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Červnové slovo starosty: Sport má v Dobříši  
velkou tradici. Lidé v našem městě žijí radostí 
z pohybu i dnes
Milí sportovní přátelé, 
antickým ideálem krásy byl člověk duševně i fyzicky zdatný, takový „chytrý fešák“. Sport je po tisíci-
letí součástí lidského života. Sice se v průběhu času pohled na sport a jeho význam mění, ale nut-
nost či záliba v pohybu je trvalá. Ulovit mamuta byl jistě velký týmový sportovní výkon, zorat pole 
či nařezat dřevo také. Moderní způsob života u obrazovek staví sport do nového světla. Sice již ne-
musíme sportovat, abychom si obstarali obživu, ale podobně jako dřív sportujeme, abychom přeži-
li. Abychom kompenzovali všechno to sezení a povalování, přebytek dostupných dobrot a přetlak 
všemožných informací. 

Sport má v Dobříši velkou tradici. Právě z Prahy 
na dobříšský zámek se v roce 1908 běžel první 
maraton na území Čech. Městský fotbalový klub 
oslaví příští rok 100 let své existence. Již v roce 
1947 se na Huťském rybníku hrál mezinárodní 
hokejový zápas s reprezentací Polska. V našem 
městě se narodila nebo působila a působí řada 
významných sportovců. Jen namátkou: Ludmila 
Polesná – olympijská vítězka ve vodním slalo-
mu. Fotbalista a trenér František Vitásek – drži-
tel ocenění Rytíř fotbalu. Cyril Velebil – fotbalis-
ta a hokejista, předseda sboru rozhodčích Čech 
a Moravy. Slavomír Lener – trenér hokejové re-
prezentace. A mnoho dalších.
I dnes Dobříš sportem žije. Funguje tu řada 
sportovních oddílů, které nabízejí možnost po-
hybového i duševního rozvoje pro děti i dospělé 
pod dohledem odborníků. Všem trenérům pat-
ří mé velké poděkování. Zapálit děti pro sport  

je  skutečné mistrovství. Poděkování si však za-
slouží i rodiče, kteří děti ke sportu vedou, pod-
porují je při jejich úspěších i prohrách, rozvážejí 
na tréninky či zápasy a perou propocená trička. 
I velká část obyvatel, kteří nejsou členy žádné-
ho z místních oddílů, se nějak snaží hýbat. Naše 
město má pro mnoho pohybových aktivit vhod-
né podmínky, od chůze, běhu, cyklistiky či plavá-
ní až po orientační běh, triatlon, tenis či florbal. 
Kromě vlastního sportování se můžete zúčastnit 
řady sportovních událostí jako závodníci, diváci 
či dobrovolníci. I letos se v okolí Dobříše pojede 
závod seriálu Kolo pro život. Naše město bude 
také jednou ze zastávek cyklopouti z Uherského 
Brodu na Tetín u příležitosti 1 100  let od smrti 
svaté Ludmily. I letos se u nás bude konat Me-
zinárodní kynologický festival CACIT a mnoho 
dalších sportovních akcí.
Ve vedení města se v rámci podpory sportu ved-
le přidělování dotací z rozpočtu města snažíme 
také více zpřístupnit městská sportoviště. Proto 
ve spolupráci s Dokasem vznikl jednotný rezer-
vační systém pro sportovní halu, lezeckou stě-
nu, atletický areál mezi školami a  nohejbalové 
či beachvolejbalové kurty, v zimě pak pro zim-
ní stadion. K práci města patří i průběžná péče 
o městská sportoviště. 
Z mého pohledu na sportu nejsou až tak důle-
žité ony branky, body či vteřiny, ale především 
radost z pohybu. Dočetli jste až sem? Tak teď 
hned dejte aspoň 10 kliků nebo 10 kroků nebo 
rovnou vyrazte ven. Vaše tělo vám poděkuje, 
vaší mysli to prospěje.

Pavel Svoboda, starosta

Sport už odpradávna hraje v našich životech 
několik významných rolí. Je to právě pohyb, 
který nám pomáhá nejen k fyzické zdatnosti, 
odolnosti a dodává nám sílu v těle, ale zásadním 
způsobem napomáhá také ke zlepšení naší psy-
chické pohody. Je jedno, jestli si jdete zaběhat 
sám do lesa, zahrát si tenis s nejlepším kama-
rádem nebo navštívíte nějakou aerobní lekci. 
Vždycky si vyčistíte hlavu, srovnáte myšlenky 
a samozřejmě prospějete svému tělu. 
V neposlední řadě se pak nejednou stal sport 
právě tím, co český národ spojilo. Příklad našich 
hokejistů a legendárního Nagana 98, kdy jsme 
jednotlivé zápasy sledovali místo vyučování 
ve školách a místo práce v zaměstnaneckých  

jídelnách, asi hovoří za vše. Velká týmová utká-
ní stejně jako individuální sporty sledují tisíce 
lidí a podporu našim vrcholovým sportovcům 
vyjadřují všemi způsoby. Mnohdy jsou spor-
tovci ti, kteří jsou našimi idoly a vzory. Ne zříd-
ka je trenér ten, kdo nám dá ty správné rady 
a ovlivní celý náš život.

Představení sportovních  
organizací z města Dobříše
Aerobik studio Orel Dobříš 
Studio působící v jednotě Orel Dobříš. Hlavní 
činností organizace je nabídka vyžití v oblasti 

Dobříš jako město sportu s představením aktivních 
sportovních organizací 
K Dobříši sport neodmyslitelně patří. Dříve to býval v první řadě fotbal, hokej a ná-
sledně tenis. Dnes máme v našem městě celou řadu možností sportovního vyžití 
pro všechny věkové kategorie a více než 15 aktivních sportovních organizací a spol-
ků, které se věnují trénovaní dětí a dospělých na amatérské i závodní úrovni.

kondičních a pohybových aktivit pro všechny 
věkové skupiny. Nabídka kroužků pro děti i lek-
cí pro dospělé je v orlovně velmi pestrá, cvičí 
se tady s miminky, předškoláky, staršími dět-
mi, dospělými i seniory. Již 17 let také existuje 
úspěšný oddíl závodního aerobiku. Působí zde 
celkem 19 trenérů a studio funguje celoročně 
7 dní v týdnu v plně vybavených tělocvičnách 
i na vlastním hřišti. Kromě pravidelných lekcí 
a kroužků pořádají během roku také různé kul-
turně-sportovní akce pro celé rodiny (např. vá-
noční exhibici, letní příměstský tábor, sportov-
ní soustředění, večerní ples pro dospělé i děti, 
cvičební víkendy atd.).

Ge-Baek Hosin Sool 
Škola vyučující Taekwon-Do ITF – bojové umě-
ní sebeobrany, které pohybově rozvíjí celé tělo 
a zároveň vede i k tréninku zdvořilosti, čestnos-
ti, vytrvalosti a sebeovládání. Cvičení probíhá 
každé úterý v tělocvičně 1. ZŠ Dobříš a nové 
členy nabírají celý rok. Tréninky jsou vedeny 
se snahou rozvíjet člověka celkově. Od získává-
ní síly přes cvičení přesnosti až po zocelování 

TJ Sokol Dobříš – Florbal Aerobik studio Orel Dobříš Ge-Baek Hosin Sool
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a překonávání strachu. Do školy mohou na-
stoupit jak dospělí či náctiletí, tak i malé děti. 
První měsíc tréninku je tady navíc zdarma, aby 
se každý mohl rozhodnout, zda se chce, nebo 
nechce ke cvičení přidat. 

Gymnastika Dobříš 
Gymnastika Dobříš oslaví v letošním roce 
40. výročí sportovní činnosti s mládeží. Jedná se 
o sportovní organizaci, která se věnuje zdravé-
mu sportování i propagaci zdravého životního 
stylu pro všechny věkové kategorie. Od září tady 
plánují otevřít například kurzy Gymnastika pro 
radost, Přípravka pro děvčata a kluky od 5 let, 
Závodní gymnastika nebo Dospěláci s gymnas-
tikou. Nově pro mládež připravují dnes velmi 
oblíbený Parkour, kurz míčových her (basket-
bal), gymnastiku dětí (2–5 let) s rodiči, nordic 
walking, jógu a ve spolupráci s Fit seniorem  
Příbram pro všechny seniory 60+ z Dobříše 
a okolí kurz zdravotního cvičení.

MFK Dobříš
MFK Dobříš je klub s téměř stoletou historií, 
který je založen na týmovosti a spolupráci. Fun-
gují tady profesionální trenéři, kterým s výcho-
vou hlavně mladších fotbalistů pomáhají jejich 
asistenti. Týmy klubu patří k tradičním účastní-
kům krajských soutěží a v posledních sezonách 
i  divizní soutěže. Tréninky probíhají v areálu 
V  Lipkách, kde mají k dispozici travnaté hřiště 
i  plochu s povrchem UMT a veškeré potřebné 
vybavení. V MFK Dobříš se věnují dětem od 6 let 
a mimo „kopání do míče“ jsou tréninky vedeny 
tak, aby sportovci získali kvalitní všesportovní 
průpravu. 

KAPAP CZECH 
Tato organizace je celorepublikovou sítí škol iz-
raelské sebeobrany se sídlem na Dobříši. Pořá-
dá tréninky a tematické semináře sebeobrany 
pro děti, mládež, dospělé, seniory, firmy, školy 
či profesionály z armády či policie. Na Dobříši 
má  tělocvičnu v areálu bývalých rukavičkář-
ských závodů, kde probíhají přes týden pravi-
delné tréninky pro předškoláky (4–7 let), školáky  

(8–13 let), mládež a dospělé. O víkendech po-
řádají kurzy sebeobrany pro ženy, seniory, ale 
i pro profesionální české a zahraniční lektory 
z oblasti bojových umění, kteří zde absolvují 
například kurz přežití v přírodě nebo kondiční 
přípravy. 

OK Dobříš
Oddíl orientačního běhu OK Dobříš působí 
v  Dobříši už 10 let převážně pro děti, mládež 
a  všechny, kteří rádi sportují v přírodě a baví 
je nejen běhat, ale také při tom přemýšlet. 
Tréninky oddílu jsou od jara do podzimu v pří-
rodě, v  zimě v tělocvičně. Několikrát do roka 
organizace pořádá také soustředění a brigá-
dy v lese. V  závodní sezóně se spolek účastní 
závodů v  orientačním běhu na oblastní i ce-
lostátní úrovni a  sám také závody a akce pro 
veřejnost pořádá. Orientační běh je vhodný 
pro děti od  7  let. Přijít mezi ně, užít si pohyb 
i legraci a najít nové kamarády můžete kdykoli! 
Zájemcům tady nabízí dokonce tři tréninky na 
vyzkoušení zdarma. 

T. J. Sokol Dobříš
Sokol nabízí širokou škálu cvičebních hodin 
a  sportovního vyžití pro všechny věkové kate-
gorie. V Sokole se schází nejen dospělí a senioři, 
ale i děti od úplně nejmenších sokolíků až po 
mládež. Pro děti Sokol nabízí cvičení všestran-
nosti s využitím nejrůznějších pomůcek a nářa-
dí. Trénují zde prvky z gymnastiky a akrobacie, 
hrají nejrůznější sportovní i dětské hry, cvičí na 
básničky a písničky, nacvičují pohybové skladby. 
Dále v Sokole probíhají pro děti tréninky aerobi-
ku, rope skippingu a florbalu. Mládež a dospělí 
mohou navštěvovat hodiny tanců, zdravotního 
cvičení, volejbalu, nohejbalu, badmintonu, flor-
balu, ale i boxu a šipek. Mezi sokolskou činnost 
patří také pořádání kulturních akcí pro veřej-
nost, jako jsou plesy, drakiáda, mikulášská zá-
bava, šibřinky, cesta za pohádkových dědečkem 
atd. Každoročně se dobříšská jednota zapojuje 
do celostátních sokolských akcí, mezi nimiž lze 
jmenovat Noc sokoloven, Sokol spolu v pohybu, 
Se Sokolem do života. 

TJ Sokol Dobříš – Florbal
Sportovně zaměřený oddíl florbalu má rozděle-
né své hráče podle věkových kategorií – Příprav-
ka, Elévové, Mladší žáci, Starší žáci, Junioři, Muži. 
Tréninky jsou zaměřeny na všestranný pohybo-
vý rozvoj dětí i dospělých, dále na rozvoj spe-
cifických dovedností (technika), rozvoj herního 
myšlení a samotné hry. Florbalisti se účastní 
regionálních soutěží, přeborů ČOS a přátelských 
turnajů a zápasů. Za normálních okolností vyu-
žívají k trénování po většinu roku sportovní halu 
či sokolovnu. V současné době využívají trenéři 
možnost on-line trénování a v rámci opatření 
probíhají venkovní tréninky. V letních měsících 
nabízejí hráčům účast na soustředění a hráči 
mají také možnost účastnit se akcí pořádaných 
spřáteleným oddílem Tatran Střešovice. 

SK Sporting Příbram
Sportovní klub, který nabízí sportovní aktivity 
určené hlavně mládeži. Klub se zaměřuje ze-
jména na trénink atletiky a frisbee ultimate. 
V Dobříši tento klub působí od roku 2017 a jeho 
činnost je celoroční. V létě, na jaře a na podzim 
se trénuje na dobříšském ovále, v zimě je přípra-
va zaměřena na všeobecnou obratnost v tělo-
cvičně. Nyní působí v oddíle 12 trenérů atletiky. 
Co se týče nasazení v závodní činnosti, absolvují 
svěřenci tohoto klubu hlavně krajské soutěže 
družstev žákyň, přípravek a krajské soutěže jed-
notlivců. Účastní se také veřejných závodů, a to 
jak v hale, tak pod širým nebem. V soutěžích 
za tento klub nastupují nejmladší žáci i dospělí. 

Sportovní akademie Dobříš (SAD)
Akademie vznikla za účelem poskytování smy-
sluplných sportovních aktivit, které vedou ke 
zdravému rozvoji jedince a zdravému trávení 
volného času. Činnosti v rámci SAD jsou za-
loženy na rozmanitosti pohybu a možnosti 
širšího výběru ze sportovních aktivit: atletika, 
gymnastika, plavání, které jsou základními pilíři 
pohybových aktivit. Dále florbal, vodní sporty – 
windsurfing a paddleboard, lyžování sjezdové 
a běžecké, výuka snowboardingu.

pokračování na straně 4

T. J. Sokol DobříšSportovní akademie Dobříš (SAD)OK Dobříš (autor foto: Jana Bochenková)

Gymnastika Dobříš KAPAP CZECH (autor foto: Michal Janoušek) MFK Dobříš (autor foto: Michael „Hrabák” Kočí)
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Kalendář sportovních akcí 
dobříšských klubů 
(červen–září 2021)
6. 6. – Seminář tlakových bodů pro sebeo-
branu KAPAP CZECH
6. 6. – BLADE CAMP 2021 (celodenní sou-
středění sebeobrany s různými zbraněmi)
24. 6. – Noc sokoloven – „lidské pyramidy“
26. 6. – Seminář tlakových bodů pro sebe-
obranu KAPAP CZECH
30. 6. – Tradiční táborák pro děti i rodiče 
na hřišti v orlovně
5.–9. 7. – Soustředění TJ Sokol Dobříš – 
Florbal
12.–16. 7. – Sport Camp I. příměstský tábor 
12.–19. 7. – Mistrovství České republiky 
starších žákyň v TenisCentru Dobříš 
16.–27. 7. – 1. letní soustředění Ge-Baek 
Hosin Sool
17. 7. – Kolo pro život – Trans Brdy s 211
19.–23. 7. – Sport Camp II. příměstský tábor 
19.–23.7. – Kurz sportů pro děti i rodiče 
Sportovní akademie Dobříš
27. 7. – 1. 8. – 19. letní kemp Ge-Baek Hosin 
Sool
2.–6. 8. – Příměstský tábor sportů Sportov-
ní akademie Dobříš
6–7. 8. – Cyklopouť ke cti sv. Ludmily
6–8. 8. – CACIT Dobříš 2021
7.–14. 8. – Letní dětský tábor na téma Olaf  
TJ Sokol Dobříš
14.–21. 8. – Letní dětský tábor na téma  
Zaklínač TJ Sokol Dobříš
22.–27. 8. – Letní sportovní soustředění 
Aerobik studia Orel Dobříš
22.–29. 8. – Velké letní soustředění Ge-
-Baek Hosin Sool
6.–9. 9. – Zápisy na školní rok 2021/2022 
do kurzů Aerobik studia Orel Dobříš
12. 9. – Veřejný náborový závod OK Dobříš 
pro Prahu a Středočeský kraj
15. 9. – Přebor gymnázia v orientačním 
běhu „Po stopách Dášeňky“
23.–30. 9. – Sokol spolu v pohybu

Dobříš jako město sportu...
pokračování ze strany 3

V létě i v zimě pořádá akademie sportovní 
kurzy a příměstský tábor. Pro dospělé nabízí 
fitness cvičení na paddleboardech a možnost 
účasti na  sportovním kurzu s dětmi. Zaměřují 
se na sportovní přípravu dětí od 4 let až do ju-
niorských kategorií a také na všeobecný rozvoj 
v období mladšího školního věku.

TenisCentrum Dobříš
Tenisový klub sdružuje zájemce o tenis od dětí 
a mládeže až po seniory. Pod jeho hlavičkou 
nastupuje k soutěžím 12 závodních družstev, 
která mají velice kvalitní úroveň. Družstva do-
rostu a staršího i mladšího žactva hrají nejvyšší 
středočeské soutěže. Klub disponuje 8 antuko-
vými kurty a 2 kurty s umělým povrchem, které 
jsou provozovány v nafukovací hale i v zimním 
období. Po celý rok je v provozu tenisová škola. 
V současné době jsou do pravidelného tréninku 
zapojovány děti ve věku 4–18 let, trenéři se tu 
ale věnují i dospělým hráčům. Kromě závodní-
ho tenisu organizuje tenisový klub i pravidel-
né společenské akce, turnaje všech věkových 
kategorií a úrovní. Cílem klubu je v maximální 
možné míře uspokojovat potřeby a přání svých 
členů a poskytnout jim kromě tenisového i so-
ciální zázemí a společenské vyžití.

Co v Dobříši v oblasti sportu postrádáte? 
„Míst pro sportování ve městech není nikdy dost. 
Bylo by fajn tu mít nějaký okruh s možností jízdy 
na in-linech, jízdy na kole pro nejmenší, případně 
parčík, kde by si zasportovaly všechny generace 
s možností se občerstvit či si odskočit na toalety,“ 
odpovídá na otázku Klára Jandová z Aerobik 
studia Orel Dobříš. 

Gymnastika Dobříš dlouhodobě postrádá spor-
tovní halu se stabilně postaveným nářadím pro 
všechny formy gymnastiky, včetně molitano-
vých bezpečných dopadových jam. 
„Letitou praxí je dokázáno, že gymnastika je zá-
klad pro všechny druhy sportů; doprovází výkon-
nostní sportovce po celou dobu jejich aktivního 
sportování a gymnastické cvičení je účinné v rám-
ci komplexní rehabilitace sportovců,“ dodává za 
dobříšské gymnasty Jitka Holcová.

Další tělocvičnu nebo krytou sportovní halu, 
ale i venkovní prostory pro pohybové aktivity 
postrádá Školní sportovní klub Gymnázia Karla 
Čapka Dobříš, stejně jako dobříšské základní 
školy nebo florbalový oddíl TJ Sokol Dobříš.

Dobříšským sportovním organizacím také velmi 
chybí plnohodnotný atletický areál s oválem, 
prostorem pro hod oštěpem nebo vodní plocha 
využitelná pro sportovní tréninky. 

Zpracovala DH

Jindřiška Romba: Sport ve městě Dobříš

Když jsem se nad tímto tématem zamýšlela, 
napadlo mne „a priori“, že sportovního vyžití je 
v Dobříši dostatek. Ano, okolí našeho města ke 
sportování přímo vybízí. A je tedy na nás, zda 
a  jak okolní přírodu ke sportovní aktivitě vy-
užijeme (případně zapojíme – přemluvíme  
– i naše ratolesti). A ano, ve městě existuje roz-
manitá nabídka sportovních aktivit, které jsou 
zajišťovány soukromoprávními subjekty, spol-
ky nabízejícími různé sportovní aktivity v rám-

ci jejich činnosti (fotbal, florbal, tenis, atletika, 
orientační běh, aerobik, …). Tyto aktivity však 
někdy mohou být pro děti z různých důvodů 
nedostupné. 
Sportovní aktivity jsou nabízené také v rám-
ci školního vzdělávání, a to přímo jako forma 
vzdělávání (tělesná výchova), nebo jako zájmo-
vé vzdělávání (v rámci různých kroužků nebo 
družiny po ukončení školní výuky). Fakticky jsou 
v Dobříši čtyři tělocvičné sály (při ZŠ Komenské-
ho dva sály, 2. ZŠ Dobříš sál jeden a jeden sál 
v ZŠ Lidická). Tyto sály školy při zapojení všech 
žáků samy velmi snadno v rámci školní výuky 
vytíží. K tomu přidejme žáky gymnázia, případ-
ně žáky ZŠ Trnka. V odpoledních hodinách jsou 
pak tělocvičny hojně využívány sportovními 
spolky, zejména v zimních měsících (případně 
za špatného počasí). Uvědomuji si, že v Dobří-
ši jsou spolky, které ke své činnosti nedisponují 
odpovídajícími prostory a zejména pak v nepří-
znivém počasí či v zimě nemají kde své aktivi-
ty realizovat. Případně jsou nuceny nabízené 
aktivity zúžit. Nově zrekonstruovaná sportovní 
hala může sportovním spolkům zejména v zimě 

a za nepříznivého počasí poskytnout potřebné 
zázemí. V teplých dnech je však její využití pro 
neexistenci klimatizace, jak se ukázalo, nevhod-
né. Některé sportovní subjekty potřebují ke 
své činnosti více či méně specifické prostory 
nebo různé druhy pomůcek, které mohou být 
určující pro dané prostory. Jsem velice ráda, že 
na mimořádném dubnovém zastupitelstvu byla 
schválena změna územního plánu, která umož-
ní Gymnastice Dobříš využívat nové prostory 
pro svoji činnost. Město Dobříš vnímám jako 
město, kde sport je oblíbenou činností mnoha 
z nás. A i když tyto aktivity jsou ve většině pří-
padů nabízeny soukromoprávními subjekty, 
vnímám zde prostor pro jejich spolupráci s měs-
tem, například při propagaci spolkové činnosti 
a  také při vzájemné provázanosti sportovních 
aktivit v našem městě. Současně se domnívám, 
že by bylo vhodné zmapovat využívání vnitř-
ních sportovních prostor, které by sloužilo pro 
další případné investiční i neinvestiční rozhodo-
vání města.

Jindřiška Romba, zastupitelka města Dobříše
Autor foto: DH

SK Sporting Příbram (autor foto: J. Michálková) TenisCentrum Dobříš (autor foto: Martin Beran)
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CYKLOMĚSTO Dobříš 2021
Město Dobříš se v květnu zapojilo do celostátní 
výzvy Do práce na kole, která motivuje k cesto-
vání na kole, koloběžce, ale i pěšky či poklusem. 
Ještě před polovinou výzvy už padaly první 
rekordy. Do výzvy se totiž zapojilo více než 
22 000 nadšenců, kteří díky své aktivitě zdolali 
celkově během prvních 14 dní více než neuvě-
řitelné 2 mil. km. 
Svůj tým v letošním roce již podruhé postavil 
také Městský úřad Dobříš. Ten byl vyzván pří-
bramskými úředníky k malé vzájemné soutěži. 
Cyklisti z obou týmů dávali do sbírání najetých 
kilometrů všechno, ale kdo nakonec vyhrál, 
se  dozvíte až prostřednictvím facebookového 
profilu města Dobříše po ukončení výzvy a jejím 
oficiálním vyhodnocení. 
Město Dobříš se navíc celou měsíční výzvu 
snažilo podpořit dalšími akcemi 
V úterý 11. 5. se tak v příjemné podvečerní at-
mosféře konala cyklovyjížďka v délce 12 km, 

Akce pořádaná Partnerstvím pro městskou 
mobilitu, z. s., měla za cíl přimět k pohybu pěš-
ky či během co nejvíce lidí. Do výzvy se zapojilo 
přes 5 300 jednotlivců z 30 měst. Celorepubliko-
vě se do výzvy zapojilo 505 týmů. Účastníci výzvy 
nachodili celkem neuvěřitelných 812  888  km. 

Soutěžilo se v kategoriích jednotlivec, tým 
a město. Pravidla byla nastavena tak, aby ti, pro 
které je pohyb obtížnější, měli výhodu.
V Dobříši se do akce zapojilo 158 aktivních žen 
a mužů v celkem 25 týmech. V jednotlivcích si 
za muže nejvíce bodů (770,88 bodů – 706,8 km) 

Dobříš ve výzvě 10.000 kroků pro zdraví  
obstála výborně!
Dubnová výzva 10.000 kroků ke zdraví přiměla k aktivitě více než 150 lidí z Dobříšska. 
Za měsíc společně nachodili téměř 43 000 km a Dobříš se tak umístila v celorepub-
likovém hodnocení na 3. místě. Mníšek pod Brdy jsme porazili jen o necelý 1 bod!

vychodil DRTIKOL, za ženy obsadila 1. místo 
Jana Lojínová st. (501,5 bodů  – 650,73  km) 
a v týmech ovládly první příčku Holky z Dobříš-
ska ve složení Ivona Rejsková, Lucie Žaludková 
a Jana Ježková (411,12 bodů – 2 987,96 km).
V soutěži měst se Dobříš umístila celkově 
na 3. místě. Největší soupeř, kterým byl soused-
ní Mníšek pod Brdy, zůstal jen v těsném závěsu 
za námi. Vyhecovaný souboj mezi účastníky 
probíhal doslova do posledního dne a posled-
ní minuty. Chodci z obou měst tak sledovali 
bodové přepočty s napětím až do poslední 
chvíle. Nakonec Dobříš získala za našlapaných 
42  983,47  km celkem 185,71 bodů. V průměru 
tak každý z účastníků za Dobříš nachodil 272 km. 
Mníšek pod Brdy získal celkem 184,96 bodů za 
41 156,67 nachozených km. Bronzové umístění 
tak získala Dobříš s ani ne jednobodovým ná-
skokem před Mníškem pod Brdy.

Starosta Pavel Svoboda k výzvě řekl: „Mám 
velkou radost, že se do 1. ročníku zapojilo i u nás 
tolik lidí. Umístění Dobříše na bedně je skvělé, 
i  když o to v této soutěži nejde. V našem týmu  
Výletníci z radnice jsem skončil předposlední, 
všichni to vzali velmi svědomitě. Kromě nezbytné-
ho hecování akce také pomohla více propagovat 
pohyb v přírodě. Chodci v lese se začali zdravit. 
To beru jako největší přínos této akce.“

Nejlepších 5 žen, 5 mužů, nejstarší účastník 
a nejlepší tým výzvy z Dobříše byli oceněni sta-
rostou města a obdrželi ceny věnované městem 
Dobříš, Vodohospodářskou společností Dobříš, 
spol. s r. o., a zámkem Dobříš (Colloredo-Mann-
sfeld, spol. s r. o.). Celorepublikové slavnostní 
vyhlášení výzvy 10.000 kroků ke zdraví pak 
proběhlo v sobotu 22. května v areálu na Skalce 
v Mníšku pod Brdy. 

Zpracovala DH
Autor foto: Šárka Krůtová

Akce se uskutečnila v rámci projektu Dobříš – 
Zdravé město a místní Agenda 21

a kampaně Světový den zdraví.

které se účastnilo více než 20 cyklistů v různém 
věkovém složení. Trasu okolo obory Aglaia při-
pravil starosta Pavel Svoboda, který také celou 
vyjížďku v pohodovém tempu vedl. 

Ve středu 19. 5. byl pro zájemce připraven  
on-line seminář na téma „Možnosti podpory 
městské a aktivní mobility pro období 2021–
2030“, který vedl Ing. Jaroslav Martinek ze spol-
ku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
Poslední akcí, která tuto výzvu provázela, bylo 
veřejné setkání formou takzvaného kulatého 
stolu. Ten se uskutečnil v pondělí 24. 5. on-line 
formou přes Teams. Hlavním tématem setkání 
byl cyklogenerel Dobříše a představa veřejnosti 
o cyklodopravních opatřeních ve městě. 

Zpracovala DH
Autor foto: DH

Akce se uskutečnila v rámci projektu Dobříš – 
Zdravé město a místní Agenda 21

a kampaně Světový den zdraví

Vítězný tým: Holky z Dobříšska (zleva Ivona Rejsková, Lucie Žaludková, Jana Ježková)

Vítěz v kategorii jednotlivci: Miroslav Matys Vítězka v kategorii ženy: Jana Lojínová st.
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MFK Dobříš oslaví v příštím roce neuvěřitel-
ných 100 let od svého založení. V Dobříši ne-
existuje žádný sportovní oddíl, který by za se-
bou měl takovou historii a zároveň celou dobu 
aktivně fungoval. Patří také mezi sportovní 
kluby s největším počtem aktivních členů 
(více než 250 dětí i dospělých) a v neposlední 
řadě spravuje největší sportovní areál města. 
V dnešním rozhovoru s předsedou MFK Dobříš 
Martinem Hemrem a jeho pomyslnou pravou 
rukou Martinem Liškou se ale dozvíte mno-
hem víc…

Martine, jaké byly tvé začátky v MFK Dobříš 
a jak ses stal jeho předsedou?
Když jsem prvně přišel do MFK Dobříš, bylo mi 
asi 6 let. Tehdy tady byli páni trenéři, říkalo se 
jim 3K – pan Kuchař, Kobík, Kudrna. Aktivně 
jsem tady hrál fotbal až do dorostu a pak jsem 
na dlouho přestal. Zpátky mě přivedl můj strýc 
Josef Vitásek, legenda dobříšského fotbalu, 
a  pod ním jsem hrál za B mužstvo. Následně 
se založilo C mužstvo, kde jsem poznal Marti-
na Šraina, který v té době vedl A mužstvo jako 
trenér, a domluvili jsme se na mé roli asisten-
ta trenéra. Předsedou jsem se stal tak, že mne 
před valnou hromadou oslovil Radek Řechka, 
tehdejší předseda MFK Dobříš, a zeptal se mě, 
zda bych se ujal vedení klubu, a já tu hozenou 
rukavici s obavou zvedl. 

Co pro tebe znamená fotbal?
Tak je to především zodpovědnost, protože je 
tady více než 250 dětí a dospělých, kteří na nás 
spoléhají, že udržíme chod klubu. Jinak samo-
zřejmě fotbal sleduju prakticky pořád, jsem vel-
ký příznivec Slávie, takže sleduju jak naše ama-
térské soutěže, tak profesionální, ať už české 

nebo zahraniční. Můj současný život se vlastně 
točí kolem fotbalu. Na dobříšském fotbalovém 
hřišti jsem se dokonce i oženil, všechny dovole-
né plánuju až podle rozpisu zápasů. Jednoduše 
u mě vše začíná a končí fotbalem, ale pravdou 
je, že mám velkou podporu mé ženy. 

MFK Dobříš v příštím roce oslaví neuvěřitel-
ných 100 let od svého založení. Kterou sezo-
nu hodnotíte za tu dobu jako nejlepší?
M. Liška: Těch sezón bylo hodně, ale možná 
období, kdy na dobříšský stadion chodilo na zá-
pasy třeba i 2 000 diváků. To je asi 20 až 25 let 
zpátky. Když se hrál například zápas o postup 
z 1.A třídy s Černolicemi, ochozy byly plné lidí, 
atmosféra neuvěřitelná a hráči si to užívali. Fot-
balem tehdy žilo celé město.
M. Hemr: Za mojí éry předsedy MFK to byl jed-
noznačně první rok, kdy se hrála divize a prvně 
se v následujícím roce podařilo soutěž udržet. 
Povedlo se postavit velmi kvalitní mužstvo.  
Následně pak pohárové utkání s Libercem v srp-
nu 2017. To považuju za něco, co doceníme asi 
až po letech. 

Které období bylo naopak pro dobříšský fot-
balový klub nejhorší?
M. Liška: To bylo, když jsme málem spadli 
z B třídy do okresního přeboru. Tehdy tady hrá-
či v nepříliš vydařené divizní sezóně dostávali 
peníze. Jenže když pak odešel sponzor, odešli 
i hráči a my jsme skoro každý rok sestupovali, 
prakticky tu najednou nikdo nebyl. Naštěstí pak 
přišel trenér Martin Šrain, jeden z nejúspěšněj-
ších trenérů, který tu kdy byl, a právě on nás 
zvednul zase nahoru.
M. Hemr: Chci věřit, že to nejhorší už máme teď 
za sebou. Nejhorší je totiž nehrát. 

Martin Hemr a Martin Liška z MFK Dobříš:  
Fotbal je náš život. Je to sport, který stále baví 
stovky dětí i dospělých z Dobříše
Letos v září to bude už 12 let, co stojí Martin Hemr ve vedení MFK Dobříš jako jeho 
předseda. Ve svých 6 letech si právě na dobříšském fotbalovém stadionu V Lipkách 
prvně kopl do míče a strávil tady pak celé své mládí. Fotbalem žije každý den, ale 
v současné době pro něj znamená hlavně obrovskou zodpovědnost, stejně jako pro 
Martina Lišku, který je členem vedení klubu, hráčem i vedoucím B mužstva. Právě 
tihle dva chlapi a vedení MFK nyní bojují o to, aby nejstarší sportovní organizace 
v našem městě nezanikla…

Jaký je dnes v Dobříši zájem o fotbal?
M. Hemr: Vnímáme, že zájem dětí o některé 
sporty upadá, což je dáno těmi obrovskými 
možnostmi výběru, které dnes mají v podobě 
moderních věcí a hlavně e-sportů. Ve fotba-
le ale pokles zájmu dětí nepociťujeme. Máme 
jich tolik, že trenéři mají co dělat, aby to zvládli.  
Jeden z palčivých problémů jsou právě trenéři. 
Sehnat kvalifikovaného trenéra stojí samozřej-
mě peníze, které my nyní horko těžko sháníme. 
Těm nejmenším dětem se totiž musíte skutečně 
intenzivněji věnovat, protože to, co je nenau-
číte nyní, už pak těžko doženete. Dnes to ještě 
zvládáme díky tatínkům, kteří jsou tady třikrát 
v týdnu, a k tomu chodí na víkendové zápasy. 
Je to obrovská porce času, kterou málokdo do-
cení, pokud nemá povědomí o trénování. Co se 
týče trenérské činnosti, drží klub hlavně šéftre-
nér Pavel Foltýn, který má jednu z nejvyšších 
mládežnických trenérských licencí a obrovské 
zkušenosti z velkých klubů, sám ale na vše ne-
stačí. My chceme hrát se svými odchovanci, vy-
chovávat své talenty a připravovat je i pro vyšší 
soutěže, než nyní hrajeme.
M. Liška: Co se týká diváků, tak na zápasy chodí 
okolo 300–400 fanoušků. Když je nějaké derby, 
tak je to i víc. Poslední rekord návštěvnosti byl, 
když tady hrál Liberec a přišlo okolo 1 600 lidí, 
což bylo úžasný.

Jak v současnosti probíhá fotbalový trénink 
a jaké máte zkušenosti s pohybovými schop-
nostmi dětí?
M. Liška: Všechno se vyvíjí… Za nás se na tré-
nincích pořád běhalo. Dnes dětem kolikrát chy-
bí v podstatě základní návyky. Některé dnešní 
děti musíte učit běhat, ale i padat nebo vůbec 
ovládat svoje tělo při sportu. Další věcí ale je, 
kolik je na Dobříši sportovišť pro 3 školy, a nejen 
pro školy, ale i pro další sportovní organizace. 
Dle mého názoru je to číslo absolutně nedosta-
tečné. 
M. Hemr: Naprostý souhlas, základní problém 
je v tom, že dětem chybí základní pohybová 
gramotnost – kvalitní gymnastická průprava, 
jak své tělo vůbec ovládat, udělat kotoul vpřed, 
vzad, skákat přes švihadlo. Ale není se čemu di-
vit. Kolik hodin má dnes dítě tělocviku ve škole? 
Tři „hodiny“ týdně? A jde vůbec o aktivní hodi-
nu? Každá hodina má 45 minut, a to i s převleče-
ním žáka a následnou docházkou na sportoviště 
(má-li vůbec kam dojít, téma už zmiňoval Martin 
Liška) tam a zpět. Kolik minut tedy dítě aktivně 
sportuje? 25–30 minut. 

MFK Dobříš se nyní potýká s finančními pro-
blémy. Jak je to možné, když máte tolik členů 
a zájem o fotbal je tak velký?
M. Hemr: Protože fungujeme v městském are-
álu, který si spravujeme, je pro nás zdrojem 
prostředků podpora z města. Bohužel do spor-
tu v Dobříši všeobecně, a teď nemluvíme jen 
o MFK Dobříš, jdou pouhopouhé 3 % z rozpočtu 
města, a to navíc do fondu, který je určen i pro 
kulturu. Podpora sportu v Dobříši je jednoduše 
nedostatečná!!! Sportovním organizacím, kte-
ré tady fungují jako my, a navštěvují je desítky 
a  stovky dětí, trenérů a vedoucích, kteří mají 
nadšení, elán a trpělivost trávit desítky hodin 
týdně ve svém volnu péčí o mládež. Nebavme 
se jen o  fotbale, ale všeobecně o sportu nebo 
zájmových kroužcích pro děti v Dobříši. Celý 
problém je ve financování, město chce vyhovět 
všem, a  tak každému žadateli něco přerozdělí,  

Předseda MFK Dobříš Martin Hemr (vlevo) a vedoucí B mužstva Martin Liška (vpravo)
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ale pak se dříve nebo později dostaneme 
k tomu, že některé organizace zaniknou, proto-
že systém rozdělování grantů z města není nafu-
kovací, a prostě na někoho „nezbyde“.
M. Liška: Ten systém je nastavený špatně. 
Pro MFK je příjem peněz z města zásadní, my 
jako pronajímatel i správce areálu, který patří 
do majetku města, musíme investovat vel-
kou finanční částku našeho rozpočtu na jeho 
údržbu (sekání, hrací plochy, opravy, správce + 
vytápění, voda, elektrika, …). Dohromady nás 
to stojí ročně 650–750 tis. Kč. Město se na pro-
vozu areálu nijak nepodílí, ani na jeho opravě. 
Pokud tedy od města dostáváme dotaci, která 
byla letos 390 tis. Kč, tak my ten balík peněz 
vezmeme a vrátíme ho zpátky městu v podo-
bě údržby jeho majetku, a ještě dost doplácí-
me – a z toho samozřejmě nejde ani koruna na 
sportovní činnost!!! Celkový rozpočet klubu je 
2 mil. Kč za rok. Zbytek peněz tedy musíme se-
hnat z dotací, pokrýt z příspěvků a od našich 
sponzorů. 
M. Hemr: Ovšem, abychom byli upřímní, tento 
problém nevznikl za současného vedení měs-
ta. To je něco, co tady řešíme už více než 12 let. 
Upřímně říkám, že už jsme na hraně. Věnujeme 
obrovské množství času, peněz a fyzické práce, 
aby klub dobře fungoval. Ano, baví nás to, ale 
vše má své hranice. To není práce, která nás živí, 
a jediné, v čem nám město může pomoci a ule-
vit, je právě finanční podpora, jíž nám dá také 
najevo, že si váží práce, kterou děláme. Pokud 
se v dohledné době zcela zásadně nezmění 

financování sportu na Dobříši, tak budou ně-
které organizace pomalu zanikat. Následně, 
až přijdou na řadu dotazy a až se budou vést 
„odborné“ diskuze, během nichž si budou ně-
kteří stěžovat, jak těžké je děti přimět ke spor-
tu, proč nám roste ta dětská kriminalita, proč 
jsou ty děti tak obézní a proč raději sedí u PC 
a TV a nejsou venku, tak si pak budeme muset 
říct celou pravdu. Pokud si toto včas lidé ve ve-
dení města neuvědomí, pak si v budoucnu ne-
stěžujme na to, jak budoucí společnost bude 
vypadat. 

Nyní se tedy řeší, aby areál spravovalo samo 
město?
M. Liška: To by určitě řešení bylo, jenže žád-
né vedení města to nechtělo a nechce. Prý to 
děláme dobře, což je pravda (smích). No ano, 
děláme, to nejlepší, co umíme. Děláme to i pro 
sebe a vše svépomocí. Funkcionáři, ale i hráči 
chodí pomáhat. A důvod, proč to město ne-
chce? Pokud by město nechalo spravovat areál 
firmu, zaplatilo by za rok mnohem víc. 
M. Hemr: Proto některé zbytečné projekty, za 
které město vyplatilo x peněz, a další projek-
ty, které město financuje a jsou jen zbytečným 
městským PR, mne rozpálí do běla. Přitom se 
místo toho mohly podpořit sportovní organiza-
ce, které ve městě fungují desítky let. Příští rok 
máme oslavit 100 let od založení, ale klidně se 
může stát, že fotbal na Dobříši naopak skončí. 
Areál MFK Dobříš se zavře a bude chátrat, jako 
chátral hokejový stadion, než si zase o několik 

let později uvědomí jiné vedení města, že to 
byla chyba a že se musí areál zrekonstruovat, 
což bude stát extra další peníze navíc. Ale kdo 
to následně bude dělat? Lidé, kteří tu dnes jsou, 
odejdou, a dopadne to tedy úplně stejně jako 
s hokejem, budeme mít možná fotbalové hřiště, 
ale bez trenérů, a tím pádem bez dětí. Poslední 
nadějí jsou pro nás jednání, která se starostou 
i oběma místostarosty zatím vedeme. Chceme 
věřit, ale zkušenosti z minulosti, kdy jsme vedli 
několik jednání s předešlými vedeními města 
nás k optimismu nevedou. 
Budeme vám všichni držet palce! Pojďme ale 
náš rozhovor zakončit trochu pozitivně. V areálu 

MFK Dobříš jste využili čas a spoustu věcí 
jste tady během nucené covidové přestávky 
opravili. Jste nyní připraveni na novou sezó-
nu? A jaké jsou vaše cíle?
M. Hemr: Popisujeme jen skutečný stav věcí, 
tak jak jsou, bez nějakých vytáček či mazání 
medu kolem pusy. Zpět k otázce, v první řadě 
hlavně chceme pustit malé i velké hráče na hři-
ště a zase začít hrát. Na tribuny pustit diváky 
a vrátit se zase k normálnímu, ale i k fotbalové-
mu životu, pokud to jen situace dovolí.
M. Liška: Podařilo se nám opravit po letech 
parkoviště, dali jsme dohromady hlavní hrací 
plochu a s městem řešíme rekonstrukci hřiš-
tě s umělou trávou. Po té fotbalové stránce… 
Rozhýbat se, vrátit se na hřiště a vrátit diváky 
do hlediště.

Zpracovala DH

Základním principem sebeobrany je, že útočník 
bude vždy větší a silnější, takže jeho agresi mu-
síme překonat pomocí dobře naučených reflexů 
a  splněním základních principů. Sebeobranu 
Krav Maga &  KAPAP realizuje v ČR organizace 
KAPAP CZECH pod vedením hlavního instruktora 
Michala Janouška, který bezplatné červnové kur-
zy pro ženy a seniory povede. Pan Janoušek se 

cvičení bojových umění a sportů věnuje už více 
než 25 let. Učil na Slovensku, v Polsku, Londýně, 
Izraeli a Guatemale. Pan Janoušek dělá kurzy pro 
Policii a Armádu ČR, charitu, školy, seniory, letní 
tábory apod. – pro každého, kdo  má zájem se 
v této oblasti efektivně vzdělávat. V rámci kurzů 
je využita takzvaná izraelská sebeobrana Krav 
Maga & KAPAP, což je systém vysoce funkční  

Bezplatný kurz sebeobrany pro ženy a seniory 
v Dobříši
Právě ženy a senioři jsou často oběťmi násilných činů a zlodějů. Město Dobříš tak i tento rok ve spo-
lupráci s instruktorem bojových sportů a  sebeobrany Michalem Janouškem nabízí kurzy zdarma 
zaměřené právě na efektivní obranu v případě útoku násilníkem. 

sebeobrany pro každého. Tato sebeobrana je 
vhodná právě i pro rizikové skupiny jako ženy či 
senioři, protože není založena na hrubé síle. 

V kurzech se naučíte základní principy sebe-
obrany a sebeochrany – vyzkoušíte si reakce 
na  typická napadení, dozvíte se praktické 
rady, jak se preventivně chránit před agresí 
a napadením.

Kurz sebeobrany žen
Ženy jsou snadným cílem násilníků, ať už těch 
blízkých, nebo zcela náhodných. Cílem kurzu je 
probrat prevenci proti napadení ženy a jak správ-
ně reagovat na případné násilí. Zaměříme se na 
modelové situace a nácvik správných reakcí. 
Kurz sebeobrany pro ženy se uskuteční v ne-
děli 6. 6. 2021 od 13.00 do 14.30 v anglickém 
parku.

Kurz sebeobrany pro seniory
Senioři jsou rizikovou skupinou a snadným cí-
lem pro napadení a okradení. Kurz sebeobrany 
pro seniory bude úvodním vstupem o tom, jak 
se preventivně takové situaci bránit, jak na tako-
vou situaci správně reagovat. Trénink bude po-
staven tak, aby nebyl závislý na fyzické kondici 
dotyčného. 
Kurz sebeobrany pro seniory se uskuteční 
v neděli 6. 6. 2021 od 14.30 do 15.30 v ang-
lickém parku.
Kurzy jsou v rámci prevence kriminality hrazeny 
z rozpočtu města Dobříše. 
V případě zájmu si prosím rezervujte termín te-
lefonicky nebo e-mailem: manažerka prevence 
kriminality Mgr. Eva Přibylová, tel.: 778 462 283, 
e-mail: prevence.kriminality@mestodobris.cz.

Autor foto: archiv KAPAP CZECH
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Vedení města se proto po dohodě s rodinou 
Colloredo-Mannsfeld rozhodlo znovu pro letní 
období oživit lokalitu všeobecně známou jako 
bývalá „plovárna“, nacházející se pod objektem 
Papežanky. Vzniklo zde nové dřevěné molo 
s  malou písčitou pláží, které je určeno přede-
vším rodinám s dětmi. (Dovolím si na tomto 
místě velmi poděkovat společnosti BIOS Dob-
říš a jejímu majiteli panu Petru Sevaldovi, který 
vzniku dřevěného mola velmi přispěl dodávkou 
a montáží materiálu.) V areálu „plovárny“ doplní 
město mobiliář, pro nejmenší děti opravíme pís-
koviště. V reakci na přání obyvatel města v rámci 
projektu „Tvoříme Dobříš“ budou opraveny ni-
koli pouze jedny schody do rybníka, ale hned 
dvoje, aby byl umožněn pohodlný a bezpečněj-
ší vstup do vody. Travnatou plochu bude město 
častěji sekat a udržovat ve stavu, aby zde v létě 
bylo možné volně rozložit deky či lehátka. Vede-
ní města dále zvažuje, že v letních měsících zde 
bude v provozu malý stánek s občerstvením, 
ideálně na terase pod objektem Papežanky. 
Milí Dobříšáci, rybník Papež a jeho břehy jsou pro 
naše město velkým bonusem, proto prosím, cho-
vejte se nejen k němu samotnému, ale také mezi 
sebou vzájemně s respektem a zdvořilostí. Není 
samozřejmostí, aby soukromá vodní plocha byla 
vlastníkem poskytnuta k využití široké veřejnosti, 
a proto věřím, že budeme navzájem slušní a rybník 
a jeho pěkné okolí nám přinesou mnoho radosti. 
Krásné letní dny přeje

Tomáš Vokurka, místostarosta města
Autor foto: DH

Z MĚSTA A RADNICE 

Na začátku nového milénia byl rybník Papež 
hojně využíván rybáři, rodina Colloredo-Mann-
sfeld jej dlouhodobě pronajímala Českému ry-
bářskému svazu za účelem hospodaření a vyu-
žití ke sportovnímu rybolovu. Před několika lety 
se ovšem vlastník rozhodl hospodařit na Papeži 
výhradně sám a  pronájem Českému rybářské-
mu svazu byl ukončen. Možnost sportovního 
rybaření zůstala zachována, ovšem zájemci si 
musí pořídit zvláštní povolenky. Papež tak dnes 
vyhledávají ti rybáři, kterým vyhovuje lov sys-
témem „chyť a pusť“, tzn. chodí za zážitky při 
zdolávání velkých kaprů či dravých ryb, ale po 
vyfocení na památku se s trofejním kusem rádi 
rozloučí a pustí jej zpět do rybníka.
Protože vody a břehy rybníka Papeže skýtají 
velký potenciál pro aktivní odpočinek, rozhod-
lo se vedení města jednat s rodinou Colloredo-

-Mannsfeld o možnostech, jak při respektování 
práva sportovních rybářů umožnit i ostatním 
obyvatelům města rybník a jeho okolí využí-
vat. Já bych tímto rodině Colloredo-Mannsfeld 
a správcům jejich majetku rád poděkoval za to, 
že se k tomuto přání vedení města postavili po-
zitivně a mohli jsme společně najít dobrý kom-
promis. Jaká je tedy aktuální domluva? 
Rybářsky nejatraktivnější a nejlepší lovná místa 
jsou na Papeži na severním břehu rybníka, tj. bře-
hu, který sousedí se sídlištěm Větrník a  novou 
zástavbou rodinných domů. Tuto lokalitu si přeje 
vlastník zachovat v současné podobě a umožnit 
zde rybářům nerušenou zábavu bez plavců a re-
kreantů. Naopak jižní břeh rybníka, v lokalitě oko-
lo takzvané „Papežanky“ a pod „Kolem“, umožní 
vlastník využít všem, kdo se chtějí ve vodě osvěžit 
či relaxovat na travnatém břehu.

Tvoříme Dobříš 2020
Předkládání návrhů bylo vyhlášeno 11. 11. 2019 
a pro realizaci vítězného projektu byla zastupi-
telstvem schválena částka 500 000 Kč. V tomto 
2. ročníku se sešlo celkem 20 návrhů, ale do hla-
sování jich postoupilo 16, a to na základě odbor-
ného posouzení pracovníků odborů městského 
úřadu. Vítězný projekt byl znám 13. 3. 2020, kdy 
hlasovalo celkem 470 hlasujících. Na 1. místě se 
151 hlasy umístil projekt „Vybudování chodníku 
v údolí Trnovského potoka“. Vzhledem k problé-
mům, které byly spojeny s jeho realizací a které 
byly vysvětleny také v DL, se od tohoto projektu 
ustoupilo a nahradil jej projekt na 2. místě „Dět-
ské hřiště Větrník“, který získal 137 hlasů. Nové 
herní prvky vhodné pro mladší děti, pískoviště 
a  lavičky byly slavnostně předány veřejnosti 
30. 4. 2021. 

„Nové herní prvky jsou od otevření velmi využíva-
né a myslím, že se jejich výběr navrhovatelce paní 
Kocourkové velmi povedl. Jsem rád, že se podařilo 

Rybník Papež – lokalita pro aktivní odpočinek všech
Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci, 
rybník Papež tvoří přirozenou dominantu našeho města a řada obyvatel jej využívá pro aktivní trá-
vení svého volného času. Bylo tomu tak před desítkami let, je tomu tak i nyní. Jeden zásadní rozdíl 
ve srovnání socialistické éry a dnešních dnů však existuje: zatímco dříve býval rybník a jeho okolí 
„erární“, po sametové revoluci se právem vrátil do majetku rodiny Colloredo-Mannsfeld. Rybník je 
tedy soukromý a je nezbytné respektovat pravidla, která si vlastník pro svůj majetek stanoví. 



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 9

doplnit i několik laviček, které využijí rodiče dětí,“ 
řekl k realizaci zastupitel a koordinátor Tvoříme 
Dobříš 2020 Miroslav Sochor.

Připojujeme poděkování za nové herní prvky na 
dětském hřišti na Větrníku od pana Radima We-
bera: „Když jsme dříve s manželkou chodili s vnuky 
na dětské hřiště na Větrníku u Papeže, tak jsme 
si maximálně zakopali nebo zaházeli s míčem 
(pokud bylo hřiště volné) anebo se děti sklouzly 
na klouzačce. Ostatní prvky byly pro předškolní 
děti nevhodné. Zaznamenal jsem v tomto smě-
ru i kritiku. Letos, když se vyčasilo, je situace jiná.  

Realizováním projektu úpravy tohoto hřiště se 
tento prostor zaplnil velkým množstvím dětí, ro-
dičů i prarodičů. Nové prvky, určené hlavně pro 
předškoláky, toto místo oživily. Snad jen pískoviště 
by mohlo být o něco větší. Věřím, že všichni budou 
respektovat značku se zákazem vodění psů na hři-
ště a zákaz kouření. Chtěl bych poděkovat všem, 
kdo se na realizaci tohoto projektu podíleli.“

Tvoříme Dobříš 2021
Již 3. ročník byl vyhlášen 12. 12. 2020 a k 30. 1. 
2021 se sešlo 17 návrhů. Po posouzení ze strany 

pracovníků příslušných odborů městského úřadu 
postoupilo do samotného hlasování 8 projektů, 
které byly stejně jako v předchozích ročnících 
veřejně prezentovány, jen letos s tím rozdílem, 
že  prezentace byly on-line. Rovných 500 hla-
sujících rozdělilo své hlasy (3 + a 1 –) tak, že na 
1. místě se 179 hlasy umístil projekt „Revitalizace 
zeleně a nové přírodě blízké herní prvky – dětské 
hřiště Větrník, a na 2. místě se 172 hlasy „Úprava 
schodů do rybníka Papež“. Částka 2× 100 000 Kč 
je v rozpočtu města tedy vyčleněna na tyto dva 
projekty, které se v těchto dnech začínají projed-
návat s jejich navrhovateli a blíží se jejich samot-
ná realizace. 
„Na začátku května jsme se setkali s navrhovateli 
obou projektů na místě jejich budoucí realiza-
ce. Úpravu schodů s doplněním zábradlí na již-
ním břehu rybníka Papež jsme společně s firmou  
Dokas začali realizovat takřka okamžitě kvůli na-
pouštění rybníka a očekáváme, že do konce květ-
na dojde k jejich slavnostnímu předání veřejnosti. 
U revitalizace zeleně v širším prostoru dětského 
hřiště na Větrníku bude postup realizace poma-
lejší, ale i tak počítáme, že se bude realizovat nej-
později v průběhu letních prázdnin,“ dodává za 
koordinátory Miroslav Sochor. 

Zpracovala DH
Autor foto: Šárka Krůtová

Akce se uskutečnila v rámci projektu Dobříš – 
Zdravé město a místní Agenda 21

a kampaně Světový den zdraví.

Z MĚSTA A RADNICE 

Přechod pro chodce u ZŠ Trnka je nyní bezpečnější 
O něco bezpečněji se nyní budou cítit chod-
ci přecházející Příbramskou ulici z jedné 
strany na druhou v blízkosti křížení ulic Ty-
lova a Lesní. Dosud nenasvícený přechod 
představoval hlavně nebezpečí pro školáky 
z nedaleké ZŠ Trnka či pro návštěvníky evan-
gelického kostela. Město Dobříš na realizaci 
osvětlení získalo 120 000 korun od Nada-
ce ČEZ v rámci grantu Oranžový přechod.  

Dalších 40 000 Kč na vybudování středové-
ho ostrůvku přidalo ze svého rozpočtu, tak-
že přechod je nyní pro chodce bezpečnější 
hned dvakrát.
Nové osvětlení a zebra s bezpečnostními prv-
ky nyní na dálku upozorní řidiče a zvýší hlavně 
bezpečnost chodců. „V Dobříši se jedná už o dru-
hý bezpečnostní přechod, který byl financován 
z  Nadace ČEZ. První stejně jako tento kříží ulici 

Příbramskou, tedy velmi frekventovanou krajskou 
komunikaci. Oba přechody se nacházejí v místech, 
která jsou velmi riziková. Právě tento přechod byl 
jedním z těch, který se nacházel v havarijním sta-
vu, a jeho opravu žádala i veřejnost,“ upřesnila 
za dobříšský úřad paní Julie Peterková.
Oficiální poděkování za realizaci úpravy 
právě tohoto přechodu zaslala vedení měs-
ta také ředitelka ZŠ Trnka, která se nachází 
v těsné blízkosti křižovatky. Právě tento pře-
chod se stává jednou z hlavních cest, kterou 
využívají žáci této školy. 
Své díky vyjádřil také místostarosta Tomáš Vo-
kurka: „Přechody na takto frekventovaných sil-
nicích bývají velmi nebezpečné. Tady jde navíc 
o  místo, kde se velmi často vyskytují děti, a tak 
jsem opravdu rád, že se povedlo zbezpečnit také 
tento přechod. Věřím, že hlavně za špatné viditel-
nosti upozorní speciální osvětlení řidiče na možné 
chodce ve vozovce.“
Za Nadaci ČEZ pak paní Michaela Ziková pozna-
menala pár zajímavých informací: „Nejvíce střetů 
vozidel s chodci se podle statistik odehraje právě 
za šera či v noci, tedy při snížené viditelnosti. Dob-
ře osvětlené přechody tak přirozeně snižují riziko 
nehody. Podle expertů je to až o 65 %. Už od roku 
2013 proto Nadace ČEZ pomáhá městům a ob-
cím lépe zabezpečit frekventované přechody pro 
chodce právě prostřednictvím kvalitního osvětle-
ní. Město Dobříš přitom již podruhé dobře zúročilo 
získané finanční prostředky v rámci grantu Oran-
žový přechod, neboť čím více bude mít na  této 
frekventované komunikaci nasvícených přecho-
dů, tím pochopitelně lépe.“ 

Zpracovala DH
Autor foto: DH



10 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY Z MĚSTA A RADNICE 

Odbor správy majetku patří co do počtu za-
městnanců jednotlivých odborů města mezi 
ty početnější. Tvoří ho aktuálně celkem čtrnáct 
zaměstnanců včetně vedoucího. Mezi hlavní 
činnosti odboru patří zajištění správy a údržby 
majetku města Dobříše. 
Hlavní činnost odboru správy majetku spočívá 
v zajištění veškerého majetku města Dobříše 
s péčí řádného hospodáře a majetkových práv 
dle občanského zákoníku. 
Mezi hlavní úkoly vedoucího odboru patří kon-
trola údržby místních komunikací a veřejného 
osvětlení, administrativa a realizace dohod 
o připojování na městské sítě, ale také reklamy 
na veřejném osvětlení. Další zaměstnanci to-
hoto odboru mají na starost technickou správu 
budov, mobiliáře a veřejného osvětlení. V rám-
ci odboru je také řešena péče o veřejnou zeleň 
ve městě a jeho bezprostředním okolí, dětská 
hřiště, část sportovišť a také pojištění majetku 
města. V neposlední řadě je tímto odborem ve-
dena agenda správy hrobových míst a celková 
evidence a inventarizace majetku města. 

Více už k práci odboru správy majetku upřes-
ňuje jeho vedoucí Bc. Miloš Novotný.

Kolik budov má ve své správě Městský úřad 
Dobříš a o co všechno se v rámci jejich správy 
staráte? 
Městský úřad Dobříš má ve své správě a pro po-
třeby úřadu využívá klasicistní budovu radnice 
na Mírovém náměstí čp. 119, kde je kromě vede-
ní radnice situován i například odbor správních 
agend, odbor místního rozvoje, část oddělení 
tajemníka či oddělení administrativně právní. 
Budovu na Mírovém náměstí čp. 75, která je záze-
mím nejen pro sociální odbor, ale například i pro 
správce IT. Nemovitost s čp.  230, kde působí 
Městská policie Dobříš, odbor obecní živnosten-
ský, část odboru správních agend a odbor správy  

majetku. V neposlední řadě nesmíme opomenout 
sídlo odboru výstavby a životního prostřední, kte-
rý najdete rovněž na Mírovém náměstí čp. 1602.
Jedná se tedy celkem o 4 budovy, kde náš od-
bor zajištuje kompletní provozní údržbu a nut-
né opravy.
Město se zároveň stará o celkem 9 bytových 
domů nebo jejich částí (čp. 66, 106, 371 – část, 
104 – část, 1603 – Papežanka (část), 71, 1795 
– „chráněné bydlení”, 443 – dům s pečovatel-
skou službou a 1486 – ubytovna Větrník (která 
momentálně prochází kompletní rekonstrukcí). 
V  majetku máme i garáže na náměstí Komen-
ského a veřejné WC v budově čp. 106.
Z hlediska údržby nemovitostí také intenzivně 
spolupracujeme s jednotlivými příspěvkovými 
organizacemi města.

Kromě budov spravuje město také vlast-
ní sportovní areály a zařízení. Kolik jich je 
a v jakém jsou stavu?
Odbor správy majetku má ve své správě také 
8 dětských hřišť: v ul. B. Němcové, Přemyslova, 
Na Kole, Ligrus, hřiště Rákosníček, 2× v oblasti 
na Větrníku a hřiště Antivandal. Naše správcov-
ská působnost se vztahuje i na 3 sportoviště 
(skatepark, Dukelské nám., sportoviště Větrník) 
a 3 workoutová hřiště (ul. V Lipkách, Brodce 
a ul.  K Lesu). Všechna hřiště a sportoviště jsou 
vždy udržovaná a pravidelně kontrolovaná, 
a 1× ročně procházejí odbornou revizí.

Mimo výše uvedené je nutno zmínit i sportov-
ní areály a zařízení, které pro město spravuje 
a provozuje spol. Dokas Dobříš, s. r. o. Zejmé-
na se jedná o sportovní halu, která je po re-
konstrukci, nohejbalové a beachvolejbalové 
kurty, zrekonstruovaná hřiště s umělým povr-
chem mezi školami a v neposlední řadě i zimní  
stadion, který disponuje novým technologic-
kým zázemím a plochou.

Dokážete říct, kolik spravuje město hektarů 
půdy, které je třeba obhospodařovat v rámci 
péče o zeleň?
Aktuálně máme 33,4 ha travnatých ploch, kte-
ré pro nás obhospodařuje městská společnost 
Dokas Dobříš, s. r. o., a 9 ha ploch, které nám 
v  rámci domluvené spolupráce seče Zeměděl-
ská společnost Dobříš.

Do agendy vašeho odboru spadá také veřej-
né osvětlení. V jakém je stavu a co vše obnáší 
zabezpečení veřejného osvětlení v jednotli-
vých ročních obdobích?
Agenda veřejného osvětlení vychází z hledisek, 
která zohledňují jednak bezpečnost osob a ma-
jetku – zajištění dobré viditelnosti pro chodce 
a řidiče; i ekonomiky provozu – volba vhodných 
svítidel a sloupů a předpokládaných nákladů 
na jejich údržbu. Omezení světelného záření 
(světelný smog) tak, aby nerušilo a nedocházelo 
ke světelnému znečištění, a v  neposlední řadě 
samozřejmě estetické vnímání nasvětleného 
města.
Veřejné osvětlení ve městě je rozděleno do 
jednotlivých rozvaděčů (spínacích bodů), je-
jichž funkce je hlídána v jednotlivých ročních 
obdobích astrálními hodinami, které reagují 
na stmívání. Pravidelně jsou prováděný revize 
v určených časových intervalech a průběžné 
vizuální kontroly. Osvětlení neustále moderni-
zujeme ať už jenom výměnou svítidel za mo-
dernější světelné LED diody, nebo výměnou 
celých stožárů nejen v rámci kompletní rekon-
strukce ulic.
Tato agenda je poměrně rozsáhlá a určitě by za-
sloužila i samostatný článek. 

Která část vaší práce je nejnáročnější a zabe-
re vám nejvíce času?
Z hlediska činnosti našeho odboru jsme úředníci 
i provozní pracovníci, někteří kolegové dokonce 
obojí současně. Náročnost pracovních úkolů je 
vždy stanovena spravovanou agendou. Někdy 
nám dává zabrat příprava a realizace nové vý-
sadby zeleně, pravidelné kontroly, opravy výtlu-
ků místních komunikací nebo „pouze“ fakturace 
a objednávky. Jindy omezené finanční prostřed-
ky na opravu některých městských budov. 
Jednou z hlavních složek naší činnosti stále 
zůstává práce s lidmi, ať už se jedná o občany, 
nebo obchodní partnery města. Toto považuje-
me za nejtěžší a zároveň za nejzajímavější část 
naší práce. 
Určitě stojí za zmínku i silný a sehraný tým kole-
gyň a kolegů, kteří tvoří pevné jádro odboru za-
jišťujícího provoz a správu majetku města Dob-
říše, a rád bych jim za jejich práci poděkoval.

Zpracovala DH
Autor foto: DH

Představujeme vám Městský úřad Dobříš  
– odbor správy majetku
Milí občané,
také v tomto čísle pokračujeme v našem letošním seriálu představování jednotlivých oddělení  
a odborů Městského úřadu Dobříš. Pro červnové číslo je na řadě organizačně nejmladší odbor sprá-
vy majetku, jehož řízením byl od 1. 9. 2020 pověřen Miloš Novotný, který je od začátku letošního 
roku jeho řádným vedoucím. 

Uzávěrka příspěvků do prázdninového 
vydání Dobříšských listů 
bude 15. června 2021.

Téma prázdninového vydání  
– Dobříšské léto 2021.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz

www.dlonline.cz, www.dobrisskelisty.cz
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Dobříš třídí a snižuje směsný odpad
V loňském roce velká část měst hlásila nárůst 
směsného komunálního odpadu o 20–30 % 
z důvodu nouzového stavu spojeného s epide-
mií covid-19. Mnoho obyvatel zůstávalo doma, 
v těch nejpřísnějších týdnech jen na území 
obce, a tak řada z nás využila čas k pořádnému 
úklidu. Tím vzrostl odpad. K tomu se připojilo 
ještě vetší využívání zásilkových služeb a s tím 
související nárůst množství vyhazovaných 
obalů. Dobříš byla ale v tomto ohledu výjim-
kou. Místo aby nám směsný odpad rostl, i přes 
vnější nepříznivé podmínky se podařilo udržet 
v  rámci meziročního srovnání klesající trend, 
kdy ve srovnání s rokem 2019 za rok 2020 po-
klesl objem směsného komunálního odpadu 
o 0,4 %. Naopak vytříděný papír vzrostl mezi-
ročně o 5 % a plast dokonce o 37 %.
Čísla za první čtvrtletí tohoto roku ukazu-
jí, že Dobříš se v odpadech nadále zlepšuje.  

Směsný komunální odpad dále klesl o 4 % ve 
srovnání s prvním čtvrtletím roku 2020. Objem 
vytříděného papíru pokračuje v růstu o 5 % 
a  plastu dokonce o 7 %. I když už v loňském 
roce bylo patrné, že v Dobříši dobře třídíme, 
data za první čtvrtletí ukazují, že jsme schopni 
třídit ještě lépe. Celkovou bilanci odpadového 
hospodaření města zlepšila i odměna EKO-
-KOM za tříděný odpad, která za první čtvrtletí 
2021 dosáhla rekordní výše 359 254 Kč. To je 
o téměř 70 tisíc Kč více než za první čtvrtletí 
roku 2020.
Co nás čeká v tomto roce? V současné době při-
pravujeme instalaci dalších 5 biotejnerů k by-
tovým domům. Pro rodinné domy proběhne 
letos v létě distribuce kompostérů financova-
ných z dotace. Zakázku na tyto domácí kom-
postéry ve výběrovém řízení získala místní fir-
ma Nohel Garden. Letos také proběhne revize 

veřejných odpadkových košů s cílem optima-
lizovat tuto síť a snížit náklady na jejich svoz, 
které v loňském roce činily 1,3 mil. Kč. Ukazu-
je se totiž, že blízkost koše není příliš klíčová. 
V centru města se na několika místech často 
objevují odpadky, i když koš je jen pár kroků 
daleko. Úklid tohoto odpadu po nepořádných 
spoluobčanech ale platíme všichni. Ve světě si 
již řada měst uvědomila, že větší počet košů 
v ulicích větší čistotu města nezajistí. Té je mož-
né dosáhnout jen větší osvětou a v některých 
případech i nezbytnou represí. Jak budeme mít 
město čisté a kolik nás to bude nakonec stát, 
je věcí každého z nás. Děkujeme, že nad odpa-
dem přemýšlíte a třídíte.

Starosta Pavel Svoboda 
a místostarostka Dagmar Mášová

Více paliva, méně kouře aneb 
Desatero správného topiče
Skončila dlouhá topná sezona 2020/2021. Víme, že již bylo 
v minulých článcích na téma kvality našeho ovzduší a topení 
napsáno hodně, zejména technických dat, čísel a odborných 
výrazů. Proto chceme, aby tento článek byl pro vás poněkud 
odlehčenější a snad i zábavnější.
Dovolujeme si upozornit na zajímavý projekt „Smokeman“ 
Výzkumného energetického centra VŠB Ostrava. Jeho poslá-
ním je zmenšovat kouř z našich komínů a napomáhat k čistotě 
ovzduší. Edukativní show je určena jak pro děti, tak i dospělé. 
Cílem show je přiblížení správného spalování v lokálních tope-
ništích široké veřejnosti. Veřejnost se může seznámit s tím, jak 
si doma sami můžeme stanovit, s jakou účinnosti provozujeme 
svá spalovací zařízení, nebo se dozvědět, co nejvíce ovlivňu-
je to, co vychází z našich komínů. Veřejnost se také seznámí 
s tím, jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, 
jaké jsou jejich základní charakteristiky, jak kotle, kamna a krby 
správně provozovat a jak se o ně správně starat. 

Zájemci o další informace mohou navštívit přímo webové 
stránky „Smokemana“ na https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-za-
sahuje/smokeman-vyucuje/.
Vše je podáno zajímavými články (i formou komiksů), rozhovo-
ry, prezentacemi a videoreportážemi. Pro zajímavost uvádíme 
odkazy na některá věcně zajímavá videa: 
Desatero správného topiče: https://youtu.be/p90FFVB8Cxs.

Jak topit ekologicky: Závěrem dodáváme, že se pokusíme do-
mluvit pořádání této edukativní show (s jejich pojízdnou ko-
telnou) v budoucnu přímo v našem městě a nabídnout prak-
tické ukázky, jak správně (ne)topit. 

Mgr. Vladimír Šůna, 
odbor výstavby a životního prostředí
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Domácí kompostéry  
– aktuální informace  
pro občany města Dobříše
Dovolujeme si informovat občany města Dobří-
še, že kupní smlouva s dodavatelem domácích 
kompostérů byla uzavřena dne 14. 4. 2021. 
Dodavatelem je společnost Nohel Garden, a. s.  
Nejzazší termín dodání kompostérů je 15. 8. 
2021. Dodavatel přislíbil, že částečná dodávka 
kompostérů proběhne dříve. Prosíme o trpě-
livost, jakmile budou kompostéry připraveny, 
budeme vás kontaktovat.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Markéta Samcová, projektový manažer 
odboru městského rozvoje

Zdroj foto: https://www.opzp2014-2020.cz/
clanek/dotace-na-kompostery

Zasílání faktur 
v elektronické podobě
VHS Dobříš nabízí možnost zasílání faktur 
za  vodné a stočné do vašich e-mailových 
schránek. Stačí, když nahlásíte svůj požada-
vek na změnu. 

Pokud vám chodí faktury za vodné a stoč-
né do poštovní schránky, ale přitom byste 
upřednostnili zasílání faktur elektronicky, 
kontaktujte nás! Napište svůj požadavek  
e-mailem na info@vhs-dobris.cz.
Uveďte do e-mailu vaše jméno, adresu a e-mai-
lovou adresu, na kterou vám budou faktury za-
sílány.
Změnu zasílání faktur můžete nahlásit i tele-
fonicky na telefonní číslo zákaznického od-
dělení 318 521 108.

Můžete využít výhod elektronické komuni-
kace a zároveň šetřit životní prostředí!

Město chce řešit území v Brodcích komplexně
Lokalitu v Brodcích podle platného územního plánu tvoří pozemky určené k zástavbě typu BI7 – 
bydlení individuální v rodinných domech. Z celkové plochy přes 10 hektarů město Dobříš vlast-
ní pozemky zabírající 1/3 rozlohy, ostatní pozemky jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických 
osob. Již v roce 2016 podepsalo téměř 600 obyvatel Dobříše petici proti výstavbě v Brodcích. Mnozí 
obyvatelé tuto lokalitu využívají pro cesty do okolní přírody. V programovém prohlášení současné 
koalice Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezávislí je i bod „Budeme usilovat o zachování odpočinkové 
zóny města v lokalitě Brodců. Zasadíme se o změnu využití pozemků na nezastavitelnou plochu na 
ploše vlastnických podílů města“. V tomto směru byl také zadán jeden z bodů v připravované změně 
č. 3 územního plánu, kdy pozemky města v Brodcích mají být změněny na nezastavitelné. Předmě-
tem této změny však není omezení výstavby na pozemcích jednotlivých majitelů.

Na město se v listopadu 2020 obrátilo pro-
střednictvím advokátní kanceláře 17 majitelů 
pozemků v Brodcích, kteří mají zájem na svých 
parcelách stavět. Město si nechalo vypracovat 
rozbor, jak lze danou situaci řešit. Právníci dopo-
ručují řešit území dohodou s vlastníky. 
Pokud se město rozhodne bránit dlouhodobě 
výstavbě, může využít změny územního plánu 
a pro pozemky změnit regulativ daného území, 
například z „bydlení“ na „nezastavitelné území“. 
Takovou změnu by muselo odsouhlasit zastu-
pitelstvo města. V takovém případě však hro-
zí riziko, že městu vznikne povinnost uhradit 
kompenzaci vlastníkům, jejíž výši by stanovil 
soud. Město také může výstavbu blokovat tím, 
že nepovolí vlastníkům napojení na infrastruk-
turu (voda, kanalizace), kterou by bylo třeba 
vést přes pozemky města. O takovém napojení 
rozhoduje rada města a ta se každé 4 roky mění 
na základě voleb. To je dlouhodobě obtížně udr-
žitelná strategie. 
Proto jsme se v rámci koalice dohodli, že chce-
me řešit problematiku Brodců komplexně, tak 
aby nebyla výrazně znevýhodněna ani skupina 
současných vlastníků stavebních pozemků, ani 
skupina ostatních obyvatel, pro které je důležitý 
přístup do okolní krajiny. Nechali jsme zpracovat 
6 variant, jak území koncepčně řešit. Jak  najít 
kompromis mezi částí, která do budoucna může 
být zastavěna, a částí, která zastavěna nebude. 
Jako nejvhodnější se jeví takzvaná varianta E, 
kdy podél hlavních cest by byla zachována zeleň, 
pozemky by tedy zůstaly bez zástavby, a naopak 
v oblasti přiléhající k existující chatové oblasti 
by město umožnilo výstavbu za stanovených  

podmínek. Toto rozložení také odpovídá vlast-
nictví pozemků, kdy velkou část pozemků ur-
čených i do budoucna pro zeleň představují 
pozemky ve vlastnictví města. K nim se přidal 
i požadavek jednoho z majitelů, který naopak 
chce změnit své pozemky v Brodcích na neza-
stavitelné, což odpovídá tomuto záměru.
V rámci tohoto řešení také vedení města při-
pravuje zadání územní studie pro tuto lokalitu. 
Taková studie podrobněji definuje, jak bude 
uspořádána výstavba, kudy povedou cesty, kde 
bude veřejná zeleň apod. Územní studie Brodce 
by měla být dokončena do února 2022.
Vedení města již vyzvalo k jednání vlastníky po-
zemků v Brodcích. Pro to, aby v lokalitě vznikly 
souvislé pásy bez zástavby a naopak aby nová 
zástavba byla koncentrována do urbanistických 
celků, má vedení města zájem dohodnout se 
s majiteli některých pozemků směnu za pozem-
ky města v této lokalitě. Při jednáních diskutu-
jeme také o potřebných investicích do vybudo-
vání infrastruktury (přivedení vody, kanalizace, 
výstavba cest). Vzhledem k tomu, že město ne-
bude zastavovat své pozemky, nebude logicky 
ani investovat své prostředky do jejího vybudo-
vání a případný souhlas s výstavbou tak bude 
podmíněn tím, že si vlastníci budou infrastruk-
turu sami financovat. Současný platný regulativ 
územního plánu v této lokalitě umožňuje pouze 
výstavbu rodinných domů, i nadále v lokalitě 
nelze stavět bytové domy či větší zařízení pro 
ubytování, stravování či služby. 

Pavel Svoboda, Tomáš Vokurka, Miroslav Sochor
za koalici Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezávislí

Vizualizace: Varianta E možného uspořádání lokality Brodce
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Za první světové války bojoval na ruské frontě, 
kde byl zajat a umístěn do internačního tábo-
ra Kašíra nedaleko Moskvy a poté internován 
v  Tule. V červenci 1915 se přihlásil do vznika-
jících československých legií. Po absolvování 
poddůstojnické školy byl od listopadu 1917 
zařazen k muničnímu parku 1. baterie, v jejíž 
řadách se zúčastnil bitev u Lipjag či Buzuluku.  
Po návratu do nově vzniklého Českosloven-
ska 22. dubna 1920 se stal již v hodnosti poru-
číka příslušníkem československé armády, kde 

nastoupil jako velitel 2. oddílu 1. dělostřelec-
kého pluku Jana Žižky z Trocnova v Praze. Dne 
1. listopadu 1921 byl povýšen na nadporučíka 
a dva roky poté se stal velitelem 1. baterie. Ješ-
tě téhož roku byl povýšen na kapitána a v roce 
1926 na štábního kapitána. Dne 15. září 1929 
byl povolán k dělostřeleckému oddělení mini-
sterstva národní obrany. Rok nato, 7. listopadu 
1930, byl povýšen na majora. Od 1. května 1934 
do září 1936 působil jako velitel oddílu 1. dě-
lostřeleckého pluku, kde byl 1. července 1936 

Město Dobříš chystá za účasti Armády České republiky 
odhalení pamětní desky  
generálmajora i. m. Josefa Balabána
Generálmajor i. m. Josef Balabán byl legionář, československý voják, příslušník odbojové organizace 
Obrana národa a její zpravodajsko-sabotážní skupiny známé jako Tři králové. Stal se tak jednou z nej-
významnějších osobností československého domácího protifašistického odboje, jehož památku je 
třeba připomínat. Vedení města Dobříše za podpory rodiny Colloredo-Mannsfeld a Ministerstva 
obrany tak nyní připravuje slavnostní odhalení pamětní desky v místě jeho rodiště. 
Josef Balabán se narodil 4. června 1894 v hájovně Obora u Dobříše. Pocházel z lesnické rodiny hajné-
ho Matěje Balabána. V Sedlčanech se vyučil strojním zámečníkem a v roce 1914 tady nastoupil jako 
kreslič a nástrojař do firmy Stross. 

povýšen na podplukovníka. Od 15. září 1936 byl 
jmenován přednostou osobní skupiny na Minis-
terstvu národní obrany. 
Poté co vstoupila v platnost mnichovská do-
hoda a Československo přišlo o své pohraniční 
oblasti, začal s dalšími důstojníky připravovat 
plán na vytvoření podzemní armády. Okleště-
né Československo se stále více dostávalo pod 
vliv nacistického Německa a Balabán předvídal, 
že  obsazení zbytku republiky je jen otázkou 
času. Po okupaci Čech a Moravy nacistickým Ně-
meckem a zřízení protektorátu pracoval na mi-
nisterstvu národní obrany a zároveň se stal čle-
nem užšího vedení Obrany národa. Do skupiny 
později pojmenované jako Tři králové patřili kro-
mě Balabána podplukovník Josef Mašín a štábní 
kapitán Václav Morávek. Skupina Tři králové se 
pod Balabánovým vedením podílela na diverz-
ní činnosti. Vrcholem jejich akce byly bombové 
atentáty v Berlíně. Z obavy před infiltrací gesta-
pa do největší odbojové organizace „Ústřední 
vedení odboje domácího“ i kvůli neshodám 
s  některými představiteli domácího odboje 
uvedl do provozu vlastní vysílačku známou pod 
krycím názvem Sparta II. Při jedné z konspirativ-
ních schůzek s bývalými armádními rotmistry 
(tzv. Prstýnkáři), mezi nimiž mělo gestapo své-
ho konfidenta Antonína Nerada, byl 22. dubna 
1941 po krátké přestřelce dopaden a zatčen.  
Po příchodu R. Heydricha 27. září 1941 byl 
Josef Balabán stanným soudem odsouzen 
k trestu smrti. Dne 3. října 1941 byl v Praze-Ru-
zyni popraven.
Josef Balabán byl v roce 1946 povýšen 
in memoriam do hodnosti plukovníka a ná-
sledně v roce 1947 do hodnosti brigádního 
generála. V květnu 2005 byl pak povýšen 
dokonce do hodnosti generálmajora. 

Pamětní deska velitele odbojové skupiny 
Tři králové Josefa Balabána byla slavnostně 
odhalena na Den vítězství 8. května 2006 
na křížení ulic Evropská a Studentská v Pra-
ze 6. Připomíná tak místo, kde byl Josef Ba-
labán po boji s gestapem zatčen. 

Slavnostní odhalení pamětní desky 
Josefa Balabána v Dobříši proběhne 
za významné podpory Ministerstva 
obrany a účasti Armády České republiky

Město Dobříš zve touto cestou širokou ve-
řejnost na slavnostní ceremoniál odhalení 
pamětní desky Josefa Balabána, který se 
uskuteční v pátek 4. června ve 14.00 u dob-
říšské hájovny. 

„Vzhledem k tomu, že se jedná o vzpomínkovou 
akci připomínající československého legionáře, 
důstojníka prvorepublikové armády, a přede-
vším hrdinu protinacistického odboje, se pan mi-
nistr rozhodl žádost města Dobříše schválit. Akce 
tak bude v termínu jejího konání zabezpečena 
čestnou stráží a vojenskou hudbou Posádkového 
velitelství Praha, statickou ukázkou 152mm sa-
mohybné kanónové houfnice DANA 13 dělostře-
leckého pluku Jince a průletem dvojice letounů 
JAS-39 Gripen 21. základny taktického letectva 
Čáslav,“ potvrdila takto kancelář ministra obra-
ny zajištění bohatého programu. 

Zpracovala DH
Zdroj fotografie: archiv historika 

PhDr. Petra Koury, Ph.D. 

Vzpomínka na hrdinu Josefa Balabána z Dobříše

Armádní cvičení střelby v Brdech okolo roku 1935
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Ani při letošním zápisu do prvních tříd v měsí-
ci dubnu nebylo vše, jak má být. Předškoláky 
s rodiči jsme nemohli pozvat na tradiční akce 
Hrajeme si na školu a den otevřených dveří jsme 
nahradili virtuální prohlídkou školy na webu. 
Uskutečnilo se pouze setkání s rodiči, ale jen 
on-line. Na základě rozhodnutí ministerstva 
školství jsme rodičům nabídli více dnů zápisu 
(4 místo 2) v průběhu měsíce dubna. Naší novin-
kou byla změna hlavních dnů zápisu – čtvrtek 
a pátek jsme nahradili pátkem a sobotou. Byli 
jsme plni očekávání, zda tuto nabídku rodiče 
využijí. Potvrdilo se. Věříme, že příští rok si děti 
s rodiči zápis v sobotu už budou moci plně užít.
A jak to v letošním roce dopadlo? Počet žádos-
tí vysoce překročil předpokládanou kapacitu 
1. ročníku pro následující školní rok. Přijato 
tak bylo 74 uchazečů trvale bytem na Dobříši 
a  z  obcí, které uzavřely s městem Dobříš „Do-
hodu o zajištění povinné školní docházky“.  

Děkujeme vám všem, kteří jste nám projevili 
důvěru a požádali o přijetí vašeho dítěte k po-
vinné školní docházce do Základní školy Dobříš, 
Komenského nám. 35. 
Plánovaná setkání „My se školy nebojíme“ s  bu-
doucími prvňáčky a s jejich rodiči v měsíci červnu 

se u nás ve škole uskuteční na základě aktuálního 
vývoje stávající situace. Vše je závislé na možnos-
ti vstupu třetích osob do školy. Případný termín 
bude včas oznámen na webových stránkách školy.

Mgr. Eva Cacková
Autor foto: DH

Soutěž Matematický klokan
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matema-
tický klokan byla vytvořena v devadesátých le-
tech minulého století. První ročník se konal ve 
Francii, pak se soutěž rozšířila do zemí Evropy  
a i na další kontinenty. V ČR se soutěž Mate-
matický klokan konala poprvé v roce 1995. 
Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých 
matematiků a fyziků ve spolupráci s Kated-
rou matematiky PdF UP a Katedrou algebry 
a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěží se ve 
všech krajích naší republiky v jednom termínu, 
obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, 
takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, 
republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své 
lavici. Naše škola se soutěže pravidelně zúčast-
ňuje již skoro 20 let. 

Zpočátku v kategorii Klokánek (4.–5. třída ZŠ) 
a nyní již několik let i v nově vzniklé kategorii 
Cvrček (2.–3. třída ZŠ). V letošním roce soutěž 
probíhala u nás ve škole on-line. 
V kategorii Cvrček se na 1. místě ve škole a zá-
roveň i v okrese Příbram a i ve Středočeském 
kraji s největším ziskem možných bodů umístili: 
Jan Štarman 2.B, Jindřich Kuželka 3.A, Kate-
řina Lorencová a Pavel Skalický ze 3.C.
V kategorii Klokánek se na 1. místě ve škole 
a zároveň i v okrese Příbram a i ve Středočes-
kém kraji s největším ziskem možných bodů 
umístili: František Fruhwirth a Šimon Pecka 
z 5.A a stejně tak i na 3. místě Daniel Karas z 5.C.
Blahopřejeme a všem žákům děkujeme za účast 
v soutěži. 

Mgr. Eva Cacková

Soutěž Pangea
I tento školní rok se žáci naší školy zapojili do 
matematické soutěže Pangea. Soutěž je urče-
na pro žáky 4. až 9. ročníků základní školy a jím 
příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé 
České republiky, kteří rádi počítají. Pangea je 
unikátní v nabídce matematických úloh, které 
sestávají z běžného života každého z nás. Téma-
tem tohoto ročníku byla věda a výtvarné umění. 
Nejlepší umístění pro naši školu získali Johana 
Dušánková (8. místo z celkového počtu 904 ře-
šitelů Středočeského kraje v kategorii 5. tříd), 
Václav Kolka (8. místo z 585 řešitelů v kategorii 
6. tříd) a Anežka Hájková (9. místo z 554 řešite-
lů v kategorii 9. tříd). Blahopřejeme a děkujeme 
všem mladým matematikům za účast v soutěži.

Mgr. Kateřina Sobotková

Přijímací zkoušky nanečisto

V letošním školním roce jsme pro žáky 9. roč-
níku připravili projekt „Přijímací zkoušky na-
nečisto“. V pondělí 19. dubna 2021, dva týdny 
před řádným termínem přijímacích zkoušek 
na středních školách, se zájemci sešli ve škole, 

aby si vyzkoušeli atmosféru testování. K tomu-
to kroku jsme mohli přistoupit poté, co došlo 
k určitému rozvolnění opatření v době pan-
demie, kdy jsou žáci dlouhodobě vzděláváni 
distančně. Žáci vypracovávali testy z českého 
jazyka a literatury a matematiky v podobném 
režimu, jako to probíhá u skutečných přijíma-

cích zkoušek. Rozbor testů byl následně prove-
den během synchronních on-line hodin. Celá 
akce proběhla za dodržení přísných hygienic-
kých podmínek a byla žáky i rodiči pozitivně 
hodnocena.

Mgr. Alexandra Kubátová

Zprávy z 2. ZŠ Dobříš
Slovo paní ředitelky…

Milí čtenáři Dobříšských listů,
tak už se nám vrátili žáci do školy. I když se 
učilo prezenčně i distančně a učitelé měli 
plné ruce práce. Museli zvládnout přecházet 
z učeben s žáky k počítačům na on-line hodi-
ny a zase zpět. Dnes již ale zvládají bez pro-
blémů práci v prostředí Teams nejen učitelé, 
ale také žáci a naši rodiče, kteří jim po celou 
dobu pomáhali. Je to dobrý krok směrem 
k novinkám, které nás ve škole čekají. V prů-
běhu příštího školního roku zahájíme úpravu 

Zprávy ze Základní školy 
Dobříš,  
Komenského nám. 35
Zápis pro školní rok 2021–2022

osnov předmětu informatika, který chceme 
od 1. 9. 2022 vyučovat od čtvrté třídy jako 
povinný předmět ve všech třídách. Vedou 
nás k  tomu změny školních programů, které 
nastavilo MŠMT. V řadách pedagogů školy se 
našli nadšení učitelé, kteří již nyní absolvují 
kurzy a semináře vedoucí k výše zmíněným 
změnám. Semináře se týkají informatického 
myšlení, programování a robotiky. Přemýšlí-
me o nákupu vhodných pomůcek a rozšíření 
odborných učeben o další učebnu informa-
tiky a robotickou učebnu pro polytechnické 
vzdělávání (dříve jste znali spíše název „díl-
ny“). V tuto chvíli také pracujeme společně 
s  odborníky z městského úřadu na rozšíření 
a zkvalitnění školní sítě. 

Před více než rokem jsme si neuměli předsta-
vit, že budou naše děti v tak velké míře využí-
vat počítače, internet, chodit do školy v rouš-
kách a testovat se. Dnes je to realita. Zároveň 
jsme ale rádi, že se mohl rozběhnout na naší 
škole sport a hodiny tělesné výchovy. Uskuteč-
nili jsme několik akcí pro žáky 5. tříd k dopravní 
výchově a správné údržbě kola, aby se mohli 
zúčastnit akce „Dobříš na kole“. Jsme školou 
se sportovními třídami a těšíme se už nyní, že 
vyjedeme do přírody, obnovíme tradici adap-
tačních sportovních kurzů, vodáckých akcí, 
sportovních soutěží a budeme se zase hýbat. 
Držme si všichni palce, aby tomu tak skutečně 
bylo .

Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy
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Projektový den: Mladý cyklista
Ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2021 navštívil naši školu 
pan Zdeněk Beran. Jeho úkolem bylo seznámit 
žáky nejen s výbavou jízdního kola, ale připravit 
je i na případný defekt při jízdě. Žáci pátých roční-
ků se nejprve dozvěděli, jak postupovat při koupi 
nového jízdního kola. Dále se seznámili s povin-
nou výbavou, s výbavou pro jízdu za snížené vidi-
telnosti a doporučeným vybavením. V praktické 
části projektového dne si vyzkoušeli ve skupi-
nách vyměnit duši v pneumatice kola a naučili se 
přesný postup správné výměny duše. Pokusili se 
také píchlou duši zalepit a opět vložit do pláště 
kola. Tento projektový den přinesl žákům řadu 
teoretických i praktických informací a zároveň si 
odnesli cenné rady, jak si poradit v situaci, která 
může cyklisty na cestách potkat velmi často. Tak 
hurá na kolo a někde se určitě v létě potkáme!

Za všechny cyklisty Jana Kvídová

Krása jara na 2. ZŠ Dobříš
V rámci hodin pracovní výchovy jsme v loň-
ském říjnu zasadili poklad. A nyní na začátku 
května jsme se radovali z té krásy, která nám 
na školních záhonech vyrostla. Nejen že jsme 
se naučili, kdy a jak sázet cibuloviny, ale ta 
nádhera, která nás odměnila! Poté jsme se 
v  rámci výuky vydali fotit krásu přírody v po-
době nádherných tulipánů, narcisů a modřen-
ců. Přesvědčili jsme se, že tulipán má opravdu 
pestík a tyčinky. Naučili jsme se fotit v kom-
pozici zlatý řez a natočit zvuky, které nám zní 
areálem naší školy.

2. ZŠ Dobříš, 6.–7. ročník, 
vyučující Mgr. Adéla Zbíral

Distanční výuka jako příležitost naučit se něco 
nového? Karanténa jako jedna z životních zku-
šeností, které nás mohou posílit? I nad takovými 
otázkami se zamýšleli žáci šestých tříd během 
programu primární prevence.
Kromě tradičních aktivit v rámci třídních kolek-
tivů a vyučovaných předmětů, které musely být 
ve většině případů realizovány distančně, pro-
běhly v letošním školním roce na 2. ZŠ Dobříš 
přes monitory i dva speciální programy primární 
prevence. Zúčastnili se jich všichni žáci šestého 
ročníku se svými třídními učiteli. Programy pro 
školu realizovala organizace Magdalena, o. p. s., 

z Mníšku pod Brdy. V rámci dubnového on-line 
setkání se žáci mimo jiné dozvěděli, na koho se 
mohou obrátit, pokud si nebudou vědět rady 
v  určitých situacích (Linka bezpečí, aplikace  
Nepanikař, IZS, OSPOD, pedagogové ve ško-
le,  ...). Program byl zaměřen i na pocity v dlou-
hotrvající distanční výuce, hledání pozitiv této 
situace, uvědomování si, že je normální cítit se 
někdy smutný a že je k dispozici vždy někdo, 
kdo pomůže. V květnu pak žáci absolvovali ještě 
jeden on-line program, tentokrát na téma vzta-
hů ve třídě.

Ing. Ivana Kropáčková Štroufová

Zprávy z Lidické
Letos by se legendární tvůrce pohádkové po-
stavičky Krtečka, Zdeněk Miler, dožil 100 let. 
Zemřel před 10 lety, v roce, kdy jeho speciálně 
vyrobený maskot Krtka vyletěl s americkým 
astronautem A. Feustelem do vesmíru (po Ne-
rudových Písních kosmických…).
O popularizaci těchto událostí, stejně jako 
o  vše spojené s kosmonautikou, se zasloužil 
a  dále stará Milan Halousek, předseda Astro-
nautické sekce České astronomické společ-

nosti. (V dobříšské městské knihovně měl pro 
dospělé přednášku před rokem.)

Za dodržení všech hygienických opatření byla 
21. 4. přednáška – povídání pro děti naší školy, 
odpovídání na dotazy a focení s postavičkou 
Krtka (130centimetrový maskot). 
První stupeň se dozvěděl o všech zvířatech, 
která kdy do kosmu vyletěla, a děti z druhého 
stupně mohly na videu vidět nejen posádku 

vesmírné lodi s  Krtečkem, ale dozvěděli se 
mnoho „užitečných rad“, jak žít na vesmírné 
stanici…

A pokud vám, čtenářům, můžeme dát tip na 
výlet – určitě by se vám mohla líbit netradiční 
ZOO Papouščí ráj (Osnice – část obce Jeseni-
ce za Břežanským údolím), kam děti vyrazily 
14. 5.

Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy

Primární prevence on-line pro žáky 6. ročníku na 2. ZŠ Dobříš 
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Kameny zmizelých připomínají konkrétní osobu 
prostřednictvím textu, který je vyrytý do mosaz-
né destičky. Text na kameni začíná pokaždé slo-
vy: „Zde žil“, za nimiž následuje jméno konkrétní 
osoby a její životopisné údaje.
První kameny chceme tímto způsobem věno-
vat rodině lékaře Richarda Frankla, který bydlel 
s manželkou a dcerou na náměstí v domě čp. 106. 
Doktor Frankl se narodil v Dobříši v roce 1893, 
v roce 1920 vystudoval medicínu na lékařské 
fakultě Německé univerzity v Praze a po pra-
xi v pražské zemské nemocnici se stal státním 
obvodním lékařem v rodné Dobříši. Byl zde vá-
ženým občanem a členem městské rady. Po ně-
mecké okupaci a vyhlášení protektorátu patřil 
k těm nemnoha lékařům, kterým bylo povoleno 
pokračovat v lékařské praxi, ačkoli nesměli ošet-
řovat jiné než židovské pacienty.
Dne 4. 9. 1942 byli doktor Richard Frankl, jeho 
žena Viktorie a dcera Jiřina deportováni do  
Terezína. V ten den byli dobříšští Židé donuceni 

shromáždit se za hotelem Heinz, s sebou mohli 
mít zavazadlo do 50 kg. Poté všichni odešli pěš-
ky na nádraží a nastoupili na vlak, který je dovezl 
nejprve do terezínského ghetta. Viktorie a Jiřina 
Franklovy opustily společně Terezín 19. 10. 1944 
v transportu do Osvětimi, kde byly ve stejném 
roce zavražděny. Richard Frankl byl deportován 
do koncentračního tábora v Dachau, kde ve 
věku 51 let zemřel. 
Podobný osud postihl téměř sto židovských 
obyvatel města a blízkého okolí, kteří byli po-
voláni do transportů v září a v říjnu roku 1942. 
Jejich cesta začala na dobříšském vlakovém ná-
draží a skončila v koncentračních táborech Malý 
Trostinec, Treblinka a Osvětim, kde bohužel té-
měř všichni zahynuli. Nejmladší oběti deporta-
ce bylo 8 let. 
Kameny zmizelých nabízejí zajímavou formu, 
jak ve veřejném prostoru připomenout osudy 
lidí, kteří zahynuli během druhé světové války. 
Proto se do projektu zapojili i žáci sedmé třídy 

Kameny zmizelých připomenou dobříšské  
oběti holocaustu
V Dobříši letos poprvé položíme takzvané „kameny zmizelých“ připomínající oběti holocaustu. Kameny 
zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, umisťované do chodníku před domy, kde žily 
oběti nacistické totality. Projekt vznikl v Německu v roce 1992 a záhy se přenesl do všech evropských 
zemí. V současné době je v České republice položeno už několik stovek těchto kamenů.

ZŠ Trnka, kteří v rámci několika vyučovacích 
předmětů pátrají po osudech dobříšských ži-
dovských rodin. S umístěním kamenů zmizelých 
tak ožijí někdy zapomenuté příběhy dobříš-
ských ulic a domů.

Jitka Urbanová, 
zastupitelka města Dobříše

Trnka se zapojila do projektu Kameny zmizelých
Prastarý latinský citát říká, že historie je učitel-
kou života. Nejen proto se některé druhostupňo-
vé pedagožky z Trnky rozhodly zapojit trnkové 
sedmáky do dlouhodobého projektu Kameny 
zmizelých. Ten probíhá ve spolupráci s městem, 
které si tímto způsobem připomíná památku 
dobříšských židovských rodin a postupně před 
domy těchto bývalých obyvatel Dobříše instalu-
je do chodníků takzvané „stolpersteiny“ – kame-
ny zmizelých.
„Jde o velmi dobrou příležitost, jak žáky seznámit 
s dějinami míst, která důvěrně znají nebo kolem 
nich denně procházejí, a jak jim prostřednictvím 
zážitku a prostřednictvím sběru historického 
materiálu přiblížit dobu, kterou sice nezažili, ale 
mohou se z ní hodně naučit,“ přibližuje motivaci 
vyučujících Petra Klvačová, učitelka dějepisu 
a občanské výchovy. 
Od dubna do června žáci a žákyně v rámci něko-
lika vyučovacích předmětů pátrají po osudech 

dobříšských židovských rodin a sbírají a zpraco-
vávají informace o podmínkách života českých 
Židů za druhé světové války. Kromě dějepisu 
a občanské výchovy se téma projektu objevuje 
také v českém jazyce a literatuře a ve výtvar-
né výchově. Pod vedením paní učitelky Jany 
Zajícové čtou sedmáci beletrii, která vypráví 
příběhy židovských dětí za války, a učí se psát 
reportáž o průběhu celého projektu. Ve výtvar-
né výchově je pak paní učitelka Fanča Vanda-
sová seznamuje s výtvarnou tvorbou období 
holocaustu a  se symboly židovské kultury. Zá-
žitkově vedenou úvodní lekcí do projektu byla 
„bojovka“ ve městě a blízkém okolí. Účastníci 
se vydali po stopách fiktivní židovské dívky Dity 
a hledali úryvky z jejího deníku a dobové doku-
menty zachycující období protektorátu. V  cíli 
trasy pak děti obdržely jako nápovědu takzvaný 
transportní lístek členů rodiny dobříšského lé-
kaře Richarda Frankla (všichni rodinní příslušníci  

zahynuli v roce 1944). Tak se dozvěděly, co je bě-
hem projektu ještě čeká a že budou dále pátrat 
po osudech právě této rodiny z Dobříše. „Projekt 
bude pokračovat po skončení letních prázdnin 
a jeho vyvrcholením by na podzim mělo být zasa-
zení kamenů zmizelých před dům na dobříšském 
náměstí, který Franklovi obývali v době před jejich 
deportací do koncentračního tábora,“ doplňuje 
Petra Klvačová.

Za ZŠ Trnka Adéla Sauerová
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Přijímací zkoušky na ZUŠ Dobříš pro školní 
rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 21.–25. 6. 
2021
ZUŠ Dobříš nabízí tři základní obory – hudební, 
taneční a výtvarný, ve kterých jsou žáci rozděle-
ni podle věku. Všichni zájemci o studium právě 
těchto oborů jsou nyní srdečně zváni k přijíma-
cím zkouškám. 
Hudební obor: přijímací zkoušky 21.–23. 6. 
2021 v koncertním sále ZUŠ (1. patro vpravo).
V rámci hudebního oboru jsou na ZUŠ Dobříš 
vyučovány klávesové nástroje (klavír, elektric-
ké klávesové nástroje a akordeon), strunné ná-

stroje (housle, kytara klasická, elektrická kytara, 
basová kytara, kontrabas), dechové nástroje 
(zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, 
trubka, tenor, pozoun, tuba), bicí nástroje, pě-
vecká hlasová výchova a také sborový zpěv. 
Taneční obor: přijímací zkoušky 25. 6. 2021 
v tanečním sále ZUŠ (přízemí vlevo).
Taneční obor se na ZUŠ Dobříš vyučuje od roku 
1981. Je určen pro děti od 6 let a jeho žáci se 
účastní řady veřejných vystoupení. Pro příští 
školní rok navíc došlo k rozšíření prostor, po ne-
zbytných úpravách se taneční obory ZUŠ Dobříš 
přestěhovaly do přízemí v budově po bývalé 
bance Moneta a mohou tím pádem nabírat do 
naplnění kapacity další nové zájemce. 
Výtvarný obor: rodiče budou kontaktováni za-
čátkem září učiteli výtvarného oboru.
Výtvarný obor na ZUŠ Dobříš má dvě základní 
formy studia. Tou první je kresba, malba, mode-
lování a tou druhou je keramika. 
Děti budou ke studiu na ZUŠ Dobříš přijímá-
ny na základě přihlášky a úspěšně vykonané 
přijímací zkoušky.
Přihláška a bližší informace jsou ke stažení na 
stránkách školy www.zusdobris.eu. 

Jarní výzva 2021 na Gymnáziu Karla Čapka 
v Dobříši
Vzhledem k dlouhé absenci pohybových aktivit dětí nejen ve výuce, ale i v mimoškolní činnosti při-
pravili učitelé tělesné výchovy pro své žáky Jarní výzvu. Důvodem byla motivace k pohybu. 
Žáci si mohli vybrat tyto sportovní aktivity: běh, chůzi nebo cyklistiku. Každý získaný kilometr 

byl bodově ohodnocen – 
chůze 2 body, běh 3 body 
a kolo 1 bod. Výzva pro-
bíhala v dubnu a květnu. 
Soutěžily mezi sebou 
třídy nižšího a vyššího 
gymnázia. V doprovodné 
kategorii soupeřili i učite-
lé. Byla vytvořena tabul-
ka pro top 10 nejlepších 
výkonů v každé kategorii 
a pro top 10  nejlepších 
s celkovým počtem bodů. 
Ihned po vyhlášení výzvy 
se tabulky začaly plnit  
kilometry a body, denně 

Přijímací zkoušky na Základní uměleckou školu Dobříš 
proběhnou v červnu
Dobříšská základní umělecká škola má za sebou více než sedmdesátiletou historii. Za tu dobu přiví-
tala Základní umělecká škola Dobříš (ZUŠ Dobříš) již stovky žáků, kteří se zde naučili hrát na hudební 
nástroje, tančit nebo jakkoli jinak tvořit pod vedením opravdových odborníků a kvalifikovaných pro-
fesorů. V čele školy stojí ředitel Jan Voděra a mezi pedagogy jsou zde starší a zkušení profesoři, stejně 
jako mladí a nadšení učitelé. Pokud chcete vaše dítě také přihlásit do ZUŠ Dobříš, máte nyní šanci…

„Pro hladký průběh přijímacího řízení a včasného 
vytvoření harmonogramu prosíme o vyplnění a za-
slání přihlášek v předstihu,“ zdůrazňuje ředitel ZUŠ 
Dobříš. 
Vyplněné přihlášky můžete zaslat na adresu: Mí-
rové náměstí 69, 263 01 Dobříš, nebo vhodit pří-
mo do schránky ZUŠ, případně poslat na e-mail: 
zus.dobris@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek bude 
14. 6. 2021. 
Jaké schopnosti jsou u dětí při přijímacích 
zkouškách sledovány, upřesňuje ředitel ško-
ly Jan Voděra: „U hudebních oborů je to v první 
řadě hudební sluch. Dítě by mělo umět zazpívat 
zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat 
vyšší a nižší tón a tak dále. Součástí přijímaček je 
také zopakování rytmického úryvku a zpěv jed-
noduché lidové písně. Učitelé tanečního oboru 
pak zase sledují přirozenou pohyblivost a zkouší 
rytmická cvičení. U přijímání na výtvarné obory se 
zjišťuje schopnost prostorového, barevného a tva-
rového vnímání.“
Současné učitele a žáky ZUŠ Dobříš budete moci 
vidět na připravovaných červnových koncertech 
školy. „Na den dětí, tedy 1. června od 14  hodin, 
proběhne koncert před budovou školy v rámci ce-
lorepublikového projektu ZUŠ Open. Slavnostní 
absolventský koncert školy uspořádáme 10.  6. 
od 18 hodin, vzhledem k rozvolnění může proběh-
nout v zrcadlovém sále dobříšského zámku. Závě-
rečný koncert školy ke Dnům evropské hudby pak 
plánujeme na 24. 6. 2021 před budovou školy, opět 
od 14 hodin. Všechny potřebné informace pravidel-
ně aktualizujeme na webových stránkách školy,“ 
upřesňuje ředitel ZUŠ Dobříš Jan Voděra. 

Zpracovala DH

přibývalo téměř 1 000 km. Po lesích bylo mož-
né potkávat děti soutěžící ve všech katego-
riích, někdy se dávaly dohromady i celé třídy, 
aby přinesly do soutěže co největší bodový 
zisk. 
V době uzávěrky Dobříšských listů se v čele 
bodování tříd nižšího gymnázia drží sekunda 
s 5 571 body, vyššímu gymnáziu vládne kvinta 
s 12 131 body. V celkovém bodování jednot-
livců vede Markýza s 1 567 body, druhé místo 
si udržuje Katalaanec s 1 476 body a skvělé tře-
tí místo zatím obsadil Babushka s 1 435 body. 
40.  den výzvy se podařilo nepředstavitelné 
– byla překonána meta 40 000 km! Účastníci 
vlastně dohromady oběhli, obešli a objeli na 
kole celý svět. Soutěž končí 31. května 2021 
a  do té doby ještě očekáváme velké bodové 
přírůstky a možné změny v pořadí. Rádi by-
chom stejnou akci opakovali pravidelně každý 
rok. Podrobné statistiky naleznete na webu 
https://vyzva.gymkc.cz.

Za Gymnázium Karla Čapka Dobříš 
zpracovali učitelé tělocviku
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Do odvolání je otevřeno: pátek 10.00–16.00; 
sobota a neděle 10.00–17.00.
 
Výstavní sál KD – otevřeno od 10. 5. 2021
Vstup možný pouze s respirátorem, individuál-
ní prohlídky – 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy 
(cca 10 osob najednou), návštěvníci jsou povin-
ni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li 
o členy jedné domácnosti.

Výstava fotografií Jirky Jirouška NEBESKÉ
Řekl o sobě: Narodil jsem se v květnu roku 1975. 
Létám od léta 1994 a přibližně od té doby také 
fotografuji. Archiv leteckých fotografií vytvá-
řím více jak 15 let. Létám na „hadru“ – na mo-
torovém paraglidu. Převážná většina mých 
leteckých fotografií vznikla na tomto leteckém 
mopedu. Jsem pilotem i fotografem zároveň, 
před sebou žádné sklo, cítím vítr i vůni trav, tep-
lotu vzduchu na tváři. Abych dosáhl technicky 
co  nejkvalitnějšího obrázku, vynáším s sebou 
nahoru plnoformátovou digitální zrcadlovku.
Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do 
20. 6. 2021. Otevřeno po–čt 8.30–16.00, pá-
tek a sobota zavřeno, ne 14.00–16.00. Vstup 
zdarma! 

8. 6. 2021 Techtle Mechtle a Kočky 
– travesti show „Nemocnice na pokraji zkázy“ 
Přeloženo na čtvrtek 2. září 2021.
Některá protiepidemická opatření, především 
omezení kapacity na 50 %, nám bohužel stále 
nedovolují uskutečnit plánované divadelní či 
hudební produkce, zvláště ty, jejichž technické 
zajištění je velmi nákladné. 
Z těchto důvodů musíme po dohodě s pořada-
teli show, členy skupin Techtle Mechtle a Kočky, 
opět zrušit jejich červnové představení a přelo-
žit jej na čtvrtek 2. září 2021. 
Je nám to moc líto, ale spolu s účinkujícími se 
těšíme na dobu, kdy nebudou povinné roušky, 
testy a sál se zaplní do posledního místečka. 
Vstupenky, které ale i nadále zůstávají v plat-
nosti, můžete vrátit v kanceláři KD – 1. patro, 
po–čt 8.00–15.30, u paní Elišky Sobotkové, 
nebo u pana Marka Hájka, tel. 318 521 302. 
Kočky a Techtle Mechtle děkují za pocho-
pení.

Naopak ale stále věříme, že 24. 7. 2021 již bude 
možné bez větších kapacitních omezení uspořá-
dat tradiční akci Summer Fest Dobříš. Jednáme 
s účinkujícími, ale účast už předběžně potvrdila 
kapela Gaia Mesiah. Více o programu najdete 
v příštích DL. 

Jindřiška Kastnerová, KS Dobříš

Chodící dřevo žije na Dobříši 
Loutkářskou magií prosáklé místo najdete nyní 
na Dobříši v Prokopově zahradě. V půvabném 
uměleckém domě a zahradě již zesnulého ma-
líře a sochaře a místního podivína Jana Hellera, 
kam můžete také nahlédnout do jeho galerie 
a ateliéru, a možná se setkat i s jeho duchem.
Jeho dcera výtvarnice, loutkářka a improvizátor-
ka Eva Hellerová Hodinková zde vytvořila malé 

loutkové divadélko Chodící dřevo a řezbářskou 
dílnu, kde můžete sami dřevo rozchodit a naučí-
te se, jak mu dát život tvořením a hraním si. Zku-
síte si malování a způsoby, jak navrhnout loutku 
i pěknou řádku řemesel od loutkařiny, herectví, 
přes truhlařinu, tesařinu až po kovařinu, prostě 
dřinu. Vhodné pro rodiny, skupiny, ale tvoří zde 
také dvouletí i devadesátiletí loutkáři. Máme in-
dividuály, ale i kroužky atd. atd.
Objednat si můžete napříiklad přednáško-
-představení a osvětu „Kouzlo jménem loutka“ 
anebo se zúčastnit zážitkového projektu „The 
moment 37“ zaměřeného na intuici a spontán-
nost. Netradiční oslavy všeho druhu atd. Vše je 
vhodné pro všechny.
Nebo prostě jen přijeďte nasát atmosféru, 
zkusit ostrost dlát a nechat si udělat u kafíčka 
s Ptačím mužem od Evy nebo jejího syna Fran-
tiška portrét.
Kontakt a další informace: 
• tel.: 601 058 062
• e-mail: evahodinkova@gmail.com
• fotoalbum: www.evahodinkova.rajce.net
• facebook: Chodící dřevo

Těším se na vás, Eva Hodinková

Kultura – červen 2021
Díky uvolňování omezení a zlepšující se epide-
mické situaci obnovujeme některé provozy KS:

Depozit a archiv Muzea města Dobříše 
Mírové nám. 71 – otevřeno od 4. 5. 2021
Úřední hodiny pro veřejnost a badatele: 
út, čt 9.00–12.00; st 13.00–17.00.
Vstup možný pouze s respirátorem, pouze indi-
viduální návštěvy. Předchozí telefonické objed-
nání vítáno. 

Muzeum hraček na zámku – otevřeno od 7. 5. 
2021 

Vstup možný pouze s respirátorem, individuál-
ní prohlídky – 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy 
(cca 5 osob najednou), návštěvníci jsou povinni 
udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li 
o členy jedné domácnosti.

Letní Kino na kolečkách
Více informací na straně 19
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Zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz

Otevřeno celoročně
září–červen út–ne / 8.00–16.30
červenec–srpen út–ne / 9.00–17.30

Červen 2021
Výstava uměleckých děl Františka Kříže
úterý–neděle 8.00–16.00

Proč slavit jubileum Radia Free Europe právě 
na  Strži? U počátků slavné rozhlasové stanice 
stál novinář Ferdinand Peroutka. V podkroví 
venkovského domu svého blízkého přítele Karla 
Čapka měl vlastní světničku, Peroutkárnu. Mů-
žete si v ní prohlédnout řadu vzácných osobních 
předmětů a nově i průkazů: novinářský, očkova-
cí i cestovní, nahrazující slavnému emigrantovi 
pas. Nechybí vtipný pohled „Ferdovi od Titiny“, 
herečky Adiny Mandlové. 
Na slavného žurnalistu a jeho kolegy ze „Svo-
bodky“ zavzpomínají v sobotu 12. června 
od 14 hodin na Strži renomovaní historici Mar-
tin Nekola a Michal Stehlík, výklad zpestří barev-
né diapozitivy z Peroutkova soukromí.
O tradici i současném angažmá spisovatelské 
organizace PEN klub v boji proti totalitám pro-
mluví Jiří Dědeček, známý písničkář, básník, 
textař, překladatel, spisovatel a zároveň před-
seda Českého centra Mezinárodního PEN klu-
bu. O úloze současné žurnalistiky bude v tomto 
kontextu diskutovat Martin Groman, předseda 
Společnosti Ferdinanda Peroutky, s nositeli pe-
routkovské ceny Jindřichem Šídlem a Petrem 
Fischerem.
Přibližně od 18.30 naváže na čapkovské téma 
komorní program připravený Švandovým di-
vadlem v Praze. V rámci muzejní noci zůstane 
Památník otevřený až do 22 hodin.

Více informací:
www.capek-karel-pamatnik.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 
www.instagram.com/pamatnikkarlacapka/ 

Kolektiv Památníku Karla Čapka

Začátkem září přivítáme v Zrcadlovém sále dob-
říšského zámku světově uznávaného českého 
houslistu Jakuba Třasáka, který vystupuje se 
svým osobitým stylem hry napříč hudebními 
žánry na světových podiích jako Carnegie Hall, 
The Boston Symphony Hall, Kennedy Center 
či Symphony Hall v Portoriku. Je absolventem 
Berklee College Of Music v Bostonu. Se svým 
kvartetem (housle, klavír, basové kytara a bicí) 
představí americký a evropský pop, skladby fi l-
mové tvorby i virtuózní skladby. 

Po dokončení stavby varhan v kostele Nejsvě-
tější Trojice koncem září chystáme koncerty 
varhanní hudby (Jaroslav Tůma, Alfréd Haber-
mann).
Na říjen máme pro vás připravené dva koncerty. 
V kostele bychom rádi představili soubor Picco-
lo coro & Piccola orchestra pod vedením Marka 
Valáška a na zámku Kinsky Trio Prague manže-
lů Sedlákových Hůlových a Veroniky Böhmové 
(housle, violoncello a klavír). Na listopad plánu-
jeme koncert Škampova kvarteta v Zrcadlovém 
sále a v prosinci chceme uvést v kostele advent-
ní koncert a Českou mši vánoční od Jakuba Jana 
Ryby. 

Těšíme se na vás a věříme, že nám okolnosti 
dovolí se po dlouhé době sejít v krásném pro-
středí dobříšského zámku a v kostele Nejsvětější 
Trojice. Přesné termíny všech připravovaných 
koncertů budou s přihlédnutím k vládním opat-
řením včas zveřejněny. 

Ve veřejné sbírce stále ještě schází částka ve 
výši cca 420 000 Kč, která představuje necelých 
10  % z celkové ceny nástroje. Stále se nabízí 
možnost adopce píšťal a zaslání darů na č. účtu 
115-99660227/0100. 
Za vaše dary děkujeme. 

Ivo Kylar, předseda spolku

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Vážení návštěvníci, jsme moc rádi, že díky vlád-
ním opatřením můžeme s určitými omezeními 
znovu otevřít.
Od 1. června můžete navštívit dlouho slibova-
nou výstavu plastik, obrazů a hudebních nástro-
jů včetně největší kytary výtvarníka Františka 
Kříže. Navštívit ji budete moci od úterý do ne-
děle v čase od 8.00 do 16.00. Vstupné je 40 Kč. 

Od  1. června také plánujeme znovuotevření 
okruhu Dobříšské přízraky – strašidelnou podí-
vanou určenou především pro rodiny s dětmi. 
O možném otevření francouzského parku vás 
budeme zavčas informovat. Muzeum hraček 
je otevřeno od pátku do neděle. Aktuální infor-
mace naleznete na webových stránkách www.
zamekdobris.cz v sekci Otevírací doba. 
Těšíme se na vás.

Letní Kino na kolečkách 
opět zavítá 
do anglického parku
Pokud jste fanoušky fi lmu a libujete si v letním 
počasí, máme pro vás skvělou zprávu! 
Do anglického parku u dobříšského zámku opět 
zavítá s kulturním zážitkem v nebývalé atmosfé-
ře putovní Kino na kolečkách.
Organizátoři z města a kina připravili k promítá-
ní hned několik zajímavých snímků. Už 9. červ-
na se můžete přijít podívat na novou českou 
pohádku s názvem Princezna zakletá v čase, 
7.  července se bude promítat komedie Matky 
a na 11. srpna je připraven rodinný fi lm Gump 
– pes, který naučil lidi žít. (Změna programu vy-
hrazena – dle vládních opatření).
Ke sledování fi lmů pod širým nebem vás zve 
město Dobříš a Kino na kolečkách. 

Za město Dobříš zpracovala Radka Brožová

Za Svobodkou do Čapkárny
V sobotním odpoledni 12. června připomenou významní historici, spisovatelé a novináři 
v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 70. narozeniny Rádia Svobodná Evropa. 

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice 
v Dobříši připravuje další benefi ční koncerty
Vážení přátelé, podporovatelé obnovy dobříšských varhan a milovníci dobré hudby, stále na vás 
myslíme, s nadějí očekáváme uvolnění vládních pandemických opatření a připravujeme pro vás 
benefi ční koncerty nabízející krásné hudební zážitky.
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Pane Svěcený, jste na Dobříši v posledních le-
tech častým hudebním hostem. Před zhruba 
2 lety jste hrál pro naše dobříšské varhany, 
pravidelně vystupujete na benefičních kon-
certech Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové. 
Proč právě Dobříš?
Místo dělají lidé. Se Zdeňkou už 5 let spolupra-
cuji na různých kulturních projektech, díky ní 
jsem se na Dobříši seznámil s řadou lidí, dnes 
už přátel, včetně mé úžasné klavírní partnerky 
Lucie Tóth. Na dobříšský zámek jsem jezdil hrát 
už jako student Akademie múzických umění. 
To místo mě opravdu inspiruje a jsem přesvěd-
čen, že Dobříš je lokalita, která si festival tohoto 
typu zaslouží. Je to velký přínos pro prestiž a ce-
loplošné pozitivní zviditelnění Dobříšska.

Co je na realizaci a organizaci tak velkého 
festivalu nejobtížnější? 
Nejdůležitější a nejtěžší je začít. Potřebuje-
te společenství lidí, kteří myšlenkou festivalu 
opravdu žijí a jsou ochotni pro ni hodně udě-
lat. První ročník je zároveň nultý, vše se teprve 
rodí. Zásadní je výborná spolupráce s městem, 
zámkem, médii, zvolit kvalitní dramaturgii, ne-
uvažovat subjektivně komerčně, ale seriózně 
ekonomicky, festival má své neoddiskutovatel-
né náklady... Čím lépe se pomyslný festivalový 
strom zasadí, tím lepší plody postupně vydá. 
Letos je samozřejmě pro nás obzvláště důleži-
tá cenotvorba, snažili jsme se vstupenky držet 
třeba oproti Praze spíše v dolních patrech a pře-
dem děkujeme všem, kteří si je zakoupí a festi-
val podpoří. Technickou produkci má na starost 

Zdeňka, řeší vše od grafiky, přes stage a vstu-
penky, já se věnuji smlouvám, výstavě, médiím.
 
Unikátní výstava slavných evropských hous-
lí. Mohl byste nám přiblížit, co si pod ní mů-
žeme představit?
Uvidíte výstavu unikátních špičkových houslí 
17.–20. století, kterou jsme situovali do prostor 
zámecké oranžerie. Rozhodně si ji nenechte ujít 
a přijďte si odpoledne prohlédnout nádherné 
italské, francouzské, německé a české hous-
le, které patří mezi absolutní světovou špičku. 
Guarneri, Guadagnini, Rogeri, Ruggeri, Vuillau-
me, Stainer, ... samé originály, které jsme zapůj-
čili výhradně ze soukromých sbírek z pěti evrop-
ských zemí. Absolvujete se mnou komentované 
prohlídky, uvidíte i práci houslaře. Nezapomněli 
jsme samozřejmě ani na děti, pro které jsme při-
pravili malé housličky různých velikostí a různé 
rarity, aby si je mohly vyzkoušet. I když bude 
výstava „pouze“ jednodenní, mohu říci, že svým 
obsahem nemá u nás obdoby.

Na děti v programu myslíte opravdu hodně, 
zejména o víkendu, kdy jste kromě hous-
lařské dílny připravili koncert vynikajícího 
dětského sboru Pueri gaudentes a pohádku 
Český Honza…
Tuto část dramaturgie jsem přenechal Zdeňce, 
má přehled o dobrých divadlech a překvapivě 
i o pěveckých sborech. LOKVAR jsem, přiznám, 
jako člověk zaměřený na hudbu neznal. Jsou to 
výborní herci Divadla v Dlouhé, bývalí členo-
vé Dejvického divadla, kteří vystudovali lout-
koherectví a nadále se mu i věnují. Reference 
jsou takové, že se na jejich odpolední pohád-
ku půjdu podívat i já, jako lehce přerostlé dítě. 
Před  zkouškou s Cigánskými Diabli na večerní 
představení to bude, myslím, ten správný relax. 
Pueri gaudentes je špičkový sbor, plánovali jsme 
společné vystoupení na loňský benefiční večer 
NFZZ, ale covid s námi se všemi zamával. Tak le-
tos na podzim to doufám napravíme.

Zmínil jste covid… Jak jste se Vy osobně po-
pral s celou situací a udržel si pokud možno 
optimismus v duši… ?
Jako OSVČ v kultuře jsem rychle pochopil, že si 
v naší branži budeme muset pomoci sami. Covi-
du se bráním tak, že jsem v 60 letech poprvé začal 
cvičit. Regulérně dvakrát týdně doma posiluji. Zá-
roveň jím zdravě a futruju se vitamíny. Neznalost 
a nefalšovaná hloupost některých našich politi-
ků způsobila, že se nedotovaná kultura ocitla na 
„konci potravního řetězce“. Máme však možnost 
tyto škody postupně napravit, já  za sebe mohu 
prohlásit, že pro to udělám vše, co bude v mých 
silách. Bez optimismu v duši bych to, co jsem 
v posledních měsících zažil, opravdu „nedal“.
 
Představil byste nám blíže festivalový pro-
gram?
Dramaturgie 1. ročníku je postavena na origina-
litě, a tak budou celovečerní koncerty protkány 

Kultura je služba s velkým S...
Léto se kvapem blíží a s ním i dlouho připravovaný zbrusu nový hudební open air festival na zámku 
Dobříš. Od 10. do 15. 8. 2021 se na nádvoří nově zrekonstruované oranžerie a v zahradách francouz-
ského parku odehraje celkem 7 hudebních představení a nebude chybět ani nedělní divadlo pro 
děti. V sobotu 14. 8. od 13.00 pak budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si unikátní výstavu 
slavných evropských houslí čtyř staletí… Nejen na to vše jsme se zeptali organizátora celé akce, 
houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, který na festivalu spolupracuje s herečkou Dejvického 
divadla Zdeňkou Žádníkovou Volencovou.

nejen zmíněnou výstavou houslí, ale také pes-
trým odpoledním víkendovým programem. 
Na své si přijdou milovníci kultury všech gene-
rací. 
Slavnostní zahajovací koncert i druhý bene-
fiční festivalový večer se odehraje na nádvo-
ří oranžerie. Na prvním večeru zazní hudba 
18.  a  19. století, vystoupí tady spolu se mnou 
a  Zdeňkou výborná virginalistka Michaela Ká-
čerková, jeden z nejlepších českých violistů 
Karel Untermüller a třešinkou na pomyslném 
festivalovém dortu bude mladá arménská so-
pranistka Varine Mkrtchyan. Druhý, benefiční 
koncert se ponese na vlnách autorské poezie 
Zdeňky, tónů klavíru mé mimořádné pianistky 
Lucie Tóth a mých houslí. Vstupné je věnováno 
ve prospěch Sdružení pro podporu obnovy var-
han v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 
Následující večer se francouzský park dobříš-
ského zámku ocitne VE ZNAMENÍ OHNIVÉ-
HO TANGA! Tango Nuevo letošního jubilanta  
Ástora Piazzolly (100 let od narození) a jeho 
předchůdců či pokračovatelů zazní v podání 
pěti vynikajících instrumentalistů tří genera-
cí (Svěcený, Horák, Kot, Stocker, Řehák). Tato 
temperamentní hudba se bude prolínat s ob-
rovskou virtuozitou jednotlivých hráčů a špič-
kovým tanečním mistrem Eduardem Zubákem 
a jeho partnerkou. 
Skutečným a nevšedním lákadlem bude koncert-
ní a divadelní představení „NA VIVALDIHO!“, 
kde si hudebníci a Zdeňka mění role a při hře 
na dobových houslích střídají scény z Vivaldiho 
života, které nepostrádají jemný humor, emoce 
i spoustu nečekaných informací. 
Sobotní večer je věnovaný koncertu jazzové-
ho a swingového zpěváka Jana Smigmatora. 
Předcházet mu bude odpolední výstava ital-
ských, francouzských, německých a českých 
houslí 17.–20. století! Komentované prohlídky 
přenesou návštěvníky do dávné historie Evro-
py, uvidí a uslyší například cremonské housle 
Guarneriho z roku 1733, Ruggeriho (1699),  
„německého Stradivariho“ Jacoba Stainera 
(1672), „pařížského Stradivariho“ J. B. Vuillauma 
(1836) a řadu dalších klenotů tohoto kumštu. 
Pro milovníky a obdivovatele sborového zpěvu 
od 15.00 současně proběhne ve francouzském 
parku koncert známého pěveckého sboru Pue-
ri gaudentes.
Nedělní odpoledne jsme zasvětili dětem 
a  pohádce Český Honza v podání divadelní-
ho souboru LOKVAR herců z pražského Divadla 
v Dlouhé. Na závěrečném koncertě se předsta-
ví česko-slovenský projekt „Jaroslav Svěcený 
a Cigánski Diabli“! Hudební uragán, který vás 
smete obrovskou dávkou energie všech účinku-
jících. Všichni členové bratislavského orchestru 
Cigánski Diabli jsou klasicky vystudovaní instru-
mentalisté, celý soubor je nejlepší svého druhu 
vůbec. K cimbálu zasedne jeden z nejšpičkověj-
ších hráčů na světě Ernest Szarközy! Jak vidíte, 
1. ročník má opravdu nabito!

Slovo na závěr?
Rádi bychom založili tradici, která by město Dob-
říš katapultovala mezi vyhledávané kulturní loka-
lity. Kultura je opravdu služba s velkým S. Přijďte 
si ji s námi ve dnech 10.–15. srpna na dobříšský 
zámek užít! Těšíme se na vás. 
Za umělecké vedení festivalu vám vše dobré 
přeje Jaroslav Svěcený.

Zpracovali organizátoři festivalu
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10. 8. ÚTERÝ
19:30   Slavnostní zahajovací koncert (nádvoří oranžerie)

Michaela Káčerková – virginal, Varine Mkrtchyan (Arménie) – soprán, Karel Untermüller – viola, 
Jaroslav Svěcený – housle, Zdeňka Žádníková Volencová – průvodní slovo. Vstupné 290 Kč

11. 8. STŘEDA
19:30   Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech (nádvoří oranžerie)

Jaroslav Svěcený – housle, Lucie Tóth – klavír, Zdeňka Žádníková Volencová – autorské básně, příčná � étna
Bene� ční koncert pro Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši. Vstupné 290 Kč

12. 8. ČTVRTEK
19:30   Ve znamení ohnivého tanga (francouzský park)

100 let od narození argentinského hudebního mága Ástora Piazzolly náš festival oslaví hudbou a tancem!
Jaroslav Svěcený – housle, Ladislav  Horák – akordeon, Martin Kot – akordeon, Viktor Stocker – akordeon, 
Milan Řehák – akordeon, a tanečník Eduard Zubák s partnerkou. Vstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 Kč

13. 8. PÁTEK
19:30   Na Vivaldiho! (francouzský park)

Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim možná ještě 
neslyšeli! Komorní orchestr Virtuosi Pragenses; scénář, režie a role Anny Giro Zdeňka Žádníková Volencová, 
v roli Antonia Vivaldiho Jaroslav Svěcený. Vstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 Kč

14. 8. SOBOTA
14:00   Slavné italské, francouzské, německé a české housle 

17.–20. století – exkluzivní výstava (nádvoří oranžerie)
Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 (16:00 uzavřená prohlídka pro soudní znalce)
- Houslařská dílna pro děti a zájemce v prostoru před oranžerií
- Návštěvníci si mohou s sebou přinést vlastní smyčcové nástroje a Jaroslav Svěcený jim o nich vše poví. 

Obsahově nejvýraznější výstava houslí v České republice.

15:00    Koncert pěveckého sboru Pueri gaudentes(francouzský park)
Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné vstupné 2+2 / 5 za 300 Kč

19:30   Swing and Classic aneb JS+JS 
Jan Smigmator – zpěv, Jaroslav Svěcený s kapelou Jana Smigmatora.
Hudba Franka Sinatry, Glenna Millera a daších skladatelů. Vstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 Kč

15. 8. NEDĚLE
15:00   Český Honza (francouzský park)

Pohádka pro celou rodinu – divadelní soubor LOKVAR. Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné vstupné 2+2 / 5 za 300 Kč

19:30   Cigánski Diabli (SK) a Jaroslav Svěcený (francouzský park)
... česko-slovenský uragán proletí dobříšským zámkem. Vstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 Kč
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FESTIVALU

 estival hudby
(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)

Karel UntermüllerKarel UntermüllerKarel UntermüllerKarel Untermüller – viola,  – viola,  – viola,  – viola, Karel Untermüller – viola, Karel UntermüllerKarel Untermüller – viola, Karel Untermüller
Vstupné 290 KčVstupné 290 KčVstupné 290 Kč

 Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech  Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech  Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech  Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech  Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech (nádvoří oranžerie)(nádvoří oranžerie)
 – autorské básně, příčná � étna – autorské básně, příčná � étna – autorské básně, příčná � étna – autorské básně, příčná � étna – autorské básně, příčná � étna

 Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech 
 – autorské básně, příčná � étna

 Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech  Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech 
 – autorské básně, příčná � étna

 Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech  Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech 
 – autorské básně, příčná � étna

 Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech  Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech 
 – autorské básně, příčná � étna

 Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech 
Bene� ční koncert pro Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši. Vstupné 290 KčVstupné 290 KčVstupné 290 KčVstupné 290 KčVstupné 290 KčVstupné 290 Kč

(francouzský park)
100 let od narození argentinského hudebního mága Ástora Piazzolly náš festival oslaví hudbou a tancem!100 let od narození argentinského hudebního mága Ástora Piazzolly náš festival oslaví hudbou a tancem!100 let od narození argentinského hudebního mága Ástora Piazzolly náš festival oslaví hudbou a tancem!100 let od narození argentinského hudebního mága Ástora Piazzolly náš festival oslaví hudbou a tancem!100 let od narození argentinského hudebního mága Ástora Piazzolly náš festival oslaví hudbou a tancem!100 let od narození argentinského hudebního mága Ástora Piazzolly náš festival oslaví hudbou a tancem!100 let od narození argentinského hudebního mága Ástora Piazzolly náš festival oslaví hudbou a tancem!

Viktor Stocker Viktor Stocker Viktor Stocker – akordeon, – akordeon, – akordeon, – akordeon, 
Vstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 KčVstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 KčVstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 KčVstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 KčVstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 KčVstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 KčVstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 Kč

Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim možná ještě Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim možná ještě Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim možná ještě Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim možná ještě Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim možná ještě Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim možná ještě 
Zdeňka Žádníková Volencová, Zdeňka Žádníková Volencová, Zdeňka Žádníková Volencová, Zdeňka Žádníková Volencová, Zdeňka Žádníková Volencová, Zdeňka Žádníková Volencová, 

 Slavné italské, francouzské, německé a české housle  Slavné italské, francouzské, německé a české housle  Slavné italské, francouzské, německé a české housle  Slavné italské, francouzské, německé a české housle  Slavné italské, francouzské, německé a české housle  Slavné italské, francouzské, německé a české housle  Slavné italské, francouzské, německé a české housle  Slavné italské, francouzské, německé a české housle  Slavné italské, francouzské, německé a české housle  Slavné italské, francouzské, německé a české housle 
oranžerie)oranžerie)oranžerie)oranžerie)

Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 (16:00 uzavřená prohlídka pro soudní znalce)Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 (16:00 uzavřená prohlídka pro soudní znalce)Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 (16:00 uzavřená prohlídka pro soudní znalce)Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 (16:00 uzavřená prohlídka pro soudní znalce)

- Návštěvníci si mohou s sebou přinést vlastní smyčcové nástroje a Jaroslav Svěcený jim o nich vše poví. - Návštěvníci si mohou s sebou přinést vlastní smyčcové nástroje a Jaroslav Svěcený jim o nich vše poví. - Návštěvníci si mohou s sebou přinést vlastní smyčcové nástroje a Jaroslav Svěcený jim o nich vše poví. - Návštěvníci si mohou s sebou přinést vlastní smyčcové nástroje a Jaroslav Svěcený jim o nich vše poví. - Návštěvníci si mohou s sebou přinést vlastní smyčcové nástroje a Jaroslav Svěcený jim o nich vše poví. - Návštěvníci si mohou s sebou přinést vlastní smyčcové nástroje a Jaroslav Svěcený jim o nich vše poví. - Návštěvníci si mohou s sebou přinést vlastní smyčcové nástroje a Jaroslav Svěcený jim o nich vše poví. - Návštěvníci si mohou s sebou přinést vlastní smyčcové nástroje a Jaroslav Svěcený jim o nich vše poví. 

  Koncert pěveckého sboru Pueri gaudentes(francouzský park)

Vstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 Kč

Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné vstupné 2+2 / 5 za 300 Kč

Svěcený (francouzský park)
Vstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 Kč

Svěcený 
Vstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 Kč

Svěcený 

 estival hudby estival hudby estival hudby estival hudby estival hudby
ZÁMEK DOBŘÍŠ

10. – 15. 8.21

PODPOŘME SPOLEČNĚ ČESKOU KULTURU. TĚŠÍME SE NA VÁS.

Předprodej vstupenek: Goout.net, Infocentrum Dobříš, zámek Dobříš

Akce je spolupořádána
městem Dobříš.
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TÝDEN PRO DĚTI (HLEDAČKA ) od 1. do 13. 6.
Soutěž o knižní a věcné ceny! Nová hra s úkoly 
po městě pro děti od nejmenších po teenage-
ry: podmínky najdete na webu a facebooku 
knihovny. Malé děti mohou soutěžit s doprovo-
dem rodičů. Vyzvedněte si herní plán v knihov-
ně a pusťte se do toho!

Výtvarná dílna s Jíťou: VESELÝ HLEMÝŽĎ 
– pondělí 7. 6. od 12 do 17.00 před knihovnou!

Konečně se s Jíťou můžete zase setkat – na tráv-
níku před knihovnou vám pomůže vyrobit šne-
ka, který vám na zahrádce stoprocentně neudě-
lá žádnou škodu! Vstup volný, materiál zdarma.

HERNÍ VÍKEND V KNIHOVNĚ – pátek 11. 6. 
od 18.30 / sobota 12. 6. od 10.00
Turnaje ve hrách Superfarmář (pátek 18.30–20.00), 
Bang! (pátek 21.00–01.30), Kombo Afrika (sobota 
10.00–12.30), Dominion (sobota 13.00–18.00). 
Vzhledem k preventivním opatřením a možné 

omezené kapacitě je důrazně doporučeno při-
hlášení předem na turnaje@protonmail.com, 
nejlépe do 6. 6. Ze stejného e-mailu bude pře-
dem přihlášeným hráčům rozeslán last minute 
update týkající se preventivních opatření a or-
ganizace turnaje.
Startovné je 20–50 Kč. Děkujeme za podporu 
firmám Albi, Loris games a Pygmalíno.
Ti, co plánují účast na turnaji ve hře Bang!, mo-
hou zaslat (turnaje@protonmail.com) fotku 
na  svou kartičku hráče i případné požadavky 
na doplnění chybějících dílů deskovek. Více na: 
https://www.zatrolene-hry.cz/kalendar-akci/
herni-vikend-mestska-knihovna-dobris-1352/

PIKNIKOVÝ KNIŽNÍ BAZAR – úterý 22. 6. 
12.00–18.00
Bazar s knihami všech žánrů a oborů na trávníku 
před knihovnou! Stovky zajímavých titulů. Přijď-
te posedět na dece, nakoupit skvělé čtení za 
pár korun či dokonce nabídnout k prodeji vaše 

Červnová otvírací doba knihovny:
Pondělí  12.00–17.00 – pouze oddělení pro děti!
Úterý  8.00–18.00
Středa 12.00–17.00 
Pátek  8.00–18.00
Sobota  9.00–12.00

Prázdninová otvírací doba knihovny:
Úterý 8.00–18.00 (kromě 6. 7. – st. svátek)
Středa 8.00–17.00
Sobota 9.00–12.00

KNIHA Z KNIHOVNY – nová služba pro vás
Nyní si můžete nově zakoupit libovolnou 
knihu dle vlastního výběru přes portál  
www.knihazknihovny.cz a následně si ji vy-
zvednout v naší knihovně. Podstatnou vý-
hodou pro čtenáře je nákup knih za velko-
obchodní ceny a vždy s dopravou zdarma, 
protože knihovna poptávané tituly objedná 
společně s knihami do svého fondu.

Jak funguje Kniha z knihovny
(https://www.knihazknihovny.cz/text/jak-
-funguje-kniha-z-knihovny)

1. Kupte on-line na https://www.knihazk-
nihovny.cz. 

2. Objednávku zpracovává knihovna společ-
ně se svým nákupem knih do fondu.

3. Po doručení knihy do knihovny vám zašle-
me avízo k odběru.

4. Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže 
heslem (kód zašleme do e-mailu), osobní 
odběr vždy ZDARMA.

Pro více informací kontaktujte knihov-
nu nebo navštivte portál www.knihazk-
nihovny.cz.

Knihovna: otevřeno i v sobotu!  
A dílna, hledačka, herní víkend i piknikový bazar!
Milí čtenáři, velmi nás těší váš stálý zájem o naše služby a doufáme, že na oplátku potěšíme my 
vás: konečně opět můžeme nabídnout sobotní provoz, který plánujeme zachovat i o prázdninách. 
A samozřejmě, nabídka rozvozu knih na objednávku také stále trvá. A pozor: opět živé programy!!!

vlastní, již nepotřebné knihy. V případě nepříz-
nivého počasí se akce koná uvnitř v knihovně.

LUDVÍK SE NEZTRATIL! – soutěž o velké fi-
nanční ceny

Literárně-výtvarná soutěž je vhodná pro před-
školáky, žáky a studenty všech typů škol, dospě-
lé amatéry i seniory. Inspirací může být kterékoli 
dílo či zajímavý osud Ludvíka Aškenazyho – vy-
bírejte z jeho knih pro dospělé či pro děti. Pište, 
malujte, sochejte, foťte, natočte video... Dopište 
pokračování, napište variaci či vlastní příběh; 
ilustrujte scénu z jakékoli Aškenazyho knihy, 
natočte blahopřání Ludvíkovi k narozeninám, 
zamyslete se nad odkazem a významem jeho 
díla pro dnešní společnost...
V soutěži můžete získat až 3 000 Kč! Podmínky 
jsou stanoveny velmi volně, najdete je společ-
ně s  přihláškou na www.knihovnadobris.cz.  
Uzávěrka 30. 6. 2021.

Milí čtenáři, přejeme vám krásný čas plný slun-
ce – a kdyby pršelo, nezapomeňte mít přichys-
taných pár dobrých knih, či třeba audioknih – 
máme mnoho nových!

Romana Bodorová
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Děti z Aerobik studia Orel Dobříš opět v akci! 
Po neuvěřitelných 7 měsících jsme i my v or-
lovně mohli na začátku května opět začít 
cvičit. Rozvolnění se nejdříve týkalo pouze 
dětských kurzů a závodních oddílů. Cvičit 
jsme mohli jen venku, ale nám to nevadilo, 
počasí nám přálo a naše velké venkovní hři-
ště v  areálu orlovny nás zachránilo. Nadšení 
bylo vidět jak na dětech, tak i na rodičích 

a  lektorky byly šťastné z velké účasti a z no-
vých tváří dětí, které si přišly lekce vyzkoušet. 
Věříme, že se budeme zase všichni pravidelně 
potkávat, a už se těšíme na setkání na našem 
tradičním táboráku, který se uskuteční ve 
středu 30.  června od 16 do 19 hod. na hřišti 
v orlovně. Pro děti i rodiče budou připraveny 
špekáčky na oheň.

Možná vás napadne, že s hůlkami chodí řada 
lidí. Ano, ale trekingové hole používají spíše jen 
jako oporu, jež neumožňuje správné zvýšení 
aktivity a zátěže díky práci paží. Naproti tomu 
nordic walking nechává svaly celé horní polo-
viny těla dobře pracovat. Při zvládnutí správné 
techniky docílíte rovnoměrného zatížení celého 
pohybového aparátu, upravíte držení těla, sníží-

te svalové napětí a ulevíte oblasti krku i ramen. 
Přitom jde o pohyb přirozený a příjemný. 
Nordic walking vám při dosažení účinné zátěže 
dopřeje radost z pohybu a provozovat ho mů-
žete v každém věku. Na své si přijde člověk plný 
sil i ten, kdo není trénovaný nebo má nějaké 
omezení. Lze chodit rekreačně, trochu se pro-
táhnout a vyčistit hlavu, nebo přidat na tempu, 

Pojďte do toho! Nordic walking v Dobříši
Žijeme na úpatí Brd, které jsou plné krásných delších i kratších cest a pěšin. Ideální šance zkusit něco 
trochu víc než jen procházku – nordic walking, účinnější, dynamičtější severskou chůzi. 

snažit se shodit pár kil, a třeba i víc zabrat, pra-
covat na vytrvalosti a výkonu. 
V České republice se této aktivitě věnují tisí-
ce lidí, a i u nás v Dobříši je možné vidět řadu 
„walkerů s hůlkama, podivně máchajících ru-
kama dozadu“.
„Sám jsem začal před několika lety hledaje po-
hybovou aktivitu spojující toulání po vzdálených 
i  okolních lesích s potřebou kompenzovat seda-
vou práci‚ s rukama předpaženýma na klávesnici 
a volantu‘. I přes množství klasickou technikou 
nachozených kilometrů mne nordic walking 
svou efektivitou příjemně překvapil,“ říká certifi-
kovaný instruktor nordic walking Martin Musil 
z Dobříše. 
Pokud se chcete protáhnout, obohatit životní 
styl, shodit pár kil, zvednout kondici nebo tře-
ba doplnit rehabilitaci o pohyb venku, máte 
rádi lesy a kopce nebo i blízký park a rádi občas 
potkáte podobné nadšence, pojďte do toho! 
Mnoho nepotřebujete, párkrát týdně 1–2 hodi-
ny času, hůlky na nordic walking (lze zapůjčit) 
a sportovní obuv.
„Pro ty, kteří by nordic walking chtěli zkusit, rád 
vám tuto aktivitu představím, ukážu, jak na to. 
Třeba vás tenhle styl chůze také chytne,“ vzkazuje 
Martin Musil, který se stal instruktorem z vlast-
ního zájmu, a postupně se k němu přidává více 
a více lidí z jeho okolí. Své aktivity nabízí také 
ve spolupráci s centrem Svět dobrých lidí. A jak 
sám říká, v lockdownové době byl právě nordic 
walking skoro vysvobozením.

Kontakt: Martin Musil
e-mail: mafrmusil@email.cz

Zpracovala DH
Zdroj ilustrační foto: www.pixabay.com

Na červenec připravujeme dva turnusy letních 
příměstských táborů Sport Campy, na které 
jsou volná poslední místa. Můžete tak své děti 
ještě přihlásit. 
Aktuální informace o provozu studia naleznete na 
internetových stránkách www.aerobikdobris.cz 
a na oficiálním facebooku a instagramu.
A nezapomeňte, cvičení způsobuje zdraví a ra-
dost!

Tým ASOD
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Zdravíme z RC Dobříšek!
S příchodem jara se také postupně uvolňují opatření a my se pomalu začínáme opět potkávat. Vlád-
ní opatření jsou přísná, ale i přesto nám dovolují za určitých podmínek realizovat některé z kroužků, 
a tak doháníme, co nám bylo tak dlouho odepřeno. Vídáme opět dětské úsměvy, vyrábíme, hrajeme 
si a prožíváme jaro plnými doušky. A pevně věříme, že situace bude již jen lepší. 

Skautování ve Vartě
Náš oddíl během současné situace musel zcela 
změnit svůj organizační plán. Činnost Varty pů-
vodně sestávala z pravidelných schůzek a skupi-
nových aktivit. Ty ale pochopitelně nemůžeme 
provozovat. Proto místo nich konáme co nejvíce 
on-line schůzek sestávajících z různých her a ob-
časných vzdělávacích aktivit.
Další možné aktivity sestávají z takzvaných 
offline her, kde děti jdou ven do skutečného 
světa, splňují úkoly, a to vše individuálně za 
pomoci indicií, které nacházejí různě po městě 
nebo v přírodě. 
V tomto duchu se nesla prakticky celá naše čin-
nost v posledních měsících včetně předehry 
táborového programu. V ní naši členové sledu-
jí příběh inspirovaný knihou Hraničářův učeň 
a plní úkoly, které je s příběhem seznamují. Při-
pravují se tak nejen na tábor, na který se již vel-
mi těšíme, ale také se naučí něco nového nebo 
procvičí to, co již znají (práce s QR kódy, logické 
myšlení, zručnost aj.). Těšíme se, že se brzy bu-
deme moci s dětmi potkat osobně. Za podporu 
činnosti děkujeme městu Dobříš.

Za 4. oddíl Varta Bumbác – Jakub Liška
Autor foto: vedoucí oddílu Varta

Noc sokoloven
Protože se ohledně epidemické situace blýská na lepší časy, Sokol se postupně začíná vracet ke své 
činnosti. Ještě před prázdninami plánujeme zapojit se do celostátní sokolské akce Noc sokoloven.
V Dobříši Noc sokoloven proběhne ve čtvrtek 24. 6. odpoledne. Těšit se můžete na vědomostní 
hru týkající se historie Sokola v Dobříši, na výstavu starých fotografií a zapojíme se i do letošní výzvy, 
kterou jsou „lidské pyramidy“. 
Sledujte naše webové stránky www.sokoldobris.cz a facebook https://www.facebook.com/TJSokol-
Dobris, kde naleznete aktuální informace o sokolské činnosti v Dobříši.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Pokud čtete tyto řádky hned 1. června, tak máte 
možnost stihnout odpolední Den dětí na hřišti 
u Dobříšku. Protože jde o úterý a děti již chodí 
do školy, rozhodli jsme se i tak tento den oslavit 
formou individuálních pikniků na krásné trávě 
před Dobříškem. Stačí si přinést deku a něco 
dobrého s sebou. My nabídneme zdarma nejen 
občerstvení a teplé nápoje, ale také zapůjčíme 
mnoho her, například badminton set, petanque, 
mini golf set, cvrnkací kuličky, míče, frisbee, ská-
kací pytle a mnoho dalšího. Pro všechny účast-
níky také máme připraveny speciální piknikové 
hry, které obdrží každá rodina – garantujeme 
skvělou zábavu! Akce se koná v rámci vládních 
opatření, proto prosíme o respektování všech 
pravidel. Občerstvení a  možnost půjčení her 
bude od 15.00 do 18.00, ale užít si svůj vlastní 
rodinný piknik můžete samozřejmě kdykoli po 
celý den. Pozor, akce se koná pouze za dobrého 
počasí!
Pořádně Den dětí chceme oslavit v sobotu 5. 6. 
formou Dětské olympiády. Budou přichystána 
zajímavá stanoviště pro menší i starší děti. A co 
by byla olympiáda bez odměny! Více neprozra-
díme, akce je překvapením pro děti a samozřej-

mě, jak je u Dobříšku zvykem, tak zcela zdarma. 
Dětská olympiáda proběhne dopoledne od 9.00 
do 12.00 opět před Dobříškem na hřišti. 

Tento měsíc probíhají také již poslední přípravy 
před spuštěním příměstských táborů, lektoři se 
účastní kurzů první pomoci, připravují zajímavé 
aktivity, a hlavně se moc těší na všechny účast-
níky! Stále máme na některých turnusech volná 
místa, s registrací doporučujeme neváhat! 
Veškeré informace a aktuality na našich strán-
kách www.dobrisek.cz a na našem facebooku.

Za tým RC Dobříšek, Veronika Liotard
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Také nezahálíme a sportujeme. Každý pátek 
od 14.30 (další termíny po domluvě) je připra-
ven certifikovaný instruktor Martin Musil ukázat 
vám techniku volnočasové aktivity nordic wal-
king. K zapůjčení má šest párů kvalitních holí, 

ale pokud máte vhodné hůlky své, určitě je vez-
měte s sebou. Vyrážíme na hodinu a půl od KC 
do naší krásné brdské tělocvičny a zdarma. Před 
zahájením nebo i po něm se osvěžte a popoví-
dejte u nás.

Dále se těšte na Kaktusový den – pěstitelé se 
mohou přijít pochlubit svými kousky a uspořá-
dat tak svou výstavu nebo i výměnu. Jako bonus 
můžete zakoupit knihu Terezy Petřek Todorové 
„Karel Čapek a kaktusy“. 
Na autentickou ochutnávku indické kuchyně 
bychom rádi pozvali všechny (a nejen ty), kteří 
do centra věnovali potravinovou pomoc, dro-
gerii nebo oblečení do komunitního šatníku. 
Při hezkém počasí určitě opět propojíme vnitřní 
prostor s venkovním. 
Nápadů je mnoho a my budeme moc rádi 
za vaše podněty, které můžete sdělit na níže 
uvedené kontakty. Máte v plánu třeba dětskou 
oslavu? Ozvěte a vše domluvíme – k dispozici je 
velká místnost s možností využití komunitní ku-
chyně a promítacího plátna s dataprojektorem 
či menší místnost s kapacitou cca 10 osob. 

Aktuality a data konání jednotlivých akcí na-
jdete na facebookovém profilu Svět dobrých 
lidí nebo zavolejte koordinátorce KC na tele-
fonní číslo 603 592 627. Otevření jsme všední 
dny 8.00–16.00, po domluvě lze jindy.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava 
Eva Lenhartová

Jak vás napadlo pracovat jako asistenti dětí 
se zdravotním postižením?
Matěj: K práci asistenta jsem se dostal, když mi 
bylo 15. Rodiče začali s mým mladším bratrem, 
který má Downův syndrom, jezdit na pobyty ro-
din dětí s postižením a já jsem tam zkusil praco-

vat jako asistent. Zároveň jsem hlídal syna naší 
kamarádky, který má autismus.
Prokop: Já jsem do toho šel hlavně kvůli Matě-
jovi, který mi říkal, že ho to baví a že je to lepší 
než jiná brigáda.

Komunitní život v Dobříši
Konečně jsme se po dlouhé době omezení dočkali a můžeme nabídnout výběr našich aktivit ve-
řejnosti! A co se u nás teď děje? Pondělí a středy dopoledne probíhá pod vedením zkušené arte-
terapeutky Magdaleny Westman společné malování. V nejbližší době uspořádáme celodenní 
workshop – všichni zájemci o inspirativní setkání jsou srdečně vítáni. Pokud počasí dovolí, využije-
me krásného venkovního prostoru Světa dobrých lidí.

Pracovat s dětmi s postižením nás baví, říkají 
bývalí studenti Gymnázia Karla Čapka Dobříš
Klárka, Matěj a Prokop studují na vysoké škole, kromě toho všichni vedou skautské oddíly v Dobříši 
a v Mníšku pod Brdy. Když před několika lety hledali brigádu, místo práce v kavárně nebo v Albertu 
si vybrali jinou cestu. Z různých důvodů se rozhodli věnovat se dětem s postižením. Starají se o ně 
během pobytů pro rodiny s dětmi, které organizuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy 
(CPKP), nebo je hlídají individuálně během celého roku.

Klárka: Práci s dětmi mi doporučila spolužačka 
z gymnázia, která už dříve jezdila na pobyty ro-
din dětí s postižením.

Jak konkrétně vaše práce asistenta vypadá?
Prokop: Záleží na tom, jaké dítě mám na staros-
ti. Starám se pravidelně o jednoho kluka, se kte-
rým jezdím na kolo. Když je dítě schopné být ve 
společnosti ostatních, je to jednoduché. Když 
mám dítě s větším postižením, které nezvládá 
kontakt s ostatními, je to náročnější, musím mu 
vymýšlet aktivity, které ho baví.
Matěj: S kluky, které hlídám, jezdíme například 
do kina nebo aquaparku, o prázdninách jsme 
je vzali přespat do lesa, aby si vyzkoušeli něco 
nevšedního. Jsme pro ně spíš starší kamarádi, 
kteří s nimi podniknou výlet, na který by rodiče 
neměli čas nebo energii.
Klárka: Při společných pobytech rodin vymýšlí-
me aktivity, do kterých se můžou zapojit všichni, 
například vyrábění nebo vaření.

Co vám práce asistenta přináší?
Klárka: Práce s dětmi mě naplňuje, na pobytech 
mám dobrý pocit z toho, že jsou založené na 
přátelské atmosféře. Každý den máme prostor 
povídat si s někým z dospělých o tom, co fungo-
valo nebo co můžeme naopak dělat jinak.
Prokop: Učím se pracovat s lidmi se zdravotním 
postižením, zároveň je to práce, která mě oprav-
du baví.
Matěj: Tahle práce mi přináší radost, učím se 
přicházet na to, jak správně k jednotlivým lidem 
s  postižením přistupovat. Také se díky ní učím 
být trpělivý.

Za CPKP střední Čechy zpracovala 
Petra Klvačová 
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Člověk v tísni začne poskytovat dluhové 
poradenství i v Dobříši
Už v roce 2019 bylo v České republice vedeno bezmála 4,5 milionů exekucí. Podle dat Exekutor-
ské komory čelilo exekucím celkem 775 000 lidí. V důsledku pandemie covid-19 je nutné očekávat 
další narůst počtu lidí s finančními problémy. V rámci středočeské pobočky poskytuje Člověk v tís-

„Pro mě je představa žít v nějakém pobytovém za-
řízení nepředstavitelná,“ říká paní Eva, která ani 
ve svém pokročilejším věku nezapře zvídavou 
a dobrodružnou povahu.
V mládí studovala vysokou školu, o prázdni-
nách cestovala v zahraničí stopem. Okupace 
Československa ji přiměla si jeden takový výlet 
do Paříže o několik měsíců prodloužit. Po návra-
tu stála před rozhodnutím: dokončit studium, 
nebo emigrovat? Nakonec našla nový domov 
ve Švýcarsku. O dvacet let později žila ještě dal-
ších patnáct v Portugalsku. Když si znovu sbalila 
kufry, že odjíždí na Nový Zéland, náhoda ji při-
vedla zpátky do Čech. Ač pochází z Prahy, defi-
nitivně zakotvila blíž přírodě v Dobříši.
„Ze začátku to bylo fajn. S pejskem jsem chodila 
všude možně po lesích, pak mě ale začala trápit 
artritida a šlo to čím dál méně,“ vypráví paní Eva. 
„Léky, které na to předepisují, to jsou leky! V pod-
statě se jich leknete. Raději se léčím přirozenějšími 
cestami a zdravou stravou. Zrovna tu mám knihu 
od švagra, jak se pomocí akupresury zbavit boles-
ti, tak se budu mačkat,“ směje se paní Eva s tím, 
že je ráda, že jí v jejím věku funguje hlava.
Potíže s pohybem a velké bolesti jí však ubírají 
čím dál víc na soběstačnosti, proto se obrátila 
na Pečovatelskou službu města Dobříše. „Nej-
dřív jsem potřebovala čas od času s něčím po-
moct, pak ke mně chodili třikrát v týdnu a teď už 
kromě víkendu denně. Zlomila jsem si totiž ještě 
nohu a rána po operaci se nechce vůbec zahojit,“ 
líčí. Pečovatelky paní Evě pomáhají s hygie-
nou, drobnějšími úklidy domácnosti, přípravou  

jídla, například nakrájením zeleniny do polévky 
a s jinými manuálně náročnějšími činnostmi, 
a s nákupy.
„Mám moc hodné sousedy, ale všechno od nich 
chtít nemůžu. Bez pečovatelek bych to dnes už 
doma nezvládla. Jsou to moje zlatíčka, chovám 
k nim velký obdiv a úctu. V nemocnici jsem viděla, 
jak je kolikrát těžké jednat s lidmi,“ chválí si.
Dobříšská pečovatelská služba zajišťuje pod-
poru obyvatelům místním i v okolních obcích, 
v domácnostech lidí se sníženou soběstačností 
a rodin s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc. 

ni dluhové poradenství na Kladensku, Beroun-
sku, Rakovnicku, Kralupsku, Příbramsku a nově 
i v Dobříši.
„V rámci dluhového poradenství poskytujeme svým 
klientům komplexní péči. Pomáháme se zmapová-
ním pohledávek, řešíme příčiny vzniku předlužení, 
zajišťujeme klientům podporu v komunikaci s věři-
teli a exekutory, pomáháme s orientací a případnou 
obranou v nalézacím a exekučním řízení, podává-
me návrhy na zastavení neplatných exekucí,“ říká 
Helena Šebková, metodička dluhového pora-
denství. 
Člověk v tísni má rovněž potřebnou akreditaci 
udělenou Ministerstvem spravedlnosti ke zpra-
cování a podávání insolvenčních návrhů a na-
bízí i asistenci v samotném procesu oddlužení.
Na dluhové poradkyně Člověka v tísni se může 
obrátit kdokoli, kdo chce řešit své problémy 
s dluhy. Ať už nezvládá splácet půjčky, má exe-
kuce, nebo je předlužený a chtěl by vstoupit do 
oddlužení. Veškeré tyto služby jsou poskytova-
né zdarma.

Služba bude dostupná vždy jedenkrát týdně ve 
čtvrtek, v čase od 13.00 do 17.00 hod., na ad-
rese: Mírové náměstí 75, Dobříš (3. patro, číslo 
dveří 1.9). 
Na konzultaci je nutné předem se objednat na 
tel.: 778 520 785 (Michael Chmiel).

Opouštějí vás síly, ale chcete dál ŽÍT DOMA? 
Pomůže vám pečovatelská služba
Přestože se paní Eva cítila doma v několika koutech Evropy, vztah k místu, kde zrovna má své 
osobní věci, obrazy a knihy, si vždy vytvořila pevný. A i když už je v posledních letech závislá 
na pomoci druhých, ŽÍT DOMA chce co nejdéle. Několikrát denně jí v tom pomáhá Pečovatel-
ská služba města Dobříše.

Služby poskytuje také obyvatelům domu s byty 
zvláštního určení patřícího městu, kde má pe-
čovatelská služba své sídlo. Jejím posláním je 
podporovat samostatnost, aby uživatelé služ-
by mohli vést co nejpřirozenější způsob života 
se  zachováním rodinných, přátelských i spole-
čenských vazeb. Pečovatelská služba se stará 
také o lidi, jejichž závislost na péči odpovídá nej-
vyšším stupňům přiznaného příspěvku na péči. 
„Aktuálně společně s městem pokračujeme v pří-
pravách směřujících k otevření denního stacionáře 
pro dospělé osoby se sníženou soběstačností. Moc 
se na to těšíme, protože budeme moci nabídnout 
obyvatelům Dobříše a přilehlých obcí také am-
bulantní službu. Díky ní nebudou muset zůstávat 
doma sami, zatímco jsou například jejich rodinní 
pečovatelé v práci,“ doplňuje ředitelka pečova-
telské služby Lucie Přádová a dodává: „Chtěla 
bych čtenáře povzbudit, že pokud se někdo z nich 
či jejich blízkých nachází v podobné situaci jako 
paní Eva – na vše již sám nestačí, budeme rádi, 
když najde pomoc v naší pečovatelské službě.“

Pečovatelská služba města Dobříše sídlí na 
Dukelském nám. 443, péči poskytuje 7 dní 
v týdnu od 7.00 do 22.00 hod., volat můžete 
v  pracovní dny od 7.30 do 15.30 hod. na tel.: 
318 522 874, psát kdykoli na e-mail: ps.dobris@
seznam.cz.

Za Institut sociální péče a projekt Žít doma 
Eva Kroupová 
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V tomto dvojčísle bychom rádi vydali velký ka-
lendář letních akcí, které se uskuteční přímo 
v  našem městě. Pokud tedy sami něco připra-
vujete, dejte nám vědět, abychom akci mohli do 
kalendáře zařadit. Může se jednat o sportovní 
a zábavní programy, závody, kulturní akce jako 
koncerty, divadelní představení nebo dětské 
dny, exhibice, festivaly a tak dále. Zaslat nám 
můžete svůj plán jednodenních i vícedenních 
akcí, z kterých vybereme ty nejzajímavější a za-
řadíme je do letního kalendáře Dobříšských listů.

Své příspěvky do Kalendáře akcí na léto 2021 
v Dobříši můžete posílat do 15. 6. 2021 na  
e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz. 
Do předmětu e-mailu napište – Kalendář akcí 
Dobříš – léto 2021. 

K akci potřebujeme zaslat následující 
informace:
• název akce a jejího organizátora,
• místo konání (adresa),
• termín konání (datum a čas),
• krátký popis (max. 500 znaků včetně mezer),
• cenu/y vstupného,

• odkaz na více informací (web, facebook, …),
• obrázek k akci (letáček nebo ilustrační foto 

s uvedením autora!).

Předem děkujeme za vaši spolupráci a přejeme 
vám příjemné červnové dny.

Za Dobříšské listy Denisa Havlíčková
Autor foto: DH

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST / SLOVO REDAKCE 

Rozloučení s poděkováním
Dne 13. 5. 2021 jsme se rozloučili s naší drahou 
maminkou Alenou Horčičkovou (*1937). 
Ráda bych touto cestou poděkovala dobříšské 
Pohřební službě René Vlček za zajištění pohřbu. 
Pomohli jste nám zvládnout nelehkou životní 
situaci, a to především díky milému, empatic-
kému přístupu paní Martiny Kalbáčové. Děkuji.

Alena Kovaříková (rozená Horčičková), Dobříš
Zdroj ilustrační foto: www.pixabay.com

Dne 26. května 2021 
tomu bylo již 20 let, 
kdy nás navždy opus-
tila naše milovaná 
manželka, maminka, 
babička a sestra Ma-
ruška Paukertová. Se 
silnou vírou v  srdci 
vždy pomáhala tam, 

kde bylo třeba, a  rozdávala radost a lásku 
potřebným. Kdo jste ji znal, věnujte ji svou 
vzpomínku s námi.

Se stálou láskou vzpomíná manžel Vladimír, 
dcera Štěpánka a Verunka s rodinami a sestra 

Ludmila s rodinou.

Dne 9. června 2021 
uplyne 1 rok, kdy nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný syn, otec a dě-
deček pan Zdeněk 
Peták z Dobříše, který 
by se letos 28. června 
dožil 65 let.

S láskou na něj stále 
vzpomíná celá rodina. Vy, kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Očím ses ztratil, ale 
v našich srdcích zůsta-
neš navždy.
Dne 16. června 2021 
uplyne 7 let, kdy nás 
navždy opustil náš 
milovaný manžel, ta-
tínek a dědeček Fran-
tišek Novotný.

S láskou vzpomíná manželka Věra, syn Tomáš 
a dcera Ilona.

Dne 22. června 2021 
uplyne 9 let, kdy nás 
opustila milovaná ma-
minka a babička, paní 
Hanka Hurychová 
z Dobříše.
Stále s láskou vzpomí-

ná rodina a příbuzní.

Společenská kronika – vzpomínky

Prázdninové příměstské tábory a workshopy 
s Charitou Starý Knín

Charita Starý Knín připravuje na prázdniny příměstské tábory a 6 rukodělných workshopů pro do-
spělé nebo děti od 12 let. Dílny budou probíhat v Dobříši v Domě nad vodou v dílně Rukama No-
hama. 
Podrobnosti o táborech a detailní rozpis workshopů najdete na našem facebooku a na stránkách 
www.rukama-nohama.cz.

Noemi Trojanová
Autor foto: Noemi Trojanová

Slovo redakce: Dobříšské listy v roce 2021
Milí čtenáři,
jistě jste zaznamenali, že už je to více než rok, co se snažíme každé číslo Dobříšských listů ladit do 
jednoho tématu a zkvalitňovat tak nejen jejich obsah, ale také vzhled. K tématu měsíce se tak vždy 
váže titulní fotka, slovo starosty, rozhovor, redakční články i další příspěvky. Podle vašich ohlasů 
věříme, že jdeme tím správným směrem a Dobříšské listy vám přinášejí důležité informace z města 
i zajímavosti a zprávy tou správnou a čtivou formou. 

Pro prázdninové dvojčíslo (červenec–srpen) chystáme jako téma Dobříšské léto 2021 



28 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY PŘIŠLO DO REDAKCE

My, co nejsme na fejsbuku
Zasedání zastupitelstva 28. 4. 2021. Na tom-
to zasedání se mimo jiné projednávalo území 
v Brodcích. To samé se projednávalo již v roce 

2016. Také máte rádi procházky nebo projížď-
ky po silničce do Brodců? Můžete jet s malými 
dětmi na kole i s kočárkem, na té silničce se 

ještě vyhnete automobilům. Co se stane, až se 
v Brodcích začne stavět? V roce 2016 projektant 
do této oblasti navrhl cca 65 rodinných domků, 
otočku autobusu a dětské hřiště. Proti zastavění 
této rekreační části se postavilo množství obča-
nů Dobříše a tato akce se zastavila.
Na zasedání 28. 4. se rozhodlo, že zastupitelé 
rozhodnou o území v Brodcích v červnu po se-
známení občanů a jejich vyjádření se k zástavbě 
v Brodcích. Pozemky v majetku města Dobříše by 
měly zůstat natrvalo nezastavitelné! Zeptejte se 
svých zastupitelů, jak chtějí rozhodnout. Zajímá 
je váš názor a názor většiny? Nechceme být opo-
menuti, jako v případě Billy postavené na zelené 
louce nebo obchodního domu u Lidlu.
Prosím proto, přátelé, dávejte pozor, ať relativ-
ně klidná cesta za přírodou do Brodců úplně 
nezmizí. V dobrém úmyslu se prodalo na Vlašce 
místo, kde se sportovalo, byly tam tři kurty, a teď? 
Už tam není ani jedno. To říkám proto, že se bo-
jím, aby se z Brodců časem nestalo satelitní měs-
tečko rušící svou výstavbou, dopravou celé okolí. 

Zdraví Helena Kahounová
Autor foto: DH

Vzpomínky z karantény: Senioři, vyprávějte!
Už v březnu Městská knihovna Dobříš vyzvala seniory, aby nám vyprávěli a psali své příběhy, zkuše-
nosti a rady ze života o tom, jak překonali těžké chvíle, dokázali čelit výzvám a navzájem si pomáhali. 
V době dlouhotrvající pandemie mohou být právě jejich slova darem nejen pro jejich blízké. Jsme 
rádi, že můžeme otisknout další příspěvek paní Schillerové, který je malým pokračováním jejího 
dubnového článku a nese v sobě povzbuzení pro nás všechny…

Nevzdáme to: Vzpomínka na podzim 2020
„Čím je člověk starší, tím méně je každý další nástup podzimu a zimy vítaný. A ten minulý podzim se vli-
vem koronaviru propadal do vrcholů beznaděje. Vzpomínám na jedno zšeřelé prosincové ráno. Bylo jako 
stvořené pro líheň chmurných stařeckých otazníků včetně toho nejděsivějšího: ‚Dočkám se příštího jara?’ 
SLUNCE! Teprve k polednímu to zvládlo. Namáhavě se klubalo z mlhy a mraků s vydatnou pomocí větru. 
To on to tam nahoře rozpelášil do všech koutů oblohy. Otevřela jsem okno. Nebe sice mělo daleko do 
letního blankytu, ale bylo modré – a potěšilo! Vítr se stále činil, postupně odfoukl nejen poslední mrak, 
ale i většinu chmurných ranních myšlenek. A následně toho večera přifoukl zpět i trochu naděje. Toho 
jara se příštího roku dočkáme!“ vzkazuje všem mladým i starším se silou a odhodláním důchodkyně 
z Dobříše, paní Věra Schillerová. 

Senioři, vyprávějte!
Vyprávění plyne ze slov mé babičky Dany Klimendové (nar. 1958) a dědy Luďka Klimendy (nar. 1952).
Celé období komunismu bylo velice složité a nelehké. Nebylo možné podnikat, nebyly žádné zprávy 
ze západního světa a hodnocení událostí bylo lživé. Tíživá byla i celková atmosféra a nemožnost bez 

obav vyjádřit svůj názor. Některé dny byly lehké, 
někdy jsem však zažívala strach o svou rodinu, 
o sebe a o náš národ. 
Za komunismu mi vadily protekční výjezdní 
doložky na Západ a obtěžovala nás celní prohlá-
šení, i když jsme jeli například jen do Drážďan. 
Život komplikoval nedostatek zboží, mnohdy 
nebyly k sehnání základní věci a byla jen malá 
možnost širšího výběru například knih nebo 
oblečení. Na pomeranče se stály dlouhé fronty. 
Nesvobodu jsem nějak nepociťovala… Byd-
leli jsme na venkově. Moji rodiče byli obyčejní 
lidé, maminka úřednice a táta učitel. Pravdou 
je, že táta nesvobodu prožíval mnohem výraz-
něji, nemohl jít na střední školu, protože jeho 
rodiče byli živnostníci, musel se vyučit, teprve 
poté „utekl“ na přijímací zkoušky a na přímluvu 
nestraníka z průmyslové školy ho přijali, i když 
správně si měl tříletý obor odpracovat ve fab-
rice. Po maturitě ovšem nesměl na vysokou, 
zkoušel to několikrát, ale marně. Přesto nakonec 
v osmdesátých letech udělal pedagogické mini-
mum, aby mohl učit… Doba už byla přece jen 
volnější. Můj táta mi byl vzorem tím, že když se 
o něco snažíš, dokážeš to. 
Doma jsme celkově o politice moc nemluvili, ob-
čas jsme maximálně poslouchali Hlas Ameriky 
a Svobodnou Evropu – to byla rozhlasová studia, 
něco jako rádio. Nemohli jsme vůbec svobodně 
cestovat. Když jsem byla starší a měla jsem práci, 
byla jsem donucena vstoupit do Svazu českoslo-
vensko-sovětského přátelství. Prostě jsem měla 
knížku a dvakrát ročně jsem musela na schůzi.
V roce 1989 se začal svět lepšit. Lidé můžou být 
rádi, že mohou žít svobodně, mohou cestovat 
a vlastně vše se dá normálně sehnat. Štvou mě 
také lživá hodnocení a zprávy o našem politic-
kém dění. To, že na politické scéně probíhají 
souboje, beru jako normální příznak demokra-
cie, stále je to lepší než před rokem 1989. Sa-
mozřejmě je dobře, že dnešní děti mohou nor-
málně studovat, kde se jim zlíbí. Jediné, co mě 
znepokojuje, je, aby se aktuální politický vývoj 
nezvrtl v novou nesvobodu.
Zpracovala Tereza Profousová, VII. D, 2. ZŠ Dobříš

Zdroj ilustrační foto: www.pixabay.com
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HOSK Dobříš
Lední hokej má v Dobříši dlouholetou tradici, 
která začala v roce 1942. Jedním ze zakládají-
cích členů byl místní fotograf Bohumil Šmejkal, 
jenž se stal i prvním předsedou. Proto jsou první 
zápasy velmi podrobně zdokumentovány kva-
litními snímky. K prvnímu mistrovskému zápasu 
došlo přesně 1. 1. 1942 na rybníku Papež. Hokej 
se hrál na rybnících nebo upravených přírod-
ních plochách, a jen tehdy, když dovolilo po-
časí. Vždy se tak dělo za velikého zájmu diváků 
a lední hokej patřil k nejpopulárnějším sportům. 
Dobříšský hokej nikdy nepřerostl rámec kraje, 
ale také nikdy nebyla úroveň hry horší. Mužstvo 
dospělých hrálo střídavě krajský přebor nebo 
I.A třídu. V padesátých a šedesátých letech se 
často hrálo 6 až 7 utkání a ke dvěma nebo třem 
tréninkům se jezdilo do Prahy a do Kladna. V še-
desátých letech se hokej definitivně přestěhoval 
do Lipek. V tu dobu měl oddíl krátce i B muž-
stvo a pravidelně i dorost. Nebylo zvykem hrát 
žákovský hokej. Na něj došlo až v letech sedm-
desátých. 
Název klubu se v průběhu let měnil, v padesá-
tých letech se do něj dostaly Rukavičkářské zá-
vody Dobříš, aby se v devadesátých letech opět 
vrátil název odkazující na „hockey club“ nebo 
na „sportovní klub“. Ve druhé polovině 80. let 
byl dostaven nekrytý zimní stadion v Lipkách, 
čímž se díky chladicímu zařízení výrazně zlepšily 
možnosti tréninku i ve dnech, kdy nemrzlo. Nej-
slavnější okamžik dobříšský hokejový tým zažil 
12. února 1947, tedy tři dny před začátkem mist-
rovství světa v Praze, kdy sehrál přípravný zápas 
proti reprezentaci Polska. Zápas odehrávající se 
na Huťském rybníku zhlédlo 1 200 diváků a za 
polský tým se zúčastnili především hráči boju-
jící o konečnou nominaci. Polsko z celkem osmi 
týmů na MS obsadilo konečné šesté místo, takže 
s nejvyšší pravděpodobností SK Dobříš porazilo.

PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Depozitář a archiv Muzea města Dobříše

Mužstvo HOSK Dobříš na rybníku v Mníšku pod Brdy v roce 1943. Zleva: Martinovský, Vartecký, Šmejkal, 
Mezek, Kozohorský, Nekolný, Drnec, brankář Havlík a Velebil. Na dresech již mají městský znak

První mistrovský zápas dobříšského hokejového mužstva na Nový rok 1942. 
První zleva v černé rádiovce stojí předseda oddílu Bohumil Šmejkal. Dále Mottl, Vimr, 

Martinovský, Mezek, Vartecký, Slanec, v civilu Loukota. Klečící zleva: Drnec, Vitásek a Velebil

Reprezentanti Polska se na Huťském rybníku chystají na zápas 
s SK Dobříš dne 12. 2. 1947

Družstvo dorostenců RZ Dobříš v roce 1969

Více z historie našeho města a jeho okolí na-
leznete v Depozitáři a archivu Muzea města 
Dobříše, který slouží primárně pro badatele, 
studenty, historiky a odbornou veřejnost.

Kontakt: Mírové náměstí 71, 263 01 Dobříš
tel.: 778 533 161, http://kddobris.cz, 
e-mail: jan.michl.muzeum.dobris@gmail.com. 
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Základní škola
Milí čtenáři,
tak jsme se 12. dubna 2021 
vrátili po distanční výuce do 
školy. Byla zavedena tzv. ro-

tační výuka, což znamenalo, že se žáci ve škole 
střídali ob týden. V pondělí a ve čtvrtek probí-
halo antigenní testování žáků.
23. dubna 2021 se žáci třetího ročníku zapoji-
li do akce „Ukliďme si Česko”. Pytle na odpad 
a rukavice nám poskytl Obecní úřad ve Sta-
ré Huti. Žáci se vydali na Knínskou ulici proti 
fotbalovému hřišti. Nasbírali mnoho odpadků 

a  měli to i s malým dobrodružstvím. Viděli 
pěkně velkou zmiji obecnou a zahlédli i malou 
ještěrku.
3. května 2021 se ve škole konal čarodějnický 
den. Všichni žáci 3. až 5. ročníku se sešli v pře-
strojení za čaroděje a čarodějky. Věřte, že kos-
týmy byly dokonalé.
Jsme rádi, že už je venku teplo a vše kolem 
kvete. Ve škole se objevily tři princezny Pam-
pelišky.

Dana Kunrtová

V nedávné době proběhlo v naší škole dotazníkové šetření ke koronavirové výuce. Jednalo se 
o hodnocení druhé vlny distanční výuky v období uzavření školy a dotazníky byly zcela anonymní, 
je nám znám pouze ročník. Je třeba si uvědomit, že distanční výuka je pro všechny účastníky – uči-
tele, žáky i rodiče zcela novou zkušeností. Šetření proběhlo ve spolupráci s KALIBRO Projekt, s. r. o., 
které provádí šetření v celé republice a je možné srovnání s celorepublikovým průměrem. 
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se šetření zúčastnili. Z celkového počtu 109 žáků ve škole 
se ho zúčastnilo 82 rodičů a 76 žáků.

Z vyhodnocení uvádíme několik údajů:
– čas rodičů věnovaný dětem se snižoval s vyš-

ším ročníkem. Výjimkou byl 2. ročník, kdy 
rodičům stačila méně než hodina denní spo-
lupráce na výuce dítěte;

– on-line výuka probíhala 4 až 5 dnů v týdnu 
a byla doplňována konzultacemi;

– množství online hodin bylo vyhovující pro 
2., 4. a 5. ročník. V 1. a 3. ročníku vyhovovalo 
polovině rodičů, polovina požadovala více 
online hodin.

Komplikace a překážky výuky na dálku – odpověď 
byla ve všech ročnících jednoznačná: „Dítě nemá 
dostatečnou motivaci, výuka na dálku ho nebaví“.
Dotazníkové šetření potvrdilo, že distanční 
výuka na naší škole je na velmi dobré úrov-
ni. Distanční výuky se zúčastnili všichni žáci 
a v domácím prostředí zvládali plnit požadav-
ky učitelů. Vyhovovala jim forma zadání práce 

i  zpětná vazba od učitelů. S rostoucí délkou 
distanční výuky rostou i negativní vlivy. Ab-
sence sociálních kontaktů je jedna z největších 
nevýhod distanční výuky. Žáci se připojovali 
před hodinou, zůstávali i po skončení, aby měli 
prostor si povídat, sdílet.
Sdělujeme, že po opětovném návratu do ško-
ly se žáci nemusí obávat zkoušení a testů. Jde 
nám o opětovné vytvoření stabilního a bez-
pečného prostředí. Po návratu dětí se budeme 
věnovat procvičování.
Budeme se věnovat rozvoji osobnosti žáků, za-
měříme se na kompenzaci psychických a sociál-
ních deprivací způsobených distanční výukou. 
Děkujeme rodičům, že jsou oporou dětí, že je 
v  této nelehké době podporují a přejeme Vám 
i dětem, aby mamka byla zase mamka a ne uči-
telka a aby děti mohly doma zase tvořit a odpo-
činout si a hrát si a ne dělat, že jsou jako ve škole, 
protože doma jsou doma. 

Pozvánka
na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce, 
které se koná dne 28. 6. 2021 od 18 hodin 
v Kulturním domě ve Staré Huti. 

Pronájem restaurace

Nabízíme k pronájmu restauraci Rafanda, 
Sportovní ulice, Stará Huť. Informace v kance-
láři obecního úřadu nebo na tel. 724 379 424.

Úprava provozu v ulici Ke Strži
Upozorňujeme, že v ulici Ke Strži došlo k ome-
zení provozu zúžením vozovky s ohledem na 
vlastnická práva k pozemkům.

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.eu
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Významného životního jubilea
se v měsíci červnu dožívá paní Irena Kulhánko-
vá a pan Miloslav Lenoch. 

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkujeme paní učitelce Gábině a Verče a celé 
třídě Sluníček z místní mateřské školky, že při-
šly popřát k narozeninám Pavlíkovi Hruškovi, 
který má zlomenou nožičku a nemůže chodit 
do školky. Moc ho to potěšilo.

Jana a Pavel Hruškovi

Děkuji za krásné blahopřání k mým narozeni-
nám od Klubu důchodců ve Staré Huti.

Stanislav Chroumal

Děkuji za zaslané blahopřání a dárek k mým 
kulatým narozeninám zástupcům OÚ a SPOZ 
Stará Huť.

Vlasta Mikysková

Za přání a dárek k mým narozeninám děkuji 
OÚ Stará Huť, jmenovitě pak paní Jindřišce 
Němcové, a za milý dopis od paní Marie Volfo-
vé, který mne potěšil.

Díky Jirka Klika a stálé zdraví všem!

Poděkování OÚ Stará Huť, starostovi panu 
P. Dragounovi za krásná a pravdivá slova o mém 
tátovi panu V. Šindelářovi. Tak jsem ho znala 
a takovou vzpomínku budu na něj mít jako na 
výborného fotbalistu, obětavého správce hřiš-
tě, zodpovědného správce místa shromažďová-
ní odpadu v obci, ale hlavně jako na dobrého 
starostlivého tátu a hodného, klidného člověka.

Jitka Uhlíková, dcera

Chtěli bychom upřímně poděkovat za proje-
venou soustrast a projevy soucitu naší rodině 
v těžké chvíli po náhlém skonu pana Josefa Mi-
kysky ze Staré Huti. Poděkování patří OÚ Stará 
Huť, všem příbuzným, přátelům a známým.

Manželka Vlasta a děti s rodinami

Upřímně děkujeme za projevy soustrasti 
projevené naší rodině v těžké chvíli skonu 
pana Viliama Uhlíka ze Staré Huti. Děkujeme 
paní Dvorské za krásná a pravdivá slova, všem 
příbuzným, přátelům a známým.

Manželka Alena, děti Viliam, Roman, 
Alena s rodinami

Zprávičky z mateřské školičky
Vážení čtenáři,

od poloviny dubna jsme opět konečně mohly otevřít dveře naší školky. Covidové opatření se však 
rozvolnilo pouze pro předškoláky. Znovu jsme se po delší odluce s našimi dětmi pustily do práce, 
zábavy, hraní, učení a poznávání nových věcí. Připomněly jsme si první let do vesmíru J. Gagari-
na, celý týden jsme věnovaly sluneční soustavě, poznávaly jednotlivé planety a vše s tím spojené. 
Pro zdravého ducha ve zdravém těle jsme vyráběly ovocné smoothie, šily čajové sáčky a plnily je 
sušenými bylinkami. Den Země jsme strávily úklidem odpadků v okolí vesnice a následně je správ-
ně rozdělily do tříděného odpadu. A hurá, konec dubna je zakončen oslavou čarodějnic. Nebylo 
možné, jak je zvykem, sejít se všichni dohromady, ale i tak si obě skupiny předškoláčků čaroděj-
nický rej užily. Začátkem května proběhl zápis nových dětí do školky, na které se od září těšíme. 
Nyní netrpělivě čekáme na velké stěhování do nově postavené krásné budovy MŠ, jejíž prostory 
a vybavení jste si mohli detailně prohlédnout v květnovém vydání Dobříšských listů. Těšíme se ne-
jenom my – kolektiv zaměstnanců, ale hlavně děti jsou již nedočkavé a zvědavé, jakpak se zabydlí 
ve svých nových barevných třídách. Od března loňského roku školka touto velkou přestavbou přišla 
o možnost pobytu na zahradě, která byla úplně uzavřena. Musíme tak s dětmi vymýšlet dopolední 
pobyty venku ve formě procházek Starou Hutí a nejčastěji pobýváme na zapůjčeném sportovním 
a dětském hřišti ZŠ. Nová zahrada se spoustou herních prvků je proto také ve velkém očekávání.

Kolektiv MŠ 

Házená slaví 60 let od obnovení činnosti oddílu
V květnu letošního roku se oddíl národní háze-
né „dožívá” šedesáti let od obnovení činnosti. 
Přípravu oslav plánovanou na letošní září bo-
hužel přerušila pandemie Covidu-19. V rámci 
vládních opatření byly zrušeny mistrovské sou-
těže ročníku 2020/21, tréninky a zastavena veš-
kerá činnost oddílu. Teprve nyní začínají mlá-
dežnická družstva znovu trénovat. Přinášíme 
vám proto alespoň několik ukázek z připravo-
vané publikace o historii házené ve Staré Huti: 
–  V lednu 1945 zaregistrovala Středočeská župa 

svazu házené nového člena SK Starou Huť. 
Jednatelem se stal Karel Slepička. Zakládajícím 
členem byl také Ivo Sainer st., hráč a  později 
trenér žen. Neúplné záznamy uvádějí pouze 
přátelská a turnajová utkání až do r. 1948.

–  Dalším důležitým momentem bylo otevření 
nového házenkářského hřiště v lese v r. 1947, 
v místě zvaném „Na Drahách”. Hřiště patřilo 
k nejlepším v kraji a jezdili na něj i nejlepší 
ligové týmy a výběry na soustředění.

–  V roce 1949 vznikla društva žen a mládeže. 
V padesátých letech se činnost oddílu dále 
rozvíjela, hlavně díky ženám. Vyprávět by 
o tom mohly některé žijící pamětnice Mirka 
Jarůšková st., Rudka Šefl ová, Růžena Vávro-
vá. Muži doplatili na obnovení oddílu házené 
v Dobříši, kam se někteří dobříšští hráči vrá-
tili. Horší bylo, když bylo v roce 1957 rozhod-
nuto o zrušení hřiště „Na Drahách”.

–  V roce 1959 ukončil oddíl činnost, hlavně 
z  důvodu nedostatku peněz. To ale nedalo 
spát některým hráčům. Trvalo dva roky než 
se rozhodli s tím něco udělat. Sešli se a do-
hodli se, že obnoví házenou ve Staré Huti. 
Karel Slepička tak opět stál u znovuzaložení 
oddílu národní házené. 

–  24. 4. 1961 bylo ustanovení oddílu schváleno 
výborem TJ Stará Huť. Přípravný výbor tvořili: 
předseda Zdeněk Kašper, jednatel Karel Sle-
pička a trenér Josef Tichý.

pokračování na straně 32

Zápas na hřišti „Na Drahách“



32 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY NOVÝ SMĚR

pokračování ze strany 31
 Družstvo mužů, sestavené z hráčů ze Staré Huti 

a Dobříše, okamžitě a s nadšením zahájilo pří-
pravu na fotbalovém hřišti, protože házenkář-
ské samozřejmě ještě nebylo.  K prvnímu přá-

telskému utkání nastoupili již 18. června 1961 
ve Staré Huti proti divizní RH Příbram. Domácí 
neprohráli a překvapivě remizovali 6:6.

–  Na podzim se házenkáři přihlásili do Kraj-
ské mistrovské soutěže a byli zařazeni do té 
nejnižší. V konkureci pěti týmů si vedli velmi 

dobře a za rok postoupili do Krajského pře-
boru. Na  podzim zorganizovali nábor žáků. 
Přihlásilo se na 40 kluků a tak pro ně trenéři 
Pinc a Tichý vymysleli „Starohuťský přebor“ 
a rozdělili je do pěti družtev hráčů z Huti 
a  Dobříše. Na dnešní poměry něco nevída-
ného. Po jarní části roku 1962 z nich vybrali 
jeden kvalitní tým pro krajský přebor. 

–  Šedesátá léta se vyznačují rychlým rozvojem 
házené ve Staré Huti. Oddíl házené se během 
několika let stal největším v rámci TJ. Podařilo 
se vybudovat nové hřiště s kabinami a umý-
várnami. Hlavně mezi mládeží se vytvořila 
výborná parta i mimo hřiště. V  létě se hrál 
na louce u Sainerů volejbal, večer se sedělo 
u ohně, chodilo se společně do kina a na zá-
bavy, jezdilo na turnaje. I proto dali někteří 
házené přednost před atraktivnějšími sporty 
jako kopaná a handbal. Mezi některými pře-
rostlo kamarádství v lásku a  došlo dokonce 
k uzavření několika „házenkářských” sňatků. 

Za pomoci pamětníků Pavla Pince a Josefa 
Tichého zpracoval Jan Stamberg 

Z historie naší obce
V minulém čísle jsme se věnovali založení organizace Junák ve Staré Huti, jejíž první etapa čin-
nosti byla násilně ukončena za protektorátu v roce 1940. Po skončení války byl v červenci roku 
1945 z podnětu Ivo Sainera uspořádán propagační den Junáka, na němž se sešlo hodně těch, kteří 
měli o skautské ideály a zajímavý program zájem – nejen mládež, ale i rodiče a ostatní občané.  
Dopoledne proběhla sbírka finančních prostředků na základní vybavení organizace, která dopadla 
velice příznivě. Byli ustanoveni vedoucí, kteří následně absolvovali kurzy pro vedení a naplňová-
ní toho, co bylo posláním Junáka. Přibývalo vlčat, světlušek, skautů a skautek nejen z naší obce, 
ale i ze širšího okolí včetně Dobříše. Od samého začátku byla patrná velká aktivita této organiza-
ce. Stanovy byly naplňovány bohatou činností, skauti a skautky se mimo jiné zúčastňovali bri-
gád, byli zapojeni do sportovních soutěží i do společenského a kulturního života v obci. Prostory 
pro klubovnu poskytli Sainerovi u svého rodinného domu. V dubnu 1946 byl založen Svaz přátel  
Junáka, do něhož vstoupilo 50 členů především z řad rodičů skautů a skautek. Na ustavující schůzi 
nabídl pan Adolf Beldík podstatnou pomoc pro vybudování skautského srubu. Poskytl pozemek 
i finanční prostředky na stavební materiál. Další pomocí přispěl pan Rudolf Němec, provozovatel 
nákladní dopravy, nejen dovozem stavebního materiálu na stavbu srubu, ale později i na stav-
bu táborů a příležitostně dopravoval skauty na výlety. Členové Junáka i jejich příznivci se pustili 
do stavby srubu a ten byl ještě v roce 1946 slavnostně otevřen a využíván k činnosti organizace. 
V letech 1947 a 1948 byl stejnými silami vybudován letní tábor na území obce Čížová u Písku, kde 
se o prázdinách vystřídal chlapecký a dívčí oddíl. Fotografie zachované v dávných albech vypoví-
dají o mnoha nezapomenutelných okamžicích, prožitých skauty mezi vrstevníky v obci či v krás-
ném přírodním prostředí, na táborech či výletech, při nichž se uzavírala pevná přátelství, někdy na 
celý život. Bohužel, tato krátká etapa je opět násilně ukončena v roce 1948, kdy byl Junák zlikvido-
ván ve prospěch Pionýrské organizace.
V červnu roku 1995, v roce 50. výročí založení poválečného Junáka, proběhlo v Kulturním domě 
ve Staré Huti setkání, jehož se zúčastnilo několik desítek někdejších skautů a skautek. Na progra-
mu bylo kromě kulturního a hudebního pásma i prohlížení kronik a hlavně přátelská setkávání 
a vzpomínky na společně prožité chvíle. 

Družstvo žen – zprava: Miroslava Sainerová, 
Marie Jarůšková (Vojířová), Marie Kopelentová 
(Melicharová), Anna Knorová, Rudolfa Padevě-

tová (Šeflová), Růžena Vávrová (Čudlá),  
Růžena Švehlová (Holečková) 

První utkání ve Staré Huti 18. 6. 1961.  
Zleva: Karel Sládek, Pavel Pinc, Josef Janků,  

Josef Tichý, Josef Láska, Jan Slepička.  
Sedící: Jaroslav Růžička, Alois Macháček,  
Josef Půža, Olda Honzík a Jiří Rambousek     

Skautský srub ve Staré Huti

Z tábora v Čížové Setkání po padesáti letech

Házená slaví 60 let... 



www.maraco.cz

PAPÍRNICTVÍ A ELEKTRO 
MARaCO, Komenského nám. 417, Dobříš, tel.: 318 522 701



Přijmeme řidiče skupiny C. 
Požadujeme spolehlivost, pracovitost, exibilitu. 

Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.

HLEDÁME 
ŘIDIČE SKUPINY C 

Stavební společnost Šlehofer s.r.o. 
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

Kontaktní osoba: František Šlehofer, 
tel.: 608 310 685, e-mail: slehofer@slehofer.eu

Otevřeno každý den

Karla Čapka 451, Stará Huť




Minerální voda 
Mattoni, 0,5 l 
Black, Multi, 

Cedrata
Káva Jacobs 

Aroma Standard 
mletá, 250 g

69,90 Kč
15,90 Kč



Typ	úvazku: plný úvazek

Náplň	práce: pasterace mléka
– spolupráce na řıźenı ́výroby 
jogurtů, sýrů, aj.

Nabízíme:

Typ	úvazku: plný, částečný 
úvazek, brigáda

Náplň	práce:	výroba mléčných 
produktů (jogurty, jogurtové 
koktejly, tvarohové produkty, 
sýry, …), balenı ́produktů 
do spotřebitelských obalů

Typ	úvazku: brigáda

Náplň	práce:	přıṕrava stánku 
na prodej, prodej na farmářských 
trzıć h v Praze, soupis vráceného 
zbožı,́ vyúčtovánı ́trhu

Technolog	pasterace	mléka

od 25 000 Kč hrubého
zaměstnanecké slevy
práci v přıj́emném malém 
kolektivu
smysluplnou práci, která potěšı́
pevnou pracovnı ́dobu 
v jednosměnném provozu, 
začátek pracovnı ́doby od 7 hod.
kompletnı ́zaškolenı́

zodpovědný přıśtup
přiměřenou fyzickou kondici
schopnost postupovat podle 
přesně daného postupu
zdravotnı ́průkaz

Požadujeme:

Operátor	mlékárenské	výroby Prodejce	na	farmářských	trzích

od 18 000 Kč hrubého
zaměstnanecké slevy na výrobky
přıj́emný malý kolektiv
smysluplnou práci
pevnou pracovnı ́dobu 
v jednosměnném provozu, 
začátek pracovnı ́doby od 7 hod.
kompletnı ́zaškolenı ́ potřebné 
pro výkon práce

zodpovědnost
přiměřenou fyzickou kondici
schopnost postupovat podle 
přesně daného postupu
zdravotnı ́průkaz

Nabízíme:

Požadujeme:

prodejnı ́dovednosti
zdravotnı ́průkaz
spolehlivost, zodpovědnost, 
loajalitu, ochotu
komunikativnost

Požadujeme:

výdělek od 120 Kč/hod.
zaměstnanecké slevy 
na výrobky
práci v přıj́emném kolektivu

Nabízíme:

Místo	výkonu	práce:	Nový Knıń 153, 262 03
V přıṕadě zájmu kontaktujte prosıḿ  panı ́Kosařovou: 775 796 071, 

e-mail.: kosarova@biovavrinec.info.

Nakoupıt́e u nás farmářské a smetanové jogurty, jogurtové a probiotické nápoje, 
kefıŕ , zakysané podmáslı,́  tvaroh a tvarohové produkty; čerstvé, pařené i zrajıćı ́sýry.
Otevıŕacı ́doba: Po, St, Pá: 15–17 hod., So: 9–12 hod. 
Budeme se na Vás těšit v Novém Knıńě 153. Vıće informacı:́  www.biovavrinec.info.
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OD	2.	6.	2021	OTEVÍRÁME	NÁŠ	OBCHŮDEK	NA	FARMĚ

NABÍDKA	
PRACOVNÍCH	

MÍST
Rodinná	farma	vyrábějící	BIO	mléčné	produkty

V	případě	zájmu	
kontaktujte prosıḿ
pana Starého: 608 135 853, 
e-mail: stary@biovavrinec.info.
Mıś to výkonu práce – Praha.
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HLEDÁME 
OBSLUHU SILNIČNÍ FRÉZY

Přijmeme pracovníka na obsluhu silniční frézy. 
Požadujeme spolehlivost, pracovitost, exibilitu. 

Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.

Kontaktní osoba: František Šlehofer, 
tel.: 608 310 685, e-mail: slehofer@slehofer.eu

Stavební společnost Šlehofer s.r.o. 
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

prodej uhlí a briket

písky, štěrky, kačírky

dovoz pitné vody 

odvoz fekálií

čištění kanalizací

pronájem kontejnerů

zemní práce

»

»

»

»

»

»

»





CPP210027_JARNI KAMPAN - Auta - SUPERPOV Inzerce Dobrisske listy 190x135 V03.indd   1 10.05.2021   11:50


