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Starostovo rozmarné léto
Letos na jaře hodně pršelo, teď zase hodně svítí 
sluníčko. Rozmary počasí neovlivníme, ale o se-
kání trávy se dokážeme dlouze dohadovat. Když 
pršelo, sekat se nedalo. Pak tráva začala rychle 
růst, takže jsme nestíhali. Od řady z vás jsem do-
stával upozornění či podněty, kde je třeba trávu 
posekat. Jednoduše všude. Nyní, když sluníčko 
pořádně pálí, tak se objevují i první místa, kde 
tráva žloutne. A už jsou zde názory, že ve měs-
tě sekáme příliš. Loni jsme představili koncepci, 
že  budeme kolem stromů a na různých neza-
těžovaných místech nechávat trávu delší. Ale 
i tyto určené lokality se sečou dvakrát ročně. 
Teplé počasí láká také k vodě. V Dobříši to máme 
nejblíže do Papeže. Na jaře jsme tam umístili 
nové molo, opraveno bylo pískoviště a v rámci 
hlasování Tvoříme Dobříš také schody do vody. 
Při pěkném počasí je louka kolem Papežanky 
pěkně zaplněná. Zvýšený pohyb osob s sebou 
ale také nese nepříjemné projevy. I když místo 

uklízí Dokas 3× týdně a koše někdy přetékají, 
přesto tam prakticky každý den můžete narazit 
na poházené odpadky. Tohle je bohužel také 
vizitka našeho města. Prosím, pokud si k Pape-
ži donesete něco k jídlu či pití, odložte obaly 
do koše, nebo si je odneste domů. Obyvatelé 
okolních domů si také stěžují na nepříjemný 
hluk. Všichni chápeme, že děti u vody nebudou 
potichu. Na druhou stranu i v této lokalitě platí 

noční klid, a navíc v tomto místě platí zákaz kon-
zumace alkoholu. Třetí konfliktní oblastí jsou psi. 
Pokud si na louce u Papeže hrají děti a koupou se 
desítky lidí, je nezbytné, aby se nikdo nemusel 
bát volně pobíhajících psů. Stačilo by, pokud by 
zde majitelé měli psa vždy na vodítku. Samozřej-
mostí by mělo být, že majitel vždy uklidí hromád-
ku po svém psu. Pokud chcete svému psu dopřát 
koupel v rybníku, vezměte ho prosím dál od 
místa kolem Papežanky, nejlépe až pod Kolo. Psi 
jsou v tom nevinně. Toto je věc majitelů, aby byli 
se svými psy ohleduplní k ostatním obyvatelům 
města.

O letních měsících bude v Dobříši živo. Ti, co 
mají rádi kulturu či sport, si jistě najdou něco 
pro sebe. Ti, co mají rádi dobré jídlo, konečně 
mohou také vyrazit do dobříšských podniků. 
Obracím se na všechny obyvatele našeho měs-
ta: buďme prosím k sobě i návštěvníkům ohle-
duplní. Ukažme, že v Dobříši respektujeme je-
den druhého. Přeji vám krásné léto.

Pavel Svoboda, starosta 

Stručné informace 
ze zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše
Zastupitelé na 20. jednání zastupitelstva, 
které se konalo 24. 6. 2021, probrali tyto 
body:
Zpráva finančního výboru z jednání 16. 6. 
2021
Finanční výbor doporučil zastupitelstvu schvá-
lit účetní závěrku a závěrečný účet za r. 2020 
a také rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Závěrečný účet a účetní závěrka města za 
r. 2020 byly schváleny
Zastupitelé vyjádřili souhlas s hospodařením 
města za r. 2020 bez výhrad. To je i v souladu 
s  výsledkem přezkoumání hospodaření města 
externí auditorskou společností, kdy nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky. Příjmy byly naplněny 
ve výši 103 %, tj. 266,2 mil. Kč. Výdaje byly čerpá-
ny ve výši 95 %, tj. 259 mil. Kč. Celkem bylo ve vý-
dajích „ušetřeno” 12,4 mil. Kč, z toho 10,3 mil. Kč 
na provozních a 2,1 mil. Kč na investičních výda-
jích. Zůstatek na běžných účtech a v pokladně 
města činil k 31. 12. 2020 cca 25 mil. Kč. 

Zastupitelé schválili rozpočtové opatření 
č. 3/2021
Zastupitelé se seznámili s návrhy úpravy roz-
počtu města na letošní rok. Jednalo se o změny 
ve více než 20 položkách, kdy výdaje se zvyšu-
jí o 14,93 mil. Kč a příjmy celkem o 826 tis. Kč. 
Na straně příjmů se rozpočet upravuje o částky 
poskytnutých dotací či přijaté náhrady z po-
jistných plnění. Na straně výdajů největší změ-
nu tvoří navýšení o 12 mil. Kč na rekonstrukci 
ul. Březová. Tento nárůst souvisí s provedeným 
hydrogeologickým průzkumem, kde díky skal-
nímu podloží musíme očekávat vyšší náklady na 
zemní práce. Město také získalo příslib dotace 
cca 1 mil. Kč na rekonstrukci povrchů sportovi-
ště mezi školami. Dotace však bude proplacena 
až následně. Jedním z diskutovaných bodů byla 
také dotace na Festival hudby Zámek Dobříš, 
nad kterým převzala záštitu hejtmanka Středo-
českého kraje a na který je přislíben příspěvek 
150 tis. Kč z fondu hejtmanky.

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
schválena
Na základě doporučení Ministerstva vnitra byla 
z dosavadní vyhlášky o veřejném pořádku vy-
jmuta ustanovení o nočním klidu. Zastupitelé 
tak schvalovali novou vyhlášku č. 4/2021 o noč-
ním klidu. Jsou v ní uvedeny akce, které se po 
loňské premiéře budou opakovat každoroč-
ně: Memoriál Leoše Liščáka a Dobříšské pivní 
slavnosti. Nová vyhláška také stanovuje posun 
nočního klidu o silvestrovské noci, kdy klid za-
číná v 1.00 po půlnoci. Dosavadní vyhláška pro 
silvestrovskou noc definovala noční klid již od 
půlnoci, ten ale nebyl dodržován.

Změny územního plánu v lokalitě Brodce
Na žádost majitele zastupitelé schválili využití 
6 pozemků p. č. 1896/132, 1896/133, 1896/157, 
1896/158, 1896/159 a 1896/160 z „bydlení in-
dividuální“ na plochy smíšené nezastavěného 
území.  Tyto pozemky sousedí s pozemky měs-
ta, které podle připravované územní studie mají 
také zůstat bez zástavby. Naopak zastupitelé 
neschválili obdobný návrh na změnu využití 
pozemku p. č. 1896/110. Tento pozemek svou 
velikostí ani nelze využít jako stavební, navíc se 
nachází uprostřed ostatních stavebních pozem-
ků v lokalitě Brodce. 

Město prodává 2 byty
Zastupitelé schválili vyhlášení veřejné soutěže 
formou elektronické aukce na prodej 2 bytů v Li-
dické ul. č. 371. V domě jsou další 2 byty ve vlast-
nictví soukromých majitelů a do budovy je tře-
ba dále investovat. Oznámení o veřejné soutěži  

vč. detailů je zveřejněno na úřední desce. Vlastní 
aukce je plánována na 10. srpna.

Nabídka na odkoupení pozemku pod ulicí 
Polní
Zastupitelé odsouhlasili uzavření kupní smlou-
vy na pozemek p. č. 1082/140, jejímž předmě-
tem je převod vlastnického práva k pozemku 
pod komunikací za cenu 60 Kč/m2.

Prodloužení kontokorentu pro Dokas 
Dodatek k existující smlouvě na kontokorentní 
úvěr pro Dokas, který smlouvu prodlužuje do 
června 2022, byl schválen.

Valná hromada Střediska zdraví
Zastupitelé pověřili starostu Pavla Svobodu 
k účasti za město na valné hromadě, která se 
koná 28. 6. 2021. Zároveň odsouhlasili nominaci 
nového člena dozorčí rady z řad zaměstnanců 
střediska. 

Směna pozemků pod komunikacemi
Zastupitelé schválili uzavření směnných smluv, 
kdy město získá pozemky pod komunikacemi 
výměnou za pozemky města v okolí. Jedná se 
celkem o směnu 18 pozemků.

Genmjr. Josef Balabán čestným občanem
Zastupitelé schválili udělení čestného občanství 
generálmajoru in memoriam Josefu Balabánovi 
za mimořádné zásluhy v oblasti boje za svobo-
du v době 1. a 2. světové války.

Molo u Papeže
Zastupitelé projednali podnět manželů P. a ulo-
žili radě města vyřešit zklidnění situace a zajis-
tit dodržování pravidel v lokalitě u Papežanky. 
Rada města se touto situací bude dále zabývat.

Petice rodičů za návrat dětí do škol
V bodě Různé informovala paní místostarostka 
Mášová zastupitele o petici i následném jedná-
ní, které proběhlo s autory petice za návrat dětí 
do škol.

Podrobný zápis a videozáznam jsou uveřejněny 
na webu města.
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Za kolik a pro koho 
Co se děje okolo lokality Brodců
V červnovém vydání Dobříšských listů vyšel článek k problematice zástavby lokality Brodců, pre-
zentovaný třemi zástupci koalice. Nebyly v něm zohledněny mé připomínky ani opravy textu, které 
jsem adresovala Pavlovi Svobodovi. 
Ráda bych proto připomněla důležité souvislosti, které nebyly zmíněny. Lokalita Brodce je podle 
platného územního plánu z roku 2010 určena k zástavbě 61 rodinnými domy. V tomto území je 
přitom další zástavba z mnoha důvodů nežádoucí. Nejen pro jeho odloučenou polohu mimo zasta-
věné území města a z toho plynoucí rizika satelitního městečka, včetně zvýšené míry automobili-
smu, která by se dotkla celého města. Zároveň také kvůli koncepčně nevhodným a obtížným pod-
mínkám pro zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury. Nezbytné by bylo rozšíření 
ulice Brodecké, kde územní plán počítá s vyvlastňováním pozemků soukromých vlastníků. Zároveň 
obslužnost území Brodců se má zajistit dle platného územního plánu vybudováním nové komuni-
kace od ulice Pražská, navazující na ulici Průmyslovou v lokalitě za židovským hřbitovem, okolo ulice 
Trnková a dále kolem lesa do ulice Ludmily Polesné. Zde by pokračovala po komunikaci Na Vlašce 
a dále vedla po silnici za chatovou oblastí Vlaška, okolo louky směrem k oboře Aglaia a dále přes 
Lipížský potok do Brodců.
Stovky milionů korun by pak stály příprava a zbudování potřebné infrastruktury pro obslužnost 
nové výstavby rodinných domů na území Brodců (přivedení vody, kanalizace, výstavba cest apod.). 
To je jen jeden z důsledků, který by měl na město zcela zásadní dopad. Soukromí vlastníci pozemků 
v Brodcích, kteří se prostřednictvím advokátní kanceláře obrátili na vedení města s žádostí o využi-
tí pozemků města pro vedení inženýrských sítí k jejich pozemkům, přitom doposud nesdělili, zda 
jsou ochotni a mají prostředky takovou infrastrukturu zainvestovat. Město totiž nemá povinnost 
tuto infrastrukturu vybudovat samo na vlastní náklady. Město také nehodlá zastavovat své pozemky 
v Brodcích, a proto nebude logicky ani investovat své prostředky do jejího vybudování. Zároveň není 
v zájmu města zhodnocovat pozemky stavebníků penězi daňových poplatníků z rozpočtu města. 
Případný souhlas s vedením infrastruktury přes pozemky města a výstavbou by tedy měl být pod-
míněn smlouvou o úhradě veškerých investic do infrastruktury ze strany stavebníků. Na tom se však 
prozatím neshodují všichni koaliční zastupitelé. Ekonomická stránka je však jen jedním z problémů.
Dle právní analýzy se město může zcela legitimně a bez sankcí také rozhodnout, že vlastníkům 
nepovolí vést přes pozemky města napojení na infrastrukturu (voda, kanalizace). Tento postup lze 
s ohledem na další souvislosti považovat za oprávněný. Jelikož radu města nelze k takovému postu-
pu zavázat (vyjma výsledku místního referenda), nelze prozatím takový postup považovat za dlou-
hodobě udržitelný. To se ukázalo již po mém odchodu z úřadu, kdy stávající rada města schválila 
jednomu z vlastníků v lokalitě Brodců vedení vodovodu přes pozemky města. 
Proti přípravným krokům města k zástavbě Brodců v r. 2016 se ohradilo téměř 600 signatářů petice 
za zachování rekreační a oddychové zóny v Brodcích pro občany města Dobříše, kteří zde hojně vy-
užívají přírodě blízké prostředí a krajinný ráz k rodinným výletům, procházkám, cyklistice či běhání. 
Stejný názor občanů zazněl na veřejném projednání problematiky Brodců 27. května 2021. Záznam 
z veřejného projednání je dostupný na YouTube kanálu města. (https://www.youtube.com/watch-
?v=Wsk8WnUWXWs)

Jana Vlnasová, zastupitelka

Reakce na článek zastupitelky  
Jany Vlnasové „Za kolik a pro koho“
Lokalitu v Brodcích se snažíme transparentně 
řešit. V řadě otázek se s kolegy zastupiteli ne-
shodujeme, takže hledáme obtížně kompromis, 
jaké řešení dále prosazovat. Společná domluva 
zástupců Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezá-
vislých z dubna letošního roku spočívá v tom, 
že vedení města se bude snažit najít dohodu 
s vlastníky pozemků tak, aby část území zůstala 
nezastavěna a na části mohli majitelé staveb-
ních pozemků v budoucnu stavět. S tím souvisí 
i zadání územní studie pro tuto lokalitu, kterou 
odsouhlasila rada města dne 15. 6. 2021. Studie 
by měla přesněji specifikovat budoucí podobu 
tohoto území. Snažíme se vyvážit zájmy všech 
zúčastněných, nejen obyvatel města, kteří mají 
zájem na volném přístupu do přírody, ale také 
vlastníků chat v této oblasti, a v neposlední řadě 
majitelů stavebních pozemků. Řada z nich po-
zemky získala s příslibem, že v Brodcích budou 
moci stavět. Takto jsou pozemky definovány 
i  v  platném územním plánu. Z právní analýzy, 
která je dostupná i na webu města, vyplývá, 
že pokud by město rozhodlo o změně územ-
ního plánu, tedy změnilo stavební pozemky 
v  Brodcích na nezastavitelné, vystavuje se ri-
ziku finanční náhrady současným majitelům. 
Pro  tvrzení kolegyně Vlnasové, že  vybudování 
infrastruktury by stálo „stovky milionů korun“, 
nemáme doposud žádný podklad. Neshodu-
jeme se ani v tom, že celou investici do infra-
struktury by měli hradit výhradně majitelé sta-
vebních pozemků. Infrastruktura z velké části 
povede po pozemcích města. Například veřejné 
cesty do Brodců používají i ostatní obyvatelé, 
nejen vlastníci tamních pozemků. Je pravdou, 
že rada města schválila jednomu z vlastníků 
vodovodní přípojku. Došlo k tomu na jednání 
rady 25. 2. 2020, tedy v době, kdy paní Vlnasová 
byla starostkou města, toho času na dovolené. 
Jsem rád, že k Brodcům probíhá debata. Veďme 
prosím tuto diskuzi s pravdivými argumenty.

Pavel Svoboda

Poděkování 
K 1. srpnu 2021 odchází do zaslouženého dů-
chodu vedoucí odboru místního rozvoje pan 
Ing. Miloslav Modlík a dále referentka odboru 
místního rozvoje Ing. Jitka Šafářová. Našemu 
panu vedoucímu Ing. Miloslavovi Modlíkovi 
děkujeme za trpělivost, ochotu a vstřícnost při 
výkonu každodenní agendy. Za dobu svého pů-
sobení na MěÚ Dobříš, celkem za dobu 28  let, 
vykonal mnoho dobrého pro rozvoj města.  
Podílel se na opravě řady komunikací, chodníků, 
na rekonstrukci čistírny odpadních vod, zateple-
ní budovy městské polikliniky, rekonstrukci zim-
ního stadionu v Dobříši, zateplení a rekonstruk-
ci sportovní haly v Dobříši, výstavbě nového 
pavilonu 2. ZŠ v Dobříši, na rekonstrukci Pražské 
ulice a na mnoha dalších projektech. Svým klid-
ným a pozitivním přístupem k práci nás vždy 
motivoval ke splnění náročných úkolů. 
Spolu s ním odchází do důchodu i kolegyně  
Ing.  Jitka Šafářová, které taktéž děkujeme za vše, 
co vykonala ve prospěch města Dobříše. Je to vel-
ká pěstitelka, a tak se jistě už těší na svoji zahrádku.

Ještě jednou děkují kolegové z odboru místního 
rozvoje, odboru správy majetku a dalších odborů 

Městského úřadu v Dobříši
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Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 7. 2021
Rada města na svém jednání dne 15. 6. 2021 
rozhodla o zvýšení ceny vodného a stočného.
Současná cena 82,25 Kč/m3 se zvyšuje na 97 Kč/m3 
od 1. 7. 2021. 

Od 1. 7. 2021 platí tyto ceny vč. 10% DPH:
Vodné  58,74 Kč/m³ 
Stočné  38,26 Kč/m³
Celkem  97,00 Kč/m³ 

Aktuální nákladová cena vody při plném plnění 
fondu obnov činí 116,58 Kč/m3. Tato částka je 
vypočítávána každý rok podle metodiky Minis-
terstva zemědělství. To je skutečná cena vody, 
kterou bychom v Dobříši měli platit. V součas-
nosti ale platí občané za vodné a stočné výraz-
ně méně, jen 82,25 Kč/m3. To ve svém důsledku 
vede k tomu, že město nemá prostředky na po-
třebné investice do obnovy vodohospodářské 
infrastruktury. 

Hlavní důvody zvýšení ceny za vodné a stočné 
jsou:
1. Plnění „Plánu financování obnovy vodovo-

dů a kanalizací“ (PFOVK) – jde o zákonem 
stanovený nástroj, který má zajistit života-
schopnost vodohospodářského majetku do 
budoucna. Cílem je stanovit takovou cenu 
vodného a stočného, která zajistí prostředky 
na obnovu vodohospodářské infrastruktu-
ry. Nutná částka, která se dle plánu obno-
vy ze zákona musí plnit, je pro rok 2021: 
7,640  mil.  Kč na vodovod a 7,930 mil. Kč na 
kanalizaci. Celková částka pro plnění PFOVK 
tedy činí 15  570 000 Kč. V případě neplnění 
tohoto plánu hrozí sankce z Ministerstva ze-
mědělství.

2. Obnova vrtů – zdrojem vody pro Dobříš jsou 
vrty a zářezy v brdských lesích. Je nezbytné 
průběžně pečovat o jejich zabezpečení a pro-
dloužení životnosti. To mj. zahrnuje pravidel-
né čištění vrtů, přenosy na online dispečink 
a elektrorozvody, výměny čerpadel a potrubí, 
pravidelný monitoring stavu opotřebení vrtů 
a stavu podzemních vod. 

3. Závazek vyplývající z přijetí evropských 
dotací na intenzifikaci čistírny odpadních 
vod v letech 2009–2011. Jako příjemce dota-
ce jsme se zavázali ke splnění tzv. finančního 
modelu, který předepisuje nárůst cen stočné-
ho pro další období. Nerespektování těchto 
podmínek by mohlo být důvodem k uložení 
finančních sankcí nebo požadavku na vrácení 
dotace.

4. Inflace, nárůst cen materiálu a mezd – 
v  současné době je důvodem pro zvýšení 
i výrazné navýšení vstupních surovin (plasty, 
energie, chemikálie atd.).

5. Omezení plýtvání pitnou vodou – vzhle-
dem k tomu, že vodu pro Dobříš získáváme 
z podzemních zdrojů s kvalitní pitnou vodou, 
které mají omezenou kapacitu, je důležité 
využívat tyto zdroje smysluplně a neplýtvat 
touto kvalitní vodou při zalévání travnatých 
ploch a plnění velkých bazénů.

Plán obnovy město v r. 2021 plní jen z 48 %. 
Celková částka pro financování obnovy slože-
ná z  příspěvku města a příspěvku Vodohospo-
dářské společnosti Dobříš by měla být ve výši 
15,6  mil. Kč, ale letos je to pouze 7,5 mil. Kč. 
Tímto přístupem by nám vodohospodářská in-
frastruktura zastarávala, množily by se havárie 
a zvyšovaly ztráty vody v potrubí. 

Vodohospodářskou infrastrukturu, od jejíž kvali-
ty se odvíjí i kvalita pitné vody, je nutné neustá-
le pečlivě spravovat a obnovovat. Tyto investice 
obnovují nejen zastaralé potrubí, ale moderni-
zují vodohospodářské objekty. Právě pro obno-
vu a rozšiřování vodárenské sítě je třeba vytvá-
řet a využívat prostředky z vodného a stočného. 
Poznámka: Zisk z vodného a stočného, které vy-
bírá VHS, slouží pouze pro účely obnovy vodo-
hospodářského majetku.

Zvýšení ceny o 14,75 Kč/m³ na 97 Kč/m3 před-
stavuje nárůst o 17,9 %.
Skutečná cena vody při plném pokrytí plánu ob-
novy je 116,58 Kč/m³, i po zdražení bude aktuál-
ní cena vody o více jak 20 % nižší než skutečná 
cena vody při plném pokrytí plánu obnov.
Sociálně únosná cena vody ve Středočeském 
kraji je pro r. 2021 ve výši 128,81 Kč. Zvýšená 
cena vody v Dobříši bude stále o 31,81 Kč pod 
touto hranicí. Průměrná denní spotřeba dob-
říšského obyvatele činí cca 100 litrů na osobu 
a den, t. j. 9,70 Kč na osobu a den za dodání 
pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní 
vody. 
Průměrně tedy občan Dobříše vynaloží po zdra-
žení za vodné a stočné za měsíc 291 Kč.
Zvýšení ceny představuje částku 43 Kč na oso-
bu za měsíc. O to zaplatí v průměru každý z nás 
za měsíc více. Kvalitní pitná voda, která nám 
teče z vodovodních kohoutků, stejně jako dob-
ré nakládání s odpadními vodami nejsou samo-
zřejmostí a mají svou cenu.
Věřím, že tento krok přijmete s pochopením.

Pavel Svoboda, starosta

Začátkem teplého období se zvyšuje nárůst 
odběru vody – především napouštěním bazé-
nů a zaléváním zahrad. Zalévání kvalitní pitnou 
vodou představuje zbytečné plýtvání – šetřete 
s ní!
Napouštění bazénů doporučujeme poma-
lu a  při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 
22.00 do 6.00, aby nedošlo k zakalení vody ve 
vodovodním řadu a následně v bazénu – buďte 
ohleduplní k ostatním!
Větší odběry konzultujte s námi na telefonním  
čísle 318 521 108.
Dobříšská pitná voda pochází z podzemních 
zdrojů brdských lesů, je důležitá a vzácná, šetře-
me s ní a chraňme životní prostředí.

Děkujeme vám!

Upozornění – výdej domácích kompostérů
Výdej domácích kompostérů pro registrované zájemce proběhne 
v areálu sběrného dvora v Dobříši, Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš, 
v termínu 27. 6. – 13. 7. 2021.
Od úterý 29. 6. 2021 budou žížaly. Pokud máte zájem, přivezte si vlastní 
kyblík, ať si je můžete vzít do vašeho nového kompostéru.

K vyzvednutí kompostéru budou občané vyzváni SMS a e-mailem.  
Prosím dodržujte časy výdeje. Děkujeme.

Za město Dobříš místostarostka Dagmar Mášová 
a Ing. Markéta Samcová, referentka odboru místního rozvoje 

Upozornění na šetrné hospodaření s vodou v letním období
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Vážení občané Dobříše, 
dovolím si shrnout posledního půl roku práce 
na radnici, který byl opravdu specifický po všech 
stránkách. 
Osobně jsem tento rok začala se svou rodinou 
v karanténě, tak jako i mnozí z vás. Ne vždy jsem 
byla schopna pracovat on-line, takže jsem pra-
covala často v noci, ale na většinu plánovaných 
pracovních schůzek jsem se připojovala. Vše má 
své kouzlo a já jsem člověk, který se snaží i na 
tom špatném najít něco pozitivního, chci ale vě-
řit, že nás už nic podobného nečeká.
V únoru už jsem se plně vrátila do práce a na 
úřadě se řešily odpady. Začal kolotoč kolem 
očkování proti covidu-19, na kterém jsme se 
točili společně s kolegy z úřadu až do března, 
než bylo očkování konečně spuštěno. Prioritní 
skupina byli pedagogičtí a nepedagogičtí za-
městnanci škol. Znovu děkuji vedení Oblastní 
nemocnice Příbram, skvělé koordinátorce paní 
Bouškové a mobilnímu týmu, byli úžasní. S paní 
koordinátorkou i řediteli školských zařízení v ce-
lém našem ORP jsme byli v neustálém kontak-
tu a ve zmatku a chaosu, který panoval, jsme 

připravovali seznamy. Musel nám sedět počet 
lidí pozvaných k očkování s množstvím dávek 
očkovací látky, hlídali jsme kdy, kdo onemoc-
něl a neustále jsme přepočítávali. Bohužel, co 
jsme nemohli nikdo ovlivnit, byla dostupnost 
a distribuce očkovacích látek. V březnu jsme ve 
spolupráci s panem jednatelem, lékaři Střediska 
zdraví a  ON Příbram připravovali očkování pro 
seniory 80+. Když už jsme občanům rozeslali 
SMS s termínem, musela se celá akce stopnout, 
protože bylo rozhodnuto, že seniory 80+ budou 
očkovat jejich obvodní lékaři. Byl to obrovský 
zmatek a moc mě mrzí, že pro nejohroženější 
skupinu obyvatel bylo očkování nejnáročněj-
ší, co se organizace a dostupnosti týká. Řešilo 
se také plošné testování zaměstnanců úřadu 
a  městských organizací. Bohužel testování pro 
veřejnost se nám zavést plošně nepodařilo. 
V  okolí Dobříše několik stabilních testovacích 
míst zřízeno bylo, ale my se s laboratoří, která by 
měla pobočku na Dobříši, nakonec nedomluvili.
V dubnu proběhlo výběrové řízení na pozici ře-
ditelky 4. MŠ Dobříš. Velmi tímto děkuji paní ře-
ditelce Vaňkové za její dlouholetou práci a nové 
paní ředitelce přeji v její práci jen to nejlepší. 
V květnu se nám situace okolo pandemie začí-
nala pomalu uklidňovat. V pondělí 3. května se 
začaly postupně vracet děti do školy. Ředitelé 
škol to vůbec v náporu vládních opatření ne-
měli snadné, všichni pracovali i o víkendech, 
sledovali rychle se měnící novinky, řešili testy, 
dostatek ochranných pomůcek a ve finále se 
všichni stali i „odborníky“ na testování. Bohužel 
negativně otestované děti dál musely i ve tří-
dách nosit ochranu úst, s čímž ne všichni rodiče 
souhlasí. V květnu jsem začala mimo jiné také 
připravovat slavnostní ceremoniál k odhalení 

Místostarostka Dagmar Mášová: Ohlédnutí  
za první polovinou roku 2021 na dobříšské radnici

pamětní desky generálmajora i. m. Josefa Bala-
bána. Vzhledem k epidemickým opatřením to 
měla být původně komorní akce. Díky postup-
nému uvolňování se mi však nakonec podařilo 
ve spolupráci s Armádou ČR připravit velmi dů-
stojnou akci, na které nechyběl průlet gripenů 
z Čáslavi, Posádková hudba AČR, 13. dělostřecký 
pluk z Jinců a spousta významných hostů. 
A je tu červen... Dobříší nyní proběhla výzva 
s  názvem „Petice pro návrat dětí do škol bez 
omezení“, kde rodiče apelují na mimotělní testo-
vání dětí od září a nenošení respirátorů. S rodiči 
iniciátory petice jsem měla schůzku, kde jsme si 
vysvětlili, že město jako zřizovatel škol nebude 
naléhat na ředitele škol a nebude je nabádat 
k  nedodržování vládních opatření. Respektu-
jeme a podporujeme ředitele škol, kteří děla-
jí vše proto, aby děti mohly být ve škole. Nyní 
nás snad čekají krásné dva měsíce prázdnin, 
dovolených a klidu. Co bude v září, dnes nikdo 
není schopen říct. Jaká bude epidemiologická 
situace? Jaká budou platit omezení? Nařízení? 
Nebudu se pouštět do komentářů a hodnocení 
nařízení. 
Všichni se těšíme na léto. Užijte si ho ve zdraví, 
věnujte čas setkání s přáteli, kamarády, nejbliž-
šími. S některými jsme se opravdu dlouho ne-
mohli potkat. Postupně se upravuje okolí Pape-
že, na plovárně vzniká příjemná odpočinková 
zóna s molem. Mám radost, že plovárna ožívá. 
Prosím jen návštěvníky, ať berou ohled na oby-
vatele okolních domů. Vím, že večerní plavání 
a posezení u rybníka má své kouzlo, ale nemusí 
to všichni vědět. Prosím nenechávejte v okolí 
rybníka a vlastně nikde po sobě odpadky. Když 
si donesu plnou lahev a nějaké dobroty, tak ji 
určitě unesu i zpátky, včetně obalů. Buďme na 
sebe opatrní, chovejme se k sobě hezky.

Dagmar Mášová, 
místostarostka

Co je to projekt KlokTex?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti 
i dospělé.
Jde o charitativní a ekologický projekt, který 
podporuje především Fond ohrožených dětí 
Klokánek. Po celé České republice jsou roz-
místěné kontejnery s logem klokánka na sběr 
nepotřebného, avšak použitelného oblečení 

a obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, obuvi, 
textilu, ale i hraček do těchto kontejnerů se je-
jich dárci přímo podílí na pomoci jak materiální, 
tak hlavně finanční. Více na www.KlokTex.cz.
„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši 
pomoc potřebují. Díky všem dárcům oblečení 
a obuvi jsme v rámci projektu finančně podpořili 
charitativní organizace částkou převyšující 

Moderní technologie pomáhají v charitativních 
projektech
O nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však dozvídáme, že mohou 
pomáhat i ohroženým dětem, jako například v projektu KLOKTEX.

3  miliony korun. Tuto pomoc se budeme i přes 
nelehké období snažit nadále navyšovat,“ říká 
Ing. Pavlína Klementová, jednatelka společnosti. 

Efektivita klíčem k podpoře

Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů 
rozmístěných po celé České republice. Měs-
to Dobříš se do projektu pomoci zapojilo 
v minulém roce. Aktuálně je ve městě insta-
lováno 9  kontejnerů. Nově byl instalován 
kontejner u 2. základní školy v ulici Školní. 
V rámci projektu se musí velmi efektivně řešit 
provoz celého systému, výroba kontejnerů, 
svoz a třídění odevzdaného textilu a obuvi, 
aby náklady s tím spojené nepřevýšily přínosy 
celého projektu.
Jednou ze zásadních nákladových položek je 
svoz odevzdaného textilu a obuvi. Optimální 
plánování svozů s ohledem jak na rozmístění 
kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění zá-
sadně ovlivňuje efektivitu celého procesu a má 
přímý dopad do nákladů projektu.
Vedení projektu KlokTex si pro řešení optimali-
zace svozů vybralo společnost Sensority, s. r. o. 
Díky této spolupráci se optimalizují náklady 
svozu a také se přispívá ke snížení emisí díky 
chytré logistice.

Ing. Kateřina Rambousková, 
referentka životního prostředí MěÚ Dobříš
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V úvodu této zprávy chci uvést elementární 
hodnoty a zásady, kterými se řídí strážníci naší 
městské policie. Všichni strážníci si plně uvě-
domují, že výkon služby strážníka je službou 
veřejnosti. Městská policie Dobříš zabezpečuje 
nepřetržitou 24hodinovou službu, přičemž se 
strážníci střídají ve dvanáctihodinových smě-
nách a přímým výkonem služby zajišťují širokou 
škálu činností, které jsou v zájmu města a které 
přispívají k poklidnému a spokojenému životu 
občanů. Službu pro naše občany vykonáva-
jí s  patřičnou mírou slušnosti, přiměřenosti, 
ohleduplnosti, ochoty, tolerance a porozumění. 
V rámci jednání s občany se snaží vytvářet at-
mosféru důvěry a vstřícnosti, přičemž ve svém 
projevu jsou věcní a kultivovaní. Svá rozhodnutí 
činí v souladu se zákonem, naprosto objektivně 
a nestranně, zodpovědně a bez jakýchkoli před-
sudků. Služební úkoly a povinnosti plní čestně, 
podle nejčistšího vědomí a svědomí. 

Personální složení městské policie je stabilní: 
14  strážníků a 1 administrativní pracovnice. 
K 31. 3. 2021 sice opustil naše řady strž. Svoboda, 

ale ihned byl nahrazen novou posilou. Nově 
přijatý, prozatím, čekatel prochází školicím za-
řízením Polis a do výkonu nastupuje v červenci 
2021. Strážníkem se stane, až bude mít osvědče-
ní, které vydává MV. 

Město Dobříš je po bezpečnostní stránce sta-
bilizovaným místem a lze konstatovat, že na 
úseku veřejného pořádku nedošlo za poslední 
období (2020–2021) k událostem, které by svou 
povahou, závažností nebo společenskou ne-
bezpečností nasvědčovaly o výrazném zhoršení 
bezpečnostní situace. Přesto bylo nezbytné, aby 
se městská policie vyvíjela jak po kvantitativní, 
tak i kvalitativní stránce tak, aby byl nejen za-
chován současný stav, ale aby se bezpečností 
situace neustále zlepšovala. Konečným cílem je 
vytvořit město, ve kterém se občanům žije dob-
ře a cítí se bezpečně. 

Jak nás asi vidí občan? Co občané od strážní-
ků městské policie očekávají, co by chtěli zlep-
šit nebo kde zvýšit pozornost? V první řadě po 
nás požadují razantní zákroky proti vandalům 

Městská policie Dobříš funguje v našem městě 
již 30 let
Městská policie Dobříš funguje přesně od 15. 2. 1991. Tehdy se však zprvu jedna-
lo jen o prozatímní, ale již fungující organizaci. Až dne 30. 1. 1992 se městské za-
stupitelstvo usneslo přijmout obecně závaznou vyhlášku a zřídit městskou policii. 
Služebně nejstarší strážníci, kteří pracují u MP Dobříš, jsou velitel MP strž. Milan 
Krejčí (ve službě od 17. 3. 1993) a strž. Alena Kovaříková (zástupkyně velitele, 
ve službě od 4. 9. 1995). Od roku 1991 do r. 2021 se na MP Dobříš vystřídalo již 
49 zaměstnanců. 

a vyšší výkon pěších hlídek ve městě. Očekávají 
také lepší přiblížení se k veřejnosti, řešení pro-
blematiky seniorů z pohledu jejich pocitu bez-
pečnosti ve městě, ale i doma, při návštěvě hřbi-
tovů a  dalších míst. Významnou problematiku 
v Dobříši představují také nepřizpůsobiví spolu-
občané, časté řešení rychlé jízdy vozidel či pro-
blémy okolo čtyřkolek. Žádán je také pravidelný 
a důsledný dohled strážníků městské policie 
na přechodech pro chodce se zaměřením na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích, a to zejména v ulicích před ško-
lami. Neméně podstatným požadavkem a pro-
blémem jsou v našem městě volně pobíhající 
psi a od nich znečištěné chodníky a jiná veřejná 
prostranství. 

Potěšující zprávou je to, že se na městské 
strážníky obrací s důvěrou o pomoc čím dál 
více občanů. Zde se nejedná o oznámení, ale 
skutečně o radu a pomoc. Z toho je patrné, že 
Městská policie Dobříš je nezastupitelnou sou-
částí v bezpečnostním systému při ochraně ve-
řejného pořádku. 
Snažíme se a vždy se budeme snažit být tady 
pro slušné občany a co nejvíce se postarat o klid 
a pořádek v ulicích města. 

Činnost strážníků Městské policie Dobříš 
je velmi rozsáhlá. Je mnoho jiných činností 
ovlivňujících bezpečnostní situaci, které vy-
specifikovat nelze. Proto je nutno zdůraznit, že 
samotná přítomnost uniformovaných strážní-
ků v  ulicích, jejich organizovanost a  kvalita 
výkonu služby značně ovlivňují bezpečnostní 
situaci. Pro rok 2021 je proto cílem městských 
strážníků soustavné zkvalitňování a prohlu-
bování úrovně přímého výkonu služby při 
zabezpečování veřejného pořádku, ochrany 
osob, majetku a vytváření pocitu bezpečí. 
Chceme také modernizovat materiální a tech-
nické vybavení, nastavit moderní způsob říze-
ní zaměřený na přímou komunikaci a motiva-
ci zaměstnanců. Dlouhodobým cílem vedení 
strážníků v Dobříši je vytvořit městskou policii 
jako moderní sbor, který své poslání chápe 
jako službu občanům při zajišťování pořádku, 
klidu a bezpečí za využití všech dostupných 
IT technologií. 
Když shrnu činnost strážníků v našich ulicích, 
občané nás více kontaktují, mnohdy nám sami 
posílají fotodokumentaci s problémy ve svém 
teritoriu. Ale jsou i případy nespokojenosti. 
K tomuto se dá konstatovat pouze to, že nelze 
bohužel vyhovět kladně všem a že se strážníci 
musí držet také zákonných norem. 

Za strážníky Městské policie Dobříš 
strž. Alena Kovaříková, 

zástupce velitele MP Dobříš

Sázíme budoucnost
Město Dobříš uspělo se svojí žádostí o nadační 
příspěvek na akci „Výsadba stromů v  lokalitě 
za židovským hřbitovem“ z grantového pro-
gramu ŠKODA stromky pro rok 2021. Výše 
celkových předpokládaných nákladů činí 
150 000 Kč, výše dotace 63 000 Kč a spoluúčast 
města Dobříše 87 000 Kč.
Předmětem projektu je výsadba stromů dru-
hu Třešeň ptačí (5 ks), Dub zimní (10 ks), Javor 

mléčný (10 ks), Jeřáb oskeruše (5 ks) do lokali-
ty za židovským hřbitovem. Jedná se o nákup 
sazenic, vyhloubení výsadbových jam, usazení 
sazenic, instalace kotvení a vytvoření zálivko-
vých mís. Dále bude instalována ochrana báze 
kmenu proti mechanickému poškození a pro-
veden nátěr proti okusu. Jedná se o rekreační 
lokalitu určenou k vycházkám, kde doplněním 
stromů vznikne přírodní alej. Do projektu bude 
zapojena nezisková organizace Junák – čes-
ký skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, která 

se bude podílet na výsadbě stromů. Výsadba 
bude provedena v říjnu 2021.
„Tyto stromy budou vysazeny díky grantovému 
programu ŠKODA Stromky.“

Markéta Samcová, 
odbor místního rozvoje MěÚ Dobříš
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Kurzy sebeobrany z prevence kriminality města Dobříš byly úspěšné
V neděli 6. června 2021 proběhly v anglickém parku dobříšského zámku 
kurzy sebeobrany pro ženy a pro seniory. Obě akce se konaly pod záštitou 
Městského úřadu Dobříš v rámci prevence kriminality.

Vedení kurzů bylo svěřeno místnímu trenérovi izraelské sebeobrany KRAV 
MAGA & KAPAP – Michalovi Janouškovi (Instruktor Mike), který je zároveň 
jediným českým držitelem titulu MASTER TEACHER KRAV MAGA & KAPAP, 
který mu byl udělen v roce 2015 z Izraele. 
Kurzy ženské sebeobrany jsou tradičně velice žádané, takže i na tento do-
razil slušný počet 15 žen a dívek z Dobříše a okolí. V 90 minutách jsme se 

zaměřili na teorii i praxi výcviku ženské sebeobrany. Probrali jsme principy 
prevence napadení a jak se chovat, když už dotyčnou někdo obtěžuje. 
V druhé půli kurzu jsme se bavili praktickým cvičením konkrétních reakcí 
na různé druhy napadení – úchopy, škrcení či objetí. 
Na seniorském kurzu nebylo tak plno, ale i tento kurz si našel své zájemce, 
a i s nimi jsme ve vymezeném čase probrali základní znalosti pro jejich 
sebeobranu a sebeochranu. 
Musíme pochválit všechny účastníky kurzů, protože i přes slunné až teplé 
počasí makali. Děkujeme za účast a nasazení a těšíme se na další podobné 
akce v budoucnosti.  Michal Janoušek

Perfektně udržovaná topná soustava zajistí 
nejekonomičtější provoz
Pravidelná kontrola topení odborníkem, kte-
rou je možné spojit se servisní prohlídkou, vám 
může přinést řadu úspor, a to nejen finančních. 
Můžete si totiž ušetřit i spoustu času a starostí, 
nutných při pozdějším řešení předvídatelné ha-
várie. Čistá a udržovaná topná soustava zname-
ná nižší spotřebu paliva a celkovou delší život-
nost jednotlivých komponentů.

Začněte s prohlídkou radiátorů: Mokré skvr-
ny značí poruchu
Pokud se váš topný systém skládá z kotle 
a radiátorů, potom by kontrola topných těles 
měla být prvním krokem. Nejprve byste se 
měli přesvědčit, jestli z radiátorů někde neka-
pe voda. Pokud naleznete provlhlá či mokrá 
místa na podlaze pod radiátory, bude nutné 
zavolat topenáře, aby závadu opravil. Vždy 
před začátkem topné sezóny nebo brzy po 
jejím zahájení je třeba radiátory odvzdušnit. 
Odvzdušnění je vhodné provést také kdykoli 
v průběhu zimy, pokud máte pocit, že radiátor 
topí málo, nebo je na dotek zřejmé, že se v něm 
teplo nerozprostírá rovnoměrně. Všechny mo-
derní radiátory jsou dnes vybaveny odvzduš-
ňovacími ventily, které samotný proces 
odvzdušnění výrazně usnadňují. Na  správný 
postup odvzdušnění radiátoru se zeptejte 
nejlépe topenáře či firmy, která vám topnou 
soustavu namontovala.

Neudržovaný plynový kotel může předsta-
vovat pro své okolí hrozbu
Pokud se o teplo vašeho domova stará plynový 
kotel, neměli byste zapomínat na každoroční 
prohlídku kotle servisním technikem. Obzvláště 
v případě kondenzačních plynových kotlů je vel-
mi důležité správné seřízení spalování, ale je třeba 
se starat i o pravidelné vyčištění. Optimální seříze-
ní kotle také snižuje náklady na vytápění.
Údržbu plynového kotle se rozhodně nevyplatí 
podceňovat, protože špatně fungující či nevhod-
ně nainstalovaný plynový kotel může být pro 
své majitele velmi nebezpečný. Pokud je totiž 
kotel špatně seřízen nebo není zajištěna dosta-
tečná výměna vzduchu či odtah spalin, může 
dojít k uvolňování životu nebezpečného oxidu 
uhelnatého. Tento jedovatý plyn se nevyznačuje  

Údržba topení: Zkontrolujte si během léta,  
zda vše funguje
Letní odstávka topné soustavy nabízí ideální příležitost pro údržbu a opravy. Kontrolu topení se ne-
vyplatí příliš odkládat, aby vás na začátku topné sezóny nečekalo nemilé překvapení. Čím začít 
a na co si dát při údržbě pozor?

žádným zápachem, jeho přítomnost tak bývá 
zpočátku nenápadná. Při větší koncentraci 
v  obytných místnostech však každoročně způ-
sobuje řadu tragédií.

Elektrokotel je během provozu prakticky 
bezúdržbový
Elektrokotel je zařízení, které se snadno ovlá-
dá a vyžaduje minimální údržbu. Kontrolu 
elektrokotle by měl provádět odborník nejlépe 
jedenkrát ročně. Do kotle sami nijak nezasa-
hujte, protože jakýkoli neodborný zásah může 
snadno vést k poškození kotle a také ke ztrátě 
záruky, pokud je váš kotel ještě zánovní.

Náhlá porucha může přijít kdykoli: Kontro-
lujte tlak v soustavě
V průběhu celé topné sezóny, ale i v letním ob-
dobí nezapomínejte občas zkontrolovat aktuál-
ní tlak vaší topné soustavy. Pokud najednou 
dojde k jakýmkoli nevysvětlitelným výkyvům, 
je třeba zbystřit a rychle jednat. Jestliže se tlak 
rychle snižuje, znamená to, že vám voda nej-
spíše někde uniká. V případě, že ukazatel tlaku 
signalizuje pozvolný či rychlý nárůst, může se 
jednat o potenciálně nebezpečnou situaci, která 
mohla vzniknout buď poruchou ventilu přívod-
ní vody, nebo případně také vnitřním poškoze-
ním bojleru sloužícího k ohřevu teplé užitkové 
vody, ze kterého začala voda unikat do topného 
systému. V takovém případě může tlak v sou-
stavě během několika dní nebo dokonce hodin 
překročit předepsaný provozní tlak i o 150 %. 
Takový stav je nutné okamžitě řešit.
U všech typů kotlů byste svoji pozornost měli 
čas od času věnovat také funkčnosti pojistných 
ventilů, které tvoří významný prvek ochrany pro 
celý systém.

Mgr. Vladimír Šůna,
referent životního prostředí
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Do práce na kole a cyklodoprava v Dobříši
Také město Dobříš se letos zařadilo mezi 50 po-
řádajících měst květnové výzvy Do práce na 
kole!, kterou celorepublikově pořádal spolek 
AutoMat. Výsledky v rámci republiky jsou po-
těšující, neboť právě letos se přihlásil rekordní 
počet 22 114 účastnic a účastníků, kteří najezdi-
li, nachodili nebo naběhali skoro 5 425 000 km. 

Jen pro zajímavost: To je asi tolik, jako bychom 
šlapali sedmkrát na Měsíc a zpět. Tím jsme záro-
veň ušetřili téměř 700 tun emisí CO2, což je zhru-
ba takové množství, jaké absorbuje 700 stromů 
za 100 let (zdroj: TZ spolku AutoMat).
Do květnové výzvy se přihlásilo pod město 
Dobříš 16 účastníků v různě pojmenovaných tý-
mech. Pětičlenný tým dobříšské radnice – Laxní 
přístup – vykázal 2 160 km (kolo i chůze) s mě-
síční pravidelností 67 %. Další dva týmy byly 
z Mníšku pod Brdy a přidalo se také několik jed-
notlivců. Pro účastníky této výzvy jsme také při-
chystali 11. května cyklovyjížďku, ale zapojit se 
mohla i veřejnost. Další událostí byly takzvané 
„akce na triko“ (pouze pro účastníky výzvy), a to 
zapůjčení městského kola za symbolickou 1 Kč 
nebo limonáda zdarma v restauraci U Tří statká-
řů. Ve středu 19. 5. jsme pořádali on-line seminář 
s panem Jaroslavem Martinkem ze spolku Part-
nerství pro městskou mobilitu na téma Možnos-
ti podpory městské a aktivní mobility pro obdo-
bí 2021–2030. Následný navazující kulatý stůl 
v  pondělí 24. 5. na téma „Cyklodopravní opat-
ření ve městě Dobříš“ přinesl zajímavé náměty 
k další diskuzi. Záznamy z on-line setkání a pre-
zentace můžete zhlédnout dodatečně, neboť 

jsou k dispozici na stránkách www.mestodob-
ris.cz, sekce O Dobříši – Zdravé město a místní 
Agenda 21. Starosta Pavel Svoboda k tomu uve-
dl: „Dobříš je díky své velikosti městem krátkých 
vzdáleností. Z Větrníku do školy dojedete na kole 
rychleji než autem. Jsem rád, že se Dobříš zapoji-
la do květnové výzvy. O opatřeních pro podporu 
šetrnějších způsobů dopravy se vedly živé debaty. 
Děkuji všem, kdo do diskuze přispěli. Propagace 
cyklistické dopravy v našem městě má smysl.“
Pokud chcete vrazit na kole po okolí a hledáte 
inspiraci, zkuste web https://kolemdobris.cz, 
který obsahuje podrobné popisy několika desí-
tek tras pro děti i zkušené cyklisty. 

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

a kampaně Světový den zdraví.

Šárka Krůtová, DiS., koordinátorka projektu 
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

V infocentru máme nové poutní razítko
Dobříší prochází jedna z tras významné pouti do Santiaga de Compostela, takzvané Svatojakubské 
cesty. V dnešní době je slovo pouť spojováno s veselím, množstvím lidí a spoustou atrakcí. Pouť však 
byla a doposud je především cesta k cíli, často spjatá s nábožensky významným místem. Poutníci 
ji spojují s touhou po očistě a obnově duchovního života. Pojetí pouti je na každém poutníkovi, 
je to cesta do neznáma, cesta poznání sebe samého. Poutnictví nabízí příležitost poznat krajinu, 
nové lidi. Po pouti do Svaté země je pouť do Santiaga de Compostela, místa hrobu Jakuba Většího, 
pokládána za druhou nejdůležitější poutní trasu. I po mnoha staletích je velmi populární a stala se 
součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Čechy protíná několik tras, které navazují na evropskou síť Svatojakubských cest. Žitavská cesta vy-
chází z německé Žitavy, pokračuje přes Podještědí, pokračuje povodím Jizery přes Mnichovo Hradiště 
a Starou Boleslav až do Prahy. V Praze se dělí na Všerubskou a Železnou cestu. Všerubská trasa je dlou-
há cca 210 km. Obě trasy vycházejí do Bavorska z centra Prahy od kostela sv. Jakuba Většího, společně 
vedou podél Vltavy do Zbraslavi, kde se dělí na Všerubskou a Železnou trasu. Ta naše, tedy Všerubská 
cesta, nově vede přes park Belveder na Baně a pak po červeně značené cestě pokračuje k poutnímu 
areálu Skalka nad Mníškem pod Brdy, odtud přes Kytín pokračuje na Dobříš, přes vrch Kuchyňka při-
chází smrčinami k poutnímu místu Svatá Hora u Příbrami. Dále pokračuje přes Vysokou u Příbramě, 
Rožmitál pod Třemšínem, Kasejovice, Nepomuk, Plánice, Klatovy, Bezděkov, Branišov, Kdyni, Tanaberk 
a Všeruby, kde poutníci pokračují z Čech přes státní hranici do Německa.
V sobotu jsme se zařadili mezi uvedená místa, která nabízejí nebo budou nabízet poutníkům mož-
nost získat poutní pamětní razítko. Razítko pro Dobříš patří do série razítek vyrobených pro Vše-
rubskou cestu. V některých obcích iniciují pořízení razítka obecní úřady, spolky, v některých obcích 
soukromí dárci.
Všechny potřebné informace o zajímavé cestě získáte na stránkách spolku ULTERIA, www.ultreia.cz. 
V dobříšském infocentru jsou k dispozici tiskové materiály týkající se Všerubské trasy.
Asi všichni nemáme prostor, sílu a čas absolvovat celou pouť, ale určitě je to velmi inspirující.
Přeji všem poutníkům šťastnou cestu!

Dagmar Mášová

Basketbal 3×3 na Dukeláku
Dej dohromady tříčlenný tým a přijď si ve středu 
21. 7. 2021 od 18.00 zahrát streetball na Dukelák! 

O co půjde?
Hlavně o to si zahrát, pobavit se, sejít se, zasou-
těžit si… Ukázat našemu týmu z radnice (ve slo-
žení starosta, místostarosta + 1), jak se městská 
forma basketbalu 3×3 hraje!
Tahle dobříšská basketbalová výzva je určena 
pro všechny kluky a holky od 15 let výš. Mladší 
děti jsou zváni jako diváci.

Jak se přihlásit?
Stačí napsat na e-mail: pucova@mestodobris.cz, 
že se hlásíte do turnaje v basketbalu na Dukelá-
ku, a uvést jméno týmu. 

Jak bude basketbalový podvečer probíhat?
Turnaj na Dukeláku proběhne podle české ver-
ze pravidel basketbalu 3×3. Ke správné street-
ballové atmosféře bude hrát ta správná hudba 
a zajištěn bude i pitný režim od VHS Dobříš pro 
hráče i diváky. Na místě bude možné zakoupit 
i malé občerstvení.
„Tak co? Dáte dohromady tým a přidáte se k nám?“ 
vyzývá vás starosta Pavel Svoboda s  místosta-
rostou Tomášem Vokurkou.

Zpracovala DH
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Velký kalendář letních akcí v Dobříši 2021
Den Datum Čas Akce Místo

středa 7. 7. 21.45 Kino na kolečkách – Forrest Gump zámecký anglický park 

pátek 9. 7. 10.00–18.00 Slackline zahrada KC Svět dobrých lidí

sobota 10. 7. 8.00–12.00 Dobříšský regionální trh náměstí Komenského 

sobota 10. 7. 13.00 10 hospod Dobříšskem Dobříš a okolí

sobota 10. 7. 17.00 MFK Dobříš – Admira Praha B hřiště MFK Dobříš

sobota 17. 7. celý den Kolo pro život – Trans Brdy s 211 louka za židovským hřbitovem

sobota 17. 7. 17.00 MFK Dobříš – SK Tochovice hřiště MFK Dobříš

středa 21. 7. 13.00–15.00 Výtvarná prázdninová dílna – Oboustranná taška Dům nad vodou

středa 21. 7. 18.00 Basketbal 3×3 na Dukeláku basketbalové hřiště na Dukelském náměstí

sobota 24. 7. 17.00 Summer Day skatepark Dobříš

sobota 24. 7. 17.00 MFK Dobříš – Tatran Sedlčany hřiště MFK Dobříš

neděle–sobota 25.–31. 7. celé dny Mistrovství České republiky starších žákyň TenisCentrum Dobříš

úterý 27. 7. 9.00–12.00 Kurz pro maminky a pečující osoby KC Svět dobrých lidí

středa 27. 7. 13.00–15.00 Výtvarná prázdninová dílna – Lapače snů Dům nad vodou

sobota 31. 7. 17.00 MFK Dobříš – FK Neratovice hřiště MFK Dobříš

středa 4. 8. 10.00 Memoriál Josefa Vitáska – fotbalový turnaj hřiště MFK Dobříš

středa 4. 8. 13.00–15.00 Výtvarná prázdninová dílna – Originální šperk Dům nad vodou

čtvrtek 5. 8. 18.00 Jak se starat o nově vysazené i vzrostlé stromy KC Svět dobrých lidí

pátek-sobota 6.–7. 8. celé dny Cyklopouť sv. Ludmila Uherský Brod – Dobříš – Tetín

pátek–neděle 6.–8. 8. celé dny Mezinárodní kynologický festival CACIT Dobříš hřiště MFK Dobříš a okolí 

úterý–sobota 10.–14. 8. dle programu Festival hudby Zámek Dobříš nádvoří a Zrcadlový sál dobříšského zámku

středa 11. 8. 13.00–15.00 Výtvarná prázdninová dílna – Prostírání Dům nad vodou

čtvrtek 12. 8. 17.00 Stará pověst – divadlo pro děti zámecký anglický park

sobota 14. 8. 8.00–12.00 Dobříšský regionální trh náměstí Komenského 

středa 18. 8. 13.00–15.00 Výtvarná prázdninová dílna – Notýsek Dům nad vodou

středa 18. 8. 21.45 Kino na kolečkách – Gump, pes, který naučil lidi žít zámecký anglický park 

sobota 21. 8. 8.00 Memoriál Leoše Liščáka v nohejbale kurty za sportovní halou

sobota 21. 8. 10.00–16.00 Dobříšská šelma sportovní hala Dobříš

středa 25. 8. 13.00–15.00 Výtvarná prázdninová dílna – Polštářek Dům nad vodou

čtvrtek 26. 8. 17.00 Pohádka o Šemíkovi – divadlo pro děti zámecký anglický park

pátek 27. 8. 15.00–21.00 Dobříšské pivní slavnosti náměstí Komenského 

úterý 31. 8. 15.00 Jak se pohybovat v on-line světě bezpečně KC Svět dobrých lidí

čtvrtek 2. 9. 19.00 Nemocnice na pokraji zkázy – travesti show KD Dobříš

sobota 4. 9. celý den Brdmanův pařez (Kola Beran) Sportovní klub Vlaška

neděle 5. 9. 9.00–12.00 Dobříšská osmička zámecký anglický park

pondělí–pátek 6.–10. 9. celé dny Dobří(š) v pohybu prostory sportovních spolků a organizací

sobota 11. 9. 8.00–12.00 Dobříšský regionální trh a Zažít město jinak náměstí Komenského 

sobota 11. 9. dopoledne Rukodělná tvorba – loutka KC Svět dobrých lidí

neděle 12. 9. 16.00 a 19.00 Jakub Třasák – benefiční koncert pro varhany Zrcadlový sál zámku Dobříš

úterý 14. 9. 9.00–11.00 Kurz první pomoci pro maminky KC Svět dobrých lidí

pátek 17. 9. 20.30 United Flavour KD Dobříš

sobota 18. 9. celý den Ukliďme svět – Ukliďme Česko celé město a okolí
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Kolo pro život je obrovská a celorepubliková akce, na kterou přijíždějí celé rodiny z Čech i Moravy, 
a které se účastní více jak 1 200 závodníků z řad dětí i dospělých, plus další návštěvníci. Letos bude 
navíc závod do značné míry obsazen i zahraniční konkurencí a slibuje tak napínavou a jednoznačně 
prvotřídní podívanou. 
Závodníci se mohou těšit kromě tradičních tras B a C i na trasu A. Pro rodiny s dětmi pak bude při-
chystaná nezávodní Family jízda s populární lesní občerstvovačkou. Každý účastník dětských závo-
dů a Family jízdy dostane navíc památeční dřevěnou medaili ZDARMA. 
Tak si přijďte zazávodit nebo se přijďte jen podívat a zažijte tu adrenalinovou atmosféru pravých 
závodů!

Závod Trans Brdy s 211 v Dobříši ze seriálu Kolo pro život se uskuteční 
v sobotu 17. 7. 2021
Chceš díky Kolu pro život získat nezapomenutelnou brigádu? Přihlas se mi!
Tak jako loni, hledám asi 20 pomocníků na trať, k občerstvovacím stanicím, k prezentaci a na další 
místa. Organizátoři závodu mají vše skvěle zajištěno, ale vždy jim usnadní práci, když nemusí dová-
žet lidi z daleka a s realizací celé akce jim pomohou lidi přímo z místa. 
Pokud tedy máte zájem, volejte co nejdřív – Filip Kahoun (775 364 546). Odměna, občerstvení a zá-
žitek pro zájemce jsou předem zajištěny!
Další informace k samotnému závodu najdete na www.kolopro.cz. Filip Kahoun

Poděkování 
zaměstnancům 
dobříšských škol 

Vážení pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 
školských zařízení, chci Vám všem poděkovat za 
Vaši práci. Vážím si Vašeho nasazení v právě kon-
čícím školním roce. Téměř všichni jste se museli 
naučit používat dostupnou techniku, abyste 
byli schopni zajistit dětem distanční výuku, ne 
každý se rodíme jako „ajťák“. Vaši ředitelé výbor-
ně zvládali nové situace, kdy spousta informa-
cí přišla do datových schránek večer a některá 
nařízení platila od rána druhého dne. Výborně 
jste společně zvládli testování dětí ve školách, 
i když ne všichni s těmito odběry souzníme, ale 
pokud to byla podmínka návratu dětí do škol, 
tak jsem moc ráda, že jste k návratu dětí do škol 
velkou měrou přispěli. Přeji Vám klidné prázdni-
ny, spoustu radostných zážitků a pevné zdraví! 

Dagmar Mášová, místostarostka

Upřesnění k článku 
na téma sport ve městě 
Dobříš z červnového 
vydání Dobříšských listů 
Vážení čtenáři,
chtěla bych vám také tuto cestou uvést na pra-
vou míru své vyjádření a současně se omluvit 
za mystifi kaci, neboť jsem v červnových Dob-
říšských listech publikovala článek, ve kterém 
jsem mylně napsala „… že byla schválena změ-
na územního plánu, která umožní Gymnastice 
Dobříš využívat jimi nalezené prostory pro svoji 
činnost“. V této věci však zastupitelstvo měs-
ta Dobříše prozatím vyslovilo souhlas, aby se 
změnilo funkční využití příslušných pozemků 
z plochy „výroba a skladování – lehký průmysl“ 
na plochu „VD – plochy výroby a skladování – 
drobná a řemeslná výroba“ a aby úprava regula-
tivů této plochy byla zahrnuta do návrhu aktu-
álně pořizované změny č. 3 platného územního 
plánu. Gymnastika tak bohužel na své prostory 
bude muset ještě počkat.

Jindřiška Romba, 
zastupitelka města Dobříše

Největší seriál cyklistických závodů 
v České republice odstartuje opět jeden 
ze svých závodů u nás v Dobříši!
Závod Trans Brdy s 211 bude v pořadí šestou zastávkou letošního seriálu Kolo pro život. Místo pro 
zázemí tohoto oblíbeného cyklistického závodu, jehož trasy vedou po brdských hřebenech v okolí 
našeho města, se bude opět nacházet na louce za dobříšským židovským hřbitovem. Na tomto mís-
tě najdete parkoviště, stánky, servis kol, dětské závody, start a cíl i doprovodný program. 

Uzávěrka příspěvků 
do zářijového vydání Dobříšských listů 

bude 15. srpna 2021.

Téma zářijového vydání 
– Volnočasové aktivity v Dobříši.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Výuka robotiky

Po dlouhé době strávené na distanční výuce se dveře naší školy konečně 
otevřely i pro žáky druhého stupně. Přítomnosti žáků šestých ročníků jsme 
využili ke skupinové práci s robotickými stavebnicemi. Během dvouhodi-
nové práce měli žáci možnost vyzkoušet všechny robotické stavebnice, 
se kterými se u nás na škole mohou setkat. Některé skupinky programova-
ly ozoboty pomocí barevných fixů a vznikala tak krásná robotí města plná 
nejrůznějších barevných kódů, za kterými se skrývaly nejrůznější příkazy. 
A naši ozoboti už se nějaké té aktivity také nemohli dočkat, proto zadané 
úkoly plnili bezchybně. Nedávno se navíc naše parta ozobotích kamarádů 
rozrostla o dalších 18 členů, se kterými se nám výborně pracovalo. Někteří 
žáci dali přednost složitějším stavebnicím a postavili pár mBotů. Na ně-
koho ve škole dokonce počkal několik měsíců rozestavěný robot VEX IQ. 
Doufejme, že nám situace umožní využít roboty ve výuce do konce škol-
ního roku ještě mnohokrát. 

Mgr. Monika Cieślik

Deváťáci v rolích učitelů 
Žáci 9. tříd si už tradičně v červnu vyzkoušeli role 
učitelů…
V pondělí 14. 6. 2021 jsme si vyzkoušely učit ma-
tematiku v 5.C. Zprvu jsme se obávaly, jak tato 
hodina proběhne, jestli zaujmeme pozornost 
žáků a jak na nás budou reagovat. Tyto obavy 
však byly zbytečné. Děti krásně spolupracova-
ly a mezi sebou soutěžily ve dvou týmech. Při-
pravily jsme si pro ně hry a soutěže, ve kterých 
si  zopakovaly látku na blížící se matematický 
test. Doufáme, že si hodinu matematiky žáci 5.C 
užili aspoň tak jako my. 
V budoucnu bychom si obě dokázaly představit vyučovat na základní škole, protože práce s dětmi 
je nám velmi blízká. Musíme ale uznat, že povolání učitele není vůbec lehká záležitost, i když se to 
tak na první pohled může zdát. Už jen samotná příprava na tuto hodinu nám zabrala spoustu času, 
ale za ten výsledek to stálo. 
Tímto děkujeme paní učitelce Sobotkové za poskytnutí příležitosti si vyučování vyzkoušet a žákům 
z 5.C za skvělou spolupráci a krásný zážitek. Eliška Sokolová a Anežka Hájková, 9.B

Školní časopis STARka číslo 2  
– čtení pro příjemné letní dny
Milí čtenáři a naši příznivci,
v první řadě bych vám jménem všech tvůrců 
časopisu STARka chtěla poděkovat za vskutku 
pozitivní a vřelé přijetí prvního jarního čísla. 
K našim uším se donesla opravdu velká spousta 
milých ohlasů a pochvalných komentářů, čehož 
si samozřejmě velmi vážíme, a pevně doufáme, 
že se vám stejně bude líbit i toto druhé vydá-
ní STARky, které je nabité spoustou zajímavých 
článků a několika krásnými rozhovory s opravdu 
zajímavými lidmi. Druhé číslo naleznete na htt-
ps://drive.google.com/file/d/1BYF353nPFdayK-
gr5SN0AqRHXe0EYLOrz/view.

Všichni za sebou máme velmi náročný a netra-
diční školní rok. Situace byla vyčerpávající pro 
všechny zúčastněné – pro žáky, rodiče i učite-
le. Pojďme se ale zaměřit na hezké a pozitivní 
věci, protože jak říká Paulo Coelho, nejtemnější 
chvíle je vždy před úsvitem. Nejtemnější chvíle 
právě míjí a my vstupujeme do dalšího ročního 
období plni optimismu. Pojďme si léto pořádně 
užít. Zapomeňme na všechny starosti a (ne)spl-
něné úkoly a povinnosti.

Za celou redakci vám naplno prožité léto přeje 
Mgr. Monika Cieślik

Zprávy ze Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35
Vyhodnocení matematických soutěží
Na skvělá umístění našich žáků v celorepublikových matematických soutěžích navázali žáci úspě-
chem tentokrát v matematické olympiádě. Do jejího okresního kola, které se konalo prezenční for-
mou, se probojovali tři žáci z 5.A. Na krásném 1. místě se umístila Amálie Bedřichová, 2. místo patří 
Antonínu Michálkovi a na 5. místě skončil František Fruhwirt. Všichni jmenovaní spolu s žáky, kteří 
byli úspěšní v soutěžích Klokan a Pangea, převzali diplomy a drobné dárky. Blahopřejeme.

Mgr. Kateřina Sobotková
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Zprávy z 2. ZŠ Dobříš
Projektový den – Práce s kůží
Na začátku června se několik tříd prvního stup-
ně zúčastnilo projektového dne Práce s kůží. 
Projekt lektorovala paní Ludmila Osičková, která 
se věnuje rukavičkářství. Toto řemeslo proslavi-
lo Dobříš po celém světě, ale v současnosti mu 
bohužel hrozí zánik. Proto se paní Osičková roz-
hodla ve spolupráci s MAS Brdy–Vltava prezen-
tovat výrobu kožených věcí dětem ve školách 
a  šířit tak povědomí o tomto zajímavém obo-
ru. Dětem představila tuto práci, přinesla jim 
na ukázku různé druhy kůží a ukázala nástroje 
a pomůcky, které pro svoji činnost využívá. Děti 
si také práci nadšeně vyzkoušely a vyrobily si za 
pomoci paní Osičkové vlastní výrobek z kůže. 
Mladší děti vyráběly stojánek na tužky, starší 
děti si troufly na výrobu měšce. Celý projekto-

vý den děti hodnotily velice kladně. Děkujeme 
MAS Brdy–Vltava za podporu a za spolupráci při 
realizaci celé akce.

Tereza Moslerová

Školní družina ve 2. ZŠ Dobříš
Na naší škole máme v letošním školním roce de-
vět oddělení školní družiny. Zapsáni jsou i žáci 
ze čtvrtých tříd a několik žáků z pátého ročníku. 
Na každý školní rok máme nějaké roční téma, 
od kterého se pak odvíjí náplň výchovně-vzdě-
lávací práce v jednotlivých měsících. Letos jsme 
měli celoroční námět „CESTA KOLEM SVĚTA“. 
V září jsme začali poznáváním naší České repub-
liky a s ohledem na věk a schopnosti dětí jsme 
se seznamovali se zeměpisnými zajímavost-
mi naší země, ale také s různými druhy fauny 
a flóry. Připomněli jsme si také důležité události 
z historie a kultury. 
V dalším měsíci jsme pak „cestovali“ po Evropě 
a seznamovali se jednak s našimi sousedními 
státy, ale také s dalšími evropskými zeměmi.  
Nestihli jsme všechno, co jsme měli naplánová-
no, protože škola byla na pět týdnů uzavřená 
kvůli epidemii koronaviru.
V cestování po světě jsme pak pokračovali pou-
ze s dětmi 1. a 2. tříd. Procestovali jsme Asii, 
Antarktidu, Severní a Jižní Ameriku a také Aus-
trálii. Naším cílem bylo, aby si děti zapamatova-
ly alespoň některé zajímavosti z přírody a života 
lidí, které jsou typické pro daný kontinent.
V polovině dubna jsme se opět mohli věnovat 
poznávání světa. Čekal na nás nejteplejší konti-
nent – Afrika, a také úkol dozvědět se něco o ži-
votě v mořích a oceánech. Děti vytvořily spous-
tu krásných obrázků a společných prací, které 
jsme postupně vystavovali na chodbě školy.

Stejně jako vloni jsme do programu odpoled-
ních činností zařadili také práci v různě zamě-
řených kroužcích. Jedná se o kroužky čtenářské, 
badatelské a kroužek deskových her. 
Chceme, aby se děti ve družině nenudily, nauči-
ly se smysluplně využívat svůj volný čas a trávily 
příjemné chvíle se svými kamarády.

Eva Pletichová, 
vedoucí vychovatelka

Léto na 2. ZŠ Dobříš 
Mé milé léto, cos nám přineslo?
Všude kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného. 
(lidová říkanka)
Naši školu navštívila dne 8. června paní Lucie, 
maminka našich dvou žáků. Strávila s námi celé 
odpoledne, a výsledek? Odpoledne plné nadše-
ní, krásy a voňavého opojení.
Třída VII.A. a VII.D. v rámci pracovních činností 
vyrobila maminkám, babičkám a tetičkám… 
nádhernou dekoraci z živých květin. Milé ma-
mince děkujeme za krásné tvořivé odpoledne 
a dětem za skvělou chuť k práci!

Adéla Zbíral, učitelka Vv

Gratulace k ocenění v soutěži 
Svět očima dětí
V rámci konání 18. ročníku soutěže Svět oči-
ma dětí vybrala komise odboru tisku a public 
relations MV ČR mezi oceněná díla práci naší 
žákyně Heleny Kadlecové, třída VII.A. Oceně-
ná práce je krátké video, pocta všem zdravot-
níkům, kteří bojovali v první linii. Téma soutě-
že bylo: „Svět v  době pandemie a hrdinové 
v první linii“.
 Adéla Zbíral, učitelka Vv

Slovo ředitelky školy na závěr 
školního roku 2020/2021
Prázdniny začínají!
Je tady červenec, prázdniny, konec respirátorů, 
roušek, testování a distanční výuky. Zkrátka, 
na dva měsíce konec školy! Dva měsíce prázd-
nin jsou před námi učiteli, zaměstnanci školy, 
žáky, i  vámi rodiči a prarodiči, kteří si je letos 
zasloužíte za společnou školní práci a pomoc 
dětem. Kdyby nebylo babiček, dědečků, tatínků 
a maminek, nezvládli bychom to. Aby se nám 
šlo na  prázdniny vesele, stačili jsme uskuteč-
nit řadu akcí. Výlety do Prahy, Plzně, do okolí 
Dobříše, na  farmy i turistické a sportovní akce. 
Žáci  2.  stupně se učili vázat kytice a základy 
floristiky, připravovali jsme se na jízdu na kole, 
zopakovali si na školním hřišti kolektivní i tradič-
ní sporty. Nejstarší žáci, kteří opustili naši školu 
a v září nastoupí na střední, se seznámili s práv-
ními základy.
Léto bude určitě ve znamení pohybu, sluníčka, 
čerpání energie. Věříme, že se nám po prázd-
ninách vrátí do školy odpočatí žáci i učitelé 
a že zasedneme postaru do školních lavic a od-
ložíme notebooky a mobily. 
Přejeme vám všem, vážení čtenáři, sluncem 
a optimismem naplněné letní dny.

Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 13ŠKOLY ŠKOLY

Zprávy ze ZŠ Lidická 
Konečně léto! Konečně kultura! 
Konečně výlety!
Den dětí mohli naši žáci oslavit v galerii Kla-
denský zámek, kam dorazili 2. června se svý-
mi učitelkami a asistentkami, aby si užili zno-
vuotevřenou expozici Zdeňka Milera, kde je 
čekala Krtkova herna, výstava originálů, které 
děti znají z filmů a knížek, promítání pohádek, 
autentický stůl a barvy slavného ilustrátora, ale 
také prohlídka šachty v zámeckém sklepení…
Slunečný den, malebná zámecká zahrada 
a spousta mimoškolních zážitků – to byl doslova 
svátek pro malé i velké…

Vycházející ročník spolu s osmáky další týden 
prošel část Královské cesty stále ještě nepřelid-
něné Prahy a pomyslnou „třešničkou na dortu“ 
bude poslední letošní školní výlet dětí z Lidické 
– návštěva písecké multigalerie pro děti, kde je 

čeká návštěva interaktivní instalace Mraveniště 
a premiéra ve studiu animace…
A pak: KONEČNĚ PRÁZDNINY!

Mgr. Eva Burešová, 
ředitelka školy

Preventivní aktivity na ZŠ Lidická
V květnu a červnu jsme na naší škole několik 
vyučovacích dní věnovali prevenci rizikové-
ho chování. Hned první květnový týden jsme 
v  rámci mezipředmětových vztahů pracovali 
na tématu Rizika na sociálních sítích. Cílem bylo 
informovat žáky o rizicích, která se vyskytují při 
používání sociálních sítí, o bezpečném chová-
ní na internetu, prevenci kyberšikany, ochraně 
a  důsledcích. V předmětech Výchova ke zdraví 

a Občanská výchova byl žákům promítnut do-
kument „V síti“, potom následoval rozbor tohoto 
dokumentu a vlastní upozornění na skrývající se 
rizika s nastíněním možností, kde hledat pomoc. 
V předmětu Informatika se žáci seznámili s do-
kumentem „Seznam se bezpečně“ a dále byly 
žákům přiblíženy pravdivé příběhy týkající se 
dané problematiky. 
V návaznosti na projektové aktivity následo-
valy v rámci primární prevence přednášky od   

organizace Magdaléna, o. p. s., které se týkaly 
jednak virtuálního světa, ale také vzájemných 
vztahů mezi žáky ve škole. Přednášky byly finan-
covány městem Dobříš. 
Výstupem ve třídách byly výtvarné práce na 
daná témata, které nyní zdobí chodby naší 
školy. 

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, 
školní metodik prevence

Hurá, prázdniny!!!
Letošní školní rok skončil. Byl to velice náročný  
rok pro žáky, rodiče, pedagogy i zaměstnance 
školy. Hledali jsme společně cesty k řešení neče-
kaných úkolů v oblasti ochrany zdraví a vzdělá-
vání. Zjistili jsme, že velice důležitá je vzájemná 
komunikace, pochopení situací, které ne vždy 
byly „pochopitelné“…
Pro provoz škol jsou nezbytné i oblasti zajištění 
oprav, tepla, elektřiny, nákup ochranných po-
můcek… I zde covid ovlivnil možnosti zajištění  

potřeb pro školní provoz. Město Dobříš, zvláš-
tě lidským přístupem paní místostarostky 
Bc. D. Mášové, v oblasti školství a ochrany zdraví 
pro školská zařízení uskutečnilo a pomohlo s oč-
kováním, testováním a dodávkou ochranných 
pomůcek pro zaměstnance škol.
Na naší škole probíhala výuka jinak než na běž-
né základní škole. Naši žáci se vzdělávali distanč-
ním způsobem 8 týdnů, jinak chodili do školy. 
Pedagogové velice dobře zvládli výuku na dál-
ku ve spolupráci se žáky, rodiči i organizacemi, 

které nabídly doučování a jiné aktivity pro žáky.
Školní rok je za námi, těšíme se na prázdniny. 
Přejeme si, aby pokud možno byly podobné 
běžným a obvyklým prázdninám. 
Děkuji svým zaměstnancům, žákům, rodičům, 
městu Dobříš, opravářům, neziskovým organi-
zacím a mnoha dalším za pomoc se zvládnutím 
náročné situace. 
HURÁ, PRÁZDNINY!!!

Mgr. Eva Burešová, 
ředitelka školy



14 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY ŠKOLY

Závěr roku byl věnován přípravě na poly-
technický projekt, který nás čeká příští škol-
ní rok. Ve spolupráci s Místní akční skupinou 
Brdy–Vltava jsme s dětmi tvořili ze dřeva. Děti 
se seznamovaly s vlastnostmi dřeva, způsobem 
opracování, učily se zacházet s pracovními ná-
stroji. Odměnou jim byly osobně zhotovené 
výrobky, které si odnášely domů a na které byly 
i náležitě hrdé.
Pro rodiče nově přijatých dětí jsme 10. čer- 
vna zorganizovali třídní schůzku, abychom je 
s předstihem seznámili s chodem mateřské školy 
a se vším, co jejich děti od září čeká.
Věříme, že jsme dětem nabídli zajímavé a po-
učné aktivity a že jim vytváříme bezpečné pro-
středí, ve kterém se mohou rozvíjet dle svých 
nejlepších možností a schopností, které využijí 
při dalším objevování velkého světa.

Krásné prázdniny plné sluníčka a zajímavých 
zážitků všem dětem i rodičům přeje 
za kolektiv 2. mateřské školy Dobříš 

Růžena Chovanečková, ředitelka školy

Jaro ve 2. mateřské škole 
Dobříš
Hrajeme si, zpíváme, až se mámy dočkáme – to 
je název našeho vzdělávacího programu, který 
se nám daří do písmenka plnit. I letošní jaro bylo 
plné vzdělávacích her a písní, a také mnoha dal-
ších aktivit.
Evropský projekt Šablony II., kterého jsme již 
druhým rokem součástí, nám umožnil v teplejší 
části jara zorganizovat dvě krásné akce. První se 
uskutečnila v rámci Mezinárodního dne dětí na za-
hradě školy. Bylo to setkání s paní hajnou Stanisla-
vou Šejblovou a její lesní pedagogikou. Děti si na 
čtyřech stanovištích vyzkoušely hledat stopy zví-
řat, dozvěděly se mnoho informací o lovu zvěře, 
vyrobily si myslivecký kloubouček a učily se roze-
znávat hlasy lesních zvířat. Součástí zážitkové lesní 
pedagogiky byla ukázka práce sokolníka a lovec-
kých psů. Velkým překvapením pro lesníky i děti 
bylo přímé pozorování veverky, která i přes velký 
ruch naši zahradu často navštěvuje. Pro všechny 
to byl mimořádně krásný a poučný zážitek.
K dalším velkým zážitkům patřila i návštěva Pra-
hy. S profesionální průvodkyní paní Šárkou jsme 
objevovali krásy našeho hlavního města. Na Krá-
lovské cestě jsme děti učili vnímat krásu a zají-
mavosti historie, architektury. Průvodkyně pou-
tavou formou vyprávěla příběhy starého města 
v kontextu s místem, ve kterém jsme se zrovna 
nacházeli. Do historie jsme vstoupili u Obecního 
domu Prašnou bránou. U Stavovského divadla 
jsme si zazpívali českou hymnu, což upoutalo 
i kolemjdoucí, kteří nám na závěr zatleskali. Za-
stavili jsme se u sochy Franze Kafky. U židovské 
synagogy děti uchvátila pověst o Golemovi. 

Pražský orloj se nám předvedl v celé své kráse. 
Na Karlově mostě děti pečlivě zkoumaly, zda ne-
uvidí vajíčka, která byla podle pověsti při stavbě 
mostu použita. Počasí nám přálo a celý výlet byl 
zakončený společným zpíváním lidových pís-
ní v parku na Kampě, kde jsme zamávali panu 
Werichovi a důkladně prozkoumali tři bronzová 
miminka od Davida Černého.
Významnou byla pro nás i oslava slunovratu 
a  přivítání léta. Již tradičně jsme svátek letní-
ho slunovratu oslavili na školní zahradě písněmi 
a tancem.
Krásnou akcí pro naše předškoláky, kteří nastu-
pují v září do základní školy, bylo rozloučení 
a pasování na školáka. Akce proběhla na zahra-
dě školy ve slavnostní atmosféře, k nástupu jim 
zněla píseň skupiny Queen „We Are the Cham-
pions“. Děti zazpívaly několik písniček a ukázaly 
svým mladším kamarádům, co se v  mateřské 
škole naučily. Třídní učitelky je slavnostně paso-
valy na školáky a děti si tradičně odnesly svou 
první knihu a další drobnosti, pro vzpomínku 
na roky strávené ve 2. mateřské škole v Dobříši.

V Trnce se slavilo 
na zahradě
V polovině června se na zahradě naší základní 
školy konala tradiční Zahradní slavnost, jejíž 
kontinuita byla vloni přerušena vládními naří-
zeními kolem pandemie koronaviru. Letos se 
situace jevila příznivěji, a tak bylo možné tuto 
akci opět (a tentokrát dost narychlo) uspořádat. 
Zahradní slavnost je každoroční vítanou příleži-
tostí pro děti, rodiče, pedagogy a širší veřejnost 
k setkání a sdílení. 
V neděli 13. června v odpoledních hodinách 
jste tak mohli slyšet nejen hudební vystoupení 
trnkové školní kapely pod vedením pana učitele 
Vaška Nekolného, ale také uskupení hudebníků, 
kteří se sešli při této příležitosti a zahráli pří-
tomným známé i méně známé písně. Rovněž 
bylo možné se projít po školní budově a se-
známit se s  jejím fungováním prostřednictvím 
dvou komentovaných prohlídek. Této možnosti  kromě rodičů využil i pan starosta Pavel Svobo-

da s manželkou a my mu za takto projevený zá-
jem a podporu Trnky děkujeme. 
Celé odpoledne na zahradě školy probíha-
ly různé aktivity pro děti jako třeba malování 
na  obličej, kterého se ujala naše paní učitelka 
Hanka Ošťádalová, nebo hrátky s bublifukem, 
které dětem zprostředkovala paní Bartáková. 
Nedílnou součástí slavnosti byla benefiční akce 
Eriky Amlerové a Šárky Daňkové, které uspořá-
daly také již tradiční módní bazar, jehož výtěžek 
6 250 Kč věnovaly na rekonstrukci školy. Největ-
ší radost jsme ale měli z aktivity třídy čtvrťáků, 
kteří se rozhodli prodávat vlastnoručně připra-
vené a upečené občerstvení (sušenky, slané 

pečivo, limonády a ovoce) a utržené peníze také 
věnovat škole. Na benefiční konto tak přibylo 
dalších 4 537 Kč. Poslání a smysl naší Zahradní 
slavnosti se tak beze zbytku naplnily a všichni 
odcházeli spokojení a v dobré náladě.
Vážení čtenáři, škola Trnka uzavírá letos v červ-
nu již pátý školní rok své existence. Chceme 
touto cestou poděkovat všem našim přízniv-
cům a podporovatelům, kteří se k Trnce během 
těch pěti let přidali. Není to samozřejmost a my 
si vaší podpory velmi vážíme. Zároveň chceme 
prostřednictvím Dobříšských listů všem čtená-
řům popřát krásné prázdniny a povedené léto 
plné slunce, a hlavně zdraví!

Adéla Sauerová
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zlato, jak lidé chtěli být bohatí a přestali pra-
covat na polích, i o tom, proč kůň Šemík se 
svým rytířem Horymírem přeskočil hradby 
Vyšehradu. Představení plné napětí i legrace. 
Pohádka byla úspěšně uváděna v rámci expo-
zice Staré pověsti české v Národním muzeu. 
Vstupné 70 Kč. 

SEMÍNKOVNA
Připojujeme se k projektu Semínkovna! 
Po  prázdninách startujeme: budeme rádi, při-
nesete-li nám semínka rostlin z vaší zahrady! 
Semínka nesmějí být chemicky ošetřena a bu-
deme u  nich evidovat místo a datum sklizně. 
Z takto vytvořené semínkové banky si následně 
návštěvníci knihovny budou moci zdarma vzít 
omezené množství semínek (aby zbylo na kaž-
dého). Hezká sousedská výpomoc, že?

Knihovna: Hurá! Divadlo!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, knihovna je 
o prázdninách otevřena tři dny v týdnu, nabíd-
ka rozvozu knih na objednávku také stále trvá. 
A rádi vás také zveme na dvě krásná divadelní 
představení.

PRÁZDNINOVÁ OTVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:
Úterý 8.00–18.00 (kromě 6. 7. – st. svátek)
Středa 8.00–17.00
Sobota 9.00–12.00

MINITÁBOR S KNIHOU
Další ročník našeho letního příměstského tábo-
ra má téma pověsti. Ačkoli nabízíme dva turnu-
sy, kapacita je již bohužel zcela vyčerpána.

STARÁ POVĚST – čtvrtek 12. 8. od 17.00 v an-
glickém parku zámku Dobříš
Divadlo 100 opic přiveze představení vhodné 
pro děti od 4 let, teenagery i dospělé. Legenda 
z raného středověku, ve které loutky honí her-
ce s mečem v ruce, hrají na housle, a dokonce 
hoří, je o rytíři, který byl krásný, silný a bohatý. 
Zkrátka měl všechno... a chtěl mnohem víc: vzal 
si do hlavy, že chce umět létat. A kupodivu, bylo 
to tak v pořádku. Zdálo se to být jednoduché, 
vždyť sama královna nebes našeho rytíře měla 
ráda. Ale – čeho všeho se musí člověk vzdát, než 
vzlétne vzhůru! A nemyslete si – krása, síla a bo-
hatství jsou z toho to nejmenší.
Inscenace získala cenu Festiwalu solistow lalkar-
skich (PL, Lodž). Vstupné 70 Kč.

POHÁDKA O ŠEMÍKOVI – čtvrtek 26. 8. od 17.00 
v anglickém parku zámku Dobříš
Divadlo Ančí a Fančí se známým příběhem 
vhodným zejména pro děti od 4 do 12 let i je-
jich dospělé. Česká pověst vypráví o tom, jak se 
v Čechách za vlády knížete Křesomysla dolovalo 

KNIHA Z KNIHOVNY – nová služba pro vás
 
Libovolnou knihu dle vlastního výběru si 
můžete nyní zakoupit přes portál www.kni-
hazknihovny.cz a následně si ji vyzvednout 
v naší knihovně. Podstatnou výhodou pro 
čtenáře je nákup knih za velkoobchodní 
ceny a vždy s dopravou zdarma, protože 
knihovna poptávané tituly objedná společ-
ně 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.knihazknihov-

ny.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 mailu), osobní 
odběr vždy ZDARMA.

Pro více informací kontaktujte knihovnu 
nebo navštivte portál www.knihazknihov-
ny.cz.

Milí čtenáři, přejeme vám krásné léto s kniha-
mi i bez knih, hlavně v klidu a zdraví. A ať už 
se k nám dostanete o prázdninách, nebo až po 
nich, těšíme se na vás!

Romana Bodorová

Ateliér Chodící dřevo a Galerie  
Jana Hellera 
Nazdááárek Dobříšácííí, Dobříšandy, Dobříšáčatááá i přespolní! Jsem 
PTÁÁÁČÍÍÍÍÍ MUŽ. Sídlím v kouzelné Prokopově zahradě 377. Máte teď 
jedinečnou příííležitost zažííít, co jste ještě nezažili, vytvořit, co jste ještě 
nestvořilííí, a naučít se řemesla, co jste se ještě neučilííí: malovat, vyře-
závat, řezat, režírovat, zatloukat, relaxovat atd., no prostě hrát si a užívat 
s loutkami a člověčinci. 

Rozjíždíme KROUŽEK pro malé od 2 let s doprovodem, pro střední i pro 
velké, stařičké, i jakkkoliv hendikepované. Platí se u nás čímkoliv dle 
spokojenosti, jablky, zavařeninkami, pomóóócí, zlatem atd. Ííínformacie 
na tel.: 601 058 062. 

Eva Hodinková

Stará pověst, foto: archiv divadla

Minitábor s knihou, foto: J. Skopcová

Pohádka o Šemíkovi, foto: archiv divadla



16 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY KULTURA A SPOLEČNOST

Skate a bike park V Lipkách

Line-up:
Schunky od 17.00 hod.
Jsou mladá příbramsko-dobříšská kapela, kte-
rou tvoří studenti ZUŠ Dobříš a Příbram. Hrají 
především rock. Uslyšíte tedy klasiku od AC/DC 
či Green Day či vlastní úpravu písniček od Ima-
gine Dragons a mnoho dalšího.

Los Fotros  od 18.15 hod.
Tak to se jednou u piva sešli tři kluci, jinak skvělí 
muzikanti, a dali dohromady rockenroll sranda 
cover band. Hrají především pro radost z muziky, 
kterou provozují řadu let profesionálně či ama-
térsky. Los Fotros jsou: Martin Voděra (Proximi-
ty, Green Day revival, Dirty Game, ex-Brichta, 
ex-Krob, ex-Pessimist, ex-DEATH revival), Luboš 
Klouda alias Dědek (ex Uho13) a Štěpán Dolejš.
Uslyšíte především covery od punkových a roc-
kových kapel, např. Motorhead, Sex Pistols,  
Ramones, Black Sabbath, Twisted Sister a dal.

Dirty Blondes  od 20.00 hod.
Dirty Blondes jsou nebezpečná pražská se-
branka, která vám naservíruje pěkně horkej 
dirty rock’n‘roll. Výrazná kytara a melodické 
linky vám dají vzpomenout kapely jako The Hi-
ves nebo The Subways. Kapela si získala a stále  

získává fanoušky hlavně pro svou nekompro-
misní energickou show. Skvělý ženský vokál, ky-
tary létající vzduchem, ba ani hořící bicí nejsou 
na jejich koncertech výjimkou. (Zdroj: https://
rockforpeople.cz)
https://www.youtube.com/watch?v=Xadv0iehr-4, 
https://www.youtube.com/watch?v=XUWdK-
g4xCWc&t=21s, https://www.youtube.com/watch-
?v=pum6bJhFFtg 

Gaia Mesiah od 22.00 hod.
Znovuobnovená Gaia Mesiah vydala na začát-
ku roku 2019 album Excellent Mistake, kterým 
potvrdila, že silné písně umí stále na jedničku. 
Gaia Mesiah působila až do roku 2008 na tu-
zemské rockové scéně jako zjevení. Divoká 
Marka a její nespoutané kolegyně Santa Morella 
a Misha podporované nekompromisním baso-
vým groovem Joshe Stewarta si svojí neuvěři-
telnou energií pravidelně podmaňovaly davy 
fanoušků. Ti si však museli od rozpadu kapely 
počkat až do roku 2016, kdy to Gaia Mesiah roz-
balila znovu na tuzemských pódiích, a to dokon-
ce i s australským basistou Joshem. 
(Zdroj: https://rockforpeople.cz)
https://www.youtube.com/watch?v=LFEMX-
1wo9yw, https://www.youtube.com/watch?v=-
GpRlXbp3-HQ&t=4s, https://www.youtube.com/
watch?v=TF3OIwbGu9M 

Mr. Loco od 24.00 hod.
A na závěr si dáme pořádnou balkánskou jízdu. 
Mr. Loco je synonymum pro pohodovou muzi-
ku. Tuto charakteristiku si mezinárodní sestava 
vybudovala díky zdařilému debutu „Balkan Trip“ 
a nové desce „Balkanizace“, na které dominuje 
pozitivní feeling, reggae rytmy, skáčkové tem-
po, jižanský temperament a české texty.
Hudba kapely Mr. Loco vychází z balkánských 
folklorních vlivů. Je to tím, že zpěvák a kytarista Fi-
lip Flusser má v Bulharsku rodinné kořeny a rád se 
tam vrací. Na balkánské vlivy se pak nabalují další 
z jiných koutů světa a výsledkem je divoká a zá-
bavná muzika, která lehce svede k tanci. Mr. Loco 
jsou: Filip Flusser (zpěv, kytara), Kryštof Verner 
(trubka), Pavel Homer (klávesy), mexický harcov-
ník Luis (Jachu) Franco (baskytara, kontrabas) 
a zkušený kolumbijský bubeník Felipe Bermudez.
https://www.youtube.com/watch?v=jceezrJaiuI 
https://www.youtube.com/watch?v=gHY-
cR_6GdI8&t=27s, https://www.youtube.com/
watch?v=IYBu4BodF5k

Začátek od 17.00 hodin / Vstupné: 350 Kč / Před-
prodej: 300 Kč.
Předprodej vstupenek od 21. 7. 2021 v Trafi-
ce u Davida, Dobříš. 
Rezervace vstupenek pro přespolní zájemce 
na tel.: 318 521 302.

Summer Day Dobříš 2021 – 24. 7. 2021
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Dobříšské letní kino 
Letošní rok opět proběhnou tři promítání Dob-
říšského letního kina v anglickém parku Dobříš. 
První promítání české pohádky Princezna zakle-
tá v čase proběhlo již ve středu 9. 6. Další je na-
plánované na 7. 7., kdy se bude promítat kultov-
ní film Forrest Gump. Třetí a poslední promítání 
proběhne 18. 8. 

Pro vaše pohodlí při sledování filmu se můžete 
posadit na největší ručně šitou deku v České re-
publice, kterou zapůjčil nadační fond Děti bez 
mobilu. Další podrobnosti k jednotlivým promí-
táním naleznete na webových stránkách města 
Dobříš nebo na facebooku.

Dobříšský regionální trh v červenci a v srpnu
Dobříšský regionální trh v letošním roce pro-
běhl již počtvrté. I během prázdnin si však mů-
žete nakoupit čerstvou zeleninu, ovoce, křu-
pavé pečivo nebo řemeslné výrobky domácí 
výroby pod širým nebem, protože nás dalších 

pět trhů v tomto roce stále čeká, a to vždy dru-
hou sobotu v měsíci na náměstí Komenského.

Dobříšské pivní slavnosti
V loňském roce proběhl první ročník Dobříš-
ských pivních slavností, který završil letní prázd-
niny. Slavností se zúčastnilo osm pivovarů z blíz-
kého okolí. Letos tomu bude obdobně, tedy 
druhý ročník proběhne v pátek 27. 8. na náměstí 
Komenského. Těšit se můžete na alkoholické 
i nealkoholické pivní speciality, příjemné pose-
zení i hudební doprovod.

Radka Brožová

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši
Přejeme všem přátelům a podporovatelům na-
šeho projektu obnovy dobříšských varhan krás-
né slunečné prázdninové dny.

Připravujeme pro vás:
12. září 2021 zámek Dobříš – Zrcadlový sál
Benefiční koncert světově proslulého houslisty, 
který svým uměním vytváří výjimečné zážitky.
JAKUB TŘASÁK a jeho ansámbl: housle – kla-
vír – basová kytara – bicí.
Hudba napříč všemi žánry – americký a evrop-
ský pop, skladby filmové tvorby a další.

Pro velký zájem pořádáme dva koncerty od 
16.00 a 19.00 hodin. 
Vstupenky v ceně 350 Kč zakoupíte od 15. srpna 
v informačním centru dobříšského zámku.

Ivo Kylar

Výstavní sál KD Dobříš zaplní v září díla 
světoznámého umělce Pavla Janouškovce
Malíř, grafik, fotograf a jeden z nejvýznamněj-
ších umělců současné doby nejen v Čechách 
přiveze svá originální díla také do našeho města. 
Pavel Janouškovec má za sebou výstavy doslo-
va po celém světě a patří mu nejedno ocenění 
z  uměleckého světa. Maluje obrazy, pracuje 
s  grafikou, tvoří nejrůznější objekty a v nepo-
slední řadě fotografuje. Kromě pravidelných 
výstav po celé České republice byla jeho díla 
k vidění několikrát v Německu, Holandsku, Bel-
gii i USA. 
„V Dobříši budu vystavovat prvně a návštěvníci 
výstavy se mohou těšit na moje obrazy z let 2019 
až 2021. Výstava v Dobříši je součástí mého letoš-
ního výstavního programu s názvem ,Sekvence 
času´, který jsem připravoval pro letošní rok jako 
jakousi oslavu mých kulatých narozenin. Bohužel 

z důvodu epidemie covid-19 byly výstavy pláno-
vané na jaro zrušeny, a tak tato výstava v Dobříši 
je vlastně premiérou této výstavní kolekce mých 
obrazů,“ prozrazuje k chystané výstavě umělec 
Pavel Janouškovec. 

Vernisáž výstavy s názvem „Něco jako kra-
jina“ se uskuteční 9. září 2021 ve výstavním 
sále KD Dobříš a nabídne doslova neopako-
vatelný umělecko-kulturní zážitek. 

Více informací k chystané vernisáži, výstavě 
i rozhovor se samotným Pavlem Janouškovcem 
vám přineseme v zářijovém čísle Dobříšských 
listů.

Zpracovala DH
Foto: Milan Váchal

Město Dobříš vás zve v létě do letňáku, na trhy a na pivo
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Podrobný program festivalu

Úterý 10. 8. 19.30 hod., Zrcadlový sál zámku 
Dobříš 
Slavnostní zahajovací koncert 
Jaroslav Svěcený – housle, Michaela Káčerková 
– virginal, Varine Mkrtchyan (Arménie) – soprán, 
Karel Untermüller – viola, Zdeňka Žádníková Vo-
lencová – průvodní slovo.
V úvodu festivalu se představí několik velmi 
výrazných osobností klasické hudby, které jsou 
zvány na významná evropská pódia. V jejich 
podání zazní hudba W. A. Mozarta, G. P. Tele-
manna, A. Vivaldiho a dalších slavných autorů 
18. a 19. století v různých nástrojových obsaze-
ních. Rovněž se můžete těšit i na nehudební za-
jímavosti ze života hudebních skladatelů a origi-
nální moderaci celého večera v podání Zdeňky 
Žádníkové a Jaroslava Svěceného. 

Středa 11. 8. 19.30 hod., Zrcadlový sál zámku 
Dobříš
Benefiční galakoncert pro Dva ve Třech
Jaroslav Svěcený – housle, Lucie Tóth – klavír, 
Zdeňka Žádníková – autorské básně, příčná 
flétna.
Benefiční koncert pro Sdružení pro obnovu var-
han v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši.
Pojďme společně podpořit dobříšské varhany, 
z celkové částky chybí už jen 300 000 Kč. Čeká 
vás večer plný nádherné hudby Antonína Dvo-
řáka, Johannese Brahmse, Sergeje Rachmani-
nova nebo George Gershwina v nesmírně za-
jímavém propojení s autorskou poezií Zdeňky 
Žádníkové. Večer vztahových mikropříběhů 
a  lásky v mnoha podobách. Emoce slov jdou 
ruku v ruce s energií vycházející z nadčasových 
melodií. Nebude chybět humor a nadsázka, 
obojí k letnímu večeru bezesporu patří.
Jaroslav Svěcený je rodák z Hradce Králové 
a je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších 
současných českých houslistů. Studoval na Praž-
ské konzervatoři a Akademii múzických umění 
u profesorů Františka Pospíšila a Václava Snítila. 
Vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u světových 
virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. 
Lucie Tóth, absolventka plzeňské konzervatoře 
(prof. V. Müllerová – klavír), završila svá studia 
na HAMU Praha ve třídě prof. K. Bilinské; komor-
ní hru studovala pod vedením prof. V. Snítila. 
Je vyhledávanou komorní hráčkou, spolupracu-
je s umělci různých oborů a žánrů. Ráda a sou-
stavně se věnuje i pedagogické činnosti, učí na 
naší ZUŠ Dobříš, kde s oblibou uvádí nová díla 
současných českých skladatelů, mnohdy psaná 
přímo na míru. 
Zdeňka Žádníková dlouhodobě působí v praž-
ském Dejvickém divadle. V současnosti ji může-
te vidět v inscenacích Elegance molekuly, Vzkří-
šení, Zimní pohádka či Vražda krále Gonzaga. 
Moderuje společenské a firemní akce českých 
i zahraničních společností. Vede skupinové 
a individuální rétorické kurzy. Od roku 2015 

spolupracuje s Jaroslavem Svěceným. Mimo 
hereckou oblast se od roku 2007 aktivně věnu-
je Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové, který 
originálním způsobem mění vizuální podobu 
zdravotnických zařízení. 

Pátek 13. 8. 19.30 hod., nádvoří zámku Dobříš
Na Vivaldiho! 
Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém 
si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim 
možná ještě neslyšeli! Scénář a režie: Zdeňka 
Žádníková, komorní orchestr Virtuosi Pragen-
ses, v roli Antonia Vivaldiho Jaroslav Svěcený.
Na Vivaldiho! Tak se jmenuje originální, autorský 
projekt houslisty Jaroslava Svěceného a herečky 
Zdeňky Žádníkové Volencové. Unikátní předsta-
vení, které lze stručně nazvat jako „hudba v di-
vadle, divadlo v hudbě“, mělo svou úspěšnou 
premiéru na pražském Žofíně. 
„Jsem opravdu rád, že v projektu Na Vivaldiho! 
mohu představit jak úžasnou, v originále hranou 
muziku tohoto italského barokního génia, tak 
i  prostřednictvím divadelních prvků samotné-
ho mistra jako člověka z masa a kostí. Děkuji za 
spolupráci své herecké kolegyni Zdeňce, se kterou 
jsme koncertní a divadelní obor propojili v jeden 
celek. Vivaldi je leitmotivem mého života, jeho 
hudba vyvolává emoce a nabízí intenzivní proži-
tek!“ říká k představení virtuóz Jaroslav Svěcený. 
Zdeňka Žádníková k tomu s úsměvem dodává: 
„Na historii je mimo jiné krásné to, že o ní nikdy 
nevíme všechno. A za vším hledej ženu. Kromě 
role scenáristky hraji i dvojroli žen, které hudeb-
ního skladatele v průběhu života nejvíce ovlivnily. 
Pan Svěcený mně „na oplátku“ dopřál adrenalin 
v  podobě živého hraní s orchestrem. Nastudova-
la jsem pro představení part Vivaldiho flétnového 
koncertu, když dohraji třetí větu, mám tepovku 
zralou na příjem na kardiologii. Nesmírně se těším 
na slovní humor členů orchestru, pánové zrají jako 
víno. Smích a barokní hudba k sobě patří, jakkoli 
překvapivé se to může zdát. Tímto srdečně zvu na 
parádní páteční barokní jízdu!“

Sobota 14. 8. 11 hod., nádvoří zámku Dobříš
Sobotní celodenní program odstartuje v 11 hod. 
pohádka pro celou rodinu Český Honza. 
Od  13  hod. začíná svým obsahem mimořádná 
výstava houslí a nejen děti si na nádvoří budou 
moci prohlédnout i vyzkoušet práci mistra hous-
laře. Od 15 hod. rozezpívají dobříšský zámek klu-
ci z Pueri gaudentes a večer zakončíme ve swin-
govém a jazzovém duchu v 19.30 hod.

Pohádka Český Honza
Hrají členové divadelního spolku LokVar. Lout-
ková pohádka Český Honza je pro děti od tří 
let, začíná na peci a končí královskou svatbou. 
Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát na čer-
ty, draka a loupežníka? A vybrat si tu správnou 
nevěstu? Hodně otázek, a pomoct můžete i vy. 
Dřevěné marionety, kterými je pohádka z velké 
části hrána, jsou představeny s vtipným výkla-

„Festival hudby zámek Dobříš“  
– Představujeme vám 1. ročník! 
Zbrusu nový a dlouho očekávaný hudební festival v lokalitě nádherného dobříšského 
zámku otevře své brány ve dnech 10.–14. srpna. Dramaturgie 1. ročníku je postave-
na na originalitě, a tak celovečerní koncertní projekty budou protkány nejen unikátní 
výstavou historických houslí čtyř staletí, ale také pestrým odpoledním víkendovým 
programem pro celou rodinu.

dem. Nový text o Honzovi napsal dramatik Vít 
Peřina na motivy pohádek o českém Honzovi. 
Vítkův Honza není hloupý, ale hodný… spíš teda 
nerozhodný.

Koncert pěveckého sboru Pueri gaudentes
Pro milovníky a obdivovatele sborového zpěvu 
od 15.00 hodin současně proběhne na nádvo-
ří zámku koncert známého pěveckého sboru. 
Pueri gaudentes, sbor Základní umělecké školy 
v Praze 7, je jeden z mála českých chlapeckých 
sborů. Ve své historii, která sahá do roku 1990, 
navštívil řadu českých a evropských měst a také 
Japonsko. Sbor získal vysoká ocenění na pres-
tižních festivalech v Neerpeltu, Lindenholzhau-
senu, Gorizii a reprezentoval na mezinárodním 
festivalu Pražské jaro. Pravidelně účinkuje ve 
Státní opeře Praha. Sbormistr – Libor Sládek.

Swing and Classic aneb JS+JS 
Jan Smigmator – zpěv, Jaroslav Svěcený s ka-
pelou Jana Smigmatora. Hudba Franka Sinatry, 
Glenna Millera a dalších skladatelů. Jazz, swing, 
setkání žánrů, překvapivá fúze osobností svých 
oborů – to vše nabízí koncert JS+JS.

Slovo pořadatelů ke změnám v programu 
Hudebního festivalu zámek Dobříš:
„Milí diváci a festivaloví příznivci, možná jste si 
povšimli programových změn, kterých doznal náš 
hudební festival. Francouzský park dobříšského 
zámku čelí nečekaným komplikacím, které vyžadují 
okamžité stavební řešení, které potrvá bohužel přes 
celé léto. Každý z nás někdy stavěl nebo rekonstruo-
val, a tak víme, že podobné věci se v životě stávají. 
Překážky jsou však v životě od toho, aby se překoná-
valy, a učí nás nevzdávat se. Festival hudby zámek 
Dobříš jsme z výše zmíněného důvodu přesunuli 
z  francouzského parku do neméně krásného pro-
středí nádvoří zámku a Zrcadlového sálu. Bohužel 
musíme dvě představení, a to 12. 8. (Tango) a 15. 8. 
(Ciganski Diabli) z technických důvodů přeložit na 
léto 2022. Vstupné za tato dvě představení vám 
bude vráceno na pokladně zámku, v  Infocentru 
Dobříš nebo přes systém www.goout.net. Pohádka 
Český Honza se přesouvá z neděle 15 hod. na  so-
botu 11  hod. Ostatní koncerty a akce zůstávají 
v  platnosti. Aktuální program naleznete na www.
festivalhudbydobris.com. Děkujeme za pochopení. 
Přejeme rodině Colloredo-Mannsfeld, ať se fran-
couzský park dočká zdárného dokončení a opět se 
zaskví ve své plné kráse.“

SOBOTA 14. 8. od 13 hod., Konírna
Výstava italských, francouzských, němec-
kých a českých houslí 17.–20. století! 
Houslista Jaroslav Svěcený, který je zároveň 
uznávaným soudním znalcem s mezinárodní 
působností v oboru smyčcové hudební nástro-
je, připravil od 13.00 do 17.00 hodin výstavu, 
jejíž obsah nemá doposud v ČR obdoby. Jeho 
komentované prohlídky (začátky 13.00, 13.45, 
15.15 a 16.00) přenesou návštěvníky do dáv-
né historie Evropy, uvidí a uslyší například 
cremonské housle Guarneriho z roku 1733,  
Ruggeriho (1699), „německého Stradivariho“ 
Jacoba Stainera (1672), „pařížského Stradivari-
ho“ J. B. Vuillauma (1836) a řadu dalších kleno-
tů tohoto kumštu. Kdo přijde na výstavu, může 
si vzít své housle či jiné smyčcové nástroje 
a dozví se od J. Svěceného vše o jejich původu 
a stavu.

Zpracovala DH
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10. 8. ÚTERÝ
19:30   Slavnostní zahajovací koncert (Zrcadlový sál)

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

11. 8. STŘEDA
19:30   Benefiční Galakoncert pro Dva ve Třech (Zrcadlový sál) 

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

13. 8. PÁTEK
19:30   Na Vivaldiho! (nádvoří Zámku Dobříš)

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, v roli Antonia Vivaldiho Jaroslav Svěcený. Vstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 Kč

14. 8. SOBOTA
11:00  Český Honza (nádvoří Zámku Dobříš)

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

13:00  Slavné italské, francouzské, německé a české 
housle 17.–20. století – exkluzivní výstava 
(na nádvoří Zámku Dobříš) Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 
16:00 uzavřená prohlídka pro soudní znalce
- Houslařská dílna pro děti a zájemce na nádvoří Zámku Dobříš
- 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
(nádvoří Zámku Dobříš) Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné vstupné 2+2/5 za 300 Kč

19:30   Swing and Classic aneb JS+JS (nádvoří Zámku Dobříš)
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

Ja
ro

sla
v S

VĚ
CE

N
Ý,

  Z
de

ňk
a Ž

ÁD
N

ÍK
O

VÁ

UMĚLECKÉ 
VEDENÍ 

FESTIVALU

(Zrcadlový sál)(Zrcadlový sál)(Zrcadlový sál)(Zrcadlový sál)(Zrcadlový sál)(Zrcadlový sál)(Zrcadlový sál)
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Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim 
, scénář + režie a role Anny Giro: , scénář + režie a role Anny Giro: , scénář + režie a role Anny Giro: , scénář + režie a role Anny Giro: , scénář + režie a role Anny Giro: , scénář + režie a role Anny Giro: , scénář + režie a role Anny Giro: Zdeňka 

Vstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 KčVstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 KčVstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 KčVstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 KčVstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 KčVstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 KčVstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 KčVstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 Kč

Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné 

 Slavné italské, francouzské, německé a české  Slavné italské, francouzské, německé a české  Slavné italské, francouzské, německé a české  Slavné italské, francouzské, německé a české  Slavné italské, francouzské, německé a české  Slavné italské, francouzské, německé a české  Slavné italské, francouzské, německé a české  Slavné italské, francouzské, německé a české 
– exkluzivní výstava – exkluzivní výstava – exkluzivní výstava – exkluzivní výstava – exkluzivní výstava 

 Slavné italské, francouzské, německé a české 
– exkluzivní výstava 

 Slavné italské, francouzské, německé a české  Slavné italské, francouzské, německé a české 
– exkluzivní výstava 

 Slavné italské, francouzské, německé a české  Slavné italské, francouzské, německé a české 
– exkluzivní výstava 

 Slavné italské, francouzské, německé a české 
Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Komentované prohlídky v 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 

  Koncert pěveckého sboru Pueri gaudentes
(nádvoří Zámku Dobříš) Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, rodinné vstupné 2+2/5 za 300 Kč

(nádvoří Zámku Dobříš)

Vstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 Kč

ZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠ
OPEN AIR

10. – 14. 8.21

Akce je spolupořádána městem Dobříš a koná se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje

předprodej vstupenek: Goout.net, Infocentrum MěÚ Dobříš, Zámek Dobříš

Akce je spolupořádána městem Dobříš a koná se pod záštitou hejtmanky Středočeského krajeAkce je spolupořádána městem Dobříš a koná se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje
PODPOŘME SPOLEČNĚ ČESKOU KULTURU. TĚŠÍME SE NA VÁS.
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Vážení návštěvníci, srdečně zveme na výstavu 
plastik, obrazů a hudebních nástrojů Františka 
Kříže. Navštívit ji můžete v červenci od úterý do 
neděle v čase od 9.00 do 17.00. Vstupné je 40 Kč. 
Nejen pro rodiny s odvážnými dětmi je otevřen 
okruh Dobříšské přízraky, při kterém navštívíte 
i Zrcadlový sál a dozvíte se něco o historii zám-
ku a rodiny Colloredo-Mannsfeld. Francouzský 
park zatím zůstává uzavřený. Muzeum hraček 
je otevřeno od pátku do neděle. 
V prodeji v návštěvním centru si můžete zakou-
pit vstupenky na hudební festival open air, který 
se bude konat 10.–14. srpna. 
Aktuální informace naleznete na webových 
stránkách www.zamekdobris.cz v sekci Otevíra-
cí doba. Těšíme se na vás.

Tereza Vyhlasová, 
Zdroj foto: archiv návštěvního centra 

zámku Dobříš

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

LÉTO 2021

Výstava uměleckých děl Františka Kříže
úterý–neděle 8.00–16.00

Hudební festival
10.–14. 8. 2021
www.festivalhudbydobris.com

V romantickém prostředí pod hrází rybníka Strž 
ve Staré Huti u Dobříše žil velikán české kultury 
Karel Čapek v letech 1935–1938. Krásná zahra-
da se vzrostlými stromy a původní čapkovskou 
pergolou se v sobotním odpoledni 17. červen-
ce promění v působivou scénu pro atraktivní 
program hned dvou středočeských kulturních 
akcí!
Program začne festivalem Rosa Bohemica: 
„Poslední fejeton“ je literární pásmo sestavené 
ze sloupků, glos a fejetonů Karla Čapka v po-
dání známého herce Petra Kostky. Návštěvníci 
se přesvědčí, že tak často zdůrazňovaná nadča-
sovost spisovatelova díla skutečně není prázd-
nou frází.
Po přestávce naváže druhá část programu. 
V rámci Středočeského kulturního léta jej Strži 
„ušilo na míru“ partnerské Švandovo divadlo. 
„Karel Čapek a všichni jeho blízcí“ je pořad 
komponovaný ze vzpomínek Čapkovy starší 
sestry Heleny a z jeho korespondence se dvě-
ma velkými láskami – Věrou Hrůzovou a Olgou 
Scheinpfl ugovou. Z memoárů i dopisů čtou 

Regina Rázlová s Martinem Františákem, umě-
leckým šéfem Švandova divadla.
Během celého odpoledne bude možné sezná-
mit se například s letos modernizovanou částí 
stálé expozice památníku. Je věnována hned 
dvěma 100. výročím – jednak Čapkova půso-
bení v redakci Lidových novin, ale i jeho nástu-
pu na post dramaturga Vinohradského divadla. 
Doporučujeme také výstavu ke 100. narozeni-
nám čapkovského slova „robot“, které se rych-
le rozletělo do celého světa. Nebo je možné 
využít nabídky bistra, posedět a občerstvit se 
ve stínu vzrostlých stromů, v garáži si prohléd-
nout 84 let starého veterána Škodu Rapid, pří-
padně se vydat po Naučné stezce Karla Čapka.

Kolektiv Památníku Karla Čapka
Zdroj foto: archiv Památníku Karla Čapka

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

Známí herci na Strži
V sobotu 17. července ožije zahrada Památníku Karla Čapka dvěma literárními pás-
my. Z mistrových sloupků, glos a fejetonů bude číst herec Petr Kostka, Čapkovy 
blízké připomene Regina Rázlová s Martinem Františákem, uměleckým šéfem Švan-
dova divadla.
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Návrat sv. Tekly na Dobříš
Když jsme se po úspěšně završeném projektu, kterým bylo v roce 2009 obnovení božích muk 
na morovém hřbitově u sv. Rocha, rozhodli, že dalším naším cílem bude obnova morového sloupu 
sv. Tekly, netušil jsem, že tato cesta nám bude trvat dalších dvanáct let. Předpokládali jsme, že se 
nám jej podaří postavit do roku 2015, kdy bylo 300leté výročí morové epidemie. Když se nám to 
nepovedlo, zájem postupně utichal a už se o obnově mluvilo jen tak mezi řečí. Až loňský rok změnil 
uvažování o obnově z jiného důvodu a s jiným smyslem. 
Podnikli jsme poslední pokus získat pro projekt město, potažmo občany. Ten se sice nevydařil tak, 
jak jsme si představovali, ale alespoň jsme zjistili, že současná radnice úmysl podporuje, a tak jsme 
projekt přesměrovali na Startovač.cz. Zde se podařilo díky velkým i drobným dárcům vybrat potřeb-
nou částku, za což všem, kdo přispěli, velmi děkujeme, a jejich zájmu si strašně ceníme. Díky tomu 
jsme mohli obnovu posunout dál. 
Už během probíhající sbírky jsme Radu města Dobříše požádali o souhlas k postavení sloupu na 
dotčeném pozemku, s čímž rada jednohlasně souhlasila. V době uzávěrky tohoto čísla probíhá další 
jednání. Stavbu ale máme v úmyslu realizovat co nejdříve a pokusit se ji realizovat do 26. září. K dis-
pozici prozatím máme asi 300 cihel ze zbořeného kina. Samotnou stavbu bude realizovat pan Filip 
Kahoun. V této chvíli již probíhá anebo se připravuje výroba železného kříže a malba nového obrazu 
sv. Tekly, který bude viset v dřevěné kapličce pověšené na sloupu. Ještě musíme najít někoho šikov-
ného, kdo nám ji vyrobí. Bylo by samozřejmě krásné uspořádat na víkend 25.–26. 9. pouť sv. Tekly, 
ale to už je asi v říši fantazie. V této věci budeme určitě informovat v zářijovém čísle Dobříšských 
listů. 

Petr Kadlec, Okrašlovací spolek města Dobříše 

Zahrádkáři Dobříš
Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
i když se zdá, jako by se společenský a spol-
kový život v době pandemické krize zastavil, 
není to tak úplně pravda. Výbor Základní or-
ganizace ČZS v Dobříši, pokud to situace do-
volila, se scházel i v této době. Bohužel nebylo 
možné svolat členskou schůzi, a tak jsme se za 
poslední dva roky společně nesešli. Plánujeme 
uspořádání členské schůze v říjnu letošního 
roku. Dne  14.  května jsme ukončili kampaň ve 
spolkové palírně. V této kampani jsme poprvé 
za existenci palírny překročili hranici 1 000 lit-
rů vyrobené pálenky a vypálili jsme 1 217 litrů 
ovocné pálenky. 
Stále jednáme se samosprávou města o vybu-
dování nové komunitní zahrady. Poslední jed-
nání dávají naději, že se nám to po dlouhých 
31 letech podaří. Byl by to vstřícný krok pro naši 
organizaci, a hlavně pro mladé zájemce o za-
hrádkaření v Dobříši. Na minulé schůzi výboru 
jsme přijali do svých řad hned tři nové mladé 
zahrádkáře. V souvislosti s jednáním zastupi-
telstva o lokalitě v Brodcích bychom byli rádi, 
aby tato lokalita byla zachována jako rekreační 
a odpočinková zóna města, kam lidé rádi chodí 
na procházky a do přírody, a možná někteří i do 
komunitní zahrady.

Ing. Karel Vítek, CSc., předseda ZO ČZS Dobříš

Modelářská výstava Dobříšská šelma bude opět  
ve sportovní hale 
Konec prázdnin si zpestříme již tradiční soutěžní modelářskou výstavou Dobříšská šelma. Letošní 
ročník proběhne v sobotu 21. srpna a jeho dějištěm bude opět sportovní hala. Tu jsme si v loňském 
roce vyzkoušeli poprvé a nadšeni z nových prostor jsme byli jak my, tak i návštěvníci akce.

Pro připomenutí: Loňský ročník Dobříšské šelmy byl velmi úspěšný a zúčastnili se ho modeláři z celé 
republiky – vystaveno bylo celkem 562 soutěžních modelů!
A na co se můžeme těšit letos? K vidění opět budou plastikové a papírové modely s nejrůznější 
tematikou, s rozsáhlým sortimentem budou přítomni prodejci modelů a modelářských potřeb a na 
travnaté ploše u sportovní haly bude během sobotního dopoledne probíhat doprovodný program 
v podobě výstavy auto a moto veteránů. 
Srdečně vás zveme a věříme, že akce bude minimálně tak podařená jako v minulém roce!
Pro veřejnost bude výstava otevřena v sobotu 21. srpna od 10.00 do cca 16.00, vstupné je 
dobrovolné. Více informací na www.facebook.com/dobrismodel.

Tomáš Vokurka a Jaroslav Sauer, Modeláři Dobříš, z. s.

1. 8. Komentovaná procházka po anglickém 
parku 
Netradiční procházka po anglickém parku, při 
které vás provedeme místy, která mají svou his-
torii a dokáží vyprávět své vlastní příběhy.
Start ve 14.00 u brány do anglického parku.

15. 8. Hledání dobříšské historie 
Od nejstarších dob až po nedávnou historii se 
můžete projít i s průvodcem po místech, jež 
tvořila naše město. Doba procházky cca 2 ho-
diny.
Start ve 14.00 u Kostelíčku.

Pozvánka na srpnové komentované procházky  
Okrašlovacího spolku města Dobříše

22. 8. Komentovaná procházka po anglic-
kém parku
Stejné téma, stejné místo. Start ve 14.00 
u brány do anglického parku. Bude se hodně 
chodit, vezměte si dobrou obuv. Doba pro-
cházky cca 3 hodiny.
Místy provede amatérský historik a spiso-
vatel Petr Kadlec. Počet míst bude ome-
zen, prosím volejte na tel.: 723 386 742.

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

tel.: 318 533 311
www.mestodobris.cz

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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Prázdniny v Sokole
S cvičebním rokem 2020/2021 jsme se pomy-
slně rozloučili akcí Noc sokoloven. Během akce 
jsme se dozvěděli zajímavosti z historie Sokola, 
prohlédli si staré fotografie a zapojili se do letoš-
ní výzvy „lidské pyramidy“. 
Během prázdnin mnohé oddíly necvičí a členo-
vé i cvičitelé si užívají léta dle svého. Sokol každé 
prázdniny pořádá letní dětské tábory a soustře-
dění, a ani letos tomu nebude jinak. Na srpen 
jsou naplánovány dva turnusy oblíbeného dět-
ského tábora na Častoboři s tematickými etapo-
vými hrami Olaf a Zaklínač.
Doufáme, že v září budeme moct rozjet sokol-
skou činnost na plné obrátky. Na podzim by-
chom rádi uspořádali tradiční akce jako opičí 
dráhu pro děti, týden otevřených dveří, drakiá-
du, ale také se zapojíme do celorepublikových 
sokolských akcí jako je Sokol spolu v pohybu 
a Be Active Night, čímž se přidáme i k Evropské-
mu týdnu sportu.
Sledujte naše webové stránky www.sokoldob-
ris.cz, facebook www.facebook.com/TJSokol-
Dobris/ nebo naši venkovní nástěnku, kde na-
leznete aktuální informace.

S přáním hezkého léta 
za T.J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Prázdniny v Aerobik 
studiu Orel Dobříš
I když dětem již začaly prázdniny, my ve studiu 
nezahálíme a i o prázdninách budeme stále v po-
hybu. Na začátku prázdnin pořádáme velice oblí-
bený prázdninový Sport Camp, příměstský tábor 
pro děti, o který bývá velký zájem a je opět plně 
obsazen. Jednou týdně, každý čtvrtek v  9.30, 
máme otevřeno pro aktivní maminky s kočárky, 
které si chtějí zacvičit bez nutnosti hlídání dětí. 
Pro děti 1–3 roky je vždy v pátek od 10.00 při-
praveno cvičení batolátek za  dopomoci rodičů. 
Také pro dospělé máme pestrý výběr lekcí, ně-
které za pěkného počasí budeme cvičit venku. 
Koncem srpna vyrazíme na letní soustředění 
s našimi závodními týmy pro načerpání sil a zís-
kání kondice na novu závodní sezónu. 
Aktuální informace o provozu studia naleznete 
na internetových stránkách www.aerobikdob-
ris.cz a na oficiálním facebooku a instagramu.
Těšíme se, že si k nám o prázdninách přijdete 
zacvičit. Přejeme všem krásné léto plné pohody 
a krásných zážitků!

Tým lektorů ASOD

Gymnastiku Dobříš covid nezastavil
Přestože doba covidová zasáhla sport v tomto školním roce nemalými omezeními a uzavírkami, 
v Gymnastice Dobříš jsme se nezastavili. Jakmile počasí v zimě přálo, děti mohly v rámci tréninku 
chodit bruslit a užívat si zimních radovánek. Začátkem roku trenéři nabídli svým družstvům cvičení 
on-line. Každý se mohl připojit a cvičit doma se svým trenérem. Někdo měl zájem a někdo ne. Vše se 
dělo v rámci svých prostorových možností. Děti měly k dispozici stálky, pružné gumy a rehabilitační 
válce. Po dobu celé uzávěrky, kdy děti ztratily fyzickou a osobní komunikaci, se těšily na setkání 
se svými kamarády z oddílu.

Jakmile situace dovolila a bylo hezké počasí, zahájili jsme venkovní tréninky a v polovině dubna 
všechny skupiny začaly cvičit na školních hřištích či v parku. 
Okamžitě, když to bylo možné, obnovila Gymnastika Dobříš smlouvu na pronájem malého sálku 
s ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Motejlkem a doposud se skupiny střídají – hřiště, park, tělocvična.
Naše dětské sportovce můžete vidět na venkovních sportovištích, u průprav atletických disciplín, 
u míčových her, a když si vyneseme nářadí, můžeme cvičit i kotouly, stoje na rukou, přemety. Naše 
děti se nebojí míče ani běhu. Připojila se i gymnastika dospěláků, která také obnovila tréninky 
1× týdně.
Na léto máme přichystány pro děti z Dobříše a širokého okolí příměstské tábory ve sportovním 
duchu se spoustou her a zábavy. Pro nejstarší dívky ze závodní skupiny je na začátku prázdnin při-
praveno krátké třídenní sportovní soustředění v Rybníkách.
Všem vám přejeme slunečné a pohodové léto.

Za Gymnastiku Dobříš Soňa Lásková, autor foto: Soňa Lásková, Jitka Holcová
www.gymnastika-dobris.cz, https://www.facebook.com/sportovnigymnastika.dobris



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 23SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOSTSPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

První jarní stanování Dráčat
Dobříšská Dráčata, parta rodin s malými dětmi 
převážně složená z bývalých členů nebo vedou-
cích skautských oddílů, v prvním červnovém 
víkendu vyrazila do lesů a luk v okolí Chanovic. 
Tento kout je důvěrně známý každému dobříš-
skému skautovi a skautce, je to místo nespočtu 
letních táborů, dobrodružství, strachu i odvahy, 
vytváření celoživotních přátelství, nocí padají-

cích hvězd, rozezpívaných táboráků a kvákají-
cích žab v pozadí ozvěn místní pily. 
Nejmladší Dráčata, která mají všechny tyto zážit-
ky před sebou, se hned po hlavě pustila do pro-
zkoumávání lesa, pozorování mravenců (někteří 
si odnesli bolavou vzpomínku po posazení se do 
kousajícího mraveniště), poslouchání žab a  sov, 
hlazení slepýšů, svačin na kládách, lezení na  

viklany, zažila houpání v hamace, stavění stanu, 
první bouřku v lese, štípance od komárů a hlav-
ně skákání v loužích.
Malí draci byli nadšení a velcí tedy také. 

Za 3. oddíl Dráčata Dobříš Julie Dudášová

Děkujeme městu Dobříš za finanční podporu čin-
nosti dobříšského skautského střediska prof. Oliče.

Léto na tenisových 
kurtech TenisCentrum 
Dobříš 
Letní prázdniny se pomalu blíží a v tenisovém 
centrum jsme i letos připravili spoustu akcí, 
na které se můžete přijít podívat.
Hned na začátku července začínají již tradiční 
tenisová soustředění. Největší tenisovou akcí 
tohoto roku bude mistrovství České repub-
liky starších žákyň, které se bude konat v ter-
mínu od 25. 7. 2021, kdy proběhne slavnostní 
losování, a vyvrcholí 31. 7. 2021 velkým finá-
lovým zápasem. Tento turnaj se po roce opět 
vrací na dobříšské dvorce a přivítá 48 nejlep-
ších hráček z celé České republiky. V minulosti 
se turnaje účastnila i letošní vítězka juniorské-
ho turnaje Roland Garros – Linda Nosková.
Během léta proběhne několik celostátních 
turnajů v různých věkových kategoriích, kde 
budeme moci sledovat a povzbuzovat hráče 
našeho klubu. V polovině května již proběhl 
krajský přebor mladších žáků. Vítězem tohoto 
turnaje se stal dobříšský hráč – Tomáš Krejčí, 
který si tímto vítězstvím zajistil účast na let-
ním mistrovství České republiky mladších 
žáků, které se bude konat v Liberci v termínu 
6.–11. 7. 2021. Tomáš se účastnil i prvního le-
tošního turnaje mladších žáků kategorie A, 
který se konal ve Frýdku-Místku a kde potvrdil 
roli 1. hráče celostátního žebříčku v této kate-
gorii, když dokázal tento turnaj vyhrát. 
Druhým hráčem, který se představí na mist-
rovství České republiky v kategorii babytenis, 
je Danielka Michálková, která si svoji kvalifi-
kaci vybojovala na krajských přeborech v Ra-
kovníku, kde obsadila 3. místo.

Naplno se konečně rozběhl i život na tenisových 
kurtech a díky tomu můžeme uspořádat tradič-
ní letní soustředění pro děti. Těchto soustředění 
se mohou účastnit i děti, které mají zájem se 
s tenisem seznámit a vyzkoušet si ho. 
Přijďte se podívat na nejlepší český tenis, pod-
pořit naše hráče anebo si zahrát a dát si něco 
dobrého. 

Podrobné informace ke všem akcím můžete 
sledovat na našich webových stránkách a sociál-
ních sítích – facebooku a instagramu. 

Za TenisCentrum Dobříš 
Eliška Beranová 
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Když se opět na trénincích sešli jak hráči dospě-
lých kategorií, tak i mládežníci, ukázaly se oba-
vy, že hodně dětí s fotbalem skončí, jako liché. 
Úbytek hráčů je zanedbatelný.
A-tým začal svoje přípravná utkání vítězstvím 
doma nad mužstvem Hořovicka 5:2, po porážce 
od týmu Hostivaře 1:2 odehrál ještě utkání s tý-
mem z Rokycan bez branek. Po uzávěrce tohoto 
vydání DL odehráli dobříšští fotbalisté ještě do-
mácí utkání s mužstvem Mýta. 
B-tým zahájil přípravu vítězstvím 3:1 nad muž-
stvem Nového Knína a v dalším utkání remízo-
valo „béčko“ s mužstvem ze Staré Hutě 2:2.
Své tréninky a zápasy zahájily i mládežnické 
týmy. Velmi aktivně a úspěšně si vede dorost, 

který porazil Bohutín/Podlesí 8:1, Kunice 9:0, 
Milín 7:0 a Jesenici 5:1. Svá utkání hrají i hráči 
ostatních mládežnických kategorií. 

A-tým se již v červenci začne připravovat na po-
třetí jen zahájenou a snad už konečně dokonče-
nou divizní soutěž. Všechny přípravné zápasy se 
odehrají v Lipkách o sobotách od 17.00 hodin:
10. 7. MFK Dobříš – Admira Praha B; 
17. 7. MFK Dobříš – SK Tochovice;
24. 7. MFK Dobříš – Tatran Sedlčany. 

31. 7. odehraje naše „áčko“ první mistrovský zá-
pas od 17.00 doma s mužstvem FK Neratovice. 
Přípravné zápasy ostatních týmů nejsou dosud 

Pan Josef Vitásek se narodil 28. března 1930
na hájovně Trnová nedaleko Dobříše. V Dobří-
ši navštěvoval základní školu a poté se vyučil 
truhlářem u fi rmy Pecka. Už jako školák miloval 
fotbal a především „fotbalovou branku“, takže 
ho jeho starší bratr František v roce 1944 při-
vedl do žákovského družstva sokolské jednoty 
Dobříš. V roce 1947 nastupoval za dorost, který 
vedl bývalý brankář Jan Vojíř, a pod jeho vede-
ním se tým v konkurenci 47 mužstev podbrd-
ské župy probojoval až do fi nále, kde podlehl 
silnému týmu Rakovníka. Prvním Josefovým 
trenérem byl ale jeho o sedm let starší bratr 
František. Předával mu své brankářské zkuše-
nosti a vozil ho s sebou na fotbalová utkání, 
aby Josef mohl v  praxi sledovat, jak vypadá 
„brankářské umění“. 
V roce 1948, po tragické smrti brankaře Hosto-
mic, dostal Josef nabídku chytat za tento tým. 
Byla to pro něj velká zkušenost, protože při ne-
dostatku brankařů odchytal zápasy za dorost 
i dospělé a byl pro své výkony nakonec vybrán 
do Podbrdské fotbalové jedenáctky dorostu, 
která sehrála na stadionu pražské Sparty před-
zápas před přátelským zápasem Českosloven-
sko – Francie s výběrem Ústí nad Labem. V roce 

1950 se Josef vrátil zpět na Dobříš, kde se stří-
dal v brance se svým bratrem. Dobříš opustil 
v roce 1953, když během vojenské služby chy-
tal za PDA Orlová, a v té době dostával mnoho 
nabídek na přestup, žádná však Josefa nepře-
svědčila, aby opustil milovanou Dobříš. Po ná-
vratu z vojenské služby hrál dobříšský klub I.A 
třídu a v 60.  letech Župní přebor – tehdy třetí 
nejvyšší soutěž – a Josef Vitásek byl dlouhodo-
bě hodnocen jako jeden z nejlepších brankařů 
a  několikrát vybrán do jedenáctky Středoče-
chu, za kterou odchytal i sedm mezinárodních 
zápasů. Dočkal se i ocenění, když hájil svatyni 
československého národního mužstva v pří-
pravném zápase s celkem Příbrami. Pan Josef 
Vitásek dohromady odchytal 1 150 fotbalových 
utkání, a navíc ještě stihl odchytat i 800 hokejo-
vých!!! Fotbalovou branku hájil v letech 1944–
1970, hokejovou 1948–1976. S aktivní sportov-
ní činností skončil po úrazu levé ruky v roce 
1976. V roce 1968 se stal trenérem „A“ mužstva 
Dobříše, u  kterého působil do roku 1976, pak 
čtyři roky trénoval v  nedalekých Rosovicích 
a opět se vrátil na Dobříš. V roce 1989 se zno-
vu stává trenérem Rosovic a v roce 1995 odtud 
přechází trénovat do Sokola Drahlín. V  roce 

1998 se naposledy vrací jako trenér na Dobříš, 
aby opět pomohl klubu svého srdce, tentokrát 
u B mužstva mužů. S aktivní trenérskou prací 
skončil symbolicky v den svých sedmdesátých 
narozenin. Své bohaté fotbalové zkušenosti 
nevěnoval Josef Vitásek pouze místním klu-
bům, ale v letech 1970–1997 pracoval i u fot-
balových výběrů Středočeského kraje. Byl 
instruktorem školení trenérů, angažoval se ve 
výběrech mládeže České republiky a vždy byl 
ochoten pomoci nejen radou, ale i skutečnou 
prací. Vrcholem vztahu Josefa Vitáska ke klubu 
a fotbalu na Dobříši se stala kniha o dobříšské 
kopané, o  které dlouhá léta se svým bratrem 
Františkem snil a zároveň ji připravoval. I přes-
to, že se musel v závěru svého života poprat se 
zákeřnou nemocí, sen se mu splnil a při osla-
vách 80 let fotbalu na Dobříši v červnu 2002 
mohl při nekonečném podepisování knihy 
„80 let dobříšské kopané“ získat pocit, že v po-
sledním utkání v barvách Dobříše zvítězil.
Nedlouho po oslavách a vydání knihy 30. čer-
vence 2002 ve věku 72 let bohužel řady fotba-
listů Dobříše pan Josef Vitásek opustil, ale ve 
vzpomínkách s námi Pepa zůstává navždy!!!

Program:
10.00  MFK Dobříš – SK Horymír Neumětely
11.40  SK Libuš – SK Litavan Bohutín
14.00  Utkání o 3. místo
15.40  Finálové utkání

Stadion V Lipkách opět ožívá fotbalem
Po koronavirové pauze, kdy nebylo možné trénovat, natož hrát fotbalové zápasy, vrátil se na stadion 
fotbalový život. Doba přestávky byla využita i k úpravám zámezí stadionu. Hlavně bylo ukončeno 
dobudování parkoviště. 

pevně stanovené. Podrobnější program a in-
formace naleznete ve vývěsce na Komenského 
náměstí a na webu mfkdobris.cz.

Věříme, že v nastávající sezoně, kdy budeme sla-
vit sto let od založení fotbalu na Dobříši, budou 
naše týmy úspěšně bojovat a dělat radost našim 
příznivcům, kteří se již těší na mistrovská fotba-
lová utkání.  (rw)

17. ročník fotbalového dorosteneckého turnaje hraného na památku 
dlouholetého dobříšského brankaře, trenéra, fotbalového funkcioná-
ře a držitele ocenění rytíř fotbalu pana Josefa Vitáska

Městský fotbalový klub 
Dobříš

Fotbalový turnaj dorostu 
Memoriál Josefa Vitáska

17. ročník

MFK Dobříš
SK Litavan Bohutín

SK Horymír Neumětely
SK Libuš

Stadion v Lipkách sobota 4. srpna 2021
Začátek turnaje v 10.00
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Mezinárodní kynologický festival CACIT Dobříš
Ve dnech 6.–8. srpna se na hřišti MFK Dobříš 
koná jedna z největších sportovně-kynologic-
kých akcí nejen u nás, ale i ve střední Evropě, 
CACIT Dobříš 2021. Bude to již 16. ročník této 
prestižní akce. Závod se jmenuje podle titulu 
CACIT, který získá jeho vítěz. Je to ocenění, kte-
ré se kromě takovýchto závodů dá získat jen na 
mistrovství světa.

Co všechno diváci uvidí? 
Hlavní závod CACIT není nadarmo nazýván 
královnou kynologických sportů. Pes v ní musí 
prokázat velice kvalitní povahové vlastnosti 
a  naprostou všestrannost. Soutěž se skládá ze 

tří disciplín, tou první je stopa. Stopy budou 
probíhat na travnatých terénech v okolí Dobří-
še. Na stadionu uvidí diváci další dvě disciplíny, 
poslušnost a obranu. Při poslušnosti musí pes 
předváděné cviky provádět přesně a zároveň 
s maximálním nasazením. Velice důležitá je také 
dokonalá souhra s psovodem a radost ze spolu-
práce s ním.
Vše výše uvedené uvidí diváci ve špičkovém 
provedení těch nejlepších psovodů z České re-
publiky i ze zahraničí. Závod je pro české psovo-
dy kvalifikací pro reprezentaci na mistrovstvích 
světa řady plemen. Vzhledem k řadě zruše-
ných závodů bude navíc v Dobříši historicky  

Závodu zařazeného do žebříčků pražské a stře-
dočeské oblasti a celostátního rankingu dospě-
lých se zúčastnilo 443 běžců na měřených tra-
tích, z toho 19 neregistrovaných běžců, dalších 
20 běžců z Mníšku a Dobříše si vyzkoušelo orien-
ťák na náborové trati. 
Když připočteme přes 30 malých dětí, které se 
vyřádily na zvířátkovém orienťáku, můžeme po-
děkovat za účast 500 závodníků všech věkových 
kategorií.
V jednotlivých kategoriích závodu středočeské-
ho žebříčku zazářily i děti z OK Dobříš:
D10: 1. Barbora Blehová, 2. Laura Pecklová 
(obě Mníšek p. B.), D12: 3. Justýna Baštová (Či-
sovice), D14: 3. Alžběta Kašparová (Voznice),  

D16: 2. Annabelle Magazu (Mníšek p. B.) D18: 
1.  Julie Nentvichová (Dobříš), 2. Julie Baštová 
(Čisovice), H10: 1. Štěpán Jiroušek (Mníšek p. B.), 
2. Adam Kašpar (Voznice), H12: 1. Jan Porsch (Mní-
šek p. B.), 3. Jonáš Etrych (Klínec), H14: 2. Václav 
Lorenc (Dobříš), 3. Antonín Jiras (Stříbrná Lhota).
Pořadatelé z OK Dobříš si prvně vyzkoušeli orga-
nizování závodu v orientačním běhu ve městě. 
V „terénu“ bylo 53 kontrol, které střežilo 25 hlí-
dačů kontrol a hlídačů přeběhů komunikací. 
Průběžné výsledky mohli závodníci sledovat 
on-line na internetu. Díky skvělé týmové spo-
lupráci padesátky organizátorů převážně z řad 
rodičů dětí se závod vydařil a závodníci odjížděli 
z Mníšku pod Brdy spokojeni. 

největší účast zahraničních psovodů. Celkem 
letos přijede 21 zahraničních psovodů z deseti 
zemí. Závodu se účastí například šestinásobný 
mistr světa a další mistři. 
Pro diváky je připravena i řada dalších akcí. 
V  sobotu odpoledne bude probíhat program 
pro děti „O psech a se psy“, který pořádá spolek  
Pesoklub. Děti si budou moci vyzkoušet nej-
různější soutěže pro sebe i jejich psí kamará-
dy. Bude pro ně připraven skákací hrad a řada 
sladkých cen. Mimo hlavní závod proběhnou 
také doplňkové soutěže v obedience a agility. 
Tyto závody budou probíhat na hřišti v Obořišti 
a diváci na nich budou mít možnost vidět, jak 
se dá sportovat s jinými plemeny psů. V neděli 
odpoledne, mezi skončením závodu a slavnost-
ním vyhlášením nejlepších, proběhne na hřišti 
tradiční Dogshow, tentokrát ve znamení mon-
dioringu. 

Rádi bychom poděkovali partnerům závodu, 
především společnosti Vafo Praha a městu Dob-
říš. Bez jejich pomoci by se takováto akce ne-
mohla nikdy uskutečnit.
Těšíme se na vaši účast. Veškeré aktuální infor-
mace k závodu najdete na webových stránkách 
www.cacit.cz.

Ing. Jaroslav Kratochvíl, ředitel závodu
Autor foto: David Neff

Orientační běžci závodili ve sprintu  
v Mníšku pod Brdy
Oddíl OK Dobříš uspořádal v neděli 13. 6. 2021 v Mníšku pod Brdy závod v orientačním běhu na trati 
tzv. městského sprintu. Centrum závodu bylo na hřišti ZŠ Mníšek pod Brdy, účastníci absolvovali tratě 
v uličkách města, zavítali i na náměstí a elitní kategorie se dostala až do podzámčí.

Orienťáci z OK Dobříš ukázali, že umí nejen jez-
dit na závody, ale také pro ostatní závody pořá-
dat. Další pořádání nás čeká 12. 9. 2021 v lesním 
prostoru Kazatelna u Dobříše. Také sem zveme 
sportovní veřejnost na trénink otevřený všem! 
Bližší informace pro zájemce o členství v oddí-
le a o orientační běh najdete na webu oddílu: 
www.okdobris.cz.
Děkujeme městu Mníšek pod Brdy a ZŠ Mníšek 
pod Brdy za organizační podporu a městům Dob-
říš a Mníšek pod Brdy za poskytnutí grantů na 
sportovní činnost, ze kterých byl závod v orien-
tačním běhu spolufinancován. 

Za organizátory z OK Dobříš Jana Bochenková, 
Mníšek pod Brdy
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Místní akční skupina Brdy–Vltava se připravuje 
na nové programové období EU 2021–2027
Posláním naší organizace je dlouhodobě udr-
žitelný a vyvážený rozvoj území regionu Brdy–
Vltava, který se skládá ze 32 obcí Dobříšska, 
Novoknínska, středního Povltaví a z malé části 

Příbramska. Základem tohoto rozvoje je spo-
lečně vytvořená strategie komunitně vedené-
ho místní rozvoje našeho regionu. Na základě 
vytvořené strategie putují do našeho území 

Příměstské tábory 
v Dobříšku
Organizátor: Rodinné centrum Dobříšek, z. s.
Místo: Na Nábřeží 1650, Dobříš 263 01
Více informací: www.dobrisek.cz či přímo regist-
race: https://dobrisek.webooker.eu/Courses?se-
mesterID=389

CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM
12. 7. – 16. 7. 2021 od 7.30 do 16.00
Příměstský tábor Cesta za dobrodružstvím 
s  Danielou Koubkovou a Terezou Koubkovou 
pro děti ve věku 6–9 let. Sport a tvoření, perfekt-
ní kombinace pro nezapomenutelné prázdniny! 
Na co se můžete těšit? Celotáborová hra s pře-
kvapením, didaktické hry na rozvoj schopností 
a dovedností, míčové a další sportovní hry, sou-
těže jednotlivců i skupin, práce s různými mate-
riály (kámen, dřevo, papír, barvy), a samozřejmě 
výlety a zábavné aktivity!

MŮJ PRVNÍ TÁBOR
19. 7. – 23. 7. 2021 od 7.30 do 16.00

Příměstský tábor Můj první tábor pod dohledem 
zkušené vedoucí Kláry Sudové a výtvarné víly 
Lucky Nádvorníkové bude pro vaše děti splněný 
prázdninový sen o prvním dobrodružství bez ma-
minky a tatínka. Na děti čekají dny plné zábavy, 
poznávání přírody, noví kamarádi, hry a super zá-
žitky... Tábor je vhodný pro děti od 4 do 7 let.

KOUZELNÝ SVĚT
26. 7. – 30. 7. 2021 od 7.30 do 16.00
Příměstský tábor Kouzelný svět s Johanou Po-
granovou a asistentem je univerzálně zaměřený 
tábor plný zážitků a malování! Tábor je pro děti 
ve věku 6–12 let.

MALÝ VELKÝ KUTIL
2. 8. – 6. 8. 2021 od 7.30 do 16.00
Příměstský tábor s vůní dřeva a zábavou! Sou-
částí budou nejrůznější hry, opékání buřtů, sou-
těže, ale i příroda, sportování, výlet a především 
výroba zajímavých věcí ze dřeva! Tábor je vhod-
ný pro začátečníky i pokročilé v práci se dřevem. 
Děti postupně získají dovednosti v práci s nářa-
dím od úplných základů až po složitější kutilské 
činnosti. Během kroužku si vyzkoušejí práci 

s  různými materiály a nářadím, jako je vrtačka, 
pilka, rašple, šroubovák, kladivo a další. Pro děti 
ve věku 8–12 let.

LETEM SVĚTEM S MISTREM PALETOU
9. 8. – 13. 8. 2021 od 7.30 do 16.00
Umělecký příměstský tábor Letem světem 
s mistrem Paletou s Miro Pogranem a Johanou 
Pogranovou, kde na děti čeká zábavný program, 
kreativní tvoření pomocí nejrůznějších technik 
a samozřejmostí budou i výlety po okolí... Tábor 
je vhodný pro děti od 7 do 13 let.

VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ S MALÝM PRINCEM
16. 8. – 20. 8. 2021 od 7.30 do 16.00
Příměstský tábor s Klárou Sudovou bude plný 
vesmírného dobrodružství a krásných příběhů 
na motivy Malého prince. Prozkoumáte zajíma-
vé planety plné her a fantazie, budete vyrábět, 
kreslit, sportovat a hrát báječné hry, které ve-
doucí Klára sype z rukávu! Navíc skvělý turnus 
bude zakončen pátečním odpoledním turna-
jem s rodiči! Přidejte se k partě průzkumníků, 
poznávejte vzdálené světy a prožijte nezapo-
menutelné prázdniny! Pro děti od 6 do 11 let.

finanční prostředky především z evropských 
zdrojů na realizaci nejrůznějších projektů. 
V období 2014–2020 mělo naše území k dispozi-
ci 78 994 390 Kč. Podpořeny byly desítky projek-
tů v různých oblastech – infrastruktura obcí (ze-
jména chodníky u rušných komunikací a veřejná 
prostranství), vybavení základních a mateřských 
škol, jednotek požární ochrany obcí, sociálních 
služeb, spolků, zemědělských i nezemědělských 
podnikatelů apod. Naše MAS Brdy–Vltava již 
byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj cer-
tifikována pro rozdělování prostředků v novém 
období 2021–2027. 
Nyní je naším úkolem aktualizovat také „Stra-
tegii komunitně vedeného místního rozvoje“. 
V tuto chvíli jsme již téměř se všemi obcemi 
našeho regionu aktualizovali jejich strategic-
ké dokumenty a vytvořili takzvané karty pro-
jektových záměrů, kde sledujeme ty projekty, 
které je možné financovat prostřednictvím 
naší MAS, případně z dalších dotačních zdrojů. 
Máme shromážděny údaje i k dalším oblastem, 
zejména to je školství, veřejná zeleň, komunitní 
energetika, sociální oblast apod. Tyto podklady 
následně takzvaně „překlopíme“ do zastřešující 
strategie. Na koncepční část strategie budou na-
vazovat takzvané akční plány, ve kterých bude-
me definovat, co konkrétně má být podpořeno 
z jednotlivých operačních programů. 
Abychom byli stále v obraze, účastníme se vzdě-
lávacích aktivit zejména k práci s komunitou. 
S  naším zahraničním partnerem, Místní akční 
skupinou Ziemia Gotyku, jsme absolvovali série 
vzdělávacích bloků. Nejzajímavější byl ten ke 
konceptu Design Thinking, který prostřednic-
tvím empatického naslouchání pomáhá vytvá-
řet funkční řešení identifikovaného problému 
nebo potřeby. O průběhu tvorby strategie bu-
deme průběžně informovat.

Za tým MAS Brdy–Vltava 
Mgr. Markéta Dvořáková, DiS.

registrační číslo projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001807
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Výtvarné prázdninové 
dílny pro veřejnost 
v Domě nad vodou 
na adrese Pražská 271, 
Dobříš
Čas: 13–15 hodin
Termíny konání vždy ve středu

21. 7. OBOUSTRANNÁ TAŠKA, rozměr 45 × 40 cm, 
cena 540 Kč
28. 7. LAPAČE SNŮ, cena 350 Kč
4. 8. ORIGINÁLNÍ ŠPERK ze skleněných korálků 
a mědi, cena 390 Kč
11. 8. PROSTÍRÁNÍ, rozměr 60 × 60 cm, cena 
540 Kč
18. 8. NOTÝSEK kombinovaný s látkou, cena 
350 Kč
25. 8. POLŠTÁŘ, rozměr 50 × 50 cm, 540 Kč

Více informací a přihlášky na mobilní čísle  
603 200 266. Vítáme mírně pokročilé (v šití) 
uchazeče nebo děti 12+ s doprovodem rodičů. 
Výtvarná dílna se uskuteční od 2 do 4 lidí ve sku-
pině.

Těší se na vás lektoři a zaměstnanci 
charity Starý Knín 

NZDM Terén ve spolupráci s místními základními školami plánuje  
od září 2021 streetwork na základních školách 
Projekt StreetWork na základní škole bychom 
realizovali v rámci sociální služby Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Terén ve spolupráci se 
základními školami. Vedení ZŠ byl projekt před-
staven v březnu 2021. Před začátkem školního 
roku pracovnice NZDM Terén představí projekt 
učitelskému sboru v dané ZŠ a prostřednictvím 
škol bude informace předána rodičům (pracov-
nice se pohybují v areálu nebo blízkosti školy 
po domluvě s vedením dané ZŠ). Principy služ-
by, především informace o anonymitě, jsou pře-
dávány jak učitelům a rodičům, tak žákům.

Pracovnice klubu by se v pravidelných časech 
(např. před odpoledním vyučováním nebo 
o  velké přestávce) vydaly do areálu základní 
školy, kde by aktivně oslovovaly žáky 2. stup-
ně. Působí zde především jako další podpora 
v nesnadném období dospívání, žákům nabízejí 
pomoc v řešení obtížných životních situací. Žáci 
se na pracovnice mají možnost obrátit i mimo 
vymezený čas a prostor, a to buď osobně, pro-
střednictvím sociálních sítí, e-mailu, telefonicky 
či vzkazem do schránky umístěné v prostorách 
školy.

Přínosem projektu bude předcházení a efektiv-
ní řešení problémů, obtíží a životních témat lidí 
v období dospívání a mladé dospělosti. Mohou 
se na nás obrátit s jakýmikoli tématy, kterými 
se aktuálně zabývají a se kterými si neví rady. 
S mladými lidmi řešíme např. problémy v mezi-
lidských vztazích, zvláště pak těch vrstevnických, 
nesnáze ve škole, šikanu, agresi, rizika pohybu 
v kyberprostoru, sebepojetí. Učíme je zvládnout 
situace a případně směřujeme, na  koho z do-
spělých se obrátit o pomoc. V neposlední řadě 
s nimi řešíme, jak aktivně a zdravým způsobem 
trávit svůj volný čas a mnoho dalšího.
Naším konkrétním cílem je s dětmi individuálně 
a dlouhodobě pracovat. Také chceme alespoň 
jednou měsíčně „přinést“ do rozhovoru s žáky 
preventivní aktivitu či téma, vést je k samostat-
nému a zodpovědnému jednání a učit je ak-
tivnímu řešení své situace. Na konci školního 
roku dostanou žáci krátký dotazník zaměřený 
na jejich spokojenost se službou a zhodnocení 
projektu.
Aktuální informace o dění v klubu naleznete na 
našem facebooku: Nízkoprahový klub Terén, 
a na instagramu: klub_teren.

Tým NZDM Terén

Za podporu děkujeme:

Prázdniny ve Světě dobrých lidí
Léto u nás bude patřit hlavně dětem – na konání 
celkem sedmi turnusů příměstských táborů ve 
spolupráci s ČAP, o. p. s., a Veselou rodinou, z. ú., 
se moc těšíme!

Z našeho programu nabídneme 9. 7. od 10.00 
do 18.00 den se Slackline – volnočasovou ak-
tivitu spočívající v balancování na volně napnu-
tém popruhu v prostorách zahrady. Akce není 
omezena věkem ani schopnostmi, proto určitě 
přijďte něco nového ozkoušet.

Jak důležitá je pro celý vývoj dítěte vztahová 
vazba a jak zásadní vliv má na tvorbu mezilid-
ských vztahů, se dozvíte na dopoledním kurzu 
lektorky Jolany Pruškové z Attachmentového 
centra ATTA. Proběhne 27. 7. od 9.00 do 12.00 
a je určen maminkám a pečujícím osobám. 
Na tento se, prosím, hlaste předem na níže uve-
dených kontaktech.

Péče o zeleň je stále aktuální téma. Všichni, kdo 
se chcete dozvědět, jak se starat o nově vysaze-
né i vzrostlé stromy, o správné zálivce či vhodné 
skladbě stromů v našem regionu, určitě přijďte. 
Vše vám poví 5. 8. od 18.00 pan Jakub Mácha, 
se kterým ke spokojenosti všech dlouhodobě 
spolupracujeme právě v oblasti výsadby zeleně. 

Jak se bez obav pohybovat v on-line pro-
středí, na co si dát pozor při práci s internetem, 

chytrým telefonem a o digitální bezpečnosti 
všeobecně, vám bude vyprávět pan Daniel Do-
čekal 31. 8. od 15.00. Kurz je určen pro seniory, 
ale další zájemci jsou samozřejmě vítáni. 

Druhá zářijová sobota se ponese v rukoděl-
ném duchu – s Evou Hodinkovou si vytvoříte 
loutku anebo se jen podíváte, jak se pracuje 
s vyplaveným dřevem. 

Kurz první pomoci pro maminky malých i vět-
ších dětí je připraven na úterý 14. 9. od 9.00 do 
11.00.

Na podzim chceme nabídnout promítání fil-
mů. Máte svůj oblíbený, který byste chtěli vidět? 
Určitě napište. Stejně tak jsme stále otevření po-
řádání vašich setkání či oslav. Aktuality sledujte 
na facebookovém profilu Světa dobrých lidí.

Pro více informací, dotazů a rezervací volejte 
603 592 627 nebo pište na lenhartova@brdy-
-vltava.cz.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava, 
Eva Lenhartová, DiS.
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Nevzdáme to 3 – Na stará kolena
Stáří už intenzivní, pestrý život neumožňuje, není tudíž divu, že k výhledům a plánům do bu-
doucna chybí chuť a vůle. Vyznívá to jako úplná rezignace – příliš bolestínsky. Niterně však stále 
doufám, že to ještě není můj případ.
Chuť by mi možná tak nechyběla – s vůlí je to už horší – ovšem co s předpoklady? Ono to totiž, 
tak jako za mladých časů, i při té nejupřímnější vůli a chuti nejde.
Na zázraky nevěřím – fňukání nepomůže – snad „optimistický“ povzdech: „Mohlo by být hůř.“ 
Takže jaké jsou současné vyhlídky?

Díky pomůckám a) hole, b) brýle, c) naslouchátka: 
a) Stále se ještě, i když s čím dál větší bídou pohybuji.
b) Bez brýlí vidím jakž takž do dálky. S brýlemi jakž takž čtu a třesoucí se rukou píšu.
c) Naslouchátka nepomáhají, takže komunikace je obtížná až vyloučená.

Vyhodnocení: Mou poslední spásou by tedy mohlo být „béčko“. A jaké mi skýtá možnosti do 
dalších dnů? V mém případě by byla prvořadě snaha přečíst vše, co jsem za mlada nestihla. 
A dále – universální doporučení: Nepřestat se kolem sebe rozhlížet a vnímat cokoli, co by ještě 
mohlo potěšit! V. Schillerová

Chcete na svém poli pomoci přírodě?  
Vytvářejte remízky
Jste drobným majitelem pole/polí a nelíbí se vám velké lány, postřiky jedovatými látkami, odvod-
něná pole? Pronajměte pole zemědělci, který má lepší vztah k půdě a pomůže vám vytvořit meze 
a remízky. Nebo vyjměte půdu ze zemědělského fondu a vysaďte remízky sám.

Pokud dosavadní nájemce s remízky souhlasí, můžete začít bodem 2.
1. Pokud nesouhlasí – vypovězte co nejdříve nájemní smlouvu a pronajměte pole tomu, kdo o něj 

bude pečovat lépe. 
2. Získejte plány pozemku – vyhledejte je v katastru nemovitostí a vytiskněte si je. Potřebujete číslo 

pozemku a název katastrálního území – „Dobříš“. Hledejte zde: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
3. Vypracujte grafický návrh rozsahu a umístění remízku – sám nebo se poraďte se zahradním ar-

chitektem.
4. Podejte „Žádost o koordinované závazné stanovisko“ /ŽKZS/ na odbor výstavby a životního 

prostředí Města Dobříš /OVŽP/. Přiložte návrh remízku – jeho umístění a vyčíslenou plošnou ve-
likost. 

5. Po schválení ŽKZS žádejte na OVŽP o „Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu v k.ú. Dobříš“ – remízky jsou součástí tzv. protierozních opatření – odnětí není 
zpoplatněné.

6. Požádejte na OVŽP o „Územní souhlas“. Správní poplatek činí 1 000 Kč.
7. Rozhodnutí o změně využití zemědělské půdy může trvat několik měsíců a obsahovat podmínky 

týkající se podoby remízku a druhu výsadby.

Pokud budete potřebovat pozemek vyměřit, máte dle §21a z. č. 229/1991 Sb. nárok na nezbytné 
první zaměření ZDARMA (kontaktujte Krajský pozemkový úřad – pobočka Příbram).
V polích kolem Dobříše se objevují první novodobé základy remízků, které mohou napomoci nejen 
k ochraně půdy, zadržování vody a jako útočiště drobné zvěře a hmyzu-opylovačů, ale vznikají také 
jako ukázka toho, jak musíme změnit vztah k okolní přírodě. 
Ať se vám to daří!

Zora Rysová a Jíra Štěpo

Dne 9. června 2021 by se dožil 89 let pan Vra-
tislav Rainer a 24. srpna 2021 vzpomeneme 
3 roky, kdy nás opustila paní Věra Rainerová, 
oba z Dobříše. 

S láskou vzpomíná celá rodina a známí.

Dne 17. červen-
ce 2021 uplyne 
10  smutných let 
od úmrtí našeho 
tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 
Tomáše Čecha. Kdo 
jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 

Se smutkem a lás-
kou vzpomínají syn Tomáš  

s rodinou a dcera Hana.

Dne 17. července 
2021 tomu bude 
1  rok, kdy nás na-
vždy opustil náš dra-
hý manžel, skvělý 
táta a  děda, kama-
rád Václav Šafránek 
z Dobříše. Děkujeme 
Ti za všechnu lásku 
a  starostlivost, kte-
rou jsi nám věnoval. 

S láskou vzpomínají manželka, 
děti a vnoučata.

Děkujeme též Pohřební službě – Kotrch Jiří 
za příkladné zajištění pohřbu. 

Dne 5. srpna 2021 
uplyne 7 let, kdy 
nás navždy opustil 
náš milovaný man-
žel, tatínek, děde-
ček a pradědeček 
pan Josef Kalous 
z  Dobříše. Kdo jste 
ho znali, věnujte 
mu svou vzpomín-
ku s námi. 

Stále s láskou vzpomíná rodina.

Dne 20. srpna 2021 
to bude již 7 let, 
kdy nás navždy 
opustil manžel, ta-
tínek, dědeček pan 
František Mašek 
z Dobříše. 
S láskou vzpomínají 

manželka Jana, 
dcery Jana a Renata 

s rodinami a švagr 
Stanislav. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
– vzpomínky
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Vzduchoplavci v Dobříši
První zaznamenaný výskyt vzduchoplavců 
v  Dobříši se datuje do roku 1910, kdy poblíž 
města přistál balón Pegnitz s německou dvou-
člennou posádkou, která se zřejmě potřebovala 
zorientovat nebo doplnit zásoby.
Po vzniku republiky jednota dobříšského Sokola 
pozvala letce Josefa Nováka a Klementa Adam-
ce, kteří 5. října 1919 na louce poblíž dnešní 
ulice V Lipkách představili veřejnosti v česko-
slovenském vojenském letectvu jediný létající 
exemplář legendární německé stíhačky Fokker 
D VII nesoucí číslo 38.67. Tento špičkový stroj byl 
původně koncem roku 1918 vyroben v licenci 
Rakousko-Uherskem a po rozpadu státu připadl 
Maďarsku. Během bojů na Slovensku, konkrétně 
27. května 1919, z důvodu poruchy synchroni-
začního zařízení kulometů, si pilot štábní šikova-
tel István Fejes ustřelil vrtuli a nouzově přistál na 
území kontrolovaném československou armá-
dou. Jelikož tehdy v Maďarsku vládli komunisté, 
přezdívalo se ukořistěnému letounu „Bolševik“.
Je trochu záhada, proč se předvádění letounu 
zúčastnili dva piloti, protože se jednalo o jedno-
místný stroj, ale pravděpodobně se zde střídali 
a  z Dobříše odlétl jiný pilot, než který přiletěl. 
Aviatická produkce totiž nebyla ojedinělou akcí. 
Už například 7. září Josef Novák předváděl Fok-
ker D VII v Příbrami a podobná akce probíhala 
během léta a podzimu 1919 na desítkách míst 
po celé republice.
Josef Novák patřil k nemnohým veteránům ra-
kousko-uherského stíhacího letectva, kdy od 
poloviny roku 1917 až do konce války bojoval 
na italské frontě v řadách slavné stíhací setniny 
Flik 41J. Zde absolvoval 110 bojových letů, při 
kterých zaznamenal 4 oficiálně uznané sestřely. 
Po Velké válce vstoupil dobrovolně do českoslo-
venského vojenského letectva a jako pilot prů-
zkumného letadla se zúčastnil bojů s Polskem 
na Těšínsku a konfliktu s Maďarskem na Sloven-
sku. Před plánovaným příchodem francouzské 
letecké techniky absolvoval od konce dubna do 
června 1919 přeškolení ve Francii. Po návratu 
působil jako učitel létání na Pilotní škole v Pra-
ze a následně se s Klementem Adamcem a Jo-
hannem Popelákem střídal při přehlídkových le-
tech s Fokkerem D VII po celé republice. Od roku 
1921 pracoval jako šéfpilot v továrně Aero, kde 
zalétával prototypy. V dubnu 1930 sice přežil 
leteckou havárii, ale z následků zranění se už ni-
kdy nevzpamatoval a o necelé čtyři roky později 
podlehl tuberkulóze.

O pár let starší Klement Adamec tolik válečných 
vavřínů neposbíral, protože létal od roku 1917 
v  zázemí jako přejímací a zkušební pilot. Dne 
10.  srpna 1918 získal pro Rakousko-Uhersko 
světový rekord, když s dvoumístným letounem 
dosáhl výšky 6 300 m. Počátkem listopadu už 
v řadách československé armády zabezpečo-
val jako velitel skupiny letců obsazení letiště 
v Chebu a získání prvních letadel pro republiku. 
Od poloviny listopadu 1918 organizoval Letec-
ký arsenál (vojenské letecké opravárenské dílny) 
v Praze a 1. 1. 1919 byl povýšen na kapitána. 
V dubnu a květnu 1919 stejně jako Josef Novák 
absolvoval přeškolení ve Francii a po návratu 
řídil Letecký arsenál, kde současně zalétával 
opravené letouny. Tam se i podílel na konstruk-
ci prvního českého vojenského letadla Šmolík 
Šm-1. V  lednu 1921, po reorganizaci Hlavních 
leteckých dílen na Státní vojenskou továrnu na 
letadla (Letov), odešel z armády. Poté byl spolu-
majitelem firmy IBA – Ing. Barvitius a Adamec, 
která produkovala výrobky jemné mechaniky 
a také letecké přístroje. Zemřel v roce 1974.
Na fotkách z dobříšské produkce se vyjímá Josef 
Colloredo-Mannsfeld a jedna postava je uvede-
na popiskou „Anglický vyslanec Gossling“, což je 
trochu záhada, protože žádný britský velvysla-
nec tohoto jména v Československu nepůsobil. 
Je však možné, že zastával post vyslance někde 
jinde.

Další stručný záznam o výskytu vzduchoplavců 
v okolí Dobříše je až z roku 1925, kdy na louce 
poblíž Větrníku přistál i s pasažérem dopravní 
dvouplošník Aero A.14 s kódovým označením 
L-BARM. Jednalo se o licenční výrobu původně 
rakouského průzkumného stroje Hansa Bran-
denburg Bra-369 C-I. Československá verze vy-
bavená motorem Hiero o výkonu 230 koní slou-
žila nejdříve jako pokračovací školní letoun a od 
dubna 1923 byl stroj upraven pro přepravu jed-
noho cestujícího. Konkrétně letoun L-BARM daly 
později Československé státní aerolinie upravit 
pro přepravu dvou cestujících, kteří seděli čelem 
k sobě, ale v praxi se maximální přepravní kapa-
cita pokud možno nepoužívala. V roce 1925 ČSA 
provozovala už jen pět letounů Aero A.14, které 
navíc 3. listopadu definitivně vyřadila. Je otázka, 
proč letoun přistál v Dobříši, když všechny A.14 
létaly pouze na trati Praha–Bratislava, výjimečně 
na trati Praha–Vídeň. Pravděpodobně při zpá-
tečním letu z Bratislavy nebo z Vídně do Prahy 
pilot zbloudil a přistál u spatřeného města, aby 
se poptal na cestu nebo aby doplnil palivo. Tím 
zaznamenaná přistání na  území města končí.  
Letadla postupně zrychlovala a přibývala na 
hmotnosti, takže potřebovala delší a zpevněněj-
ší přistávací plochy, což stále se rozrůstající Dob-
říš už nemohla nabídnout.

PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Muzeum města Dobříše

Obyvatelé Dobříše si prohlížejí stíhačku Fokker

Přistání dopravního letounu Aero A.14 poblíž Větrníku v roce 1925
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Z historie obce
Vzhledem ke zdárně ukončené výstavbě nové 
budovy končí po mnoha letech provoz ma-
teřské školy v domě č. 138. Demolice tohoto 
domu uvolní místo pro školkovou zahradu 
s hracími prvky. Historie mateřské školy v naší 
obci začíná rokem 1944, kdy byla zřízena ještě 
v  přízemí budovy školy obecné. Později fun-
govala také v  sálech hostinců u Hořovských 
a u Parýzků. Po vystěhování domu č. 138, který 
řadu let užíval akdemický sochař Karel Dvořák 
se svou manželkou, herečkou Národního diva-
dla Leopoldou Dostalovou, byly zde od roku 
1951 krátce zřízeny jesle a od roku 1955 samo-
statná mateřská škola. V průběhu let byla stav-

ba rozšířena a upravována v souvislosti s potře-
bami zařízení. Na tuto školku a její pracovnice 
vzpomíná několik generací našich obyvatel. 
Připomeňme si ji fotografi emi: 1. dům č. 138, 
dnes již historie; 2. dvůr školky, v popředí altán 
– letní ateliér sochaře K. Dvořáka; 3. návštěva 
na Strži – zleva Hana Dostalová, malířka, Bože-
na Scheinpfl ugová (sestra Olgy Sch.), Leopol-
da Dostalová, Karel Dvořák, 40. léta 20. stol.; 
4. Rybník Strž – akvarel Hany Dostalové.

Popřejme dětem, učitelkám i personálu, ať se 
jim v novém prostředí dobře daří.

Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři, 
v červnovém vydání Dobříšských listů vám na-
stíníme, jak po delší odmlce způsobené uzavře-
ním mateřských škol nadále fungujeme. Děti se 
začátkem května vrátily ještě do původní bu-
dovy MŠ. Velmi se těšily na své kamarády. 
Díky příznivému počasí využíváme možnosti po-
bytu na čerstvém vzduchu, chodíme na dlouhé 
procházky, při kterých si uvědomujeme nevhod-
né chování lidí při pozorování pohozených od-
padků v přírodě kolem cest i v lese. Ve Staré Huti 
máme hned několik možností, jak využít pobyt 
venku. Ze školky je kousek do lesa, kde zdoláváme 
překážky s nádechem adrenalinu např. přecháze-
ním potůčku po kládě, rozpoznáváme lesní faunu 
a fl oru. V rámci tématu Děti a naše Zem objevu-
jeme rozdíly mezi městem a vesnicí, opakujeme 
BESIP, který je ostatně tématem každého dne. 
Na  základě tohoto týdenního tématu nám děti 
ukázaly, kde bydlí a zda si pamatují cestu ze škol-
ky domů. Podnikly jsme jízdu vláčkem na Dobříš 
a  prošly si vlakové nádraží. Výlet jsme zakončily 
piknikem s chutným občerstvením. Další pýchou 
Staré Huti je Památník Karla Čapka, kde jsme zdo-

laly zatím nejkratší stezku Dášeňky. Absolvovaly 
jsme vhodnou a hravou formou přednášku o prá-
ci Policie ČR, kterou si pro nás připravil pan Kubiš-
ta, kterému děkujeme za jeho zájem a ochotu. 
Celý rok nám chybí školní zahrada pro děti, ale 
my nezoufáme a využíváme ke hrám také há-
zenkářské hřiště s prostorným pískovištěm. 
Zde  jsme pro děti připravily Dětský den, který 
se velmi povedl. Děti nadšeně plnily sportovní 
úkoly a následně se radovaly z cen, které získaly 
za bravurní výkony. Díky rozvolňování jsme měly 
konečně možnost pozvat pana optometristu, 
který každoročně dochází dětem měřit zrak. 
Smutnější zprávou je pro nás fakt, že se blíží od-
chod našich předškoláčků. Pondělí 28. 6. 2021 
bylo jejich významným dnem, kdy se při Za-
hradní slavnosti se zábavným programem roz-
loučili s MŠ. Ještě však předtím měli možnost se 
seznámit se všemi tematicky laděnými třídami 
ve škole, s úžasnými paními učitelkami a báječ-
nou paní ředitelkou v čele celé organizace. 
Na okně vedle místního obchodu můžete na-
hlédnout na jejich třídní tablo. 

pokračování na straně 31

Pozvánka 
Zveme Vás na 20. veřejné zasedání zastupi-
telstva obce, které se koná dne 13. 9. 2021 
od 18  hodin v Kulturním domě ve Staré 
Huti.

Nebezpečný odpad
Svoz z parkoviště před obecním úřadem pro-
běhne 18. 9. 2021 v době od 9.19 do 9.34 hod.
Dále pak 16. 10. 2021 od 13.05 do 13.30 hod.

Pronájem restaurace
Nabízíme k pronájmu restauraci Rafanda, 
Sportovní ulice, Stará Huť. Informace v kan-
celáři obecního úřadu nebo na telefonu 
724 379 424.

Provoz knihovny o prázdninách
Knihovna ve Staré Huti bude po dobu červen-
ce a srpna otevřena vždy ve středu v době 
od 14 do 18 hodin.

Oznámení ČEZ
Ve dnech 28. 6. – 30. 9. 2021 budou v ulicích 
Karla Čapka a Družstevní probíhat výkopové 
práce pro výměnu vrchního vedení na zemní 
síť.

Pozvánka na Pouťovou 
soutěž v požárním útoku
XVI. Ročník soutěže v požárním útoku se pod 
záštitou Obecního úřadu ve Staré Huti usku-
teční 4. 9. 2021 na louce u rybníka Strž. 
O detailech této akce bude veřejnost s  ohle-
dem na aktuální pandemickou situaci včas 
informována.

Pouťové odpoledne 
ve Staré Huti
Srdečně vás zveme v neděli 15. srpna na 
oslavu starohuťské poutě. Od 14 hodin 
proběhne bohoslužba Slova v kapli Nane-
bevzetí Panny Marie. Od 14.30 hod. Vás pak 
zveme na posezení s písničkami v prosto-
rách kulturního domu. Také tato akce se 
bude řídit aktuální pandemickou situací, in-
formace budou poskytnuty před konáním.

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

1

3 4

2



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 31NOVÝ SMĚR

Zprávičky z mateřské školičky
pokračování ze strany 30

Děkujeme panu Musilovi za poskytnutí plochy 
pro jeho vyvěšení. 
A na závěr to nejdůležitější. V polovině června 
nás čekalo kompletní přestěhování do nové 
budovy MŠ. Vše proběhlo za plného provozu 
MŠ, tedy i s dětmi. Náš kuchařský tým vařil bez 
přerušení, neboť do školky docházejí na oběd 
i školáci. Bylo to pro nás velice náročné období, 
se kterým jsme se však dokázaly dobře vypořá-
dat. Děkujeme všem, kteří nám při této složité 
situaci pomohli. Poděkování patří pánům ze 
stavby, manželům Repkovým, panu Zámečníko-
vi, panu Vohralíkovi, panu Maříkovi, z Obecního 
úřadu paní Kubátové, paní školnici Dragounové 
a paní ředitelce Halenkovské a všem zastupite-
lům obce, kteří vystěhovali starou budovu MŠ. 

Od 14. 6. 2021 jsme zahájily důležitou etapu 
v nové budově MŠ, která je prostorná, moder-
ní, plná světla, ve které si děti užívají nové vy-
bavení. 
Všem čtenářům přejeme krásné léto plné sluníč-
ka. V září opět na shledanou. 

Kolektiv MŠ Stará Huť 

Základní škola
Milí čtenáři,
máme tu konec školního 
roku, který byl velice nároč-
ný pro všechny, jak pro žáky, 

učitele, ale i rodiče. Chtěla bych vás seznámit 
a  zároveň se také rozloučit se žáky 5. třídy. 
Je  to parta osmnácti skvělých žáků, kteří se 
nikdy nenechají ve štychu. Tito žáci v červnu 
na naší škole končí a dále budou studovat na 
1. a  2.  ZŠ v Dobříši. Oslovila jsem také něko-
lik z nich a položila jim pár otázek. Třídní uči-
telkou po celých pět let byla PaedDr. Zdeňka 
Halenkovská.

Zdeničko, co bys nám řekla o tvé třídě? 
„Je to výjimečná a vyvážená třída, kde vždy byl 
přesný počet dívek a chlapců. Vlastně jsme na 
této škole začínali spolu se mnou všichni nově 
a to v úplně nové třídě v podkroví. V této třídě se 
učilo báječně, všichni spolupracovali, vzájem-
ně si pomáhali a podporovali se. A když někdo 
provedl nějakou klukovinu, nebyl problém s vy-
šetřováním, vždy se viník přiznal. Hodně jsme si 
na kruhu povídali. Společně vždy slavili i své na-
rozeniny. Velice lituji, že jsme si neužili poslední 
dva roky. Pandemie nám překazila tradice, které 
jsme na této škole dodržovali.”

Jakub Dvořák – patří mezi nejlepší žáky 
naší školy a půjde studovat na Gymnázium 
Karla Čapka v Dobříši. Jakube, co si myslíš 
o třídě a učitelích ve škole? 
„Všichni učitelé jsou moc hodní, někteří i velice 
přísní a mají dobré nápady. Po dobu pěti let jsem 
si na ně zvykl, za tu dobu se všichni známe a sna-

Poděkování
Děkuji OÚ a SPOZ Stará Huť za krásné přání 
a milý dárek k mým narozeninám.

Vlasta Němcová

Dne 8. 6. 2021 jsme se rozloučili s naší drahou 
maminkou Naďou Cihelkovou. Ráda bych 
poděkovala paní Majzelové za profesionální 
krásný projev o naší drahé mamince. Děkuji 
Pohřební službě p. Kotrch za zajištění pohřbu. 
Poděkování patří všem příbuzným, přátelům 
a známým.

Rodina Novotných a Cihelkova

Dne 23. 6. 2021 tomu bylo už 10 let, co nás 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Josef Dolejš ze Staré Huti. 30. 7. 2021 to 
budou už 4 roky, co nás opustila naše mamin-
ka, babička a prababička paní Boženka Dolej-
šová ze Staré Huti.

Stále na ně vzpomíná dcera Jana 
a vnučka Jana s rodinou

Rádi bychom tímto způsobem poděkovali 
kolektivu pracovníků obchodu Bala ve Staré 
Huti za jimi vybíranou, velmi kvalitní a pestrou 
nabídku zboží. Obzvlášť oceňujeme sortiment 
různých alternativních potravin pro alergiky, 
vegany a vegetariány a rovněž vyzdvihujeme 
různé speciality sýrů a uzenin. V neposlední 
řadě děkujeme za ochotu a příjemné vystu-
pování.

Rodina Jánských, Milerových a Čuříkových

Blahopřání
Významného životního jubilea se v měsíci 
červenci dožívá pan Jan Vodenka.

V měsíci srpnu pak své životní jubileum oslaví 
paní Jaroslava Fišarová a Vlasta Pešková a pá-
nové František Martínek a Pavel Bein.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Klub důchodců 
s radostí oznamuje, že počínaje 1. červencem 
od 15 hod. obnovuje svá čtvrteční posezení 
v klubovně v budově obecního úřadu.

žíme se i my pomáhat učitelům. A jaká je třída? 
Hodná, ale ne nejhodnější. Máme tu i tři zlobily, kte-
ří chování třídy narušují, ale dá se s nimi domluvit."

Eliška Jurdáková – velice usměvavá a příjem-
ná dívka. Eliško, jak ty vidíš vaši třídu, jaká 
vlastně je?
„Naše třída je zvláštní. Máme zde hodné i zlobivé 
kluky, kteří do ní patří a tak to má prostě být. Naše 
třída je bezva, jsem ráda, že do ní chodím. Je ka-
marádská, všichni se všemi, nikdo si nenadává 
a vše bereme s humorem."

Anička Červenková – milá a krásná princezna 
třídy. Aničko, co ty a kamarádky ve třídě, chy-
běly ti, když jste nechodily do školy? 
„Kamarádky mi chyběly moc. Jsme na sebe zvyklí, 
chodíme společně cvičit závodní aerobik do Orla 
v Dobříši, ale to se kvůli pandemii nedalo. Veškerý 
volný čas jsme trávili na procházkách, jak to jen 
šlo a jezdili jsme na kole."

Valérie Pecková – hodná, tichá a je takové 
sluníčko třídy. Valérko, co ty a distanční vý-
uka, jak jsi ji prožívala? 
„Bylo to strašný, vůbec, ale vůbec mě to nebavilo. 
Moc ráda chodím do školy. Počítač se mi zaseká-
val, Wi-Fi špatně fungovala. Musela jsem požádat 
o pomoc spolužačku Nelu. Nakonec jsme to zvlád-
li, ale ve škole je to lepší.”

Karolína Tomanová – roztomilá a kamarád-
ská dívka. Kájo, ty jsi se přistěhovala z Čiso-
vic, jak se ti líbí na naši škole? 
„Ve škole se mi líbí moc. Jsou tu skvělé děti, učitelky 
i vychovatelky. 

pokračování na straně 32
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Základní škola 
pokračování ze strany 31
Nemohu školy porovnávat, protože obě jsou vý-
borné. Těším se i na Dobříš a to bude již třetí ško-
la, kde se budu učit.”

Nela Smítková – usměvavá a největší dívka 
ze třídy. Neli, ty jsi se také přistěhovala do 
Staré Huti z Prahy. Jak se ti žije na vesnici? 
„Stará Huť je moc pěkná obec. Žije se tu lépe než 
v Praze, kde jsem nemohla chodit ven. Tady je 
i  lepší škola, školní hřiště, zahrada. V Praze jsem 
přecházela z budovy do budovy, tady je vše v jed-
nom. Nesmím zapomenout, že strašně ráda jsem 
chodila do školní družiny."

Jan Vrba – neskutečně šikovný, praktic-
ký a  pracovitý kluk, který se nebojí žádné 
práce. Honzíku, jak ty vzpomínáš na školní 
družinu? 

„Ve školní družině to bylo boží. Paní vychovatelky 
nám pomáhaly s úkoly. Trávili jsme celý čas na 
školním hřišti a úžasné jsou tam keře, v kterých 
jsme se schovávali. Chtěl bych chodit do školní 
družiny pořád a rád na ni vzpomínám."

Anežka Krásná – velice tichá a upřímná dív-
ka. Anežko, ty bydlíš na Dobříši, proč sis vy-
brala naši školu? 
„Před pěti lety jsem s rodiči vybírala tu nejlepší ško-
lu, kam bych měla nastoupit do první třídy. Huťská 
škola to vyhrála a volba byla správná. Moc se mi 
tu líbí a nevadí mi dojíždění. Je tu malý kolektiv 
a vztahy učitelů s dětmi jsou skvělé. Chtěla bych tu 
zůstat a nerada se budu se školou loučit."

Šimon Bachman – kamarádský, i když někdy 
velmi hlasitý kluk. Šimone, ty jsi také Dob-
říšák, proč ty sis vybral naši školu? 
„Od narození jsem bydlel ve Staré Huti, chodil 
jsem zde i do mateřské školky. Pak jsem se přestě-

hoval na Dobříš. Moje volba byla jasná – Základ-
ní škola ve Staré Huti. Moc se mi tu líbí, nevadí mi 
dojíždění i když musím každý den vstávat v 5.30 
hod. Naše třída je nejlepší a kamarádská. Jsem 
moc rád, že sem mohu chodit a velice těžko se mi 
bude odcházet."

Adam Rambousek – takový malý rebel třídy, 
jinak velice obratný a sportovně založený 
kluk. Adame, vzpomeneš si na nějaký záži-
tek ze školy? 
„Vzpomenu si, bylo to asi ve druhé třídě před Vá-
noci, jsem byl nemocný. Ve škole každý rok si dá-
váme dárky, a jelikož jsem chyběl, třída mi dárek 
chtěla donést. Když přišli k našemu domu, nesta-
čili se divit, já v zimě v pyžamu na stromě. Všich-
ni se začali smát a nevěřili vlastním očím. Jinak 
často a rád vzpomínám na spaní ve škole. Naše 
třída je v pohodě a mám i zde skvělé kamarády – 
Vašíka, Honzu a Šimona."

Šimon Beneš – svým způsobem tak trochu 
herec, jinak pohodář. Šimone, co ty a tví ka-
marádi?
„Jsem spokojený. Mám ve Staré Huti hodně ka-
marádů, přistěhoval jsem se z Prahy-Lhotky 
a moc se mi tady líbí. Naše třída je opravdu ka-
marádská."

A co dodat... 29. června 2021 se se žáky roz-
loučíme na zahradní slavnosti. Bude se nám 
všem stýskat. Tak skvělá třída, jako je tato, se 
hned tak neobjeví. Přejeme všem žákům páté 
třídy dobrý start do nového školního roku bez 
kolizí, problémů a mnoho úspěchu ve vzdělá-
ní. Také přejeme, aby potkali jen samé skvělé 
učitele.

Dana Kunrtová 

Historie házené ve Staré Huti (2)
Pokračování ukázek z připravované publikace 
o historii české (později národní) házené v naší 
obci.
V roce 1969 se konečně podařilo dokončit 
nové šatny a úpravu házenkářského hřiště. 
Skončilo tak převlékání domácích v maringot-
ce a hostů v dřevěné boudě a mytí v dětských 
vaničkách se studenou vodou ze studny. Ženy, 
které o rok dříve postoupily do II. ligy, se v ní 

nejen udržely, ale začaly pomýšlet na postup 
do nejvyšší soutěže. Trenéru I. Sainerovi st. se 
podařilo skloubit zkušenosti starších s dravostí 
a bojovností mladých hráček. Nejúspěšněj-
ším družstvem se ale staly dorostenky, které 
pod trenérem Z. Matějkou vyhrály oblastní 
přebor a  na mistrovství republiky překvapily 
2. místem. Děvčata získala titul „přeborníka 
Čech”, protože vítězem bylo mužstvo z Moravy. 

To byl ale jen začátek jejich dalších úspěchů. 
Sedmdesátá léta lze považovat za jedno 
z nejúspěšnějších období oddílu v jeho no-
vodobé historii a to hlavně zásluhou žen-
ských družstev. Rok 1971 je v historii oddílu 
zapsán zlatým písmem. Zasloužily se o to 
dorostenky. Po  neúspěšných pokusech ve 
dvou předchozích letech, kdy skončily na 
mistrovství republiky „jen” druhé, se konečně 

Národní házená
Starohuťské házenkářky slaví postup na republikový šampionát 
starších žákyň
Naše házenkářky v sobotu 12. 6. v Bakově nad Jizerou bojovaly v přímém 
souboji s Bakovem o postup na Mistrovství ČR. Naše děvčata podala kvalit-
ní a koncentrovaný výkon a zvítězila v utkání 27:9. Tímto výsledkem si za-
jistila cestu na zářijový šampionát, který bude pořádat východočeský Krčín. 
Holkám patří poděkování za předvedený výkon a gratulace k postupu. 
Nicméně na mistrovství bude potřeba zahrát ještě mnohem lépe. Na re-
publice bude velká konkurence, hlavně domácí družstvo Krčína si brousí 
zuby na velký úspěch před domácím publikem. 
My určitě můžeme slíbit, že do každého zápasu dáme maximum. Urči-
tě tam pojedeme s cílem poprat se o jednu z medailí, a uděláme vše, 
co bude v našich silách, abychom ji přivezli.
Poděkování patří samozřejmě také všem rodičům, příznivcům a fanouš-
kům, kteří nás podporují. A těšíme se, že budete 3. – 5. 9. 2021 v hojném 
počtu i v Krčíně. Budeme Vás potřebovat. Děkujeme za podporu.

Asistent trenéra Filip Fišer
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dočkaly a staly se přeborníkem republiky. A to 
i přesto, že některé výborné hráčky a  opory 
už přešly do kategorie žen. (Jiřina Zárubová 
– Pešková, Líba Pluhařová – Palečková, Jarka 
Pilecká – Ryčlová). Poprvé v  historii naší TJ 
byl také oddíl pověřen pořádáním přeboru 
Čech, který naše dorostenky vyhrály. Ve finá-
le se utkaly s  přeborníkem Moravy, Jiskrou 
Havlíčkův Brod. Nejprve je přehrály ve Staré 
Huti 11:7 a titul potvrdily v odvetě v  H.  Bro-
dě vítězstvím 10:9. Dorostenky vedené tre-
nérem P.  Pincem hrály v sestavě: v  brance 
Mirka Jarůšková (nejlepší brankářka), obrana 
Marcela Vitásková, Tamara Turečková, Blažena 
Matznerová, Jarka Jandíková a Věra Chotová. 
V útoku Mirka Sainerová (nejlepší střelkyně 
15 gólů), Jana Vávrová, Eva Buriánková, Alena 
Pilecká, Blanka Pešková. 

Byl to krásný dárek pro všechny členy oddílu 
k 10. výročí obnovení činnosti a odměna pro 
funkcionáře a trenéry za jejich obětavou práci.
Ani v ostatních kategoriích nechtěli zůstat po-
zadu. Muži v roce 1970 postoupili do II. ligy, kde 
se udrželi dvě sezony. Ženy po postupu do stej-
né soutěže si v roce 1972 dokonce vybojovaly 
účast v nejvyšší soutěži. Sice hned následující 
rok spadly, ale po roce se vrátily a potom hrály 
I. ligu několik let. 
Muži v r. 1975 vyhráli přebor, ale vinou zruše-
ní II.  ligy z důvodu reorganizací soutěží zůstali 
v přeboru. Je třeba připomenout úspěch žáků, 
kteří pod vedením F. Peška dva roky po sobě 
vyhráli krajský přebor a ve finále mistrovství re-
publiky r. 1975 získali bronzové medaile.
Tyto úspěchy, podložené kvalitní trenérskou 
prací, výbornou partou i mimosportovními  

aktivitami, způsobily zvýšený zájem u mládeže 
o házenou. V soutěžích oblasti měl oddíl 9 týmů 
s celkem 130 členy ve všech kategoriích. V r. 1970 
byl proto vyhlášen nejproduktivnějším oddílem 
Středočeského kraje. Mělo to ale vysoké nároky 
na financování jeho činnosti. Rozpočet na pro-
voz byl např. v r. 1970 40 000 Kč. To bylo na tu 
dobu hodně peněz. Příspěvky od členů a ČSTV 
nestačily. Podařilo se ho naplnit hlavně díky úsi-
lí jednatele K. Slepičky, který sháněl peníze, jak 
se dalo. Od sponzorů, další dotace od OV ČSTV, 
a třeba i organizováním placených brigád a ta-
nečních zábav. Pravidelně posílal výsledky do 
okresního a krajského tisku. Samozřejmostí byla 
údržba výstroje hráčů ve vlastní režii a doprava 
na utkání často za své. Každý pomáhal, jak mohl. 
Například Pepík Tichý odléval mužům náhradní 
hliníkové šroubovací špunty do kopaček. 
 Jak to nejen v životě, ale i ve sportu bývá, 
70.  léta byla poznamenána i smutnými udá-
lostmi. Velkou ztrátou pro oddíl byl v roce 1974 
odchod hráče a hlavně výborného a obětavého 
trenéra Pavla Pince pro neshody s některými 
členy výboru TJ. Vychoval spoustu výborných 
hráčů a hráček. Jeho největším úspěchem je 
zisk titulu přeborníka republiky s dorostenkami. 
V následujícím roce výkony družstva žen po-
znamenal odchod trenéra I. Sainera st. a náhlé 
úmrtí zakládající členky a hráčky Mirky Sainero-
vé st. A další smutná zpráva zasáhla členy oddílu 
koncem roku 1976, kdy ve věku 40 let zemřel 
výborný útočník, střelec mužstva a kamarád 
Jirka Rambousek. Na památku a počest těchto 
obou výborných sportovců a zakládajících čle-
nů oddílu se v dobříšské sportovní hale konají 
turnaje mužů a žen, Memoriály J. Rambouska 
a M. Sainerové.
Z výše uvedeného výčtu úspěchů je vidět, že 
pro náš oddíl to bylo jedno z nejúspěšnějších 
období v jeho novodobé historii. Jak to ale ve 
sportu často chodí, po období úspěchů, přichá-
zí půst. Stejně tak tomu bylo i v našem oddíle. 
O tom ale zase někdy jindy. 

 Za pomoci pamětníků Pavla Pince 
a Josefa Tichého zpracoval Jan Stamberg

Je pečovatelská služba určena i pro občany 
naší obce?
Ano, určitě. Obec Stará Huť patří do regionu 
obce s rozšířenou působností – Dobříš, ve kte-
rém naše pečovatelská služba působí. 

Využívá již tuto službu nějaký „náš“ občan? 
Tedy občan obce Stará Huť?
Ano, aktuálně máme ve Staré Huti čtyři klienty. 

Jaký je v kostce rozsah vašich služeb? Co po-
skytujete u vás a co jste schopni poskytnout 
klientovi doma.
Jsme prioritně terénní služba, takže většinu 
péče poskytujeme přímo v domácnostech na-
šich klientů. Dokážeme pomoci s osobní hygie-
nou – tedy s mytím a koupáním, s oblékáním, 
s přesuny na toaletu, s péčí o domácnost, se za-

jištěním nákupů, obstaráním léků či s vyřízením 
osobních záležitostí na úřadech či na poště atd. 
Můžeme pomoci i s přípravou jídla nebo s jeho 
podáním a vozíme obědy klientům, kteří si je 
z důvodu snížené pohyblivosti nemohou sami 
převzít u hlavního vchodu či branky nebo po-
třebují pomoc se servírováním. Soběstačnějším 
klientům zprostředkujeme dovážku obědů ze 
stejné vývařovny. Tu zajišťuje přímo provozo-
vatel a celková cena oběda je pak o pár korun 
levnější. 
V prostorách DPS (domova s pečovatelskou 
službou) na Dukelském náměstí, kde sídlíme, 
provozujeme ještě středisko osobní hygieny. Po-
kud má např. někdo ve své domácnosti problém 
dostat se kvůli bariérám v koupelně do vany či 
do sprchy, můžeme mu u nás nabídnout příjem-
nou koupel ve speciální vaně, která je vybavená 

Zleva dole: Jana Vávrová, Blažena Matznerová, Blanka Pešková, Alena Pilecká, 
Eva Buriánková, Jarka Jandíková

Zleva nahoře: Mirka Sainerová, Marcela Vitásková, Mirka Jarůšková, Tamara Turečková, 
Věra Chottová, trenér Pavel Pinc

Pečovatelská služba města Dobříše poskytuje své služby i obyvatelům Staré Hutě
V Dobříši působí Pečovatelská služba města Dobříše. Mnozí z vás o ní jistě vědí, jiní se mohou do-
mnívat, že služby jsou poskytovány pouze obyvatelům města Dobříš a jiní se o ní dozvídají právě 
teď poprvé. Dovolte nám představit tuto organizaci a možná tímto krátkým článkem pomůžeme 
některým z našich obyvatel v řešení náročné situace.
Paní ředitelka Mgr. Lucie Přádová přijela spolu se svou kolegyní Danou Mlýnkovou na náš obecní 
úřad poskytnout základní informace, o které se s vámi podělíme.

i vířivkou. Klienty se sníženou pohyblivostí do ní 
můžeme bez problémů přesunout pomocí zve-
dacího sedáku. Zároveň zde seniorům nabízíme 
i masáže a pedikúru za příznivé ceny. 

pokračování na straně 34
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Pečovatelská služba města  
Dobříše poskytuje své služby 
i obyvatelům Staré Hutě

pokračování ze strany 33 
Je rozdíl mezi službami poskytovanými vámi 
a například Farní charitou Starý Knín, která 
také působí v našem regionu? 
Farní Charita Starý Knín působí v rámci širo-
ké celorepublikové sítě farních, oblastních 
a diecézních charit. Zaměřuje se především na 
poskytování terénních sociálních, ale i domá-
cích zdravotnických služeb, takže kromě pečo-
vatelské služby nabízí v domácnostech klientů 
také osobní asistenci a domácí ošetřovatel-
skou péči. To může být výhodou, potřebuje-li 
klient využít např. zdravotní a sociální službu 
současně. 
Naše pečovatelská služba je příspěvkovou orga-
nizací města Dobříše, jsme menší zařízení, které 
však na Dobříšsku působí již dlouhá léta a má 
tady svou tradici. V týmu máme 5 pečovatelek 
a jednoho pečovatele. Všichni spolu velmi dob-
ře spolupracují a dokáží se v péči kdykoli zastou-
pit, je-li to potřeba. Kolektiv je sehraný, flexibilní 
a vládne u nás rodinná atmosféra. 
S Charitou Starý Knín spolupracujeme a doká-
žeme se vzájemně dobře doplnit, když je péče 
u některého klienta intenzivní a je potřeba po-
skytovat službu i večer a o víkendech. 
Kromě pečovatelské služby se chystáme senio-
rům, ale i mladším lidem se zdravotním postiže-
ním nabídnout v brzké době také ambulantní 
službu denního stacionáře. Předpokládané ote-
vření je plánováno na rok 2022. Stacionář bude 
sloužit lidem, kteří kvůli snížené soběstačnosti 
nemohou zůstávat delší dobu sami doma. Čas, 
kdy jsou jejich blízcí např. v zaměstnání, mohou 
příjemně strávit v zařízení, kde je o ně po všech 
stránkách postaráno a mají zde zajištěný i smy-
sluplný program. 

Rozpis služeb a ceník je jedna věc, ale může-
te nám stručně popsat nějakou běžnou mo-
delovou situaci využití vašich služeb spolu 
s jejich oceněním? Tedy kolik celkově napří-
klad za měsíc zaplatí potenciální klient.
Tak například paní R. má nasmlouvané tyto kon-
krétní služby: nákupy – 3× týdně, úklid 1× týd-
ně, dovoz teplého jídla v pracovní dny po celý 

měsíc, pomoc při koupeli – 2× týdně, pochůzky 
– např. vyzvednutí léků v lékárně dle potřeby 
a  doprovody např. k lékaři, také dle potřeby. 
Za minulý měsíc, kdy využila takto nasmlouva-
né služby, zaplatila 1 750 Kč (v této částce není 
zahrnuta samotná cena obědů). Z rozhovoru 
s paní R. je cítit spokojenost a jak sama říká, má 
ve službách jistotu. Kladně hodnotí i přítomnost 
pečovatelky a možnost si s ní během poskytova-
né péče popovídat. 

Je možné vaše služby využít jen dočasně? 
Po  dobu například své nemoci, nebo třeba 
nemoci člena v domácnosti. Občas je nároč-
né jen krátkodobě poskytnout pomoc a péči, 
když musím pracovat, starat se o děti a jed-
noduše se všechno nedá zajistit. 
Využít naše služby dočasně není žádný problém, 
může to být klidně jen po dobu např. dvou nebo 
tří týdnů. 
Nedávno jsme zajišťovali pomoc pro jednu 
mladší paní, která si s námi službu sjednala 
před plánovanou operací. Věděla, že po návra-
tu z nemocnice nebude schopná nějakou dobu 
chodit a po dobu rekonvalescence se bude 
muset pohybovat na invalidním vozíku. Pro-
tože žije sama v odlehlejší části obce a nemá 
poblíž žádné příbuzné, vozili jsme jí nákupy, 
pomáhali jí s osobní hygienou i s údržbou do-
mácnosti. Jak se postupně uzdravovala a na-
bývala na síle, snižovali jsme postupně objem 
služeb a po třech týdnech jsme péči mohli po 
vzájemné dohodě ukončit, protože klientka 
byla znovu plně soběstačná. 

Když už jsme u této otázky… Je určitě mnoho 
lidí, kteří se řekněme stydí požádat o pomoc. 
Z jakéhokoli důvodu. Máte nějaké zkušenos-
ti s tím, že vás osloví klienti a oni pak zjistí, že 
mohli o vaše služby požádat mnohem dříve, 
jen kdyby se dokázali oprostit například od 
obavy reakce okolí. Co by tomu řekla sou-
sedka, že si necháváme dvakrát týdně vozit 
obědy. Přestože mě po chvíli stání u plotny 
neskutečně bolí nohy…
Ano, bývá tomu tak celkem často, ale je to po-
chopitelné. Když je člověk zvyklý, že vše zvládne 
sám a pak najednou začnou síly ubývat, něja-
kou dobu trvá přivyknout tomu, naučit se říkat 
si o pomoc a nestydět se za to. Možná je právě 
tohle jedna z největších výzev stáří, kterou před 

nás život staví – umět s pokorou přijmout svou 
křehkost a slabost a dovolit jiným, aby nám po-
máhali.
Osobně to považuji za ctnost a přednost, umět 
přijmout pomoc, když už na vše sami nestačíme. 
Pro mnohé je to ale těžký úkol, obzvlášť v naší 
společnosti zaměřené na výkon a úspěch. Čím 
dříve to ale dokážeme, tím více trápení si ušet-
říme. Mnozí klienti se dlouho ostýchají obrátit 
se na nás a někteří si opravdu sáhnou na dno, 
než se odhodlají nás oslovit. Po pár návštěvách 
pečovatelky se ale jejich obavy většinou rych-
le rozplynou. Cítí se bezpečněji a mohou dále 
zůstat doma, nemusí např. do domova seniorů 
i přesto, že nejsou plně soběstační. 
Takže vřele doporučuji ozvat se raději dříve než 
později. Můžeme společně situaci zvážit a po-
moci navrhnout, co a jak dál. 

A je možné vás požádat o nezávaznou kon-
zultaci, třeba i doma, bez nutnosti hned ob-
jednat službu? 
Předpokládám, že se na vás často obrací ob-
čané, kteří již mají problém se kamkoli do-
stat, zvlášť v dnešní covidové době. Obávám 
se, že když mi věnujete svůj čas, tak budu tak 
trochu nucená už nějakou tu službu využít. 
Rozumím, ale toho se určitě obávat nemusíte. 
Když se na nás obrátíte s prosbou o radu či po-
moc, můžeme za Vámi přijít domů, kde vše spo-
lečně probereme. I pro nás je taková návštěva 
důležitá. Také potřebujeme posoudit, jak často 
a jak velkou pomoc byste případně potřebovali. 
Podrobně Vám vysvětlíme, jak služba funguje, 
na co máte nárok a jaká je výše úhrady za po-
skytnuté úkony. 
Tato první konzultace je bezplatná a vy se poté 
můžete rozhodnout, zda naši službu využijete 
či ne. Poradíme s příspěvkem na péči, případně 
doporučíme jinou vhodnou sociální službu. I po-
kud nás aktuálně nevyužijete, budeme o  sobě 
už vzájemně vědět a můžeme pak rychleji zare-
agovat, pokud by se vaše situace změnila. 

A ještě jedna důležitá věc a tou je finanční 
stránka péče. Pomoc potřebuji, oslovím vás 
a domluvíme se na rozsahu služeb. Ale je to 
nad moje finanční možnosti. Jaké jsou mož-
nosti? Určitě existují nějaké i krátkodobé 
pomoci takzvaně od státu. Ale jak se o nich 
dozvím? A už vůbec si neumím představit 
obíhat úřady! O podání žádosti elektronicky 
ani nemluvím…
K tomuto účelu slouží právě zmíněný příspěvek 
na péči, na který má nárok každý, kdo z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebuje pomoc druhé osoby při zajištění so-
běstačnosti. O tento příspěvek se žádá na úřadu 
práce a může být přiznán ve čtyřech stupních, 
podle míry závislosti: lehká závislost – 880 Kč, 
středně těžká závislost – 4 400 Kč, těžká závis-
lost – 12 800 Kč a úplná závislost – 19 200 Kč. 
S podáním příspěvku na péči Vám také rádi po-
můžeme. Není to nic složitého – stačí vyplnit po-
měrně jednoduchý formulář, který Vám během 
naší návštěvy poskytneme. Vyplněný ho pak 
odevzdáte či odešlete poštou na místně přísluš-
ný úřad práce. Jste-li nepohybliví, můžeme for-
mulář v rámci naší služby na úřad doručit za Vás. 
Poté sociální pracovnice provede návštěvu u vás 
doma a ověří si, v jakých konkrétních úkonech 
pomoc potřebujete. Když Vám příspěvek úřad 
přizná, můžete jej použít např. právě na úhradu 
pečovatelské služby. 



TRADIČNÍ SPOLEHLIVÁ STABILNÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ PRO DOBŘÍŠ A OKOLÍ

Dobříš, Náměstí Komenského 412

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

Romana Havelková
Kompletní nabídka nemovitostí na:

prodej uhlí a briket

písky, štěrky, kačírky

dovoz pitné vody 

odvoz fekálií

čištění kanalizací

pronájem kontejnerů

zemní práce

»

»

»

»

»

»

»



www.maraco.cz

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



Prázdninový rozvrh lekcí platný od 1. 7. do 12. 9. 2021
Ul. 28. října 451, Dobříš, tel.: 736 754 261, www.aerobikdobris.cz, aerobikdobris@seznam.cz

DOPOLEDNE VEČER

Po
nd

ěl
í

VELKÝ
SÁL

19.00–19.55
ZUMBA

Radka

MALÝ
SÁL

18.40–19.35
FELDENKRAISOVA METODA
pohybový aparát – páteř, klouby

Ivana

19.45–20.40
  SPINNING ***

Milan

Ú
t

St
ře

da

VELKÝ
SÁL Rozvrh se dle situace může měnit. 

Sledujte vždy aktuální ONLINE rozvrh 
na www.aerobikdobris.cz

18.30–19.25
DYNAMICKÁ JÓGA

Pavla
venku / uvnitř dle počasí

19.45–20.40
PROBLÉMOVÉ PARTIE

Kamila

MALÝ
SÁL

19.45–20.40
  SPINNING ***

Milan

Č
tv

rt
ek

VELKÝ
SÁL

MALÝ
SÁL

Pá
te

k MALÝ/
VELKÝ

SÁL

8.30–9.25
RANNÍ JÓGA

Klára
venku / uvnitř dle počasí

10.00–10.45
BATOLÁTKA

(1–3 roky)
volně přístupná lekce

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

9.30–10.25
MAMINKY S KOČÁRKY

venku / uvnitř dle počasí
Klára

18.00–18.55
BODY – PILATES

venku / uvnitř dle počasí
Lenka

19.15–20.20
PUMP BODY ***

Hedvika

19.30–20.25
TRX JÓGA *** 

Klára

na prodej jehličnaté štípané směsi 
Zaváděcí akce

Pro naší mobilní štípačku není nic problém!

Hostomice pod Brdy

Akce potrvá do vyprodání zásob 
Více na telefonu 604 272 539
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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

COFFEE NOW s. r. o.  |  Pražská 1808, Dobříš
e-mail: info@coffeenow.cz  |  telefon: 603 437 192  

KÁVA PŘÍMO Z PRAŽÍRNY
K VÁM DOMŮ NEBO DO KANCELÁŘE

www.mojeprazirna.cz

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

NATURHOUSE vám pomůže v Dobříši  

v cestě za vysněnou postavou

Naši poradci v Naturhouse 

pomohli velkému množství 

zákazníků i zákaznic, 

kteří se zde naučili 

zcela novému způsobu 

stravování, tak aby se 

přebytečné kilogramy 

znovu neobjevily. 

V případě, že i vy řešíte 

svůj problém s nadváhou 

či zdravým stravováním, 

neváhejte se obrátit 

na pobočku Naturhouse 

v Dobříši a domluvit si 

návštěvu. 

ODBORNÍCI 
NA ZDRAVÉ HUBNUTÍ

Mírové náměstí 37 | 263 01 Dobříš | tel.: 734 235 988

NATUR HOUSE Dobříš |  Veronika Slavíková 



56 000 Kč
Nástupní mzda

59 000 Kč
Mzda po 1. roce

62 000 Kč
Mzda po 2. roce

 5 týdnů dovolené 
 garantovaný růst mzdy
 smlouva na dobu neurčitou 
 stravenky v hodnotě 100 Kč
 MultiSport karta 
  služební automobil i k soukromému využití

PRO PRODEJNY V DOBŘÍŠI A OKOLÍ

MANAŽER PRODEJNY (M/Ž)HLEDÁME

kariera.lidl.cz
Přihlaste se na

MZDA PO 3. ROCE






