míru 
kontroly, ale spíše cílené podpory,“ uvedla jedna 
ze zakladatelek školy paní Zuzana Krásová.

Co je ve vaší škole od září nového?
Největší novinkou na 2. ZŠ Dobříš je otevření 
nového školního pavilonu, ve kterém jsou čtyři 
učebny pro žáky druhého stupně, školní knihov-
na a kabinet. Škola současně rekonstruovala jed-
nu kmenovou třídu, jednu odbornou učebnu, 
tři kabinety 2. stupně a proběhla zde také kom-
pletní rekonstrukce toalet v jednom z pavilonů. 
Opravy proběhly také na prvním stupni. Změny 
zaznamenala i tělocvična, kde se rekonstruova-
la podlaha a obkládaly se stěny. V areálu školy 
vzniklo nově také zahradní ohniště a stůl na 
stolní tenis. 
„Děkujeme především vychovatelkám a pedago-
gům s pomocí při nátěrech vnitřních i venkovních 
zábradlí a s dalšími pracemi,“ vzkazuje vedení 
2. ZŠ Dobříš. 
2. ZŠ i 1. ZŠ Dobříš přivítají nový školní rok s no-
vými webovými stránkami, které rozhodně stojí 
za pozornost (https://www.2zsdobris.cz/ a htt-
ps://zsdobris.cz/).
„Základní škola na Komenského náměstí poprvé 
v historii školy otevírá toto září celkem čtyři třídy 
prvního ročníku. Škola má tak nejvíce dětí a za-
městnanců v její novodobé historii,“ prozradil její 
ředitel Mgr. Motejlek. 
Informace o novinkách ze školní družiny 2. ZŠ 
Dobříš připojuje také vedoucí vychovatelka ško-
ly paní Zemanová: „Ve školním roce 2020/2021 
se děti ve školní družině mohou těšit na spoustu 
nových aktivit, pohybových, vědomostních a na-
učných her, tvoření a projekty, které pro ně paní 

S řediteli základních škol nejen o novinkách 
ve školním roce 2020/2021
Město Dobříš je zřizovatelem tří základních škol. Ve městě však máme také další 
významné instituce, které poskytují základní vzdělání. Jednou z nich je soukromá 
základní škola a dalšími jsou lesní a komunitní škola. Se začátkem nového školního 
roku je hlavním tématem tohoto vydání právě školství v Dobříši.

vychovatelky připravovaly v době uzavření škol. 
Během nouzového stavu jsme na webové strán-
ky připravovaly týdenní aktivity ‚Jak zabavit děti 
doma‘. Tento nápad se osvědčil, takže bychom 
rády inspirovaly rodiče takto znovu.“
Vedení ZŠ Trnka také prozradilo, co nového 
u nich od září na děti čeká: „V současné době 
probíhá v budově školy další fáze rekonstrukce, 
během které vznikne nová učebna, bezbariérový 
vstup a sociální zařízení. Nově budeme odebírat 
obědy pro žáky ze 2. ZŠ Dobříš, jejímuž vedení 
tímto děkujeme za vstřícný přístup, a zároveň pa-
tří poděkování za velmi vstřícnou spolupráci ZŠ 
a MŠ Dolní Hbity, která naší škole dodávala obědy 
v uplynulých čtyřech letech.“

Nově se otevírá komunitní škola s názvem „Děti 
a rodiče Dobříš“.
„Náš spolek otevírá od září 2020 první malotřídku 
pro 1.–5. třídu formou komunitního vzdělávání, 
která sídlí v ulici Lidická 344. Nejsme školou regis-
trovanou v rejstříku MŠMT, děti jsou tedy zapsané 
na domácím vzdělávání, ale i u nás probíhá výuka 
dětí od pondělí do pátku. Klademe velký důraz na 
smysluplné učení. Neučíme se podle předmětů, ale 
spojujeme předměty do tematických celků. Je pro 
nás důležité podnětné prostředí, ve kterém děti 
mají vliv na to, co se kdy učí. Při vzdělávání kom-
binujeme přístupy jako Integrovaná tematická 
výuka, Montessori, lesní pedagogika, badatelský 
přístup. Komunitu u nás mimo dětí a pedagogů 
tvoří i rodiče. Chceme tím dětem zprostředkovat 
různé světy, životní role a hodnoty a podporovat je 
tak v hledání jejich vlastní cesty,“ upřesnila k nově 
otevírané komunitní škole její hlavní pedagožka 
a zakladatelka Zuzana Spálenská.

Velkou otázkou, která se okolo dobříšských 
škol neustále točí, je… která je lepší a čím 
se mezi sebou liší. I na to jsme se ředitelů 
zeptali…
Velmi diplomaticky, se stručností a lehkou, sobě 
vlastní nadsázkou odpověděl na tuto otázku ře-
ditel 1. ZŠ Dobříš: „Nevím, co se děje a jak to fun-
guje na ostatních školách. Nemohu tedy říci, čím 
se odlišujeme. Snad pouze: a) jsme nejstarší školou 
na Dobříši; b) dlouhodobě máme širokou nabídku 
volnočasových aktivit.“
Vedení 2. ZŠ Dobříš pak k této otázce uvedlo, 
že se odlišují hlavně svým sportovním zaměře-
ním a jejich nabídkou tradičních i netradičních 
aktivit v hodinách tělocviku. Velmi často vyjíždí 
na adaptační kurzy, zimní pobyty s lyžováním, 
windsurfingové, vodácké kurzy a pořádají spor-
tovní školní dny. 
„Naše škola je dlouhodobě zapojena do tzv. Šablon 
MŠMT, díky kterým nabízíme již čtvrtým rokem 
zdarma doučování, čtenářské kluby, pomoc spe-
ciálního pedagoga, ale také exkurze a projektové 
dny pro naše žáky. Pravidelně také vyjíždíme do 
zahraničí,“ doplnila Mgr. Eva Kašparová.

Zcela odlišně pak díky svým možnostem 
a zaměření fungují soukromá ZŠ Trnka a ZŠ 
Lidická:
„ZŠ Trnka se snaží naplnit svou vizi malé školy, 
ve které se budou cítit dobře žáci, jejich rodiče 
a  také zaměstnanci a návštěvníci z řad veřej-
nosti. Chceme, aby se děti učily v bezpečném 
prostředí a v atmosféře, která toto učení podpo-
ruje. Usilujeme o to, aby učivo bylo smysluplné 
a propojené jak mezioborově, tak s praktickým 
životem. Tomu přizpůsobujeme učební metody,“ 
říká ředitelka školy. 
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Za speciální školu v Lidické k této otázce její ředi-
telka řekla: „Naše škola je pro žáky se specifickými 
vzdělávacími potřebami – s mentálním postižením, 
specifickými poruchami učení a chování, s kombi-
novaným postižením či s poruchami autistického 
spektra. Výuka je náročná s ohledem na postižení 
žáků, specifické pomůcky, přístup, metody a orga-
nizaci výuky. Pedagogičtí pracovníci se dále vzdě-
lávají. Spolupracujeme s odbornými zařízeními, 
neziskovými organizacemi i lékařskými odborní-
ky. Důležité je zapojení rodičů při hledání vhodné-
ho způsobu vzdělávání žáků.“

Poslední otázka, kterou jsme ředitelům škol 
položili, se týkala jejich starostí, potřeb a pří-
padné možné pomoci ze strany města.
Vedení základních škol, u kterých je zřizovate-
lem samo město, i ředitelka soukromé základní 

školy Trnka oceňují podporu a pomoc ze strany 
města. Shodují se, že spolupráce je dobrá. Vždy 
je však možnost něco zlepšit, a obzvláště pak 
v oblasti vzdělávání.
Ředitel 1. ZŠ Dobříš k této otázce uvedl: „Byť byla 
dokončena přístavba školy, neustále se potýkáme 
s nedostatkem prostoru pro další odborné učebny, 
pro dělení tříd na cizí jazyky; nově pociťujeme i ne-
dostatek komfortních pracovních míst pro peda-
gogické pracovníky školy.“
Pomoc ze strany města při realizaci přístavby 
školní jídelny, stavbě nového pavilonu, zajištění 
výběrových řízení apod. oceňuje také pedago-
gický sbor 2. ZŠ Dobříš. Co by zde ještě uvítali, je 
zastřešené venkovní sportoviště, jelikož o jednu 
tělocvičnu a sportovní halu se zde dělí se stu-
denty gymnázia. 

Ředitelka ZŠ v ulici Lidická Mgr. Eva Burešo-
vá vidí problémy hlavně v komunikaci s rodiči 
a samozřejmě i tady se najdou věci, se kterými 
by město mohlo pomoci: „Problémy vidíme ve 
společenských názorech na vzdělávání našich 
žáků. Někdy mají rodiče komplikovaný přístup 
k hledání odborných zařízení. Do budoucna bude 
třeba postupně vyměnit nábytek ve třídách, starší 
technická zařízení a pomůcky pro žáky s těžkým 
postižením.“

Ředitelé a učitelé všem dětem a rodičům spo-
lečně vzkazují: 
„Těšíme se na vás, na všechny nové žáky, kteří za-
sednou do školních lavic, a na chodby i školní hřiš-
tě plné vašeho smíchu i křiku!“

Závěrem k tématu dobříšských škol a jejich 
kapacitě
Kapacity základních a mateřských škol jsou 
v současné době z pohledu města a jeho oby-
vatel dostatečné. Ve spolupráci s okolními obce-
mi byla vytvořena i částečná kapacita pro žáky 
z těchto obcí. Po celkovém naplnění stávajících 
kapacit všech školních zařízení (myšleno ZŠ 
a  SŠ) se v Dobříši bude denně pohybovat více 
než 2 000 žáků, což je s ohledem na jejich bez-
pečnost a prevenci sociálně patologických jevů 
již limitní počet. 

Zpracováno redakcí
Zdroj foto: facebookové profily škol

KALENDÁŘ AKCÍ Dobříš
ZÁŘÍ 2020
5. 9. 2020  
Bike Fight 2020
VIII. ročník závodu freestyle BMX 
Skate/bike park Dobříš

Brdmanův pařez MTV
6. ročník MTB maratonu KOLA BERAN
Sportovní klub Vlaška

6. 9. 2020
Dobříšská osmička
běh města Dobříše
zámecký anglický park

Zuzana Stirská & Fine Gospel Time
koncert pro dobříšské varhany
Zrcadlový sál zámku Dobříš

7.–11. 9. 2020  
Dobří(š) v pohybu
akce pro děti a rodiče 
Sportovní spolky a organizace ve městě

10. 9. 2020  
Zastupitelstvo města Dobříše
veřejné jednání zastupitelů města 
KD Dobříš

11. 9. 2020  
Schodiště – koncert
KD Dobříš

12. 9. 2020  
Dobříšský regionální trh + Zažít město jinak
trh s doprovodným programem 
centrum města

12.–13. 9. 2020
Podbrdská výstava drobného zvířectva 2020
výstava s doprovodným programem 
Husův park v Dobříši

16. 9. 2020
Euro v Česku
veřejná debata
Konírna zámku Dobříš

19. 9. 2020  
Brdský terénní ½maraton
běžecký závod 
Sportovní klub Vlaška

Ukliďme svět – ukliďme Česko
úklidová akce 
Dobříš

Tři prasátka
divadelní pohádka 
Městská knihovna Dobříš

20. 9. 2020  
„Utrakvisté v Čechách“ GONTRASSEK
koncert pro dobříšské varhany 
kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši

22. 9. 2020  
Den bez obalu
výtvarné dílny, malování henou, pohádka, přednáška 
Městská knihovna Dobříš

25. 9. 2020  
Poletíme? – koncert 
KD Dobříš

30. 9. 2020  
VIETNAM A KAMBODŽA
večerní povídání s Petrem Váňou 
Pastorační centrum sv. Tomáše

MFK DOBŘÍŠ
5.–27. 9. 2020
Fotbalové zápasy MFK Dobříš
viz rozpis zápasů

VÝSTAVY
2. 6. – 18. 10. 2020
Ota Janeček: OBRAZY A SOCHY
Galerie JMC na zámku Dobříš

1. 7. – 1. 11. 2020
Výstava k 70. výročí od zahájení výroby 
v Rukavičkářských závodech Dobříš
Muzeum Dobříš

3.–30. 9. 2020
Boží jako Božena
Městská knihovna Dobříš

6. 9. – 11. 10. 2020
Fanča Vandasová: JINoDnY
KD Dobříš

12. 9. – 16. 10. 2020
Květa Tošnerová: „K poctě Páně“
Pastorační centrum sv. Tomáše

CHYSTÁ SE NA ŘÍJEN 2020
2.–3. 10. 2020
VOLBY do třetiny Senátu 
a do zastupitelstva krajů
Dobříš

3. 10. 2020
Ceny města Dobříše
slavnostní večer s oceněním osobností města 
Zrcadlový sál zámku Dobříš

3.–4. 10. 2020
Dny architektury v Dobříši
komentované procházky městem

5.–11. 10. 2020
Týden knihoven – speciální program
Městská knihovna Dobříš
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Vážení spoluobčané, 
i když léto je pro většinu z nás časem odpočinku a dovolených, chod měs-
ta se nezastavil. Mám radost, že to velké množství kulturních a sportovních 
akcí, které v létě Dobříš zažila, se setkalo s pozitivními ohlasy. Děkuji Vám 
všem, kteří jste se na pestrém létě podíleli jako organizátoři, závodníci, 
diváci, návštěvníci či tolerantní sousedé. Vím, že v řadě situací to nebylo 
snadné, a jsem velmi rád, že jsme prokázali, že si umíme vyjít vstříc. Léto 
se pomalu překlápí do podzimu, kdy se můžeme těšit na další společenské 
akce. Dobříš žije.

Ve městě jsou také patrné stavební změny. Byla zahájena výstavba nového obchodního centra Billa 
při výjezdu na Příbram. Po dlouhém čekání a odkladech byla podepsána smlouva na opravu Praž-
ské ulice v samotném centru města a pokračují i opravy dalších ulic. Tyto změny se neobejdou bez 
omezení a uzavírek, a tak Vás prosím o trpělivost.
Začátek září je spojen s návratem žáků do škol. Je přirozené, že na školství má každý specifický 
názor, často formovaný vlastní zkušeností. Mnohé postřehy si můžete přečíst v tomto vydání. Jarní 
epidemie školy donutila k řadě změn, na které budou dál navazovat. Myslím tím nejen větší využití 
technologií, ale i větší důraz na samostatnou práci, odpovědnost a v neposlední řadě zapojení ro-
dičů do procesu výuky. 
Usilujme společně o to, aby nabídka školství v Dobříši byla pestrá a uměla do výuky vtáhnout všech-
ny žáky bez rozdílu. To je možné jen s dobrými učiteli, kteří dokáží probouzet v žácích zájem o nové 
věci a sami se změn nebojí. Milí pedagogové, přeji Vám do nového školního roku hodně energie 
a pevné nervy. Školákům a studentům přeji nehasnoucí touhu zkoušet a učit se nové věci. 

Pavel Svoboda, starosta

Vozovka v Pražské ulici v Dobříši, jejímž správ-
cem je Krajská správa a údržba silnic Středočes-
kého kraje, je již několik let ve velmi špatném 
stavu a po její velké rekonstrukci volali občané 
města i jeho vedení již několik let. Nyní se ko-
nečně povedlo dotáhnout vše k podpisu smlou-
vy a rekonstrukce hlavního průtahu centrem 
Dobříše je doslova za dveřmi.
„Na opravu Pražské ulice jsme v Dobříši čekali vel-
mi dlouho. Pro naše město je to klíčová stavba. 
Stará dlažba je na mnoha místech již propadlá. 
Při dešti se vytvářejí velké kaluže, o proražená kola 
není nouze. Stav ulice je oprávněným terčem kriti-
ky nejen občanů, ale i návštěvníků našeho města. 
Proto věřím, že obyvatelé přijmou nutná omezení 
v rámci této velké rekonstrukce a objížďky s ní spo-
jené pochopí. Těším se, až se po dokončení stavby 
budou auta i cyklisté pohybovat centrem plynule, 
tiše a bezpečně,“ řekl starosta města Pavel Svo-
boda.

Na základě smlouvy provede firma ROBSTAV, k. s., 
rekonstrukci Pražské ulice, která je stěžejní ko-
munikací a hlavním silničním průtahem v cen-
tru Dobříše. 
Hodnota této stavby činí 55 385 995,77 Kč 
včetně DPH.
Cena díla bez DPH 45 773 550,00 Kč
DPH 21% 9 612 445,55 Kč
Cena díla včetně DPH 55 385 995,55 Kč

Po opravě hlavního průtahu 
Dobříší, který vlastní Krajská 
správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, volali 
velmi dlouho občané, široká 
veřejnost i samotné vedení 
města 

Stavba je rozdělena do dvou etap. 
V té první dojde k rekonstrukci v úseku od kos-
tela Nejsvětější Trojice (v blízkosti dobříšského 
zámku) po světelnou křižovatku v samotném 
centru města na Mírovém náměstí. V druhé eta-
pě bude opravena část od budovy radnice až po 
část Příbramské ulice ke křižovatce s ulicí Fričo-
va. Součástí druhé etapy bude zároveň oprava 
Tyršova náměstí, části Bezručovy ulice a části 
ulice Plk. B. Petroviče (po hranici křižovatky, 
která se nachází u vjezdu na parkoviště k Penny 
Marketu). Desítky let stará dlažba v centru měs-
ta tak bude téměř celá nahrazena tichým asfal-
tem. Na stavbu navazují také opravy chodníků 
kolem Mírového náměstí a doplnění zeleně, což 
bude probíhat ve spolupráci s městem Dobříš, 
které je majitelem chodníků.  

Časový harmonogram prací počítá s 8 měsíci, 
v nichž bude nutná zimní přestávka. K plánu 
a jednotlivým krokům upřesnil informace 
místostarosta města Dobříše Tomáš Vokurka, 
který také celou věc s krajem aktivně komu-
nikoval: „V tuto chvíli bude prvně podána výzva 
směrem k ROBSTAVU. S nimi budeme následně 
projednávat dopravně inženýrská opatření, která 
se budou týkat uzavírek a objížděk. Zároveň bude 
třeba aktualizovat časový harmonogram prací, je-
likož během výběru zhotovitele došlo ke značnému 
zpoždění oproti původnímu plánu. Souběžně do-
jde také k protokolárnímu předání staveniště. My-
slím, že první stroje bychom na Pražské ulici mohli 
vidět během září a pevně doufám, že v  červenci 
příštího roku budeme mít vše kompletně hotové.“
Stavba Pražské ulice je financována z pro-
středků Středočeského kraje a EU, konkrét-
ně z Integrovaného regionálního operačního 
programu, tzv. IROP.

Zpracováno redakcí
Zdroj foto: redakce

Město Dobříš má nový 
tržní řád 
Dne 1. 8. 2020 nabyl účinnosti nový tržní řád 
města Dobříše – jedná se o nařízení města 
č.  3/2020, které schválila rada města na své 
schůzi konané dne 14. 7. 2020 na základě 
zmocnění uvedené v živnostenském zákoně. 
Nový tržní řád obsahuje řadu inovací. Jsou 
v něm zapracovány nové legislativní změny 
upravující vydání tržního řádu, nově je regulo-
ván provoz restauračních předzahrádek, jsou 
stanovena i jednotná pravidla pro tzv. předsu-
nutá prodejní místa u kamenných provozoven. 

Předzahrádky lze provozovat na celém území 
města Dobříše, mohou být provozovány v ob-
dobí od 1. 4. do 31. 10. v čase od 6.00 do 22.00 
(do této doby se započítává i doba nezbytného 
úklidu). Na základě připomínek veřejnosti tuto 
problematiku rada města znovu projednávala 
dne 27. 8. 2020 a vydala tržní řád s dílčími úpra-
vami nový. Provoz restauračních předzahrádek 
bude povolen po celý rok. Došlo i k úpravě doby, 
po kterou mohou být předzahrádky otevřeny – 
nejdříve od 8.00 a nejpozději do 22.00 od nedě-
le do čtvrtka a v pátek, v sobotu a ve dnech, po 
kterých bezprostředně následuje den pracov-
ního klidu, nejpozději do 24.00 (samozřejmě za 
podmínky, že nebude rušen noční klid, nejde-li 
o výjimečné akce stanovené v  obecně závaz-
né vyhlášce č. 1/2019, o veřejném pořádku ve 

Velká rekonstrukce Pražské ulice v Dobříši 
je podepsána
V pondělí 17. srpna 2020 byla podepsána třístranná smlouva mezi Krajskou sprá-
vou a údržbou silnic Středočeského kraje, městem Dobříš a firmou ROBSTAV, k. s., 
díky které bude v brzké době zahájena velká a dlouho očekávaná rekonstrukce 
Pražské ulice v Dobříši.

Pražská ulice, která vede centrem města, 
projde velkou rekonstrukcí a změní svůj stávající 

povrch z dlažebních kostek na tichý asfalt
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městě Dobříši). Změny (nové nařízení města 
č. 4/2020) budou účinné od 11. 9. 2020 – sleduj-
te proto, prosím, úřední desku. 
Regulaci prodejní doby restauračních zahrádek 
dosud právní předpis města neřešil, i když zákon-
né zmocnění toto umožňuje. Po zkušenostech 
s provozem restauračních zahrádek v obytných 
částech města, zejména po stížnostech občanů 
bydlících v těchto lokalitách na obtěžování hlu-
kem z restauračních zahrádek v letních měsících, 
bylo sice přistoupeno k omezení provozní doby, 
ale tak, aby nedošlo k úplnému útlumu večerní-
ho a nočního života ve městě ve dnech, po kte-
rých následuje den pracovního klidu. 
Připomínáme, že k umístění předzahrádky na 
místní komunikaci (např. na chodníku) je nutné 
povolení zvláštního užívání místní komunikace, 

které vydává silniční správní úřad (odbor výstav-
by a životního prostředí MěÚ Dobříš). Stejně tak 
je nezbytné, pokud má být předzahrádka umístě-
na na pozemku ve vlastnictví města, předem po-
dat žádost o povolení užívání pozemku (na webu 
a na úřadě jsou dostupné připravené formuláře). 
Předsunutá prodejní místa jsou zřizována na ve-
řejném prostranství v těsné blízkosti, nebo přímo 
před vlastní provozovnou, a to v souladu s pro-
vozní dobou dané provozovny. Podmínky pro 
provoz prodejního místa jsou takové, že musí 
být zajištěn průchod v šíři min. 1,5 m a vystavené 
zboží může být umístěno podél zdi objektu pro-
vozovny v maximální šíři 1 m od zdi provozovny 
do maximální výše 2 m od povrchu země.
I nadále platí zákaz podomního a pochůzko-
vého prodeje. Ten se však bohužel nevztahuje 

například na obchodní zástupce dodavatelů 
energií, neboť dodávka energií je regulována 
zvláštním zákonem, není živností – zde si obča-
né musejí sami dávat pozor, aby nekalým prak-
tikám některých dodavatelů energií nenaletěli. 
Celé znění tržního řádu je dostupné na inter-
netové stránce města www.mestodobris.cz 
v  sekci „Občan“ – „Vyhlášky a nařízení“ – 
„Nařízení města Dobříše“ – „Nařízení města 
č. 4/2020“ a k nahlédnutí na služebně Městské 
policie Dobříš (Mírové náměstí 230). 
Porušování tržního řádu, stejně jako ostatních 
právních předpisů města, kontroluje Městská 
policie Dobříš. Za přestupek může být udělena 
pokuta až do výše 100 000 Kč. 

Naděžda Mašková, vedoucí odboru obecní 
živnostenský úřad, a Jan Horník, tajemník úřadu

Bezpečné přecházení v ulici 
Příbramská v Dobříši

Město Dobříš se stalo úspěným 
žadatelem o příspěvek na na-
světlení přechodu křižovatky 
ulic Lesní × Tylova × Příbramská. 

V rámci výzvy Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz) 
„Oranžový přechod“ získalo příslib 120 000 Kč 
na realizaci osvětlení tohoto frekventovaného 
přechodu přes krajskou komunikaci. Jedná se 
o doposud neosvětlený přechod, který je v blíz-
kosti ZŠ Trnka. Součástí realizace, kromě svislé-
ho osvětlení, bude také instalace bezpečnostní-
ho středového ostrůvku.
Ukončení fyzické realizace projektu se odhaduje 
do konce roku 2020. Poté bude následovat ad-
ministrativní vyřízení finančního příspěvku.

 Za město Dobříš Mgr. Julie Peterková

Projekt knihovny se spolkovou 
činností je definitivně zastaven 
Lokalita dlouho figurovala v plánech na výstav-
bu nové knihovny se spolkovou činností, avšak 
vedení města se nakonec letos rozhodlo přípra-
vu tohoto projektu zastavit, a to výhradně z dů-
vodu přílišné finanční náročnosti a nedostačují-
cích možností dotačního spolufinancování. 

„Rozhodnutí ukončit projekt nové knihovny se 
spolkovou činností nebylo snadné a předcházela 
mu velká debata. Jsme si ale vědomi toho, že jen 
tak nechat staré kino jeho osudu by byl krok zpět. 
Rozhodli jsme se tedy na základě platného demo-
ličního výměru připravit projekt na odstranění 
staré budovy a revitalizaci lokality,“ potvrzuje 
místostarosta města Tomáš Vokurka. 
Projektová dokumentace na odstranění budo-
vy je již hotova, nyní město připravuje zadávací 
dokumentaci pro veřejnou zakázku. Realizace 
akce s názvem: „Demolice bývalého kina Dobříš 
a následná revitalizace pozemku“ je plánována 
na první polovinu roku 2021. Projekt byl záro-
veň v červnu 2020 přihlášen do výzvy„ Revitali-
zace území 2020“, kterou vyhlásilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj ve svém programu Národní 

dotace. Výsledky dotační výzvy budou známy 
na podzim 2020, a pokud město se svou žádostí 
uspěje, dotace pokryje až 60 % všech způsobi-
lých výdajů.

Na místě stávajícího kina vznikne 
nový park
 
Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 
9,5 mil. Kč. Tato částka pokryje odborné odstra-
nění staré budovy a všech konstrukčních prvků, 
likvidaci veškerého vzniklého odpadu i vznik 
nového parku s lavičkami a výsadbou zeleně. 
Dojde k výsevu nových trávníků, úpravě stáva-
jících stromů a výsadbě květinových záhonů. 
Přes pozemek povedou mlatové cesty, které se 
ve středu pozemku budou křížit a vznikne zde 
potkávací plocha s lavičkami. Pro aktivní odpo-
činek bude lidem sloužit hřiště na pétanque.

„Pokud bychom získali dotaci, určitě by nám to po-
mohlo především z rozpočtového hlediska. Projekt 
se však chystáme zrealizovat i bez ní, protože jsme 
přesvědčeni, že odstraněním této ruiny a výstav-
bou nového parku vyřešíme dlouhodobý problém, 
který trápí širší centrum města a po jehož řešení 
občané opakovaně volají,“ dodává místostarosta 
Tomáš Vokurka. 

Zpracováno redakcí
Zdroj foto: Město Dobříš

Budovu bývalého kina čeká demolice
Stará budova dobříšského kina je již dlouho v žalostném stavu, postupně chátrá 
a po nedávném požáru je její stav již neúnosný. Ruina, obklopená nepříliš udržova-
nou zelení, trápí obyvatele nejen svým vzhledem. Obtěžuje také tím, že se do jejího 
okolí stahuje problémová mládež, a co víc, že slouží nepřizpůsobivým osobám jako 
noclehárna. 

Budova bývalého kina je jedním z dlouhodobých 
a palčivých problémů Dobříše

Na místě stávající budovy kina vznikne nový park  
– náhled od dětského hřiště

Úpravy místní komunikace 
v ulice Plk. B. Petroviče, 
Dobříš – pátý rok 
v udržitelnosti
CZ.1.15/1.1.00/5a.02045
Projekt, který měl za cíl obnovu povrchu v ulici 
Plk. B. Petroviče, byl dokončen před pěti lety. Rea-
lizován byl za přispění finančních prostředků z Re-
gionálního operačního programu Střední Čechy, 
výše dotace činila 4 608 522 Kč. Na řešeném úseku 
se nevyskytují žádné problémy. Projekt se nachází 
poslední rok v tzv. udržitelnosti, což je doba, po 
kterou musí příjemce dotace dokládat poskyto-
vateli dotace monitorovací zprávy o udržitelnosti 
a výstup udržovat v nezměněné podobě.

Za město Dobříš Ing. Eva Hladíková, 
odbor místního rozvoje
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Nová horolezecká stěna ve sportovní hale
V prostoru zrekonstruované sportovní haly byla podle plánu instalována nová lezecká 
stěna. Její cena včetně montáže vyšla město celkem na 489 100 Kč bez DPH.
„Nová lezecká stěna bude k dispozici od září pri-
márně pro oddíl dobříšských horolezců. Zájemci 
z řad veřejnosti ji budou moci využívat pouze po 
vlastním zajištění odborného dozoru,“ řekl v rámci 
předávání hotové horolezecké stěny ve sportov-
ní hale místostarosta Tomáš Vokurka.  
Provoz a případnou rezervaci bude zajišťovat 
Dokas, s. r. o., v rámci správy sportovišť města. 
Více informací k provozu, rezervacím a cenám 
bude zveřejněno na webu společnosti.
Technické parametry stěny upřesnil Ing. Vladi-
mír Melichar: „Instalace horolezecké stěny trvala 
21 dnů. Opláštění je vyrobeno ze speciální březové 
překližky-multiplex o tloušťce 18 mm, která je pro 
tento druh konstrukce nejvhodnější. Výška stěny je 
10 metrů a nahoře je umístěna příprava pro instalaci samojisticí kladky. Zakázku realizovala firma TR-
-walls, s. r. o., která má s instalací podobných stěn bohaté zkušenosti.“

Zpracováno redakcí

Vodní zdroje v Dobříši
Komise pro životní prostředí a ekologii na svém 8. jednání dne 1. 6. 2020 mimo jiné projednala bod 
Zdroje vody a zásobování pitnou vodou v Dobříši. Na úvod zástupce VHS Dobříš informoval členy 
komise o vzniku myšlenky na zřízení přivaděče pitné vody z r. 2008 a následném zpracování inves-
tičního záměru z roku 2018 na akci „Zásobení Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou“ od společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. Řešená lokalita zahrnuje města a obce v oblasti mezi Hu-
benovem (nádrž Slapy) a Dobříší.
Dle ekonomické rozvahy z r. 2017 je odhad ceny za zbudování přivaděče ve variantě z Hubeno-
va 467,4 mil. Kč, z toho v závislosti na podmínkách dotačního titulu by 36 % nákladů hradil pořizova-
tel a 64 % ceny by měla pokrýt dotace (na Dobříš by pak po odečtení dotace připadala poměrná část 
46,6 mil. Kč). VHS Dobříš nedávno objednala aktualizaci studie, která bude hotová na podzim. Její 
součástí je mimo jiné ověření současné vydatnosti vodních zdrojů města, potřeb obcí výhledově 
připojených na přivaděč a nový rozpočet nákladů. Čili výše uvedené náklady budou upřesněny. 
Zájem okolních obcí o připojení na přivaděč v posledních letech oproti původnímu záměru stoupá.
Ze srovnání údajů o vydatnosti vodních zdrojů a vývoji odběrů vody v Dobříši (dlouhodobé měsíční 
a roční průměry) zatím vyplývá, že vydatnost stávajících zdrojů (vrty a zářezy) vody je dostatečná. 
Problémem však může být vydatnost vodních zdrojů v reálném provozu vlivem sezónní a denní 
nerovnoměrnosti odběrů. To potvrdili také přítomní zástupci VHS s poukazem na současné sníže-
ní vydatnosti některých vrtů v důsledku dlouhodobého sucha a/nebo zanášení perforace výstroje 
vrtů. Významným problémem jsou také dočasné sezónní zvýšené odběry při napouštění bazénů 
a zalévání zahrad pitnou vodou.
Podzemní voda z lokálních zdrojů je kvalitní a oproti přivaděči levnější, protože se nemusí náročně 
upravovat, na rozdíl od vody ze slapské nádrže (upravovat se musí pouze voda ze zdrojů sv. Anna 
a Brodce – vyšší obsah železa a manganu). Podle VHS v Dobříši v případě realizace přivaděče zů-
stane přibližně z 90 % zachován odběr pitné vody ze stávajících vrtů a zbývajících 10 % by se mělo 
přimíchávat z přivaděče ze slapské nádrže. Přivaděč by tedy sloužil jako záložní zdroj a pro případný 
další rozvoj oblasti, protože zdroje podzemní vody jsou omezené.
Je-li však hlavním problémem zásobování Dobříše sezónní nerovnoměrnost odběrů v důsledku 
napouštění bazénů a zalévání zahrad, jedná se o účely, pro něž není vodárenská síť koncipována. 
V posledních letech naopak vzrostl význam využití akumulace dešťové vody pro zalévání a podobné 
účely. Napouštění bazénů lze provádět prostřednictvím závozu cisternami. Financování za účelem 
posílení současných zdrojů vybudováním přivaděče pro výše uvedené účely by mimo jiné zname-
nalo, že většina občanů by prostřednictvím daní a zvýšených plateb za vodu sponzorovala aktivity 
menšiny. Záměr realizace přivaděče je proto na jedné straně odpovědností Dobříše jako regionální-
ho centra za okolní obce, které v posledních letech zaznamenaly skutečné a dlouhodobé výpadky 
zdrojů vody, na straně druhé stojí skutečnost, že prognóza vývoje vydatnosti stávajících vodních 
zdrojů je nejistá a Dobříš se uvedeným záměrem jistí pro případ poklesu těchto zdrojů.
Město by se mělo také zajímat, v jaké výši bude ve výsledku vodné a stočné po případném vybudování 
přivaděče. V současnosti je vodné a stočné 82,26 Kč/m3, přitom stávající reálné náklady (po započte-
ní příspěvku města) jsou 118 Kč/m3. Komise proto diskutovala i o úpravě ceny vodného a stočného, 
aby odrážela skutečné náklady. Údržba infrastruktury přivaděče, úprava a dodávka vody se odrazí 
ve výsledné ceně vody. Realizace přivaděče je tedy strategické rozhodnutí, které je nutné porovnat s 
ostatními potřebami a prioritami města. Řešit je třeba také motivaci k omezení plýtvání a ke snížení 
spotřeby vody. Tím se bude komise pro životní prostředí a ekologii zabývat na příštím jednání.
Dalšími body jednání komise byla péče o zeleň při plánovaných rekonstrukcích Komenského a Mí-
rového náměstí a eroze půdy v okolí Dobříše – viz. zápis z jednání komise na webu města.

Radek Vlnas, člen komise pro životní prostředí a ekologii

Volby do Senátu 
Parlamentu 
České republiky 
a do zastupitelstev krajů
Dne 9. dubna 2020 byly podle čl. 63 odst. 1 
písm.  f ), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 
odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústa-
va České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po-
dle § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhod-
nutím prezidenta ČR Miloše Zemana vyhlášeny 
volby do Senátu Parlamentu České republiky 
a do zastupitelstev krajů. 

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev 
krajů se uskuteční v pátek a v sobotu 2. a 3. říj-
na. Volby do Senátu i do krajů se musí konat 
ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí 
volebního období zastupitelů či senátorů.
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parla-
mentu České republiky se uskuteční o týden 
později, a to 9. a 10. října 2020. 
Volební okrsky pro tyto volby se nemění 
a  zůstávají pro občany Dobříše stanoveny 
tak jako v minulých letech.

Místem konání voleb v obci Dobříš budou 
volební místnosti v těchto šesti okrscích:
okrsek č. 1 ve společenské místnosti Klubu 
důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo), Dob-
říš, Dukelské náměstí čp. 443;
okrsek č. 2 ve vestibulu 2. základní školy 
Dobříš, nová přístavba, přízemí, Školní čp. 1035;
okrsek č. 3 v tanečním sále Základní umělec-
ké školy Dobříš, přízemí, Mírové náměstí čp. 69;
okrsek č. 4 v učebně 5. mateřské školy Dob-
říš, přízemí, Jeřábová čp. 613;
okrsek č. 5 v prostorách jídelny, Dobříš, ul. Par-
tyzána Svobody čp. 940;
okrsek č. 6 v učebně Základní školy Dobříš, 
Lidická čp. 384.

Rovněž i doba pro možnost hlasování je stan-
dardní, to znamená, že obyvatelé města mohou 
odvolit v pátek v době od 14.00 do 22.00 hod., 
v sobotu pak od 8.00 do 14.00 hod. Po uplynutí 
této doby se volební místnosti uzavřou a začne 
sčítání hlasů. 
Konání letošních voleb může zkomplikovat si-
tuace kolem epidemie onemocnění způsobené 
novým typem koronaviru.
Pravidla pro nošení roušek v době voleb budou 
stanovena dle aktuálního nařízení vlády ČR. 

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

Ilustrační foto: zdroj www.pixabay.com
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Rozhovor s ředitelem 
Gymnázia Karla Čapka 
Dobříš
Gymnázium Karla Čapka Dobříš vzniklo už 
v roce 1953. Původně však bylo umístěno v bu-
dově bývalé chlapecké a dívčí měšťanské školy 
na Komenského náměstí, odkud se až teprve 
v  roce 1965 přestěhovalo do jednoho z pavi-
lonů nově otevřené 2. základní školy. V průbě-
hu let se škola postupně transformovala a od 
roku 1982 má samostatnou budovu, která byla 
v  roce 1996 doplněna o potřebnou nástavbu. 
Tak gymnázium dosáhlo optimální kapacity 
12 kmenových tříd. Poslední velká rekonstruk-
ce školy se uskutečnila v létě 2015.
Dobříšské gymnázium je střední škola, která na-
bízí osmiletý a čtyřletý studijní program. Za jeho 

„Je hlavně na nás samotných, abychom uměli 
zhodnotit své chování na veřejnosti a nerušili noč-
ní klid ostatním spoluobčanům. Bohužel pod vli-
vem alkoholu a mnohdy omamných látek se mění 
chování a veškeré zábrany člověka,“ vysvětluje za 
městskou policii str. Alena Kovaříková, zástup-
kyně velitele.
Problém tak strážníci mohou řešit ve většině 
případů vykázáním dotyčných osob z místa, 
čímž samozřejmě docílí jen toho, že se hlučící 
a nepořádek tvořící osoby přesunou z místa 
A do místa B. 
Vyšší počet stížností na rušení nočního klidu se 
objevuje v Dobříši právě v letním období, ale 
ne vždy je ovšem stížnost zcela oprávněná. I tak 
ale musí Městská policie Dobříš na oznámení 
vždy reagovat.  Oznámení a stížnosti přicházejí 
hlavně na skupinky lidí před provozovnami po 
22. hodině večerní a po zavírací době restaurač-
ních zařízení.
„Při příjezdu strážníků na místo události, na zákla-
dě nahlášení rušení nočního klidu, často již bývá 
před konkrétní restaurací prázdno. Rušení klidu 
dle vypozorování způsobují např. ve velké míře 
přechody lidí z restaurací do restaurací. Těžko pak 

můžeme rušení opravdu dokazovat. Strážník ne-
může být na několika místech najednou. V ostat-
ních případech to strážníci řeší upozorněním na 
zklidnění hlučných projevů, ale mohou uložit 
i pokutu příkazem na místě, pokud se zjistí viník,“ 
vysvětluje zástupkyně velitele MP Dobříš.
Oznámení přicházejí z různých částí města, ale 
nejvíce z centra. Se stoupajícím časem a hla-
dinou alkoholu či užíváním drog samozřejmě 
problémy přibývají. Komunikace s takovým člo-
věkem je pak velmi složitá nejen pro strážníky 
městské policie, ale i pro majitele restaurací, ta-
xikáře a další osoby. 
Každý je povinen od 22.00 hod. nenarušovat 
veřejný pořádek a občanské soužití v podo-
bě například hlasitých projevů. Rušení noč-
ního klidu je považováno za přestupek a oso-
ba, která je rušena v nočním klidu, se může 
bránit například tím, že zavolá obecní policii 
nebo Policii ČR, která má povinnost na místo 
se dostavit.  
„Policie i strážníci mohou uložit pachateli pokutu 
na místě až do výše 10 000 Kč, nebo předat věc 
obecnímu úřadu, který může v přestupkovém říze-
ní uložit pokutu i vyšší. Strážník obecní policie má 
také podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
možnost předvést pachatele na služebnu, pokud 
i přes opakovanou výzvu pokračuje v jednání na-
rušujícím veřejný pořádek – noční klid,“ upřesňuje 
str. Alena Kovaříková.

UPOZORNĚNÍ: Měření hluku provádí krajská 
hygienická stanice, ne strážníci městské po-
licie
Maximální limity hluku stanovuje nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříz-
nivými účinky hluku a vibrací. Měření hluku 
provádí krajská hygienická stanice. Té je možné 
měření hluku navrhnout, žadatel pak obdrží 
protokol o měření a hodnocení. 

Opilého řidiče nezastavila v jeho cestě ani 
srážka s betonovým zátarasem a utržená 
přední náprava

Z letní činnosti Městské policie Dobříš
Městská policie během léta řešila nejvíce stížnosti na nepořádek a rušení nočního 
klidu.

Při jedné z pravidelných nočních kontrol dob-
říšské benzínové pumpy našli strážníci městské 
policie na místě zaparkované vozidlo, kterému 
chybělo přední kolo. Po bližší kontrole však zjis-
tili, že vozidlu nechybí jen kolo, ale má utrženou 
celou přední nápravu na levé straně a uvnitř spí 
jeho řidič.  
„Řidič vozidla byl tak opilý, že nebyl schopný ani 
stát, natož aby nám něco řekl,“ popisuje stav řidi-
če jeden ze strážníků městské policie, kterému 
bližší informace podala až obsluha benzínové 
pumpy. 
Obsluha dobříšské Benziny strážníkům popsala, 
že na místo přijelo auto jen po disku a jiskry od 
něj létaly až několik metrů daleko. Po zastavení si 
silně opilý řidič sám s opravou nevěděl rady, a tak 
vzbudil spícího řidiče v zaparkovaném kamionu 
a požádal ho, aby mu pomohl s výměnou kola. 
Společná oprava ho však tak zmohla, že si šel ra-
ději lehnout zpátky do auta, kde usnul za volan-
tem. V tomto stavu ho pak strážníci na místě našli 
a k dalšímu vyšetřování přivolali Policii ČR. 
Silně opilého řidiče přivolaní policisté jen těžko 
vzbouzeli a vzhledem k poškození a nemožnos-
ti otevření předních dveří, ho nakonec museli 
z auta dostávat přes rozbité okénko. Řidiči byly 
při dechové zkoušce naměřeny téměř 2 promile 
alkoholu.
Přítomní strážníci městské policie pak měli za 
úkol najít místo, kde se opilému řidiči povedlo 
svůj vůz takto zdeformovat. To bylo nalezeno na 
mostě na silnici II/119 ve směru z obce Rybníky 
na Dobříš. Dvaatřicetiletý muž tady v protismě-
ru narazil do betonových zátarasů, které zde 
zužují vozovku a po nárazu pokračoval až k dob-
říšské Benzině.
A jak uvádí tisková zpráva Policie ČR: „Řidič tak 
poškodil nejen betonovou část a své auto, ale při 
pokračování ve své opilecké jízdě pouze po disku 
zanechal ve vozovce znatelné vrypy. Vzniklá škoda 
byla následně stanovena na 35 000 Kč.“
Celkový přehled činnosti městské policie za 
období prázdnin naleznete na webových 
stránkách města Dobříš (www.mestodobris.cz) 
v sekci Město Dobříš – Městská policie.

Zpracováno redakcí a str. Alenou Kovaříkovou, 
zástupkyní velitele MP Dobříš
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historii tady učily stovky pedagogů a odmatu-
rovaly tisíce studentů. Gymnázium Karla Čapka 
je významnou střední školou našeho regionu, 
a tak jsme tentokrát k rozhovoru měsíce oslovili 
jejího ředitele RNDr. Jiřího Kastnera.  

Pane řediteli, bylo Vaším snem stát jednou 
ve vedení střední školy a můžete nám po-
psat svou cestu k pozici ředitele Gymnázia 
Karla Čapka Dobříš? Jak dlouho už tuto 
funkci zastáváte?
Být ředitelem gymnázia rozhodně nebyl můj ži-
votní sen a cesta k dosažení této pozice nebyla 
přímočará. Na Dobříši žiji od roku 1983 a dění ve 
městě se aktivně věnuji od roku 1989. Pocházím 
ze západních Čech, gymnázium jsem absolvoval 
v Plzni a poté jsem vystudoval Přírodovědeckou 
fakultu UK v Praze. Tam jsem po skončení studií 
dlouhá léta působil jako vysokoškolský učitel 
a vedle výuky jsem se intenzivně věnoval tvorbě 
učebnic pro gymnázia a základní školy i  jiných 
výukových materiálů. S děním ve školách jsem 
tak byl neustále provázán. Na podzim 2009 jsem 
úspěšně absolvoval výběrové řízení a od 1. břez-
na 2010 jsem nastoupil do funkce ředitele školy. 
Co je pro Vás v pozici ředitele v rámci školy 
nejtěžší a co naopak děláte nejraději?
Nejtěžší je rozhodně orientace ve stále se měnící 
a v posledních letech dynamicky kynoucí školské 
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Zastupitelé dostali pouze 2 otázky. Pak už měli 
ve svém vyjádření ohledně problematiky škol 
v  Dobříši volnou ruku. Z 21 zastupitelů však 
možnosti odpovědět využil pouze starosta 
Pavel Svoboda (PRO DOBŘÍŠ), místostarostka 
Dagmar Mášová (PRO DOBŘÍŠ), zastupitelka 
Jindřiška Romba (Otevřená radnice) a zastupi-
tel Miroslav Sochor (KDU-ČSL a nezávislí kan-
didáti). Ostatní zastupitelé na dotazy bohužel 
nereagovali.
OTÁZKY PRO ZASTUPITELE A JEJICH REAKCE:
Jak vidíte současné školství v našem městě?
Zastupitelé se shodují, že díky investicím, které 
šly na dokončení nového pavilonu 2. ZŠ Dob-
říš, je nyní kapacita základních škol dostatečná 

a nabídka školských zařízení je v Dobříši velmi 
pestrá. Máme zde tři základní školy, které fun-
gují jako příspěvkové organizace města, jednu 
soukromou školu, lesní školu a nově se otevírá 
také škola s formou tzv. komunitního vzdělá-
vání. Střední školy nám zastupují gymnázium 
a učiliště. Vzdělávací systém doplňují mateřské 
školy, kterým se budeme věnovat v některém 
z jarních vydání Dobříšských listů. Máme dobré 
předpoklady pro dobré školství.
Své zklamání z jednání zastupitelů v otázce škol-
ství popsal Miroslav Sochor: „V rámci našeho stra-
nického volebního programu podporujeme rozvoj 
a kvalitu všech dobříšských škol. Proto mne mrzí, že 
jsme v rámci zastupitelstva  nedovedli najít kom-
promisní řešení podpory Základní školy Trnka.“
Co Vás „pálí“, nebo naopak v čem dobříšské 
školy vynikají?
Charakter každé školy závisí na řediteli a ce-
lém pedagogickém sboru. To jsou klíčoví lidé. 
„Na každé konkrétní učitelce závisí, zda žák chodí 
do školy rád, nebo je mu každé ráno špatně. Jsem 
přesvědčen, že pro další život žáků je více důležité 
JAK, než CO se učí,“ vyjádřil se k otázce dobříšské-
ho školství starosta Pavel Svoboda.
I přes velké investice do budov škol, které se 
povedly v předcházejících letech, zastupitelé 

legislativě a administrativě. V podmínkách, kdy 
za neměnné personální situace neustále narůs-
tá objem činností vyplývajících z nových předpi-
sů, ze zjišťování a ověřování výsledků vzdělává-
ní, zajištění bezpečnosti, GDPR a mnoha dalších 
úkonů. A proto snad není překvapivé, že největší 
uspokojení mi přináší utváření mezilidsky přívě-
tivého prostředí ve škole jak mezi učiteli navzá-
jem, tak zejména ve vztahu k našim žákům i vůči 
jejich rodičům a  veřejnosti. A  rozhodně mě těší 
také vlastní výuka, které jako ředitel nemám sice 
nijak mnoho, ale kterou si doslova užívám. 
Jedním z největších problémů dnešní doby 
je zajištění kvalitních pracovníků. Jak je na 
tom vaše gymnázium ohledně dlouhodo-
bého zajištění profesorů?

Profesorský sbor na dobříšském gymnáziu je 
určitě kvalitní a dlouhodobě poměrně stabilní. 
O tom mimochodem svědčí i vysoká míra úspěš-
nosti studentů u státních maturit i jejich schop-
nost úspěšně pokračovat ve studiu na vysokých 
školách, včetně těch prestižních i zahraničních. 
V případě několika mála odchodů učitelů ze 
školy nebyl velký problém nalézt za ně kvalitní 
nástupce, ačkoliv i v našem regionu je v poslední 
době patrný pokles zájmu o pedagogickou prá-
ci, zejména mezi nastupující generací vystudo-
vaných učitelů.
Jaký je Váš názor na současnou dospívající 
mládež a její vztah ke vzdělávání, motivaci, 
chuti pracovat a tvořit něco nového?
Často se setkávám s jednoduchými soudy nad 
současnou mladou generací, zda je lepší či horší 
než ty předcházející. Taková hodnocení odmí-
tám, mladí lidé jsou v podstatě stejní jako gene-
race předcházející, jen se musejí vyrovnávat se 
stále složitější a komplexnější realitou současné-
ho světa. Mezi našimi studenty určitě převládají 
ti, kteří vzdělávání vnímají jako výhodu a příleži-
tost čelit neustálým novým výzvám.
Jak významná je pro Vás otevřená komunika-
ce s okolními institucemi i v rámci gymnázia?
Otevřenost a spolupráce školy vůči externím 
subjektům je součástí dlouhodobé strategie 
školy, stejně jako zapojování do projektů a spo-
lupráce s řadou institucí a s významnými osob-
nostmi.
Jak u Vás vedete studenty ke spolupráci 
a zároveň samostatnosti?
Dobříšské gymnázium je dlouhodobě známé, 
díky mým předchůdcům, jako škola kladoucí 

velký důraz na vzájemnou důvěru, toleranci 
a  respektování názorů druhé strany. Studen-
ti mohou komunikovat s vedením nejen pro-
střednictvím studentské rady, ale osobně jsem 
otevřený, stejně jako naprostá většina kolegů, 
vyslechnout si názor, popovídat si a pomáhat 
najít řešení s každým jedincem, skupinou nebo 
třídou.  
V čem je dobříšské gymnázium jiné a zají-
mavé?
Jsme poměrně malou školou v malém městě, 
nikoliv ale školou maloměstskou. Oproti velkým 
„kamenným“ školám ve větších městech nekon-
čí osobní vztah s našimi žáky i jejich rodiči před 
školní budovou. Potkáváme se nejen na ulicích 
ve městě, ale i na nejrůznějších akcích, kde se 
setkáváme i s řadou našich nedávných i starších 
absolventů. Gymnázium je tak významnou sou-
částí dobříšské komunity.
Co je pro gymnázium největší výzvou 
nebo plánem pro následující školní rok 
2020/2021?
S ohledem na momentální situaci je to určitě 
úspěšné překlenutí složitého období pandemie 
a z něj vyplývajících známých a možná i dosud 
nepoznaných komplikací spojených se školním 
vzděláváním. Konkrétně pak musíme pokročit 
v technické modernizaci školy a dále rozvíjet vy-
užívání prostředků distančního vzdělávání. 
Máte nějaké osobní motto, kterým se rád 
řídíte?
Zachovat si klidnou mysl a vše přijímat s přimě-
řenou dávkou pochybností.

dobře vědí, že i další finance zde budou potřeb-
né. Velkým problémem jsou prostory pro spor-
tovní aktivity dětí v hodinách tělesné výchovy 
i během celého školního dne. „Problém nedosta-
tečného místa pro hodiny tělesné výchovy disku-
tujeme společně se školami i sportovními spolky 
a řešíme celkovou koncepci sportovišť a jejich roz-
voje,“ poznamenává Miroslav Sochor.
Svůj názor k budoucnosti školství a výuky jako 
takové více rozvinul starosta města: „Kvalita 
škol se často hodnotí v porovnání známek nebo 
výsledků přijímacích zkoušek ve srovnání s ostat-
ními školami. Nikdo ale přesně neví, jaký bude svět 
za 20, 30 či 50 let. Jaké znalosti by žáci měli dnes 
získat, aby v takovém světě uspěli? Byl bych velmi 
rád, pokud by ve výuce byl velký důraz kladen na 
spolupráci, otevřenou zpětnou vazbu a rozvoj po-
hybových dovedností.“
Zastupitelka Jindřiška Romba se ve svém 
vyjádření zabývala výlučně financováním 
dobříšských škol, a otevřela tím jedno velké 
téma, které v budoucnosti určitě přijde na 
řadu i v oficiální debatě mezi zastupiteli:
„Města a obce jsou zřizovateli školských zařízení ze 
zákona. Město Dobříš je tak zřizovatelem několika 
škol a Rozpočtové určení daní (dále jen „RUD“ = 
systém financování všech obcí a měst v ČR), které 
přerozděluje příspěvky na každého žáka ve škol-
ském zařízení, je tak pro město velmi podstatné. 
Faktem je, že prostředky získané od státu z RUD 
nejsou účelově vázány, a tudíž je město může vyu-
žít téměř na cokoliv (doplním jen, že tyto prostřed-
ky nejsou určeny na platy učitelů),“ vysvětluje sys-
tém získávání finanční prostředků na studenty 
škol zastupitelka Jindřiška Romba.

pokračování na straně 10

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ:  
Jak vidíte problematiku dobříšského školství?
O vyjádření k tématu dobříšských škol jsme požádali začátkem srpna všech 21 zastupi-
telů města Dobříše. Naším cílem bylo tímto způsobem otevřít komunikaci napříč po-
litickými uskupeními v Dobříši. Chceme tak vyvážit obsah Dobříšských listů a Vám 
– občanům – zprostředkovat názory zastupitelů, které jste zvolili.
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Program KD – září 2020
 � 6. 9. Fanča Vandasová: JINoDnY  

– vernisáž výstavy
V neděli 6. 9. 2020 
jste srdečně zváni 
na vernisáž výsta-
vy tvorby Fanči 
Vandasové. Na vý-
stavě se setkáte ze-
jména s malbami 
a  kresbami, které 
vyvěrají z plenéro-
vého a portrétního 
bádání, z hledání 
a poznávání světa, 
vyjádření radosti 

z něj. Vhledy a pohledy na JINoDnY, kdy je čas 
zastavit se. Další oblastí jsou deníkové kresby, 
momenty setkání a komunikace. Fanča se kro-
mě volné tvorby věnuje také výtvarné pedago-
gice, její realizaci, průzkumu i studiu.
Vernisáž proběhne v neděli 6. 9. 2020 od 
17.00 hod. za doprovodu hudby fluktuují-
cí skupiny místních hudebníků kolem Vaš-
ka Kennyho Nekolného. Výstava potrvá do 
11.  10. 2020. Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., 
pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup 
zdarma!

 � 11. 9. Schodiště – koncert k nové desce 
Kupředu!

SCHODIŠTĚ (Nahoru po schodišti dolů band) 
1. 1. 2020 vydalo u vydavatelství Galén novou 
řadovou desku KUPŘEDU! Ač frontman Doktor 
Krajíček oslavil nedávno šedesátiny a kapela pět-
atřicetiny, na důchod to nevypadá. Ba naopak 
– nové CD je možná nejsvižnější a nejenergičtěj-
ší v historii Schodiště. 

Sil a chuti je v kapele víc než kdy dřív, sedmihla-
vá smečka střílí od boku jednu pecku za druhou, 
mladé publikum v předních liniích hledišť si 
s pamětníky s chutí zatančí na novinky (Nebu-
du, Stařena) i na prověřené jistoty jako Beze vší 
poezie, Karty jsou rozdaný, Dokonalá kost, 
Ve čtyři ráno nebo Pytlíky ČSA. Schodiště ne-
stačí slyšet, musí se i vidět.
Hutný mix písní z nejslavnějšího období (ko-
lem alb Ukazovák nasliněnej a Svinskapržola), 
vypalovaček z „comebackového“ alba Roztoky 
(2011) a především našláplých novinek z kolek-
ce Kupředu! – to je program pro rok 2020. Pestrý 
hudební mejdan na oslavu nové desky! Přijďte si 
tenhle mejdan užít do KD také. Určitě nebudete 
zklamáni. 

ZŠ Lidická Dobříš
Letní prázdniny utekly jako voda a zanedlouho zahájíme nový školní rok. Zda 
bude opět netradiční, tak jako ten minulý, je nyní těžké odhadnout. Jisté ale je, že 
naši pedagogové zvládli bez problémů distanční výuku, a proto jsou na případné 

opětovné vyhlášení nouzového stavu a omezení výuky připraveni.
Přes prázdniny se ve škole nezahálelo. Malovalo se, měnily se podlahy, na řadu přišla výměna staré-
ho zvonění, těšíme se také na nová okna v tělocvičně. 
Naše škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je například 
mentální postižení, zdravotní postižení, specifické poruchy učení, poruchy chování a také kombino-
vané zdravotní postižení a autismus. Máme dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuál-
ním přístupem ke každému žákovi, vzdělávání probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Žáci se 
pravidelně účastní různých soutěží, součástí vzdělávací a výchovné práce jsou časté návštěvy diva-
delních a hudebních představení, výlety, exkurze, plavecký výcvik, turistické vycházky a jiné. Naším 
cílem je vychovávat žáky, kteří dokáží co nejvíce využít svůj duševní i fyzický potenciál. Snažíme se, 
aby naše škola byla místem, kam se žáci těší, kde jsou spokojeni a cítí se bezpečně.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, zástupkyně ředitelky školy

Co je za námi a co nás čeká v Trnce
V letošním školním roce vstupuje Základní škola Trnka do pátého roku své exi-
stence. V září 2016 prošli hlavním vchodem Trnky první žáci. Bylo jich pouhých 

dvacet. Nyní máme ve škole téměř šestkrát víc dětí a z tehdejších prvňáků už jsou páťáci. Z tohoto 
pohledu čtyři roky znamenají skutečně mnoho.
Co se tedy v Trnce podařilo naplnit z cílů, které si její zakladatelky v roce 2016 vytkly, a na co se mů-
žeme těšit v příštích letech? Především se škola stále rozrůstá jak prostorově, tak početně. Každý rok 
přibude nově zrekonstruovaná učebna a minulý školní rok se Trnka stala druhostupňovou školou. 
Letos se může pochlubit bezbariérovým vstupem a novým sociálním zařízením v přízemí. S počtem 
dětí roste i pedagogický sbor. Trnka je tak pracovním působištěm pro 25 pedagogů.
V průběhu let vznikly akce, které se staly tradiční součástí dění v Trnce. Každý školní rok se konají 
adaptační výjezdy tříd, dále projektové dny k významným výročím i tématům, vánoční představení, 
jarní benefiční koncert a letní zahradní slavnost, kde se setkávají rodiče a příznivci školy. Trnka pořá-
dala také besedy a přednášky na různá aktuální témata. Pod hlavičkou Trnkakce se konají příměst-
ské tábory a pravidelné volnočasové kroužky pro děti nejen z Trnky. 
V první polovině letošního září čeká žáky všech tříd společný týden v Louňovicích pod Blaníkem. Ten 
měl proběhnout už v červnu, ale vzhledem k epidemiologické situaci byl odložen. V zimě se poprvé 
uskuteční lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého stupně, který by se v budoucnu měl konat kaž-
dý druhý rok a střídat se s výjezdem do zahraničí.
Na závěr si vás dovolujeme požádat o podporu v projektu Donio na stránce www.donio.cz/Trnka. 
Přispět můžete jakoukoli částkou a za příspěvek lze získat atraktivní odměnu. Situace kolem korona-
viru výrazně zasáhla do letošních plánů školy a do snah o získání peněz na rekonstrukci nové třídy, 
proto volíme tuto cestu. Děkujeme za vaši přízeň!

Adéla Sauerová

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ... 
pokračování ze strany 9 

Paní zastupitelka dále pokračuje v konstatová-
ní faktů se školstvím spojených: „Pro zajímavost 
v roce 2019 město Dobříš z RUD získalo 14 462 Kč 
na každého žáka ve školském zařízení. Město 
Dobříš jako zřizovatel pak takto získané finanční 
prostředky přerozděluje příslušným školským zaří-
zením. V minulém roce bylo dobříšským školám vy-
placeno cca 57 % z prostředků získaných na žáka 
(dle dostupných informací město získalo v roce 
2019 z RUD 25 988 214 Kč a přerozdělilo školským 
zařízením 14 895  000 Kč). Nutno poznamenat, že 
z  prostředků z  RUD byly hrazeny také některé in-
vestice do škol.“
Jindřiška Romba považuje oblast školství za jed-
nu z nejpodstatnějších, a proto by si přála, aby se 
do dobříšských škol dostalo více finančních pro-
středků, které budou použity na kvalitnější výuku. 
Velmi podstatná je nejen podle zastupitelů, 
ale i podle ředitelů škol komunikace právě 
mezi vedením města a škol. Za důležitou je 
však brána také prezentace škol směrem 
k  veřejnosti, ať už prostřednictvím Dobříš-
ských listů či jiných sdělovacích prostředků. 

„Mne osobně těší články, které pravidelně vychá-
zejí v Dobříšských listech, které informují o aktivi-
tách jednotlivých tříd či ročníků a o úspěších dětí 
v různých srovnávacích soutěžích. 
Velmi silně na mne zapůsobila účast na závě-
rečném představení dobříšských studentských 
projektů ‚Příběhy našich sousedů‘, které se konalo 
v  loňském roce v zámecké Konírně. Přál bych si, 
aby se dobříšským ředitelům dařilo udržet a získá-
vat kvalitní pedagogy,“ dodává Miroslav Sochor.
Své přání v závěru vyjádřila také Jindřiška Rom-
ba: „Přála bych si, aby se v dobříšských školách sní-
žil počet dětí ve třídách (tzv. kmenových třídách) 
a aby byl dostatek kvalitních učitelů. Bohužel po-
slední uvedené je problémem, dovolím si říci, ce-
lorepublikovým.“
Paní místostarostka Dagmar Mášová pak po-
přála úspěšný školní rok všem dětem i peda-
gogům: „Doufám, že z pestré nabídky školních 
aktivit, které jednotlivé pedagogické sbory pro 
nový školní rok připravily, si vyberou všichni a děti 
budou ve škole spokojené. Přeji všem, aby školní 
rok 2020/2021 děti absolvovaly v klidu, pohodě, 
ve zdraví se svými kamarády, spolužáky, učiteli ve 
školních třídách, a ne doma v karanténě.“

Zpracováno redakcí

KULTURA 
A SPOLEČNOST
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Společenský sál KD, pátek 11. září od 20.30 
hod. Vstupné: 220 Kč (předprodej), 250 Kč 
(na místě). Předprodej vstupenek v Trafi-
ce u Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek 
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 
318 521 302.

 � 25. 9. Poletíme? – koncert
Banjo punk a turbošansón. Po třetí písničce 
zjistíte, že je milujete celý život...

Tahle kapela bezpečně a jistě letí k pomyslné 
špičce české hudební scény. Je o ně takový zá-
jem, že na jejich koncertech bývá vždy narváno, 
včetně pravidelně vyprodané brněnské Flédy či 
pražského Lucerna Music Baru.
Poletíme? umí odlehčenou formou vyprávět 
o složitých a smutných věcech. Jejich koncerty 
dýchají barevnou náladou, svižnou rytmikou 
a tanečními kreacemi publika. Vtipné, poetické 
a přímočaré texty jsou jejich devízou!
Nudit se s nimi nebudete, už jen pro netradiční 
nástrojové obsazení, se kterým muzikanti zvlá-
dají výtečně punk stejně jako jazz. Kapelníkem, 
zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely 
je charismatický výtvarník Rudolf Brančovský. 
Umělcův netrénovaný hlas stojí na podiu stejně 
sebejistě jako starý kapitán dávné plachetnice 
pevně rozhodnutý obeplout svět. Jeho posád-
ku pak tvoří sedm mořských vlků, kteří přesně 
vědí, co mají dělat, aby bláznivá plavba dopadla 
dobře.
Společenský sál KD, pátek 25. září od 20.30 
hod. Vstupné: 290 Kč (předprodej), 320 Kč 
(na místě). Předprodej vstupenek v Trafi-
ce u Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek 
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 
318 521 302.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
3. 10. Cena města Dobříše 
V rámci slavnostního večera bude v Zrcadlovém 
sále zámku Dobříš předána Cena města Dobříše 
kolektivu společnosti Josef Bedřich, spol. s r. o., 
za zásluhy v oblasti hospodářského rozvoje 
a paní Marii Michlové za zásluhy v oblasti spor-
tu, výchovy a vzdělávání. Od cca 19.30 hod. vy-
stoupí jako vzácný hudební host naše přední 
mezzosopranistka, sólistka Opery Národního 
divadla v Praze, paní Andrea Tögel Kalivodová 
s programem operních árií Věčná Carmen. Na 
klavír ji doprovodí docentka AMU, paní Ladisla-
va Vondráčková.
Zámek Dobříš – Zrcadlový sál, sobota 3. říj-
na 2020 od 19.00 hod. Pro veřejnost vstupné 
dobrovolné.

15. 10. Vernisáž výstavy – Jaroslav Slanec (ke-
ramika) a Jiří Staněk (obrazy)
16. 10. Clarinet Factory – koncert
21.–24. 10. Podzimní festival ochotnických 
divadel

Knihovna: dílny, divadlo, Den bez obalu,  
Noc literatury, přednášky, procházky i hry

Milí čtenáři, 
máme tu další školní rok a s ním nové výzvy. 
Co třeba konečně začít s angličtinou? Nebo rov-
nou univerzitu – aspoň virtuální... Šachy? Jóga? 
Přednášky? Vše najdete v knihovně... 
Prosíme, PŘEDEM SI VŽDY OVĚŘTE (na webo-
vých stránkách či facebooku knihovny, po-
případě telefonicky), ŽE PROGRAM NEBYL 
V  DŮSLEDKU KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ 
PŘELOŽEN ČI ZRUŠEN! Bezpečnostní pra-
vidla (např. povinné nošení roušky) budou 
v souladu s aktuálními vládními nařízeními.

Co vám po prázdninách nabízíme:
VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: FEŠÁK ŠNEK 
– pondělí 7. 9. od 12.00 do 17.00 hod.

Foto: archiv knihovny
Fešácký šnek bude celé vaší rodině připomínat, 
že spěchat se má pomalu. Přijďte si ho s Jíťou 
vyrobit! Vstup volný, materiál zdarma.

RUČPRČKY – úterý 8. 9. od 17.00 hod.

Foto: archiv knihovny
Základy háčkování, pletení, nové vzory a techni-
ky, originální výrobky a trpělivá pomoc lektorky 
Lenky Kšanové. Setkání jsou otevřená komuko-
li, bez předchozí domluvy; materiál a jehlice či 
háček s sebou! Pravidelně vždy druhé nebo třetí 
úterý v měsíci od 17.00 do 18.30 hod. 
Vstup volný.

BALENÍ UČEBNIC ATYPICKÝCH FORMÁTŮ 
– středa 9. 9. od 12.00 do 17.00 hod.
Pomůžeme vám zabalit učebnice, které se ne-
vejdou do typizovaných obalů. Cena za materiál 
5 až 10 Kč / kus. 

AŤ ŽIJE RODINA! – sobota 19. 9. od 17.00 hod.

Foto: archiv divadla Koník

Program pro děti, rodiče i prarodiče s hudbou, 
představením „Tři prasátka“ v podání divadla 
Koník, scénickým čtením Divadla Knihovna, 
tančícím psem, výtvarnou dílnou a domácím 
občerstvením. Vstup volný.

KNIHOMRNĚ START – pondělí 21. 9. od 10.00 
hod.

Foto: archiv knihovny
Speciální program pro děti (zejména) od 0 do 5 let 
s rytmy, říkankami, písničkami, pohádkou a pohy-
bovými i dalšími různorodými prvky pořádáme 
jednou měsíčně, vstup volný. V tomto termínu 
můžete přijít bez ohlášení, ale pokud se nám ozve-
te na knihovna.dobris@seznam.cz, nabídneme 
vám místo ve skupině se stejně starými dětmi.

DEN BEZ OBALU – úterý 22. 9.

VÝTVARNÁ RECY-DÍLNA S JÍŤOU – od 14.00 
do 17.00 hod.
Americký architekt Michael Reynolds říká: „Od-
pad? To neznám... Ze všeho ještě může být něco 
dalšího.“ Jíťa vám to dokáže. Vstup volný, mate-
riál zdarma.

MALOVÁNÍ HENOU s Terezou Bory – od 16.00 
do 18.00 hod.

Foto: archiv knihovny
Pěkné tetování je sice dobrá ozdoba, ale přece 
jen: bolí to a už to nevygumujete... Máme pro 
vás řešení – naprosto bezbolestné „jakotetová-
ní“, tedy malbu na kůži rostlinnou barvou. Tere-
za z vás udělá umělecké dílo! Vydrží až tři týdny. 
Cena pro dospělé od 200 Kč, pro děti dohodou.

O KAPIČCE JÁŘE – od 15.00 hod.
Pohádku pro menší děti o putování jedné kapky 
naším světem zahrají Míša Sarnovská a Johana 
Dvorská ze sdružení ČÁP. Vstup volný.

VÝTVARNÁ EKO DÍLNA se Silvou Pileckou 
–od 15.30 do 16.30 hod.
Další prográmek sdružení ČÁP doplní Jítinu od-
polední dílnu. Vstup volný, materiál zdarma.

pokračování na straně 12
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Knihovna: dílny, divadlo, Den bez obalu, 
Noc literatury, přednášky, procházky i hry

pokračování ze strany 11
PROČ BÝT SKROMNÝ V ČASE KLIMATICKÝCH 
ZMĚN – od 18.00 hod.
Proč se mám trápit klimatickými změnami, když 
s tím stejně nic neudělám...? Chyba lávky! Mi-
chal Broža z pražského Centra OSN vám řekne 
pár překvapivých věcí a přesvědčí vás, že naše 
civilizace má – za určitých podmínek – ještě šan-
ci. Poutavou přednášku fundovaného lektora si 
rozhodně nenechte ujít! Vstup volný. 

DEN PRO BOŽENU – čtvrtek 24. 9. od 17.00 hod.
Slavnostní vyhlášení 
výsledků literárně-vý-
tvarné soutěže Boží 
(jako) Božena za účas-
ti spisovatelky Marky 
Míkové, s hudebním 
doprovodem a domá-
cím občerstvením.

BOŽÍ JAKO BOŽENA 
– výstava od 3. do 
30. 9.
Výtvarné práce ze 

soutěže inspirované osobností i dílem naší slav-
né spisovatelky v roce jejích dvoustých naroze-
nin si nenechte ujít – možná budete překvapeni, 
jak živě promlouvá i k dnešním čtenářům!

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  
– přihlášky od poloviny září

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze otvíráme další ročník virtuálního 
univerzitního studia. Téma semestru: Rituály ev-
ropských královských rodů, 6 přednášek celkem 
za 300 Kč – dvakrát měsíčně v pondělí od 10.00 
hod. První přednáška je 5. října od 10.00 hod. 
Pouze pro důchodce. Více informací v knihovně 
a na www.knihovnadobris.cz.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Na Dobříš přijede i generál Petr Pavel
Přihlášky pro dal-
ší semestr přijí-
máme od 10. 9., 
zvýhodněná cena 
za 3  přednášky je 
150  Kč. Můžete se 
těšit na přednáš-
ku MUDr. Peclové 
o mezigeneračních 
vztazích, na teolo-
ga, přírodovědce a 
pedagoga Marka 
Orko Váchu a ge-
nerála Petra Pavla. Vzhledem k tomu, že jarní 
přednášky MDU v důsledku koronakrize nebyly 

realizovány, mají abonenti minulého semestru 
tento semestr zdarma. Nabízíme též předplatné 
jako dárkový balíček.
ANGLIČTINA I PRO SENIORY – od středy 2. 9.
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokro-
čilé pravidelně ve středu odpoledne. Lektorku 
Jarmilu si naši studenti chválí již několik let, ceny 
mírné! Přihlášky a více informací v knihovně.

JÓGA S DÁŠOU – od středy 9. 9.
Cvičte pro zdravé tělo i mysl s Dášou Berkovou. 
Přihlášky a informace na tel. čísle 732 360 253.

ŠACHOVÝ KROUŽEK pokračuje a vítá nové zá-
jemce. Hlaste se v knihovně.

A poslední, důležitá zářijová informace:
V PONDĚLÍ 28. 9. JE KNIHOVNA ZAVŘENA!

A dále začátkem října:
HERNÍ VÍKEND V KNIHOVNĚ – pá 2. / so 3.10.
Přijďte si k nám zahrát! Více informací na webu 
a fb knihovny.

DOBŘÍŠSKÉ DNY ARCHITEKTURY
V rámci celorepublikové akce Den architektury 
vám na Dobříši nabídneme dvě komentované 
procházky městem:

DOBŘÍŠÍ KROK ZA KROKEM – sobota 3. 10., 
odchod ve 14.00 hod. od radnice (hlavní 
vchod)

Iva Petřinová, au-
torka úspěšného 
Hravého průvod-
ce Prahou, vás 
hravě provede 
i  naším městem 
a tempo procház-
ky ráda přizpů-
sobí i dětem či 
seniorům! Myslíte 
si, že víte o našem 
městě všechno? 
Uvidíte, že ne... 
Vstup volný. 

ŽIDOVSKÁ DOBŘÍŠ – neděle 4. 10., odchod 
ve 14.00 hod. od radnice (hlavní vchod)

Žili tu po gene-
race, významně 
ovlivnili život ve 
městě – a tak málo 
po nich zbylo... 
Lepší než plakat, 
je nezapomenout. 
Petr Kadlec, au-
tor dvacítky knih 
o dobříšské histo-
rii, vám povypráví, 
na co vše může-
me vzpomínat.
Vstup volný.

TÝDEN KNIHOVEN: 5.–11. 10.
Výtvarná dílna s Jíťou: 3D ZOO 
– pondělí 5. 10. od 12.00 do 17.00 hod.
Máme rádi zvířata... Vyrobte si ZOO pro sebe 
nebo třeba jako pěkný dárek pro brášku či ka-
marádku. Vstup volný, materiál zdarma.

JÁ, ELIŠKA PŘEMYSLOVNA – úterý 6. 10. od 
18.00 hod.

S tímto představením měla Stanislava Hošková 
velký úspěch u nás i na mnoha dalších místech, 
proto ho po letech rádi opakujeme. Vstupné 
50  Kč.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 7. 10. od 
12.00 do 17.00 hod.
Komentované prohlídky knihovny, malé občers-
tvení, kvízy a soutěže...

NOC LITERATURY – středa 7. 10. od 19.00 
hod. v Tiskárně Dvořák, areál Rukavičkář-
ských závodů Dobříš

Číst vám bude i Lukáš Typlt z příbramského diva-
dla (foto: archiv L. Typlta)
Ukázky z novinek evropské literatury v podání 
známých herců, hudba, malé občerstvení a na 
přání dokonce i komentovaná prohlídka tiskár-
ny! Vstup volný.

GENERACE – čtvrtek 8. 10. od 17.00 hod.
Foto: archiv  
J. Peclové
Pro Malou dob-
říšskou univerzitu 
přednáší MUDr. 
Jana Peclová, psy-
chiatrička a od-
bornice na ovliv-
ňování chování 
a  myšlení v pra-
covním prostředí. 
Můžete si být jisti, 
že tato přednáška 
změní váš pohled 

na mezigenerační konflikty. Pomůže vám vnést 
do vašich vztahů více vzájemného respektu a 
cítit se lépe a sebejistěji mezi lidmi jakéhokoli 
věku. A navíc je vtipná! Nemáte-li koupené před-
platné MDU, vstupné je 60 Kč; káva / čaj v ceně.

PEVNOST BOJAJÁR – pátek 9. 10. od 12.00 
do 18.00 hod. 

Foto: archiv knihovny
Zdá se, že Týden knihoven se už u nás bez Otce 
Sůvy s jeho zapeklitými, odpornými a strašidel-
nými úkoly nemůže obejít... Jestli to ještě nezná-
te, tak honem: vždy jen jednou do roka! A jestli 
jste tu už byli, nebojte – on Otec Sůva vymyslí 
něco, co vás zase překvapí... Malé děti mohou 
soutěžit s velkým doprovodem. Vstup volný.
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ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 10. 10. od 9.00
do 12.00 hod.

Foto: archiv knihovny
Ke každé knize šálek dobrého čaje zdarma, vý-
běr z několika druhů – zaručeně žádný pytlíkový 
nebo granulovaný!

KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 11. 10. od 
14.00 do 17.00 hod.

Foto: archiv knihovny
Týden knihoven končí, tak na závěr už jen kávič-
ka zdarma. Několik různých zcela neinstantních 
druhů!

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 5. do 11. 10.
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijďte 
to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme vám 
veškeré pokuty.

REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře
– od 5. do 11. 10.
Nejste ještě čtenářem naší knihovny? Staňte se 
jím právě teď – jako bonus vám promineme re-
gistrační poplatek na celý jeden rok – tedy do 
října 2021!

A pozor – na závěr prosba:
DOBŘÍŠSKÉ POVĚSTI – UMĚLECKÝ KOMIKS

Karel Jerie je uznáva-
ný autor, jehož jméno 
platí za značku kvality. 
Jeho dobříšské pověs-
ti ctí předlohu a  uka-
zují dávné příběhy 
jako dodnes atraktivní 
a zajímavé. Kniha za-
ujme děti i  dospělé 
a  pomůže nám všem 
lépe poznat místní his-
torii. Prosíme, pomoz-
te nám pověsti vydat. 
Přispět můžete do 

sbírkové kasičky v knihov-
ně, v potravinách Bedřich či 
COOP, na sbírkový účet číslo 
115-9851610297/0100 nebo 
jednoduše načtením tohoto 
QR kódu. Děkujeme!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné babí léto 
bez virů a jiných ošklivostí a těšíme se na vás 
v  knihovně – denně kromě čtvrtka a svátku 
sv. Václava!

Romana Bodorová

Vážení obyvatelé Dobříše, vážení čtenáři 
Dobříšských listů,
jménem naší rodiny a našeho celého týmu je nám potřebou informovat Vás o aktuálních událostech 
na zámku. Od doby, kdy se zde objevilo více stěhujících nákladních vozidel, se množí po městě 
spousta částečně velice fantazií plných fám. Tyto již dozrávají až k prodeji celého areálu. Abychom 
ukončili takové spekulace, rádi bychom Vám touto cestou situaci vysvětlili.
Skoro 25 let trvající složitá nájemní smlouva s památkovým ústavem o původně rodinný, z formál-
ních důvodů ale ve státním majetku nacházející se inventář nyní již po několikáté uplynula a již 
rodinou Colloredo-Mannsfeld nebyla obnovena. Mobiliář a příslušenství, včetně knih, rodinných 
fotogra� í a portrétů, budou tedy nyní odvezeny památkovým ústavem a přemístěny do státních 
depozitářů.
Od nynějška bude naše snaha doposud přístupné expoziční prostory sanovat a opět je, jak to bude 
možné, zařídit a expozici přivést do nového, aktuálního stavu. Doufáme, že Vám, vážení Dobříšáci, 
a všem zajímajícím se hostům z vnitrozemí a z ciziny budeme moci brzy poskytnout nové a zajímavé 
dojmy, především také v souvislosti z vlastních, ale především ze zdrojů Evropské unie � nancované 
obnovy francouzského parku a oranžérie, které dohromady mají pro město, region a celou republi-
ku velký význam. Tyto práce by měly být ukončeny v příštím roce.
Děkujeme Vám za Vaše pochopení pro nyní nutné částečné uzavření expozice zámku. Berte ale pro-
sím na vědomí, že Galerie JCM, restaurace, hotel, slavnostní sál „Konírna“ a v současné době trochu 
redukovaný Zrcadlový sál a jiné místnosti jsou i nadále – za dodržení opatření protikoronaviru – ne-
omezeně pro slavnostní a ostatní aktivity k dispozici. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!  Informujte prosím také Vaše známé a přátele!

Rodina Jerome Colloredo-Mannsfeld a Colloredo-Mannsfeld, spol. s  r.  o. 

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Léto sice skončilo, ale dobříšský zámek je pro 
návštěvníky otevřen celoročně.
Do 18. 10. 2020 si můžete přijít do Galerie JCM 
prohlédnout velmi navštěvovanou výstavu 
umělce Oty Janečka, která je otevřena denně 
(kromě pondělí) od 8.00 do 16.00 hod. 

Jsme rádi, že po dlouhé době zase ožije Zrca-
dlový sál hudbou. Sdružení pro obnovu varhan 
uvede 6. září od 19.00 hod. Zuzanu Stirskou 
& Fine Gospel Time. Vstupné je 300 Kč na oso-
bu. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Infor-
mačním středisku města Dobříše na Mírovém 
náměstí. S ohledem na současná mimořádná 

opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií ko-
ronaviru je povinnost nošení roušek ve vnitřních 
prostorách při počtu návštěvníků nad 100 osob 
(dat. 7. 8. 2020) – dále dle vládního nařízení. 
Otevírací dobu s časy komentovaných vycházek 
francouzským parkem včetně Zrcadlového sálu 
naleznete na našich webových stránkách. Jen 
připomínáme, že od září do června jsme pro 
vás v návštěvním centru od úterý do neděle, 
od 8.00 do 16.30 hod. V pondělí jsou pokladna 
a prohlídkové okruhy uzavřeny.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: úterý–neděle
září–červen 8.00–16.30
červenec–srpen 9.00–17.30

Kulturní program září 2020

Nově zrekonstruovaný francouzský park
bude otevřen celé září od úterý do neděle.

Od září do 18. 10. 2020 výstava soch a ob-
razů Oty Janečka v Galerii JCM

6. 9. Zuzana Stirská & Fine Gospel Time

Uzávěrka příspěvků 
do říjnového vydání 

Dobříšských listů 
bude 18. září 2020.

Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková
tel.: 731 619 667

dobrisskelisty@mestodobris.cz

Pravidla pro příspěvky:
rozsah textu max. 2 000 znaků včetně 

mezer, foto v dostatečné kvalitě 
(min. 300 DPI, min. velikost 1,5 MB).

Fotka musí mít vždy uveden zdroj 
(autora).

K. Jerie: Svatý Tadeáš 
čte dobříšské pověsti 
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16. 10. ve dnech: po, st 14.00–16.00 hod.; út, čt, 
pá 9.00–12.00 hod. a během programů centra, 
v jiný čas po tel. domluvě (tel. 602 308 864).

V sobotu 19. 9. od 17.00 hod. (do 19.00 hod.) 
zveme na KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclo-
vou. Poplatek je 200 Kč. Děti, senioři a rodiče na 
RD 140 Kč.

Ve středu 30. 9. od 19.00 hod. zveme na ve-
čer povídání s Mgr. Petrem Váňou o zážitcích 
z cesty do Vietnamu a Kambodži. Během ve-
čera bude promítání autorského videa „Nefri-
tový ostrov PHÚ QUOC – Vietnam, a chrámový 
komplex ANGKOR WAT – Kambodža“. V PCSvT, 
vstupné dobrovolné.

V novém školním roce nabízíme dětem 
(od  7  do 14 let) opět „Výtvarku s Mirem 
a s Danielou“. Kroužek je určen těm, které baví 
něco nového tvořit, hrát si s barvami a s fantazií, 
učit se nové výtvarné techniky a také poznávat 
nové kamarády. Kroužek bude každou středu 
od 7. 10.: skupina A od 14.30 do 16.00 hod., 
skupina B od 16.00 do 17.30 hod. (vždy max. 
8 dětí) v Pastoračním centru sv. Tomáše. Cena je 
1 400 Kč za pololetí (14 lekcí). Zájemci se mohou
přihlásit do konce září na: pcstomas@volny.cz. 

Křesťanská nauka pro děti začne od října 
2020. Přihlásit děti bude možno během září 
e-mailem na pcstomas@volny.cz nebo zápisem 
do přihlašovacího archu vzadu v kostele. Výuka 
vychází z metodiky pro ZŠ a probíhá v devíti 
skupinkách podle věku dětí 1× týdně v Pasto-
račním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 
1650). Rozvrh a bližší informace budou v září na 
www.farnostdobris.cz a na nástěnkách. 

Zpěvačka Zuzana Stirská se po svém návratu 
z emigrace (1981–1995) dlouhou dobu věnova-
la přípravě svého záměru. Byla pro to i teoreticky 
dobře vybavená (vystudovala mimo jiné hudeb-
ní vědy na univerzitě v Göttingenu). Postupně si 
s energií sobě vlastní vytvořila nezbytné zázemí, 
sestavila smíšený dvacetičlenný sbor a v r. 1999 
vystoupila na prknech SEMAFORU v pořadu 
„Zuzana se vrací“ se svým GOSPEL TIMEM.
Vstupenky za 300 Kč/osoba zakoupíte v Infor-
mačním středisku města Dobříše na Mírovém 
náměstí. 

Z výtěžku koncertu bude věnováno 50 % na ve-
řejnou sbírku pro obnovu dobříšských varhan.

20. září 2020 od 19.00 hod. zveme do kos-
tela Nejsvětější Trojice v Dobříši na bene-
fi ční koncert duchovní hudby „Utrakvisté 
v Čechách“ v podání vokálního souboru 
GONTRASSEK pod vedením Jana Bati.
Koncert vokálního souboru Gontrassek [čti 

gontrášek] posluchačům přiblíží dosud téměř 
neznámé české liturgické zpěvy z 15. století 
spojené s vrcholným obdobím církevního roku 
– Velikonocemi, jejichž obsah – vykupitelské 
dílo Ježíše Krista skrze jeho smrt a vzkříšení – je 
hlavním křesťanským poselstvím. Gregoriánský 
chorál v češtině, který byl v celosvětovém mě-
řítku unikátním fenoménem své doby, doplní 
velikonoční duchovní písně z Jistebnického 
kancionálu, nejdůležitější pokladnice husitské-
ho zpěvu. Na své si přijdou i příznivci polyfonie 
dochované v českých rukopisných sbírkách, 
neboť zazní vynikající skladby evropských mi-
strů 15. století v čele s Josquinem Desprezem 
(1450–1521) společně se skladbami domácích 
– bohužel anonymních – autorů.
Vstupné dobrovolné.
S ohledem na hygienická opatření je nezbyt-
né během koncertů použít roušku.

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

Pozvání od září 2020
V neděli 6. 9. bude žehnání školákům a stu-
dentům do nového školního roku – při neděl-
ních bohoslužbách (v kostele v Dobříši od 9.00). 
Děti si mohou s sebou přinést brašny, učebnice 
a jiné školní pomůcky.

Od 10. 9. nabízíme ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (ne-
jen pro 50+), každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 
hod. v pastoračním centru. Jde o cvičení na zlep-
šení fyzické kondice a stability a na protažení 
svalů. Cvičení vede lektorka ze Seniorfi tnes, z. s., 
poplatek je 80 Kč za lekci.

Od 12. 9. zveme na výstavu fotografi í KVĚTY 
TOŠNEROVÉ „K poctě Páně“. „Fotografi e zave-
dou návštěvníky do světa okamžiků z lidských 
životů a z přírody, jsou zastaveným časem, chvílí 
neopakovatelně silnou a pravdivou, chvílí tr-
vající nekonečně…“ (Z. H.) Vernisáž se koná 
v sobotu 12. 9. od 17.00 v Pastoračním cen-
tru sv. Tomáše. Výstava bude ke zhlédnutí do 

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan zve 6. září od 19.00 hod. do Zrcadlové-
ho sálu dobříšského zámku na benefi ční koncert GOSPEL SONGS. Zuzana Stirská 
& Fine Gospel Time se představí klasickými gospely, namíchanými z jazzu, rocku, 
soulu, blues, swingu, country a irské či anglické melodiky. 

Veřejná sbírka na obnovu varhan v kostele 
Nejsvětější Trojice v Dobříši dosáhla ke kon-
ci měsíce srpna částky ve výši 3 560 000 ko-
run, tj. cca 83 % ceny budoucího nástroje. Na 
dokončení schází cca 740 000 Kč. Stále se nabízí 
možnost adopce píšťal, zaslání příspěvku formou 
DMS, formou nákupu v e-shopech prostřed-
nictvím GIVTu, zasláním daru na Darujeme.cz,
případně zasláním daru na transparentní účet 
115-99660227/0100. 
Veškeré informace najdete na www.varhany-
dobris.cz. Všem dárcům děkujeme.

Opravy na dobříšských varhanách pokračují
13. srpna 2020 se na kruchtu kostela Nejsvětější 
Trojice vrátila varhanní skříň truhlářsky oprave-
ná fi rmou Kánský a Brachtl z Krnova, na které je 
ještě třeba provést opravu stávajícího povrchu 
a scelení nátěru po doplnění poškozených čás-
tí. Oprava nátěru by měla proběhnout během 
podzimu. Před instalací skříně farnost zajistila 
vymalování kůru a přilehlého schodiště. 

Ivo Kylar

Pozvánka na benefi ční koncerty
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Muzeum Dobříš oživuje slavnou rukavičkářskou 
éru města
Právě probíhající výstava v Muzeu Dobříš připo-
míná jednu z nejslavnějších ér našeho města. 
Dobu, kdy se v Dobříši vyráběly miliony párů 
rukavic, v rukavičkářském průmyslu pracovaly 
tisíce lidí a Dobříš byla plným právem označova-
ná za „město rukavic“ i za hranicemi republiky. 
Výstava k příležitosti 70. výročí od zahájení výro-
by v Rukavičkářských závodech Dobříš je v pro-
storách muzea k vidění až do 1. listopadu 2020. 

Slavnostní zahájení proběhlo v první polovině 
července. I přestože byl termín vernisáže po-
sunut kvůli koronavirové pandemii, výstavu 
přišlo otevřít velké množství vážených lidí, a to 
z řad členů muzejního spolku, muzejních přátel 
a  podporovatelů, ale i pamětníků, a nechyběl 
ani starosta města Dobříše. K naší velké lítosti se 
akce nemohl zúčastnit pan Karel Bednář, který 
se na zpracování výstavy aktivně podílel a mimo 
jiné poskytl pro její potřeby i své soukromé fo-
tografie, neboť sám v závodech dlouhodobě 
pracoval na mistrovské pozici. Kromě dobových 
fotografií a dokumentů, modelu areálu a dal-
ších dočasných exponátů na vás čeká unikátní 
příběh světového gigantu z Dobříše. Přijďte ho 
prozkoumat do Muzea Dobříš, máme otevřeno 
každý den a těšíme se na vás!

Muzeum Dobříš
Foto: Patrik Demo

V bývalém letním sídle spisovatele Karla Čapka 
to žije. Už jste si prohlédli nově otevřenou garáž 
s 83letým veteránem? Nepropásněte ani výsta-
vu Loupežníkova Lásky hra osudná, věnovanou 
tématu mládí a lásky – přijďte třeba 12. září, kdy 
bude krátce k vidění i unikátní Čapkův rukopis 
z trezoru Národního divadla a kdy svou novou 
knihu Skoro modlitby „pro nemodliče i modliče“ 
představí profesor Martin C. Putna.

Následující sobotu 19. září představíme pro-
jekt Kulturní Evropa dlouhodobě podporující 
hodnotné překlady současné české literatury. 
O svých zkušenostech s ním pohovoří například 
spisovatelka a překladatelka Alena Mornštajno-
vá. Hudební složku programu zajistí Jiří Děde-
ček, předseda spolupořádajícího českého PEN 
klubu. Mimochodem sám Karel Čapek nastavil 
překladatelům laťku proklatě vysoko, na Strži si 
připomínáme 100 let jeho Francouzské poezie 
nové doby.

Do třetice všeho dobrého: 26. září odstartuje 
nová výstava Cesta do hlubin robotovy duše, 
připravená ke 100. výročí hry R.U.R. a slova ro-
bot. V rámci programu vystoupí odbornice na 
umělý život docentka Jitka Čejková (VŠCHT), 
autorka knihy Robot jako robot doc. Jana Ho-
ráková (MU), ilustrátor a autor komiksového 

zpracování Čapkových povídek Jonáš Ledecký 
a zdigitalizovanou figurku původního robota 
v  kvízové aplikaci pro děti představí dr. Sven 
Ubik (CESNET).

Více na www.capek-karel-pamatnik.cz a na face-
booku (Památník Karla Čapka).

Tři zářijové soboty na Strži
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše připravil na sobotní odpoledne  
12.,  19. a 26. září pestrý program: od „skoro modliteb pro nemodliče i modliče“  
přes téma uměleckých překladů po oslavy 100 let robotů! 

SPORT 

Brdský terénní 
1/2maraton
19. 9. 2020 ve 14.00 hodin

Přijměte výzvu na půlmaratonský terénní běh, 
na kterém vás čeká nádherná trať křižující část 
středních Brd a v polovině trati pokaždé velmi 
vřelé přijetí na občerstvovací stanici v Kytíně, 
kde bude k dispozici mnoho dobrot od melou-
nů, banánů hroznového vína až po osvěžující 
nápoje včetně coca-coly i pivka.
 
V tomto roce to bude ukončovací závod letoš-
ního ročníku, zároveň ale také celého seriálu. 
Rádi bychom proto pozvali i všechny účastníky 
minulých ročníků, aby se s námi a se seriálem 
přišli rozloučit a zavzpomínat na dlouhé roky, 
které jsme spolu při sportovních akcích strávi-
li. Na závěrečné párty zahraje skupina Wocaties 
band. Podrobnosti o závodech naleznete na 
www.brdman.cz.

KOLA BERAN  
Brdmanův pařez 
MTB závod 5. 9. 2020 v 11.00 hodin

Zveme všechny Dobříšáky na šestý ročník MTB 
maratonu KOLA BERAN Brdmanův pařez. Závod 
na horských kolech proběhne opět první víkend 
po prázdninách, 5. 9. 2020, start v 11.00 hodin. 
Závod se uskuteční prakticky na stejné trati jako 
v loňském roce. Příležitost závodit budou mít 
opět i děti s rodiči. 
Závod vede po úbočí Brd pod vrcholy Hradec 
a Stožec po lesních cestách, šotolinách i kousek 
po asfaltu. Hlavní závod je na dva okruhy a ti, 
kteří si na maratonskou trať netroufnou, mohou 
zvolit jeden okruh. Na trati budou dvě občerst-
vovací stanice: Stožec a Vlaška (při průjezdu do 
2. kola).
Pro děti s rodičem či jiným zletilým doprovo-
dem bude vyznačen zkrácený okruh. Zda poje-
dete na čas, nebo bude cílem jen zdolat vybra-
nou trať, záleží na vás.
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Nejpestřejší nabídku sportovních kurzů 
pro děti najdete od září opět v Aerobik 
studiu Orel Dobříš

V orlovně startujeme v září již 17. sezonu! Pro děti jsme na nadcházející školní rok 
připravili nejen oblíbené lekce, ale také novinky, které zpestří bohatou nabídku na-
šich sportovních kurzů. 

V září zase roztančíme děti v kulturním domě v Dobříši
Přijď taky objevit kouzlo Double Cookies. Tanec 
je komunikace beze slov a my už nějaký ten pá-
tek rozdáváme radost jako Street dance taneční 
škola, a to nejen v Dobříši, ale i v dalších 8 měs-
tech. Ať už máš pěkně vytančené boty, nebo to 
jdeš zkusit poprvé, u nás tě přivítáme!
Hledali jsme cestu bez soutěží i drahých kostýmů 
a jsme pyšní, že jsme ji našli. Učíme děti tancovat 
na písničky, které mají rády. Bavíme se a rosteme 
spolu, a to v kamarádském kolektivu už od roku 
2014. Důležitější pro nás jsou a  vždycky budou 
spokojené děti než medaile na krku. Milujeme 
tanec a pro každého z nás je to srdcovka. 
Tak co myslíš? Přijdeš? 
Jestli ještě váháš, přijď si to k nám zkusit nane-
čisto. První lekci máme zdarma a pak se samy 
děti mohou rozhodnout. Navštíví s námi svět 
tance a hudby, dobré nálady a přátel. Naučí se 
něco nového a třeba odemknou i svůj talent. 
U nás dává svět dětem smysl, ale to už uvidíte 

sami. S sebou do batohu přihoď flášu s vodou, 
tričko, tenisky a tepláky. Místo si ale určitě rezer-
vuj na našem webu www.streetdobris.cz nebo 
zavolej 777 644 677, ať ti držíme flek.
Tak jo, už se těšíme, v Dobříši rozžhavíme 
parket v pondělí 14. a 21. září 2020. Od 16.00 
hod. přivítáme děti od 7 do 11 let. A od 17.00 
hod. to s námi rozjedou starší děti (11–16 let). 

Za Double Cookies Julie Hejná

Izraelská sebeobrana 
KAPAP v září opět 
nabírá nováčky

V Dobříši již 2 roky fungu-
je pobočka celorepubli-
kové sítě škol izraelské se-
beobrany KAPAP CZECH 
a v pondělí 21. září 2020 
opět otevře své brány pro 

nové cvičence skrze náborový trénink, kterého 
se mohou zúčastnit všichni zájemci. V Dobříši 
probíhají pravidelné tréninky v areálu „Rukavic“, 
kde máme tělocvičnu. Cvičíme v několika skupi-
nách – jak dětskou sebeobranu (4–7 let bojová 
přípravka a 8–13 let školáci), tak tréninky pro 
mládež a dospělé (14–65 let). 

Přidat se 21. září 2020 můžete dle věku do 
všech skupin:
od 16.00 hod. bojová přípravka (4–7 let), 
od 17.00 hod. školáci (8–13 let),
od 19.00 hod. dospělí. 

Izraelská sebeobrana KAPAP je méně známou 
sestrou systému KRAV MAGA. KRAV MAGA zna-
mená v hebrejštině „boj z blízka“, načež KAPAP 
je akronym pro KRAV PANIM EL PANIM neboli 
„boj tváří v tvář“. Obsahem KAPAP jsou tedy 
údery, kopy, kryty, tlakové body, pádová průpra-
va a techniky obrany proti jakémukoli napadení 
ozbrojeným i neozbrojeným útočníkem či útoč-
níky. Samozřejmostí je i rozvoj fyzické kondice či 
psychické přípravy na napadení. 
KAPAP CZECH funguje od října 2017 pod vede-
ním jediného českého držitele titulu MASTER 
TEACHER KRAV MAGA & KAPAP – pana Micha-
la Janouška alias Instruktora Mikea. Instruktor 
Mike studuje izraelskou sebeobranu 12 let, 
přičemž od roku 2010 začal vést první tréninky 
v ČR právě v Dobříši – tehdy pod hlavičkou Čes-
ké Asociace Krav Maga & KAPAP, které šéfoval. 
V okolí Dobříše cvičíme KAPAP ještě v Berouně, 
Příbrami, Plzni a Sedlčanech. Připojit se můžete 
kdekoliv. Pro bližší informace kontaktujte pří-
mo hlavního trenéra na telefonu 605 130 057 
nebo si najděte webové stránky naší organizace  
KAPAP CZECH (www.kapap-czech.cz). 
Těšíme se na vás, přátelé!

Přes 20 různých sportovních kurzů
V letošním roce v nabídce naleznete kurzy 
pro děti už od 3 měsíců věku. Mezi novinky 
patří kurzy Miminek, Scénického tance a mo-
derního baletu, Cirkus show, Mini tanečky 
nebo Disco + Tik Tok Dance.
Zápisy do sportovních kurzů a závodních 
oddílů probíhají od úterý 1. září do čtvrtka 
3. září 2020 vždy od 14.00 do 18.00 hod. na 

recepci ASOD v budově orlovny, na adrese 
28. října 451 v Dobříši (za Penny Marketem, pod 
budovou Policie ČR).

Pravidelné lekce odstartují od pondělí 
7. září. V rámci týdne 7.–11. září bude v orlov-
ně probíhat TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO 
DĚTI, během kterého je možnost vyzkoušet 
jakýkoli kurz ZDARMA!

Nabídka dětských sportovních kurzů pro školní rok 2020/2021
Kurz Věk Den Čas
Špačkohrátky s miminky 3–6 měsíců PO 11.00
Špačkohrátky s miminky 6–9 měsíců PO 10.00
Špačkohrátky s miminky 9–12 měsíců lezoucí PO 9.00
Batolátka ST 1–3 roky ST 9.30
Batolátka ČT 1–3 roky ČT 9.30
Batolátka PÁ 1–3 roky PÁ 9.30
Děti na startu – školička 3–4 roky ST 15.00
Děti na startu – předškoláčci 4–6 let ST 16.00
Děti na startu – školáci 6–9 let ST 17.00
Mini tanečky 3–6 let ÚT 14.30
Mini aerobik + Step aerobik 5–8 let ČT 16.00
Balet a moderní tanec 5–10 let ÚT 13.30
Břišní tance 5–10 let ST 15.00
Dětská jóga 6–10 let PÁ 15.00
Gymnastika 6–11 let PO 13.30
Akrobatická gymnastika 6–14 let ST 14.00
Cirkus show 7–12 let ÚT 14.30
Disco + Tik tok dance 8–12 let PÁ 14.00
Dětský aerobik + Step aerobik 8–14 let ST 17.00
Scénický tanec a moderní balet 9–14 let ST 16.00
MTV dance 9–14 let PO 15.30
Zumba & Dance 9–14 let PO 17.00
Fitness trénink (TRX, Bosu,…) 10–16 let ČT 17.00
Sportovní přípravka nezávodní 5–10 let PO/ST 14.30/14.00
Závodní zumba team 8–14 let ÚT 17.00

Podrobné informace ke sportovním kurzům naleznete na našich internetových stránkách 
www.aerobikdobris.cznebo na oficiálním facebooku a instagramu ASOD.

Město Dobříš, 
Mírové náměstí 119

263 01 Dobříš
tel.: 318 533 311

www.mestodobris.cz
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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Gymnastika tuto skupinu dospělých tak oslovi-
la, že jsou od února 2020 řádnými členy našeho 
spolku a scházejí se celý rok pravidelně každou 
středu v gymnastickém sále. Dokonce dva z nich 
(paní Šedivá, pan Sedlák) absolvovali kurz trené-
ra III. tř. pod hlavičkou ČGF. K získání licence jim 
blahopřejeme.
Kromě toho nesmíme zapomenout na nej-
větší skupinu, a to jsou rodiče našich dět-
ských členů. V Dobříši pořádáme pravidelně 
3 závody, minimálně 3 soustředění, a ještě ka-
ždý měsíc navštívíme 1–3 závody po celé ČR. 
Zde všude je znát jejich pomoc. Naše oběta-
vé rodiče najdete při přípravě a úklidu nářadí 
v dobříšských tělocvičnách, při opravách nářa-
dí, při pečení dobrůtek pro občerstvení, u ob-
sluhy a roznášení občerstvení rozhodčím při 
závodech, u  počítačové ozvučovací techniky, 
při organizaci závodu, kde dohlíží na výsledky, 
provádějí zápis do počítače a píšou diplomy. 
Své děti obětavě doprovázejí na závody a na 
soustředění. Maminky se starají o účesy zá-
vodnic. Fotí a natáčí záznamy z našich akcí. Vy-
věšují je na sociální sítě a na web Gymnastiky 
Dobříš. Starají se tak o propagaci gymnastiky 
v našem regionu. Sledují s radostí úspěchy, 
utírají slzičky v případě, že se něco nepovede. 
Jsou velkou morální podporou a příkladem 
pro své děti. 
Naši rodiče moudře řídí čas svých dětí tak, aby 
zvládly dobré výsledky ve škole, která je z části 
připraví na to delší období života, a zároveň si 
uvědomují, že je nutné děti zvednout od stolů 
a počítačů a poslat je do kolektivu svých vrstev-
níků do jiných míst, než je škola a rodina, kde 
se musejí adaptovat a sžít se, celoročně spolu 
slušně vycházet. Stávají se z nich kamarádky 
a kamarádi na celý život. 
Jak napsal Karel Čapek v 30. letech 20. století:
„Kamarádství je takový klidný a solidní oběta-
vý cit, jeden z nejlepších, jaký je člověku dán.“

Já myslím, že u nás v gymnastice to platí stále 
i v 21. století jak mezi dětmi, tak i rodiči. 
Další skupinou jsou trenéři a rozhodčí (14), 
což se většinou úspěšně prolíná. Po každé 
olympiádě se mění pravidla a prvky, mění se ná-
řadí, které usnadňuje nácvik větší obtížnosti jed-
notlivých prvků. Kromě toho, že máme nastave-
ný pravidelný rozvrh tréninků 1×, 2× až 3× týdně, 
o víkendech ve svém volném čase jezdíme kromě 
závodů i za vzděláním na školení pod hlavičkou 
ČASPV, ČGF a ČUS. Připravujeme náplň závodů 
a soustředění. Kreativitě a nápadům pro zlepšení 
zázemí tréninků se u nás meze nekladou. 
Jsme však velmi omezeny prostorem. Žád-
ný nevlastníme, cvičíme v pronájmech. Každý 
trenér si v tréninku pro svoji skupinu vymýšlí 
a připravuje i jiné akce. Vánoční trénink, pódio-
vé vystoupení pro májové slavnosti, pro soutěž-
ní přehlídky, návštěvu baletu, kondiční trénink 
na kolech v Brdech, plavecký trénink v Papeži, 
venkovní trénink atletiky a míčových her aj. 
Snažíme se, aby děti získaly obratnost a základy 
i v  jiných sportech a sport je provázel i v jejich 
dospělosti v jakékoli formě.
Aktuální rozvrh tréninků 2020/2021 sledujte 
na https://www.gymnastika-dobris.cz.
Závěrem děkujeme městu Dobříš a MŠMT za fi -
nanční podporu z grantových fondů.

Jitka Holcová, předseda

Dospěláci v Gymnastice Dobříš
Dospěláky v našem klubu najdete na různých pozicích. 
Máme zatím cvičební skupinu pěti členů, kteří od října 2019 
do ledna 2020 absolvovali kurz pro dospělé pořádaný naším 
klubem – Od kotoulu k saltu.

Zpátky 
na značky!
Naplno začínáme v Soko-

le cvičit od 1. září. Těšíme se na stáva-
jící cvičence a rádi přivítáme i cvičence 
nové. Sokol nabízí širokou škálu cvičeb-
ních hodin pro všechny věkové katego-
rie. V Sokole se scházejí nejen dospělí 
a senioři, ale i děti přibližně od 2 let až 
po „puberťáky“.

Pro děti Sokol nabízí cvičení 
všestrannosti, kde se pohy-
bově zdokonalují a v rám-
ci hodin cvičí s  různými 
pomůckami, na nářadí, 

trénují prvky z gymnastiky 
a akrobacie, hrají nejrůznější 

sportovní i dětské hry. Oddíly 
dětí od 2 do 4 let a předškolátka se i v letošním 
cvičebním roce zapojí do celorepublikového 
projektu Se Sokolem do života aneb Svět ne-
končí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt 
se v loňském roce mezi dětmi těšil velké oblibě.
Dále v Sokole probíhají pro děti tréninky aero-
biku, ropeskippingu a fl orbalu. Mládež a dospělí 
mohou navštěvovat hodiny tanců, zdravotního 
cvičení, volejbalu, nohejbalu, badmintonu, fl or-
balu, ale i boxu a šipek.
Více informací o jednotlivých oddílech na-
leznete na sokolských webových stránkách: 
www.sokoldobris.cz, na facebooku: www.face-
book.com/TJSokolDobris nebo na venkovní ná-
stěnce na sokolovně.
Na podzim máme v plánu uskutečnit již tradiční 
akce. Opět se zapojíme do sokolského projektu 
Sokol spolu v pohybu. V rámci této akce zveme 
všechny k nám do sokolovny na Týden otevře-
ných dveří od 20. do 26. září. Během týdne 
můžete nezávazně vyzkoušet jakékoli cvičení. 
V sobotu 26. září pořádáme pro děti Opičí drá-
hu od 15.00 do 17.00, čímž se zároveň zapoju-
jeme do Evropského týdne sportu a do projektu 
BeActive Night.
Další zářijovou akcí v sokolovně bude bazárek 
všeho možného – oblečení, obuv, sportovní ná-
činí, hračky apod. Tato burza proběhne 19. září 
od 9.00 do 13.00.
Věříme, že situace bude příznivá a my budeme 
moci všechny akce uskutečnit.
Těšíme se s vámi na shledanou.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Největší škola taekwon-do v ČR vstupuje 
do nové sezóny
Škola Ge-BaekHosinSool začíná novou sezónu! 
Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění 
taekwon-do! Jsme největší škola s nejpočetnější 
nabídkou tréninků po celé ČR! 
V roce 2020 hodláme obhájit celkové vítězství 
na mistrovství České republiky a též patříme 
do nejlepšího a nejúspěšnějšího Střediska ta-
lentované mládeže v ČR. Při tréninku klademe 
důraz na originální hodnoty bojových umění, 
jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebe-
ovládání, kromě toho se zaměřujeme na rodiny 
s  dětmi. Zabýváme se také praktickou sebe-
obranou. Školu vedeme pod dozorem korejské-
ho velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v re-
publice nově vyučujeme i další korejská bojová 
umění taekkyon, gumdo a hoppaesool.
Přihlaste se nejlépe během září a října jako za-
čátečník, ať vám nic neunikne, jen u nás získáte 
zkoušky na vyšší pásek, členské známky a výba-
vu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. 

Proto neváhejte a přidejte se k nám, bližší in-
formace o trénincích uvedeme brzy na našem 
webu www.tkd.cz. 
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat radnici 
města Dobříš a městu samotnému za granty, jež 
nám darovalo pro podporu naší školy a jejího 
fungování.

Nikol Křížová, Ge-BaekHosinSool

Gratulujeme!

Tomáš Krejčí z Dobříše se s TK Sparta Praha 
stal stříbrným medailistou v soutěži smíšených 
družstvech v tenise v kategorii mladšího žactva, 
které se konalo 19. 7. 2020 ve Zlíně. 

Za TenisCentrum Dobříš gratulujeme
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Program zápasů MFK Dobříš – září
Muži A
5. 9. sobota 17.00 MFK Dobříš – FK Brandýs n. L.
12. 9. sobota 10.15 FK Č. Lípa – MFK Dobříš
19. 9.  sobota 16.00 MFK Dobříš – FC Chomutov
26. 9.  sobota 15.30 MFK Dobříš – SK Kladno

Muži B
6. 9. neděle 17.00 
 MFK Dobříš B – Spartak Rožmitál
13. 9. neděle 17.00 
 MFK Dobříš B – Tatran Sedlčany B 

Muži B
19. 9. sobota 16.30 Ligmet Milín– MFK Dobříš B
27. 9. neděle 16.30 MFK Dobříš B – SK Tlustice

Dorost
5. 9. sobota 10.00 
 MFK Dobříš – Viktoria Vestec
19. 9. sobota 10.00 MFK Dobříš – FC Jílové
26. 9. sobota 10.00 
 MFK Dobříš – Olympie Dolní Břežany

Žáci starší (mladší)
12. 9. sobota 10.15 (11.55) 
 MFK Dobříš – Viktoria Vestec
27. 9. neděle 10.15 (11.55) 
 MFK Dobříš – Tatran Sedlčany

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

Děkujeme za podporu!

Mistrovství České 
republiky starších žákyň 
vyhrála Tereza Valentová!
Ve druhém srpnovém týdnu, od 10. do 
16. srpna 2020, se v tenisovém areálu 
TenisCentrum Dobříš konala největší 
akce letošního roku, a to již druhé Mist-
rovství České republiky starších žákyň 
v tenise.

Celé mistrovství začalo už v pondělí 10. srpna, 
kdy se konalo slavnostní losování turnaje na 
dobříšských dvorcích V Lipkách. Během dne 
probíhaly v areálu přípravy na večerní losování, 
bohužel těsně před začátkem této akce prošla 
nad Dobříší bouřka a los tak proběhl v tenisové 
klubovně. Celým slavnostním losováním prová-
děla herečka Dejvického divadla paní Zdeňka 
Žádníková-Volencová a k poslechu zahrál i čes-
ký houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Slavnostní 
los probíhal také za přítomnosti bývalého profe-
sionálního tenisty Davida Prinosila.
V úterý pak začala první kola mistrovství. Bě-
hem celého turnaje mohli diváci vidět opravdu 
krásný tenis. Do nedělního fi nále se probojovala 
Tereza Valentová a Laura Samsonová. Laura si 
místo ve fi nále doslova vybojovala, neboť téměř 
každý zápas vyhrála až v rozhodující třetí sadě. 
Před začátkem fi nálového utkání byly hráčky 
přivezeny do areálu luxusním vozem a předsta-
veny divákům, kteří je po celou dobu zápasu po-
vzbuzovali a dodali utkání ještě větší důležitost. 
O vítězce rozhodl až třetí set, ve kterém byla 
šťastnější Tereza Valentová, a stala se mistry-
ní České republiky pro rok 2020.
Po fi nálovém utkání proběhlo slavnostní vyhlá-
šení výsledků za přítomnosti partnerů mistrov-
ství a starosty města Dobříše Pavla Svobody. 
V závěru pak proběhla tisková konference, kde 
hráčky odpovídaly na položené otázky od ře-
ditele turnaje Martina Berana, který také po-
děkoval všem partnerům turnaje a lidem, kteří 
pomohli tuto jedinečnou akci uspořádat. 

Za TenisCentrum Dobříš Eliška Beranová
Zdroj foto: TenisCentrum Dobříš

DOBŘÍŠSKÁ OSMIČKA se běží už 6. září 2020!
2. ročník běžeckého závodu s názvem Dobříšská osmička je tady! Vyhlášeny jsou 
opět dětské kategorie, fi tness běh pro ženy, i hlavní závod a štafety na 8 km. Neseď-
te doma a přijďte si zaběhat do krásného prostředí zámeckého anglického parku! 
Tak jako v loňském roce se i letos tento závod 
uskuteční opět pod záštitou Sportovní akade-
mie Dobříš a města Dobříš. Jeho hlavním or-
ganizátorem je však Filip Kahoun, který vás zve 
k účasti: „Přijďte si zaběhat. Vezměte děti, vezměte 
kamarády a neseďte doma s mobilem v ruce. Nebo 
prostě přijďte jen fandit a užít si atmosféru jedné 
pohodové sportovní akce.“
V loňském roce se tohoto běhu účastnilo více 
jak 100 dětí a na start se postavilo neméně do-
spělých. Závod se nesl v úžasně přátelské atmo-
sféře, ve kterou doufají jeho organizátoři i letos, 
a těší se na všechny malé i velké běžce.  
Běžecký závod Dobříšská osmička se usku-
teční v sobotu 6. září 2020 od 9.00 hod. v zá-
meckém anglickém parku a stejně jako loni 
je i letos součástí Brdského běžeckého pohá-
ru 2020. 
Více informací k závodu a jeho programu 
naleznete na webu města (www.mestodob-
ris.cz) a také na stránkách Brdského poháru 
(www.brdskypohar.cz). 

Zpracováno redakcí

Týmy MFK Dobříš zahájily další sezonu
Po dlouhé přestávce zaviněné pandemií koronaviru se fotbalové týmy 
MFK Dobříš připravují na další fotbalovou sezonu. Hráči jsou natěšeni, že 
snad konečně mohou hrát soutěžní zápasy. 

Atým mužů sehrál několik přípravných utkání. Došlo i ke změnám v kádru. Hostování ukončil bran-
kář Milan Vančát a štěstí v jiném mužstvu zkusí Ondra Soukup. Na brankářský post přichází z Milína 
Tomáš Javorský a do obrany Kamil Olšák z Mníšku pod Brdy. Po pracovním návratu z Austrálie se 
vrací do mužstva i záložník Petr Masopust. Jinak kádr zůstal pohromadě tak, jak byl poskládán již 
v zimní přípravě, když do něj přešli i někteří dorostenci, a do přípravy se zapojí i hráči B mužstva. 
Jak řekl trenér Filip Dort: „Do soutěže vstupujeme rozhodně s pokorou a chceme hlavně zapracovat na 
defenzívní činnosti, protože ta nás v minulé nedohrané sezóně nejvíce srážela. Věříme, že se nám budou 
vyhýbat zranění, bude se nám dařit v koncovce a podaří se nám postupně zapracovat do kádru mladé 
hráče. V prvním kole MOL Cupu náš tým prohrál na hřišti Velvar 5:1 a v době, kdy čtete tyto řádky, by náš 
tým měl mít sehrané již dvě utkání divizní soutěže.“ 
Ale MFK Dobříš není jen Amužstvo mužů. Svou soutěž mají rozehrané i další týmy. Btým mužů bude 
hrát I.B třídu, dorostenci mají tentokrát jen jeden tým, hrající v I.A třídě. Lépe jsou na tom naši žáci. 
Starší žáci a první tým mladších žáků nastupuje v krajském přeboru a další dvě družstva mladších 
žáku v okresním přeboru. Jeden tým bude hrát své domácí zápasy v Rosovicích a v družstvech žáků 
budou hrát i jejich hráči. Svá utkání budou hrát i přípravky a předpřípravky. 

Věříme, že budete i nadále v hojném počtu navštěvovat utkání na hřišti V lipkách
Výsledky našich týmů a tabulky můžete sledovat na webu www.mfkdobris.cz i ve vývěskách na 
fotbalovém hřišti a na Komenského náměstí. Informovat chceme i na stránkách Dobříšských listů. 
Přejme si, ať se našim hráčům daří a udrží si stálou chuť po sportovním zápolení.

Za MFK Dobříš Radim Weber
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Čajovna jako centrum pro osobní rozvoj
Jelikož se letošní rok nese ve znamení změn, proměňuje se i fungování našeho 
spolku. Vyprofilovali jsme se více jako prostor pro pořádání cvičení, seminářů, 
workshopů či setkávání různého druhu. Jsme za to moc rádi, jelikož máme díky 
tomu možnost poznávat nové lidi, učit se nové věci a rozšiřovat si pohled na svět. 
S radostí vás proto zveme na zářijové aktivity:

Meditační setkání dětí (středa 9. 9. 17.00–19.00 hod.) Meditace je vhodná pro děti ve věku 6–12 let. 
Zvyšuje schopnost koncentrace, empatie, schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější a vyrovnanější. 
Vede Jana Štrausová, www.janaterapie.cz. Momentálně jsou volná tři místa – nutné přihlášení.
Setkání nad éterickými oleji s Helenou Virgler (datum bude upřesněno) Helena Virgler vystudo-
vala konzervatoř v Praze. Kromě snahy živit rodinu hudebně-dramatickým oborem se jejím životem 
line červená nit lásky k přírodě a vnímání energií. Rostliny a jejich vůně. Jejich křehká propojenost 
s lidmi a zvířaty a v posledních letech éterické oleje a jejich užití. 
Koncert Pe&Pe + otevřené grilování (sobota 19. 9. od 18.00 hod.) Pe&Pe hrají autorskou i pře-
vzatou akustickou hudbu s prvky folku, amerického bluegrassu i anglosaské tradice. Na akci bude 
možné využít grilu na čajové terase a připravit si přinesené dobroty.
Cvičení ShengZhenqi gong (sobota či neděle od 9.00 hod.) Kultivuje naši životní energii, otevírá 
naše srdce a zklidňuje naši mysl. Prostřednictvím série cviků a meditací zbavuje naše tělo stagnující 
energie a následně tělo přijímá životadárnou energií. Qi-gongem provází Alena Durajová.
Jóga v čajovně (pondělí od 20.00 hod.) protáhněte si tělo a uvolněte mysl. Vždy nás na začátku čeká 
zklidnění, stažení pozornosti dovnitř a práce s dechem, poté probíhá cvičení a na závěr relaxace.
Dále se můžeme v září těšit na Setkání v ženském kruhu (středa 23. 9.), Volné deskohraní (pátek 
11. 9.) a Intuitivní tance. Čajovnu je možné si zarezervovat pro pět a více osob. 
www.cajovnadobris.cz

Kateřina Hasáková

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Září v Dobříšku
Letošní příměstské tábory jsou za 
námi! Nadšení vedoucí, úžasné 
děti a plno zábavy – to je skvělé 

léto 2020 v Dobříšku! Atraktivní program jsme 
pro vás připravili za podpory pana Svobody 
a  jeho psa z Městské policie Dobříš, Sdružení 
dobrovolných hasičů Dobříš, paní Kaiserové 
z Farmy jedné ženy, Letecké školy Sky Academy 
a Ministerstva dopravy ČR, které dodalo odmě-
ny pro děti, srdečně děkujeme! Spolu s dětmi se 
těšíme zase za rok!
Tábory už skončily, ale rozhodně není třeba lí-
tosti, čeká nás totiž skvělý start podzimu. Dobří-
šek otevře úplně nové kroužky pro děti, které si 
okamžitě zamilujete! Přírodovědný kroužek, An-
gličtina pro děti, Malý kutil a Elektrotechnický 
kroužek pro kluky i holky, bude těžké si vybrat. 
Sledujte FB stránky Dobříšku, kde naleznete le-
táčky na nově vypsané kurzy, o které je již nyní 
velký zájem, a také oblíbené stávající kurzy. 

Nově otevírané kroužky:
Angličtina pro děti – začátečníky 
ST 14.15–15.15 hod.
Každé z dětí se naučí říct základní informace 
o sobě, objednat si oblíbenou zmrzlinu, vysvět-
lit, že něco nemůže (intolerance, alergie a jiná 
omezení), a vyřešit nenadálou situaci (dítě se 
ztratí či potřebuje zavolat pomoc). I začátečník 
či mírně pokročilý z řad dětí se v zahraničí ne-
ztratí! Let‘s do it!
Němčina pro začátečníky pro děti od 8 do 12 let 
PÁ 14.00–15.00 hod.
Seznámení s jazykem od úplného začátku. Lek-
ce jsou zaměřené na okruhy v podtextu života 
kolem nás. Budeme se seznamovat s gramati-
kou, ale hlavně budeme rozvíjet slovní zásobu. 
Naučíme se pozdravit, představit se, říci něco 
o sobě, zeptat se na cestu, koupit si něco v ob-

chodě apod. Řekneme si něco o německy mlu-
vících zemích. Sprechen Sie Deutsch?
Malý kutil pro děti od 6 do 10 let 
ST 16.30–17.30 hod.
Kroužek bude veden tak, aby děti v průběhu 
roku postupně získávaly dovednosti a návy-
ky v práci s nářadím od úplných základů až po 
složitější kutilské činnosti. Během kroužku si 
vyzkoušejí práci s různými materiály, používat 
budeme vrtačku, pilky, kladiva, šroubováky, dlá-
ta, špachtle a další běžné nářadí. Děti budou po-
užívat při práci nejrůznější materiály od dřeva, 
gumy, skla, plechu, keramiky, plastů, látky a sád-
ry až po písek nebo například železo. 
Elektrotechnický kroužek 
PÁ 16.00–17.00 hod. pro děti od 6 do 8 let, 
PÁ 17.00–18.00 hod. pro děti od 9 do 11 let
Elektřinu lze získat i odjinud, nejen z baterie 
a zásuvky. Elektřinu si s Ing. Mujgošem vyrobí-
me z brambory a dalších překvapivých zdrojů. 
Probádáme krásy a zajímavosti elektřiny a poté 
si vyzkoušíme desítky menších i větší projektů 
na elektrotechnické stavebnici. Poznejte s námi 
tento vzrušující svět!
Přírodovědné kroužky 
PO 15.30–16.30 hod. pro děti od 6 do 10 let, 
PÁ 15.00–16.00 hod. pro děti od 8 do 12 let
6–10 let – Seznamování s přírodou a životem, 
který nás obklopuje. Živočichové, rostliny, ka-
meny, roční období, příroda různých míst na 
světě. Možnost občasného názorného zkoumá-
ní v terénu – hledání, poznávání, aktivity a hry 
zaměřené na přírodu. Vybrané lekce zaměřené 
dle individuálního zájmu dětí. Vlastní individu-
ální příspěvky dětí – děti si připraví nějaký pří-
spěvek dle vlastního výběru a budeme o něm 
hovořit, prozkoumáme hlouběji. 
Nový semestr startuje 14. září 2020, přidejte 
se k nám!

V týdnu od 14. 9. 2020 proběhne v našem 
centru „Týden otevřených dveří“. 
Pokud budete mít zájem některý z námi nabíze-
ných kurzů navštívit, pak nás neváhejte kontak-
tovat na tel.: 608 906 559. Tuto možnost nabízí-
me pouze v kurzech s nenaplněnou kapacitou. 
Více na www.dobrisek.cz.

Rodinné centrum Dobříšek, z. s., se sídlem 
Na Nábřeží 1650, Dobříš. Telefon: 608 906 559,
e-mail: info@dobrisek.cz, web: www.dobrisek.cz, 
fb: www.facebook.com/dobrisek.

Harmonie nejen 
v hudbě, ale také 
v rodině

Určitě jste svým dětem někdy zpívali 
nebo recitovali české básničky, jako tře-
ba „Běží liška k Táboru“. Tolik se jim to 
líbilo, že chtěly, abyste básničku nebo 
písničku opakovali pořád a pořád doko-
la. Nenechte se přemlouvat! 

Vliv hudby a důležitost vnímání i používání ryt-
mu u nejmenších dětí nepodceňovaly mamin-
ky již od pradávna. Ne nadarmo předříkávaly 
svým dětem lidová říkadla, zpívaly jim, když je 
potřebovaly ukonejšit nebo uspat. Poslech ob-
líbené hudby pomůže zlepšit náladu, zklidnit, 
pobavit, dá se využít i k podpoře učení a roz-
voji všestrannosti dítěte a posílí citové pouto 
mezi vámi. Velký význam má hudba a rytmi-
zace především pro děti předškolního věku. 
Vnímání a reprodukce rytmu pozitivně rozvíjí 
sluchový, mluvený a pohybový projev. Zpívejte 
si a hrajte společně! Ke společnému hraní vám 
postačí třeba jen hrnec z kuchyně a vařečka, 
dvě kostky ze stavebnice nebo cokoli jiného, 
na co se dá rytmicky hrát. Společný zpěv, tanec 
i bouchání do hrnců vás sblíží, podpoří pocit 
harmonie v rodině a prohloubí pocit sounále-
žitosti.
V naší hudební škole MALÝ MUZIKANT víme, 
jak je takové společné muzicírování, zpívá-
ní, rytmizování a tančení důležité! V každé 
z našich lekcí čeká na děti nová písnička o světě 
kolem nás. Společně zpíváme i lidové písničky, 
které lektorka pro rozvoj hudební představi-
vosti doprovází na ukulele. Dítě si samo vybere, 
na jaký rytmický nástroj ji doprovodí, a máme 
tu kapelu! Kurz je určen pro děti od 1,5 do 4 let. 
Neváhejte proto v září přijít na ukázkovou lekci 
MALÉHO MUZIKANTA v budově orlovny Dobříš 
a užijte si radost z hudby!
Více informací: www.malymuzikant.cz



20 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY ZÁJMOVÁ ČINNOST  |   SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

SVĚT DOBRÝCH LIDÍ – Komunitní centrum

Podbrdská 
výstava drobného 
zvířectva zve 
k návštěvě

Základní organizace Českého svazu 
chovatelů Dobříš si dovoluje pozvat 
všechny příznivce na tradiční Podbrd-
skou výstavu králíků, holubů, drůbeže 
a jiného zvířectva, která se uskuteční ve 
dnech 12. a 13. září 2020 v Husově par-
ku (za Českou spořitelnou). 

Pro hosty je připraveno občerstvení, samozřej-
mě expozice zvířat, a to i prodejných, děti jistě 
zaujmou sobotní ukázky králičího hopu, dospě-
láky živá hudba a další doprovodný program. 
Těšíme se na viděnou v sobotu od 8.00 do 18.00 
hod. a v neděli od 8.00 do 15.00 hod. Bližší info 
je možno získat od předsedy spolku Kamila Jun-
gera na telefonním čísle: 732 332 903. 

Ilustrační foto: zdroj www.pixabay.com

Tábor skautského 
oddílu Varta

I letošní rok jsme na tábořiště došli podle mapy. 
Tentokrát jsme byli u Smolotel, kousek od Mi-
lína. Na velké louce u potoka jsme si vlastními 
silami postavili tábor – mimo jiné podsadové 
stany, teepee a jídelnu. Celotáborová hra Juma-
nji byla moc zajímavá a vtipná. Na táboře jsem 
poprvé zažila i manévry, které byly super. Také 
jsme stříleli z luku, hráli lakros, přehazovanou 
a chodili se koupat do nedalekého rybníka. Ně-
které večery jsme měli oheň, u kterého jsme zpí-
vali a hráli scénky. Nakonec jsme tábor ukončili 
nástupem a odjeli domů.
Děkujeme za podporu panu truhláři Jarému 
z  Dalekých Dušníků, panu Zdeňku Kuldovi 
a městu Dobříš.

Čmelda

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016105
Nejenom dobříšští občané budou moci od září 
tohoto roku navštěvovat nově vzniklé komunit-
ní centrum SVĚT DOBRÝCH LIDÍ. Zrekonstruo-
vané prostory krásné vily v ulici Pionýrů čp. 892 
u břehu rybníka Papež nabídnou příjemné mís-
to pro formální i neformální setkávání. 
Svět dobrých lidí bude místem pro konání 
aktivit, které budou cíleny na všechny věkové 
kategorie. Provoz centra bude ve všední dny od 
8.00 do 20.00 hodin. Každý měsíc plánujeme mi-
nimálně jednu tematicky zaměřenou celodenní 
akci.
Můžeme prozradit, že pro vás chystáme tema-
tické kurzy vedené odbornými lektory (např. 
kurz šití, pečení sladkých i slaných dobrot nebo 
další kurzy zaměřené na vzdělávání a osobní 
rozvoj). Dále se můžete těšit na klubové kino. 
Po předchozí domluvě bude možné prostory 
centra využívat také pro vaše projekty (dětské 
oslavy, kroužky nejenom pro děti, cvičení, klub 
důchodců, …). K dispozici bude plně vybavená 
komunitní kuchyně pro společné vaření, komu-
nitní lednice, pračka a sušička. 
Naším cílem je společně vytvořit místo s pří-
jemnou atmosférou, kam se budete rádi vracet. 
Každý všední den nabídneme prostor pro smy-
sluplné a plnohodnotné trávení času, což pove-
de ke zvýšení míry sociálního začleňování osob 
ohrožených sociálním vyloučením. V neposled-
ní řadě chceme vdechnout zpět život krásnému 
místu s bohatou historií, kde se lidé v minulosti 
často potkávali a trávili spolu čas.

A co chystáme v září a v říjnu?
16. 9. 2020 v 9.00 – Kurz finanční gramotnos-
ti s Davidem Šmejkalem z Poradny při finanční 
tísni
17. 9. 2020 od 17.30 do 20.30 – Rychlokurz 
školského práva pro pokročilé i začátečníky 
aneb Vše, co potřebuje rodič znát o školkách 
a školách
30. 9. 2020 v 9.00 – Snídaně pro novináře
1. 10. 2020 ve 13.00 – Den otevřených dveří
Program bude průběžně upravován a doplňo-
ván, sledujte Svět dobrých lidí na facebooku.

Přijďte do Světa dobrých lidí. Sousedé, jste 
srdečně zváni!
Pro více informací se neváhejte obrátit na tel. 
605 344 750, e-mail: brdy-vltava@seznam.cz.

Bc. Markéta Dvořáková, DiS.

Brdy–Vltava, o. p. s., nabízí

Rekvalifikace zdarma
• Akreditovaný kurz Strážný (místo konání 

Dobříš, získání certifikátu s neomezenou 
platností)

• Získání řidičského oprávnění skupiny „B“ 
(místo konání Dobříš)

• RK dle vašeho výběru (po osobní konzultaci)

Termín konání kurzů závisí na společné do-
mluvě, časových možnostech lektorů a bude 
včas upřesněn.
Kurzy nabízíme osobám, které jsou v evidenci 
ÚP dlouhodobě: to je po dobu 12 měsíců, ane-
bo pokud je v posledních dvou letech doba evi-
dence 12 měsíců souhrnně. Pokud jste osoba ve 

věku 55–64 let včetně, doba potřebné evidence 
je 5 měsíců. U uchazečů se ZŠ vzděláním doba 
evidence nerozhoduje.
V návaznosti na absolvování kurzu pomůžeme 
v rámci psychosociálního poradenství s násled-
ným pracovním uplatněním.

Pokud vás naše nabídka zaujala, obraťte se na 
kancelář MAS Brdy–Vltava v Dobříši (nad fi-
nančním úřadem). Kontakt: 603 592 627, e-mail:  
lenhartova@brdy-vltava.cz. 

Neplýtváme, pomáháme si
Vážení spoluobčané, pokud máte doma přebyt-
ky trvanlivých potravin, prosím, nic nevyhazuj-
te. Můžete je předat sociálním pracovnicím 
v DOMĚ NAD VODOU (Pražská 271, Dobříš) 
vždy první týden v měsíci mezi 8.00 a 15.00 
až do konce roku.
Potraviny budou poskytnuty jednotlivcům i ro-
dinám v Dobříši a v okolí, kteří je opravdu potře-
bují. Potravinová pomoc se vydává pravidel-
ně, každé úterý od 12.00 do 14.00. Zájemci se 
nemusejí hlásit předem.

Noemi Trojanová, Charita Starý Knín Foto: ilustrační foto, zdroj: www.pixabay.com
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Otázky, které si klademe
Každý, kdo doma pečuje o blízkého člověka, je 
občas postaven před otázku, na niž se nesnad-
no hledá odpověď. Jak vyřešit úřední záležitosti, 
které se týkají maminky, ale ona už se k nim kvůli 
pokročilé demenci nedokáže vyjádřit? Jak mám 
správně jednat, když udělá ostudu v obchodě? 
Mám opustit zaměstnání, abych se mohla plně 
věnovat péči? Jak se mám rozhodnout, když mi 
sourozenci s péčí nepomohou, ale naléhají, abych 
ji dala do ústavu, a přesvědčují mě, že jí tam bude 
lépe? A pak přicházejí ty nejtěžší otázky: Proč se 
to stalo zrovna nám? A jak dlouho to ještě můžu 
vydržet? Některé otázky lze zodpovědět, stačí se 
obrátit na někoho, kdo má více zkušeností nebo 
se na danou oblast specializuje profesionálně. 
Odpověď na jiné otázky se hledá těžko. Vždy je 
však velikou pomocí, když se podaří objevit „spří-
zněnou duši“ nebo někoho, kdo umí provázet lidi 
v podobných náročných situacích.
Všechny zájemce srdečně zveme na setkání pe-
čujících, které v Dobříši pořádá organizace De-
mentia I.O.V., z. ú. Scházíme se každý třetí čtvr-
tek v měsíci, nyní tedy 17. září od 17.00 hod. 
v prostorách Pečovatelské služby města Dobří-
še, na adrese Dukelské náměstí 443.
Pokud vás trápí otázky, s nimiž si nevíte rady, 
můžete se třeba hned obrátit na naše odbor-
níky pomocí chatu. Naleznete jej na adrese 
https://dementia.cz/chat/. Díky této aplikaci se 

můžete přímo z domova poradit se sociálními 
pracovníky, s psychologem, neurologem, rodin-
ným pečujícím, s právníkem, duchovním i s dal-
šími odborníky. Naši poradci jsou tu pro kaž-
dého, kdo se zajímá o problematiku demence 
a domácí péče. Nabízíme vám i možnost přečíst 
si na našich stránkách blog, v němž paní Marké-
ta popisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej 
na adrese: http://dementia.cz/blog/.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče

telefon: 731 022 091, e-mail: dobris@dementia.cz
Zdroj foto: ilustrační foto, www.pixabay.com

Nabídka odborného poradenství 
pro pečující s terapeutem  
Bc. Miroslavem Salcmanem 
 
„Krize je jako propast, na jejímž okraji se někdy 
ocitáme, a potřebujeme někoho, kdo nám 
pomůže upřít zrak jinam než na její dno...“

Máte pocit, že péče o Vaše dítě, rodiče nebo 
jiného blízkého je někdy nad Vaše síly?
Nemáte čas na odpočinek? Čas pro sebe?
Cítíte se vyčerpáni? Nevíte, jak dál?
Nemáte na koho se obrátit?
Potřebujete se poradit?

K čemu psychoterapeutické poradenství?
Když jste v náročné životní situaci a zvažujete, 
zda se s někým poradit, co dělat a jak dál.
Společně se budeme snažit najít cestu z obtíží, 
probereme možnosti, jak řešit životní situaci, ve 
které se právě nacházíte.
Případně spolu zkusíme najít jiné místo, kde by 
Vám pomohli.
Poradenství s terapeutem je zdarma.

V případě zájmu kontaktujte koordinátorky:
 Moniku Bártovou 
 M: 606 418 406, E: monika.bartova@cpkp.cz
 Petru Štěpovou 
 M: 773 661 130, E: petra.stepova@cpkp.cz

Po domluvě nás najdete: 
Denní stacionář Charity Starý Knín, 1. patro,  
Plk. B. Petroviče 102, 263 01 Dobříš
www.cpkp.cz/strednicechy

Poradenství pro pečující  
s lékařkou MUDr. Evou  
Kašparovou 
 
Pečujete o dlouhodobě nemocného člena 
rodiny?
Vrací se Váš blízký z nemocnice domů 
a nevíte, zda péči v domácích podmínkách 
zvládnete?
Nerozumíte lékařským zprávám a potřebu-
jete je vysvětlit?
Chybí Vám informace o diagnóze Vašeho 
blízkého nebo o tom, jak se bude nemoc 
vyvíjet?
Nebo máte naopak informací mnoho  
a potřebujete si je utřídit?
Pomohl by Vám názor druhého lékaře  
a konzultace s ním?

Co nabízíme?
Konzultace se zkušenou lékařkou MUDr. Evou 
Kašparovou, atestace z praktického lékařství, 
interní medicíny a hematologie.
Konzultace probíhají při osobním setkání v kon-
taktním místě v Dobříši, případně telefonicky či 
e-mailem. Ve výjimečných případech je možné 
domluvit konzultaci v domácím prostředí.
Poradenství s lékařkou je zdarma.

V případě zájmu kontaktujte koordinátorky:
 Moniku Bártovou 
 M: 606 418 406, E: monika.bartova@cpkp.cz
 Petru Štěpovou 
 M: 773 661 130, E: petra.stepova@cpkp.cz

Prázdniny v NZDM Terén
V týdnu od 20. do 24. července proběhl 
v  NZDM Terén příměstský tábor, kterého se 
letos účastnilo 12 dětí. V pondělí ráno jsme 
se v klubu sešli před 8. hod., abychom se se-
známili a společně pak vyrazili pěkně po svých 
do Holšin. Po náročném výkonu jsme se od-
měnili bowlingem a  k  obědu opekli buřty. 
V nohách máme po prvním dni 20 758 kroků. 
V úterý jsme si vyrobili trička a před obědem 
vyrazili na hřiště, kde jsme se trochu vyřádili. 
A protože nejsme žádné bačkory, odpoledne 
jsme vyrazili na další pěší výlet. Autobus nás 
popovezl na Hradec a odtud jsme se přes Kní-
žecí studánky vraceli na Dobříš. Dnes za sebou 
máme něco přes 13 km. Cestu jsme si krátili 
hraním binga v přírodě – museli jsme koukat 
kolem sebe, abychom zahlédli berušku, motý-
la, mrak a jiné. Nerozhodil nás ani déšť, který 
nás cestou přepadl. A protože jsme to všich-
ni krásně zvládli, odměnili jsme se na Dobříši 
točenou zmrzlinou. Ve středu jsme vyrazili do 
aquaparku v Hořovicích, rekordy v počtu kro-
ků netrháme, máme jich „jen“ 10 158, ALE i tak 
jsme unavení (řádění ve vodě dá také pěkně 
zabrat). Čtvrtek byl ve znamení adrenalinu – 
nejprve cesta metrem (roušky a dezinfekce 
s sebou) a poté návštěva lanového parku. Mu-
seli jsme spolupracovat víc než jindy, abychom 
pomohli Bystroočkovi odhalit zloducha a ná-
sledně jsme získali průkaz detektiva. Na pře-
kážkách jsme se museli spolehnout na pomoc 
druhých. Bavili jsme se o důvěře a spolupráci. 
Prověřili jsme týmovou souhru i naši zručnost.
Za skvěle odvedenou práci jsme byli odměně-
ni návštěvou kina. No a pátek byl již relaxační. 
Dopolední tvoření a zábava na hřišti, po obědě 
na zmrzlinu a po zmrzlině? Ze Lhotky u Oboři-
ště pěšky na Budínek na minigolf – cestou pár 
her a zpět za rodiči autobusem. No a protože 
vás to baví a rodiče se ptají na příští léto, bude-
me se těšit opět za rok!

V rámci informační kampaně Týden nízkopra-
hových klubů, letos již s pořadovým číslem 14, 
bychom vás tímto rádi pozvali na Den otevře-
ných dveří NZDM Terén, který se uskuteční 
v  úterý 22. září 2020. Do klubu se můžete 
přijít podívat v čase od 8.00 do 18.00 hod., 
sídlíme na adrese: Jáchymovská 1869, Dobříš. 
Máte tak jedinečnou možnost poznat službu, 
pracovnice klubu a vyzkoušet si některou ze 
společenských her či jinou aktivitu, které služ-
ba nabízí.
Otevírací doba zůstává i nadále nezměněna: 
v  pondělí, úterý a čtvrtek jsme tady pro vás/
vaše děti od 12.00 do 18.00 hod., ve středu pak 
od 14.00 do 16.00 hod.
Aktuální informace o dění v klubu naleznete 
na našem facebooku: Nízkoprahový klub Te-
rén a na instagramu: klub_teren.

Za podporu děkujeme městu Dobříš, Minister-
stvu práce a sociálních věcí, Středočeskému 
kraji a MAS Brdy–Vltava.

Tým NZDM Terén
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Vzpomínky

Dne 20. srpna 2020 uplynu-
lo 6 let, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček, pan František 
Mašek z Dobříše. 
S láskou vzpomínají manželka 

Jana, dcery Renata a Jana 
s rodinami a švagr Stanislav.

Dne 2. září 2020 by se dožil 
85  let náš tatínek a dědeček, 
pan Ladislav Vartecký z Dob-
říše. 

Vzpomínají dcery Marie 
a Dana s rodinami a všichni 

přátelé a známí, 
kteří vzpomenou s námi.

Letos 4. září 2020 uplyne 
druhý rok, co nám zemřel náš 
děda, otec, kamarád a man-
žel, pan Jaroslav Kemr. 
Společně s námi na něj za-
vzpomínejte. 

Manželka Vlasta a vnučka 
Lucka.

Dne 7. září 2020 by se paní 
Anežka Kohoutková, moje 
milovaná maminka, dožila 
100 let. 
Stále vzpomíná s láskou dcera 

Alena s rodinou.

22. září 2015, dva dny před svými 85. narozeni-
nami, opustil tento svět dobrý člověk, pan Jan 
Debnár.

Vzpomínají manželka Irena, děti Libor 
a Irena s rodinami, švagr Jaromír a příbuzní 

na Slovensku.

Náš most má podporu 
středočeských 
zastupitelů
Děkujeme všem, kteří podepsali petici (cel-
kem 1 179 podpisů) za zapsání tzv. Karlova 
mostu na Dobříši (most přes Pilský potok pod 
Pražskou ulicí) nebo naše snažení podpořili 
jinak. 
Naši myšlenku inspirovanou plány na vybagro-
vání skoro 200 let starého kamenného mostu 
a jeho nahrazení novým, krásným, betonovým 
podpořily postupně Národní památkový ústav, 
Zastupitelstvo města Dobříše, komise Minister-
stva kultury a nakonec také Zastupitelstvo Stře-
dočeského kraje. 

My, co nejsme na „FEJSBUKU“ a volili jsme  
Pro Dobříš
Blíží se konec prázdnin a my, co nejsme na fejsbuku, jsme zvědaví, co přinesou nové Dobříš-
ské listy. 
Volili jsme hnutí Pro Dobříš, paní Vlnasová vystupovala na veřejnosti, byla to hlavně ona, kdo 
zajistil tolik hlasů. Proč už není starostkou a místo ní je starostou pan Svoboda, o kterém jsme nic 
nevěděli. Z ODS byl přizván pan Vokurka, kterého při volbách lidé nechtěli, a teď je místostarostou.
Při rozdělování grantů Okrašlovací spolek Dobříš dostal 13 399,54 Kč, přestože pro občany 
Dobříše pořádá taneční čaje, přibližuje historii města, dětské akce, např. Noc muzeí, pomáhá při 
sportovních a kulturních akcích. Udržuje záhony. 
Dobříšští zahrádkáři, kolik dostali oni? Nedostali nic, přišli o prostory na Vlašce, nemají klu-
bovnu. Loni nebyla úroda ovoce, a tak nevydělávali. Škoda, že na ně nezbylo, vždyť v moštárně 
a palírně pracují zahrádkáři zdarma, nejen pro Dobříšáky, ale i pro okolí.
Oba tyto spolky jsou z Dobříše a asi toho dělají proti ostatním málo nebo nějak chybovaly. 
Byla to tak zásadní chyba, jestliže 2 žádosti o grant okrašlovacího spolku byly v jedné obálce? Není 
to snad tak velký prohřešek, jako když člen komise (místostarosta) rozhoduje v nepřítomnosti o no-
vém jednateli Dokasu při rovnosti hlasů!?
Co zahrádkáři, opravdu končí? Okrašlovací spolek zachránil koronavirus.
Děkujeme vám, Pro Dobříš.

H. Kahounová

Odpověď paní Kahounové
Paní Jana Vlnasová z funkce starostky odstoupi-
la. Vyústily tak déle trvající neshody ve sdruže-
ní Pro Dobříš. V rámci koalice Pro Dobříš, ODS, 
KDU-ČSL jsme se na podzim 2019 dohodli, že 
posílíme tým vedení města o druhého místosta-
rostu, kterým byl na návrh ODS zvolen pan To-
máš Vokurka. Současné složení „starosta + dva 
místostarostové“ umožňuje lépe pokrýt pestrou 
škálu témat, kterým se na radnici věnujeme.
V grantovém fondu byla pro letošní rok vyhra-
zena částka 3,66 mil. Kč. Spolky i jednotlivci po-
dali 66 žádostí v celkové výši 7,05 mil. Kč. Bylo 
nutné krátit požadavky o 3,4 mil. Kč. Devítičlen-
ná grantová komise měla velmi obtížný úkol: 
vyhodnotit a posoudit jednotlivé žádosti. Své 
závěry předává komise dále radě města a za-
stupitelstvu, které o návrzích rozhodují hlasová-
ním. Není v možnostech města pokrýt všechny 
žádosti v plné výši.

Zahrádkáři nedostali v posledních dvou letech 
žádnou dotaci, protože opakovaně žádají o pří-
spěvek na opravu a úpravu moštárny. Jedná se 
o investiční projekt, který není v souladu s pravi-
dly grantového fondu. Za využití služeb moštár-
ny i palírny je účtován poplatek.
V Dobříši je spousta skvělých a aktivních spolků, 
které nabízejí velmi zajímavé činnosti. To je pro 
život v našem městě velmi důležité. Všem, kteří 
do organizování těchto aktivit investují svůj čas 
i vlastní prostředky, jsme vděční.
V letošním roce připravujeme nová dotační pra-
vidla. Na podzim o nich bude rozhodovat zastu-
pitelstvo města. Stejně tak o částce, která bude 
pro tyto účely na rok 2021 vyhrazena z rozpočtu 
města.

Pavel Svoboda, 
Dagmar Mášová

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY 
Z REDAKCE A NÁZORY 
ČTENÁŘŮ

Pro rozhodnutí Ministerstva kultury jsou však 
ještě podstatná vyjádření správce mostu (Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.) 
a Povodí Vltavy, s. p., jako majitele vodoteče. Ješ-
tě nepadlo definitivní rozhodnutí (nebo o něm 
nevíme). 
Získat podporu výše uvedených institucí stálo 
nemálo úsilí, ale snad se již začíná připravovat 
změna koncepce projektu počítající se zacho-
váním původních historických prvků mostu 
a  zřejmě s možností doplnit most o původní 

kamenné zábradlí místo stávajícího trubkové-
ho. Vrcholem našeho snažení do budoucna je 
na historičnost mostu upozornit i instalací kopie 
zničené kamenné sochy ochránce mostu.

Poděkování patří především Heleně Kahou-
nové, Haně Kymlové a Pavlu Vermachovi, kteří 
s peticí i získáváním podpory na všech úrovních 
velmi pomohli.

Za petiční výbor a Okrašlovací spolek 
města Dobříše V. Šprungl

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Návrat jelenců běloocasých do zámeckého parku 
a připomenutí ondatry pižmové
Otevřením francouzské zahrady na dobříšském zámku se zpřístupnila i přilehlá část anglického 
parku, kde je umístěn výběh jelenců. Zájmový chov zde byl obnoven a na přání majitelů zámku 
sem byla umístěna laň s jelenem. Zvěř pochází ze zájmového chovu na polesí Svatá Anna, kde žila 
v chovné skupině několik let. Jedná se o jedince zvyklé lidské přítomnosti, takže se návštěvníci bu-
dou moci seznámit s touto zvěří dovezenou před 165 lety ze Severní Ameriky a obývající dobříšské 
lesy dodnes. 

Také další dovezený druh, ondatru pižmovou, si můžeme letos připomenout, protože zde byla před 
115 lety vypuštěna. Muzeum myslivosti a rybářství na zámku Ohrada připravilo k této události ex-
pozici a informační materiály v mediích. V anglickém parku je umístěna socha ondatry a informační 
tabule, podobně u výběhu jelenců.  Václav Pařízek

Z HISTORIE MĚSTA DOBŘÍŠ

Povinná školní docházka byla v Dobříši zavede-
na na základě „Tereziánského školského zákona“ 
od r. 1774 a jako první školní budova posloužil 
dům čp. 19. Tento dům však postupně pro rozši-
řující se školní docházku nestačil, a tak se škola 
stěhovala tehdy do přízemní dřevěné budovy 
čp. 110. Dobříšská škola sídlila v této budově 
v nynější Pražské ulici minimálně od roku 1807, 
kdy je o tom první písemná zmínka. 
Tato jednotřídka se zde ustavila jako definitivní 
pod názvem „Farní hlavní škola v Dobříši“, ale 
pravděpodobně ne dříve než po r. 1816, kdy do-
šlo k výrazné přestavbě této školy. Devět let po 
první písemné zmínce je totiž dřevěná budova 
přestavěna na modernější budovu z cihel. Do té 
doby se zde vyučovalo převážně v němčině 
a  počet žáků narostl, až když začaly docházet 

i žáci z nejnižších vrstev. Z toho 
období se nám také zachovala 
kniha „Krasořečník“ z r. 1823. 
Což byla jedna z prvních knih, 
které vyšly v českém jazyce.  

Zásadním rokem pro starou 
školu byl rok 1863 
Dne 31. 7. 1863 c. k. místodrži-
telství vyhovělo žádosti měst-
ské rady a doposud triviální 
škola o třech třídách se mohla 
přeměnit na hlavní farní školu 
o čtyřech a posléze o pěti tří-
dách. 
Výuka se tehdy od té dnešní 
lišila a důraz byl kladen více 

třeba na hudební výchovu a pošty. Děti sem 
mohly docházet třeba jen na tři hodiny dopo-
ledne nebo odpoledne, ale bylo jasné, že tento 
stav byl již neudržitelný. 
Zastupitelstvo města Dobříše proto rozhodlo 
a uzavřelo ujednání s jeho tehdejší Jasností kní-
žetem Josefem Colloredo-Mannsfeldem, jenž 
byl dosavadním patronem dobříšské triviálky, 
o tom, že se tato škola změní na čtyřtřídní. Josef 
Colloredo-Mannsfeld jako patron z valné větši-
ny financoval provoz dosavadní školy a s tímto 
krokem souhlasil. V dopise ze dne 25. dubna 
1863 se navíc zavázal k tomu, že veškeré nákla-
dy na přestavbu této školy (které činily 4 474 zla-
tých) uhradí. Zaručil se také, že na dovybavení 
tříd věnuje škole každoročně 1 000 zlatých a pro 
čtvrtou třídu potřebné palivo. 

Dobříšský učitel Josef Jedlička
Přestavba školy byla dokončena v roce 1864 a ve 
stejném roce na ní nastupuje významný dobříš-
ský autor školních učebnic a první řídící učitel 
na farní škole Josef Jedlička. Již v r. 1865 vydává 
česky psanou knihu „Mnohovýznamnost a sou-
značnost slov českých co příspěvek k vyučování 
mluvnickému“. O pět let později, coby ředitel na 
hlavní dobříšské škole, připravil novou učebnici 
„Počátky německého jazyka“ pro žáky českých 
škol národních. V r. 1873 „Výklad nové čítanky“ 
pro první a druhou třídu katolických škol císař-
ství Rakouského, „Tvary slohové zástupky a vidy“ 
pro učitele, čekatele školní a žáky středních škol 
a nakonec v r. 1878 „Co příroda dítkám vypravu-
je“.
V roce 1866 se nová dobříšská škola prezento-
vala na „Schůzi národního českého učitelstva 
v Praze“, kde byl představen nový vynález dob-
říšského učitele p. Drůbka. Ten přivezl ukázat 
svůj nový hláskovací přístroj, proti kterému se 
však na schůzi ozvaly odborné výtky. Mimo tuto 
pomůcku se město prezentovalo také výstavou 
map z okolí a města Dobříše, které malovali žáci 
4. třídy. 
O dva roky později, tedy v r. 1868, byl zrušen kní-
žecí patronát nad farní hlavní školou, která byla 
následně převzata státem a přejmenována na 
„Obecní školu v Dobříši“. Ředitelem školy se stal 
Josef Jedlička a jedním z učitelů Antonín Král, 
jenž byl ovšem v r. 1869 na základě křivého ob-
vinění suspendován. Jeho případ se Antonínovi 
Královi nakonec v roce 1870 podařilo obhájit 
a mohl se na školu vrátit. 

Počty žáků v Dobříši
Bohužel přesné počty zdejších žáků neznáme, 
ale v dubnu r. 1882 byla Obecná škola v Dobříši 
i díky nárůstu tříd přestavěna, přibylo mj. další 
patro a škola byla rozšířena o dvě třídy. Přesto 
místní školní rada již několik let žádala o nutnost 
postavit v Dobříši školu novou. Z úsporných 
důvodů se situace zatím vyřešila odloučením 
dívčí školy, která od roku 1882 sídlila v budově 
čp.  411. Třídy se tak rozdělily v pětitřídní chla-
pecké a pětitřídní dívčí. 

Nová škola na Komenského náměstí otevře-
na v roce 1899
Zastupitelstvo města Dobříše sice přijalo návrh 
na zakoupení vhodného pozemku při čp. 35 na 
tehdejším hlavním náměstí, přesto k vybudová-
ní nové školy vedla ještě dlouhá cesta a trvalo 
dalších 15 let, než došlo k samotné stavbě. Měs-
to s více než 3 500 obyvateli muselo tak některé 
třídy umístit do pronajatých místností soukro-
mých domů nejen v centru města, ale například 
i v dnešní Lidické ulici.
V září 1899 pak mohly děti konečně usednout 
do lavic nově otevřené školy na Komenského 
náměstí. 

Budova čp. 110 ale nezůstala prázdná
Velká budova čp. 110 v Pražské ulici tak najed-
nou zela prázdnotou. To však trvalo jen velice 
krátce, protože se tam přemístila Průmyslová 
škola pokračovací a Průmyslové technologické 
museum v Praze, které v horních patrech do-
konce provozovalo kurzy v šití rukavic.

Redakčně upraveno z autorských článků 
dobříšského spisovatele Petra Kadlece  

a PhDr. Jana Michla, Ph.D., správce Depozitáře 
a archivu Muzea města Dobříše

Něco z historie školy v Pražské ulici a otevření 
školy na Komenského náměstí
Pro mnoho z nás je „Stará škola“ na Komenského náměstí tou nejstarší institucí, 
se kterou se dnes můžeme v Dobříši setkat. Přesto, když byla tato škola v r. 1899 
otevřena, byla tou novou, protože tehdejší stará škola stávala v Pražské ulici a fun-
govala skoro celé 19. století. 
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Výstavba MŠ a kabin TJ
Stavba nové mateřské školy během prázdnin notně pokročila. V současné době je již stavba 
„pod střechou“, uvnitř jsou téměř hotové profese (voda, kanalizace, elektro) a chystá se montáž 
oken.

Nebezpečný odpad
Svoz z parkoviště před obecním úřadem  pro-
běhne 19. 9. 2020 v době od 9.19 do 9.34 hod. 
Dále pak 17. 10. 2020 od 13.05 do 13.30 hod.

Oprava Knínské ulice 
zrušena
V měsíci září měla proběhnout kompletní 
oprava povrchu komunikace v ulici Knínská, 
a to od začátku obce až k železničnímu pře-
jezdu. Dle obdrženého sdělení ze dne 25. 8. 
2020 však oprava v původně oznámeném 
termínu nezačne. 

Blahopřání
V měsíci září oslaví své životní jubileum 
paní Jana Skůčková, Jindřiška Petáková, Miluše 
Vondrová a pánové Miroslav Lochman, Petr 
Vaněk, Viliam Uhlík, Václav Funěk a Petr Trojan.

Srdečně blahopřejeme!

Den Seniorů
Dne 1. 10. 2020 oslaví všichni senioři svůj den. 
Přejeme všem hodně zdraví a hodně elánu. 

Pozvánka 
Zveme občany naší obce na 13. veřejné za-
sedání zastupitelstva obce Stará Huť, které 
se koná v pondělí dne 7. 9. 2020 od 18.00 
hod. v Kulturním domě Stará Huť.

Ani stavba nových kabin na hřišti Rafanda není pozadu za plánem. Vybudovala se základová deska 
a v době uzávěrky tohoto vydání se začalo s hrubou stavbou. Věříme, že jarní sezona bude zaháje-
na již ve zbrusu nových kabinách.

Pouťové posezení
Ani horko, ani všudypřítomná obava z příliš-
ného osobního kontaktu nepokazilo letošní 
pouťové posezení v kulturním domě a nalá-
kalo mnoho návštěvníků. Všichni si užili při 
písničkách kapely Kamarádi pod vedením 
p. Šťastného. Tímto děkujeme nejen jemu, ale 
i pánům Libickému, Bedřichovi a Zlatohlávko-
vi za příjemně strávené odpoledne s hudbou 
i tancem. Panu Váňovi pak velké díky za cele-
brování bohoslužby Slova. A nemalé díky patří 
i paní Padevětové za péči o naši kapličku.

Soutěž o rozkvetlý 
balkon
se bohužel neuskutečnila z důvodu přihláše-
ní jediného zájemce. Přesto děkujeme všem, 
kteří se vzorně starají o  květinovou výzdobu 
svých domovů a nám, kolemjdoucím, tak 
dopřávají potěšení a radost z květinové zá-
plavy.
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  Sbor dobrovolných hasičů Stará Huť  
– Ohlédnutí za letošní soutěží
Letošní soutěž jsme začali plánovat již na po-
čátku roku. Původně byla koncipovaná jako 
součást letošních oslav 130. výročí založení 
našeho sboru.  Bohužel na jaře přišlo omezení 
společenského života z důvodu rozšíření ko-
ronaviru. Definitivně jsme se rozhodli soutěž 
uspořádat až v době rozvolňování. V té době se 
objevila další komplikace, a to stavba šaten na 
hřišti. Na tomto staveništi by byl problém sou-
těž uspořádat. Po návštěvě výboru SDH v okolí 
rybníka Strž jsme se rozhodli uspořádat soutěž 
na louce u rybníka. 
Soutěžní den pro nás začal brzy ráno. Bylo po-
třeba postavit dráhy a hlavně všechny objekty 
pro zázemí soutěže. Přivítal nás krásný slunný 
den a krásné počasí vydrželo celý den.  Po pre-
zentaci a společném nástupu na soutěž dětí 
odstartoval soutěž náš moderátor Matěj Lopa-
ta a poté přivítal družstva starosta obce p. Petr 
Dragoun.
Pak již soutěž probíhala standardním způso-
bem. Jako první bylo na startu družstvo pří-
pravky z SDH Zahořany. Jako druhá skupina 

bylo 7 družstev v kategorii mladších žáků a jako 
třetí skupina bylo 7 družstev kategorii starších 
žáků. Náš sbor reprezentovala dvě družstva 
mladších žáků a umístila se na 3. a 4. místě. 
Na  1. místě skončilo družstvo SDH Zahořany. 
V kategorii starších žáku se na 1. místě umísti-
lo družstvo SDH Bojanovice. Odpolední závod 
dospělých byl odstartován ve 13.30 hodin. 
V tomto klání se naše družstvo žen umístilo na 
3. místě a družstvo mužů na 5. místě.     

Chtěl bych poděkovat Obecnímu úřadu za 
vstřícnost a všem členům realizačního týmu za 
perfektně odvedenou práci v nových podmín-
kách.
Na závěr mého příspěvku bych předložil ná-
vrh k přemýšlení, zda se při pořádání soutěže 
v příštím roce vrátit na hřiště, nebo pokračovat 
na louce u rybníka Strž. Podělte se s námi se 
svými nápady a připomínkami na Facebooku 
našeho sboru.

Josef Havelka
 jednatel SDH Stará Huť   

Sport
Fotbal
6. 9. 17.00 hod. 
 TJ Sokol Daleké Dušníky – TJ Stará Huť
12. 9. 16.30 hod.  TJ Stará Huť – FC Višňová
20. 9. 16.30 hod. TJ Sokol Pičín - TJ Stará Huť
26. 9. 16.30 hod.  TJ St. Huť – TJ Sokol Drahlín

Zápasy přípravek hrané 
ve Staré Huti
Starší přípravka
12. 9. 11.00 hod 
 TJ Stará Huť – TJ Prostřední Lhota 
3. 10. 11.00 hod TJ Stará Huť – MFK Dobříš

Rozpis mistrovských 
utkání v národní házené 
– podzim 2020 
Po koronavirové přestávce opět začnou utkání 
v házené, podzimní části nového soutěžního 
ročníku Oblastního přeboru Středočeského 
kraje. Přinášíme vám rozpis utkání na domá-
cím hřišti a  současně s tím zveme všechny 
naše fanoušky a příznivce na naše hřiště ve 
Staré Huti. 

Podrobné informace o všech zápasech pod-
zimní části soutěží, trénincích a další činnosti 
oddílu najdete na  webových stránkách oddílu 
www.starahut.mozello.cz.

Datum Kategorie Čas Soupeř                      

12. 9. muži 8.00 Litvínov        
 st. žáci  9.15 Podlázky

20. 9. ml. žačky 9.00 Bakov
 ml. žačky 11.00 Březno

26. 9. st. žáci 8.00 Modřany
 st. žákyně A 9.15 Modřany
 koeduci 10.10 Modřany
 st. žákyně B 11.15 Modřany
 muži 12.20 Modřany
 dorostenky 13.35 Modřany
 ženy 14.50 Modřany

27. 9. st. žákyně A 9.00 Čakovice    
 st. žáci 10.05 Čakovice  
 st. žákyně B 11.10 Čakovice 
 ml. žáci 12.15 Čakovice

28. 9. muži 9.00 Čakovice
 dorostenky 10.20 Čakovice
  koeduci 11.35 Čakovice
 ženy 12.45 Čakovice 

17. 10. muži 9.00 Spoje
 st. žáci 10.15 Spoje 
 st. žákyně A 11.15 Spoje
 ml. žáci 12.15 Spoje
 st. žákyně B 13.30 Spoje
 koeduci 14.35 Spoje

18. 10. dorostenky 10.00 Spoje
  ženy 11.15 Spoje 

Postrádáte nějaké informace 
ve zpravodaji Nový směr? 

Kontaktujte nás. 
 

Obec Stará Huť 
Karla Čapka 430  
262 02 Stará Huť  
tel.: 318 522 269  

www.starahut.euSkončil nám čas pohody, 
zase hrajem o body.

Když soupeře udoláme, 
v šatně hymnu zazpíváme.



Jiří Burian: „Boj se suchem a pomoc  
tomuto regionu, ve kterém žiji.  
To jsou moje priority.“

Osmadvacet let byl starostou Sedlčan. Starostou bez afér a skan-
dálů. Tuto vysokou morální laťku si udržel doposud. V čele Sedlčan  
už dva roky nestojí, naplno se totiž věnuje výkonu svého sená-
torského mandátu. Ten mu letos končí. Jiří Burian, který ze svého  
volebního obvodu i pochází, by ale rád v započaté práci pokračo-
val. A stejně jako doposud se dál zasazoval nejen o přijímání kva-
litních zákonů a řešení celospolečenských problémů, jako je na-
příklad nedostatek vody, ale pomáhal i svému regionu. Tedy dělal 
to, co mu je vlastní od počátku 90. let, kdy do politiky vstoupil.

Čemu jste se v Senátu věnoval především?
Hlavně jsem se věnoval těm zákonům, které mají zasahovat do života měst 
a obcí. Z tohoto prostředí jsem vyšel. Řešil jsem také problematiku ochrany zdro-
jů vody i  vodovodů a kanalizací. Bohaté zkušenosti jsem pro to měl právě ze 
Sedlčan, kde jsme se dlouho potýkali s nedostatkem pitné vody. Jsem původním 
povoláním stavební inženýr, proto další oblastí mého zájmu byla doprava a do-
pravní stavby. V mém volebním obvodu se to týkalo například obchvatu Olbra-
movic, který by se mohl už v listopadu začít stavět. Snažím se řešit jihovýchodní 
obchvat Příbrami a výstavbu dálnice D4, kde by se i díky využití PPP projektů 
(společné financování soukromým a veřejným sektorem, zejména státním sek-
torem) mohla výstavba již v příštím roce výrazně pohnout dopředu.

Závažným aktuálním problémem České republiky je nedostatek vody. Je to 
vaše velké téma. Co tedy děláte pro zlepšení stavu?
V červenci 2017 schválila vláda kvalitní koncepční dokument, který zpracoval 
pro řešení tohoto problému tým renomovaných odborníků. Zjistil jsem, že bo-
hužel zůstal „v šuplíku“. Nikdo s ním nepracoval. Inicioval jsem tedy vznik stálé 
senátní komise s názvem VODA-SUCHO, v jejímž čele i stojím. Neustále „vandru-
ju“ zejména do ministerstev životního prostředí a zemědělství, aby začala úkoly 
z koncepce plnit. Pokud jim v tom někdy brání neexistující nebo špatné zákony 
či předpisy, řešíme to s členy komise. V tom je i naše hlavní role. Podařilo se mi 
dosavadní nicnedělání rozhýbat. Jde to sice na můj vkus stále dost pomalu, ale 
to se zlepší. Řešení závažného problému nedostatku vody není otázkou jednoho 
roku. Je to dlouhodobější záležitost – i vládní koncepce s tím tak počítá.

Zastupujete volební obvod, který zahrnuje přes 140 měst a obcí na Příbram-
sku, Benešovsku a Praze-západ. Na co jste se v tomto regionu v uplynulých 
šesti letech zaměřil?
Jsem ze Sedlčan, a proto také v místním kulturním domě mám svou senátorskou 
kancelář. Nicméně už na počátku jsem dal ve známost celému regionu, že jsem 
tu k dispozici pro všechny. Těch věcí, které jsem ve volebním obvodu řešil ane-
bo pomáhal řešit, je hodně. V jedné obci na Příbramsku jsem například pomohl 
zabránit výstavbě spalovny plastů, v další se zajištěním nebezpečného železnič-
ního přejezdu. S celou řadou obcí jsem řešil problémy se zásobováním pitnou 
vodou, obvykle napojením na jiné přivaděče nebo jiné zdroje, než které měly 
k dispozici. Výrazně se angažuji například právě v řešení obchvatu Olbramovic, 
kde jsem v kontaktu jak s obecním úřadem, tak s místním občanským sdružením.

Před čtyřmi lety jste také založil fond rozvoje regionu. Dáváte do něj část 
peněz ze svého výdělku. Proč jste to udělal a kam ty peníze doputovaly?
Je řada sdružení, spolků a organizací, které pro své bohulibé aktivity nemají dost 
peněz. Na ty státní nebo krajské nedosáhnou anebo jen v nedostatečném množ-
ství. Proto je v rámci svých možností podporuji. Za čtyři roky to bylo již ve zhruba 
dvaceti případech. Obvykle jsou to akce seniorů, zdravotně postižených, ale na-
příklad i soutěže dobrovolných hasičů nebo amatérských sportovců.

Čemu byste se chtěl věnovat, pokud by se vám podařilo mandát v Senátu 
obhájit?
Mojí hlavní prioritou bude i nadále zadržování vody v krajině, posílení zdrojů pit-
né vody a zajištění dostatku těchto zdrojů pro příští generace. Určitě bych chtěl 
i nadále pohlídat projednávání a schvalování věcí, které by mohly mít dopad na 
život měst a obcí. Zasadím se o to, aby nebyly povoleny průzkum a těžba zlata 
na Příbramsku, a zlepšit chci taky koordinaci sběru a likvidace odpadů v obcích. 
Stejně jako dosud budu dál podporovat činnost místních sdružení a spolků. 
Do fáze uskutečnění chci dostat již zmiňované obchvaty Olbramovic a Příbramě 
i výstavbu dálnic D3 a D4.

Ing. Jiří Burian 
je vystudovaný stavební inženýr. 
Ženatý, otec dvou dětí. Od října 
2014 senátor za obvod č. 18 – Pří-
bram. V letech 2000 až 2014 byl 
zastupitelem Středočeského kra-
je, kde byl předsedou výboru pro 
dopravu a poslední dva roky mís-
topředsedou výboru pro sociální 
věci. V letech 1990 až 2018 starosta 
města Sedlčan. Nyní je zde zastupi-
telem a členem rady města.

V Senátu ČR byl místopředsedou ústav-
ně právního výboru, členem komise pro 
rozvoj venkova a členem podvýboru pro 
energetiku a dopravu. Je také předsedou 
stálé komise Senátu ČR VODA-SUCHO,  
jejíž vznik inicioval.

Za šest let měl Senát ČR devadesát dva 
zasedání. Jiří Burian chyběl pouze na 
dvou. Jednou ze zdravotních důvodů 
a  jednou byl na zahraniční pracovní 
cestě. Má tak téměř stoprocentní účast. 
A stejné je to i v případě práce v podvý-
boru, výboru a komisích.  „Nekandidoval 
jsem do Senátu, abych si to pouze odse-
děl,“ říká.
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TRADIČNÍ SPOLEHLIVÁ STABILNÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ PRO DOBŘÍŠ A OKOLÍ

Dobříš, Náměstí Komenského 412

+420 727 900 097
havelkova@energon.cz energon-reality.cz realitní makléřka pro Dobříš a okolí

Romana Havelková
Kompletní nabídka nemovitostí na:
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Rozvrh lekcí DOSPĚLÍ platný od 7. 9. 2020
Ul. 28. října 451, Dobříš, tel.: 736 754 261, www.aerobikdobris.cz, aerobikdobris@seznam.cz

DOPOLEDNE VEČER

Po
nd

ěl
í VELKÝ

SÁL

18.00–18.55
ZUMBA

Radka

19.00–19.55
FELDENKRAISOVA METODA
pohybový aparát – páteř, klouby 

Ivana

MALÝ
SÁL

18.15–19.10
DYNAMICKÁ JÓGA

Pavla

19.30–20.25
SPINNING + STREČING ***

Petra 

Ú
te

rý

VELKÝ
SÁL

9.30–10.25
MAMINKY S KOČÁRKY
uvnitř / venku / dle počasí

Klára

18.30–19.40
PUMP BODY ***

Hedvika 

MALÝ
SÁL

18.15–19.10
TRX – závěsný systém ***

Kamila

19.30–20.55
JIN JÓGA 

Lída

St
ře

da

VELKÝ
SÁL

18.30–19.25
VINYASA JÓGA

Pavla

19.30–21.00
DOSPĚLÍ STEP/DANCE TEAM

neveřejný trénink

MALÝ
SÁL

8.15–9.10
JEMNÁ FLOW JÓGA

Klára

9.30–10.25
TRX – závěsný systém ***

+ možnost hlídání dětí
Hedvika

18.15–19.10
BODY & MIND MIX 
posilování, tai-chi, jóga

Ivana

19.30–20.25
SPINNING + STREČING ***

Petra 

Č
tv

rt
ek

VELKÝ
SÁL

18.00–18.55
BODYSTYLING

Míša

19.15–20.40
TBW – total body workout 

Simona

MALÝ
SÁL

18.10–19.05
TRX JÓGA ***

Klára

19.15–20.10
TRX – závěsný systém ***

Míša

Pá
te

k MALÝ
SÁL

8.15–9.10
RANNÍ HATHA JÓGA

Lída

17.00–17.55
BODY – PILATES

Lenka

So
bo

ta VELKÝ
SÁL

9.00–10.10
PUMP BODY ***

Hedvika

*** Na tyto lekce jsou nutné REZERVACE přes rezervační systém 
na www.aerobikdobris.cz

Aktuální rozvrh na každý den naleznete vždy na webu v sekci ONLINE ROZVRH.

N
ed

ěl
e VELKÝ

SÁL

18.30–19.25
HIIT (intervalový tr. + posilko)

Kamila

19.30–21.00
DOSPĚLÍ STEP/DANCE TEAM

neveřejný trénink

85 min.

85 min.

Praha a střední Čechy 100.7 FM R-REGION

NATANKUJTE 
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem 
vysílání poukázky na pohonné hmoty 
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Region



senátní volby 2. a 3. října

Umím
pracovat
pro vás

Petr Štěpánek do Senátu
starosta Petrovic u Sedlčan

zadržení vody
v naší krajině

dostupnost
mateřských

a základních škol

moderní vybavení
pro hasiče

dostavba
dálnice D4

kvalitní péče
o seniory

Honza Tománek
reprezentant ČR v dlouhém 
triatlonu a dvojnásobný mistr 

světa:

„Petra si velmi vážím
a podporuji ho, protože je 
dobrý a férový člověk.“

Jan Michálek
starosta obce Dolní Hbity:

„Petr má stále duši malého 
kluka, jeho radost ze života 
i z práce, kterou dělá,
je nakažlivá.

Zvládá neuvěřitelné věci, má 
patřičný rozhled, skvělý tah
na branku a hlavně je slušný. 
Proto jej podporuji“

Tomáš Havlíček
místostarosta města Nový Knín

„Petra znám řadu let jako 
slušného a schopného člověka. 
To, že je na obci, kde se všichni 
znají, někdo opakovaně zvolen 
za starostu, svědčí o jeho 
kvalitách. Myslím, že působení 
ve funkci starosty obce je 
nejlepší průprava pro funkci v 
zákonodárném sboru.“

plk. Jiří Heinrich
bývalý dlouholetý ředitel HZS 
Příbram

„Petra znám od roku 1994 a vím, 
že je to člověk s vysokými 
morálně volními vlastnostmi. 
Oceňuji jeho ochotu být vždy 
nápomocen tam, kde je to třeba 
a tah na branku při řešení věcí 
veřejných. O tom svědčí i jeho 
dlouholeté členství v SDH 
Petrovice, zajištění techniky a 
prostředků pro výjezdovou 
činnost. Jsem přesvědčený, že 
jako senátor by mohl odvést 
obrovský kus práce pro svůj 
volební obvod.“

Vážím si podpory těchto osobností...

Zadavatel: STAN/zpracovatel: Patrik Kuba
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Dispečink 602 364 639

Expedice 602 727 028

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-15:30
So   8:00-12:00

obchod@kamenzbraslav.cz

Chouzavá 206, 252 10 Voznice (8 km od Dobříše)

Dodávky čerstvého betonu včetně dopravy 
a uložení čerpadlem

BETONÁRNA KYTÍN

Pro dobříšskou společnost zabývající se servisem a repasemi 
laboratorní techniky hledáme schopného kandidáta na pozici 
servisního technika

 SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektro nebo biomedicíny  

Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

dle § 6 vyhl. 50 / 1978

 Praktické zkušenosti jako servisní technik vítány

 Dobrá znalost angličtiny podmínkou (servisní  

dokumentace výhradně v angličtině)

 Znalost polštiny je výhodou

 Dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti

 Dobrý zdravotní stav

 ŘP skupiny B

 Manuální zručnost, schopnost rychle se učit a získané  

vědomosti aplikovat v praxi

 Vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita

 Samostatnost

 Zajišťování servisu laboratorní techniky (převážně  

přístroje pro DNA sekvenování, PCR a podobné  

metody) ve výzkumných a diagnostických laboratořích,  

nemocnicích, případně v obdobných institucích

 Pravidelné preventivní údržby a prohlídky přístrojů

 Poskytování informací servisního charakteru  

a poradenské služby zákazníkům

 Provádění oprav přímo u klienta, případné naložení  

přístroje a odvoz

 Velmi časté cestování, zejména v teritoriu ČR, SR, PL, 

výjimečně další země + práce z home-office.

 Zázemí malého funkčního týmu odborníků  

s mnohaletou zkušeností v oboru

 Profesionální zaškolení

 Dobré finanční ohodnocení

 Služební vůz i telefon k soukromým cestám, vybavení 

pro potřeby home-office

 Flexibilní pracovní dobu. Nástup možný ihned.

Prosíme o zaslání životopisu na adresu career@seqme.eu!

Požadavky Náplň práce

Nabízíme



HLEDÁME NOVÉ 
PARŤÁKY

Přidejte se v nejisté době ke stabilnímu zaměstnavateli, světovému výrobci 
stavební techniky! Rozšiřujeme výrobu a hledáme svářeče, montážní dělníky, 
lakýrníky, CNC operátory, skladníky a řidiče VZV.

Staňte se součástí našeho týmu a získejte:

hlavní pracovní poměr s perspektivou dlouhodobé spolupráce

pravidelné navyšování mzdy, nadstandardní příplatky za směny  
a přesčasy

5 týdnů dovolené

svozovou dopravu, dotované závodní stravování, penzijní připojištění 
a další výhody

VÍCE SE DOZVÍTE NA WWW.BOBCATDOBRIS.CZ



www.srdcovkadobris.cz

Žižkova 1037, Dobříš / Tel.: 776 664 172 / Srdcovka Dobříš
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Přijmu správce areálu – pracovníka od září 2020 
do objektu Za Salašem Nový Knín 

k provádění údržbových, stavebních, technických 
a zahradních prací i s pomocí techniky. 

  Provozní vozidlo k dispozici    možnost ubytování 
  nabídka platí i pro pracovníky ze zahraničí
  poctivý pracovní výkon    seriózní jednání

  řidičský průkaz sk. B.

Tel.: 602 275 113, e-mail: iberka14@seznam.cz
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Solopysky 36, 

směr Dublovice, 

vedle 

lomu 

Deštno

770 147 777
BETONOVÉ SMĚSI, CEMENTOVÉ POTĚRY



na trhu od roku 1992
SKS-Dobøíš, spol. s r.o.

Ing. Milena Koláøová
dobris-reality.cz

SÍDLO

Dobříš, 28. října 661

EMAIL

dobris-reality@centrum.cz

TELEFON

+ 420 777 704 725

Tvorba webových stránek cooli@email.cz

Pronájem kanceláře
ve Fričově ulici v Dobříši

6 000 Kč/měsíc

Pronájem obchodního 
prostoru v Dobříši

7 900 Kč/měsíc

Prodej pozemku v obci
Rosovice, 800 m

1560 Kč/m

Pronájem bytu 1+1
v Dobříši

7 500 Kč/měsíc




