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Starostovo vysvětlení ke koupání v Papeži  
a shrnutí léta v Dobříši 
Vážení spoluobčané, 
na začátku léta vzbudila velké emoce opatření 
okolo koupání v rybníku Papež. Rád bych zde 
vše uvedl na pravou míru. Vlastníkem rybníku je 
Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld. Rybník je vy-
užíván pro sportovní rybolov. Se zástupci vlast-
níka již od loňského roku vedeme jednání, jak 
skloubit v zásadě protichůdné zájmy vlastníka, 
tj. hospodářské využití, se zájmy obyvatel města, 
kteří hledají prostor pro rekreaci a koupání. Vý-
sledkem domluvy byla opatření, která jsme vy-
hlásili v létě. Také na základě upozornění několi-
ka občanů byl však původní režim změněn. V ČR 
mají občané volný přístup do rybníků, podobně 
jako do lesů. Zakázat individuální koupání či 
pohyb nafukovacích plavidel vlastník nemůže, 
a proto i zpráva na facebooku a v aktualitách na 
webu města, která zákaz koupání na některých 
částech břehu vyhlašovala, nebyla správně a šla 
nad rámec radou města schválených pravidel 
využívání „městské pláže“ v lokalitě u Papežanky. 
Za tuto chybnou komunikaci se Vám omlouvám. 

I nadále však trvá přání vlastníka Papeže, aby 
obyvatelé města pro vstup do vody využívali 
především část kolem Papežanky vyznačenou 
bójkami, viz mapka. Naopak severní břeh pod 
Větrníkem by měl zůstat k dispozici pro klidné 
rybaření. Ke sporům by nemuselo docházet, 
pokud bychom se všichni chovali ohleduplně. 
Bohužel existují příklady koupajících se, jejichž 
chování vede ke konfliktu s rybáři. Pokud je to 
jen trochu možné, prosím respektujte přání 
vlastníka rybníku Papež. Především na jeho roz-
hodnutí závisí, jaký stav vody v rybníku bude, 
jak schůdný bude břeh a jak bude voda čistá. 
A  tedy jak atraktivní bude pro plavce a rekre-
anty. Spíše než represe prosazujme tolerantní 
přístup z obou stran.
I přes léto pokračovaly dobříšské stavby. Praž-
ská ulice dostala asfaltový povrch, pracuje se 
na  chodnících a na třetí, poslední etapě smě-
rem na Příbram. Zahájena byla rekonstrukce 
Březové ulice. Odbor místního rozvoje městské-
ho úřadu, pod který spadají i tyto velké stavby, 

vede od srpna nově Mgr. Martin Švarc. Přeji mu 
hodně trpělivosti a rozhodnost při jednání s do-
davateli.
Dobříšské léto bylo plné sportu a kultury. Mám 
velkou radost, že vedle zaběhnutých akcí, jako 
je například Mistrovství republiky žákyň v te-
nisu, mezinárodní kynologická soutěž CACIT, 
závod seriálu Kolo pro život, festivaly Summer 
Day či Před garáží, divadlo v parku či letní Kino 
na kolečkách, se objevují i nové události. Nebo 
základy nové tradice. V srpnu se konal již druhý 
ročník Memoriálu Leoše Liščáka jako vzpomínka 
na tragicky zesnulého dobříšského hasiče. Z no-
vých akcí v oblasti sportu musím zmínit první 
„sousedský“ turnaj v pouličním basketbalu, je-
hož cílem bylo především dát prostor mladým 
obyvatelům našeho města. V oblasti kultury 
jsme si mohli společně užít první ročník Hudeb-
ního festivalu Zámek Dobříš, který do našeho 
města přinesl špičkovou hudbu různých žánrů 
a kde výtěžek jednoho z koncertů byl věnován 
na obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice. 
Rozjeté léto pokračuje plynule i v září. Na které 
akci se potkáme?

Pavel Svoboda, starosta

Návštěva z polského Wągrowiece v Dobříši 
Ve dnech 11.–15. 8. 2021 Dobříš navštívila de-
legace z polského města Wągrowiec, které má 
zájem o partnerství s Dobříší. 

Jak návštěva našich sousedů z Polska probí-
hala?
Sedmičlennou delegaci vedl „wojt“ celé oblasti 
Wągrowiec, pan Przemysław Majchrzak. 
Vedení města připravilo pro naše nové polské 
přátele nabitý program. Vedle setkání na rad-
nici a zajímavé debaty o problémech místních 
samospráv si zástupci Wągrowiece prohlédli 
také naše infocentrum, Muzeum Dobříš, budovu 

a areál 2. ZŠ, knihovnu či sportovní halu. Spo-
lečně s vedením radnice navštívili také Nový 
Knín, na kolech se vydali za zdroji vody do 
okolí a jedno odpoledne také strávili v Praze. 
Za svůj krátký pobyt mohli okusit také trochu 
dobříšského života. Zúčastnili se koncertu 
Na Vivaldiho!, který se konal v rámci Festivalu 
hudby Zámek Dobříš, nakoupili si na sobotním 
regionálním trhu a jeden večer přijali také po-
zvání do rodin zástupců města.
Svůj pobyt zakončila polská delegace návště-
vou nedělní mše v kostele Nejsvětější Trojice.

Na základě této návštěvy se zatím slibně rozbíhá 
spolupráce mezi školami, kde již na tento školní 
rok připravují učitelé obou měst společné čes-
ko-polské projekty. Na příští rok je také napří-
klad již v plánu polská účast na soutěži dobro-
volných hasičů. 
Starosta Majchrzak v poděkování napsal: „Pohos-
tinnost, se kterou jsme se setkali při návštěvě dob-
říšské obce, předčila naše nejdivočejší očekávání. 
Doufám, že budeme pěstovat dobré vztahy a  bu-
dovat mosty spolupráce mezi našimi zeměmi.“ 
V podobném duchu se vyjádřil i starosta města 
Dobříše Pavel Svoboda: „Je velmi přínosné disku-
tovat o podobných tématech a různých přístupech 
k řešení. Věřím, že naše zastupitelstvo bude spolu-
práci s oblastí Wągrowiec nakloněno a město Dob-
říš tak získá třetí partnerské město, po holandském 
Mierlu a francouzském Tonnerre polský Wągrowiec.“

Zpracovala DH
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Na odboru správních agend městského úřadu 
pracuje celkem osmnáct zaměstnanců. Tento 
odbor se tak řadí mezi největší. Jeho vedoucí, re-
ferent bezpečnosti státu – krizového řízení, refe-
renti úsekového měření a projednávání přestup-
ků. V úseku dopravně správních agend pracuje 
celkem pět pracovníků, stejně jako na úseku ob-
čansko správních agend a na úseku přestupko-
vého řízení, kde je navíc zkušební komisař.
Na odboru správních agend řešíme záležitos-
ti spojené s matrikou, občanskými průkazy, 
cestovními doklady nebo evidencí obyvatel. 
Do agendy tohoto odboru ale patří také řešení 
dopravních přestupků nebo registrace a eviden-
ce vozidel a řidičských průkazů. Rovněž do to-
hoto úseku můžeme zařadit přezkušování žáků 
autoškol při získávání řidičských oprávnění. 
Jeho pracovníci vám pomohou také s ověřová-
ním podpisů z informačních systémů a rejstříků 
(CzechPoint). 
Úsek občansko správních agend zajišťuje agen-
du spojenou s vydáváním a evidencí občanských 

průkazů a cestovních dokladů, vede evidenci 
obyvatel, přijímá hlášení občanů, týkající se je-
jich pobytu a jeho změn na území obvodu města,  
vydává stanovená potvrzení, na základě zvlášt-
ních ujednání vede pomocnou vojenskou 
evidenci vojáků v záloze, ve správním řízení 
rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu, vypracovává statistické a odborné vý-
kazy, rozbory apod., vede stálý seznam voličů 
a spolupracuje při přípravě voleb nebo vymě-
řuje správní poplatky. V rámci oddělení matriky 
se pak na tomto úseku vedou matriční knihy 
a sbírky listin, dává souhlas k zápisu rozhodnutí 
cizozemských úřadů a soudů do matričních knih 
matričním úřadům zařazený do příslušného 
správního obvodu, komplexně se zabezpečuje 
realizace příslušných částí zákona o rodině (ze-
jména uzavíraní manželství, vydávání osvědčení 
pro církevní sňatky, uznávání otcovství a další), 
přijímají se žádosti o vydání osvědčení o stát-
ním občanství České republiky a další potvrzení, 
provádí se ověření podpisů, shody opisu nebo 

Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor správních agend
Milí občané,
v minulých číslech Dobříšských listů jsme vám představili už celkem šest odborů Městského úřadu 
Dobříš. Po prázdninách v tomto našem seriálu pokračujeme. Tentokrát jsme se zaměřili na odbor 
správních agend, který vede již 7 let Ing. Bc. Zdeněk Černohorský, DiS. 

kopie, zabezpečují se obřady vítání občánků 
a další dílčí činnosti. 
Za rok 2020 bylo například přes náš úřad vydáno 
3  168  nových občanských průkazů a 764 cestov-
ních pasů. Oddělení matriky zajistilo 114 svateb-
ních obřadů a zapsalo 69 nových občánků. Jednou 
z nejdůležitější činností našeho odboru je úsek bez-
pečnosti státu – krizového řízení, který má na sta-
rost případné krizové situace v našem městě, jako 
jsou případné živelní pohromy (povodně požáry, 
ekologické havárie), ale rovněž spolupráce a vyba-
venost naší jednotky dobrovolných hasičů Dobříš, 
pro případné zásahy různého charakteru a  do-
pravní nehody. Tento úsek také zajišťuje organiza-
ci a hladký průběh každých voleb v našem městě,“ 
říká vedoucí odboru Zdeněk Černohorský. 
Úseky dopravně správních agend a přestup-
kového řízení zajišťují komplexní agendu spo-
jenou s  registrací a evidencí řidičů, evidenci 
vozidel a řidičů taxislužby, spolupracují se zku-
šebním komisařem. Rovněž plní metodickou 
a kontrolní funkci vůči ostatním odborům vyko-
návajícím přenesenou působnost v rámci správ-
ního trestání. Pracovníci úseku přestupkového 
řízení pak řeší zejména úkoly spojené s přijímá-
ním stanovených oznámení o přestupcích, spa-
dající do působnosti úřadu, rozhodují v prvním, 
případně druhém stupni o přestupcích, zajišťují 
výkon rozhodnutí spočívající ve vymáhání ne-
peněžitých plnění, vedou stanovené evidence, 
vypracovávají statistiky a jiné výkazy, zpracová-
vají posudky. 
„V Dobříši je úsek dopravně správních agend plně 
vytížený. Za měsíc řešíme v průměru 215 registrací 
vozidel a 350 úkonů spojených s vydáváním řidič-
ských průkazů, s čímž je spojena obsáhlá adminis-
trativní práce, týkající se nejen řidičských průkazů, 
ale i vydávání karet do tachografů a profesních prů-
kazů řidičů nákladních vozidel. Zanedbatelný není 
ani počet dopravních přestupků spojených převáž-
ně s úsekovým měřením. Za rok 2020 bylo pokuto-
váno na území Dobříše celkem 5 125 řidičů, kterým 
byly rozdány pokuty v celkové výši 2  424  211  Kč,“ 
upřesňuje vedoucí odboru správních agend 
Městského úřadu Dobříš.   

Kanceláře odboru správních agend Městského 
úřadu Dobříš najdete na adrese Mírové náměs-
tí čp. 119 v přízemí budovy radnice a v budově 
čp. 230 v prvním a druhém patře. 

Zpracovala DH

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku 
č. 3 (bývalá ZUŠ, nově prostory MONETY) 
a  okrsku č. 5 (bývalá jídelna, nově prostory 
Papežanky).

Místo konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1: 
Společenská místnost Klubu důchodců,  
přízemí (vstup dvorem vlevo), Dobříš,  
Dukelské náměstí čp. 443;

ve volebním okrsku č. 2: 
Učebna 2. základní školy Dobříš, 4. pavilon, 
přízemí, Dobříš, Školní čp. 1035;

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu  
České republiky se uskuteční

ve volebním okrsku č. 3: 
Nový taneční sál Základní umělecké školy 
Dobříš (Moneta), přízemí, Dobříš, Mírové 
náměstí čp. 230 – ZMĚNA;

ve volebním okrsku č. 4: 
Učebna 5. mateřské školy Dobříš, přízemí, 
Dobříš, Jeřábová čp. 613;

ve volebním okrsku č. 5: 
Prostory skautské klubovny (Papežanka), 
v parčíku na jižní straně rybníka Papež, Dobříš, 
Dělnická čp. 1603 – ZMĚNA;

ve volebním okrsku č. 6: 
Učebna Základní školy Dobříš, přízemí,  
Dobříš, Lidická čp. 384.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republi-
ky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České repub-
liky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak 
označené hlasovací lístky jiné.
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Ukázalo se, že možnost elektronického objed-
návkového systému na adrese rezervace.mes-
todobris.cz, včetně možnosti sledování stavu 
přepážek (čekajících klientů v pořadí), byla jed-
noznačně krok správným směrem. Naopak jako 
neefektivní se ukázalo prodloužení úředních 

hodin ve středu do 18.00. Od poloviny února 
do konce června (19 střed) bylo obslouženo 
po 17.00 celkem 135 klientů, ovšem příchozích 
po 17.00 bylo jen 104, což je v porovnání s ná-
klady a množstvím návštěvníků úřadu v nepo-
měru. Proto jsem s účinností od 1. 7. 2021 rozho-
dl o návratu úředních hodin ve středu na 17.00. 

Od srpna máme též novou posilu v informač-
ním centru – pana Daniela Rambouska. Díky 
tomu jsme pro vás opět rozšířili otevírací 
dobu IC. V pracovní dny zůstává začátek oteví-
rací doby od 8.00, ale prodlužujeme ji do 17.00 
a nyní ji máme bez polední pauzy. Víkendy bě-
hem sezóny zůstávají beze změny dle webu  
ic.mestodobris.cz. 

Další personální posilou je od srpna nový ve-
doucí odboru místního rozvoje Mgr. Martin 
Švarc. Zkušenosti z obdobné pozice si přináší 

z Integrované dopravy Středočeského kraje, p. o. 
Novému panu kolegovi přeji hodně úspěchů 
a  přívětivé klima pro získávání finančních pro-
středků na budování lepších zítřků Dobříše, aby 
byla ještě krásnější. 

V neposlední řadě se nám podařilo obsadit 
i nové místo zřízené pro naplnění nových povin-
ností daných zákonem o ochraně ovzduší. Refe-
rentka ochrany čistoty ovzduší Kateřina Kučero-
vá vás bude pravidelně informovat o zlepšování 
kvality ovzduší v Dobříši a hlavně vám pomůže 
se získáváním takzvaných kotlíkových dotací. 

Jan Horník, tajemník úřadu

Z MĚSTA A RADNICE

Parkování u sportovní haly 
Od pondělí 2. 8. 2021 se změnil režim parkování před dobříšskou sportovní halou. Nově se tak za 
stání vozidel v této oblasti vybírá poplatek. 
Vlastní výběr parkovného byl zahájen v pondělí 16. 8. 2021, kdy byl instalován a zprovozněn parko-
vací automat. 
Provozní doba parkoviště, v rámci které je třeba hradit parkovné, je pondělí až pátek 7.00–16.00 
hod. Mimo tento čas je parkování zdarma.

Daniel Rambousek

Mgr. Martin Švarc

Kateřina Kučerová

Letní novinky na úřadě 
Milí čtenáři a návštěvníci našeho úřadu, 
dovoluji si vás informovat o novinkách, které se uskutečnily během uplynulého léta. 
Stejně jako děti dostávají na konci školního roku vysvědčení, i město Dobříš získalo své další oce-
nění. V celostátní soutěži Zlatý erb jsme se v rámci Středočeského kraje umístili na 1. místě za web 
města a 1. místo jsme získali i za nejlepší elektronickou službu pro občany a projekt Smart City. 
Roční práce přinesla své plody a věřím, že i vy, občané a návštěvníci města, naše webovky v novém 
kabátu oceníte. Postupujeme do celostátního kola, jehož výsledek bude vyhlášen na půdě Senátu 
dne 19. 10. 2021. Držme si pěsti, ať máme štěstí. 

Cena parkovného:
• Do 30 min. je parkování zdarma (např. 

vyzvednutí dětí ze školy či vrácení knih 
v  knihovně). Čas příjezdu se prokazuje par-
kovacím lístkem z parkomatu.

• Více jak 30 min. stojí 20 Kč za zpoplatněnou 
část dne. Tedy i za celodenní parkování v pra-
covní den zaplatíte 20 Kč.

V parkovacím automatu před sportovní halou 
lze platit mincemi i platební kartou či mobilem 
bezhotovostně.

Upozornění pro parkující:  
Od pondělí 30. 8. 2021 budou případní neplati-
či nekompromisně pokutováni.

Zpracovala DH
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Rekonstrukce důležitých silnic v Dobříši pokračují
Milí Dobříšáci, 
nepochybuji o tom, že každý zaznamenal, že 
v našem městě aktuálně probíhají dvě důležité 
rekonstrukce klíčových komunikací a silnic – uli-
ce Pražská a ulice Březová. Pro všechny obyvate-
le i pro návštěvníky města to znamená značná 
omezení, objízdné trasy a nepohodlí. Z pohledu 
zvnějšku to možná vypadá, že neumíme pořád-
ně plánovat, že komplikujeme život ve městě 
záměrně, ale plány se dělají dlouho dopředu 
a bohužel, situace se i kvůli omezením souvisejí-
cím s epidemií nevyvíjí optimálně. 
Ulice Pražská měla být celá hotová 31. 8. 2021. 
Takový byl původní plán a tak byla uzavřena 
smlouva o dílo se stavební společností. Pro-
blémy při výstavbě, zejména sanace podloží 
vozovky, a aktuálně velké problémy a výpadky 
v dodávkách stavebního materiálu v letních 
měsících znamenají, že skluz nabírá i rekon-

strukce chodníků. Tyto věci bohužel neumíme 
nijak ovlivnit. Každý týden apelujeme nejen my 
z úřadu, ale také námi sjednaný stavební dozor, 
na  stavebníky, aby práce pokračovaly co nej-
rychleji. Nyní to vypadá, že se práce na Pražské 
protáhnou až do října, ačkoliv řešení dílčích pro-
blémů věnujeme spoustu energie. 
V polovině srpna jsme také zahájili dlouho očeká-
vanou rekonstrukci důležité ulice Březová. Ta po 
celkové rekonstrukci volala už dlouho, vždyť je to 
také hlavní spojka ze sídliště Větrník směrem na 
Prahu, frekventovaná trasa MHD. Rekonstrukce 
ulice Březová byla také jedním z  našich priorit-
ních projektů. Původně jsme doufali, že Pražská 
se již bude chýlit ke svému konci a my zvládne-
me během podzimních měsíců ulici Březovou 
opravit tak, aby to provoz ve městě komplikovalo 
jen z části. Termín na dokončení ulice Březové 
je v  podepsané smlouvě se zhotovitelem sta-

ulice Pražská ulice Březová

Spolupráce města Dobříš se sportovními organizacemi a dalšími spolky
„Činnost a funkčnost spolků pracujících zejmé-
na s  dětmi je pro každé město velmi důležitá. 
Vedoucí, trenéři, lektoři organizací odvádějí 
velký kus práce a zásadním způsobem přispívají 
k rozvoji města, výchově dětí a mládeže, kultur-
nímu programu, nabídce sportovních aktivit pro 
všechny věkové kategorie a v neposlední řadě 
nabízejí smysluplné trávení volného času pro 
nás všechny. Město Dobříš podporuje činnost 
kulturních, sportovních a dalších zájmových or-
ganizací ve městě různými způsoby,“ říká k té-
matu spolupráce vedení města se spolky 
v Dobříši místostarostka Dagmar Mášová 
a dodává: „Uvědomujeme si, že jejich činnost 
a funkčnost je velmi důležitá pro naše děti, nás 
samotné i pro seniory žijící v Dobříši a jejím blíz-
kém okolí.“

Co vše město Dobříš spolkům a organizacím 
fungujícím ve městě nabízí?
Všechny své akce můžete prezentovat v Kalen-
dáři akcí na webu města. Zde pod úvodním od-
kazem naleznete jednoduchý formulář, do kte-
rého zapíšete základní údaje o akci a odešlete. 
Pokud budete vkládat své příspěvky pravidelně, 
vznikne ucelený přehled toho, co se v který den 
ve městě bude dít. Odpovědná osoba: Jaroslava 
Reháková (Infocentrum, tel.: 318 523 422, info-
centrum@mestodobris.cz).

Využít k propagaci též můžete: 
Dobříšské listy a městský facebook – po-
zvánky na akce, články. Odpovědná osoba: 
Ing. Denisa Havlíčková (DL + FB, tel.: 731 619 667, 
dobrisskelisty@mestodobris.cz).
Město Dobříš poskytuje všem spolkům a orga-
nizacím každoročně možnost žádat o finanční 
příspěvek z Dotačního fondu města Dobříše. 
Každý měsíc mohou také zdarma zasílat své pří-
spěvky do DL, FB a zdarma tak prezentovat svou 
činnost. 

Město Dobříš nabízí možnost zapůjčení/pro-
nájmu městského mobiliáře. 
Městský mobiliář: 1 ks nůžkový stan 3×3 m, 
1 ks nůžkový stan 3×6 m. 39 ks lavice bez opě-
radla, 46 ks lavice s opěradlem, 20 ks stolů. Pra-
vidla pro vypůjčení/nájem naleznete také na 
webu města v sekci Občan a úřad pod Doku-
menty. Odpovědná osoba: Bc. Šárka Kery Maye-
rová (tel.: 318 533 394, 775 242 028, kerymaye-
rova@mestodobris.cz). 

Déle jsou k zapůjčení vratné kelímky, datapro-
jektor a mobilní plátno (160 cm nebo 200 cm). 
Pravidla pro vypůjčení naleznete také v Doku-
mentech na webu města. Odpovědná osoba 
Petr Oplíštil (tel.: 736 623 386, petr.oplistil@mes-
todobris.cz).

Před pořádáním akcí je vhodné přečíst si ně-
kolik předpisů upravujících pořádání akcí ve 
městě Dobříš: 
• Směrnice č. 6/2016 – Pravidla města Dobříše 

– pořádání akcí ve městě Dobříš
• Obecně závazná vyhláška města Dobříše 

č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě Dob-
říši

• Obecně závazná vyhláška města Dobříše 
č. 4/2021, o nočním klidu

• Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství

Akce, které budete pořádat ve veřejném pro-
storu je třeba před pořádáním akce ohlásit. Od-
povědnou osobou je Sylva Řeháková (referent 
veřejné sbírky, místní poplatky – zábory, vstup-
né a ubytování, poplatek za komunální odpad, 
tel.: 318 533 390, rehakova@mestodobris.cz).

Akce konané na pozemních komunikacích je 
třeba také oznámit a domluvit případné uzávěry 
silnic. Odpovědná osoba: Ing. Pavel Vonášek (refe-
rent pro pozemní komunikace – doprava a silniční 
hospodářství, tel.: 318 533 321, vonasek@mesto-
dobris.cz).

Zpracovala DH

noven až na konec listopadu. Teď se obě důle-
žité stavby a také dopravní uzavírky pomyslně 
spojily, což nás netěší, protože komplikací v do-
pravě a objížděk je až příliš. Nechtěli jsme však 
rekonstrukci ulice Březové dále odkládat, třeba 
i na příští rok, protože situace ve stavebnictví je 
velmi turbulentní a ceny stavebních prací vzrůs-
tají o řády procent z měsíce na měsíc. 
Nemáme teď bohužel žádné zázračné řešení, jak 
především dopravní situaci a obslužnost v  na-
šem městě šmahem zlepšit. Budu-li upřímný, 
žádný kouzelný recept vlastně ani neexistuje, 
protože stavby jsou ovlivňovány mnoha fakto-
ry, nad kterými jako zástupci města nemáme 
žádnou vládu. Kdo cokoli někdy stavěl, tak to 
pochopí. Co mohu slíbit, je fakt, že budeme 
se všemi úředníky a spolupracovníky věnovat 
maximum energie, aby stavebníci do příchodu 
zimy vše zvládli. 

Hezké babí léto přeje 
Tomáš Vokurka, místostarosta
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V Dobříši již potřetí  
Zažít město jinak!
Zažít město jinak se letos ponese ve znamení 
propojení několika akcí a míst v samém cen-
tru Dobříše. Těšit se můžete na Dobříšský 
regionální trh, který se dopoledne uskuteční 
na náměstí Komenského a také na parkovi-
šti u radnice. 
V parku a na parkovišti za sokolovnou pro 
vás během dopoledne přichystají program 
spolky (výtvarná dílna – keramika pro seniory, vý-
tvarná dílna pro děti – tematika „Město – návod 
k sestavení“, skákací hrad, soutěž pro teenagery 
v kreslení/doplnění komiksu, malý kutil a vědec, 
ukázky taekwondo, různé pohybové hry a cvičení 
místních sportovních spolků pro všechny, kruhové 
tance, vystoupení, opékání špekáčků, pekařská 
dílnička...). 
V prostoru bývalého kina bude po celý víkend 
probíhat Podbrdská výstava drobného zví-
řectva (pro návštěvníky jsou připraveny ukázky 
králičího hopu, živá hudba, občerstvení atd.). 
Děti si mohou na dopravním hřišti na zimním 
stadionu v čase od 9 do 14 hodin vyzkoušet své 
cyklistické dovednosti pod dohledem městské 
policie (vlastní kolo a helmu s sebou). 
Kdo chce opustit ruch města a strávit den v pří-
rodě, může se vydat na pochod Pičín–Řitka, 
který startuje na Mírovém náměstí od 9 do 
11  hodin, nebo se můžete přidat k poutníkům 
mířícím na Svatou Horu. Ti projdou Dobříší po 
takzvané svatojakubské cestě okolo 9. hodiny. 
Od 14 hodin proběhne ještě program pro rodi-
ny na dětském hřišti v ulici Boženy Němcové.

Zažijte v sobotu 11. září Dobříš jinak!
Těšíme se na vás.

Za město Dobříš Šárka Krůtová

Akce je začleněna do projektu 
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21 

Pochod Pičín–Řitka 2021
Město Dobříš a TJ Sokol Dobříš zve příznivce turistiky na 3. ročník pochodu Pičín–Řitka 2021, který se 
uskuteční v sobotu 11. září 2021. Start 21 km dlouhé trasy Dobříš–Řitka bude připraven na Mírovém 
náměstí u radnice od 8.00 do 11.00 hodin. Zde bude možné uhradit startovné, vyzvednout si mapku 
a získat otisk razítka svatojakubské cesty. 
Než však vyrazíte na pochod, nezapomeňte si zajít koupit něco dobrého na cestu na tradiční regio-
nální trh, který se v tento den také koná, nebo navštívit slavnost Zažít město jinak. Více k organizaci 
pochodu zde: Pochod Pičín–Řitka (picin-ritka.cz).
Těšíme se na vás na startu s heslem „Poznej krásu Brd“.

Za město Dobříš Šárka Krůtová

10.000 kroků pro zdraví – říjnová výzva
Možná jste se zapojili již na jaře a už se těšíte, jak 
pokoříte své dubnové výsledky. Možná vám tato 
akce unikla, nebo jste o ní vůbec neslyšeli. Jako 
místní koordinátorka bych vás s ní nyní chtěla 
seznámit a doufám, že se mi podaří vás oslovit, 
„pojďte“ do toho s námi. 
Jen pro připomenutí, na jaře se opravdu aktivně 
zapojilo více jak 150 chodců, běžců, vyznavačů 
nordic walkingu z Dobříšska a nachodili neuvě-
řitelných 43 000 km, a tím Dobříš obsadila v ce-
lorepublikovém hodnocení z 30 přihlášených 
měst krásné 3. místo. 
Do říjnové výzvy se můžete zaregistrovat od 
1.  září do 4. října. Účastnit se mohou jak jed-
notlivci, tak týmy (4–10 členů) složené z kolegů 
z práce, z rodinných příslušníků, z kamarádů… 
Účastnit se může kterýkoliv občan České repub-
liky včetně dětí (účastníci mladší 18 let musí mít 
souhlas svých zákonných zástupců). Své  pra-
videlné aktivity (chůze, běh, nordic walking), 
které si měříte na libovolném zařízení, je nut-
né zaznamenávat a sledovat, jak vám přibývají 
bodíky, se kterými soutěžíte jak na místní, tak 
celostátní úrovni. Právě přidělování bodů může 
být pro každého úplně jiné, neboť cílem výzvy  

je rozpohybovat co nejvíce lidí, zejména lidi 
se  sedavým zaměstnáním, starší ročníky a lidi 
s  nadváhou, kterým pravidelný pohyb může 
výrazně zvýšit kvalitu života. Právě tito účastníci 
jsou v soutěži bodově zvýhodněni. Na stupních 
vítězů mohou tak stát dámy v letech nebo spor-
tovec tělem i duší, ale co má nějaké to kilo na-
víc, tak vysportovaná štíhlá děvčata, která se ale 
musí do výzvy „obout“ o něco víc.

A co nám přinesla dubnová výzva, že do říj-
nové jdeme znovu?
Motivaci k pravidelnému pohybu po oblíbe-
ných, ale i nových cestách a stezkách. Zlepšo-
vání kondice v rámci měsíce. Poznávání nových 
lidí a navázání kontaktů v rámci místních účast-
níků, ale i z celé republiky. Zviditelnění Dobříše, 
protože jsme dokázali v dubnové výzvě, že Jsme 
Dobří(š).
Zaregistrujte se na Deset tisíc kroků ke zdraví – 
10.000 kroků ke zdraví (desettisickroku.cz) a pod-
pořte svými výkony také naše město. Přihlásit se 
mohou nejen Dobříšští, ale všichni z Dobříšska 
(více k pravidlům na webu výzvy). 

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

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

Pochod pořádají obce Řitka a Pičín ve spolupráci 
s městem Dobříš, TJ Sokolem Dobříš a obcí  Kytín

Akce je zahrnuta do projektu 
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21  

a kampaně Dny zdraví. 
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Dobří(š) v pohybu
Město Dobříš pořádá již po šesté akci „Dobří(š) v pohybu“ určenou pro děti 
a rodiče. Od pondělí do pátku mohou nejen děti vyzkoušet různá sportovi-
ště, kde si mohou zkusit různé druhy sportovních aktivit a najít si právě ten 
správný sport, který je bude zajímat a bavit. Rodiče se zároveň mohou se-
známit se zázemím sportovního spolku, či si přímo prohlédnut sportoviště, 
tělocvičnu, pohovořit s trenéry a případně svou ratolest rovnou i zapsat pro 
školní rok 2021/2022. Celá akce proběhne v týdnu od 6. do 10. září 2021. Kon-
krétní informace o zapojených sportovních klubech lze nalézt na webových 
stránkách města Dobříše v sekci Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21.

Za město Dobříš Šárka Krůtová
Akce se uskuteční v rámci projektu  

Dobříš – Zdravé město 
a místní Agenda 21 a kampaně Dny zdraví 

Již tradičně se město Dobříš plánuje zapojit do dobrovolnické úklidové 
akce Ukliďme Česko, která probíhá na území celé České republiky a jejímž 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Akce se bude 
konat v sobotu 18. září 2021. Bližší informace k akci budou zveřejněny 
na internetových stránkách města. Opět zajistíme gumové rukavice, pytle 
na odpad a samozřejmě i svoz a likvidaci sesbíraného odpadu. 
Sraz dobrovolníků úklidu bude dne 18. září 2021 v 9 hodin před Městským 
úřadem Dobříš, Mírové náměstí 119, kde budou k dispozici pro všechny 
účastníky pytle i rukavice. Současně bude zajištěn svoz všech nasbíraných 
pytlů. Pokud byste se rádi účastnili této úklidové akce, ale nemáte volný 
čas v uvedeném termínu, je možné se domluvit s organizátorem akce 
na tel. 778 531 687 a po dohodě vybrat lokalitu úklidu a čas, který vám vy-
hovuje, a současně si vyzvednout u organizátora akce potřebné pomůcky.
Děkujeme za vaši spolupráci a těšíme se na vás!

Za město Dobříš Martina Uhrinová
Akce je pořádána v rámci projektu  

Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21 

Ukliďme Česko
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Jana Šigutová je třicet let skautkou a pátým rokem  
vede skautské středisko v Dobříši
V rozhovoru pro Dobříšské listy předsta-
vuje jeho fungování a zamýšlí se i nad 
tím, jakých změn doznal svět skautingu 
za dobu svého porevolučního fungování. 

Jana Šigutová: S přihlášením dítěte  
do skauta neotálejte

Kdy začala Vaše skautská kariéra?
Já jsem ve skautu od jara 1990, kdy tady na Dob-
říši vznikl. Nejprve začal chodit můj starší bratr 
do chlapeckého oddílu, pak mě jednou vzal 
na výpravu a už jsem zůstala členkou holčičího 
oddílu. 

Od roku 2016 vedete dobříšské skautské 
středisko, kolik máte pod sebou oddílů?
Momentálně šest – pět na Dobříši a jeden 
v Novém Kníně. Oddíl Dráčata sdružuje rodiče 
s dětmi, většinou jsou to dospěláci, kteří mají 
ještě malé děti, a společně někam vyjíždějí. 
Další je oddíl Lampyris pro děvčata mezi šes-
tým až jedenáctým rokem. Na něj navazuje od-
díl Minehaha pro skautky od jedenácti let dál. 
Dále máme chlapecký oddíl Zlatý list a smíše-
ný oddíl Varta. V Novém Kníně je rovněž smíše-
ný oddíl pro holky i kluky a jmenuje se Koťata.

Kolik mají dobříšské oddíly členů?
Přes dvě stě třicet. Kapacitu si vždycky určuje ve-
doucí oddílů, ale je pravda, že hromadná setká-
ní celého střediska nám moc realizovat nejdou 
(smích).

Jaký je poměr dospělých a dětských skautů?
Děti určitě převažují. Řekla bych, že členů do 
patnácti let jsou zhruba dvě třetiny. Starší skau-
ty už bereme jako dospělé, protože můžou po-
máhat s vedením oddílů.

Proč se skautské oddíly rozdělují podle po-
hlaví?
Většinou to tak je, protože péče o kluky a dív-
ky je odlišná a každá výchovná kategorie má 
svoje specifika. I na táborech, které pořádáme, 
bývá program oddělený pro skautky a skauty.  

Jednoduše řečeno, holky prostě baví něco jiné-
ho než kluky (smích).

Když zavzpomínáte na Vaše skautské začát-
ky, jak se proměnilo fungování skautských 
oddílů od období po sametové revoluci, kdy 
u nás začaly znovu vznikat, až dodnes?
Základní principy jsou stále stejné, ale mění 
se samozřejmě věci související s technologic-
kým rozvojem či proměnami společnosti. Dřív 
jsme chodili po lese s buzolou, dneska děti umí  
s GPSkou. Když jsem jezdila na skautské tábory 
jako dítě, vyhlíželi jsme každý den poštu, zatím-
co dneska mají děti mobilní telefony, s nimiž se 
svými blízkými komunikují. Mobily tedy obecně 
nepodporujeme a na táborech je zakazujeme, 
ale technologický pokrok nezastavíme. Musíme 
jít ruku v ruce s dobou. Na jednom z našich le-
tošních táborů se třeba děti učily létat s drony…

Jaké skautské principy jsou časově „neotře-
sitelné“?
Děti vedeme v první řadě k zodpovědnosti vůči 
sobě samým, vůči druhým lidem a vůči tomu, 
co nás přesahuje – to znamená k pokoře a úctě 
k naší planetě a životu jako takovému. To jsou 
hlavní skautské zásady. Našim členům vštěpu-
jeme zásady slušného chování a snažíme se jim 
být nejlepším příkladem. Například před dětmi 
nemluvíme hrubě. Dále jsou tam takové ty zá-
kladní tábornické dovednosti, jako je morseov-
ka, rozdělávání ohně a vaření na ohni, šifrování, 
uzlování… 

Můžete někoho třeba za nevhodné chování 
ze skauta vyloučit?
To se nám ještě nestalo (smích). Stalo se, že jsme 
měli nějaké prohřešky na táborech, ale vždycky 
se vyřešily domluvou. Děti, které skautské zá-
sady nemají úplně v sobě, u nás většinou moc 
dlouho samy nevydrží. Snad to nevyzní nějak 
zle, ale my většinou poznáme, jestli u nás dítě 
vydrží až do dospělosti, nebo po roce či dvou 
letech odejde. Co si budeme povídat, nabíd-
ka kroužků je velmi široká, a tak mají na výběr, 
čemu se budou věnovat. To je další veliký rozdíl 
oproti době, kdy jsem do skauta nastupovala já.

Musí děti před vstupem do skauta něco spe-
ciálního umět?
Nemusí umět vůbec nic, my je podle skaut-
ských zásad a ideálu vychováme a zformuje-
me (smích). Ale je pravda, že třeba víkendové 
výpravy jsou dost o osobní odvaze každého 
dítěte. Jestli zvládne ujít s batohem, spacá-
kem a karimatkou několik kilometrů a tak dále. 
Už  malé děti absolvují několikakilometrové 
výpravy v  Brdech… Nebo třeba spaní pod ši-
rákem, tomu taky všechny dnešní děti úplně 
neholdují. Ostatně vybavení je další věc, která 
se od mého mládí razantně proměnila. Když si 
vzpomenu, co mi rodiče dali na první výpravu, 
a s čím jezdí děti dnes, je to nesrovnatelné. 
My jsme měli obří spacáky, které zabraly celý 
batoh, dneska se dětem vejdou spací pytle do 
ešusu… Běžně nosí funkční a termo oblečení, 
tohle za nás vůbec nebylo. Ale moc rádi na to 
vzpomínáme (smích).

Co obnáší členství ve skautu po finanční 
stránce?
Troufám si říct, že v porovnání s jinými kroužky 
či volnočasovými aktivitami úplné minimum.
Ze členských příspěvků, které činí 450 korun 
za osobu na rok, spolufinancujeme pořízení 
nového vybavení, například nových stanů, 
pojištění dětí. Další drobné náklady vyžadují 
skautské výpravy, ale snažíme se, aby byly ma-
ximálně v  řádu desítek korun – za dopravu či 
symbolický poplatek za půjčení klubovny od 
jiného skautského oddílu. Vybavení si členové 
většinou pořizují sami, ale to už je na daných 
rodičích…

Kdybych byla rodič šestiletého dítěte, jak ho 
můžu přivést do skauta?
Můžete i mladší dítě, bereme už předškoláky 
zhruba od pěti let. Jinak to ale dneska obnáší 
hlavně štěstí, protože nové členy přijímáme 
podle pořadníků. Máme větší poptávku, než je 
momentálně v oddílech míst.

Čím si to vysvětlujete?
Jednak určitě celkově velkým počtem dětí, po-
rodnost se v posledních letech zvýšila. A pak 
asi i tím, že dneska mají malé děti rodiče, kte-
ří vyrůstali, když se u nás skauting začal znovu 
realizovat. Když se nám někdo ozve se zájmem 
umístit dítě do skauta, snažíme se mu nabíd-
nout nějakou cestu. Buď dítě zapíšeme do zmí-
něného pořadníku, anebo nabídneme možnosti 
v okolí – další skautské oddíly fungují v Mníšku 
pod Brdy nebo v Příbrami. Ale případní zájemci 
se ozvat mohou taky přes webové stránky www.
skauting.dobris.cz. Jen doporučuji, pokud bu-
dete mít třeba předškoláka, přihlásit ho už teď, 
v minimálně ročním předstihu.
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Jak jednotlivé oddíly fungují?
Každý oddíl je rozdělený na menší skupinky, kte-
rým se říká družiny a ty se zhruba jednou týd-
ně scházejí. Malé děti pod vedením dospělého, 
starší oddíly od jedenácti let pak pod vedením 
nejstaršího a nejzkušenějšího z dané skupiny, 
kterému se říká rádce. Jednou za čtrnáct dní 
bývají celooddílové schůzky a zhruba jednou 
za měsíc pořádají jednotlivé oddíly výpravy. 
K tomu máme různé nárazové akce a vyvrchole-
ním sezony jsou letní dvoutýdenní skautské tá-
bory. Také letos jsme dělali i příměstské tábory 
pro veřejnost a pro děti mimo skauta. Odrostlí 
skauti na nich mohou zúročit svoje zkušenosti 
a dovednosti.

Kde jste při letošních skautských táborech 
pobývali?
Každý oddíl to má jinak. Dva naše oddíly jezdí už 
dlouhá léta k Blatné, ale některé putují a postaví 
si tábor vždycky někde jinde nebo si tábořiště 
pronajmou. Letos byli třeba u Prachatic nebo 
u Smolotel.

To si můžete postavit tábor jen tak na zelené 
louce?
Musíme si předtím samozřejmě zajistit povolení 

majitele pozemků, povolení místního úřadu, mu-
síme tábor nahlásit na hygienu a taky musíme 
mít zdroj pitné vody. To už dneska není vůbec sa-
mozřejmé, protože když mají v obci vodovod, už 
nám často nejsou schopni poskytnout dostateč-
né množství pitné vody. Mají málo sami pro sebe.

Potýkáte se při organizaci táborů ještě s ně-
jakými překážkami?
Naštěstí moc ne, i když nějaké peripetie se sem 
tam samozřejmě vyskytnou. Letos na začátku 
prázdnin vyplavily oddílu z Nového Knína četné 
deště prostor, který měli jeho členové obývat. 
Naštěstí jim pomohli skauti z Mníšku pod Brdy, 
kteří nabídli svoje tábořiště.

Funguje spolupráce skautských oddílů i na 
vyšší, celorepublikové úrovni?
Spolupráce je skvělá. Přes skautský server hod-
ně využíváme například místa pro výpravy.  
Každý oddíl či středisko, včetně nás, inzeruje, 
kdy má volné klubovny a ty vzájemně využívá-
me. V poslední době se skauti z celé republiky 
hodně podíleli na pomoci moravským obcím 
postiženým tornádem. Celorepublikově pro-
bíhají také různé vzdělávací akce a hromadná 
setkání skautů ze všech středisek. I když, samo-

zřejmě, toto v poslední době trochu pozastavily 
restrikce s nemocí covid-19. 

Jak obecně poznamenalo činnost dobříš-
ských oddílů covidové období?
Skauting je postaven na setkávání, takže samo-
zřejmě hodně. Schůzky i program jsme realizo-
vali online, jeden večer spolu například děti on-
line vařily palačinky (smích). Organizovali jsme 
dál i výpravy s tím, že na daná místa vždy vyra-
zila jen jedna rodina, a pak jsme si to nasdíleli. 
Podobným způsobem třeba uspořádala děvča-
ta z Minehahy týmovou soutěž, kdy se skauti 
vydali po lese sbírat QR kódy, Zlatý list měl pro 
změnu fotosoutěž. Snažili jsme se využít všech-
ny možnosti, které se za daných okolností daly. 
Program byl opravdu pestrý.

Vy sama máte tři děti, jsou všechny členové 
skauta?
Řekla bych, že neměly na výběr (smích). Od šes-
tinedělí jsem s nimi jezdila na tábory a vedla od-
díl a vyrůstaly v tomhle životním stylu. Nejstarší 
dcera odjíždí tento týden na čekatelský kurz na 
Moravu, aby mohla být jednou sama vedoucí 
skautského oddílu. 

Michaela Fialová Rozšafná

Přednáška pro seniory  
– jak se nestat obětí 
podvodů takzvaných Šmejdů

V městské knihovně Dobříš se 4. 10. 2021 od 
15.00 hod. uskuteční přednáška na téma: Jak se 
nestat obětí podvodů (Šmejdi), která je pořádá-
na v rámci prevence kriminality města Dobříše. 
Pořádání zájezdů nebo předváděcích akcí za 
účelem prodeje předraženého nádobí přestalo 
takzvaným Šmejdům dostatečně vynášet, proto 
se uchylují k dalším praktikám a zneužívají i slo-
žité situace, způsobené koronavirem. Šmejdi se 
nejvíce zaměřují především na skupinu lidí, kteří 
jsou osamělí a nejvíce zranitelní – na seniory. 
Vzhledem k tomu, že toto téma je stále aktuál-
nější, vás srdečně zveme na přednášku.
Přednášku povede pan Zbyněk Prousek, který 
se touto problematikou zabývá již od roku 2014. 
Mimo jiné měl několik reportáží, které se týka-
ly právě „Šmejdů“ (např. Česká televize, Prima), 
a je autorem mnoha článků na toto téma (např.: 
Parlamentní listy, Mělnický deník, Příbramský 
deník, Táborský deník apod.).
V rámci přednášky se dozvíte například to, kdo 
jsou takzvaní Šmejdi, jaké využívají formy pod-
vodů, jaké jsou možnosti prevence před nimi 
a  v  neposlední řadě co dělat, když se stanete 
jejich obětí.
Vstup je zdarma, pro rezervaci místa volejte na 
tel.: 778 462 283 nebo pište na prevence.krimi-
nality@mestodobris.cz.

Mgr. Eva Přibylová, 
manažerka prevence kriminality

Dotace 2021+ na výměnu starých kotlů za nové
Domácnosti mají ještě rok na výměnu starého 
kotle na uhlí nebo dřevo, nedosahuje-li ales-
poň 3. emisní třídy. Jinak bude hrozit pokuta až 
50 000 Kč. Stát jim nově nabídne další dotace 
na výměnu. Z tohoto důvodu pro vás město 
zřídilo kontaktní pracoviště, kam se můžete 
obracet se svými dotazy. Bude tu pro vás k dis-
pozici od 1. 9. 2021 v úředních hodinách, 
v budově odboru výstavby a životního pro-
středí (nad Penny Marketem), druhé patro, 
kancelář č. 2.07, kontaktní osoba Kateřina 
Kučerová, kucerova@mestodobris.cz nebo 
přes tel.: 318 533 369. 
Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí budou 
moci žádat o dotace na výměnu zastaralých kot-
lů v rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. 
Žádosti je možné zasílat od podzimu 2021 přes 
www.novazelenausporam.cz. Dotace lze čer-
pat jak na výměnu kotle na pevná paliva ne-

splňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový eko-
logický zdroj, tak na výměnu lokálních topidel, 
nebo výměnu elektrického vytápění za systém 
s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. 
Výhodou programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 
je, že v rámci jedné žádosti mohou zájemci po-
žádat i o další podporu, jako třeba na zateplení 
nebo využití dešťové vody. Podpora bude po-
skytována formou dotace na instalace realizo-
vané od 1. 1. 2021 ve výši až 50 %.
Ministerstvo životního prostředí se chce také 
soustředit na domácnosti s nižšími příjmy. Re-
sort proto vyjednal další peníze na KOTLÍKOVÉ 
DOTACE. Domácnostem s nižšími příjmy nabí-
zí dotaci až 95 %, maximálně však 100 000 Kč 
na plynový kondenzační kotel a 130 000 Kč na 
kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Jedná 
se o domácnosti, kde jeden člen vydělal v roce 
2020 maximálně 170 900 Kč čistého příjmu, 
tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Na podporu až 
95 % budou mít automaticky nárok také domác-
nosti složené čistě z důchodců pobírajících dů-
chod, nebude potřeba doložení příjmů. Podpo-
ra bude poskytována na realizace od 1. 1. 2021. 

Nové žádosti začne program přijímat v led-
nu 2022. Na kotlíkové dotace 2021+ bude 
k dispozici minimálně 14 mild. Kč. Resort ujistil, 
že zajistí další peníze, pokud by obnos nesta-
čil, a peníze dostane každý, kdo požádá a splní 
podmínky. Dokonce se po 1. 9. 2022 provozo-
vateli odpustí případná pokuta, bude-li jeho 
žádost o podporu chystané výměny ještě ve 
stavu vyřízení. 
Sledujte další naše články na toto téma, ve 
kterých budeme upřesňovat informace pro 
zájemce o tyto dotace a dozvíte se více. V pří-
padě dotazů můžete také kontaktovat přímo 
paní Kučerovou na e-mailu: kucerova@mesto-
dobris.cz nebo přes tel.: 318 533 369.

Odbor výstavby a životního prostředí 
MěÚ Dobříš

Ilustrační foto, zdroj:  www.pixabay.com

Uzávěrka příspěvků  
do říjnového vydání Dobříšských listů 

bude 15. září 2021.
Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 

tel.: 731 619 667 
e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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DEN DATUM ČAS AKCE MÍSTO

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

KD Dobříš

pátek–sobota 3.–4. 9. 18.00 a 10.00 Herní víkend v knihovně Městská knihovna Dobříš

sobota 4. 9. 9.00 Brdmanův pařez Sportovní klub Vlaška

neděle 5. 9. 9.00 Dobříšská osmička anglický zámecký park Dobříš

pondělí 6. 9.
celý den Začínáme v Sokole tělocvična T. J. Sokol Dobříš

12.00–17.00 Výtvarná dílna s Jíťou: Kočka a myš Městská knihovna Dobříš

pondělí–čtvrtek 6.–9. 9. 14.00–18.00
Zápisy do sportovních kurzů  
a závodních oddílů

Aerobik studio Orel Dobříš

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

úterý 7. 9. 12.00–17.00 Balení učebnic atypických forem Městská knihovna Dobříš

středa 8. 9. 17.00 Náborový trénink OK Dobříš anglický zámecký park Dobříš

čtvrtek 9. 9. 

17.00
Něco jako krajina – vernisáž výstavy 
Pavla Janouškovce

KD Dobříš

17.00 Zastupitelstvo města Dobříše KD Dobříš

17.30
Co nepokazit ve výchově dítěte do 
sedmi let!

KD Stará Huť

sobota 11. 9. 

8.00–12.00
Dobříšský regionální trh a Zažít město 
jinak

náměstí Komenského, Dobříš

9.00 Průchod poutníků svatojakubské cesty Mírové náměstí, Dobříš

8.00–11.00 Pochod Pičín–Řitka start Mírové náměstí, Dobříš

9.00–14.00
Dopravní hřiště s Městskou policií 
Dobříš

zimní stadion

14.00 Program pro rodiny dětské hřiště v ulici Boženy Němcové

17.30
Bylinky pro zdraví a krásu všemi 
smysly

Rodinné centrum Dobříšek

sobota–neděle 11.–12. 9. celé dny Podbrdská výstava drobného zvířectva prostor po bývalém kině

neděle 12. 9. 

dopoledne Závod OK Dobříš Brodce – Kazatelna Dobříš

16.00 a 19.00
Jakub Třasák – benefiční koncert  
pro varhany

Zrcadlový sál zámku Dobříš

17.00 Slušný člověk na Strži – scénické čtení Památník Karla Čapka ve Strži

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

17.00 Ručprčky Městská knihovna Dobříš

čtvrtek 16. 9. 17.00 Den pro Ludvíka Městská knihovna Dobříš

čtvrtek–středa 16.–22. 9. celé dny
Pěšky do školy – Rozejdi se  
s nudou 2021

Dobříš

pátek 17. 9. 20.30 United Flavour KD Dobříš

sobota 18. 9. celý den Ukliďme svět – Ukliďme Česko celé město a okolí 

středa 22. 9. 19.00 Noc literatury Městská knihovna Dobříš

čtvrtek–čtvrtek 23.–30. 9. celé dny Sokol v pohybu tělocvična T. J. Sokol Dobříš

sobota 25. 9.
10.00–12.00 Opičí dráha tělocvična T. J. Sokol Dobříš

17.00 Ať žije rodina! Městská knihovna Dobříš

neděle 26. 9. celý den Dobříšek slaví 20 let Rodinné centrum Dobříšek

pondělí 27. 9. 17.30 Stanovení hranic ve výchově Rodinné centrum Dobříšek

čtvrtek 30. 9. 19.00 Pražští komorní sólisté zámek Dobříš

ZÁŘIJOVÝ PŘEHLED AKCÍ 



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 11ŠKOLYZ MĚSTA A RADNICE 

Co se dělo o prázdninách na „Starce“?
Měsíce červenec a srpen byly 
na  naší škole ve znamení oprav 
a úprav
V prostorách chodeb u tělocvičny naší základní 
školy se realizovala instalace nového dřevěného 
obložení a nová výmalba. 
Přímo v budově školy byla zahájena další etapa 
nátěru soklu na chodbě ve 2. nadzemním pod-

laží a výmalba některých tříd. Zajištěn byl také 
nákup a dále instalace nových interaktivních 
sestav do tří tříd. V další části tříd naší školy bylo 
instalováno nové dřevěné obložení na stěnách. 
Pracovalo se i okolo školy. V prostoru kolem 
dřevěné hrací sestavy vedle školní budovy 
jsou nově z bezpečnostních důvodů zabudo-
vány gumové obrubníky. Část vnějšího pláště 
naší budovy z ulice Školní pak dostává „nový 
kabát“. 

A novinky máme i co se týká našeho pedago-
gického sboru. Od nového školního roku bude 
zajištěna výuka za pomoci dalších, nově nastou-
pivších učitelů. Pro zajištění individuální péče 
o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 
bude posílen kolektiv asistentů pedagoga.

Mgr. Jaroslav Motejlek,  
ředitel Základní školy Dobříš,  

Komenského nám. 35

Něco končí a jiné začíná…
I přes velmi obtížný průběh školního roku jsme 
se mohli již tradičně rozloučit s žáky devátých 
ročníků v Zrcadlovém sále dobříšského zámku. 
Deváťáci s chutí a s vtipem, ale mnozí i se slzou 
v  oku zavzpomínali na své začátky ve škole, 
na své zážitky během celých devíti let. 

Ve školním roce 2020/2021 ukončili povinnou 
školní docházku a získali stupeň základního 
vzdělání celkem 73 žáci devátého ročníku. Z cel-
kového počtu žáků bylo 78 % přijato na studijní 
obory, 1,5 % bylo přijato na umělecký studijní 
obor a 20,5 % na učební obory.

Deváťáci ukončili na naší škole jednu z etap své-
ho života, do té další jim přejeme mnoho štěstí. 
Nová životní etapa začíná prvňáčkům. Pevně 
věříme, že jejich vstup do školy nebude ome-
zen, že se budou moci zúčastnit Vánočního cin-
kání, škol v přírodě… Mgr. Eva Cacková

Přes prázdniny se ve škole nezahálelo. Malova-
lo se, přestavovala se sborovna, třídy, vyměnilo 
se okno nad schody, nakoupil se nový nábytek. 
Rádi bychom, aby ve škole bylo příjemné pro-
středí pro vzdělávání. 
Naše škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, s mentálním 

postižením, se zdravotním postižením, se  spe-
cifickými poruchami učení, poruchami chování, 
a také vzděláváme děti s kombinací zdravotního 
postižení a autismu. Máme dlouholetou tradici 
kvalitního vyučování s individuálním přístupem 
ke každému žákovi, vzdělávání probíhá ve tří-
dách se sníženým počtem žáků. 

ZŠ Lidická Dobříš a nový školní rok
Letní prázdniny nám utekly jako voda a zahájili jsme nový školní rok. Jako mnoho jiných si přejeme, aby 
se situace ohledně covidu-19 zlepšila a my se mohli vrátit k běžné výuce. Jisté ale je, že naši pedagogové 
zvládli s velkým nasazením distanční výuku a jsou připraveni našim žákům zajistit vzdělávání dle situace. 

Žáci se pravidelně účastní různých soutěží, sou-
částí vzdělávací a výchovné práce jsou pravidel-
né návštěvy divadelních a hudebních předsta-
vení, výlety, exkurze, plavecký výcvik, turistické 
vycházky a jiné. Naším cílem je vychovávat žáky, 
kteří dokáží co nejvíce využít svůj duševní i fy-
zický potenciál. Snažíme se, aby naše škola byla 
místem, kam se žáci těší, jsou spokojeni a cítí se 
bezpečně. Držme si palce, aby tento školní rok 
byl podobný těm před covidem-19.

Mgr. Eva Burešová
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2. ZŠ Dobříš – Nový školní rok je před námi
A je tu září . Všichni věříme, že letošní školní rok již nebude poznamenaný distanční výukou a pro-
žijeme ho celý společně ve školních třídách. O prázdninách jsme malovali, vyměňovali podlahové 
krytiny, opravovali a dokupovali nábytek do tříd i kabinetů. Na učitele 2. stupně čekala nová sbo-
rovna, čtyři třídy starších žáků 1. stupně jsme překvapili novými šatními skříňkami. Všichni se těšíme 
na školní zážitky a po testování žáků v září se snad rozběhnou i tradiční školní akce, jako jsou adap-
tační sportovní pobyty, třídní akce, zájmové kroužky a další obvyklé činnosti ve škole. Pro všechny 
žáky, kteří to neměli v době distanční výuky lehké a potřebují si doplnit nebo upevnit některé uči-
vo, máme připraveny pravidelné doučovací skupiny z hlavních předmětů, které hradíme z projektu 
MŠMT „Šablony III“ běžícího u nás na škole již pátým rokem. Ve školní jídelně se letos poprvé v histo-
rii bude stravovat více než 1 000 strávníků. Těšíme se také na navázání nových přátelství s polskými 
školami, s jejichž zástupci jsme již v kontaktu a kteří v době prázdnin navštívili naši školu.
Přejeme všem našim žákům úspěšný školní rok a těšíme se na spolupráci s vámi, rodiči a zákonnými 
zástupci. Učitelé a zaměstnanci 2. ZŠ Dobříš

Trnka má za sebou pět let existence
V tyto dny, kdy se děti po prázdninách vracejí 
do škol a některé do nich vcházejí úplně poprvé, 
si Trnka připomíná výročí pěti let své existence 
od chvíle, kdy její první žáci přestřihli žlutou 
pásku a poprvé vkročili do trnkové školní budo-
vy. Naplnila instituce s vizí malé školy, ve které 
bude dobře dětem, rodičům i učitelům, očeká-
vání svých zakladatelek? A co by si pro ni přály 
do budoucna?
V současné době navštěvuje Trnku kolem stov-
ky dětí a také pedagogický sbor se postupně 

značně rozrostl. Trnka však začínala skutečně 
minimalisticky. „Zpočátku se vše zdálo jako vel-
mi riskantní plán. Neměli jsme za sebou žádné-
ho investora, žádnou budovu, ani peníze, byly 
tu jen dvě učitelky a několik rodičů – a to byl 
celý základ nové školy. To, co se podařilo vy-
budovat během pěti let, považuji skutečně za 
zázrak,“ popisuje svoje dojmy Markéta Svobo-
dová, učitelka prvního stupně a současná zá-
stupkyně ředitelky. Jana Zajícová, další učitelka, 
která stála před žáky první den fungování Trnky, 

k tomu dodává: „Přála jsem si prostředí, kde by 
bylo lidem lidsky dobře. Přála jsem si školu, kde 
se bude učit ‚moderně‘, kde bude kladen důraz 
na osobnostní rozvoj, na vztahy, na učení se 
dovednostem, nejen vědomostem. Přála jsem 
si školu, kde vznikne ‚učící se komunita‘. A to se 
naplňuje.“ 
Trnka však vyhlíží i do budoucna. Jakým smě-
rem se ubírá a co by si pro ni její zakladatelky 
přály nejvíc? Jana Zajícová se těší na roky, kdy 
už budou položeny pevné koncepční základy 
a bude se už jen vylaďovat a vylepšovat. „Přála 
bych si také přístavbu pro odborné učebny, pro 
větší kmenové třídy, důstojné zázemí pro učite-
le. Přála bych si, aby zaměstnanci školy měli pla-
ty, které odpovídají jejich pracovnímu nasazení, 
a také, aby Trnka mohla být jakýmsi modelem, 
vzorem, kde by se mohli inspirovat další učitelé 
a školy,“ dodává.
Markéta Svobodová zmiňuje kromě finanční 
a personální stability také žáky a žákyně, kte-
ří najdou v životě i ve společnosti své místo: 
„Přála bych si, aby z naší deváté třídy odcházeli 
absolventi, kteří budou připraveni ke studiu na 
škole, pro kterou se rozhodli, a kteří budou umět 
přemýšlet, spolupracovat, naslouchat a půjdou 
si za svými sny. Přála bych si, aby se naše škola 
mohla dále rozvíjet ke spokojenosti učitelů, dětí 
i rodičů.“ 
Tak držme palce Trnce a lidem a dětem v ní, ať se 
jim na jejich další cestě daří! Stejně tak přejeme 
všem školou povinným dětem a jejich učitelům 
a učitelkám úspěšný (a prezenční) školní rok 
2021/22!

Adéla Sauerová
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Starosta přivítal ve funkci novou ředitelku 4. mateřské školy Dobříš

Od 1. 8. 2021 došlo ke změně ve vedení 4. MŠ 
Dobříš. Po paní Monice Vaňkové se stala novou ře-
ditelkou PhDr. et Mgr. Andrea Hornová Kajgrová.
Paní Vaňková nastoupila na pozici ředitelky 1. 7. 
1990. Za tu dlouhou řádku let se jí ve vedení 
školky mnohé podařilo. Jak nyní vnímá celých 
31 let ředitelování? „Jsem ráda, že se mi podařilo 
zchátralou budovu 4. mateřské školy uvést do vel-
mi dobrého stavu. Prvotní bylo osázení do té doby 
holé školní zahrady zelení a vybavení zahradními 
domky a prvky. V budově proběhla výměna podla-
hových krytin, osvětlení, nábytku pro děti, hraček 
a pomůcek. Došlo k rekonstrukci střech mateřské 
školy, bylo vyměněno topení v celé MŠ a vystavěna 
vlastní kotelna. V celé budově byla průběžně vy-
měněna všechna okna, na závěr byla ještě zrekon-
struována terasa a výměněny vodovodní přípojky.
Za dobu mého ředitelování prošly mateřskou ško-

lou tisíce dětí a velmi mě těší, že dnes tyto děti už 
jako rodiče opět dávají své děti do naší školky a na 
dobu své docházky k nám velmi dobře vzpomí-
nají. Jako jedna z prvních školek v republice vešla 
naše MŠ v roce 1995 do právní subjektivity, což jí 
otevřelo nové možnosti jak v programech vzdělá-
vání, tak i v možnostech jejího dalšího rozvoje.
Poděkovat však musím především velice kvalitní-
mu a stabilnímu učitelskému sboru, jehož speciali-
zace pokrývá širokou škálu nadstandardních mož-
ností od logopedické péče přes výtvarnou činnost 
až po rozvoj pohybových aktivit dětí. 
Věřím, že se v osobě nové paní ředitelky podařilo 
zajistit další rozkvět ‚mojí školky‘ a že dobré jméno 
4. mateřské školy bude i nadále zachováno,“ říká 
paní Monika Vaňková, která zůstává v dobříšské 
mateřské škole pracovat i nadále. Nově bude za-
stávat funkci zástupkyně ředitelky.

A jaké cíle si pro první školní rok stanovila nová 
paní ředitelka Andrea Hornová? „Záměrem 
předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po 
všech stránkách. Rozvoj aktivní tvořivosti dítěte, 
důvěra ve vlastní schopnosti, pěstování mezilid-
ských vztahů, respektování jeden druhého, osvo-
jení si základů hodnot společnosti. Moc bych si 
přála, aby děti chodily do školky s úsměvem, ra-
dostí a  nedočkavostí, co nového se dozví, naučí 
a prožijí. Naší snahou bude, aby rodiče vodili své 
děti s důvěrou a přesvědčením, že jejich děti jsou 
v těch nejlepších rukou. Mým cílem je, aby školka 
byla vzdělávací institucí, na kterou i nadále bu-
dou po letech rodiny vzpomínat v dobrém a s lás-
kou,“ říká nová ředitelka 4. MŠ Dobříš.

Obě dámy se na spolupráci ve školce těší 
a v minulých týdnech spolu již trávily nespočet 
hodit při předávání veškeré agendy a plánová-
ní nového školního roku. Při jejich přípravách 
na opětovné otevření školy je navštívil také 
starosta města Dobříše, aby jim oběma popřál 
do nové spolupráce jen to nejlepší: „Paní ře-
ditelce Vaňkové velmi děkuji za její dlouholetou 
péči o  dobříšské děti i celou školku. Její starosti 
teď přebírá paní ředitelka Hornová, které přeji 
hodně elánu a trpělivosti. Školka je zpravidla prv-
ním místem po rodině, kde se děti učí základům 
fungování ve  společnosti: umýt ruce, pozdravit, 
vyjít s kamarády i  dospělými. Na učitelkách tak 
z velké míry závisí, zda nás budoucí generace 
vyslechne nebo nakopne,“ řekl po své návštěvě 
školky starosta Dobříše Pavel Svoboda.

Zpracovala DH

Pěšky do školy – Rozejdi se  
s nudou 2021!
Cesta do školy je příležitost rozhýbat se, popovídat si, někoho potkat nebo 
něco zažít. Chůze vás probere a nastartuje, je to balzám pro tělo i duši. 
Tradiční podzimní výzva bude v termínu od 16. do 22. 9. a jejím cílem je 
zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. 
Čím méně aut přijede až před školu, tím bezpečněji a příjemněji tam 
bude i pro vaše děti. Zapojit se mohou školy, jednotlivé třídy nebo ro-
diče s dětmi.
Ještě váháte, zda se zapojit? Můžete jedině získat – jak škola, tak rodiče – 
a to například zklidnění dopravy před školou, děti, které se lépe soustředí 
na učení, zábavné výukové materiály, metodickou podporu, určitě také 
čas strávený se svým dítětem, společné zážitky a více pohybu.  
Přihlásit se k akci lze až do 16. 9. Pro více informací navštivte web Pěšky 
do školy – Pěšky městem (peskymestem.cz).

Akce je zahrnuta do projektu Dobříš 
– Zdravé město a místní Agenda 21,
a kampaně Evropský týden mobility 
16.–22. 9.
Ilustrační foto,  zdroj: www.pixabay.com
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – při-
hlášky od poloviny září
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze otvíráme další ročník virtuálního 
univerzitního studia. Téma semestru: Cestování, 
6 přednášek celkem za 300 Kč – dvakrát měsíč-
ně v pondělí od 10.00. První přednáška je 27. 9. 
od 10.00. Pouze pro důchodce. Více informací 
v knihovně a na www.knihovnadobris.cz.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Na Dobříš přijede i generál Petr Pavel
Přihlášky pro další semestr přijímáme od 10. 9., 
zvýhodněná cena za 3 přednášky je 150 Kč. Mů-
žete se těšit na spisovatele Aleše Palána, na teo-
loga, přírodovědce a pedagoga Marka Orko Vá-
chu a na generála Petra Pavla. Vzhledem k tomu, 
že jarní přednášky MDU v důsledku corona-kri-
ze nebyly realizovány, mají abonenti minulého 
semestru tento semestr zdarma. Nabízíme též 
předplatné jako dárkový balíček.

KURZY ANGLIČTINY – od středy 8. 9.
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokroči-
lé pravidelně ve středu odpoledne a večer. Lek-
torku Jarmilu si naši studenti chválí již několik let, 
ceny mírné! Přihlášky a více informací v knihovně.

JÓGA S DÁŠOU – od středy 8. 9.
Cvičte pro zdravé tělo i mysl s Dášou Berkovou. 
Přihlášky a informace na tel. čísle 732 360 253.

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

Poslední důležitá zářijová informace:
V úterý 28. 9. je knihovna zavřena!

Knihovna: herní víkend, Noc literatury, 
procházky Dobříší a Týden knihoven
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, léto končí 
a před námi je spousta podzimních nabídek. 
V knihovně například knihy, knihy... knihy... ale 
také noviny a časopisy, audioknihy, hry, mluvící 
knihy, kurzy, přednášky...

Prosíme, předem si vždy ověřte (na webo-
vých stránkách či facebooku knihovny, po-
případě telefonicky), že program nebyl v dů-
sledku případných karanténních opatření 
přeložen či zrušen! Bezpečnostní hygienická 
pravidla budou v souladu s aktuálními vlád-
ními nařízeními.

Co vám po prázdninách nabízíme:
HERNÍ VÍKEND V KNIHOVNĚ – pátek 3. 9. od 
18.00 / sobota 4. 9. od 10.00
Pátek: 18.00–22.00 Settlers / Yokai * 22.30–1.30 
Bang včetně rozšíření
Sobota: 10.00–12.00 Kombo Afrika * 13.00–
17.00 Carcassonne Star Wars
Bude nutné dodržet platná preventivní opat-
ření, tedy pravděpodobně vyplnit prezenční 
listinu a dále se prokázat potvrzením o prove-
deném testu či očkování (covid-19). Startovné: 
50 Kč za turnaj. Hodnotné ceny od distributorů 
a knihovny!

KNIHOMRNĚ 
Speciální program pro děti (zejména) od 0 do 
5  let s rytmy, říkankami, písničkami, pohádkou 
a pohybovými i dalšími různorodými prvky pra-
videlně jednou měsíčně, vstup volný. Ozvěte 
se nám na knihovna.dobris@seznam.cz, popř. 
na tel. č. 777 299 044, nabídneme vám místo ve 
skupině se stejně starými dětmi.

SEMÍNKOVNA
Připojujeme se k projektu Semínkovna: bude-
me rádi, přinesete-li nám semínka rostlin z vaší 
zahrady! Semínka nesmějí být chemicky ošet-
řena a budeme 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 každého). Prostě taková sousedská vý-
pomoc.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: KOČKA A MYŠ – 
pondělí 6. 9. od 12 do 17 hodin
Nechybějí vám doma ke štěstí Tom a Jerry??? 
Jíťa vám pomůže si pěkné dva exempláře vyro-
bit. Vstup volný, materiál zdarma.

BALENÍ UČEBNIC ATYPICKÝCH FORMÁTŮ – 
středa 8. 9. od 12 do 17 hodin
Pomůžeme vám zabalit učebnice, které se ne-
vejdou do typizovaných obalů. Cena za materiál 
5 až 10 Kč / kus.

RUČPRČKY – úterý 14. 9. od 17.00
Základy háčkování, pletení, nové vzory a tech-
niky, originální výrobky, veselá nálada a neko-
nečně trpělivá pomoc lektorky Lenky Kšanové. 
Setkání jsou otevřená komukoli, bez předchozí 
domluvy; materiál a jehlice či háček s sebou! 
Pravidelně jednou měsíčně v úterý od 17.00 do 
18.30. Vstup volný.

DEN PRO LUDVÍKA – čtvrtek 16. 9. od 17.00
Slavnostní vyhlášení výsledků literárně-výtvar-
né soutěže Ludvík se neztratil. Hudební dopro-
vod, domácí občerstvení.

NOC LITERATURY – středa 22. 9. od 19.00 
v  Tiskárně Dvořák, areál Rukavičkářských 
závodů Dobříš
Ukázky z novinek evropské literatury v podání 
oblíbených herců, hudba, malé občerstvení a na 
přání dokonce i komentovaná prohlídka tiskár-
ny! Noc literatury je malý svátek čtenářů a probí-
há v mnoha městech a obcích v celé republice. 
Vstup volný.

AŤ ŽIJE RODINA! – sobota 25. 9. od 17 hodin
Program pro děti, rodiče i prarodiče s hudbou, 
divadlem, tančícím psem Kašparem, výtvarnou 
dílnou a domácím občerstvením. Vstup volný.

Malá dobříšská univerzita, foto: archiv P. Pavla

Univerzita třetího věku, foto: J. Kleisnerová

Noc literatury, foto: K. Pechová

Ručprčky, foto: J. Kleisnerová

Výtvarná dílna s jíťou, foto: J. SkopcováHerní víkend v knihovně, foto: T. Pipota

Knihomrně, foto: J. Skopcová
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Výtvarná dílna s Jíťou: STOJÁNEK NA TUŽKY 
– pondělí 4. 10. od 12 do 17 hodin
Tentokrát vám Jíťa nabídne něco opravdu 
praktického! Stojánků na tužky není nikdy 
dost... Vstup volný, materiál zdarma.

JÁ, ELIŠKA PŘEMYSLOVNA – pondělí 4. 10. 
od 18.00
S tímto představením měla Stanislava Hoš-
ková velký úspěch u nás i na mnoha dalších 
místech, proto ho po letech rádi opakujeme. 
Vstupné 50 Kč.

DEN BEZ OBALU – úterý 5. 10.:
VÝTVARNÁ EKO DÍLNA se Silvou Pileckou 
– od 15.30 do 16.30
Dílna v knihovně bez Jíti? Ano. Jiná lektorka, 
stejné zásady: dobrý nápad, dobrá nálada, 
vstup volný, materiál zdarma.

UDRŽITELNÝ SVĚT? MÉNĚ NEROVNOSTÍ 
A VÍCE SPOLUPRÁCE – 18.00
Proč se trápit klimatickými změnami, když s tím 
stejně nic neuděláme? Michal Broža z pražské-
ho Centra OSN vám řekne pár překvapivých 
věcí a přesvědčí vás, že naše civilizace má – za 
určitých podmínek – ještě šanci.
Svět se složitě snaží zvládnout pandemickou 
krizi, ale další rozměrné problémy klepou na 
dveře. Měnící se klima, úbytek biodiverzity, 
nedůvěra, nerovnosti. Podobně jako koronavi-
rus neberou ohled na hranice států a stávají se 

rizikem pro naši existenci bez ohledu na to, zda 
žijeme v Česku, na jihu Afriky nebo v Austrálii. 
Předpokladem k jejich řešení je spolupráce na-
příč kontinenty, usmíření s přírodou a snížení 
nerovností. Jednu z velkých překážek ale před-
stavuje nezkrocený svět kyberprostoru, šíření 
fám a dezinformací.
Michal Broža vede informační kancelář OSN 
pro Česko. Specializuje se na problematiku 
OSN, komunikace globálních rizik a megatren-
dů. Nepovažuje se za lokálního patriota ani za 
světoobčana, ale je přesvědčeným pozemšťa-
nem. Vstup volný.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 6. 10. 
od 12 do 17 hodin
Komentované prohlídky knihovny, malé ob-
čerstvení, kvízy a soutěže...

ALEŠ PALÁN – čtvrtek 7. 10. od 17.00
Malá dobříšská univerzita vás zve na přednáš-
ku známého spisovatele Aleše Palána, autora 
(mimo jiné) knih o šumavských „samotářích“. 
To si nenechte ujít! Vstupné 70 Kč.

PEVNOST BOJAJÁR – pátek 8. 10. od 12 do 
18 hodin 
Konečně opět Otec Sůva a jeho zapeklité, 
odporné a strašidelné úkoly... Jestli to ještě 
neznáte, tak honem: vždy jen jednou do roka! 
A jestli jste tu už byli, nebojte – on Otec Sůva 
vymyslí něco, co vás zase překvapí... Malé děti 

mohou soutěžit s velkým doprovodem. Vstup 
volný.

ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 9. 10. od 
9 do 12 hodin
Ke každé knize šálek dobrého čaje zdarma, vý-
běr z několika druhů – zaručeně žádný pytlíko-
vý nebo granulovaný!

KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 10. 10. od 
14 do 17 hodin
Týden knihoven končí, tak na závěr už jen ká-
vička zdarma. Několik různých zcela neinstant-
ních druhů!

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 4. do 10. 10.
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijďte 
to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme vám 
veškeré pokuty.

REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře – 
od 4. do 10. 10.
Nejste ještě čtenářem naší knihovny? Staňte 
se jím právě teď – jako bonus vám promineme 
registrační poplatek na celý jeden rok – tedy do 
října 2022!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné, hravé a zdra-
vé babí léto a těšíme se na vás v knihovně – 
konečně opět denně kromě čtvrtka a svátku 
sv. Václava!

Romana Bodorová

DOBŘÍŠÍ KROK ZA KROKEM – sobota 2. 10., odchod ve 14.00 od radnice (hlavní vchod)
Iva Petřinová, autorka úspěšného Hravého průvodce Prahou, vás provede městem a poví vám, 
co o něm ještě nevíte. Děti, kočárky, senioři, ba i vychovaní pejsci vítáni. Vstup volný.

ŽIDOVSKÁ DOBŘÍŠ – neděle 3. 10., odchod ve 14.00 od radnice (hlavní vchod)
Žili tu po generace, významně ovlivnili život ve městě – a tak málo po nich zbylo... Lepší než plakat 
je nezapomenout. Petr Kadlec, amatérský badatel v lokální historii a autor dvacítky knih o ní, vás 
provede po stopách někdejších obyvatel našeho města. Vstup volný.

Kavárna knihovna, foto: J. SkopcováPevnost Bojajár, foto: J. Skopcová

Aleš Palán, foto: archiv A. Palána

Udržitelný svět? Foto: archiv M. Broži

Já, Eliška Přemyslovna, foto: J. Skopcová

Dobříší krok za krokem, foto: I. Petřinová

Čajovna knihovna, foto: R. Hasák

Týden knihoven 4.–10. 10.

A dále začátkem října – DOBŘÍŠSKÉ DNY ARCHITEKTURY
V rámci celorepublikové akce Den architektury vám na Dobříši nabídneme dvě komentované 
procházky městem:
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Kultura – září 2021
2. 9. Travesti show Techtle Mechtle a Koč-
ky v novém pořadu „Nemocnice na pokraji 
zkázy“

Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami 
z nemocničního prostředí, plný známých melodií 
a písniček s bohatou výpravou a scénou. Každý 
si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta 
na vlastní kůži. Málokdo ale ví, jak to chodí z té 
druhé strany. Během tohoto pořadu budete 
mít možnost nahlédnout pod pokličku nemoc-
nice, která si žije tak trochu vlastním životem. 
Více informací facebook: techtle mechtle revue 
a www.techtlemechtlerevue.cz.
Společenský sál KD, čtvrtek 2. 9. 2021 od 
19.00 hod. Vstupné: 290 Kč v předprodeji, 
v  den akce + 20 Kč. Vstupenky z roku 2020 
zůstávají v platnosti. Předprodej vstupenek 
od 4. 8. v trafice U Davida, Dobříš.

9. 9. Vernisáž výstavy: Něco jako krajina  
– obrazy, Pavel Janouškovec
Výstavní sál KD Dobříš zaplní v září díla re-
nomovaného umělce Pavla Janouškovce. 
Plzeňský malíř, grafik, fotograf a jeden z nej-
významnějších umělců současné doby, jehož 
díla se vystavují nejen v Čechách, ale i ve svě-
tě, přiveze svá originální díla poprvé na Dob-
říš. Pavel Janouškovec 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, 
Belgii i USA. V Dobříši představí svou tvorbu 
z let 2019 až 2021 v rámci výstavního progra-
mu s  názvem „Sekvence času“, který připra-
vil na letošní rok k svému životnímu jubileu. 
Po  zrušení všech jarních kulturních projektů 
z  důvodu epidemie covidu-19 se tak dobříš-
ská výstava vlastně stane premiérou této vý-
stavní kolekce obrazů. 
Výstavní sál KD, čtvrtek 9. 9. 2021. Verni-
sáž výstavy se uskuteční ve výstavním sále 
KD Dobříš od 17.00 hod. Výstava potrvá 
do 10.  10. 2021. Otevřeno pondělí–čtvrtek 
8.30–16.00 hod., pátek a sobota zavřeno, ne-
děle 14.00–16.00 hod. Vstup zdarma!
Více informací k chystané výstavě najdete 
v  rozhovoru se samotným Pavlem Janouš-
kovcem na str. 17.

17. 9. Koncert United Flavour – Here to Stay 
Tour
Mezinárodní skupina United Flavour přichys-
tala v roce 2019 velký comeback, který dosti 
zásadně přibrzdila epidemie covidu-19. Bohu-
žel i my jsme museli jejich plánovaný koncert 
třikrát zrušit a doufat, že tento zářijový termín 
se nám snad už podaří realizovat, abychom prá-
vě s  touhle skvělou kapelou otevřeli podzimní 
šňůru koncertů v KD. Nepochybujeme o  tom, 

že  svou energií konečně naplní už dlouho 
prázdný a nevyužitý sál KD.
United Flavour je energií nabitá kapela, která 
servíruje moderní mix reggae, hiphopu, r’n‘b či 
world music a zaručuje divokou hudební show. 
Za tvorbou United Flavour stojí charismatická 
španělská frontmanka Sista Carmen a  produ-
cent a baskytarista Djei Gogo, původem z Po-
břeží Slonoviny. Za více než 15 let existence 
odehráli stovky klubových i festivalových kon-
certů v Čechách a zahraničí. Skupina hrála po 
boku světových hvězd jako Manu Chao, Shaggy, 
Max Romeo, Buju Banton, Israel Vibration, Gen-
tleman a další.
Ještě v roce 2019 vypustila kapela nový singl 
Candela, na kterém hostují slovenští Medial 
Banana. Posléze přestavili klip k singlu No Voy 
a Cambiar z jejich nového alba Here to Stay 
(2020), na němž spolupracovali s předním špa-
nělským zpěvákem Morodem, který kombinuje 
vlivy jamajské hudby a hiphopu. Poslechněte si 
a přijďte!
Společenský sál KD Dobříš, pátek 17. 9. 2021 
od 20.30 hod. Vstupné: 250 Kč (předprodej) 
a 280 Kč (na místě). Předprodej vstupenek od 
1. 9. 2021 v trafice U Davida. Rezervace vstu-
penek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, 
na tel.: 318 521 302.

Jindřiška Kastnerová, KD Dobříš

V říjnu vás zveme na:
KONCERT MĚSTA DOBŘÍŠE
Program: Nezmaři a Sdružení symfoniků 
SOČR
Sobota 2. 10. 2021, zámek Dobříš

Během společného koncertu zahrají Nezmaři 
to nejlepší ze svého repertoáru, kvintet skvě-
lých muzikantů ze SOČRu je doprovodí, a na-
víc zahraje ukázky z nejznámějších muzikálo-
vých a filmových melodií.

Folková skupina NEZMAŘI byla založena 
počátkem roku 1978. Je charakteristická 
vícehlasým vokálem s doprovodem akustic-
kých nástrojů. Její repertoár tvoří převážně 
vlastní písně, ale i světová folková klasika. 
Za léta aktivního koncertování kapela posbí-
rala všechna možná ocenění, která se v tom-
to žánru udělují. Kromě plzeňských Port jsou 
také držiteli dvou Zlatých klíčů. Tato prestiž-
ní cena se uděluje pro nejlepší skupinu roku 
v kategorii Folk & Country. Od  roku 2002 
působí Nezmaři v nezměněném složení  

Pavel Zajíc, Pavel Drengubák, Tonda Hlaváč 
a Šárka Benetková.

Sdružení symfoniků SOČR je těleso opravdu 
excelentních muzikantů, členů Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu, kteří doprovázeli 
řadu světových es, jako jsou Ennio Morricone 
nebo Andrea Bocelli.

Členy sdružení jsou: Ludvík Sklenář – housle, 
Saša Kopka – housle, Anna Šimková – viola, Pavel 
Barnáš – violoncello, Jarka Tajanovská – hoboj.
Koncert města Dobříše je malým poděkováním 
zdravotníkům a členům složek integrovaného 
záchranného systému města Dobříše za jejich 
obětavou činnost v době pandemie. 
Pořádá město Dobříš a Kulturní středisko Dobříš 
ve spolupráci se Správou zámku Dobříš.

Zámek Dobříš, Zrcadlový sál, sobota 2. 10. 
2021 od 19.00 hod. Vstupné pro veřejnost: 
300 Kč. Předprodej vstupenek v Informač-
ním středisku Dobříš od 15. 9. 2021. 

Dále na říjen připravujeme:
7.–10. 10. Podzimní divadelní festival 
ochotnických souborů
14. 10. – 14. 11. Výstava Kateřiny Smolíko-
vé – Sklo a malba, světlo a barva
21. 10. Koncert Horkýže Slíže
30. 10. Podbrdské národní divadlo Dobříš 
– PREMIÉRA divadelní hry Milana Kudery 
Jakub a jeho pán
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Jak jste se k malování, grafice a fotografová-
ní dostal?
Já jsem začínal s malováním, focení přišlo až 
později. K malování jsem „přičuchnul“ již v dět-
ství, neboť můj táta byl amatérský hobby malíř. 
Takže mne již v útlém věku provázela vůně ter-
pentýnu a špinavé prsty od barev, když si táta 
o víkendu rozložil na stole svůj kufřík s olejový-
mi barvami a začal malovat. Jako dítě jsem sa-
mozřejmě zvídavě přihlížel a je jasné, že mi to 
nedalo a občas jsem tátovi do barviček sáhnul. 
Ale upřesním – první moje malířské pokusy, 
ovšem samozřejmě to ještě nelze považovat za 
systematickou výtvarnou tvorbu, přišly již na 
základní škole. Nicméně měli jsme přísnou paní 
učitelku, a tak moje známky z „kreslení“ nebyly 
zrovna nejlepší. K vlastní, systematické výtvarné 
tvorbě mne přivedla až vlastně tehdejší lido-
vá škola umění, kterou jsem začal navštěvovat 
v době svých středoškolských studií. No a co se 
týká focení, tak v tehdejším Československu asi 
hodně lidí mělo český fotoaparát Flexaret. Stej-
ně tak můj táta a stejně jako „vůni barev“ jsem 
první zkušenosti s focením sbíral jako asistent 
mého otce, když se v koupelně vyvolávaly nega-
tivy. Focení mne však nezaujalo tolik jako malo-
vání, takže jsem se k němu vrátil až v době, kdy 
jsem měl za sebou pár výstav obrazů, protože 
mi to jednak umožnilo jakýsi záznam viděného, 
ale asi hlavně mne to lákalo jako nové tvůrčí 
médium.

Jakou technikou malujete a jak byste charak-
terizoval svou tvorbu?
V začátcích mého malování jsem pracoval hlav-
ně s olejovými barvami, ono vlastně v těch 
letech nebylo moc na výběr, neboť tenkrát 
ještě třeba akrylové barvy vůbec neexistovaly. 
Ale  protože rád experimentuji a také proto, že 
jsem někdy při ztvárnění svých vizí potřeboval 
nějaké netradiční řešení, tak jsem pracoval tře-
ba i s průmyslovými emaily v kombinaci s ole-
jem. Když začaly být i v tehdejším Českosloven-
sku dostupné kvalitní akrylové barvy, tak jsem 
s  nimi začal pracovat, protože mi, na rozdíl od 
olejových barev, u nich imponovalo jejich rychlé 
zasychání. Nicméně teď úplně v poslední době 
se zase tak trochu vracím k olejovým barvám.
A druhá část Vaší otázky – tak na tu bych Vám 
asi odpověděl citací části textu Richarda Ka-
budě z připravovaného katalogu k mé výstavě 
v Dobříši:
„…Moje kdysi první poznámka k Pavlovým obra-
zům byla ‚to je krásná abstrakce, a jak to hezky vy-
šlo a barevně ladí…’ a následovala Pavlova okam- 
žitá odpověď ‚to není abstrakce a ani to hezky 
nevyšlo, to jsou namalované konkrétní krajiny’…“

Kde berete inspiraci pro svá díla?
V roce 1988 se mě na podobnou otázku zeptala 
paní galeristka při přípravě úvodu ke katalogu 
výstavy. Tenkrát jsem jí odpověděl asi následující:
„...Člověk se pohybuje a působí na něj různé 
vjemy, dojmy, zážitky a situace. A to jak třeba 
kladné, tak i záporné. Vnímavý člověk všechny 

tyto podněty vstřebává a nějak se s nimi vyrov-
nává, nějak je vnitřně zpracovává. Člověk, který 
má nějaké tvůrčí nadání, většinou na tyto všech-
ny podněty a na svoji potřebu se s nimi nějak 
vyrovnat reaguje buď nějakou přímou tvorbou 
reflektující je, anebo tak, že si z těchto všech 
vjemů, které ve své mysli postupně zpracovává, 
vytváří určitý svůj podvědomý, iracionální svět. 
Svět fantazií, který ale koresponduje s realitou, 
který není světem vymyšleným, ale světem od-
razu viděného…“ Což je vlastně můj přístup.
Ale pokusím se to vysvětlit nějak srozumitelněji 
– mojí inspirací je vlastně vše, co se děje kolem 
nás, to, co vidím. Ať je to západ slunce, lesní ces-
ta nebo třeba sklenice s vodou na okně v pro-
tisvětle. Ovšem nemaluji bezprostřední, přímý 
záznam viděného, ale záznam svých vzpomínek 
a dojmů na viděné a z viděného. 

Jak dlouho Vám zabere malba jednoho obra-
zu, grafiky a fotografie?
Tak na tuto otázku je velmi těžké odpovědět. Teda 
hlavně u mých výtvarných věcí. Některé obrazy 
vzniknou třeba „alprima“ (v podstatě najednou) 
a na některých pracuji třeba i roky. U grafiky je to 
maličko jiné, neboť tam hraje velkou roli techno-
logická a také technická stránka věci, protože tře-
ba některé hlubotiskové věci (lepty do mědi) se 
prostě nějakou dobu „musí máchat“ v leptací láz-
ni. Zásadní rozdíl je u fotografie, tam naopak je to 
svým způsobem „umění okamžiku“, neboť abyste 
třeba zachytila aktuální hru světla, okamžik vidě-
ného, tak musí člověk reagovat rychle.  

Proč se při své tvorbě věnujete více techni-
kám tvorby, a nejen jedné z nich?
Každá technika má svá určitá specifika, takže 
pro vyjádření a záznam mého výtvarného nápa-
du, pocitu či záměru se snažím vždy volit tech-
niku, která jej podtrhne a umocní. Proto jsou 
některé věci na plátně a naproti tomu některé 
pouze v grafice.

Pamatujete si na své první prodané dílo?
Ne, bohužel .

Žijete život umělce jako bohém nebo spíše 
jako samotář?
Zajímavá otázka. No bohém v tom smyslu slova, 
jak je nejčastěji chápáno, rozhodně nejsem. Po-
dle mne každý výtvarník, který se chce věnovat 
smysluplné tvorbě naplno, je svým způsobem 
samotář, neboť se prostě potřebujete „zavřít“ 
v atelieru a přemýšlet, malovat, zaznamenávat 
svoje vize a k tomu potřebujete samotu, kde vás 
žádné okolní ruchy nebudou rozptylovat a vy se 
budete moct plně koncentrovat na svoji imagi-
naci a její záznam.

Je nějaké místo, kde tvoříte svá díla nejraději?
Tak já pracuji hlavně ve svém atelieru.

Máte při tvorbě svých děl nějaký rituál?
Asi ne, když teda pominu ranní kávu po přícho-
du do aťasu.

Jak vnímáte dnešní svět umění a obchodová-
ní s uměleckými díly?
Tak toto je spíš otázka, na kterou by lépe od-
pověděl nějaký umělecký historik, kurátor či 
galerista. Já se snažím být uzavřen ve světě své 
imaginace, aby můj pohled a moje malířská vize 
nebyla ovlivňována tím, co je zrovna „trendy“.

Která díla přivezete na výstavu k nám na 
Dobříš? 
Jedná se o soubor obrazů z tří časových období. 
První část obrazů vznikla v devadesátých letech 
minulého století a kromě 3 výstav v USA v letech 
1993–94, které pořádala Stocker Center Gallery 
v Clevelandu, doposud nebyly v České republice 
vystaveny. Dále budou představeny obrazy z let 
2000–2010 a obrazy z let 2019–2021. Ale přesně 
to vystihla Petra Janouškovcová, kurátorka této 
výstavy, v tiskové zprávě k výstavě:
„Koncepce obrazů Pavla Janouškovce k této 
výstavě je zvolena ze třech tvůrčích období, 
které jsou určitou sondou do jeho časem for-
movaného výtvarného projevu. Nicméně spo-
jujícím momentem jeho malířského vyjádření, 
který tato díla provází, je schopnost smyslově 
bohatého barevného vidění. Barevná plocha 
v nejrůznějších koloristických pojednáních se 
stala nositelem Pavlovo tvorby. Je odrazem jeho 
vlastního vidění světa, analogickým zachycením 
barevných tvarů vyplývajících z reálného pro-
středí, v nichž se neuplatňuje logika běžného 
vnímání, ale jen určité zákonitosti barev a tvarů, 
které vytváří iluzivní prostor umožňující širokou 
interakci s divákem.“

Vernisáž výstavy s názvem „Něco jako kraji-
na“ se uskuteční 9. září 2021 od 17.00 hod. 
ve  výstavním sále KD Dobříš a nabídne do-
slova neopakovatelný umělecko-kulturní 
zážitek. 

Zpracovala DH
Foto: Milan Váchal

Rozhovor s umělcem Pavlem Janouškovcem
Malíř, grafik, fotograf a jeden z nejvýznamnějších umělců současné doby nejen v Čechách 
přiveze svá originální díla také do našeho města. Pavel Janouškovec má za sebou výstavy do-
slova po celém světě a patří mu nejedno ocenění z uměleckého světa. Maluje obrazy, pracuje 
s grafikou, tvoří nejrůznější objekty a v neposlední řadě fotografuje. Kromě pravidelných vý-
stav po celé České republice byla jeho díla k vidění několikrát v Německu, Holandsku, Belgii 
i USA.  
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Zámek Dobříš

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

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

Kulturní program podzim 2021

Výstava Průřez českou klasikou
v Galerii JCM

12. 9. dva koncerty Jakuba Třasáka
v Zrcadlovém sále 

30. 9. Koncert Pražští komorní sólisté

Festival hudby Zámek Dobříš podpořil dobříšské varhany
Vážení přátelé a podporovatelé obnovy dobříš-
ských varhan, dovolte, abych jménem dobříšské 
farnosti a Sdružení pro obnovu dobříšských 
varhan poděkoval protagonistům benefi čního 
Galakoncertu pro Dva ve Třech paní Zdeňce 
Žádníkové Volencové, paní Lucii Tóth a panu 
Jaroslavu Svěcenému za krásný umělecký záži-
tek. Mám radost, že součástí programu 1. roční-
ku festivalu hudby byla právě tato benefi ce na 
podporu projektu obnovy dobříšských varhan, 
a můžeme si přát, aby příští ročník festivalu hud-

by mohl být obohacen varhanním koncertem 
na novém nástroji v kostele Nejsvětější Trojice. 
Výtěžek z benefi čního koncertu byl zaslán na 
účet veřejné sbírky ve výši 27 357 Kč. Děkujeme.

Veřejná sbírka
V souvislosti s blížícím se termínem stavby 
nových varhan v kostele Nejsvětější Trojice 
a s ohledem na příznivý stav účtu veřejné sbír-
ky k 15. srpnu 2021 (datum podání příspěvku 
do DL) ve výši 4 290 586 Kč bude ke dni 30. září 

2021 ukončena veřejná sbírka na obnovu var-
han v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Cena 
nového nástroje je 4 300 000 Kč. Defi nitivní část-
ka bude známa po vyfakturování uznatelných 
nákladů po dokončení stavby varhan. Případný 
přebytek ze sbírky bude pak v souladu s rozhod-
nutím krajského úřadu určen pro sociální potře-
by v regionu.
K datu 31. srpna 2021 bude ukončena „Adopce 
píšťal“, podpora formou Darujeme.cz a posílání 
DMS. 
Děkujeme všem dárcům, podporovatelům, 
účastníkům koncertů, muzikantům a dalším 
za jejich podporu projektu obnovy varhan v kos-
tele Nejsv. Trojice v Dobříši. 

Pozvánka na koncert
Zveme vás na benefi ční koncert světově pro-
slulého houslisty a jeho přátel pořádaný 12. září 
2021 v Zrcadlovém sále dobříšského zámku 
od 16.00 a 19.00 hodin.
Jakub Třasák & Band 
Na programu uslyšíte americký a evropský pop, 
folkové a fi lmové melodie a písně interpretů 
jako jsou The Beatles, Bruno Mars, Sting, Věra 
Špinarová a mnoho další hudby.
Pro velký zájem pořádáme dva koncerty od 
16.00 a 19.00 hodin. 
Vstupenky v ceně 350 Kč zakoupíte od 15. srpna 
v návštěvním centru dobříšského zámku a na 
https://goout.net/cs/jakub-trasak-and-band/
sztyytr/.

Ivo Kylar

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Po úspěšném letním hudebním festivalu se mů-
žete i v září těšit na koncerty v Zrcadlovém sále. 
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. 
Trojice v Dobříši pořádá dva koncerty Jakuba 
Třasáka a jeho bandu. Konat se budou v  ne-
děli 12. září v 16.00 a v 19.00. Předprodej 
vstupenek právě probíhá v návštěvním centru, 
jednotná cena je 350 Kč a je možné platit pou-
ze hotově. Lze je zakoupit také na webových 
stránkách www.goout.net. Ve čtvrtek 30. září 
od 19.00 se můžete těšit na koncert konaný 
v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. 

Vystoupí Pražští komorní sólisté. Vstupenky 
v ceně 250 Kč jsou k dostání na www.ticketportal.cz.
V Galerii JCM pokračuje výstava s názvem 
Průřez českou klasikou. Jednotné vstupné je 
40 Kč. Informace o kulturních akcích, které se 
budou na dobříšském zámku konat na podzim 
a v zimě, a také otevírací dobu s časy prohlídek 
naleznete na našich webových stránkách. Jen 
připomínáme, že od září do června jsme pro vás 
v návštěvním centru od úterý do neděle, od 8.00 
do 16.30. V pondělí jsou pokladna i prohlídkové 
okruhy uzavřeny.

Římskokatolická farnost Dobříš,
Pastorační centrum 
sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650
Zveme na výstavu Rok v osamění / foto-
grafi e Vojtěcha Vozába. Výstavu můžete 
zhlédnout v Pastoračním centru sv. Tomáše 
do 17.  září. Otevřeno je během programu 
pastoračního centra nebo po předchozí do-
mluvě na tel. 602 308 864. 
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Ohlédnutí za 1. ročníkem Festivalu hudby Zámek Dobříš – za čtyřmi dny 
neopakovatelných kulturních zážitků

V druhém srpnovém týdnu ožil dobříšský zámek 
1. ročníkem Festivalu hudby Zámek Dobříš. Kul-
turní akcí, která se nesla ve znamení krásné hud-
by, večerů s poezií, životních příběhů skladatelů 
a umělců a dechberoucích, dojímajících zážitků. 
Festival hudby Zámek Dobříš se stal podle 
očekávání jednou z nejvýznamnějších hudeb-
ních událostí letošního léta. Unikátní program 
připravoval houslový virtuos Jaroslav Svěce-
ný společně s herečkou Zdeňkou Žádníkovou 
ve spolupráci s městem Dobříš téměř tři čtvrtě 
roku. Také proto se stal festival očekávanou spo-
lečenskou událostí letošního léta a všechny jeho 
čtyři koncertní večery byly vyprodané. Událost 
si nenechalo ujít bezmála 2 000 návštěvníků. 
Při slavnostním zahájení festivalu, stejně jako 
všechny další večery, dominovala na pódiu prá-
vě dvojice hlavních organizátorů, kteří dokázali 
senzačním způsobem propojit divadlo, hudbu 
a s veškerou úctou ke skladatelům, jejich dí-
lům a dalším účinkujícím pobavit návštěvníky, 
a mnohdy je srdečně rozesmát. Tandem Svěce-
ný–Žádníková jednoduše nasadil laťku opravdu 
vysoko. Špičkoví interpreti klasické hudby, swin-
gu, fúze muziky a divadla v představení Na Vi-
valdiho, rodinný sobotní program, výstava slav-

ných evropských houslí okouzlili snad každého 
návštěvníka. Večery dotažené do detailu, včetně 
prémiových vín a občerstvení či vody zdarma 
pro festivalové diváky, přinesly na dobříšský zá-
mek opět život v té nejkrásnější možné podobě. 
Ostatně zaplněný Zrcadlový sál, nádvoří, atmo-
sféra pospolitosti a radosti, závěrečný koncertní 
večer s ovacemi diváků ve stoje ukázaly, že Dob-
říš má potenciál stát se významným festivalo-
vým městem. A právě to je vidět i na fotografiích 
a ve videích, které mluví asi nejlépe za vše.

A jak se k festivalu vyjádřili jeho hlavní tvůrci 
a další významní hosté?
Jaroslav Svěcený: „V dnešní době začínat 1. roč-
ník hudebního festivalu chce velkou odvahu. 
My jsme ji společně s městem Dobříš měli a jsem 
velmi rád, že jsme mohli zažít tu mimořádnou 
hudební jízdu napříč žánry a hudebními styly. 
Bez podpory Středočeského kraje, města Dobříš, 
lidí a  institucí, které nás mají rádi a finančně nás 
podpořily, by tento festival nikdy nevznikl. Dali 
jsme tak společně zárodek vakcíně, která lidi ne-
rozděluje, ale sbližuje, a věříme v její dlouhodobý 
a smysluplný efekt bez vedlejších účinků.“
 

Zdeňka Žádníková: „Jsem šťastná, že se z nápa-
du, myšlenky a snu v jednom stala neuvěřitelně sil-
ná a radostná kulturní událost. A že nás nezasta-
vily ani překážky, které k životu a každé nové věci 
prostě patří. Obrovské množství práce a energie se 
proměnilo ve čtyřdenní hudební a lidské souznění 
mnoha lidí všech věkových kategorií. A to jsem si 
moc přála. Zažít radost.“

Starosta města Dobříše Pavel Svoboda: „Mám 
obrovskou radost, že to dlouhé plánování festiva-
lu dopadlo na výbornou. Největší zásluhu na tom 
mají hlavní protagonisté paní Zdeňka Žádníková 
a pan Jaroslav Svěcený. Před těmi hluboce sme-
kám. Věřím, že letošní ročník založil novou tradici 
kvalitního hudební zážitku v Dobříši. Už teď se tě-
ším na příští ročník.“

Místostarosta města Dobříše Tomáš Vokur-
ka: „Samozřejmě, že i já jsem byl nadšený, nejen 
jak vše krásně klapalo, hrálo, ale jak pozitivní 
byla celková atmosféra. Hlavním organizátorům, 
Zdeňce a panu Svěcenému, patří obrovská poklo-
na. Festival byl jimi zkomponován tak, že si každý 
našel to své, od hudby známých hudebních mistrů 
přes svěží swingové melodie. Mistrovské kousky 
provedené mistrovským způsobem, v jedinečných 
kulisách dobříšského zámku. Festival jsem navští-
vil s  celou svou rodinou a samozřejmě se těším 
na příští ročník. Třeba i proto, že se propříště krás-
ná hudba rozline i francouzským parkem.“

Zastupitelka Jindřiška Romba: „Festival hudby 
předčil mé očekávání. Jeho pojetí bylo netradiční, 
avšak velmi nápadité. Detailně připravené prezen-
tace skladeb a jejich autorů s milým a odlehčeným 
humorem dodávaly večeru přátelskou až familiární 
atmosféru. Profesionálně odehrané hudební skladby 
byly pohlazením po duši. Zasazení festivalu do nád-
herných prostor dobříšského zámku po  dlouhé 
koronavirové době jistě zpříjemnilo večer mnohým 
lidem z Dobříše i z blízkého okolí Dobříše. Jsem velice 
ráda, že i Dobříš mělo na festivalu hudby svého pro-
fesionálního aktéra, paní Lucii Kláru Tóth, skvělou 
klavíristku. Již nyní se těším na příští ročník festivalu 
hudby, který se třeba i může stát tradičním místem 
setkání lidí z Dobříše i blízkého okolí a může pomoci 
městu i  podnikatelské sféře k  využití krátkodobého 
cestovního ruchu.“

Zpracovala DH
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Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum  
sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650 
Výtvarka s Mirem a Danielou pro děti 
školního věku bude opět od října. Výtvar-
né setkávání je jedenkrát týdně ve středu 
(první skupina od 14.30 do 16.00, druhá 
skupina od 16.00 do 17.30) v Pastoračním 
centru sv.  Tomáše. Počet míst je omezen 
(8  dětí v  každé skupině). Kurz střídavě ve-
dou zkušení pedagogové ak. mal. Miro 
Pogran a  Mgr. Daniela Doubková. Na pro-
gramu je kresba, malba, grafika, keramika 
a další výtvarné techniky podle zájmu dětí. 
Cena je 1 400 Kč za pololetí (celkem 14 se-
tkání), projekt je finančně podpořen měs-
tem Dobříš. 
Zájemci se mohou přihlašovat během 
září e-mailem na pcstomas@volny.cz.

Rozvrh hodin křesťanské nauky a „klubí-
ček“ bude zveřejněn na www.farnostdob-
ris.cz během září. Přihlašovat své děti mů-
žete předběžně e-mailem na pcstomas@
volny.cz. 

Přejeme všem hezké „babí léto“ a dobrý za-
čátek nového školního roku.

Za Pastorační centrum sv. Tomáše
Ludmila Musilová

www.farnostdobris.cz  
e-mail: pcstomas@volny.cz

Slušný člověk na Strži
V neděli 12. září ožije zahrada Památníku 
Karla Čapka scénickým čtením Slušný člo-
věk, speciálně pro tuto příležitost připrave-
ným pražským Švandovým divadlem. Spojte 
návštěvu představení s odpoledním výletem 
a posezením u kávy! 

Karel Čapek žil v romantickém prostředí pod hrá-
zí rybníka Strž ve Staré Huti u Dobříše na sklonku 
svého života, v letech 1935–1938. V rámci festi-
valu Středočeské kulturní léto se krásná zahrada 

se vzrostlými stromy v nedělním podvečeru 
12.  září promění v působivou scénu pro scé-
nické čtení nazvané Slušný člověk. Speciálně 
pro Památník Karla Čapka jej připravila Martina 
Krátká, autorka úspěšné stejnojmenné insce-
nace Švandova divadla v Praze. Díky ní na scé-
ně ožívají motivy z Čapkovy novely Obyčejný 
život.
Na co se můžete těšit? Na nic víc než zdánlivě 
„obyčejný“ život jednoho „slušného“ člověka. 
Nejprve to byl hodný, ale neduživý chlapec, 

vždy vzorně prospívající ve škole, později las-
kavý a pozorný manžel. Obyčejný člověk pra-
cující na železnici, později postoupivší v kariéře 
na úřednické místo na ministerstvu dopravy. 
Anebo je to jinak? Opravdu byl jeho život tak 
obyčejný? Již dlouhé roky osaměle žijící vdo-
vec bilancuje svůj život, spořádaně, tak jak se 
na slušného člověka patří. Letmé vzpomínky 
sdílené na chvíli s náhodnými spolucestujícími 
ve vlakovém kupé. Anebo to všechno kolem 
není žádná náhoda? Nečekaně se totiž v mysli 
vynoří i to, co dávno měl zakrýt čas, co mělo 
zůstat kdesi v hlubinách duše, ty části osob-
nosti, k nimž se člověk nechce znát. S kým se to 
vlastně ocitá na své poslední cestě? Odpovědi 
nabídne v neděli 12. září od 17 hodin předsta-
vení pořádané pod širým nebem. Symbolické 
vstupné 60 Kč. 
A ještě jedna pozvánka. Pokud situace do-
volí, otevřeme v sobotu 25. září odpoledne 
v prostorách historické garáže novou expozici 
Po stopách hutí a hamrů v kraji Čapkovy Strže. 
Expozice představí zajímavou historii místa, 
kde dříve pracovaly hutě, tlouklo kovové srdce 
hamrů, sléváren a strojíren. Připravujeme také 
atraktivní doprovodný program.

Kde včas najdete podrobnosti?
www.capek-strz.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 
www.instagram.com/pamatnikkarlacapka

Zdeněk Vacek 
Foto: archiv Památníku Karla Čapka

Dobříšští muzikanti na rozhledně Štěpánka
Již po sedmé se vydal Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů vystoupit na tradiční Štěpá-
nův jarmark. Toto jedinečné hudební uskupení si užívá každé své vystoupení naplno a jeho členové 
už se těší opět i mezi Dobříšáky.
V sobotu 14. 8. vystoupila dobříšská kapela se svými lidovými nástroji u rozhledny Štěpánka v Pří-
chovicích. Svým vystoupením dobříšští muzikanti přispěli k dobré náladě stovek návštěvníků 
a zpestřili krásnou atmosféru akce v nádherném horském prostředí. Svou hudbou chtějí předávat 
posluchačům hlavně radost do života a po dlouhé době se těší i na další akce…
„Jako Pokleslíci jezdíme na Štěpánku už sedm let. Vystupujeme tady jako vyslanci panství Colloredo-
-Mannsfeldů a hosté panství Rohanů a Harrachů. Je to pro nás tradice, čest a velká radost. Zvláště letos, 
po tak dlouhé době, kdy jsme nemohli pořádně veřejně vystupovat, si hraní venku ohromně užíváme. 
Opět jsme spolu, opět jsme mezi lidmi a hrajeme. Těšíme se, že na podzim se uvidíme i s Dobříšáky třeba 
na trzích nebo při jiných akcích a zase si spolu zazpíváme, zatančíme, zaradujeme se,“ říká za dobříšské 
Pokleslíky Petr Jandura a všechny vás zdraví. Zpracovala DH
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„Přijďte si s námi užít jeden z nejlep-
ších cyklistických závodů v našem 
městě jako závodník nebo jako di-
vák. Těšíme se na vás v sobotu 4. 9. 
2021 v areálu Sportovního klubu 
Vlaška a vězte, že vaše přítomnost je 
pro nás velkou podporou a největší 
odměnou za všechny hodiny příprav 
téhle naší sportovní akce,“ zve ve-
řejnost hlavní pořadatel závodu 
pan Zdeněk Beran.

Kudy vedou závodní trasy?
Závod povede po úbočí Brd pod 
vrcholy Hradec a Stožec po lesních 
cestách, šotolinách i kousek po as-
faltu. Hlavní závod je na dva okru-
hy a ti, kteří si na maratonskou trať 
netroufnou, mohou zvolit jeden 
okruh. Na trati budou dvě občers-
tvovací stanice: Stožec a Vlaška (při 
průjezdu do 2. kola).
Pro děti s rodičem či jiným zletilým 
doprovodem bude zkrácený okruh. 

Zda pojedete na čas, nebo bude cí-
lem jen zdolat vybranou trať, záleží 
na vás. Děti, které se loni neúčast-
nily, i ty, které od loňska povyrostly, 
budou mít možnost si k startovné-
mu pořídit i skvělý dres za dotova-
nou cenu od našeho partnera Kola 
Beran.
Na závod je možné přihlásit se 
i přímo na místě v den konání zá-
vodu 4. 9. 2021 od 9.00 do 10.30 
hod. v areálu SK Vlaška. Startov-
né při registraci na místě: dospělí 
450 Kč, děti 150 Kč. Součástí star-
tovného bude porce těstovinové-
ho salátu a nápoj (pivo, limo-cola).

Vyhlášeny jsou závodní kategorie 
pro ženy, muže, juniory a děti s ro-
diči.
Více informací k celé akci najdete 
na stránkách www.kolaberan.cz. 

Zpracovala DH

I letos se závod uskuteční pod zá-
štitou Sportovní akademie Dobříš 
a města Dobříš. Hlavním organizá-
torem je však od prvního ročníku 
Filip Kahoun, který vás zve k účasti: 
„Vezměte děti, kamarády a přijďte 
si zaběhat. Nebo prostě přijďte jen 
fandit a užít si atmosféru pohodové 
sportovní akce.“
V loňském roce se běhu zúčast-
nilo více jak 120 dětí a stovka do-
spělých. Závod probíhal ve velmi 
příjemné a přátelské atmosféře, 
a  pořadatelé věří, že tomu tak 
bude i letos. Přijďte závod podpo-
řit a dokázat, že se po covidu opět 
sportuje. 

Jak probíhají přípravy, co vše je 
třeba během měsíce před závo-
dem zajistit a v jakém finančním 
rozmezí se pohybují náklady ta-
kového běžeckého závodu pro-
zradil Filip Kahoun: 
Dobříšská osmička je pro nás sr-
deční záležitost a poté, co skončil 
seriál Brdman Adventure, i jedna 
z  mála příležitostí potkat se při 
sportu s kamarády a sportovními 
nadšenci z Dobříše a okolí. Hlavně 
však za nás možnost nabídnout dě-
tem sportovní vyžití v této formě. 
Jako každá činnost, i tady je pár 
hlavních viditelných věcí jako me-
daile, ceny nebo časomíra. Co není 
vidět, jsou ty maličkosti, které za-
berou nejvíc času na úkor osobní-
ho volna všech pomocníků. Běžný 

rozpočet na tuto akci se pohybuje 
okolo 60 000 Kč.
Klíčové jsou pro nás zajímavé ceny 
pro účastníky závodu, které chce-
me víc provázat s místními pod-
nikateli. Chceme je touto formou 
zviditelnit v době pocovidové. 
A vzhledem k tomu, že i u sportov-
ních akci je pokles návštěvnosti, 
tak jsme v tom společně a spo-
lečně musíme bojovat za návrat 
k  normálnímu bezstresovému 
fungování. Budeme doufat, že 
investice, které dáváme do akce, 
se vrátí a hlavně děti a lidé budou 
spokojeni. V minulých letech se to 
povedlo a mohli jsme i dobrovolní-
kům vyplatit alespoň symbolickou 
odměnu za jejich snahu. Uvítáme 
jakoukoli pomoc od kohokoliv, 
ať už v podobě nabídky cen, třeba 
pro nejmenší, nebo i pomoci s or-
ganizací na místě. 
V každé případě chci poděkovat 
všem, kteří v minulých letech pod-
pořili Dobříšskou osmičku. Přede-
vším městu Dobříš za významnou 
finanční podporu, rodině Colloredo-
-Mannsfeld za umožnění této akce 
v jejich nádherném anglickém parku, 
VHS Dobříš za zajištění pitného reži-
mu a občerstvení zdarma, za ceny 
od Wellness Svaté Pole, Orel Dobříš,  
Pizzeria Olivo, NordicTelecom a dal-
ších. Letos se navíc můžete těšit na 
ceny třeba od Zámecké restaurace, 
restaurace Modrá kočka, Lanového 
centra Slapy a snad i další.

V Dobříši se uskuteční už 9. ročník MTB maratonu pro všechny. Oblíbený 
závod na horských kolech proběhne opět první víkend po prázdninách.  
Závodníky čeká prakticky stejná trať jako v loňském roce a příležitost zazá-
vodit si budou mít opět i děti s rodiči na své speciální trati!

Zdeněk Beran zve závodníky i diváky na Brdmanův pařez 2021

Dobříšská osmička se poběží opět v anglickém parku!
Letos se uskuteční již 3. ročník oblíbeného běžeckého závodu s ná-
zvem Dobříšská osmička, který každoročně láká stovky malých i vel-
kých závodníků. Vypsány jsou opět dětské kategorie, fitness běh pro 
ženy se sklenkou prosecca v cíli i hlavní závod jednotlivců a štafet 
na 8 km. 

Běžecký závod Dobříšská osmička se uskuteční v neděli 5. září 2021 
od 9.00 hod. v zámeckém anglickém parku. Závod je stejně jako v mi-
nulých letech součástí Brdského běžeckého poháru. 
Více informací k závodu a jeho programu naleznete na webu města 
(www.mestodobris.cz) a také na stránkách Brdského běžeckého po-
háru (www.brdskypohar.cz). 

Zpracovala DH
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Nabídka dětských sportovních kurzů pro školní rok 2021/2022
Kurz Věk Den Čas
Batolátka St 1–3 roky St 10.00
Batolátka Čt 1–3 roky Čt 10.00
Batolátka Pá 1–3 roky Pá 10.00
Děti na startu – školička 3–4 roky St 15.00
Děti na startu – předškoláčci 4–6 let St 16.00
Děti na startu – školáci 6–9 let St 17.00
Mini tanečky 3–6 let Út 14.30
Mini aerobik + Step aerobik 5–9 let Čt 16.00
Balet  5–10 let St 15.00
Břišní tance 5–10 let Út 15.30
Gymnastika 6–12 let Út 13.30
Disko aerobik 6–12 let St 16.00
Základy atletiky a parkouru 6–12 let Pá 13.30
Akrobatická gymnastika 6–14 let St 14.00
Hooping + Cirkohrátky 6–14 let Út 14.30
Dětská jóga 8–12 let Pá 13.30
Tik Tok Dance mix 8–14 let Pá 14.30
Dětský aerobik + Step aerobik 8–14 let St 17.00
MTV Dance 9–14 let Út 17.00
Zumba  10–16 let Po 17.00
Fitness trénink (TRX, Bosu, …) 10–16 let Čt 17.00
Sportovní přípravka aerobiku 5–10 let Po/Čt 14.00/15.00
Dance a Step aerobik 16 let a víc St/Ne 19.30

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

Kurzy Gymnastiky 
Dobříš
Veřejnost seznamujeme s chystanými kurzy cvi-
čení, které připravujeme od září pro všechny vě-
kové kategorie ve školním roce 2021/2022. 
Můžete se těšit na tyto kurzy:

Gymnastika pro radost
• Pro dívky 1.–4. třída ZŠ, 1× týdně 1,5 hod.
• Pro dívky 5.–9. třída ZŠ, 1× týdně 1,5 hod.

Přípravka dívky – základy gymnastiky
• 5–6 let, 1× týdně 1 hod.

Přípravka chlapci – základy gymnastiky
• 5–6 let, 1× týdně 1 hod.

Gymnastika dětí s rodiči
• Pro děti 2–5 let. Podmínkou je spolupráce  

s rodiči.
• 1× týdně dopoledne 1 hod.

Gymnastika dospělých
• Od 15 let 1,5 hod.
• Možnost přípravy na talentové zkoušky  

na tělovýchovné školy.

Fit senior
• Zdravotní cvičení. 1× týdně 1 hod.
• Nordic walking. 1× týdně.

Parkour
• Pro děti 1. a 2. stupně ZŠ.
• Mladší začátečníci – 1× týdně 1,5 hod.
• Starší začátečníci – 1× týdně 1,5 hod.
 
Bližší informace:
Čas, platby, přihlášky a místo upřesníme později 
na stránkách Gymnastiky Dobříš. Momentálně 
čekáme na zprávu o pronájmech tělocvičen.
www.gymnastika-dobris.cz, tel.: 777 145 603.
 

Za Gymnastiku Dobříš 
Soňa Lásková

Léto orientačních běžců a pozvánka na zářijové akce
Letní soustředění oddílu OK Dobříš proběhlo 
ve dnech 8.–13. 8. 2021 v krásných a náročných 
terénech Jizerských hor v Karlově u Josefova 
dolu. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, okol-
ní lesy plné borůvek posloužily jako přírodní  

cukrárna. Za 6 dnů jsme absolvovali 9 rozma-
nitých mapových tréninků, celodenní výlet po 
hřebenech Jizerských hor včetně dobytí Jizery 
(1122 m. n. m.) a exkurze do josefodolské pře-
hrady, na programu byly i hry, štafety, noční  

Nejpestřejší nabídku sportovních kurzů pro děti 
najdete od září opět v Aerobik studiu Orel Dobříš
V orlovně startujeme v září již 18. sezonu! 
Pro děti jsme na nadcházející školní rok připra-
vili nejen oblíbené lekce, ale také novinky, které 
zpestří bohatou nabídku našich sportovních 
kurzů. 

Přes 20 různých sportovních kurzů 
V letošním roce v nabídce naleznete kurzy 
pro děti už od jednoho roku věku. Mezi no-
vinky patří kurzy Hooping + cirkohrátky, ba-
let, disko aerobik. Na své si přijdou i ti, kteří 
mají rádi atletiku a parkour.

Zápisy do sportovních kurzů a závodních 
oddílů probíhají od pondělí 6. září do čtvrt-
ka 9. září 2021 vždy od 14.00 do 18.00 hod. 
na recepci ASOD v budově orlovny, na adrese 
28. října 451 v Dobříši (za Penny Marketem, pod 
budovou Policie ČR).

Pravidelné lekce startují od pondělí 13. září. 
V rámci týdne 13.–17. září bude v orlovně 
probíhat TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO 
DĚTI, během kterých je možnost vyzkoušet 
jakýkoli kurz ZDARMA!

závod, nechyběly večerní rozbory postupů 
s promítáním a volno na taškařice, které si děti 
samy vymyslely. To vše jsme mohli absolvo-
vat také díky finanční podpoře města Dobříše, 
kterou jsme získali v rámci grantu na sportovní 
činnost. 
Po desítkách naběhaných kilometrů ve vysokém 
borůvčí a nastoupaných stovkách metrů v kame-
nitých srázech v Jizerkách se účastníci soustře-
dění přesunuli na třídenní závody v orientačním 
běhu Rumcajsovy míle do Podkrkonoší. V kon-
kurenci tisícovky závodníků z celé republiky se 
zelenofialové dresy OK Dobříš neztratily a při 
vyhlášení výsledků jsme mohli zatleskat i našim. 

Pozvánka na orientační běh pro veřejnost 
Orientační běh je krásný sport – i vy si může-
te přijít orienťák vyzkoušet a přidat se k nám. 
Již ve středu 8. 9. 2021 od 17.00 hod. pořádá 
OK Dobříš náborový trénink v anglickém par-
ku v  Dobříši (sraz u vchodu, doporučený věk 
alespoň 7 let) a v neděli 12. 9. dopoledne pak 
závod s tratěmi pro veřejnost v lokalitě Brodce-
-Kazatelna v Dobříši. 
Informace najdete na webu www.okdobris.cz, 
záložka Akce pro veřejnost.

Za trenéry OK Dobříš Jana Bochenková
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Začněte školní rok s bojovým uměním TAEKWON-DO!
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin 
Sool vstupuje do nové sezóny! Přijďte si námi 
zacvičit tradiční korejské bojové umění taek-
won-do, jako nováčci zaplatíte 1 000 Kč a bu-
dete moct cvičit až půl roku! Již několik let po 
sobě se nám podařilo obhájit celkové vítězství 
na mistrovství České republiky a patříme do nej-
lepšího STM v ČR.
Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků po Če-
chách i na Moravě. Při trénincích dbáme na ori-
ginální hodnoty bojových umění, kterými jsou 
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. 
Naše škola je vedena pod dohledem velmistra 

Hwang Ho Yonga. Kromě taekwon-do si v naší 
škole můžete vyzkoušet i jiná bojová umění, ji-
miž jsou taekkyon a hopae sool, vyučujeme je 
jako jediní v republice, cvičíme také cestu ko-
rejského meče Haidong Gumdo, filipínské tyče 
FMA a systém tlaků na citlivé body Kyusho. 
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte 
zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) zdarma. Pro bližší informace navštivte 
náš web na tkd.cz.
Neváhejte a přidejte se k nám, těšíme se na 
nové členy.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Na dobříšských kurtech po roce proběhlo 
Mistrovství České republiky starších žákyň v tenise
Stalo se již tradicí, že se na kurtech TenisCentra 
Dobříš koná jeden z vrcholů mládežnické teni-
sové sezóny. Ani letošní rok tedy nebyl výjim-
kou. V termínu od 25. do 31. července probíhalo 
v  Dobříši mistrovství České republiky starších 
žákyň. Turnaj začal již v neděli 25. července, kdy 
proběhlo slavnostní slosování. Toho se zúčast-
nil bývalý český reprezentant Bohdan Ulihrach 
a olympijský vítěz z Nagana 1998 Dominik Hašek. 
Tuto dvojici losujících doplnil novopečený mistr 
České republiky a hráč TenisCentra Dobříš Tomáš 
Krejčí. 
Od pondělí se pak začala hrát první kola turnaje, 
kterého se zúčastnilo 48 nejlepších hráček z celé 
republiky. Turnaj vyvrcholil v sobotu 31. červen-
ce finálovým zápasem, do kterého postoupily 
největší favoritky turnaje – Alena Kovačková 

a sestra daviscupového reprezentanta Jonáše 
Forejtka Eliška Forejtková. Finalistky byly před 
utkáním přivezeny do tenisového areálu luxus-
ními vozy a představeny divákům, kteří hráčky 
po celou dobu zápasu povzbuzovali a dodali tak 
zápasu na důležitosti. Vítězkou a novou mistry-
ní České republiky starších žákyň pro rok 2021 
se po setech 6:3 a 6:1 stala Alena Kovačková. 
Po zápase proběhlo slavnostní vyhlášení výsled-
ků, kterého se zúčastnil i starosta města Dobříše 
pan Pavel Svoboda, a zazněla státní hymna v po-
dání Veroniky Beranové. V úplném závěru celého 
turnaje proběhla tisková konference, kde obě 
hráčky odpovídaly na otázky a ředitel turnaje 
Martin Beran poděkoval všem partnerům a lidem, 
kteří pomohli tuto skvělou akci uspořádat. 

Za TenisCentrum Dobříš Eliška Beranová

Program zápasů  
MFK Dobříš – září
Muži A 
 4. 9. sobota 17.00 MFK Dobříš – FK Kladno
 11. 9. sobota 16.00 Baník Most-Souš  
    – MFK Dobříš
 18. 9. sobota 15.30 MFK Dobříš  
    – Tatran Rakovník
 25. 9. sobota 15.30 SK Č. Brod – MFK Dobříš
 28. 9. úterý 15.30 Olympie Březová  
    – MFK Dobříš
 2. 10. sobota 15.00 MFK Dobříš – FK Ostrov

Muži B
 5. 9. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Sokol Čisovice 
 11. 9. sobota 17.00 FK Lety – MFK Dobříš B
 19. 9. neděle 16.30 MFK Dobříš B – SK Petrovice
 3. 10. neděle 16.00 MFK Dobříš B 
    – Sokol Nová Ves p. Pl.  
 
Dorost 
 4. 9. sobota 10.15 MFK Dobříš – Slavia Jesenice
 18. 9. sobota 10.15 MFK Dobříš – FK Lety
 2. 10. sobota 10.15 MFK Dobříš 
    – Bohutín/Podlesí

Žáci starší (mladší) KP
 1. 9. středa 16.30 (18.10)
  MFK Dobříš – Čechie Kralupy n. Vlt. 
 5. 9. neděle 10.15 (11.55)
  MFK Dobříš – Sokol Hostouň 
 26. 9. neděle 10.15 (11.55)
  MFK Dobříš – Č. lev-Union Beroun

Žáci (I.A)
 8. 9. středa 17.30 MFK Dobříš B 
    – SKP Mladá Boleslav 
 28. 9. úterý 10.00 MFK Dobříš B – FC Velim 
 2. 10. sobota 10.00 MFK Dobříš B – FŠ Velký Osek 

Žáci (OP)
 12. 9. neděle 14.00 MFK Dobříš C – 1. FK Příbram 
 26. 9. neděle 14.00 MFK Dobříš C – SK Březnice

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte vývěsku na náměstí Komenského a strán-
ky: www.mfkdobris.cz, souteze.fotbal.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče! 

Děkujeme za podporu!
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Co Vás přimělo k znovuobnovení činnosti 
HC Dobříš?
S. Lener: Lední hokej má v Dobříši mnohale-
tou tradici, k 1. mistrovskému zápasu došlo 
1. 1. 1942 na rybníku Papež. Hokej se hrál jen 
tehdy, když mrzlo. Zájem diváků byl vždy velký 
a lední hokej patřil k nepopulárnějším sportům. 
HC Dobříš – český klub ledního hokeje, byl za-
ložen v roce 1999. V roce 2006 se po odhlášení 
z krajské soutěže klubové vedení zaměřilo pou-
ze na mládežnické celky. Nakonec v roce 2009 
pro nedostatečné podmínky včetně chátrající-
ho zimního stadionu klub zcela zanikl. Chceme, 
aby hokej v Dobříši pokračoval dál. Cílem je 
ale i to, aby se všichni zájemci z řad dětí mohli 
naučit bruslit. Alespoň my jsme to tak za mého 
mládí měli. Nepamatuji se, že by někdo ze třídy 
bruslit neuměl. Patřilo to k základní dovednosti, 
stejně tak jako umět chodit, běhat, skákat, „ro-
zumět si“ s míčem a plavat. 

V Dobříši není registrovaný pouze jeden ho-
kejový klub, ale založeno je jich zde více. Ře-
šili jste s vedením těchto klubů váš současný 
záměr a možnou spolupráci? 
S. Lener: Vše jsem ověřil v registru. Na Dob-
říši existovaly 3 kluby zaměřené na hokej. RZ, 
HOSK a HC Dobříš. Všechny se postupně staly 
neaktivními a přestaly vykazovat jakoukoli akti-
vitu. Oslovil jsem bývalé vedení klubu HC Dob-
říš, poněvadž některé členy minulého výboru 
osobně znám a vím, že by byli nadšeni, kdyby se 
podařilo znovu oživit dění na zimním stadionu. 
Dne 2. 8. 2021 proběhla ustavující schůze a jsem 
rád, že v novém výboru klubu jsou lidé, kteří mají 
zájem o to, aby především děti měly přes zimu 
možnost aktivně a organizovaně sportovat.

Kdo stojí ve vedení klubu HC Dobříš? 
S. Lener: Novým předsedou se stal Štěpán 
Souček, sportovec tělem i duší, skvělý bruslař 
a ještě vloni extraligový rozhodčí. Místopředse-
dou je místní hokejista a srdcař Karel Máša ml., 
který byl i v minulém vedení klubu. Dalšími čle-
ny výboru HC Dobříš jsou Petra Neubergerová 
a Pavel Lohr. Oba mají s činností klubu z minu-
losti velké zkušenosti. Podle mě je důležité, aby 
v klubu působilo co nejvíce „dobříšských“ zna-
lých místních specifik i historie. Úplně novým 
jménem je pak místní učitel, tělocvikář Michal 
Ciboch. Je to sportovní nadšenec, dětem dává 
maximum, zapálí je, vede několik sportovních 
oddílů či kroužků na Dobříši, navíc taky hrál 
hokej. Ten nám může hodně pomoci při brus-
lení dětí v rámci škol a školek. Doufám, že se 
mu podaří, aby brzy vznikla i sportovní třída se 
zaměřením na bruslení a hokej. Řádnými členy 
výboru jsme i já s Michalem. Moje současná 
funkce na českém svazu ledního hokeje je ma-
nažer rozvoje LH, takže mám mj. v popisu práce 
i rozvoj hokeje v tradičních nebo i úplně nových 
lokalitách. Po celé ČR. Michal Dragoun právě do-
končuje studium trenérské licence „B“ a bude od 
1. 9. 2021 hlavním trenérem HC Dobříš.

Kde bude klub fungovat a jak je řešeno jeho 
financování? 
S. Lener: Činnost začne na místním zimním 
stadionu v Lipkách již začátkem listopadu 2021, 
kdy radnice spustí provoz. Počítáme s tím, že 
v  prvním roce činnosti se nám podaří náboro-
vou aktivitou ve školkách a školách získat dosta-
tečný počet dětí, tak abychom do další sezóny 
mohli přihlásit děti do soutěže přípravek. Nábo-
ry budou otevřené jak pro kluky, tak i holky ve 
věku zhruba 4–12 let. To už bychom od podzimu 
2022 sezónu začali přibližně 2 měsíce v Příbrami 
a dokončili na našem stadionu koncem března.
Co se týče financování, hokej je poměrně ná-
ročný sport, i když zdaleka ne nejdražší – v Če-
chách se pravidelně provozuje minimálně 
10  mnohem finančně náročnějších sportů. 
Věříme v podporu a sponzoring místních firem 
i jedinců, na hlavního trenéra prostředky se-
ženeme. Doufám, že ulehčíme vstup do klubu 
i těm dětem, jejichž rodiče nemají dostatečné 
příjmy. Budeme shánět výstroje a brusle na 
zapůjčení. Pro začátek na nácvik bruslení však 
stačí jakákoliv helma (hokejová, lyžařská, skej-
ťácká – ne však cyklistická). Nějaké prostředky 
budou generovat i příspěvky, které ale určitě 
nebudou nijak přemrštěné. A tak jako všude 
v 165 lokalitách v celé ČR, počítáme s rozum-
nou podporou města.

Jak plánujete zahájit činnost nového hokejo-
vého klubu v Dobříši?
M. Dragoun: Na samotný úvod bychom rádi 
oslovili co nejvíce potencionálních budoucích 
bruslařů (hokejistů) na dni sportu na Dobříši 
dne 11. 9. 2021. Následně oslovíme školky a ško-
ly na Dobříši a ve spádových školách z okolí. 
Tady může hodně pomoci Michal Ciboch. A od 
1. 11. plánujeme tréninky na ledě třikrát týdně.

Které skupiny hráčů budete trénovat? 
M. Dragoun: Prozatím není striktně určený věk 
budoucích hráčů, ale chceme se zaměřit na děti 
ve věku 4–12 let a postupně v HC Dobříš vybu-
dovat jednotlivé kategorie od přípravek a žáků. 

Jste jediným trenérem celého klubu, nebo 
máte další pomocné trenéry? 
M. Dragoun: V současné chvíli jsem hlavní 
a  jediný trenér. Mou hlavní náplní je sestavení 
tréninkových plánů, příprava a vedení tréninků 
na ledě i mimo led. Průběžně budu oslovovat 
převážně bývalé hokejisty, kteří žijí na Dobříši 
a  v okolí. Určitě počítám, že se zapojí na ledě 
Štěpán Souček, výborný bruslař, dále Karel 
Máša ml., Michal Ciboch a Slavomír Lener. Díky 
kontaktům, které se Slávou Lenerem máme, po-
čítáme na ledě i s účastí hráčů-reprezentantů 
i brankaře Dominika Haška.

Vzhledem k tomu, že zimní stadion v Dobříši 
není zastřešený, může docházet i k tomu, že 
se díky počasí nebude dát na ledě bruslit. Jak 
budete v takovém případě řešit tréninky?  

Restart hokeje a bruslení v Dobříši: Slavomír Lener a Michal Dragoun 
se aktivně zapojují do znovuzahájení činnosti klubu HC Dobříš
Bývalý trenér i manažer české hokejové reprezentace Slavomír Lener, olympijský vítěz a mistr 
světa, se rozhodl pomoci obnovit činnost hokejového klubu HC Dobříš a ve městě tak opět 
rozhýbat malé i velké hokejisty pod vedením hlavního trenéra Michala Dragouna, rodilého 
Dobříšáka, mistra republiky s HC Sparta Praha. Dobříšský zimní stadion tak bude od letošní-
ho roku opět naplno využitý.

M. Dragoun: Zkušenost z jiných otevřených le-
dových ploch je taková, že když se mrazí čtyři 
a půl měsíce, tak se bruslí tři a půl až čtyři mě-
síce. To je dostačující, aby se všichni naučili za 
jednu sezónu bruslit. V případě, že led takzvaně 
„uteče“ díky slunci či dešti, budeme situaci řešit 
operativně vnitřním tréninkem v tělocvičně, tré-
ninkem na hřišti venku anebo i využitím ledové 
plochy v Příbrami. První sezóna nám ukáže, jaká 
je realita, a podle toho naplánujeme sezonu 
druhou.

Kde najdou zájemci další informace? 
S. Lener: Veškeré informace budou na face-
booku a instagramu HC_Dobris a připravu-
jeme také internetové stránky. Na dni sportu 
budou k  dispozici letáky, plakáty, informace 
proběhnou ve všech školkách a školách, využi-
jeme i Dobříšských listů a webu města Dobříše 
a věříme, že zafungují i osobní kontakty a pře-
dávání informací mezi sportovci. Chceme oslo-
vit i ostatní sporty, jako je fotbal, tenis, florbal. 
V jejich řadách je hodně šikovných dětí, kterým 
chceme dát šanci se k bruslení a hokeji dostat 
a mít šanci v zimě organizovaně sportovat.  
Určitě nechceme děti z jiných sportů přetaho-
vat, budeme jen propagovat myšlenku, že kaž-
dé dítě by si mělo vyzkoušet ve věku od 4 do 
12 let více sportů a pak se rozhodnout, který ho 
nejvíce baví a tomu věnovat více a více času. 
Tato strategie může dlouhodobě pomoci nejen 
hokeji, ale i fotbalu, tenisu a dalším. Je prokázá-
no, že více jak 90 % hráčů NHL v mládí provozo-
valo více sportů. Jsou šikovnější, obratnější, mají 
větší přehled, jsou dlouhodobě zdravější a pro-
kazují lepší psychickou odolnost jak ve sportu, 
tak v životě…

Zpracovala DH
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Krásné září přejeme z Dobříšku!
Se začátkem dalšího školního roku přinášíme mnoho nových kurzů, krouž-
ků a dalších akcí. A máme toho opravdu hodně – kromě oblíbených kurzů 
také zcela nové a zajímavé. Některé kurzy a kroužky jsou již naplněny, ale 
stále máte možnost se do mnoha z nich zapsat, některé budeme zveřejňo-
vat a otevírat až v průběhu září. 

Jednorázové akce v září:
• 11. 9. interaktivní přednáška 

Bylinky pro zdraví a krásu všemi 
smysly 

• 27. 9. přednáška Stanovení hra-
nic ve výchově

A dne 26. 9. 2021 nás čeká spe-
ciální den – Dobříšek oslaví 
20 let! Rezervujte si tento den pro 
nás, již brzy zveřejníme na našem 
FB a webu, jak oslavy těchto kulatin 
budou vypadat. Těšíme se na vás!

Letní tábory oddílů dobříšského skautského střediska
Lampyris: Letošní skautský tábor 
2.  roje Lampyris Dobříš se usku-
tečnil nedaleko Prachatic u obce 
Zábrdí. Naše tábořiště obklopo-
valy obrovské kopce a zkrášlovala 
a  ochlazovala ho nedaleká řeka 
Blanice. Přestože jsme tábořiš-
tě měly dál než minulé roky, tak 

nám přijela na pomoc s vybalo-
váním a  stavěním spousta milých 
rodičů, za což jim moc děkujeme! 
V celotáborové hře se světlušky 
vžily do role agentů, kteří měli za 
úkol pomoci zachránit svět kolem 
sebe. Hned první den tábora je če-
kal úvodní rituál, při kterém holky 

musely na kus papíru napsat svůj 
největší strach a poté ho symbo-
licky odhodit do ohně, a tím se 
ho nadobro zbavit. Pro opravdový 
vstup do agentské organizace mu-
sely holky nejdříve projít výcvikem 
všech živlů – země, vzduchu, ohně 
a vody. Po absolvování výcviku na 
ně čekaly nelehké mise, kde vy-
užily svých znalostí a dovedností 
z  předešlých výcviků a naučily se, 
jak být samostatné a překonávat 
samy sebe. Užily si také spoustu 
agentských aktivit jako prolézání 
pod lasery a maskování. 
Varta: Tábor Varty se opět odehrál 
u vesnice Smolotely. Děti přijely 
do již postaveného tábora a večer 
začala celotáborová hra Hraničá-
řův učeň. V ní jsme se na čtrnáct 
dní stali strážci a strážkyněmi krá-
lovství Araluenu. Každý den jsme 
prožívali část příběhu, od výcviku 
až po záchranu království. Kromě 
celotáborové hry jsme na táboře 
sportovali, plnili stezky a výzvy, 
užívali si ohně a všeobecně táboro-

vou atmosféru. Naše dobrodružství 
bylo jako vždy zakončeno slavnost-
ním nástupem za zpěvu hymny. 
Koťata: Mezi táborová týpí Koťat 
z Nového Knína zamířily drony a lé-
talo se. 
Zlatý list a Minnehaha: Skauti ze 
Zlatého listu, proměnění na dva 
týdny v udatné samuraje, si užili 
společné tradiční táborování se 
skautkami z Minnehahy na louce 
v okolí Chanovic. Stavění stanů, 
vaření, ranní otužování v rybníku, 
radost z dlouholetých přátelství, 
táboráky a dobrodružství.
Jsme moc rádi, že se všem oddí-
lům z dobříšského střediska tábory 
vydařily a byly plné zážitků. Už se 
těšíme na příští rok.

Lentilka – Michaela Sobotková, 
Lotka – Jana Lorencová

Děkujeme městu Dobříš za finanční 
podporu činnosti dobříšského 

skautského střediska prof. Oliče.
Foto: Matěj Štěpo

6. září do Sokola
V letošním cvičebním roce začneme 
v Sokole cvičit 6. září. Na všechny 
naše cvičence se moc těšíme a rádi 
přivítáme i cvičence nové. Sokol 
nabízí širokou škálu cvičebních ho-
din pro všechny věkové kategorie. 
V  Sokole se scházejí nejen dospělí 
a senioři, ale i děti a mládež.
Pro děti Sokol nabízí cvičení vše-
strannosti, kde se naši sokolíci 
všestranně pohybově zdokonalují, 
v rámci hodin cvičí s různými po-
můckami, na nářadí, trénují prvky 
z gymnastiky a akrobacie, hrají 
nejrůznější sportovní i dětské hry. 
Oddíly předškolátek se i v letošním 
cvičebním roce zapojí do celore-
publikového projektu Se Sokolem 
do života aneb Svět nekončí za 
vrátky, cvičíme se zvířátky. 
Dále v Sokole probíhají pro děti 
tréninky aerobiku, rope skippingu 
a florbalu. Mládež a dospělí mohou 
navštěvovat hodiny tanců, zdravot-
ního cvičení, volejbalu, nohejbalu, 
badmintonu, florbalu, ale i boxu 
a šipek.

Více informací o jednotlivých od-
dílech naleznete na sokolských 
webových stránkách www.sokol-
dobris.cz nebo na facebooku: www.
facebook.com/TJSokolDobris.

Na podzim máme v plánu uspo-
řádat již tradiční akce. Opět se 
zapojíme do sokolského projektu 
Sokol spolu v pohybu, který le-
tos proběhne od 23. do 30. září. 
Během týdne můžete nezávazně 
vyzkoušet jakékoli cvičení. V so-
botu 25. září od 10.00 do 12.00 
pořádáme pro děti v rámci této 
akce Opičí dráhu, čímž se zároveň 
zapojujeme do Evropského týdne 
sportu.
Potkat se s námi můžete i při ak-
cích pořádaných městem Dobříš, 
zapojíme do Dobří(š) spolu v pohy-
bu, chybět nebudeme také 12. září 
na Zažij město jinak.
Těšíme se s vámi na shledanou.

Za T. J. Sokol Dobříš
 Gita Otavová
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Podbrdská výstava drobného zvířectva bude letos jinde
Základní organizace Českého svazu chovatelů Dobříš si dovoluje pozvat 
všechny příznivce na tradiční Podbrdskou výstavu králíků, holubů, drů-
beže, exotického ptactva a jiného zvířectva, která se uskuteční ve dnech 
11. a 12. září 2021. Tentokrát akce neproběhne v Husově parku, jak jsme 
po léta zvyklí. Z důvodu rekonstrukce komunikací probíhající v těsné 
blízkosti Husova parku jsme se přesunuli do prostor bývalého kina 
(křižovatka ulic Jiřího Wolkra a Boženy Němcové, vedle druhé mateřské 
školy v Dobříši). Pro hosty je jako vždy připraveno občerstvení, samozřej-
mě expozice zvířat, a to i prodejných, děti jistě zaujme králičí hop, který 
si mohou na místě i vyzkoušet, dospěláky živá hudba a další doprovodný 
program. Novinkou budiž letos možnost pobýt v so-
botu při živé hudbě až do večerních hodin. Těšíme se 
na viděnou v sobotu od 8 do cca 20 či 21 hodin (než nám 
dojdou síly ) a v neděli od 8 do 15 hodin. Bližší info je 
možno získat na telefonním čísle 606 567 921. 

Autor foto: Michala Brožková

Prosba o podporu projektu „Návrat sovy pálené zpět do naší přírody“
Letošní rok na jaře jsme založili „Přírodovědný 
spolek Dobříš“, společné aktivity však realizuje-
me již od roku 2016. Zabýváme se mapováním 
okolní přírody, ochranou přírody a osvětou ve-
řejnosti. Od roku 2019 jsme zapojeni do pro-
jektu „Návrat sovy pálené zpět do naší přírody“, 
https://www.spolekdobris.cz/projekt/projekt-
-1-rok-2020/. Sova pálená je silně ohrožený druh 
chráněný zákonem, který velmi ubývá v celé ČR. 
Z posledních let pocházejí nejbližší záznamy 
pozorování sov pálených z Českého krasu a oje-
diněle ze Sedlčanska. Ve spolupráci se záchran-
nou stanicí Penthea v Praze-Cholupicích, která 
má na chov a vypouštění výjimku od krajského 
úřadu, pomáháme připravit odchované sovy pá-
lené na vypuštění do volné přírody. Mladé sovy 
umisťujeme na půdu zemědělského objektu na 
Sedlčansku, kde máme připravenou speciální 
budku. Vzhledem k tomu, že do okolních země-
dělských usedlostí jsme instalovali další takové 
budky, zvyšuje se tak pravděpodobnost zahníz-
dění námi vypuštěných sov v některé z těchto 
budek v následujících letech, což se nám už 
také potvrdilo v roce 2020. Jedna z vypuštěných 

mladých sov v tomto roce dokonce dvakrát za 
sebou zahnízdila v asi 20 km vzdáleném statku. 
Budky jsou zabezpečeny speciálním plecho-
vým límcem, který brání vniknutí predátorů 
(např. kuny). Mláďatům také pomáháme naučit 
se lovit přirozenou potravu (hraboše polní), 
které jsme v předchozím roce pracně získávali 
odchytem na polích. V letošním roce však na 
hraboše v polích a na loukách těžko narazíte 
vzhledem k propadu početnosti jejich popu-
lace. Vloni jich bylo všude dost, protože jejich 
početnost byla na svém vrcholu. Je to přiroze-
ný koloběh, který se opakuje v tří až čtyřletých 
cyklech. Letos proto musíme pro sovy nakupo-
vat laboratorní myši. Tímto bychom vás chtěli 
poprosit o pomoc se zajištěním dostatku po-
travy pro mláďata, aby mohla před vypuštěním 
natrénovat svou loveckou techniku. Za každý 
příspěvek na koupi myší moc děkujeme! Číslo 
účtu: 2001976696/2010, do zprávy pro příjem-
ce uveďte heslo „sovy“. 

Za Přírodovědný spolek Dobříš Martin Strnad
Autor foto: Vítězslav Palan

Informace z výboru  
ZO ČZS Dobříš
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
výbor Základní organizace ČZS v Dobříši se 
scházel i v době covidové pandemie. Výbor 
rozhodl o svolání členské schůze organiza-
ce dne 9. října 2021 od 10 hodin v restauraci 
Slovanka. I přesto, že se jedná o termín v době 
moštování ovoce, je třeba, abychom se sešli 
a společně projednali všechny záležitosti za po-
slední dva roky naší činnosti. 
Moštárna bude připravena na novou sezónu od 
posledního týdne v srpnu, kdy začneme přijí-
mat ovoce. Palírna vlastně provoz ani nepřeru-
šila a již pracuje v nové kampani. Zajistili jsme 
ve spolupráci s Českým metrologickým institu-
tem novou kalibraci lihoměru a s celní správou 
ukončení minulé kampaně a otevření kampaně 
nové, a tak jejímu provozu nic nebrání. 
Věříme, že se nám podaří zajistit ve spolupráci 
se starostou a samosprávou města nové pozem-
ky pro otevření nové osady nebo komunitní za-
hrady. To také bude hlavním tématem jednání 
naší členské schůze. 

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

Obraz pro svatou Teklu
Ani během letních měsíců jsme neusnuli na 
vavřínech a dál pokračovali s přípravou stav-
by obnoveného morového sloupu u sv. Tekly,  
jehož rychlejší stavbu brzdily vlastně dovolené 
během prázdninových měsíců. Doufali jsme, že 
budeme již moci koncem července začít stavět, 
ale původně vybrané vhodné místo spíše vše 
jen komplikovalo, takže ještě může dojít k po-
sunu místa. To, co se ovšem pohnulo správným 
směrem, byl obraz sv. Tekly, jehož kopie bude 
viset na sloupu v dřevěné kapličce. Tento ob-
raz pro nás nakreslila místní umělkyně Petra 
Boušková Kvapilová. Obraz bude připomínat 
východoevropskou ikonu, a proto byl malován 
na dřevě (masivu), který nám daroval Petr Se-
vald ze společnosti BIOS Dobříš, za což velmi 
děkujeme. Pokud se během srpna stavba slou-
pu rozběhne, bude naděje, že bude dokončena 
do 20. září. V sobotu odpoledne 25. září, tedy 
dva dny po svátku sv. Tekly, proběhne slavnost-
ní posvěcení obrazu a poté i jeho pověšení. 
Pokud se sloup nepodaří postavit ve stanove-
ném termínu, bude tato slavnost asi o měsíc 
posunuta. Další nedílnou součástí naší stavby 
bude i železný kříž, který pro nás ukoval kovář 

Vladimír Drnec, ten bude ovšem zabudován již 
během stavby, kterou pro okrašlovací spolek 
zařídí Filip Kahoun. 

Petr Kadlec
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

I v novém školním roce budeme pokračovat 
v individuálních konzultacích pro žáky, rodiče 
i pedagogy
V lednu tohoto roku jsme zahájili konzultace se 
žáky základních škol k předmětům, ve kterých si 
nebyli jistí a potřebovali si procvičit látku, kterou 
nevstřebali při online a domácí výuce. V květnu, 
když se znovu školy otevřely pro všechny žáky 
a deváťáci měli po přijímacím řízení, nás velmi 
překvapilo, že zájem ze strany rodičů a jejich 
dětí o tuto formu podpory trvá. Vzhledem k po-
ptávce jsme si o prázdninách nedali nohy na 
stůl, jak by mnozí čekali, ale dále jsme intenziv-
ně plánovali jednotlivá setkání. Ke konci měsí-
ce srpna jsme ve spolupráci s učiteli, studenty 
vysokých škol a dobříšského gymnázia poskytli 
konzultace z matematiky, českého jazyka, fyzi-
ky, angličtiny, ruštiny, vlastivědy a chemie v ča-
sové dotaci více než 650 vyučovacích hodin. 
Jelikož zájem trvá, budeme v konzultacích po-
kračovat i v novém školním roce 2021/2022. Na-
bídka platí také pro rodiče a pedagogy v oblasti 
psychosociální podpory. Hlásit se můžete přes 
formuláře, které naleznete na stránkách http://
www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/rozvoj-skol-
stvi/podpora-a-konzultace.html nebo na e-mai-
lu bubancova@brdy-vltava.cz. 
Děkujeme všem pedagogům a studentům, kte-
ří se do této akce zapojili. Veliké díky posíláme 
také novoknínským skautům za poskytnutí klu-
bovny.

A protože vzdělávat se nemusí jenom děti, při-
pravili jsme na podzim sérii vzdělávacích semi-
nářů s dr. Lidmilou Pekařovou. První ze třech 
přednášek proběhne 9. září 2021 v Kultur-
ním domě Stará Huť od 17.30 hodin na téma  
„Co nepokazit ve výchově dítěte do sedmi let“.
Paní doktorka Lidmila Pekařová obdržela v roce 
2019 od Nadace Charty 77 hlavní cenu za svoji 

praktickou edukační činnost. Svými zkušenost-
mi a přístupem v dobrém ovlivnila mnoho ro-
din. Je schopna pomoci všem, kdo potřebují 
prakticky náhled, jak řešit situace, které život 
přináší.
V poradenství vychází z třiceti let praxe v klinic-
ké psychologii a přednáškových aktivitách pro 
pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky 
různých firem a ve školství. Je autorkou knih 
„Jak žít a nezbláznit se“, a „SOS“, které se pro vel-
ký zájem dočkaly osmého vydání.
Na seminář dr. Pekařové se můžete přihlásit pro-
střednictvím formuláře, který najdete na www.
brdy-vltava.cz a na https://www.facebook.com/
MAPII.Dobris/.

Konzultace a vzdělávací aktivity jsou pro všech-
ny účastníky zdarma a jsou financovány v rámci 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ORP Dobříš II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04
7/0008630.
Těšíme se na viděnou.

Lucka Bubancová a Katka Boukalová
Zdroj foto: https://srdceotvovic.cz/fotogalerie/ 

2019/partnerske-vztahy

Poděkování 
zaměstnancům Domova 
seniorů Dobříš
Touto cestou bych ráda poděkovala všem za-
městnancům Domova seniorů Dobříš za jejich 
vzornou péči a starostlivost. Zvláště pak zdravot-
ním sestřičkám a pečovatelkám, které se o mě 
staraly v době mé rekonvalescence po úrazu.
Přeji všem pevné zdraví, osobní spokojenost 
a radost z práce, kterou tak dobře vykonávají.

Marie Daňková, klientka Domova seniorů Dobříš

Vzpomínky

Dne 6. srpna 2021 
tomu byl právě 1 rok, 
kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, pra-
dědeček a skvělý ka-
marád pan Karel Bed-
nář. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají manželka Ema  
a dcera Zuzana s celou rodinou.

Dne 25. srpna 2021 
uplynulo 30 let od 
úmrtí mého manžela 
Miroslava Matyse. 

Stále vzpomíná  
manželka Helena  

a syn Míra. 

Tento rok 4. září vzpo-
meneme, že nás na-
vždy opustil náš ka-
marád a soused pan 
Jaroslav Kemr. 

Za pozůstalé: děti, 
vnoučata a manželka.

Dne 8. září 2021 uply-
nou dva roky nedoži-
tých 72. narozenin 
mého manžela Karla 
Vitáska, šéfkuchaře 
Rukavičkářských zá-
vodů v Dobříši.

Vzpomínají manželka 
Ludmila, dcery Dana 
a Zdenka s rodinami.

Kytičku na hrob poklá-
dáme, s láskou a boles-
tí v srdci na Tebe vzpo-
mínáme.
Dne 14. září 2021 
uplyne 20 smutných 
let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dě-

deček, skvělý trumpetista a hodný člověk 
pan Václav Hrabák.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 15. září 2021 by 
se pan Jan Svobodník 
dožil 70 let. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti.

Jan Debnár (24. 9. 1930 – 22. 9. 2015)
Stále vzpomínají manželka Irena, děti Libor 

a Irena s rodinami, vnučka Markéta  
s Tomíkem, švagr Jaromír a příbuzní  

na Slovensku.

Blahopřání

Dne 3. září 2021 oslaví manželé Milada a Josef 
Kšanovi svou zlatou svatbu. Během 50 společ-
ných let, naplněných láskou a porozuměním, 
vychovali dvě děti a radují se ze tří vnoučat. 

Jménem celé rodiny jim gratulujeme
 a přejeme spoustu dalších společných let. 

Kšanovi ml.
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Poděkování za slavnostní odhalení pamětní desky 
generálmajora Josefa Balabána 

Děkuji celé dobříšské radnici a jmenovitě paní 
místostarostce Dagmar Mášové za nevšední 
zážitek ze 4. června 2021 při odhalení pamětní 
desky generálmajoru Josefu Balabánovi u  há-
jovny Obora, kde se Josef Balabán 4. června 
1894 narodil.
Bylo to velmi důstojné, stejně jako projevy mís-
topředsedy senátu pana Jiřího Růžičky, starost-
ky Prahy 2 paní Jany Černochové a autora knihy 
o Josefu Balabánovi pana Petra Koury, který při-
jel s vnučkou Josefa Balabána. 
A nesmím zapomenout na účast paní Zdeny Ma-
šínové, dcery generála Josefa Mašína, jednoho 
z takzvaných Tří králů – Balabán, Mašín, Morávek. 

A taky dík dobříšským sokolkám a panu staros-
tovi Sokola s praporem a všem, kdo se zúčastnili. 
Díky také za dvojnásobný průlet gripenů z Čás-
lavi, čestnou salvu, vojenskou techniku z  Jinců 
a  hymnu v podání armádní kapely, kterou byl 
celý ceremoniál zakončen.
Josef Balabán byl zatčen gestapem 22. dubna 
1941 na dnešní Evropské třídě v Dejvicích. Šest 
dní po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy 
byl 3. října 1941 Josef Balabán popraven v ru-
zyňských kasárnách na Praze 6. 

Děkuji. 
Jiří Klika, Stará Huť

Kůrovcová kalamita na Dobříšsku
V posledních letech v našich médiích rezonuje 
pojem kůrovcová kalamita, která se postupně 
šíří napříč naší republikou od východu na zá-
pad. Kdo jel v posledním roce přes Vysočinu, 
musel zaznamenat smutný obrázek suchých 
a vytěžených lesů, s holinami o velikosti i desítek 
hektarů. Růst populace podkorního hmyzu (ků-
rovců) je z velké části zapříčiněn nepříznivými 
klimatickými podmínkami na našem území. Su-
cho z předchozích let oslabilo smrkové porosty 
a ty se stávají pro lýkožrouty atraktivními. Mezi 
základní metody ochrany lesních porostů patří 

aktivní vyhledávání napadených stromů, jejich 
těžba a asanace. Jenom tak se dají ochránit lesní 
porosty v okolí a kalamitu tak můžeme zpomalit. 
Na vytěžených plochách je uklizen klest a tato 
místa jsou zpravidla do dvou let znovu zalesně-
na novým lesem (legislativa aktuálně umožnuje 
zalesnit holiny do pěti let od jejich vzniku). Nově 
zakládané lesní porosty jsou výrazně druhově 
pestřejší a budou tak v budoucnu i odolnější. 
Zejména listnaté dřeviny a jedle jsou však citlivé 
na škody zvěří, a z tohoto důvodu jsou výsadby 
oplocené. Tyto mladé lesní porosty je potřeba 
chránit nejen proti zvěři, ale i proti buřeni (trá-
vě) nebo hmyzím škůdcům. Koloběh života lesa 
je mimořádně dlouhý a vyžaduje po celou jeho 
dobu značné úsilí lesníků a všech zaměstnanců 
pracujících v dělnických profesích. Z tohoto dů-
vodu bych chtěl jménem naší společnosti Collo-
redo-Mannsfeld požádat všechny návštěvníky 
lesa, aby dbali zvýšené opatrnosti při vstupu 
do lesů na Dobříšsku, nevcházeli na místa, kde 
probíhá těžba a doprava dříví, nevstupovali na 
skládky dříví (nebezpečí úrazu) a do oplocených 
míst s novými výsadbami. Dále bych chtěl upo-
zornit na parkování u vjezdů na lesní cesty, kde 
je nutné ponechat takové množství místa, aby 
bylo umožněn průjezd i odvozním soupravám 
se dřívím. Přeji všem čtenářům a našim lesům 
do dalších měsíců především hodně zdraví a dě-
kuji za pochopení.

Za společnost Colloredo-Mannsfeld  
Robin Ambrož, ředitel Lesní správy Zbiroh

Krajská hospodářská 
komora Střední Čechy 
přichystala dva 
projekty podporující 
podnikatelskou činnost 
ve Středočeském kraji
Jedním z projektů je Propagační katalog vý-
robků Středočeského kraje. Tento produkt po-
ukazuje na výrobky především menších středo-
českých firem a podnikatelů. Hlavním záměrem 
je zvýšit povědomí o podnikatelích ve Středo-
českém kraji, jejich zajímavých výrobcích, a při-
spět tak k prohloubení spolupráce mezi různými 
subjekty v regionu. Záměrem zpracování kata-
logu je nabídnout výrobky drobných středočes-
kých výrobců dalším podnikatelským subjek-
tům – firmám, obcím, městům, školám. Výrobky 
mohou tito drobní živnostníci upravit jako pro-
pagační předměty těchto subjektů. Vzniká tím 
velká podpora drobného podnikání v regionu. 
Nákupčí pomohou živnostníkům vzpamatovat 
se z těžké koronavirové doby, která podnikání 
nepřála, a zároveň darují originální dárky svým 
obchodním partnerům.
Elektronická podoba tohoto katalogu je k dis-
pozici na webových stránkách KHK Střední Če-
chy: www.khkstrednicechy.cz. Tištěná podoba 
katalogu je k dispozici v kancelářích KHK Střední 
Čechy a ve vybraných infocentrech.

Dalším projektem je Mapa podnikatelských 
zajímavostí Středočeského kraje. Na této 
mapě se prezentují zajímavé firmy, výrobci 
a  živnostníci, které je možné navštívit v rámci 
turistiky ve Středočeském kraji nebo za účelem 
nákupu výrobků, které tyto firmy a podnikatelé 
nabízejí. K návštěvě zajímavých míst se můžete 
nechat inspirovat na webových stránkách www.
khkstrednicechy.cz.
Elektronická podoba mapy se bude i nadále roz-
šiřovat a doplňovat. Tištěná varianta mapy je 
k dispozici v kancelářích KHK Střední Čechy a ve 
vybraných infocentrech.
Podpořte naše drobné živnostníky a podni-
katele Středočeského kraje nákupem a ná-
vštěvou.

Kontakt: sizlingova@komora.cz 
tel.: 702 020 489

Produkt vznikl za finanční podpory 
Středočeského kraje.
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Z historie sanatoria na Dobříši
Samotný vznik zdejšího sanatoria nelze datovat rokem 1938, kdy bylo 
postaveno, ale spíše už rokem 1930. V tomto roce bylo rozhodnuto, že na 
Čihadlech může vzniknout vhodné místo. Původně se ovšem nepočítalo 
s plicní ozdravovnou, ale s dětskou ozdravovnou. Kromě sanatoria měly 
být postaveny i plavecké bazény, hřiště a park. Na rozhodnutí postavit sa-
natorium zrovna zde se nemalou měrou podílel senátor Johanis a okresní 
doktor Frankl, kteří ho chtěli vybudovat u příležitosti 80. narozenin pre-
zidenta T. G. Masaryka. Oba se vehementně snažili, aby byla ozdravovna 
postavena přímo na Dobříši. Je zajímavé, že původně byla vyhlédnuta lo-
kalita nad Starou Hutí, ale díky jiným okolnostem byla zamítnuta. Druhá 
lokalita byla vyhlédnuta v místech, kde se říkalo „na dílech“, ale nakonec 
vyhrál les na Čihadlech. I Josef Colloredo-Mannsfeld, který les vlastnil, pro 
to našel pochopení a vhodné pozemky nabídnul k odprodeji. Při snaze 
odkoupit i sousední plochy se ale již naráželo na odpor majitelů, kte-
ří chtěli za pozemky nesmyslné částky, a zdálo se, že věc půjde k ledu. 
Rada města Dobříše musela zakročit, protože si vznik tohoto zařízení přá-
la, a proto po návrhu Dr. Frankla vzala na sebe úkol prostředníka. Byla za-
ložena komise, do které byli zvoleni pánové J. Rys, A. Schart, V. Svoboda, 
J. Tichota a F. Havelka, a té se nakonec podařilo vše urovnat.
Do sporu vstoupil i majitel zahradnictví p. Prokop, který vlastnil jeden 
z důležitých pozemků, ale i on poté, co začali místní obyvatelé jeho živ-
nost bojkotovat, ustoupil a pozemek také prodal. V březnu roku 1931 
se zdálo, že vše je na dobré cestě a pro další měsíc se již měl pozemek 
obehnat plotem. Byla také založena stavební komise, jejímiž členy byli 
senátor Johanis, pánové Koliš, Neumann, Kolínský a Hauf z Prahy, pan 
Novák z Mělníka a zástupce města Dobříš Dr. Frankl. Už v této době se 
počítalo, že ústav bude mít minimálně 200 lůžek, a komise měla v plánu 
navštívit moderní ústavy u nás i v Německu. Místní počítali, že do roka 
se bude stavět, ale nakonec to trvalo až do roku1938 a účel sanatoria 
se několikrát změnil, jen jméno Tomáše G. Masaryka zůstalo. 

Petr Kadlec

Přijde Dobříš o lokálku do Prahy?
S údivem jsem si přečetl informaci, že Rada 
Středočeského kraje schválila na svém zasedání 
zrušení či omezení provozu na 12 železničních 
tratích. Mimo jiné také na trati Čisovice–Mní-
šek–Dobříš, kde se počítá s omezeným pro-
vozem jen v letní sezóně. Podle radního pro 
dopravu Středočeského kraje Petra Boreckého 
jsou pro mnoho cestujících vlakové tratě zasta-
ralé!? Přitom do uvedeného úseku investovala 
správa železnic v předchozích letech, jak jsem 
zjistil, 107 milionů korun. Teď po dokončení 
celé modernizace přestanou po kolejích vlaky 
jezdit a tato významná investice do ekologické 
dopravy se znehodnotí. Jako další důvod uvádí 
malou vytíženost v poměru k nákladům na pro-
voz. Jistě, přeprava na méně vytížené trati není 
rentabilní. Tak to bylo vždycky. Rentabilní tratě  

obsazují soukromí dopravci a stát dotuje ty 
ostatní jako veřejnou službu. Tuto službu ob-
jednává kraj a prostředky na ni poskytuje státní 
rozpočet. Kraj tedy v celkové bilanci nic neušetří, 
jen se zhorší dopravní obslužnost. Náklady na 
údržbu trati se nesníží, musí se udržovat i bez 
osobní přepravy. Větší rentabilitu by zajistila 
podpora nákladní dopravy, tak aby se firmám 
vyplácela a koleje byly více vytížené. Byl by to 
i významný ekologický počin – dostat část silnič-
ní přepravy na koleje. To je ale na jinou diskuzi. 
Údajně má být toto rozhodnutí ještě projed-
náno s dotčenými samosprávami (proč ne pře-
dem?). Proto veřejně vyzývám vedení města, 
aby se zásadně postavilo proti tomuto záměru 
současného vedení Středočeského kraje.

Jan Procházka, zastupitel

Zaspala nám lokálka
V letošním roce jsme dostali zprávu, že kromě víkendového jízdního 
řádu bude zrušena osobní doprava na vlakové dráze do Dobříše, tedy 
přesněji od Mníšku. Ještě ve dvacátých letech minulého století přitom 
byla hlavním dopravním prostředkem, kterým se dalo dostat do Prahy. 

Už od zahájení provozu ale byla spojena s pomalou jízdou a nedo-
chvilností. Jak se psalo v dobovém tisku: „Nejen že jede bezpříkladnou 
‚hokynářskou rychlostí‘, ale odpočívá na každé stanici k neuvěření.“ 
Těžko říct, co mohlo být příčinou, ale naše lokálka jezdila po jedné 
z mála soukromých tratí. Po vzniku republiky byla zestátněna, ale pro-
blémy nezmizely. V létě roku 1920 to došlo tak daleko, že si u mini-
stra železnic stěžoval i senátor František Soukup: „Včera jsem byl na 
lokálce Dobříš–Praha svědkem hrozných scén. Tato lokálka, která jezdí 
z Dobříše do Prahy celých pět hodin, měla zpoždění půl třetí hodiny. 
Ve Vraném čekala celou hodinu a ve Vršovicích přes hodinu. Rozčíle-
ní lidí bylo ohromné. Všichni nadávali na ministerstvo a na republiku. 
Úředníka nebylo nikde vidět. Nakonec se rozzlobili i zřízenci a udělali 
krátký proces. Rozhodli se, že pojedou i proti zákazu, upozornili na to 
obecenstvo a s nasazením vlastního života se takto konečně dostali 
do Prahy. Nepřejte si slyšet, co lidé v Praze pak mluvili, co se děje na 
této lokálce Praha–Krč–Vrané–Dobříš, to volá prostě do nebes! A to se 
děje nepřetržitě! Takto to prostě dál nejde! Pane ministře, dejte pro-
sím, tyhle věci vyšetřit, vyházejte polovinu neschopných a ničemných 
úředníků a zaveďte železnou rukou pořádek! Za takové krvavé jízdné, 
jaké dnes musí lid platit, mají aspoň nárok, aby věděli, kdy dojedou, 
a nemusili celé hodiny utrácet drahocenný čas a proklínat správu, kte-
rá neumí dat do pořádku ani takovou lokálku, jako je krčská, vydaná už 
na posměch celému světu.“ 

Z historie města Dobříše
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zprávy z 19. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce, konaného 
dne 28.6.2021:

Zastupitelstvo obce schválilo:
– celoroční hospodaření obce a závěrečný 

účet obce za rok 2020 včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce Stará 
Huť za rok 2020 bez výhrad;

– účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 
2020;

– záměr prodeje části pozemku parc. č. 835/1 
o výměře cca 7 m2, části pozemku parc. 
č.  387/11 o výměře 112 m2, části pozemku 
parc. č. 387/14 o výměře 23,5 m2, části po-
zemku parc. č. 74/1 o výměře 39 m2, části 
pozemku parc. č. 838/3 o výměře 87 m2 a po-
zemku parc. č. 78/2 o výměře 212 m2, vše 
v k.ú. Stará Huť, a koupi části pozemku parc. 
č. 74/2 o výměře 6 m2 a části pozemku parc. 
č. 891/1 o výměře 52 m2, vše v k.ú. Stará Huť;

– uzavření Dodatku č.14 ke smlouvě o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na 
roky 2010 až 2024 uzavřené podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů (linka č. 338, 361, 437) 
mezi Hlavním městem Prahou, zastoupenou 
organizací ROPID – Regionální organizátor 
Pražské integrované dopravy IČ: 60437359, 
zainteresovanými obcemi a společností 
ARRIVA Střední Čechy s. r. o., IČ: 25620886;

– uzavření Smlouvy na sběr, přepravu a naklá-
dání s komunálními odpady včetně příloh 
č. 1 a 2 mezi Obcí Stará Huť a společností Do-
kas Dobříš s. r. o., IČ: 25144251;

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-6028971/SOBS VB/1 (p-2021-702), 
Stará Huť, kNN pro p.č. 130/3 mezi Obcí 
Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
IČ: 24729035;

– pomoc obcím na jižní Moravě postiženým 
tornádem formou peněžního příspěvku ve 
výši 300 000 Kč tak, že částka bude rozdělena 
mezi 4 obce – Hrušky, Moravskou Novou Ves, 
Lužice a Mikulčice;

– Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou INVE-
SSALES, spol. s r. o., IČ: 62957678;

– Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovite-
lem Rostislavem Protivou, IČ: 10209433;

– úpravu komunikací v rozsahu Pod Choto-
buší a přilehlé křižovatky, z Malostranské 
k  Sosnám a dále směrem k Památníku Kar-
la Čapka a pověřuje radu obce schválením 
Smlouvy o dílo s výhercem poptávkového ří-
zení na tuto akci a starostu podpisem smlou-
vy o dílo na tuto akci; 

Zastupitelstvo obce neschválilo:
– záměr prodeje pozemku parc.č. 229/22 

a parc. č. 229/23 v k. ú. Stará Huť;
– koupi nemovitosti č. p. 450 v obci Stará Huť;

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– informaci o rozpočtových opatřeních 4 a 5/2021 

schválených radou obce;
– informaci o investičním záměru Zásobení 

Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou;

V diskusi starosta obce informoval o dokonče-
ní vnitřního vybavení nové MŠ a o demolici sta-
ré MŠ, dále informoval, že výstavba nových ka-
bin TJ bude do půlky července hotová a bude 
se žádat o stavební povolení na likvidaci sta-
rých kabin. Dále starosta informoval, že nová 
přečerpávací stanice ATS je již hotová, čeká se 
pouze na el. připojení. Na dotaz pana Lako-
mého pak starosta odpověděl, že kontejner 
na stanovišti tříděného odpadu Malostranská 
zkušebně umístěn byl, ale vzhledem k tomu, 
že do něj byly odkládány směsné a komunální 
odpady a dále objemné krabice, nesplňovalo 
jeho umístění svůj účel a proto byl kontejner 
odstraněn. 

Poděkování 
Rádi bychom tímto vyjádřili obrovský dík paní Marii Švehlové, která téměř šest let docházela do 
naší knihovny a neúnavně se věnovala našim čtenářům. Kromě běžné práce s knihami, jejich evi-
dencí, pořizováním, ale i vyřazováním, se během té doby přizpůsobila hned dvěma novým pro-
středím. To když jsme z důvodu rekonstrukce budovy obecního úřadu knihovnu dočasně stěho-
vali na náves a pak zpět, do dnešních nových prostor. Také jsme na popud Knihovny Jana Drdy 
v Příbrami, která zastřešuje činnost knihoven v regionu, zavedli elektronickou evidenci a zapojení 
do online prostředí. Ke všemu se postavila s odvahou sobě vlastní a zvládla vše báječně. Po dobu 
svého působení připravila s místními čtenářkami mnoho Pohádkových babiček pro nejmenší, 
vždy velmi osobitě pojatých. Navštěvovala místní základní a mateřskou školu nebo připravila pro 
nejmenší čtenáře program v knihovně. Během letošních jarních měsíců zaučovala paní Danu Jaro-
šovou do tajů knihovnické práce.
Milá paní Švehlová, velice si vážíme Vaší práce pro naši obec, pro naše občany a přejeme hodně 
zdraví a neutuchající elán, kterým povzbuzujete své okolí.

Petr Dragoun, starosta

Pouťové posezení
Po dlouhé odmlce jsme se mohli opět společně setkat, a to na příjemném pouťovém posezení 
v kulturním domě s kapelou Kamarádi p. Šťastného. Velké poděkování patří jemu, pánům Libické-
mu, Bedřichovi a Zlatohlávkovi za příjemně strávené odpoledne s hudbou i tancem. Panu Váňovi 
pak velké díky za celebrování bohoslužby Slova. A nemalé díky patří i paní Padevětové za péči 
o naši kapličku. 

Pozvánka 
Zveme občany naší obce na 21. veřejné za-
sedání zastupitelstva obce Stará Huť, které 
se koná v pondělí dne 13. 9. 2021 od 18.00 
hod. v Kulturním domě Stará Huť.

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

Poděkování 
Tímto chci moc poděkovat Obecnímu úřadu 
ve Staré Huti za milý a příjemný dárek k mému 
jubileu.

František Martínek

Děkuji tímto obecnímu úřadu a Klubu dů-
chodců za dárek a blahopřání k mému život-
nímu jubileu.

Josef Lojín

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

Vzpomínáme
Dne 24. srpna jsme vzpomněli nedožitých 
85 let pana Václava Maška ze Staré Huti, který 
nás navždy opustil 13. června letošního roku.
Zároveň tímto děkujeme Pohřební službě 
pana Karla Vlčka za profesionální zajištění po-
hřbu a důstojné rozloučení.

Nikdy nezapomeneme, truchlící rodina 

Dne 5. 9. uplyne 5  smut-
ných let, kdy nás navždy 
opustila paní Hana Vimm-
rová ze Staré Hutě. 

S láskou vzpomínají  
dcera Kateřina s rodinou 

a sestra Libuše 

Dne 9. 9. 2021 uplyne 
5 smutných let, co nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček 
pan Karel Kříž, který by 
se dne 1.10.2021 dožil 
90 let. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu svou  
vzpomínku s námi. 

Stále s láskou vzpomíná rodina

Dne 28. 9. 2021 to bude již 5 let, co nás navždy 
opustil pan Pavel Břížďala ve věku 62 let,  kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomínají manželka, dcera, syn, 
vnoučata a sestry Marie a Jaroslava 
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Blahopřání
V měsíci září oslaví své životní jubileum paní 
Marcela Břížďalová a pánové Alois Pošvář 
a Josef Pluhař. Srdečně blahopřejeme!

Letos v září oslaví své životní jubileum náš sta-
rosta, pan Petr Dragoun. V čele naší obce je již 
více než dvacet let a za jeho starostování Stará 
Huť vzkvétá. Jeho osobní nasazení je obdivu-
hodné a příkladné pro své okolí i ostatní zastu-
pitele. Má přirozenou autoritu, dokáže dovést 
do úspěšného konce i složitá jednání a přitom 
se držet předem vytčeného cíle. Podporuje 
rozvoj spolků jak z pozice starosty, tak i svou 
osobní angažovaností, je aktivní sportovec. 
Zúčastňuje se a je vítaným a vděčným návštěv-
níkem kulturních, společenských, sportovních 
a spolkových akcí. Neváhá přispět pomocí 
i  jako soused a kamarád. Obecním záležitos-
tem se může věnovat s velkou intenzitou také 
díky pochopení své rodiny, hlavně manželky 
Mirky. Petře, blahopřejeme Ti k jubilejním na-
rozeninám, děkujeme Ti při této příležitosti za 
vzornou práci pro obec a přejeme Ti do příš-
tích let krom všeho dobrého hlavně stálý elán 
a pevné zdraví. 

Zastupitelé obce Stará Huť 

Do školy ve Staré Huti jsem nastoupila v září 
1966. Tehdy měla škola úplně jiný ráz. Topilo 
se jen ve třídách v kamnech, nebyly splacho-
vací záchody, do školy nebyla zavedena voda. 
Školnicí tehdy byla paní Marie Dragouno-
vá. Nejen, že uklízela všechny třídy, chodby 
a  záchody, ale musela nanosit i uhlí do tříd 
a připravit kamna na zátop. Často jí pomáhal 
manžel pan Miloslav Dragoun. Chodil s nimi 
i tehdy pětiletý syn Péťa a vlčák Sylva. O rok 
později začal malý Petr navštěvovat 1. třídu. 
První základy vzdělání mu předával pan řídící 
učitel Šobíšek. Petr se již tehdy hrnul do kaž-
dé práce. Po vyučování jsme měli na prosbu 
MNV vyčistit pláže rybníka Strž. Sebrané pa-
píry jsme měli spálit. Rybník byl vypuštěný 
a rákosí suché. Nějakým nedopatřením se sta-
lo, že rákosí začalo hořet. A právě Petr s ostat-
ními kluky začali duchapřítomně oheň hasit. 

Nalámali zelené větve v nedalekém lesíku 
a těmi plameny uhasili. Čas rychle běžel. Petr 
vystudoval strojní průmyslovku, pak absolvo-
val vojnu a oženil se. Vzal si svou současnou 
ženu Mirku. Když jejich dvě dcerky chodily 
do školy, stal se Petr předsedou SRPŠ. Už teh-

dy neměl rád zbytečné řečnění, ale rovnou 
se  hrnul do práce. A takový je pořád. Pro naši 
obec toho udělal moc. Nejen jako starosta, ale 
i jako občan. Do dalších let Ti, Petře, přeji pev-
né zdraví a spoustu radosti z vnučky Rozárky. 

Mgr. Marie Volfová

V pátek 27. srpna proběhla v obci kolaudace nové mateřské školy
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Národní házená
První zářijový víkend patří opět našim děvčatům, která jedou bojovat 
o medaile na Mistrovství ČR v Krčíně v kategorii starších žaček. Budeme 
doufat, že děvčata obstojí v konkurenci a medaili dovezou. Věřme, že co-
vidová situace bude příznivá a fanouškům z řad rodičů a příznivců naše-
ho oddílu umožní účast a podporu na místě. A všechny ostatní prosíme 
o podporu a fandění na dálku.  
Mladší žáci bojovali o umístění na Poháru ČR o týden dříve v západočes-
kých Ejpovicích. O výsledcích obou sportovních klání vás budeme infor-
movat v dalším vydání z důvodu termínu uzávěrky tohoto čísla.
Během prázdnin se muži zúčastnili turnaje v daleké Chropyni. Postupně 
se utkali s druholigovým týmem 1. NH Brno (prohra 9:13), druholigovými 
Vítkovicemi (vítězství 16:15), druholigovou Chropyní (vítězství 14:8) a na 
závěr přišla prohra s prvoligovou Rokytnicí 9:15. V konečném pořadí tur-
naje vybojovali muži 3. místo. Nejlepším hráčem turnaje, zároveň nejlep-
ším útočníkem a také střelcem, byl vyhlášen  m.n.h. Jiří Pešek.

V pátek 27. srpna proběhla také 
kolaudace nových kabin na hřišti

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

Jiří Pešek přebírá ocenění z rukou zástupce nejmladší generace  
pořádajícího házenkářského oddílu

Účastníci turnaje v Chropyni Družstvo mužů na turnaji
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Z historie házené ve Staré Huti (3)
Pokračování ukázek z připravované publikace 
o historii české (později národní) házené ve 
Staré Huti

Období 80. let 20. století
Tuto kapitolu lze nazvat pro huťskou házenou 
obdobím velkých změn. Zřejmě na popud 
moravských klubů se změnil název z české na 
národní házenou a došlo ke změně struktury 
soutěží. Ve snaze po zkvalitnění nižších kraj-
ských soutěží a malého počtu mužstev v  ně-
kterých krajích byly zrušeny II. ligy a pro po-
stup do I. ligy byly zavedeny kvalifikace. Právo 
na účast v kvalifikaci měli vítězové jednotlivých 
krajských přeborů a do I. ligy z ní postupovaly 
první dva týmy. Pro oddílová „béčka“ a doros-
tence byly zavedeny společné krajské soutěže. 
Tento pokus byl po několika letech zrušen, pro-
tože nepřinesl předpokládané zlepšení a efekt 
byl spíše opačný. Bez možnosti postupu  do 
vyšší soutěže ztrácely oddíly motivaci, úroveň 
hry v  některých krajích spíše poklesla a tak 
se vedení SNH po několika letech zase vrátilo 
k původnímu systému. Kvalifikace byla zrušena 
a obnovila se II. liga, nejprve u mužů a později 
i u žen.

V našem oddíle bylo toto období také zlomo-
vým. Začátek osmdesátých let tomu sice ještě 
nenasvědčoval. Ženy v roce 1980 sestoupily 
z  I. ligy. Přesto brankářka Hanka Dundáčková 
(roz. Stočesová) byla opět vybrána do družstva 
Čech. Postupně se však začal projevovat gene-
rační problém a u žen navíc převažovat rodin-
né a mateřské povinnosti. Díky doplnění o na-
dané mladé hráče a hráčky patřili nadále muži 
i ženy v rámci Středočeského kraje k nejlepším 

a ženy se v tomto období staly několikrát pře-
bornicemi kraje. V kvalifikacích o I. ligu už ale 
na soupeřky nestačily. Mužům v první polovině 
osmdesátých let chyběl často malý krůček k ví-
tězství v přeboru. Přesto se v roce 1985 dočkali 
možnosti zahrát si kvalifikaci o I. ligu, když vítěz 
přeboru Podlázky účast odmítl. Hlavně pro ty 
starší to byla hezká tečka za jejich sportovní 
kariérou. Zvláště když se obě kvalifikace hrály 
na jižní Moravě (muži ve Veselí nad Moravou 
a ženy ve Vracově). U obou týmů se jednalo 
spíše o krásný výlet na Moravu, protože i ženy 
neměly šance na postup do nejvyšší soutěže. 
Města, kde se kvalifikace hrála, leží navíc blízko 
sebe. Obě družstva se tak po večerech setkáva-
la a užila si to tak, že účastníci na to do dneška 
vzpomínají. Po kvalifikaci ukončila aktivní čin-
nost většina starších hráčů a mladí, převážně 
útočníci, vedení Michalem Lindou a  Karlem 
Dragounem, přešli na mezinárodní házenou. 
Založili oddíl v Dobříši a hráli několik let kraj-
ský přebor ve sportovní hale. Někteří z nich se 
později do Staré Huti vrátili. Družstvo mužů 
sice nezaniklo, ale úrovní kleslo do krajské 
soutěže. Naopak ženy se lepšily. Na kvalifikaci 
o I. ligu v Dluhonicích v roce 1987 pod vede-
ním trenéra J. Stamberga a vedoucí družstva 
M. Vodenkovou skončily třetí, za postupující-
mi Chomutovem a Pustějovem. Bylo to jejich 
nejlepší umístění v kvalifikacích. Kvalita týmu 
měla stoupající úroveň, ale jak už to u žen bývá, 
některé daly přednost založení rodiny a musely 
je nahradit začínající dorostenky.

Pozadu za dospělými nezůstaly ani mládežnic-
ké týmy. Žáci vyhráli přebor kraje v letech 1980, 
1985 a 1987 a žákyně v roce 1980 a reprezento-
valy Starou Huť na přeborech republiky. Stejně 

úspěšní byli v 1982 dorostenci, kteří pod ve-
dením trenéra F. Peška skončili na mistrovství 
pátí. V polovině osmdesátých let měla v mlá-
dežnických kategoriích Stará Huť zastoupení 
ve všech kategoriích a pravidelně obsazovala 
přední místa v přeboru kraje.

Velkou zásluhu kromě trenérů a vedoucích 
týmů na tom měl Karel Slepička, který zajišto-
val veškerý chod oddílu, včetně shánění peněz 
na činnost. Proto největší ztrátou pro oddíl 
bylo jeho náhlé a nečekané úmrtí 6. 9. 1984. 
Byl posledním aktivním funkcionářem zaklá-
dající party a staral se prakticky o všechno ko-
lem zápasů, turnajů a ostatní činnosti. Někteří 
členové oddílu se obávali, že to bude konec 
házené ve Staré Huti, protože se nikomu do 
papírování a organizování činnosti oddílu ne-
chtělo. Jak vidno, nestalo se tak... Nakonec se 
funkce jednatele a organizačního pracovníka 
ujal Jan Stamberg, který už před tím K. Slepič-
kovi pomáhal. A to i přes to, že do konce sezony 
1984/85 byl současně ještě aktivním hráčem 
A  týmu mužů a ve druhé polovině osmdesá-
tých let navíc trenérem žen. Nutno dodat, že 
mu hodně pomáhali někteří další aktivní čle-
nové oddílu. Výbor tvořili předseda I. Sainer 
ml., pokladní M. Vodenková s pomocí H. Dun-
dáčkové, trenéři Sl. Dundáček a Fr. Pešek. Právě 
pod vedením trenéra Fr. Peška začala vyrůstat 
nová generace hráčů, kteří sbírali úspěchy v žá-
cích a dorostencích a ze kterých i díky jeho tre-
nérským schopnostem a obětavé práci se po-
stupně rodilo nejlepší mužstvo mužů, jaké kdy 
Stará Huť měla. Ale o tom zase někdy příště.

Za pomoci podkladů pamětníků Pavla Pince  
a Josefa Tichého, zpracoval Jan Stamberg

Sestava mužů na kvalifikaci o I. ligu v roce 1985 zleva stojící: 
kapitán František Pešek, Ivo Sainer, br. Jiří Bláha, Miroslav Burian a Jan Stamberg 

před nimi útočníci: Michal Linda, Štefan a Petr Pjaták a Jiří Neumann



velkoplošný 
a digitální tisk

malonákladový tisk

øezaná grafika

námìstí 
Komenského 454
263 01 Dobøíš

telefon: 
318 521 006

www.cdstudio.cz

30 Mb/s za 345 Kč měsíčně místo 395 Kč 

100 Mb/s za 495 Kč měsíčně místo 595 Kč

Ověřujte na 
www.nordictelecom.cz

SLEVA
NAPOŘÁD
Stabilní Nordic internet N+ bez závazku

Překvapivá volnost

60
Mb/s

495 Kč

395 Kč
měsíčně

Akce platí do 31. 10. 2021.



TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝPRODEJ

SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VÝHODNÉ CENY

AREÁL FIRMY NOHEL GARDEN a.s.
od 8:00 do 11:00 hod.

25. 9. 2021
9. 10. 2021

NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 3 km od Dobříše, tel.: 318 533 532 - 5, office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz

VŠE PRO DŮM I ZAHRADU:
- PODZIMNÍ HNOJIVA, PŘÍPRAVKY  
   NA HUBENÍ HLODAVCŮ, PESTICIDY
- ZAHRADNÍ NÁŘADÍ, PLASTOVÉ 
   A KERAMICKÉ OBALY
- HŘBITOVNÍ LAMPY
- DEKORAČNÍ SVÍČKY

POZOR! PLATBA JE MOŽNÁ 
POUZE V HOTOVOSTI!

PRODEJ SE BUDE ŘÍDIT 
AKTUÁLNÍMI NAŘÍZENÍMI 
VLÁDY.



Rozvrh lekcí DOSPĚLÍ platný od 13. 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

18.00–18.55
ZUMBA

Radka

19.05–20.00
FELDENKRAISOVA METODA
pohybový aparát – páteř, klouby

Ivana

MALÝ
SÁL

18.15–19.10
DYNAMICKÁ JÓGA

Klára

19.30–20.25
SPINNING ***

Milan

Ú
te

rý

VELKÝ
SÁL

10.00–10.55
MAMINKY S KOČÁRKY
uvnitř / venku / dle počasí

Klára

18.00–18.55
JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA

Linda

19.05–20.10
PUMP BODY ***

Hedvika

MALÝ
SÁL

18.00–18.55
TRX – závěsný systém ***

Kamila

St
ře

da

VELKÝ
SÁL

18.30–19.25
DYNAMICKÁ JÓGA

Pavla

19.30–21.00
DOSPĚLÍ STEP / DANCE TEAM

neveřejný trénink

MALÝ
SÁL

8.30–9.25
RANNÍ  JÓGA

Klára

10.00–10.55
TRX – závěsný systém ***

Hedvika

18.20–19.15
BODY & MIND MIX

posilování, tai–chi, jóga
Ivana

19.30–20.25
SPINNING ***

Milan

Č
tv

rt
ek

VELKÝ
SÁL

18.00–18.55
STEP – BODY

Míša

19.15–20.40
TBW – total body workout

Simona

MALÝ
SÁL

18.10–19.05
TRX – JÓGA ***

Klára

19.15–20.10
BODY – PILATES

Lenka

Pá
te

k MALÝ
SÁL

8.30–9.25
RANNÍ JÓGA

Linda

So
bo

ta VELKÝ
SÁL

9.00–10.10
PUMP BODY ***

Hedvika

N
ed

ěl
e

VELKÝ
SÁL

18.30–19.25
PROBLÉMOVÉ PARTIE

Kamila

19.30–20.25
DANCE TEAM

neveřejný trénink

85 min.

*** Na tyto lekce jsou nutné REZERVACE přes rezervační systém na www.aerobikdobris.cz. Aktuální rozvrh na každý den naleznete vždy na webu v sekci ONLINE ROZVRH.



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

NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou 
tradicí v oblasti rehabilitace; podpora odborného růstu 
a dalšího vzdělávání; platové ohodnocení dle vzdělání a délky 
praxe; možnost práce s robotickými přístroji; možnost 
výhodného ubytování pro zaměstnance; 5 týdnů dovolené; 
příspěvek na stravování; závodní stravování v rámci vlastního 
stravovacího zařízení; bezplatné využití sportovního areálu; 
možnost využití podnikové rekreace a další benety.

FYZIOTERAPEUT 
VŠEOBECNÁ SESTRA/MASÉR
NUTRIČNÍ TERAPEUT

Bližší informace: na personálním oddělení
anna.matejckova@vlrz.cz 
nebo na tel. čísle: 727 899 392

POŽADUJEME: odbornou způsobilost k výkonu povolání 
fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb.; spolehlivost; 
morální a občanská bezúhonnost; schopnost týmové 
spolupráce; vhodné i pro absolventy bez praxe.

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU
Nabízí volná pracovní místa na pozice

Termín nástupu: ihned



Dobříšské listy – regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. Registrováno pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR – MK ČR E 11728. Vydává: Stanislav Frank, 
U Ovčína 1471, 263 01 Dobříš, IČ: 61658537 ve spolupráci s MěÚ Dobříš a Obcí Stará Huť v nákladu 3 500 výtisků. Vychází měsíčně. Místo vydání: CD STUDIO, 
Komenského nám. 454, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 006. Redakce: Ing. Denisa Havlíčková, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz. 
Příjem inzerce: CD STUDIO, Komenského nám. 454, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 006, e-mail: inzerce@cdstudio.cz. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. 
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce. Číslo 9/2021 vychází 2. září 2021.

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

JAZYKOVÉ KURZY                                                 

Komenského nám. 454 Dobøíš
2. patro, tel.: 605 986 129 

silva@jazykovaskoladobris.cz
www.jazykovaskoladobris.cz

Zápis 1. 9. – 3. 9. 2021
od 15 do 19 hodin

• • •

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

S PEPOU
MATEMATIKA

Doučování ZŠ, SŠ a VŠ matematiky
Příprava na maturitu, přijímací zkoušky na SŠ a VŠ 
Individuální konzultace dle potřeby žáka či studenta
Matematické semináře 

Více na: www.matematika-s-pepou.cz
Kontakt: Dr. Josef Prachař, telefon: 725 878 730
E-mail: prachar@prospeko.cz





Praha a střední Čechy 100.7 FM R-REGION

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

s Českým rozhlasem Region




