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TÉMA MĚSÍCE: 

Foto: Michael „Hrabák” Kočí

INFORMACE Z RADNICE: Podzimní 
svoz zeleně ze zahrad v Dobříši, 
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Povolební slovo starosty Pavla Svobody

Vážení spoluobčané, 
před týdnem proběhly volby do dobříšského 
zastupitelstva. Děkuji vám všem, kterým osud 
města není lhostejný a kteří jste přišli hlasovat. 
Nyní probíhají povolební jednání mezi zvolený-
mi zastupiteli, kteří budou město řídit do pod-
zimu roku 2026. Ustavující zastupitelstvo, které 
bude volit nového starostu či starostku a členy 
rady města, je plánované na 20. října 2022. 
V úterý 6. září se naším městem prohnala prud-
ká supercelární bouře. Silnému větru a kroupám 
podlehlo několik desítek stromů, poškozeny 
byly střechy 6 obytných domů, na velké části za-
hrad došlo k předčasné sklizni. Naštěstí se tato 
bouře obešla bez zranění osob. Děkuji všem, 
kteří jste se do likvidace škod pustili ještě ten 
samý den, přes noc i v dalších dnech. Zvláštní 

poděkování si zaslouží hasiči. V Dobříši zasaho-
valy jednotky HZS Dobříš, HZS Příbram, JSDH 
Dobříš, Stará Huť, Mníšek p. Brdy, Svaté Pole, 
Nová Ves p. Pleší, Rybníky, Rosovice a Kytín.
Do odstraňování škod se ihned zapojili také 
strážníci Městské policie Dobříš a pracovníci  
Dokas a VHS. Bylo třeba zajistit poškozené 
střechy, odborně kácet padlé stromy, odpojit 
elektrický proud z povalených lamp veřejného 
osvětlení, čistit zanesené kanály a mnoho další-
ho. Příroda nám i v dalších dnech ukazuje svou 
sílu. Vytrvalé deště nejen že naplnily všechny 
rybníky v okolí, ale způsobily i zatopení zahrad 
a sklepů v západní části našeho města, u  pole 
směrem na Hostomice. To je oblast, která je 
dlouhodobě ohrožena v případě vytrvalých 
dešťů. V roce 2020 vznikla studie protipovodňo-
vých opatření, kterou najdete i na webu města. 
Následně se o celé povodí Kocáby, kam Dobříš 
patří, začali zajímat v Povodí Vltavy. Ti  zadali 
u  společnosti SWECO Hydroprojekt, a. s., vy-
pracování podrobné studie možných opatření 
v celé oblasti. Projektanti naši „dobříšskou“ stu-
dii zahrnuli do podkladů pro celé povodí Ko-
cáby. Studie předpokládá výstavbu nových re-
mízků, terénní úpravy, prohloubení existujících 
rybníků. Následně z pověření Povodí Vltavy kon-
taktovali projektanti vlastníky pozemků s cílem 
získat souhlasy pro realizaci navržených opat-
ření. Tato etapa skončila letos v červenci. Tento 
měsíc bude zveřejněno vyhodnocení. V březnu 
2023 by celý projekt měl skončit rozhodnutím 
Povodí Vltava, do kterých oblastí budou inves-
tovat, včetně dokončení dokumentace k územ-
nímu rozhodnutí pro zamýšlené stavby. Nyní 

tedy ze strany města čekáme na výsledek studie 
a  rozhodnutí Povodí Vltavy. Na jaře příští rok 
se buď dozvíme, že Povodí Vltavy odsouhlasilo 
navržená opatření kolem Dobříše a pustí se do 
realizace, nebo že dali přednost jiným, z jejich 
pohledu rizikovějším lokalitám. V takovém pří-
padě by realizace protipovodňových opatření 
na západním okraji Dobříše byla na investici 
z rozpočtu města. A tedy na rozhodnutí nového 
zastupitelstva Dobříše. Povodí Vltavy pro letoš-
ní rok přislíbilo na území Dobříše jedinou akci, 
a tou je vyčištění koryta Pilského potoka. To by 
mělo proběhnout v příštích týdnech. 
Z dalších městských staveb pokračují práce na 
náměstí Komenského, především pokládáním 
dlažby. V říjnu by se měli dělníci vrátit k rekon-
strukci budovy pošty, kterou provádí soukromý 
investor. Intenzivně se pracuje na rekonstrukci 
ulice Okružní. Podle počasí v říjnu a částečně 
v listopadu budou probíhat opravy děr v ulicích 
před zimním obdobím. Tento a příští měsíc také 
proběhne podzimní výsadba. Bude vysazeno 
přes 70 stromů a 200 keřů. Nové stromy nahradí 
suché břízky na Větrníku či uschlé doubky před 
hřbitovem. Doplněny budou také stromy v alej-
ce na náměstí. Nová výsadba bude probíhat na 
náměstí Komenského, kde podle projektu jsou 
plánovány nové stromy i keře. Další pás cibu-
lovin bude vysazen kolem Pražské ulice. Pokud 
máte chuť se podívat do brdské přírody, na stát-
ní svátek 28. října 2022 se koná tradiční pochod 
na Čtyřmezí, kde se setkávají občané Rosovic, 
Bukové, Hostomic a Dobříše. 

Pavel Svoboda, starosta
Foto: Michael „Hrabák” Kočí

Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 8. 9. 2022

V úvodu posledního zasedání zastupitelů města 
Dobříše v tomto volebním období byl schvá-
len navržený program zářijového jednání beze 
změn. Jednání probíhalo ve společenském sále 
Kulturního střediska Dobříš.

Z výročního 30. zasedání rozhodli zastupitelé 
města o hlavních bodech programu zasedání 
takto:
 
SCHVÁLENÉ BODY:
• Rozpočtové opatření č. 4/2022 a přehled 

o  plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 
2022

• Navržené dotační programy pro rok 2023
 Dotační fond bude pro rok 2023 tvořen 2 % 

inkasovaných a daňových a nedaňových pří-
jmů v roce 2021, odhadem celkem 3,9 mil. Kč. 
To je o 249 000 Kč více, než se rozdělovalo 
v  letošním roce. Prostředky jsou rozděleny 

do 3 programů – Sport a tělovýchova: 67 % 
z celkového objemu dotačního fondu, Kultu-
ra a umění s podílem 12 % a Volný čas s 21 %.

• Prodej hrobky v majetku města vybrané-
mu zájemci za 50 000 Kč

• Výjimku z doby nočního klidu a zařaze-
ní akce „Rodinný den“ do tradičních akcí 
dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kte-
rou ZM nově vydalo namísto stávající OZV 
č. 4/2021

 Zastupitelé schválili novou výjimku z doby 
nočního klidu, a to na základě žádosti orga-
nizátora doufejme nové dobříšské hudební 
akce s názvem „Den rodin“. V plánu je pořá-
dat tuto akci o jedné červnové sobotě. Doba 
nočního klidu je zkrácena na čas od 1.00 na-
vazující neděle. Díky této nové akci byla vydá-
na nová obecně závazná vyhláška č. 1/2022, 
která s účinností od 24. 9. 2022 nahradila OZV 
č. 4/2021. První ročník se bude konat 10. 6. 

2023. Těšit se můžete na velmi zajímavý hu-
dební program a mnoho dalších aktivit (ne-
jen) pro děti.

• Změnu jednacího řádu zastupitelstva, kdy 
audiovizuální záznamy z jednání zastupi-
telstva budou k dispozici na webu města 
a YouTube po dobu 5 let

NESCHVÁLENÉ BODY:
• Návrh na změnu územního plánu, kdy 

vlastník pozemků, společnost OSKA, s. r. o., 
navrhl změnit tyto pozemky z plochy „VD – 
plochy výroby a skladování“ na plochu „SM 
– plochy smíšené obytné – městské“

• Prodej pozemků p. č. 535/2 a 535/1 zájem-
ci o tyto pozemky

BODY VZATÉ NA VĚDOMÍ:
• Informace o činnosti finančního a redakč-

ního výboru
• Závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska 

a Novoknínska za r. 2021 a změnu stanov 
tohoto Svazku

• Plán obnov nemovitého majetku

Závěrem se zastupitelé rozloučili a starosta po-
zval všechny občany k zářijovým komunálním 
volbám. Zastupitelé, kteří získají nový mandát 
v dobříšském zastupitelstvu na základě voleb, se 
poprvé sejdou na ustavujícím zasedání Zastupi-
telstva města Dobříše ve čtvrtek 20. 10. 2022.

Zpracovala DH
Foto: Denisa Havlíčková
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Výsledky voleb do zastupitelstva města Dobříše 

Přehlídka rozpracovaných projektů

Náměstí Komenského
Na náměstí Komenského postupuje dláždě-
ní hlavních ploch, bohužel je komplikováno 
častou nepřízní počasí. Do konce října by však 
všechny hlavní plochy měly být dodlážděny. 
V posledním týdnu v září proběhly finální úpra-
vy vozovky před 1. ZŠ, jsou hotové příčné prahy 
i vyasfaltovány příjezdy v ulici Za Poštou a na-
pojení do Školní ulice. V následujících týdnech 
přistoupí zhotovitel, firma Metrostav, také k sa-
dovým úpravám, tzn. založení nových záhonů 
s květinami i keři. Výsadba nových stromů je na-
plánována na přelom měsíců října a listopadu. 

Okružní ulice
V Okružní ulici probíhají stavební práce bez zá-
sadních komplikací a podle schváleného har-
monogramu. Zhotovitel, společnost Strabag, 
dokončila položení nové sítě veřejného osvět-
lení, ve spolupráci s našimi vodohospodáři pro-
vedla úpravu uličních vpustí a provedla dopoje-
ní dešťové kanalizace do ulice Hálkova. V říjnu 
budou pokračovat práce pokládáním uličních 
obrub pro budoucí chodníky, vjezdy a parko-
vací stání. Vznikne také krátký chodník, který 

bezpečně dovede chodce na nároží ulice Okruž-
ní a  Brodecké. Na následnou asfaltaci a finální 
povrchy si počkáme do cca začátku listopadu. 

Denní stacionář v DPS na Dukelském náměstí
Vnitřní prostory v přízemí budovy DPS se mění 
na denní stacionář, který rozšíří nabídku so-
ciálních služeb pro seniory či spoluobčany 
s hendikepem. Hrubé zednické práce, vyzdívky 
a nové podlahy jsou již hotovy, průběžně pro-
bíhají práce na elektroinstalaci, na rozvodech 
vody a topení. Ve vnitřním atriu komplexu DPS 

Kandidátní listina Hlasy
Počet 

mandátů

číslo název abs. v %

1 KDU-ČSL a nezávislí 6 184 10,68 2

2 ANO 2011 15 346 26,50 6

3 ODS a nezávislí 15 391 26,58 6

4 NEZÁVISLÍ 4 151 7,17 1

5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 181 15,85 4

6 Otevřená radnice – PRO 4 843 8,36 2

7 JISTOTA A BUDOUCNOST 2 819 4,87 0

Občanská demokratická strana a nezávislí
Ing. Pavel Svoboda (52 let) – 1 165 hlasů
Bc. Dagmar Mášová (51 let) – 965 hlasů
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (46 let) – 862 hlasů
Ing. Martin Musil (57 let) – 757 hlasů
Mgr. Tomáš Vokurka, DiS. (40 let) – 751 hlasů
Ing. Lukáš Hořejší (40 let) – 730 hlasů

ANO 2011
Mgr. Tomáš Helebrant, MBA (48 let) – 852 hlasů
Ing. Markéta Čermáková, MBA (53 let) – 794 hlasů

Ing. Jiří Krotil (62 let) – 782 hlasů
Mgr. Eva Burešová (51 let) – 774 hlasů
MUDr. Martin Čermák (48 let) – 765 hlasů
JUDr. Jan Procházka (70 let) – 748 hlasů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Mgr. Jindřiška Romba, MPA (40 let) – 690 hlasů
Karel Čihák (62 let) – 581 hlasů
Štěpán Souček (47 let) – 580 hlasů
Mgr. Michal Ciboch (43 let) – 576 hlasů

KDU-ČSL a nezávislí
Miroslav Sochor (44 let) – 460 hlasů
MUDr. Magdaléna Ježková (40 let) – 364 hlasů

Otevřená radnice – PRO
Petr Kadlec (43 let) – 316 hlasů
Filip Kahoun (53 let) – 311 hlasů

NEZÁVISLÍ
Mgr. Stanislav Vacek, MPA (69 let) – 340 hlasů

Zpracovala DH (zdroj: www.volby.cz)

Zvolení zástupci za jednotlivé strany

vzniká dřevostavba, která rozšiřuje celkovou 
plochu a nabídne nový bezbariérový přístup, 
zimní zahradu a místo pro odpočinek. Násle-
dovat bude vybavení nábytkem, el. spotřebiči, 
vybavení koupelen a toalet atd. 

Šatny a sociální zázemí na zimním stadionu 
Dělníci finišují úpravy šaten, sociálního zázemí 
(sprchy, toalety) i přístupového vestibulu na 
dobříšském zimním stadionu. Byly kompletně 
opraveny čtyři šatny pro sportovce, včetně na-
vazujících umýváren a sprch, byly provedeny 
nové rozvody topení, elektroinstalace a vo-
dovodu. Stará dřevěná okna byla vyměněna 
za moderní plastová s mnohonásobně lepší 
izolační funkcí. Stejně tak byly vyměněny staré 
vstupní dveře za nové. Úpravu doznal i vstupní 
vestibul a spojovací chodba k šatnám. Čekáme 
na dodávku nových převlékacích lavic pro spor-
tovce, do zahájení nové zimní sezóny dozná 
menších stavebních úprav také prostor kiosku 
a občerstvení. 

Tomáš Vokurka, místostarosta města Dobříše
Foto: Denisa Havlíčková
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Co pro Vás znamená ocenění, které nyní zís-
káváte od občanů a vedení města Dobříše?
Ocenění vnímám jako poděkování, od široké 
veřejnosti „kostelních i nekostelních“ včetně ve-
dení města, za realizaci projektu obnovy varhan 
pro město.

Je něco, co byste si přál pro mladou generaci 
Dobříšáků a budoucnost města? 
Mladé generaci bych přál, aby uměla zvednout 
oči od svých mobilů a počítačů a vnímala život 
a krásu kolem sebe. Pro budoucnost města bych 
si přál, aby Dobříšáci uměli zasypávat vzniklé 
příkopy nedorozumění. 

Zpracovala DH
Foto: Denisa Havlíčková, Michael Hrabák Kočí, 

archiv Festivalu hudby Zámek Dobříš

Z MĚSTA A RADNICE

Jak dlouho už žijete v Dobříši a jak naše malé 
město vnímáte?
Z důvodu minimální šance získat byt v Praze 
jsem v roce 1974 nastoupil do Kovohutí Mní-
šek s příslibem získání bytu ve věžovém domě 
ve Fričově ulici 1240. Po kolaudaci na podzim 
v roce 1975 jsme se s dětmi přistěhovali na Dob-
říš. Takže to je již 47 let. Zpočátku jsme to s man-
želkou vnímali jako dočasné bydlení s přáním 
vrátit se zpět do Prahy. Ale jak běžel život, na-
rodily se nám ještě další dvě děti, vznikala nová 
přátelství, děti zde chodily do školky a školy, na-
konec jsme zjistili, že jsme na Dobříši zapustili 
kořeny.
Je zde příjemný život, krásná příroda, zdravíte lidi, 
které znáte třeba jenom od vidění, patříte sem. 

Co Vás vedlo k založení Sdružení na obnovu 
dobříšských varhan a zahájení Vaší neúnavné 
aktivity pro získávání finančních prostředků 

na tento nový unikátní hudební nástroj pro 
naše město? 
Po špatné zkušenosti, kdy navržené projekty 
řešení liturgického prostoru od předních archi-
tektů (Böhm, Hartl a Pleskot) nebyly některými 
farníky přijaty, církevními představiteli podpo-
řeny a památkáři byly zamítnuty, došlo k období 
nezájmu něco v kostele realizovat. 

A tak mě napadlo, že je třeba udělat něco, na 
čem jsme ve farnosti schopni se dohodnout, 
co neovlivní případné budoucí úpravy vnitřního 
prostoru kostela. A to byly nové varhany. Neu-
těšený stav na kůru, kde stála prázdná varhanní 
skříň od původního nástroje a provizorní zapůj-
čené malé varhany, bylo třeba dořešit. Kostel 
potřeboval nové varhany, které budou funkční, 
akceptující stávající prostor s malým dozvukem, 
schopné hrát jak liturgické skladby, tak i ostatní 
hudební literaturu. 

Ceny města Dobříše
Ceny města Dobříše byly od roku 2008 předány již řadě známých a významných 
osobností z řad sportovců, umělců, učitelů, podnikatelů a dalších veřejně pracujících 
lidí pro naše město. Právě díky tomuto ocenění si vždy máme možnost uvědomit, 
jak úžasné lidi máme mezi sebou a jak jen jeden člověk může dokázat mnoho věcí 
pro ostatní…

V roce 2022 získává Cenu města Dobříše za významnou činnost v oblasti kultury pan Ivo  
Kylar. Právě díky němu se totiž podařilo pro kostel Nejsvětější Trojice získat finanční prostřed-
ky na nové varhany, které budou znít pro naše město ještě další stovky let…
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Nové veřejné osvětlení autobusového nádraží Dobříš  
– I. etapa
V souvislost s plánovanou výstavbou veřejného 
osvětlení autobusového nádraží byly dne 13. 9. 
2022 zahájeny zemní práce od lampy č. 4 k lam-
pě č. 5. následně pak k č. 12 a č. 6., a nakonec 
v  zeleni k přípojným bodům. Plán je zhotovit 
vždy jeden úsek mezi lampami během jedno-
ho–dvou dní komplet. Tzn. rozebrání dlažby, 
výkop, položení chrániček, kabelů a zemnění, 
zasypání, zhutnění, popř. i zadláždění. Poté do-
jde k osazení nového veřejného osvětlení. 

Předpokládané dokončení prací je 15. 10. 2022, 
zhotovitelem je firma SunnyMont, s. r. o., Hosto-
mice, nabídková cena činí 470 346 Kč.
Uvedeným opatřením dojde ke zvýšení komfor-
tu a bezpečnosti pro cestující využívající veřej-
nou autobusovou dopravu.

Mgr. Martin Švarc, 
vedoucí odboru místního rozvoje

Foto: Denisa Havlíčková

Proti současným cenám elektřiny je to nárůst na 
osminásobek! Následně cena elektřiny dál stou-
pala až k 24 000 Kč za megawatthodinu a pak 
začala klesat. V ČR zůstala řada obcí, kterým se 
bez ohledu na cenu vůbec nepodařilo dodáv-
ky energie na příští rok nasmlouvat. I když byly 
ochotny zaplatit tržní cenu, nenašly obchodní-
ka, který by se zavázal jim požadované množství 
příští rok dodat. Starostové všech obcí se obra-
celi na svůj kraj či sdružení měst a obcí, aby pro 
města a obce a jimi zřízené organizace zajistila 
vláda snesitelné ceny energie a plynu.
Vláda ČR dne 12. 9. 2022 zafixovala ceny pro 
domácnosti i veřejné budovy. Právě do této ka-
tegorie patří budovy úřadů, škol či polikliniky. 

Strop pro elektřinu by měl být 6 Kč za kWh, 
tedy 6 000 Kč za MWh. Plyn byl zastropován na 
3 Kč/kWh. Kolik skutečně budeme příští rok pla-
tit, zatím ale neumíme přesně spočítat. Nyní se 
připravuje novela energetického zákona, která 
by deklarované zastropování cen měla upřesnit. 
Jsme tedy v očekávání, jak bude přesně limit 
formulován, na jaké všechny položky rozpoč-
tu města se bude vztahovat a zda tento zákon 
projde hlasováním obou komor parlamentu 
i  podpisem prezidenta. Pro město je zastropo-
vání dobrá zpráva, zastropovaná cena energie je 
proti současné cenně vyšší „jen“ třikrát. Nakou-
pená cena na burze by byla proti současné ceně 
dražší téměř devětkrát. 

Graf – cena elektřiny za MWh na burze

Energie pro město v příštím roce
Všechny nás zajímají ceny energií, změny se dotknou všech. Město Dobříš nakupovalo energie ob-
vykle na tři roky. Fixace současných cen z roku 2020 nám končí 31. 12. 2022. Od ledna budeme platit 
ceny nové. Na základě doporučení energetického poradce rada města schválila v červenci letošní-
ho roku nákup energií přímo na burze s tím, že vzhledem k rozkolísanému trhu jsme se rozhodli 
nakoupit elektřinu a plyn pouze na jeden rok. V létě ale cena letěla prudce vzhůru, nakonec jsme 
na rok 2023 zafixovali cenu v srpnu nákupem za částku 13 500 Kč/MWh. Zemní plyn se povedlo na 
Českomoravské komoditní burze Kladno nakoupit na rok 2023 za 6 500 Kč/MWh.

Ve městě potřebujeme pokrýt spotřebu cel-
kem 53 odběrných míst. Jedná se o budovy 
úřadu, školky, školy, domov s pečovatelkou 
službou, polikliniku atd. I když vláda ceny pro 
města zastropuje, přesto musíme přemýšlet 
nad každou rozsvícenou lampou, místností či 
přímotopem. 

Příklad č. 1: V minulé zimě stál provoz zimního 
stadionu jen na spotřebě energie od listopa-
du do března v průměru 130 tisíc Kč měsíčně. 
Za bruslařskou sezónu v trvání 5 měsíců to činí 
650 tisíc korun. I po zastropování bude cena 
trojnásobná, tedy kolem 385 tisíc za měsíc. 
Do konce tohoto roku bychom tedy měli mrazit 
led co nejvíc za staré ceny. A od ledna se modlit, 
aby byl velký mráz a spotřeba na chlazení ne-
byla vysoká. 

Příklad č. 2: Lampy veřejného osvětlení tvoří ve 
městě celkem 30 různých skupin. Pro jedno-
duchost 30 vypínačů. Neumíme tedy vypínat 
jen některé lampy v dané ulici či lampy v jed-
né konkrétní ulici. Ale vždy skupinu ulic, které 
mají jeden jistič/jeden vypínač. Spotřeba lamp 
veřejného osvětlení je nyní 432 MWh za rok ve 
vysokém tarifu C62d. Pokud bychom lampy po-
dobně jako některá další města vypínali v noč-
ních hodinách, kdy je na ulicích minimální pro-
voz, např. v čase 1.00 až 4.00, tedy na 3 hodiny, 
byla by roční úspora 1,5 mil. Kč. Samozřejmě lze 
uvažovat o různých kombinacích, např. že by 
toto vypínání probíhalo jen v pracovních dnech, 
případně jen v některých částech města. I tak je 
ale s takovým opatřením spojeno riziko zvýšené 
kriminality. 

Nejen u elektřiny je třeba myslet na úspory, 
podobně úvahy se týkají i topení plynem. Platí 
jednoduché pravidlo, snížení teploty o  1  stu-
peň Celsia znamená úsporu 6 % nákladů. 
Všichni teď můžeme přemýšlet o ceně, kterou 
jsme ochotni platit za teplotní komfort. Vedle 
úspor je ale třeba plánovat i opatření pro sní-
žení energetické náročnosti budov, třeba i tím, 
že kde to lze, budeme postupně instalovat fo-
tovoltaické panely. V současnosti je před do-
končením projektová dokumentace na takové 
panely na střechu sportovní haly o celkovém 
výkonu 150 kWp.
Toto všechno jsou úvahy a budoucí rozhodnutí, 
která budeme ve městě muset udělat. Berme to 
jako výzvu, jak město posunout k větší energe-
tické nezávislosti v blízké budoucnosti.

Pavel Svoboda, starosta
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Jak na úsporné bydlení
Ve středu 7. září proběhl v prostorách Pasto-
račního centra Dobříš seminář pod hlavičkou 
MŽP ČR a SFŽP ČR „Jak na úsporné bydlení 
aneb Dotace pro majitele rodinných a  byto-
vých domů z programu Nová zelená úsporám“.

Seminář se konal pod záštitou ministryně ži-
votního prostředí Ing. Bc. Anny Hubáčkové 
a byl určen pro vlastníky rodinných či bytových 
dům, kteří uvažují o rekonstrukci, nebo pro ty, 
co se chystají stavět, anebo by jen rádi snížili 
vysoké účty za energie a vodu pořízením ná-
drže na dešťovku nebo instalací fotovoltaiky 
nebo se chystají na výměnu starého kotle za 
nový, úspornější. Semináře se zúčastnilo cel-
kem 30 zájemců a prostor byl vyčleněn i pro 
jejich dotazy. Vstup na akci byl zdarma.

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

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS.,  
koordinátorka projektu Dobříš  

– Zdravé město a místní Agenda 21

Z MĚSTA A RADNICE

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 
skončily, ale MŽP již připravuje další výzvu

Dne 31. 8. 2022 se uzavřel příjem žádostí v prv-
ní výzvě kotlíkových dotací pro nízkopříjmové 
domácnosti. Ještě letos ale Ministerstvo život-
ního prostředí nabídne jednotlivým krajům 
další peníze na pokračování tohoto úspěšného 
programu. 

Žádost o výměnu starého kotle za kotel na bio-
masu, případně tepelné čerpadlo podalo téměř 
17 tisíc domácností v celkovém obnosu přes 
2,5 miliardy.
Navíc je stále možné čerpat dotace nejen na 
výměnu starého kotle z programu Nová zelená 
úsporám, kde lze získat na pořízení nového kot-
le či tepelného čerpadla 35 000–140 000 korun. 
Také se v reakci na stále probíhající válku na 
Ukrajině a historický růst inflace a cen ener-
gií podařilo posunout termín zákazu provozu 
starých neekologických kotlů o 2 roky. Zákaz 
provozu starých neekologických kotlů díky 
schválené novele nyní pro rodinné domy, byto-
vé domy a objekty určené pro rodinnou rekreaci 
platí od 1. 9. 2024. 

Odbor výstavby a životního prostředí, MěÚ Dobříš 
Zdroj foto: unsplash.com

Městský úřad Dobříš získal zlaté ocenění 
„Vzdělaný úřad“
V pátek 16. září 2022 se konalo v Senátu Parlamentu ČR slavnostní předávání oce-
nění „Vzdělaný úřad“ – Městský úřad Dobříš převzal nejvyšší ocenění, a to zlaté.

Toto prestižní ocenění si zasloužili úředníci, kteří se dobrovolně zapojili do 
projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem ESO (Efektivní správa obcí), jehož 
hlavním cílem je zvýšit kvalitu výkonu veřejné správy v území formou nabíd-
ky bezplatných vzdělávacích prezenčních i distančních aktivit. Projekt ESO je 
financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního pro-
gramu Zaměstnanost. 
Nejvyšší ocenění získala Dobříš díky tomu, že se do projektu zapojilo a úspěš-

ně ho dokončilo přes 50 % úředníků. Podmínkou úspěšnosti bylo absolvování min. 40 hodin vzdě-
lávacích aktivit.
Ocenění předávala výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková, ředitel sekce pro projekty a inova-
tivní přístupy SMO ČR Dan Jiránek, ředitel projektu ESO Jan Mareš a hlavní projektový manažer ESO 
Jan Slanec. Za město Dobříš ocenění převzali starosta Pavel Svoboda a tajemník úřadu Jan Horník.
„Jsem velmi potěšen, že se podařilo do projektu zapojit, ale také ho úspěšně dokončit a že úředníci vní-
mají svůj profesní růst prostřednictvím sebevzdělávání jako bonus, nikoli jako povinnost. Zároveň je vel-
mi potěšující, že se podařilo díky projektu ušetřit nemalé finanční prostředky, které byly a jsou investová-
ny do zvelebení města,“ komentoval Jan Horník, tajemník úřadu.

Zpracovala DH

Přednáška pro školy 
– Zdraví a prevence 
zdravého životního stylu
Město Dobříš připravuje pro žáky 2. stup-
ně (6.,  7. třídy) dobříšských základních škol 
přednášku na téma „Zdraví a prevence zdra-
vého životního stylu“. Přednáška se usku-
teční v úterý 18. 10. 2022 v Kulturním domě 
Dobříš. 

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

a kampaně Dny zdraví.

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátorka projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21
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Poslední dvě zmiňované akce se uskutečnily na 
prostranství a v parku za sokolovnou. Společné 
vaření z výpěstků komunitní zahrady a ochut-
návku si připravili pro návštěvníky v Brdy–Vltava, 
o. p. s., na adrese Pionýrů 892. Právě sem dovedla 
z náměstí značená cesta také mnoho lidí. 
Program Zažít město jinak! sice začal s malým 
zpožděním, ale vše se pak časově usadilo a až do 
14. hodiny a za významné podpory pěkného po-
časí mohli návštěvníci strávit příjemnou část dne 
s dobříšskými spolky. Jako první vystupující roz-
vlnily boky dámy ze Spolku odrostlých holek při 
TJ Sokol. Letošní program obohatila také divadel-
ní vystoupení v podání dobříšského divadelního 
spolku „Kruh“ a Podbrdského národního divadla 
a skvěle se představila folková skupina Naopak. 
Dalším hudebním zpestřením bylo uskupení 
Prasklá struna. V 10 hodin odstartoval cyklovýlet 
s Honzou Tománkem, který měl, škoda, jen jed-
noho dětského účastníka. Krátce před polednem 

bylo na pořadu představení spolků, které připra-
vily program v parku a u pódia následovalo po-
vídání s Honzou Tománkem. S kým jste se mohli 
v parku potkat? S HC Dobříš a jejich střelbou na 
branku, s RC  Dobříšek a  výtvarnou dílničkou, 
pohybovými hrami a také s sebou přivezli i ská-
kací hrad pro nejmenší děti. Opičí dráhu si děti 
vyzkoušely s Aerobik studio Orel Dobříš a na 
závěr celé akce také společné tanečky. Pořádně 
protáhnout tělo bylo možné s Tělárnou anebo 
se podívat, informovat či rovnou vyzkoušet si 
bojová umění s GBHS taekwondo a Kapap Czech 
– izraelské umění sebeobrany. Poradenství v péči 
a aktivitách pro hendikepované lidi prezento-
val spolek Dej mi šanci. Hudební a tvořivou díl-
nu připravil spolek Trnkový květ. Se sítotiskem 
a možností vyzkoušet si tuto techniku, nabídkou 
sušenek a jiným zde byl spolek Rukama Nohama. 
V zadní části parku pak působil jezdecký areál 
Míšánek s projížďkou na koních. Mnoho dětí si 

Zažít město jinak! v Dobříši
Tato slavnost se konala v našem městě již počtvrté a opět jsme se snažili propojit 
akce, které byly v centru Dobříše. V sobotu 10. 9. jste mohli navštívit regionální trhy, 
Podbrdskou výstavu drobného zvířectva, preventivní zdravotní akci Ligy proti rakovině 
„Každý svého zdraví strůjcem“ a Zažít město jinak! 

Poděkování místostarostky 
Dagmar Mášové za akci 
Zažij město jinak!
Na začátku září jsme opět měli skvělou příle-
žitost Zažít město jinak! Letošní nabídka byla 
opravdu velmi pestrá. Chci poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé-
ho dne. Můj velký dík patří spolkům, které se 
zapojily, prezentovaly svou skvělou činnost, 
divadelníkům za představení, věřím, že každý 
z návštěvníků si vybral z široké nabídky akti-
vitu, kterou si možná poprvé vyzkoušel. Jsem 
moc ráda, že se připojila se svým preventiv-
ním programem i Liga proti rakovině. 
Díky všem za příjemný, klidný den.
Ráda bych připojila poděkování paní Radce 
Brožové za skvělou, i když ne vždy snadnou 
organizaci dobříšských trhů.

Dagmar Mášová

vystálo nekončící frontu na malování na obličej 
a malovalo se i křídami na asfalt. Občerstvení 
jsme letos za sokolovnou měli připravené také 
bohatší, ale bohužel ne vždy vše vyjde tak, jak je 
dopředu připraveno a domluveno. Operativně 
tedy doplnil opékání špekáčků nápoji pan Jan 
Bedřich a svoji nabídku polévek a hlavního jídla 
měla připravenou také restaurace U Bílého lva. 
Jak návštěvníkům, tak všem shora uvedeným 
patří velký dík, že se nezalekli nepříznivé předpo-
vědi počasí, neboť právě spolky připravily pěkný 
a zajímavý program a dohromady všichni orga-
nizátoři společně vytvořili pohodovou atmosféru 
akce Zažít město jinak!

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

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátorka projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21
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Unikátní interaktivní expozice na zámku Dob-
říš s názvem VODA a ŽIVOT otevřela své dveře 
veřejnosti už v květnu tohoto roku, ale na své 
oficiální slavnostní otevření čekala doslova až 
dodnes.
„Slavnostní otevření naší expozice, kterého se 
zúčastnili významné osobnosti vodárenství, zá-
stupci Středočeského kraje, města Dobříš, majitel 
zámku pan Jerome Colloredo-Mannsfeld a ředite-
lé vodárenských společností, proběhlo opravdu až 
v pondělí 12. září," upřesnila za Vodohospodář-
skou společnost Dobříš Ing. Blanka Marvanová, 
která přítomné hosty společně s jednatelem 
společnosti Ing. Tomášem Kolaříkem provedla 
novou expozicí a kromě ukázky veškerých inter-

aktivních prvků a originálního vybavení všem 
přítomným přiblížila také příběh vzniku celé 
expozice. 
Přítomní hosté se dozvěděli o expozici, která 
se týká všedních i nevšedních schopností vody, 
o významu této vzácné tekutiny a se zájmem si 
prohlédli i část věnovanou dětem, pro které je 
připravena interaktivní místnost plná zábavy 
i poznání, kde si mohou hrát, tvořit a zároveň se 
vzdělávat v oblasti vody.

„Naším cílem je vysvětlit návštěvníkům expozice 
význam vody jako nepostradatelné složky život-
ního prostředí a jako suroviny, která ovlivňuje náš 
život a dění kolem nás. Prioritou je, aby si lidé této 
nejcennější tekutiny vážili. Věříme, že návštěvníky 
expozice pobaví i něco naučí,“ řekla k velmi peč-
livě a moderně připravené expozici za Vodo-
hospodářskou společnost Dobříš Ing. Blanka 
Marvanová, která má velkou radost, že se od 
jejího otevření veřejnosti expozice těší vysoké 
návštěvnosti a sklízí velmi pozitivní ohlasy. 

Expozice byla financována z rozpočtu Středo-
českého kraje na environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu – dotace Programu 2020.

Zpracovala DH

Z MĚSTA A RADNICE

Ukliďme Česko – Ukliďme Dobříš
V sobotu 17. 9. 2022 proběhla celorepubliková 
akce Ukliďme Česko, ke které se město Dobříš 
opět v její podzimní části připojilo. Před radnicí 
se okolo 9. hodiny sešlo celkem 16 dobrovolní-
ků. Po vydání úklidových pomůcek a poučení 
o bezpečnosti práce při sběru odpadu se vydali 
účastníci akce do různých směrů na předem vy-
tipovaná místa. 

Sbíralo se v jedlovém hájku a okolí, okolo hradu 
Vargač nebo rybníka Papež, na svahu k rybní-
ku Koryto u sádek, okolo silnice směr Rosovi-
ce a  jinde. Celkem se sebralo 196 kg odpadu, 
z  toho bylo „jen“ 120 kg ze svahu k rybníku  
Koryto, a to se ještě nezvládlo sesbírat vše. 

Všem dobrovolníkům město Dobříš děkuje za 
účast na této akci. 

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

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátorka projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21

Nová expozice VHS Dobříš
Vodohospodářská společnost Dobříš vytvořila za podpory rozpočtu Středočeské-
ho kraje na zámku Dobříš unikátní expozici, která malé i velké návštěvníky doslova 
vtáhne do tajemného světa vody

Podzimní svoz odpadů 
ze zahrad v Dobříši
Dokas Dobříš, s. r. o., a město Dobříš si dovolují 
oznámit, že bude proveden svoz odpadů ze za-
hrad (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš. 

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek: 
• odpad musí být uložen do kontejnerů přista-

vených výhradně za tímto účelem 
• odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 

mimo odpadu zeleně 
• odpad smí být uložen do určených nádob 

pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas 
• odpad nesmí být uložen v pytlích a musí být 

roztříděn na větve a kompostovatelný odpad 
(tráva, zbytky rostlin atd.) 

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst 
pro oblasti: 
sobota 22. 10. a 19. 11. 2022 od 8.00 hod. 
do 15.00 hod.: 
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici), 
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách, 
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova, 
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická, 
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse, 
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce 
 (nad „Pentagonem“), 
• ul. Na Nábřeží (u Prokopovy zahrady), 

sobota 29. 10 a 26. 11. 2022 od 8.00 hod. 
do 15.00 hod.: 
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici), 
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní, 
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní, 
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské 

Kaštánky, 
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem, 
• Parkoviště – Sport klub Vlaška, 
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá. 

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v uli-
cích budou považovány za černou skládku. 

Ing. Adam Šauer, 
jednatel společnosti Dokas Dobříš, s. r. o.

Uzávěrka příspěvků do listopadového 
vydání Dobříšských listů 

bude 15. října 2022.
Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 

tel.: 731 619 667 
e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz

Město Dobříš a ZŠ TRNKA Dobříš Vás zvou na akci

KAMENY ZMIZELÝCH
20. října 2022 v 15 hodin

se na Mírovém náměstí před domy čp. 41 a 39 
uskuteční slavnostní položení „kamenů 

zmizelých”. Budou připomínat rodiny 
Fleischmannových a Popperových.
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patří také zaměstnancům Městského úřadu Dob-
říš, jmenovitě paní Loudové a paní Krůtové za je-
jich pomoc s koordinací.“

Cena za „Barevné hry na chodník“ u Rákosníčko-
va hřiště činí celkem 123 080 Kč a je zcela hra-
zena z participativního rozpočtu Tvoříme Dob-
říš. V částce je také zahrnuta obnova nátěru po 
dvou letech užívání.

Z městského rozpočtu se v tomto roce také reali-
zují další dva projekty, o které byl v minulých roč-
nících participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 
zájem. V  hlavním vchodu do sportovní haly je 
instalován poloautomatický defibrilátor a  také 
je zhotoviteli předáno staveniště k  realizaci pří-
rodní stezky údolím Trnovského potoka. Tento 
návrh se totiž stal vítězem v roce 2020. Ano, čtete 
správně, jde opravdu o návrh projektu, který byl 
podán před dvěma lety. Zdržení realizace bylo 
bohužel způsobeno získáním souhlasu vlastníků 
pozemků, jichž se stavba chodníku dotkne. Nyní 
už jsou ale potřebné dokumenty dané dohroma-
dy, a tak se konečně mohlo začít.
Přes Trnovský potok bude nově vybudována stez-
ka z dřevěných povalů v délce 170 m a šířce 1,5 m, 
která umožní průchod přes louku „suchou nohou“. 
Vyšlapaná stezka skrz les bude v délce 27 m opra-
vena, respektive dosypána štěrkodrtí. Zároveň 
budou také prořezány větve zasahující do stez-
ky a provedeno bude zpevnění břehu potoka za 
lávkou „haťováním“ v délce 7 m. V rámci projektu 
dojde rovněž i k opravě lávky přes Trnovský potok 
Zhotovitelem projektu je firma Mivapro, s. r. o., 
která výše zmíněné práce provede za celkovou 
cenu 957 675 Kč. Termín dokončení je stanoven 
3 měsíce od předání staveniště, tedy 7. 12. 2022. 
K prodloužení prací samozřejmě může dojít 
z důvodu nepříznivého počasí.
Koordinátoři projektu počítají se spuštěním dal-
šího ročníku Tvoříme Dobříš v průběhu letošní-
ho podzimu. Všichni Dobříšáci se těší na nové 
nápady.

Participativní rozpočet Tvoříme Dobříš 
je zahrnut do projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21.

Zpracovala DH

Z MĚSTA A RADNICE

Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se koná již 
mnoho let. Rodiče nově narozených dětí si 
však musejí sami zažádat o účast na tomto 
slavnostním obřadu, kam jsou zváni pouze 
na základě vyplněné přihlášky. Přihlášku na 
vítání občánků je možné nově od ledna 2019 
stáhnout na webových stránkách města, po-
případě si ji vyzvednout na matrice Městského 

úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vyplněnou 
a podepsanou přihlášku k vítání občánků včet-
ně souhlasu se zpracováním osobních údajů 
doručte nejlépe osobně na matriku Městského 
úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mailem matrika@
mestodobris.cz nebo poštou. Formulář obdr-
žíte přímo na matrice, popř. je zveřejněn na 
stránkách města Dobříš.

Ohledně projektu pumtrackového areálu pro-
běhla již během září na odboru správy majetku 
Městského úřadu Dobříš konzultace konkrét-
ního projektu, před níž se uskutečnilo několik 
pracovních schůzek pracovní skupiny s  navr-
hovatelem projektu panem Boubalem. Na nich 
se řešilo hlavně přesné umístění celého areálu 
a jeho vzhled a funkčnost. Nyní už víme, že pro-
jekt bude zahrnovat malý okruh, který bude 
město realizovat v rámci vítězného projektu 
Tvoříme Dobříš 2022. Náklady na projekt se bu-
dou hradit z běžného rozpočtu určeného právě 

na tuto činnost (projekty). Následně je v plánu 
i s využitím externích finančních zdrojů realizo-
vat další etapy – velký okruh, jump line a dráhu 
s  dřevěnými překážkami nazývanou skillcent-
rum. Za město Dobříš se schůzky zúčastnil ve-
doucí odboru, dále paní Samcová kvůli dotač-
ním možnostem a koordinátor Tvoříme Dobříš 
a radní města pan Miroslav Sochor.
„Projekční práce budou ukončeny zhruba do polo-
viny října, následně bude muset být projekt schvá-
len dotčenými orgány v rámci úředního kolečka. 
Pokud bude počasí příznivé, počítá se se začátkem 
realizace ještě letos,“ dodal pan Sochor. Počítáme 
se zapojením veřejnosti a byli bychom rádi, kdy-
by kolem pumptracku vznikla komunita, která 
se o něj společně s městem bude starat.

Druhý projekt týkající se barevných her na 
chodníku u Rákosníčkova hřiště je již v realizaci. 
Práce na jeho tvorbě byly zahájeny již začátkem 
září, následně ji pozdrželo počasí. Za koordiná-
tory Tvoříme Dobříš se přípravám návrhu, jeho 
kontrole a průběhu věnuje zastupitel Miroslav 
Sochor, který k realizaci tohoto návrh řekl: „Při fi-
nalizaci projektu společně s paní Roušalovou pa-
novala skvělá tvůrčí atmosféra. Jsem rád, že jsme 
mohli na dvou krátkých schůzkách přímo na místě 
a při následné korespondenci vdechnout tomuto 
místu punc jedinečnosti, kterou si pořádně užijí 
nejen dobříšské děti a jejich rodiče. Poděkování 

Vítězné návrhy z participativního rozpočtu  
Tvoříme Dobříš jsou v realizaci
Z participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 2021 budou letos financovány dva ví-
tězné projekty. Prvním z nich je návrh s názvem „Pumptrack Dobříš“, který podal 
Jaromír Boubal. Druhým je návrh „Barevné hry na chodník“, který navrhla Lucie  
Roušalová.

Vítání občánků
V úterý 20. září 2022 přivítala paní místostarostka Dagmar Mášová ve výstavním sále Kul-
turního domu v Dobříši tyto nové občánky našeho města:
Matěje Pince, Jakuba Holečka, Adama Říhu, Viktorii Bumbovou, Laru Sevaldovou, Ondřeje 
Ryse, Natálii Fialovou, Julii a Emilii Otavovy, Zoe Fišerovou, Julii Riegrovou a Jakuba Řeháka.

Vítání občánků města Dobříše se mohou 
zúčastnit děti, které mají v době podání 
žádosti o přivítání na Dobříši trvale hláše-
ný pobyt. Zároveň musí být jeden z rodičů 
v době narození dítěte trvale hlášen na 
Dobříši (dle usnesení RM č. 11/9/2018 RM 
ze dne 24. 4. 2018).

O termínu a konkrétním čase konání budou 
rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, infor-
mováni prostřednictvím pozvánky, která jim 
bude zaslána na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agend

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše
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Profesionální hasiči z Dobříše mají nový ventilátor

V pondělí 19. září se na stanici HZS Středočes-
kého kraje v Dobříši uskutečnilo slavnostní 
předání nového zařízení pro odvětrávání kouře 
a nebezpečných plynů. 
V rámci projektu zvýšení akceschopnosti jed-
notek HZS Středočeského kraje, na kterém se 
finančně podílelo město Dobříš, byl pořízen 
bateriový přetlakový ventilátor LEADER BatFAN 
3Li+. Přetlakový ventilátor byl jednotce předán 
za účasti ředitele příbramského územního od-
boru plk. Ing. Tomáše Horváta, Ph.D. Předání 
nového přístroje na dobříšské stanici se účastnil 
také starosta města Dobříše Ing. Pavel Svoboda 
a místostarostka Bc. Dagmar Mášová.
„Pořízení bateriového přetlakového ventilátoru 
nás posouvá směrem k modernímu hasičskému 
sboru,“ uvedl velitel centrální stanice Příbram 
mjr. Ing. Radek Dopirák, „elektrické a bateriové 
ventilátory ve svém vývoji daleko přesáhly tech-
nické parametry konvenčních motorových přetla-
kových ventilátorů, které jsou standardně v naší 
výbavě.“
Přetlakový ventilátor je poháněn elektrickým 
pohonem s lithiovou baterií. Kapacita baterie 
umožňuje, aby zařízení pracovalo na plný výkon 
50 minut, při snížení výkonu se doba nasaze-
ní prodlužuje. Největší výhodou elektrického 
ventilátoru je, že při jeho provozu nevznikají 

výfukové zplodiny, které by jinak byly vháněny 
do větraných prostor. Elektrický ventilátor je 
oproti motorovým také výrazně tišší, což pozi-
tivně ovlivňuje komunikaci hasičů ve větraných 
objektech. Pomocí integrovaných LED svítilen je 
pak možné osvětlit pracovní prostor před ven-
tilátorem.
Celková pořizovací cena jednoho bateriového 
přetlakového ventilátoru, který dodala firma  
EuroFire, spol. s r. o., byla 165 tisíc korun, při-
čemž město Dobříš se na zakoupení podílelo 
příspěvkem ve výši 70 000 Kč, zbytek byl dopla-
cen z finančních prostředků HZS Středočeského 
kraje.
„Velmi mě těší, že nás město Dobříš dlouhodobě 
podporuje v naší činnosti a přispívá na moderni-
zaci naší požární techniky i vybavení. Statisticky 
nám za období několika posledních let dochází 
k nárůstu událostí, které musíme řešit. Navíc prá-
ce hasičského záchranného sboru se také rozrůs-
tá do oblastí, které historicky nepatří mezi běžné 
činnosti, jako například pandemie covidu-19 nebo 
uprchlická krize, proto si velmi vážíme podpory, 
kterou nám město poskytuje,“ zdůraznil v rámci 
předání ventilátorů ředitel příbramského územ-
ního odboru plukovník Horvát.

Ing. Ladislav Holomčík, HZS Středočeského kraje 
(redakčně upraveno)

Realizováno 
v rámci:

28. října 2022 – pietní akt 
a pochod na Čtyřmezí
Město Dobříš zve na pietní akt u příležitosti 
104. výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu v pátek 28. října 2022 od 
9. hodin u památníku na Mírovém náměstí. 

Další pozvánka města patří nejen všem příz-
nivcům turistiky. Zveme vás na 9. ročník slav-
nostního pochodu na Čtyřmezí, již tradičně ve 
státní svátek. Pro účastníky jsou připraveny dvě 
trasy s průvodci (9 km a 3 km tam). Od radnice 
se bude odcházet po 9. hodině, tamtéž bude 
v 10  hodin možnost vyběhnout a v 11 hodin 
vyjdou účastníci z parkoviště pod Studeným 
vrchem. V pravé poledne se pak na Čtyřmezí 
setkají představitelé čtyř obcí – Dobříš, Hosto-
mice, Rosovice a Buková u Příbramě – se svými 
průvody. Občerstvení a hudební zpestření bude 
zajištěno. Letos máme připraveno pamětní ra-
zítko „Čtyřmezí“. Dojděte, doběhněte, dojeďte si 
na kole pro něj. 
Pochod je letos opět zařazen pod celonárod-
ní akci „Dny zdraví“ a také pod říjnovou výzvu 
10.000 kroků ke zdraví.

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

Dobříš chodí nebo běhá v říjnové výzvě 10 000 kroků 
Ještě se stále můžete registrovat do říjnové 
výzvy 10 000 kroků. Tak neváhejte, ať si může-
te užít říjen s „bezva partou“ chodců či běžců 
nebo vyznavačů nordic walkingu, kteří si „oby-
čejnou chůzi“ či prostě pohyb tak zamilovali, 
že si město Dobříš drží přední příčky mezi při-
hlášenými městy v rámci republiky. Výzva je 
vytvořena pro všechny, od dětí přes těhulky, 
maminky s kočárky, rodiny, sportovce až po 
seniory. Choďte/běhejte sami za sebe, nebo 
v týmu – školním, pracovním, sportovním… 
Novinkou je možnost stáhnout si zdarma a tes-
tovat novou aplikaci. Více o výzvě zde: www.
desettisickroku.cz. 

Také v říjnu pro vás chystáme společné opékání 
špekáčků. Termín je stanoven na pátek 14. 10. 
2022 od 17.00 hodin. Místo bude upřesněno 
účastníkům v pozvánce e-mailem. 

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

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátorka projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21

Poděkování pro hasiče z Hubenova
Rádi bychom touto cestou poděkovali sbo-
ru dobrovolných hasičů z Hubenova za jejich 
pomoc při odklízení škod, které byly způsobe-
ny v  důsledku nečekaně prudkého deště dne 
6. září 2022. Bez jejich pomoci si neumíme úklid 
zatopeného domu a odklízení škod na pozemku 
vůbec představit. 
Srdečně jim děkujeme za jejich profesionální 
a velmi lidský přístup.

Šárka Jandová, Borotice



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 11Z MĚSTA A RADNICE

Kdo nemluví pravdu?
Starosta P. Svoboda a někteří zastupitelé ne-
chtějí připustit místní referendum o dalším 
rozšiřování zástavby. Můžeme si myslet, že když 
občané splnili zákonný limit počtu podpisů 
oprávněných voličů, měli by to respektovat a re-
ferendum vyhlásit. Neudělali to. Dobrá, rozhod-
ne soud. 

Víc mě mrzí, jakou zvolili další taktiku: snaží se 
znevážit a znevěrohodnit přípravný výbor – lidi, 
kteří pod petici za referendum sbírali podpi-
sy. Starosta je v minulých Dobříšských listech 
i  všude jinde obviňuje, že podávají nepravdi-
vé, či dokonce lživé informace. Když pak ale na 
jednání zastupitelstva toto obvinění konkreti-
zoval, ukázalo se, že je staví na větách vytrže-
ných z  kontextu nebo věcně nepodstatných 
nepřesnostech ve vyjadřování (viz videozáznam 
z jednání zastupitelstva v časech 38:27–47:14 
a 2:07:07–2:08:19). Starosta ve znevažování 
přípravného výboru pro vyhlášení místního 
referenda pokračuje (např. opět na posledním 
zastupitelstvu), byť byl na nekorektnost a nepři-
měřenost takových vyjádření upozorněn. Nelze 
než vyvodit, že je to záměrná strategie, jak se 
pokusit referendum zpochybnit a ovlivnit tímto 
způsobem jeho výsledek.
Vrcholem této snahy pak byl vyhrocený článek 
T. Vokurky v minulých DL plný nepravdivých 
tvrzení a ničím nepodloženého obviňování. 
Přípravný výbor a také zastupitelka J. Vlnasová 
podaly stížnost redakčnímu výboru na porušení 
pravidel pro zveřejňování příspěvků v DL. Díky 

tomu jsme se mohli na jednání zastupitelstva do-
zvědět, co se před zveřejněním článku T. Vokurky 
odehrálo: Tři členové redakčního výboru upozor-
nili, že podle pravidel musí být článek, který se 
dotýká cti nebo důstojnosti určité osoby, poskyt-
nutý této osobě k vyjádření. Redaktorka (vůbec jí 
tu situaci nezávidím) to ale tentokrát odmítla do 
téhož čísla udělat, ukázalo se, že po konzultaci 
se starostou. Na jednání zastupitelstva pak své 
rozhodnutí hájila tím, že „vyhodnotila“ článek 
T. Vokurky jako reakci a nikoli původní příspě-

vek, přestože tomu tak zjevně není (sám autor 
T.  Vokurka jej jako reakci předem neoznačil 
a v  témže čísle je spoluautorem jiné reakce na 
diskusi okolo Brodců). Redakční výbor vyhod-
notil předložené stížnosti jako oprávněné (hla-
sování 3:1). Zastupitelstvo zprávu redakčního 
výboru vzalo na vědomí, avšak většina zastupi-
telů neodsouhlasila návrh, aby se T. Vokurka za 
své výroky přípravnému výboru omluvil.

MVDr. Jaromír Bláha

Nevidím v tom nic nefér... Já vám tu doménu klidně prodám
V inicitativě BRODCE VŠEM jsme všichni dobro-
volníci. Veškeré aktivity s přípravou referenda 
spojené děláme ve svém volném čase a stejně 
tak i finanční náklady si hradíme sami ze svého.
Při vytváření webových stránek jsme si zaregist-
rovali doménu brodcevsem.com. Bohužel jsme 
nepoužili běžnou doménu s klasickou koncov-
kou .cz. Nastala chybička, nejsme bohužel v IT 
záležitostech tak zkušení. Jelikož po spuštění 
našeho webu vznikl požadavek na úpravu ad-
resy webu na nejběžněji používanou doménu 
s koncovkou brodcevsem.cz, chtěli jsme adre-
su dodatečně registrovat, bohužel, byli jsme už 
někým předběhnuti! Hádejte kým asi? 
Doménu si již zaregistroval pan starosta P. Svo-
boda pod názvem – brodcevsem.cz, čili nám 

.cz již obsadil. Na tom by nebylo nic zvláštního 
(i  reklama nepotřebného zboží bývá často kla-
mavá). Nicméně co nás nemile překvapilo, byla 
skutečnost, že tato adresa brodcevsem.cz, po 
jejím zadání do vyhledávače, přivádí návštěv-
níky na webové stránky pomocníků radnice 
pod názvem – zachranmebrodce.cz, které 
vytvořili jako protiargumentační web, kde se 
obyvatelé města mohou dozvědět jejich „zaru-
čenou pravdu“ o situaci v Brodcích a o úplné 
zbytečnosti vyhlášení referenda.

Jednoduše řečeno, pro naše příznivce: Prosím 
uvádějte do koncovky našeho webu .com a ni-
koliv .cz. Platí to i pro naše odpůrce: Pozor, po 
přístupu na naše www.brodcevsem.com se mů-

žete dozvědět „nevhodné informace“, které by vás 
mohly obrátit ve prospěch veřejného zájmu!!!

Aktuálně pan starosta Pavel Svoboda, při po-
sledním zasedání zastupitelstva, na dotaz polo-
žený jedním z našich zástupů, proč takový čin 
provedl, odpověděl: „Ona doména byla volná.“ 
A s absolutním klidem dodal: „Nefér na tom nic 
nevidím,“ a hned trumfl i sám sebe, „já vám tu 
doménu klidně prodám.“

Jste až příliš velkorysý, pane starosto, děkujeme 
za tuto Vaši fér nabídku.

Za přípravný výbor BRODCE VŠEM 
Miloslav Vodička

Vážení dobříšští občané,
v zářijových Dobříšských listech byl zveřejněn hru-
bě manipulativní článek místostarosty T. Vokurky 
„Referendum k pozemkům v Brodcích by mohlo 
pro město znamenat finanční kolaps“, ve kterém 
nás obviňuje ze lhaní a zkreslování informací. 
Konkrétně tam píše: „Skupina občanů Dobříše 
vehementně prosazuje referendum k  pozemkům 
v Brodcích. (…) Bohužel ale referendum prosa-
zují na základě lživých, nepravdivých či zkresle-
ných informací, a stejným způsobem byly sbírány 
podpisy pod petici, která byla prezentována jako  
‚Zachraňme Brodce‘.  “ Proti takovému nařčení 
jsme podali stížnost na redakční radu DL, jak 
jsme se ale později dozvěděli, naše případné 
vyjádření k článku T. Vokurky odmítla redakce 

po domluvě se starostou v tom samém čísle DL 
otisknout. Pan Vokurka nám dodnes svá tvrzení 
nedoložil. V další části článku píše pan Vokurka 
další nepodložené tvrzení, že město bude mu-
set platit stamiliony poškozeným vlastníkům 
pozemků v Brodcích, a tvrdí, že už přišla předža-
lobní výzva, čímž závažným způsobem dezin-
formuje občany města a snaží se je od referenda 
odradit. Na jednání zastupitelstva se ukázalo, 
že žádná předžalobní výzva neexistuje. Celou 
touto akcí jsme se v dobré víře pokusili chrá-
nit a zachovat přírodu a krajinu kolem Dobříše 
i náš život ve městě. V referendu o Brodcích jde 
jen o  nezastavění všech pozemků v majetku 
města, nikoli pozemků soukromých vlastníků.  

Proč ta urputná snaha ze strany zastupitelů 
ODS, TOP O9, ANO, ČSSD a STANu nás pokořit 
a za každou cenu referendum překazit? Pak se 
musíme ptát pro koho tak bojují, když ne pro 
občany Dobříše, kteří podepsali petici pro refe-
rendum. Nezajímá je názor těch více než 20 % 
občanů trvale bydlících v Dobříši podepsaných 
pod peticí „Brodce všem“? Nezajímá je ani pří-
roda, a ani nejsou schopni vyčkat na výsledek 
případného referenda. Obáváme se, jakou veli-
kost Dobříše si představují v budoucnosti. 
Nevzdáváme se, o referendu rozhodne soud.

Za přípravný výbor místního referenda 
Helena Kahounová
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Zahájení školního roku na ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Ekologický pobyt aneb Jsme součástí přírody
První zářijový týden žáci 8. ročníku odjeli na ekologický pobyt do Lučkovic u Blatné. Hned po pří-
jezdu se rozdělili do šesti družstev. Na pět dní se z nich tak stali delfíni, tygři, sloni, klokani, tučňáci 
a tuleni.
Program pro ně připravovali učitelé společně s „ekopomocníky“ z řad deváťáků. Týmy postupně ab-
solvovaly celou řadu soutěží, například Člověče, nezlob se, Hru na náhodu, Lovce autogramů, Neto-
pýry, Pexetrio, Faunu. Při večerním programu prokázali své herecké dovednosti při hrách My jsme…, 
Víte, že…, Každý je užitečný. Většina aktivit byla zaměřena na týmovou spolupráci, o čemž svědčí 
heslo na diplomech: „Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoliv.“
Poděkování za zdárný průběh celého pobytu patří ekoučitelům, ekopomocníkům, zejména pak 
ekopobyťákům.

Jitka Hadamovská

Dne 10. září 2022 proběhlo vyhodnocení 
19. ročníku celostátní soutěže Svět očima dětí. 
Tuto soutěž pořádá Ministerstvo vnitra České 
republiky a je zaměřená na prevenci negativ-
ních jevů ve společnosti. V letošním roce do 
soutěže dorazilo neuvěřitelných 2 155 prací 
a zapojilo se celkem 478 subjektů (mateřské 
školy, základní školy, základní umělecké ško-
ly i dětské domovy). Pro vyhodnocení všech 
prací se sešla hodnoticí komise odboru tisku 
a PR, která ocenila celkem 100 žáků. Komise 
ohodnotila kresby, 3D díla, audiovizuální prá-

ce a práce literární ve všech třech kategoriích.
V kategorii žáků 2. stupně ZŠ se na krásném 
2. místě umístilo video žákyň 9.A na téma „Stop 
šikaně“, které vytvořily v předmětu informatika 
pod vedením p. učitele Petra Hlinky. Slavnost-
ního předávání se v Praze zúčastnily úspěšné  
autorky Sabina Sauerová, Lucie Sedláková,  
Karolína Vávrová a Tereza Brožková jako náhrad-
nice za Alenu Vyskočilovou.
Blahopřejeme ke krásnému ocenění.

Kateřina Sobotková

Září na 2. ZŠ Dobříš proběhlo ve znamení sportu
První školní týden se sportovní třída 6.A vydala na kurz do Českých Budějovic. Pohodlné ubytování 
na vysokoškolských kolejích s jídlem v nedaleké menze doplnili žáci sportovními zážitky menšino-
vých sportů. Softball, lakros, frisbee-ultimate, ale i disgolf nebo jízda na raftu v divoké vodě, splou-
vání divoké vody či paddleboardy. Všechny tyto sporty ukázaly šikovnost a bojovnost našich žáků. 
Sportu ZDAR!

Za kabinet Tv Michal Ciboch

Ve dnech 14.–16. 9. 2022 proběhl sportovně-adaptační kurz žáků 3.A 2. ZŠ Dobříš. Jedná se o nově 
vzniklou sportovní třídu, a tak bylo potřeba utvořit dobré třídní vztahy. K tomu jsme samozřejmě vy-
užili fyzické schopnosti a dovednosti dětí. Žáci si vyzkoušeli mnoho sportovních a pohybových her 
v tělocvičně i venku, závodili v orientačním běhu, ale především se tři dny společně aktivně bavili. 
Můžeme říci, že ve třídě je mnoho mladých talentovaných sportovců, kteří se nezaleknou žádného 
pohybu, a ani deště .

Vedoucí kurzu Daniela Malá a Michal Ciboch

Školní družina ve 2. ZŠ v Dobříši

Naše školní družina se letos rozrostla o jedno od-
dělení, abychom mohli uspokojit zájem rodičů 
o umístění dětí i ze čtvrtých a pátých tříd. Zahájili 
jsme také činnost několika kroužků při školní dru-
žině – např. kroužek výtvarný, sportovní, literární 
a kroužek deskových her. Naše letošní celoroční 
téma je „Řemesla a zaměstnání aneb Řemeslo má 
zlaté dno“. Během roku budeme děti seznamovat 
s různými druhy řemesel a povolání a umožníme 
jim, aby si je alespoň trochu vyzkoušely. Chceme 
děti vést k tomu, aby si práce dospělých více vážily.
Začali jsme řemesly uměleckými a vyrobili jsme 
spoustu krásných šperků. V plánu máme také růz-
né výlety a exkurze, které budeme zaměřovat prá-
vě na bližší seznámení s některými druhy řemesel. 

Eva Pletichová, vychovatelka ŠD

Druhé místo v celostátní soutěži Svět očima dětí
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V ZŠ Lidická se rozjíždíme naplno
V pátek 9. 9. proběhlo na dvorku naší školy přátelské posezení s rodiči a žáky školy. Jednalo se o ne-
tradiční třídní schůzky, kterých se účastnili pedagogové, rodiče i žáci a které byly doplněny dalšími 
aktivitami. Společně jsme si opekli špekáčky, zpívali při kytaře u opravdového ohně, popíjeli dobrou 
kávu, malovali na obličej, vyráběli z papíru a hráli kuželky. Počasí nám přálo a celá akce se vydařila. 
Podívat se přišli i někteří z našich bývalých žáků, což nás těší o to více, že se do naší školy chtějí 
vracet. 
Děkujeme všem, kteří dorazili, a těšíme se na další setkání! Zvláštní poděkování patří našim sponzo-
rům: Pražírna Voznice za výbornou kávu, Josef Bedřich, s. r. o., za křupavý a voňavý chléb, D Fight za 
zapůjčení lavic a stolů a Řeznictví a uzenářství Jaroslav Novák z Mníšku pod Brdy za vynikající špe-
káčky vlastní výroby, které všechny omámily svou neodolatelnou chutí i vůní. A já děkuji kolegyním, 
které do toho se mnou šly naplno bez ohledu na čas strávený přípravou i samotnou akcí.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy

Vzpomínka na královnu  
Alžbětu II.
V důsledku aktuálního dění ve světě jsme s žáky 
7. a 8. ročníku propojili výuku anglického jazy-
ka, anglické konverzace a dějepisu, abychom si 
připomněli a uvědomili, jak důležitou osobou 
královna Alžběta byla. V úvodu jsme si s žáky 
povídali o všem, co o královně vědí, poté žáci ve 
skupinách vyhledávali na internetu další infor-
mace a zajímavosti o Jejím veličenstvu. Na konci 
vyučovacího dne vznikla nástěnná informační 
tabule, u které se se zájmem zastavují ostatní 
žáci naší školy.

Mgr. Libuše Kabylová, DiS.

Jak jsme to v ZŠ TRNKA v září pěkně rozjeli
Máme za sebou první měsíc tohoto školního roku, ve kterém jsme to v Trnce pěkně rozjeli. Tedy aby 
nedošlo k nějakému nedorozumění, rozjely se nám hlavně děti, a to na své adaptační kurzy. Všechny 
třídy od druháků po deváťáky se vydaly na různá blízká i vzdálená místa, aby se skrze společné zážit-
ky naladily na nový školní rok. Starší žáci se ujali i celkové organizace svých pobytů, naplánovali, co 
budou vařit, kam půjdou na výlety, jaké budou hrát hry. Prvostupňové děti si užívaly výletů a nápa-
dů, které jim připravily jejich učitelky a asistentky. Všichni se vrátili spokojení a plní zážitků. Ze strany 
dospělých se pak ozývalo hodnocení typu: „To je tak dobře, že jsme jeli!“ „Moc nám to všem pomohlo!“ 
„Bylo to fakt super!“ „Děti byly skvělé!“ A my všichni víme, že to má smysl, i když příprava takové akce 
stojí hodně času i práce, tato investice se rozhodně vyplatí. 
Nesmíme zapomenout ani na naše prvňáčky, kteří se zatím adaptovali na školní prostředí a školní 
práci. S paní učitelkou Hankou prozkoumali všechna zákoutí školy a vyzkoušeli si, kam už sami trefí. 
Naučili se, jak to chodí v naší jídelně, a především už se začali učit ty hodně důležité věci. A co víc si 
přát, než když dítě po několika dnech ve škole říká doma: „Mami, každý den je to lepší a lepší!“ Snad 
to tak vydrží :-).
Žáci z druhého stupně se ještě vrátili k červnové expedici a výstupy své práce veřejně prezentovali 
rodičům a mladším spolužákům.
V září jsme si také tradičně připomněli svátek svatého Václava, a to projektem napříč všemi třídami 
prvního stupně. Takže prvňáčci už mají spoustu nových kamarádů z vyšších ročníků. 
První měsíc v Trnce byl tedy hodně nalaďovací, propojovací, zkoumací, ale samozřejmě také pracov-
ní, to vše zastřešeno dobrou náladou a radostí z toho, že můžeme být spolu.

Mgr. Markéta Svobodová

Ušatá Balynka naučila děti 
v Dobříši třídit odpad 
Dobříš navštívilo ve čtvrtek 15. září 2022 Divadlo 
Dětí, které zde odehrálo dvě představení envi-
ronmentálně orientované pohádky „O Balynce, 
dobrém štěněti“ pro děti z prvních stupňů ZŠ.
Divadlo je v Dobříši situováno do bývalé syna-
gogy a sídlí v centru města. Kultura je zde v dob-
rých rukách, a tomu odpovídal i průběh obou 
vystoupení. Třídění odpadu je problematikou, 
kterou děti z Dobříše mají pod kůží, a spolu-
práce metodického oddělení a pedagogického 
sboru utvrdila návyky hodné Středoevropanů. 
Silný déšť komplikoval dětem dopolední pří-
chod do divadla, ale odradit se nedaly, a tak 
představení od 8.30 i od 10.00 hod. proběhla dle 
plánu a ke spokojenosti pořadatele, pedagogů, 
dětí i samotného divadelního souboru. 

Kristýna Sklenářová
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PEVNOST BOJAJÁR – pátek 7. 10. od 12 do 
18 hodin

Konečně se dočkají ti, kteří už celý rok čekají 
na Otce Sůvu s jeho zapeklitými, odpornými 
a  strašidelnými úkoly... Jestli to ještě neznáte, 
tak honem: to si vážně nenechte ujít! 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 8. 10. od 9 do   
12 hodin

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

KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 9. 10. od 14 do 
17 hodin
Týden knihoven končí, tak na závěr už jen voňa-
vá kávička zdarma. Několik různých zcela nein-
stantních druhů z Pražírny Voznice!

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 3. do 9. 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 3. do 9. 10.
Nejste ještě čtenářem naší knihovny? Staňte se 
jím právě teď – jako bonus vám promineme re-
gistrační poplatek na celý jeden rok – tedy do 
října 2023!

KULTURA A SPOLEČNOST

Knihovna: Týden knihoven!!!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, je to tady! Dny architektury, Týden knihoven, BooK!Con 2022, 
příměstský tábor – a další pěkné programy:

DOBŘÍŠSKÉ DNY ARCHITEKTURY
V rámci celorepublikové akce Den architektu-
ry vám na Dobříši nabídneme dvě komentova-
né procházky městem:

PO STOPÁCH DOBŘÍŠSKÝCH POVĚSTÍ 
S LUCKOU – sobota 1. 10., odchod ve 14.00 
od radnice (hlavní vchod)
Lucie Piskáčková vás provede po místech svá-
zaných s místními pověstmi. Děti, kočárky, 
senioři, ba i vychovaní pejsci vítáni. Předpo-
kládaná délka procházky 90–120 minut. Vstup 
volný.

PO STOPÁCH DOBŘÍŠSKÝCH POVĚSTÍ S PE-
TREM KADLECEM – neděle 2. 10., odchod 
ve 14.00 od radnice (hlavní vchod)
Amatérský historik, autor dvacítky knih o míst-
ní historii, vás zavede na místa spojená s lo-

kálními pověstmi. Procházka je vhodná pro 
zájemce jakéhokoli věku, včetně dětí v kočár-
ku. Trasa procházky se liší od trasy procházky 
s Luckou z předchozího dne. Vstup volný.

Tyto procházky jsou podpořeny z NDT Obec 
přátelská rodině a seniorům 2022.

TÝDEN KNIHOVEN – od 3. do 9. 10.

KNIHOMRNĚ – pondělí 3. 10. od 10.00

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.

Výtvarná dílna s Jíťou: VYROB SI SVÉ MÝDLO 
– pondělí 3. 10. od 12 do 17 hodin
Posbírejte doma všechny zbytky tuhých mýdel, 
co máte, Jíťa vás z nich naučí vyrobit krásné 
nové mýdélko. Vstup volný. Dílna je podpořena 
z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2022.

PŮLSTOLETÍ POD ŠMINKOU – pondělí 3. 10. 
od 18.00

Již deset let u nás každoročně Stanislava Hoš-
ková vystupuje s některým ze svých zajímavých 
monodramat. Toto své malé jubileum se roz-
hodla oslavit poctou herečce, kterou dobříšské 
publikum může pamatovat z bytových her prá-
vě v domě paní Hoškové. Vychutnejte si vzpo-
mínky na padesát let u divadla a nejdůležitější 
role Evy Seemannové. Vstupné 60 Kč.

DEN BEZ OBALU – úterý 4. 10. od 15.00 do 18.00
Výtvarná recy-dílna, výměnný bazárek sazenic 
a  semínek, malá pohádka... Vstup volný, mate-
riál zdarma.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 5. 10. od 
12 do 17 hodin
Komentované prohlídky knihovny, malé občers-
tvení, kvízy a soutěže...

MDU: PETR FEJK: JAK SE DĚLÁ ZOO – čtvrtek 
6. 10. od 17.00
Bývalý ředitel pražské ZOO vám ve své talk 
show povypráví o těžkých začátcích, o povodni 
i o tom, jak se ze staré ZOO stala jedna z deseti 
nejlepších na světě. Unikátní fotografie, příběhy 
se zajímavými zvířaty, čtení z knihy s možností 
zakoupení knihy s osobním věnováním na mís-
tě. Vstupné 70 Kč. 
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RUČPRČKY – úterý 11. 10. od 18.00
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 18.00 do 
19.30. Vstup volný.

Chvíle pro pohádku: JAK ŠEL BROUSEK NA 
VANDR – čtvrtek 20. 10. od 17.00
Z pohádek Jana Skácela pro děti i jejich rodiče 
– možná, že tentokrát však program Divadla 
Knihovna ocení specielně prarodiče... Vhodné 
zejména pro děti od 4 do 10 let. Vstup volný. 
Představení je podpořeno z NDT Obec přátelská 
rodině a seniorům 2022.

PODZIMNÍ MINITÁBOR – středa 26. + čtvrtek 
27. 10.

Kam s dětmi o podzimních prázdninách? Nabízí-
me dvoudenní halloweenský tábor s výletem do 
Kutné Hory (návštěva kostnice, katedrály, dílna 
v galerii, …), spaním v knihovně a pěkným pro-
gramem. Cena 850 Kč. Přihlášky předem nutné, 
hlaste se v knihovně či na tel. č. 777 299 044!

BOoK! Con 2022 – pátek 4. až neděle 6. 11.
Letos nás čeká již 9. ročník! Opět se můžete 
těšit na zajímavé osobnosti ze světa komiksů, 
knih a her! Samozřejmostí je série turnajů v růz-
ných deskových hrách o skvělé ceny, vyhrát 
může opravdu každý. A k tomu pro vás máme 
překvapení v podobě Herní haly: celá sportov-
ní hala bude naplněna VR stanicemi a herními 
počítači, na kterých si budete moci vyzkoušet 
nespočet VR her, včetně Flight Simulatoru, a za-
hrát si nejnovější herní tituly! Nebude chybět 
ani Wargaming v podobě Warhammer 40k; opět 
si budete moci vybarvit vlastní figurku ze světa 
Warhammeru a vyzkoušet si, jak vypadá oprav-
dová bitva!
Registrace nutná předem na www.bookcon.cz, 
více info tamtéž. Vstupné: pátek 100 Kč / sobota 
160 Kč / celý víkend 250 Kč / rodinné vstupné na 
celý víkend 400 Kč. Aktivita je podpořena z NDT 
Obec přátelská rodině a seniorům 2022.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Cyklus přednášek pro veřejnost na nejrůznější 
zajímavá témata Přihlášky pro další semestr při-
jímáme od 12. 9., zvýhodněná cena za 3 před-
nášky je 150 Kč. Můžete se těšit například na 
bývalého ředitele pražské ZOO Petra Fejka či 
vyprávění cestovatele Jakuba Greschla. První 
přednáška proběhne ve čtvrtek 6. 10. Nabízíme 
též předplatné jako dárkový balíček.

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: Michelan-
gelo Buonarroti, 6 přednášek celkem za 400 Kč 
– dvakrát měsíčně v pondělí od 10.00 / od 13.00. 
První přednáška je 26. 9. Pouze pro důchodce. 
Více informací v knihovně a na www.knihovna-
dobris.cz.

MAGIC THE GATHERING – každé pondělí od 
17.00
Přijďte si zahrát! Vstup samozřejmě volný.

KURZY ANGLIČTINY
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokro-
čilé pravidelně ve středu odpoledne a večer. 
Lektorku Jarmilu si naši studenti chválí již ně-
kolik let, ceny mírné! Přihlášky a více informací 
v knihovně.

JÓGA S DÁŠOU
Cvičte pro zdravé tělo i mysl s Dášou Berkovou 
každou středu od 19.15. Přihlášky a další infor-
mace na tel. čísle 732 360 253.

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

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ – výstava po 
celý měsíc
Co ještě nevíte o našem nejvtipnějším básníko-
vi? Třináct velkých panelů máme zapůjčených 
z Národního muzea, stojí za vidění!

KULTURA A SPOLEČNOST

KNIHOVNA PRO UKRAJINU
1) SBÍRKOVÁ KASIČKA
Dobříš pořádá veřejnou sbírku na pomoc 
běžencům, jednu z kasiček najdete také 
v knihovně.
2) PŘIJĎ SI HRÁT I ODPOČINOUT DO 
KNIHOVNY! – pro děti (nejen) z Ukrajiny 
každé úterý od 16.00
Děti, které se nečekaně octly v novém, ne-
známém světě mají na Dobříši místo, kam 
mohou šest dní v týdnu – samozřejmě zdar-
ma. A každé úterý od 16.00 se jim budou vě-
novat knihovníci – program se bude měnit 
podle věku a potřeb dětí. Hry pro malé i větší 
děti, pomoc s prvními českými slovíčky, pro-
hlížení knížek, Xbox, virtuální realita, des-
kové hry, puzzle, jednoduché pohádky, … 
Děti, přijďte, je tu veselo! Vítáme i české děti 
a jejich rodiče. Aktivita je podpořena z NDT 
Obec přátelská rodině a seniorům 2022.
3) ČEŠTINA PRO CIZINCE – dvouhodinový 
kurz zdarma každý pátek od 16.00
Kurzy pro dospělé a mládež – více informací 
v knihovně, na našem fb a www.knihovna-
dobris.cz nebo na tel. č. 777 299 044.

Poslední důležitá říjnová informace:
V pátek 28. 10. je knihovna zavřena!

A co začátkem listopadu?
MDU: Jakub Greschl – NP USA (S hendikepem 
na cestách) – čtvrtek 3. 11. od 17.00
Hendikep? No a co? Jakub Greschl s ním pro-
cestoval a vyfotil nejen národní parky USA, ale 
i další pěkný kus světa. Jeho heslo zní: „Nic není 
nemožné.“ Tohle si nenechte ujít! Vstupné 60 Kč.

KNIHOMRNĚ – pondělí 7. 11. od 10.00

Výtvarná dílna s Jíťou: KRMÍTKO PRO PTÁČKY 
– pondělí 7. 11. od 12 do 17 hodin
Jíťa vás naučí vyrobit jednoduché ptačí krmít-
ko, takže semínka už vám z okenního parapetu 
nebudou padat dolů. Vstup volný, materiál zdar-
ma. Dílna je podpořena z NDT Obec přátelská 
rodině a seniorům 2022.

A ještě prosba na závěr:
POMOZTE VYDAT DRUHÝ DÍL DOBŘÍŠSKÝCH 
POVĚSTÍ!

Další místní pověsti 
v podání Karla Jerieho 
a Martiny Jerie Lukáš-
kové se zajímavými 
komentáři jistě opět 
zaujmou děti i dospě-
lé. Prosíme, pomozte 
nám je vydat. Přispět 
můžete do sbírkové 
kasičky v knihovně, 

v potravinách COOP i v trafi-
ce U Davida, na sbírkový účet 
číslo 123-5866970297/0100 
nebo jednoduše načtením 
tohoto QR kódu. Děkujeme!

Milí čtenáři, přejeme vám barevný říjen, a po-
kud si vyberete něco z palety našich programů, 
budeme moc rádi! A nezapomeňte, že jsme tu 
pro vás šest dní v týdnu – ve čtvrtek a ve státní 
svátek však máme zavřeno.

Romana Bodorová
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Kultura říjen 2022
4. 10. Antonín Procházka – Klíče na neděli 
– divadelní komedie
Divadelní spolek L.O.Ď. Loděnice uvádí divadelní 
komedii Antonína Procházky KLÍČE NA NEDĚLI.
Co se stane, když si dva manželské páry po buja-
rém večírku vymění na víkend klíče a manželky.
V hlavních rolích: Josef Hanzal, Dana Jarušková, 
Vladimír Hlávka, Martina Dvořáková. Režie: Jar-
ka Dušilová. Premiéra: září 2022. Nenechte si ujít 
tuto novou hru divadla L.O.Ď Loděnice.
Společenský sál KD, úterý 4. října 2022 od 
19.00 hod. Vstupné dobrovolné. 

7. 10. Schodiště + host: Zlo z Jihu – koncert
Do roku 2005 se jmenovali Nahoru po schodišti 
dolů band, poté se název změnil na Schodiště. 
Tahle kapela ale už téměř čtyřicet let zůstává 
stejně zábavná a plná pohody. 

V roce 2020 vydala tahle pražská kapela své za-
tím poslední album Kupředu! Na dobříšském 
koncertu ale zazní kromě nových písní i ty, které 
již téměř zlidověly. Tak přijďte, Schodiště se na 
vás moc těší… Jako host koncertu vystoupí for-
mace Zlo z Jihu, což je dle jejich vlastních slov 
– radostný a pozitivní hudební projekt bez kře-
če, který netlačí ani na kvantitu či kvalitu, kterou 
dnešní doba posouvá na hranice absurdna. Vše 
je podřízené nejdůležitější substanci – radosti 
z hudby. 
Společenský sál KD, pátek 7. října 2022 od 
20.30 hod. Vstupné: 270 Kč (předprodej 
v trafice U Davida) a 300 Kč (Goout.net a na 
místě). Předprodej vstupenek od 19. 9. 2022.

13. 10. Vernisáž výstavy obrazů Veroniky 
Rejfířové s názvem Imprese

Autorka v KD Dobříš nevystavuje poprvé. Napo-
sledy zde vystavovala v roce 2019 v rámci společ-
né výstavy Pozornost pro Tmu. Nyní vám předsta-
ví svou tvorbu zaměřenou na křehké momenty 
v krajině uvnitř i kolem nás.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
13. 10. 2022 od 18.00 hod. ve výstavním sále 
KD Dobříš. Výstava potrvá do 13. 11. 2022. 
Otevřeno po–čt 8.30–16.00 hod., ne 14.00–
16.00 hod. Vstup zdarma!

21. 10. Kolektivní Halucinace + Vasilův Rubáš
Tento dvojkoncert slibuje mnohé. 

Foto: Anna Baštýřová

Kladenská kapela Kolektivní Halucinace – tři 
duše, jedno tělo, tři přátelé, hudebníci, zpěváci. 
Před rokem vydali třetí album Reality o labyrin-
tu současnosti, ve kterém existují jen uzavřené 
bubliny oddělené vysokou zdí neporozumění. 
Písně o tom, že nám schází cosi, o co bychom se 
mohli podělit s ostatními. Akustické se proplétá 
s elektronickým a nad tím vším se klenou skvělé 
texty (Zdroj: ČT, Artzona). 
Vasilův Rubáš, to jsou chytlavé melodie, nápa-
dité a vtipné texty plné originálních spojení, ob-
razů či asociací, a především neuvěřitelný proud 

energie. Přesně to nabízí folk-reggae-punkové 
duo Vasilův Rubáš. Máme se opět na co těšit...
Společenský sál KD, pátek 21. října 2022 
od 20.30 hod. Vstupné: 300 Kč (předprodej 
v trafice U Davida) a 330 Kč (Goout.net a na 
místě). Předprodej vstupenek od 4. 10. 2022.

26.–29. 10. Podzimní divadelní 
festival ochotnických souborů
Na třetí podzimní divadelní festival vás srdeč-
ně zve jeho pořadatel – divadelní spolek Kruh 
Dobříš.
Začíná 26. 10. 2022 představením Klášterní ta-
jemství Divadla za vodou Čenkov.
Dále se můžete těšit na Manželské zemětřesení 
– humorně bláznivou současnou komedii v po-
dání pořádajícího souboru a další.
Všechny potřebné informace naleznete na 
www.DivadloDobris.cz.
Festival se uskuteční ve společenském sále 
KD Dobříš.

Připravujeme na listopad
11. 11. Vypsaná fiXa, koncert v rámci turné 
k nové desce Kusy radosti
24. 11. Vernisáž výstavy: Broumovská skupi-
na kostelů a osiřelé památky (fotografie s do-
provodným textem). Do 22. 12.
25. 11. Švihadlo – koncert
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Římskokatolická farnost v Dobříši zve 16. 10. 2022 od 16.30 do kostela 
Nejsvětější Trojice na mimořádný benefiční koncert světově uznávaného 
varhaníka, pedagoga Karla Paukerta

Na koncertě zazní skladby od F. Correa de Arau-
xo, J. S. Bacha, J. C. F. Bacha, C. Francka, A. Moy-
zese a J. Tůmy.

Osobnost Karla Paukerta patří mezi nejvýznam-
nější představitele české hudební kultury sou-
časnosti. Za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj 
varhanní kultury, ale i za zásluhy o rozvoj vše-
obecného kulturního povědomí o české kultuře 
v zahraničí mu bude 13. října 2022 na půdě Aka-
demie múzických umění v Praze udělen čestný 
doktorát honoris causa. Této cti se mu dostane 

jako prvnímu varhaníkovi po řadě jiných vý-
znamných osobností českého hudebního života 
mezinárodního významu, kterou reprezentují 
jména Josefa Suka, Zuzany Růžičkové či Jiřího 
Bělohlávka.

Karel Paukert se narodil ve Skutči v České repub-
lice v roce 1935. Je absolventem oborů hra na 
hoboj a hra na varhany na Pražské konzervatoři. 
Po odchodu z rodné země v roce 1959 půso-
bil zpočátku jako první hobojista Islandského 
národního symfonického orchestru a později 

v  Belgii se stal zástupcem varhaníka katedrály 
sv. Bavona v Gentu. Obor varhany vystudoval 
poté i na Královské konzervatoři v Gentu u Gab-
riela Verschraegena. Z Evropy ovšem záhy emi-
groval do Spojených států, americké občanství 
získal v roce 1972. Od roku 1974 po třicet let 
zastával Karel Paukert významný post kurátora 
hudebního umění v Cleveland Museum of Art, 
kde mj. řídil celoroční uměleckou sérii produkcí 
varhanních, komorních i orchestrálních, k tomu 
se každou sezónu představil v cca 35 sólových 
recitálech. Přitom se významně zasloužil o roz-
voj mezinárodních uměleckých vztahů zejmé-
na v oblasti nové hudby, především varhanní, 
ale i  v dalších žánrech. Spolupracoval s nejvý-
znamnějšími světovými osobnostmi skladatel-
ského světa, např. s Karlem Husou a Olivierem 
Messiaenem, ale také s řadou českých sklada-
telů, kteří nepatřili mezi emigranty, například 
s Petrem Ebenem a Jiřím Temlem.

Pan Karel Paukert se zájmem sledoval práci na 
stavbě nových varhan v našem kostele a pro-
jevil přání při této příležitosti věnovat výtěžek 
koncertu ve prospěch dobříšské farnosti. Bene-
fice bude použita na zhotovení ozdobné mříže 
vstupu do kostela. Možnost přispět na zhotove-
ní mříže – účet farnosti 3869703339/0800, var. 
symbol 911, vstup dobrovolný.

Ivo Kylar
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Pozvánka na PODBRDSKÉ FOLKOVÁNÍ
Vážení přátelé, 
rád bych vás pozval na první folkový festival na Dobříši PODBRDSKÉ FOLKOVÁNÍ. Pořádající dobříšsko-čes-
kolipská folková skupina Naopak vám představí skupiny z celé republiky. Na své si přijdou nejen posluchači 
folku, ale i trampské muziky. Trampská skupiny Galerie – Frenštát pod Radhoštem, trampská skupina Choroši – 
střední Čechy, folková skupina Ve čtvrtek v pět – Praha, písničkářské duo Míša Mádlová a Petr Vašina – Příbram. 
Zvláštním hostem festivalu je známý písničkář, kytarový pedagog Petr Rímský a Misitu – střední Čechy, a festi-
val zakončí neméně známá jihočeská folková skupina Epydemye. Během večera se také můžete těšit na křest 
knížky kvadruplegika Petra Cihelky – Vozík plný folku. Moc se na vás těšíme, a to 8. října 2022 od 14 hodin 
v Kulturním domě Dobříš. Vstupné 200 Kč.

Martin Zajíček

Akustická tramp-folková skupina Choroši 
pochází ze středních Čech. Její počátky sahají 
do prosince roku 2012, kdy byla virtuálně za-
ložena dvěma trampy-praktiky a jedním tram-
pem-teoretikem. Všichni tři se poprvé setkali až 
začátkem roku 2013 a na jaře pak odehráli své 
první vystoupení, které bylo odrazovým můst-
kem k další činnosti skupiny. Choroši zastávají 
názor, že i bez dodávky naplněné až po střechu 
nejrůznějším hudebním a zvukovým vybave-
ním se dá udělat spousta muziky. Hrdě se hlásí 
k folkové a trampské hudbě a snaží se ji obo-
hacovat písněmi z vlastní autorské dílny spolu 
s několika písněmi zahraničního původu, k nimž 
napsali české texty. 

Členové skupiny Galerie se setkali v původně 
cimbálové muzice, kdy složení nástrojů a rovněž 
styl hudby se blížil spíše k folklóru. Na počátku 
roku 2006 jsme svůj vztah k folku dali najevo 
založením folkové kapely. Z počátku jsme na-
cvičovali věci od Nezmarů, Žalmana a Pavlíny 
Jíšové, ale zjistili jsme, že máme tolik dobrých 
písniček vlastních, že by bylo škoda je nenacvi-
čit. Takže nyní se zaměřujeme pouze na vlastní 
tvorbu, kdy hudbu i texty vytváříme téměř rov-
ným dílem.

Kapela vznikla na podzim roku 2015 s názvem 
Ve čtvrtek v pět, protože se scházíme ve čtvr-
tek v pět. V říjnu 2018 kapela vydala první CD 
s názvem Cesta mraků a slavnostně jej pokřtila 
v Malostranské besedě. Kapela hraje folkovou 
muziku. Píší vlastní písničky. Chtějí se podělit 

o  pohodu a potěšení, kterou muzika přináší.  
Jejich vystoupení jsou provázena veselou ná-
ladou mezi písničkami. Slyšet je můžete v klu-
bech, kavárnách, na koncertech, slavnostech 
nebo festivalech.

Petr Rímský je svérázný písničkář, v jehož proje-
vu se kromě folku mísí zejména prvky šansonu, 
jazzu a blues. Vynikající a nápaditý kytarista s je-
dinečným hráčským projevem. Petrův hluboký 
a podmanivý hlas je nezaměnitelný (snad pouze 
s hlasem jeho bratra herce Pavla Rímského zná-
mého z dabingu, rozhlasu nebo z vinohradské-
ho či dalších divadel).
Petr Rímský zazářil ve druhé polovině 80. let 
v nejslavnějším období Porty navštěvované více 
než 30 tisíci diváků. Mezi tehdejší elitu písnič-
kářských osobností se zařadil například písněmi 
„Blues o hvězdě“ a „Křídla a kopyta“, za něž 
obdržel autorské Porty (1986 a 1988) nebo pís-
němi „A ještě radši se vracím“, „Šašek“ a dal-
šími.

Jihočeská folková a folkrocková skupina Epy-
demye si posluchače napříč generacemi zís-
kává svou pozitivní a živelnou koncertní ener-
gií a  písněmi, které otevírají zajímavá témata. 
Je považována za jednu z nejosobitějších kapel 
na současné folkové/písničkářské scéně. V jeden 
okamžik vás přinutí sednout si a poslouchat tex-
ty, aby vás vzápětí zvedla ze židle. 

Míša Mádlová a Petr Vašina jsou písničkář-
ské duo z Příbrami. Poeticky barevné texty ne-
boli „Miší písně“ a něžný doprovod na kytaru 
a ukulele. Protipólem jsou blues-rockové písně 
Petra Vašiny a jeho famózní foukací harmonika. 
To vše skvěle propojené. To je důvod, proč byste 
si vystoupení této charismatické dvojice roz-
hodně neměli nechat ujít.

Dobříšsko-českolipská folková a folkrocková 
skupina Naopak si posluchače získává svou 
živelnou koncertní energií. Písně, které vás ne-
nechají v klidu sedět a „naopak“ vám některé 
nedovolí vstát ze židle. V minulém roce přivedla 
na svět své první autorské CD „Aj laf jů“. Za 12 let 
své existence objela Naopak celou naši vlast, 
festivaly, festiválky, kluby, slavnosti, a všude jim 
bylo moc dobře, protože pro Naopak je hlavní 
dobré živé vystoupení a spokojený divák. „Kaž-
dé vystoupení je výzva, každé vystoupení je veliká 
radost, každé vystoupení je hrozná dřina. Prostě si 
užíváme každé hraní,“ říkají sami. 

Představení kapel PODBRDSKÉHO FOLKOVÁNÍ
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Školní rok začal i v Aerobik studiu Orel Dobříš
V září jsme v orlovně zahájili již 19. sezonu na-
bitou různými sportovními kurzy pro děti již 
od 1 roku. Začali jsme týdnem zápisů a týdnem 
otevřených dveří. Jako každý rok se nám sešlo 
mnoho dětí a kurzy byly rychle zaplněny. V ně-
kterých kurzech, zejména těch pro starší děti, 
zbývá ještě pár posledních volných míst. Každé 
dítě si do kurzů s volnou kapacitou může přijít 
vyzkoušet první lekci zdarma i během školního 
roku. Moc nás těší, že se u nás dětem líbí. Dává 
nám to další elán a nadšení do práce s nimi.
Oddíl závodního aerobiku se jako každý rok v srp-
nu vydal na týdenní soustředění do rekreačního 
střediska Štědronín. Během prázdnin trenérky 
nechaly sestříhat nové závodní hudby s krásnými 
tématy a už se moc těšíme, že od podzimu začne-
me postupně pracovat na nových choreografiích 
pro příští závodní sezónu. V tomto školním roce 
budou Dobříš reprezentovat celkem čtyři stepo-
vé týmy, jeden tým aerobik show a dva dance 
týmy v několika věkových kategoriích.
Rozvrh dospělých jsme rozšířili o některé novin-
ky. Jednou z takových je i dopolední hodina kaž-
dé úterý od 10.00, kde si s sebou můžete vzít do 
tělocvičny i vaše děti. Lekce je tak vhodná i pro 
maminky na mateřské, které nemají hlídání. 

Během lekce s názvem bodystyling procvičíme 
celé tělo a vede ji naše oblíbená a dlouholetá 
lektorka Míša Jungmannová. 
Dále se můžete těšit na spoustu víkendových 
jednodenních akcí pro dospělé a sportovních 
akcí pro děti, na které včas upozorníme na na-
šich webových stránkách. Také chceme zpří-
stupnit orlovnu o víkendech, kdy zde neprobíhá 
pravidelný program, a umožnit tak trávit rodi-
nám z Dobříšska aktivně volný čas společným 
sportováním nebo za účelem rodinných oslav. 
Sledujte i naše sociální sítě, kde máme vždy 
všechny informace včas a podrobně.

Tým lektorů ASOD

Sportovní akademie Dobříš na kurzech
Florbalové soustředění Špičák s TJ So-
kol Dobříš, Netvořice týden sportu na 
Kotlyku, Sportovní kurz Nová Živohošť, 
Příměstský tábor sportů, Sportovní den 
pro DD Korkyně.
Trenéři S.A.D., mimo tréninky atletiky, plavání, 
gymnastiky a orientačního běhu, organizují 
přes léto sportovní kurzy, příměstské tábory 
a  sportovní dny. Co vše s námi naši účastníci 
na letních aktivitách zažili? Výlety po šumav-
ské krajině, rozvoj florbalových dovedností, 

soutěže a hry, výlet vlakem do aquaparku 
v Kdyni, florbalový turnaj. V kotlině Netvořické 
vrchoviny a na Slapské přehradě jsme vyzkou-
šeli rychlost vojenského člunu při akčním vy-
lodění, s paddleboardy projeli část vltavských 
meandrů a vyzkoušeli sporty: frisbee, lakros, 
orientační běh, softball, inline bruslení na 
příměstském táboře a základy výuky jízdy při 
windsurfingu. Výzva „přejdi slacklinu“, turnaje 
v lukostřelbě, týmové hry, malování štětcem 
uměleckých obrázků, malování kamínků, sko-
ky a sjezdy na skluzavce SLIDE Slapy, vyda-

řené bojovky s pohádkovou tematikou pro 
nejmenší a dobrodružnou akcí pro starší. Pes-
trost a  akčnost nočním bojovkám dodal pře-
jezd jednotlivců na paddleboardech na hrad  
Ostromeč přes Vltavu. S dětmi z pěstounských 
rodin, které doprovází DD Korkyně, jsme zkou-
šeli plavbu na paddleboardu, ovládání, otáčení 
a  jízdu vpřed. Uspořádali jsme výlet ze Staré 
Živohoště na zmrzlinu do Nové Živohoště a vy-
zkoušeli lukostřelbu od nejmenších dětí až po 
ty nejstarší.

Michal Ciboch

Skauti opět roztančí 
Dobříš
Středisko prof. Oliče opět pořádá skautský 
ples, na který jsou srdečně zváni všichni příz-
nivci skautování. Slavnostní večer plný tance 
a hudby se uskuteční 12. listopadu 2022 opět 
v dobříšské sokolovně a bude naplněn různo-
rodým programem a tanečními vystoupeními. 
Těšíme se a doufáme, že se i letošní ročník vy-
daří tak dobře jako ty předchozí. 

Za skautské středisko prof. Oliče 
Dominika Syručková, Lucy 
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RC Dobříšek: Nový semestr  
nám začal! 
A my jsme moc rádi, že jsme vám kromě oblíbených kroužků mohli před-
stavit i ty zcela nové, mezi které patří Hrajeme si s písmenky, Kreativní 
malování, Kurz animovaného filmu, Make-up artist, Malá kosmetič-
ka, Malý čtenář, Maxík, Příprava k zápisu, Robotika, Šikovné ručičky 
a Zumba s hlídáním dětí. Do ostrého režimu také přešel Klub nadaných 
dětí, který bude každý týden!
Některé kroužky možná v nabídce v době zveřejnění článku nenajdete – 
může se to stát, když někde není naplněna minimální kapacita. V takovém 
případě nás kontaktujte, my moc rádi kroužky otevřeme, když bude zá-
jemců dostatek.
Novinkou je také Co-work s herničkou ve čtvrtek a v pátek dopoledne. 
Co to znamená? Že můžete přijít s dítkem (ale i bez) a za malý poplatek 
využívat klidnou učebnu na práci a děti si mohou hrát v herničce vedle. 
K dispozici je kuchyňka a v ceně káva či čaj. Budeme rádi, když se tento 
koncept osvědčí a nabídne další prostor pro rodiče s menšími dětmi.
Připravujeme pro vás také velké množství workshopů a přednášek! Kon-
krétně Zdravá kancelář s fyzioterapeutkou, Dentální hygiena pro děti 
i rodiče zábavně a s dárky, Stanovení hranic ve výchově, Chci začít 
podnikat (a  mám malé dítě), Macramé – výroba andílka (klíčenky), 
Vyrábění náramků z minerálů, kterých má lektorka více než 150 druhů, 
a k tomu nepřeberné množství dalších komponent!
Také se pomalu připravujeme na Lampionový průvod 5. listopadu, na 
který jsme obdrželi 2 000 kusů tyčinek Bombus – zdravé a velmi chutné 
mlsání pro děti, ale chystáme toho víc! Hlásí se nám již také dobrovolníci 
z minulých let a my moc rádi přivítáme také nové. Trasa bude prodlouže-
na až na nádvoří zámku skrze francouzský park, takže se nám bude hodit 
každá pomoc – čím více nadšených dobrovolníků, tím úžasnější tato akce, 
která je zcela zdarma, bude! Na akci se sjíždějí i lidé z daleka, ukažme jim, 
jak jsou Dobříšáci skvělí! V případě zájmu nás kontaktujte na koordinator@
dobrisek.cz. 

Na viděnou v Dobříšku! 
Veronika Liotard     

Večer sokolských světel, drakiáda i Sokolský běh 
republiky
V letošním roce na druhou říjnovou sobotu, na 8. 10., připadá Památný den sokolstva. I my v Dob-
říši si opět připomeneme tragické události 2. světové války a uctíme památku padlých sokolů akcí 
Večer sokolských světel. Přijďte s lampiony v 17.30 k sokolovně, odkud se společně vydáme lam-
pionovým průvodem k rybníku Papeži, kde vypustíme lodičky se svíčkami. Lodičky, prosím, vyráběj-
te z přírodních materiálů.
Na neděli 9. 10. jsme naplánovali tradiční drakiádu na louce nad rybníčkem Bzdinka. Akce se 
bude konat od 15.00 za příznivého počasí. Pojďte s námi pouštět draky, zasoutěžit si o nejhezčího 
a nejlépe létajícího draka a mnoho dalšího. Akci zakončíme opékáním buřtíků.
Další již tradiční celorepublikovou akcí je Sokolský běh republiky, který se uskuteční 28. 10.  
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.sokoldobris.cz nebo facebook https://www.
facebook.com/TJSokolDobris. 
Na sobotu 5. 11. naplánovaly naše sokolské ženy bazárek oblečení, obuvi a sportovního vybavení. 
Doražte si do sokolovny v dopoledních hodinách ulovit nějaké pěkné kousky do skříně.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Děti, pojďte s námi na konec světa!
Ahoj holky, ahoj kluci,
je tady podzim a s ním náš tradiční sobotní 
výlet. Tentokrát se vydáme z Dobříše doslova 
na konec světa! Vyrazíme totiž směr Kytín, tedy 
do vesničky, kde končí cesta, která už jednodu-
še nevede dál… Na výletě si užijeme spoustu 
legrace, splníme několik vědomostních úkolů 
a pohrajeme si na super hřišti. A připravené 
pro vás máme i překvapení, protože na naší 
cestě potkáme další naše kamarády.
A víte co? 
Všichni, kdo s námi vyrazíte, od nás dosta-
nete úplně super výletní balíček… 

Mamce i taťkovi tak můžete říct, že nebude-
te skoro nic potřebovat, protože my vám vše 
předem připravíme a samozřejmě zajistíme 
i mňamózní svačiny, pití, chutný oběd i něco 
sladkého.
Kdy vyrážíme? Sraz na výlet je v sobotu 
15. října 2022 v 9.00 hod. na Dobříši a zpát-
ky se vrátíme do 17.00 hod. Cena za celý vý-
let včetně všech výdajů je 550 Kč. 
Přihlášky a více informací naleznete na na-
šich stránkách www.veselarodina.org. 
Těšíme se na vás!

Za tým Veselých animátorů Sára
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Husův park opět ožil aneb Na výstavě Chlup a brk byl k vidění i kohout holokrk
V pořadí již čtyřicátý osmý ročník Podbrdské 
výstavy drobného zvířectva proběhl na Dobříši 
v sobotu 10. a v neděli 11. září. V Husově par-
ku bylo k vidění přes sto králíků, taktéž značné 
množství holubů a drůbeže, kromě toho fret-
ky, exotické ptactvo, křečci chlupatí i nahatí… 
A mnoho dalšího. 

Velké díky patří všem sponzorům, vystavova-
telům, posuzovatelům, králičímu hopteamu ze 
Suchomast i kapele Klikaři, která se v sobotu 
postarala o skvělý hudební doprovod, klukům 

z dobříšského „učňáku“ děkujeme za pomoc 
při posuzování. Obrovský dík za všestrannou 
podporu a vstřícnost patří městu Dobříši!!! Díky 
přiděleným dotacím jsme mohli nakoupit další 
nové výstavní klece.
Hosté, jimž děkujeme za návštěvu, již poněkoli-
káté hlasovali o Cenu diváků. Titul Miss drůbež 
získaly české husy našeho člena Josefa Soběslav-
ského, pohár Holub sympaťák si za své pávíky 
odvezl taktéž náš člen Tomáš Horálek, Králíkem 
sympaťákem byl zvolen zakrslý saténový červe-
ný mladé chovatelky Terezy Brožkové z Dobříše. 
Potvrdila se tak síla domácích chovatelů. Cenu 
diváků mimo bodované odbornosti se suverén-
ní převahou ukořistil kozlík Kuba mníšeckého 
chovatele Mirka Hlušičky. 
V bodovaných odbornostech tradičně obdržel 
pohár za vítěznou kolekci králíků chovatel za-
krslých beranů Roman Kodat z Láze, který taktéž 
vybojoval pohár za nejlepšího samce. Pohár za 
nejlepší samici vyhrál jednatel dobříšské orga-
nizace Radek Skůra, chovatel králíků holíčských 
modrých. V holubářské sekci nejvíce zazářil  
Josef Vacek, náš to člen, a za elitní slepičky zakrs-
lé rousné získala vítěznou cenu Marie Vopičková, 

jak jinak než z našeho dobříšského spolku :o). 
Čestné ceny zůstaly jak doma, tak i putovaly do 
jiných poboček ČSCH. Z rukou Kamila Jungera, 
předsedy ZO Dobříš, je převzali chovatelé z Jin-
ců, Čisovic, Hostomic a Prahy.   
Zcela nově byla výstava obohacena o sobotní 
ukázky ušlechtilých bezsrstých morčat a poví-
dání o nich. Z Prahy tato zvířátka přivezli man-
želé Tiefenböckovi, kteří ještě loni opěvovali 
Podbrdskou výstavu coby hosté a nyní jsou již 
našimi členy. 
Ukázky králičího hopu jako vždy zajistili přátelé 
ze Suchomast. Úspěšně jim sekundovala zářivá 
hvězda našeho spolku, mladá chovatelka Adél-
ka Chroumalová ze Staré Hutě. 
Příští rok se budeme těšit opět na viděnou. 
Zájemce o členství samozřejmě rádi přivítáme 
i  dřív. Hlásit se mohou u jednatele organizace 
Radka Skůry prostřednictvím e-mailu r.skura@
volny.cz. K dispozici je nově i facebooková sku-
pina ZO ČSCH Dobříš z dílny naší tiskové mluvčí 
Ilony Routové. 

Michaela Brožková
Foto: Petr Tiefenböck 

Kde se budeme 
scházet v roce 2023?
Klub důchodců Dobříš, z. s. 

Základem klubové činnosti je pravidel-
né setkávání členů klubu v klubovně. Dne 
5. 10. 1992 se Klub důchodců slavnostně 
otevřel pro všechny důchodce na Dobříši 
i  okolí a  s  Klubem důchodců byla uzavře-

Velmi stručně: Klub důchodců se vrátí zpět na 
Dukelák. Platí to, co jsem řekla já i paní ředitelka 
Přádová v loňském roce. Bohužel během rekon-
strukce došlo ke zpoždění, takže nervozita vzrůs-
tá nejen na straně seniorů. Já jsem moc ráda, že 
se činnost klubu znovu krásně rozběhla – pořá-
dají schůzky, jezdí na výlety, dál se scházejí. 
Během naší schůzky bohužel opakovaně došlo 
k  několika vzájemným nepochopením. Disku-
tovaly jsme s paní Surou a Jakubcovou varian-
ty, kde by bylo možné na Dobříši najít vhodné 
a  prostorově komfortnější místo pro setkávání 
Klubu důchodců, protože mezi členy panují 
oprávněné obavy, že zrekonstruovaný prostor 
bude jiný a že se nevejdou. Ano, bohužel bývalá/

stará klubovna už to opravdu nebude, nový sta-
cionář bude moderní a bude nabízet příjemný, 
funkční prostor. Z diskutovaných míst však žád-
né nebylo z  nějakého důvodu vhodné (mluvily 
jsme převážně o Pastoračním centru sv. Tomáše, 
klubovně v  kulturním domě i dalších místech). 
Zkrátka nám mnoho dlouhých let na Dobříši chy-
bí prostor, ve kterém by se spolky mohly scházet. 
Smlouva o pronájmu nebytových prostor klu-
bovny nacházející se na adrese Dukelské náměs-
tí 443, Dobříš, byla podepsána dne 17. 10. 2012 
a tato smlouva je stále platná, ani jedna ze stran 
ji nevypověděla, a ani o tom nebyla řeč. Po opa-
kovaném rozhovoru s paní ředitelkou Přádovou 
jsme si vzájemně potvrdily, že počítají s návra-

Reakce paní místostarostky na článek paní Suré z Klubu důchodců 
Dobříš: Bude Klub důchodců zpátky na Dukeláku?

tem Klubu důchodců do prostor stacionáře.  
Určitě ale dojde k úpravě začátku setkávání jeho 
členů.  Možná bude vhodné udělat dodatek ke 
smlouvě, která jasně vymezí vzájemné vztahy. 
Provoz stacionáře musí být zajištěn tak, aby ak-
tivizační činnosti a práce s klienty nebyly nijak 
narušeny. Vše je věcí vzájemné domluvy mezi 
pečovatelskou službou a Klubem důchodců. 
Panuje obava, že ve stacionáři nebude dostatek 
míst k sezení, počet míst k sezení bude 30, pro 
stacionář je plánováno 20 židlí, další budou do-
koupeny. V současné době nám však ještě zřej-
mě vyvstane otázka, jak se budou hradit ener-
gie a zda se případně bude zvyšovat nájemné. 
Je velmi důležité činnost klubu udržet a umož-
nit lidem setkávat se s vrstevníky. Těší mě, že 
informace o činnosti klubu se pravidelně obje-
vují na stránkách Dobříšských listů. 

Dagmar Mášová, místostarostka

na smlouva o nájmu nebytového prostoru 
v  domě s  pečovatelskou službou naposledy 
dne 17. 10. 2012 a doba nájmu byla stanovena 
na dobu neurčitou.
Vzhledem ke stavebním úpravám v budově 
s pečovatelskou službou jsme byli nuceni klu-
bovnu od 1. 4. 2022 zcela vystěhovat a využít 
nabídku komunitního centra „Svět dobrých 
lidí“ a přesunout naši klubovou činnost k nim 
na adresu ul. Pionýrů čp. 892.
V Dobříšských listech z listopadu 2021, které 
měly téma měsíce „Naši senioři“, jsme o naší 
situaci informovali na str. 28: „Klub důchod-
ců Dobříš tak trochu z historie i současnosti“. 
V závěru jsme se ptali: „Tak co můžeme dělat?! 
Dá se v této situaci najít uspokojivé východis-
ko?“ Na náš článek reagovala paní místosta-
rostka D. Mášová v příspěvku pod názvem 
„K  dočasnému přestěhování Klubu důchod-
ců Dobříš“ na str. 29, kde napsala mimo jiné: 
„Po ukončení rekonstrukce je do upravených 
prostor plánován také návrat Klubu důchodců. 
Klub bude mít po návratu na Dukelák do DPS 
k dispozici krásné, světlé a multifunkční prosto-
ry s novým nábytkem.“

V důsledku zpoždění dokončení stavebních 
úprav v domě s pečovatelskou službou jsme 
požádali paní místostarostku D. Mášovou o in-
formace, kdy můžeme uvažovat o návratu, kdy 
je předpokládaný termín kolaudace. Schůzka 
proběhla 6. září 2022 a bylo nám sděleno, že 
návrat do DPS se neuskuteční. Důvodem je 
mnohem efektivnější využití prostoru a vznik 
nového denního stacionáře pro osoby se sníže-
nou soběstačností i pro osoby pečující.
Ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše 
paní Mgr. Lucie Přádová ve svém článku v Dob-
říšských listech z listopadu 2021 na str. 31 a 32 
„Jak bude denní stacionář fungovat“ konsta-
tuje: „Co se týče Klubu seniorů, předpokládáme, 
že po stavebních úpravách prostor navážeme na 
předchozí dlouholetou spolupráci a  nabídneme 
klubu možnost nadále se v  naší budově pravi-
delně scházet, tak aby činnost stacionáře i klubu 
mohly vedle sebe nerušeně fungovat.“
Proto se ptáme představitelů našeho města: 
Kde se budou členové Klubu důchodců schá-
zet v roce 2023?

Klub důchodců Dobříš, z. s. 
Ing. Helena Surá, předsedkyně klubu
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zařízení pro děti a mládež Radan Žemlička. Pří-
padná spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci 
dětí je vítána. 
Jaké tváře z Terénu můžeme v okolí škol potkat? 
Na přiložené fotografii se vám představují (zle-
va) pan Radan Žemlička, paní Jana Králová a pan 
Josef Šimeček. 
„Všechny vás srdečně zveme na den otevřených 
dveří Klubu Terén dne 21. 9. 2022 od 14.00 do 18.00 
hodin,“ dodávají pracovníci klubu.
Klub Terén najdete na adrese Jáchymovská 
1869, Dobříš.
Kontakt: Josef Šimeček 777 310 306, Jana Krá-
lová 773 945 577, Radan Žemlička 775 560 507, 
e-mail: dobris@proximasociale.cz, web: www.
proximasociale.cz. 

Mgr. Eva Přibylová, 
manažer prevence kriminality města Dobříš

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Sociální firma Xaverius, s. r. o., spouští  
webové stránky
Vážení spoluobčané, v květnu tohoto roku jsme 
vás informovali o tom, že se nám podařilo zalo-
žit sociální firmu Xaverius, s. r. o., jejíž součástí 
jsou i dílna a krámek Rukama Nohama. Od jejího 
založení se setkáváme s vřelým zájmem o naši 
práci a nabízené služby. Také díky vaší podpoře 
se nám v tuto chvíli daří zaměstnávat na snížené 
úvazky již 9 zdravotně znevýhodněných kole-
gů, z čehož máme velkou radost. Rádi bychom 
vám za tuto podporu poděkovali a seznámili vás 
s několika novinkami z naší společnosti.
Za důležitý počin těchto dní považujeme spuš-
tění vlastních webových stránek, které nyní na-
leznete na adrese www.xaverius.eu. Zajímavostí 
na těchto stránkách je skutečnost, že byly vel-
kou měrou vytvořeny jednou z našich klientek 
v rámci sociální rehabilitace. Na stránkách si mů-
žete prohlédnout galerii našich výrobků a  po-
drobněji se seznámit s nabízenými službami. 
Doufáme, že se vám naše nové webové stránky 
budou líbit, oblíbíte si jejich podobu a také jedi-
nečnou grafiku od Ráchel Trojanové. 
Aktuality ohledně textilního zboží máte možnost 
sledovat i na facebookovém profilu Rukama No-
hama Dobříš. Zjistíte tak například, že v  našem 

krámku už máme v prodeji nejen látky s vánoč-
ními motivy, ale i řadu krásných vánočních ba-
líčků, které vás ohromí designem a také velmi 
příznivou cenou. Balíčky jsou vhodné jako malé 
vánoční dárky a pozornosti pro firmy i jednotliv-
ce. Srdečně vás tímto zveme k nezávazné návště-
vě naší prodejny v Pražské ulici čp. 271 na Dob-
říši, v každý všední den od 9.00 do 17.00. Přijďte 
si prohlédnout naše výrobky a třeba načerpat 
inspiraci k vlastnímu vánočnímu tvoření. Těšíme 
se na shledání s vámi.

Noemi Trojanová

Pečovatelská služba města Dobříše otevírá od 1. 1. 2023 novou sociální službu 
denní stacionář Kratochvíle
Bezpečné a vlídné zázemí pro seniory i mladší 
občany se sníženou soběstačností. V komorním 
domácím prostředí nabízíme od pondělí do 
pátku smysluplný program, laskavou péči, plno-
hodnotné obědy i pitný režim.

Místo: nově zrekonstruované bezbariérové pro-
story v domě s pečovatelskou službou na Dukel-
ském náměstí 443, 263 01 Dobříš
Provozní doba: od pondělí do pátku v čase od 
7.00 do 15.30 hodin
Kapacita: maximální okamžitá kapacita – 6 osob
Docházka: 1 až 5 dní v týdnu dle individuální 
potřeby, celodenní nebo půldenní docházka
Co nabízíme: společenské vyžití, setkávání 
s  vrstevníky, pomoc s hygienou, dohled nad 
užíváním léků, kondiční cvičení, jemnou jógu 
a tréning paměti a kognitivních funkcí, reminis-
cenční aktivity (navozování vzpomínek), hudeb-
ní aktivity a muzikoterapii, výtvarné a kreativní 
činnosti, společné pečení a vaření, setkávání 
s  dětmi – hudební a taneční vystoupení, výle-
ty za kulturou a uměním, procházky v přírodě, 
posezení na dvorku či na zahradě, možnost  

zahradničení, péči o květiny, odpočinkovou 
místnost a další
Cena: od 270 Kč za celodenní docházku, dále 
dle potřebné péče

Služba je určena pro osoby od 26 let věku se 
sníženou soběstačností v základních životních 
schopnostech a dovednostech z důvodu věku, 
zdravotního postižení či chronického onemoc-
nění neinfekčního charakteru, včetně neurode-
generativních poruch, vaskulárních onemocně-
ní či Alzheimerovy nemoci.

Máte-li zájem o další informace nebo si přeje-
te domluvit osobní schůzku, kontaktujte nás na 
tel. čísle 771 225 647, 770 153 508 nebo e-mai-
lem na: info@psdobris.cz.

Od září 2022 můžeme pracovníky Klubu Terén 
potkávat i v okolí dobříšských škol, kde provádí 
terénní sociální práci zaměřenou na děti, mlá-
dež a mladé lidi ve věku 6–26 let. Jak taková 
práce vypadá?
„Děti kontaktujeme v jejich přirozeném prostře-
dí, v okolí škol, městské knihovny, skateparku, na 
hřištích i v parcích. Dítěti se představíme a pře-
dáme informativní letáček o službě. Nabídneme 
možnost přijít do Klubu Terén v Jáchymovské ulici 
nebo možnost řešit s námi různé potíže, se kterými 
se dítě potýká. Kontakt s námi je pro děti naprosto 
dobrovolný,“ vysvětluje vedoucí nízkoprahového 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky

Dne 5. října 2022 by 
se dožil 90 let pan 
Josef Matějka, mistr 
zámečník z Dobříše. 

Stále vzpomíná 
manželka Maruš, 

syn Pepa, dcery 
Lenka a Maruška  

s rodinami.
Pokud jste ho znali, 

vzpomeňte spolu s námi.

Dne 28. října tomu 
bude rok, co odešla 
maminka, babička, 
prababička Miluška 
Barboriaková. 
S láskou vzpomínají 

Jaroslav a Jana, 
syn s manželkou. 

Václav syn, Veronika 
vnučka a Natálka 

pravnučka.

Znáte dobříšský Klub Terén? 
Je to místo, kde mohou děti bezpečně trávit svůj volný čas, zdarma a naprosto dobrovolně, v pří-
tomnosti sociálních pracovníků tohoto nízkoprahového zařízení. Cílovou skupinou jsou všechny děti 
a mládež ve věku od 10 do 18 let. Klub Terén zřizuje a provozuje organizace Proxima Sociale, o. p. s., 
a je otevřen po–čt 12.00–18.00. 
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1.  Pracovník v sociálních službách – Aktivizační 
pracovník v denním stacionáři

Informace o pozici: 
• Nástup od listopadu/prosince 2022
• Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
• Typ úvazku: práce na plný nebo částečný úvazek – dle dohody
• Délka pracovního poměru: na dobu určitou, po uplynutí jednoho 

roku možnost prodloužení na dobu neurčitou
• Ohodnocení: nástupní plat od 26 000 Kč dle dosažené praxe 

a vzdělání (za plný úvazek), dále po zkušební době osobní ohodno-
cení a odměny

• Požadované vzdělání: odpovídající vzdělání v sociální oblasti dle 
zákona o soc. službách (kurz pro pracovníka v sociálních službách 
– možno si doplnit dodatečně), trestní bezúhonnost, praxe v soc. 
službách či zdravotnictví, kurzy z oblasti aktivizačních, vzdělávacích 
a tvůrčích činností  

• Požadované jazyky: čeština 
• Pozice je vhodná i pro důchodce v dobrém zdravotním stavu.

Náplň práce:
• Péče o seniory, osoby se zdravotním postižením či s chronickým 

onemocněním neinfekčního charakteru
• Zajištění pomoci a podpory při běžných denních činnostech v době po-

bytu klienta v denním stacionáři (pomoc při jídle, hygieně, oblékání, ...)
• Provádění činností za účelem aktivizace klientů, navození a obnovení 

jejich dovedností a schopností, procvičování kognitivních (poznáva-
cích) funkcí klientů, provádění výchovných, vzdělávacích a sociálně-te-
rapeutických činností s klienty ve spolupráci se sociálním pracovníkem

• Individuální plánování a vedení nezbytné dokumentace

Požadujeme:
• Zájem o práci s lidmi 
• Vstřícnost, laskavost a spolehlivost 
• Trpělivý, přátelský a pozitivní přístup
• Tvořivost, zkušenost s ručními pracemi, výtvarnými technikami
• Všeobecný přehled, zájem o kulturu, hudbu (případně hra na hu-

dební nástroj)
• Dobré verbální a vyjadřovací schopnosti
• Organizační dovednosti a schopnost se samostatně rozhodovat 
• Týmová spolupráce
• Trestní bezúhonnost
• Znalost práce na PC – základní uživatelská úroveň 

Co vás čeká:
• Dobré platové podmínky
• Samostatná práce v přímé péči v týmu profesionálních a zkušených 

zaměstnanců stabilní a zavedené organizace
• Pracovní doba 8 hodin (7.00–15.30, včetně pauzy na oběd), 5 týdnů 

dovolené
• Supervizní a metodická podpora, možnost dalšího vzdělávání a pro-

fesního růstu
• Možnost využití zvýhodněného zaměstnaneckého Vodafone pro-

gramu (až 4 SIM karty na osobu) při získání pracovního poměru na 
dobu neurčitou

• Stravovací paušál (ekvivalent stravenek)
• Příspěvek z fondu FKSP (na dentální hygienu, dovolenou, sportovní 

aktivity, kulturu, jazykové vzdělávání, vitamíny, dioptrické brýle a další) 
• Přátelský pracovní kolektiv, vstřícný přístup vedení

2.  Pečovatel/pečovatelka v denním stacionáři 
Informace o pozici: 
• Nástup od 1. ledna 2023
• Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
• Typ úvazku: práce na plný nebo částečný úvazek (0,5)
• Délka pracovního poměru: na dobu určitou, po uplynutí jednoho 

roku možnost prodloužení na dobu neurčitou
• Ohodnocení: nástupní plat od 24 000 Kč dle vzdělání a praxe (za 

plný úvazek), dále po zkušební době osobní ohodnocení a odměny
• Požadované vzdělání: odpovídající vzdělání v sociální oblasti dle 

zákona o soc. službách (kurz pro pracovníka v sociálních službách 
– možno si doplnit dodatečně), trestní bezúhonnost, praxe v soc. 
službách či zdravotnictví 

• Požadované jazyky: čeština 
• Pozice je vhodná pro absolventy i pro důchodce v dobrém zdravot-

ním stavu.

Náplň práce:
• Péče o seniory, osoby se zdravotním postižením či s chronickým 

onemocněním neinfekčního charakteru
• Zajištění pomoci a podpory při běžných denních činnostech v době 

pobytu klienta v denním stacionáři (pomoc při jídle, hygieně, oblé-
kání apod.)

• Účast při výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně-terapeu-
tických činnostech klientů ve stacionáři pod vedením soc. pracovníka

• Individuální plánování a vedení nezbytné dokumentace

Požadujeme:
• Zájem o práci s lidmi 
• Vstřícnost a spolehlivost 
• Trpělivý, přátelský a pozitivní přístup 
• Týmová spolupráce
• Trestní bezúhonnost
• Znalost práce na PC – základní uživatelská úroveň

Co vás čeká:
• Dobré platové podmínky
• Pracovní doba 8 hodin (7.00–15.30, včetně pauzy na oběd), 5 týdnů 

dovolené
• Supervizní a metodická podpora, další vzdělávání
• Možnost využití zvýhodněného zaměstnaneckého Vodafone pro-

gramu (až 4 SIM karty na osobu) při získání pracovního poměru na 
dobu neurčitou

• Stravovací paušál (ekvivalent stravenek), příspěvek z fondu FKSP 
(na dentální hygienu, dovolenou, sportovní aktivity, kulturu, jazyko-
vé vzdělávání, vitamíny, dioptrické brýle a další) 

• Přátelský pracovní kolektiv, vstřícný přístup vedení
• Jistotu pracovního poměru ve stabilní, zavedené organizaci 

Hledáte smysluplnou práci – připojte se do našeho týmu v novém denním 
stacionáři na Dobříši
Pečovatelská služba města Dobříše se sídlem: Dukelské nám. 443, 263 01 Dobříš vypisuje výběrové řízení na pozice:
1. Pracovník v sociálních službách – aktivizační pracovník/pracovnice v denním stacionáři
2. Pracovník v sociálních službách – pečovatel/pečovatelka v denním stacionáři

Pokud vás některá z těchto pracovních pozic zaujala, zašlete nám pro-
sím strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na e-mail: info@
psdobris.cz. V případě dotazů kontaktujte prosím ředitelku Mgr. Lucii 
Přádovou na tel. č. 770 153 508.

Foto: Denisa Havlíčková
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Svaz čs. důstojnictva v Dobříši
Odbočka Svazu československého důstojnictva 
v Dobříši vznikla 8. září 1935 jako jistá mladší 
protiváha místní jednoty Československé obce 
legionářské a u zrodu stála trojice štábních ka-
pitánů v záloze, Jaroslav Stamberg, František 
Hollan a Josef Pánek. Zpočátku se jednalo pou-
ze o společenské setkávání bývalých důstojníků 
Čs.  armády, kde se kromě klábosení poslechla 
i nějaká ta hudba či se něco pojedlo. Teprve od 
roku 1937 si spolek začal vést pokladní knihu, 
ale hotovost málokdy překročila hranici tisíce 
korun. Zápisné se nejčastěji pohybovalo kolem 
částky 45 korun, za které nový člen obdržel le-
gitimaci a odznak. Roční členský příspěvek byl 
obvykle 30 korun, ale od sociálně slabších čle-
nů se vybíralo i méně. Se stupňující se hrozbou 
pro republiku ze strany nacistického Německa 
se postupně zvyšovaly počty pravidelných vo-
jenských cvičení pro členy spolku, kterých už 
bylo v roce 1936 přes čtyřicet. Spolek si přesně 
evidoval účast na cvičeních a podle častého ná-

kupu nábojů a terčů lze usuzovat, že se členové 
tužili především ve střelbě. Součástí cvičení byly 
i přednášky o co nejúčelnější krycí palbě kulo-
metů, o obraně proti plynovému útoku i o práci 
ženijní.
V době mnichovské krize Svaz významně při-
spěl ke vzniku Národní gardy, v rámci které 
měli starší muži participovat na předpokládané 
obraně vlasti. Po postoupení pohraničních ob-
lastí Německu se postupně ze seznamů členů 
vytratili židovští členové, kteří tvořili až čtvrtinu 
členstva. Není jasné, zda ukončili členství sami, 
nebo byli vyloučeni pro svůj židovský původ, 
protože dokumenty z konce roku 1938 se kupo-
divu jako jediné nedochovaly. Po okupaci celé 
země se Svaz tvářil, že se zas tak nic podstatné-
ho nezměnilo. Z účtů ovšem zmizely útraty za 
náboje a terče, z  čehož plyne, že výcvik záloh 
skončil a ze Svazu se znovu stala pouhá „spole-
čenská záležitost“. S novou dobou přišla i změ-
na názvu na Svaz bývalých československých 

důstojníků, aby v  roce 1940 došlo k další změ-
ně na Podpůrný svaz důstojníků. S postupem 
doby bylo stále jasnější, že ze spolku se stává 
zbytečná organizace, která postupně sklouzává 
ke kolaboraci s okupanty. Důkazem toho jsou 
i  písemně zaslané pokyny z pražského ústředí 
z 23. února 1940, kde je podrobně popsáno, jak 
mají bývalí důstojníci postupovat při přebírání 
židovských podniků. V červnu téhož roku pak 
odbočka organizovala výlet 30členné skupiny 
z  pražského ústředí na dobříšský zámek, kde 
sídlila německá branná moc. Počet členů z výše 
uvedených důvodů postupně klesal. K březnu 
1941 skončil i dlouholetý pokladník Josef Synek 
ze Staré Hutě a vše se završilo smrtí dlouhole-
tého předsedy Františka Hollana v únoru 1942. 
Sice ho ve funkci nahradil Ing. Kašpr, ale nadále 
byla existence spolku pouze formální. Zřejmě 
z obav, aby svévolné zrušení odbočky nebylo 
okupační mocí vnímáno jako projev odboje.

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

Kronika odbočky v Dobříši měla sice velice  
hezkou titulní stránku, bohužel se v ní ale  

nenachází jediný zápis

Celorepublikový sjezd členů Svazu čs. důstojnictva koncem třicátých let v Praze
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 27. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 12. 9. 2022:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– obecně závaznou vyhlášku o místním poplat-

ku za odkládání komunálního odpadu z  ne-
movité věci;

– cenu vodného na částku 69 Kč a stočného na 
částku 46 Kč, vše včetně 10 % DPH, s platností 
od 1. 10. 2022;

– uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. VB 37208/IP-12-6021828/PB-Stará 
Huť, mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ 
Distribuce, a. s.;

– uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č.  VB 31850/IV-12-6031334/PB-Stará 
Huť-K Vlastě, kNN pro parc. č. 164, mezi Obcí 
Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s.;

– uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti č. RSD-791/2022-2 mezi Obcí Stará 
Huť, společností CETIN, a. s. IČ 04084063 a Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o.;

– darovací smlouvy na fi nanční částku vždy 
ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte 
mezi Obcí Stará Huť a rodiči dětí;

– smlouvu o dílo na opravu střech obecního 
úřadu za navrhovanou cenu 1 307 891 Kč 
bez DPH mezi Obcí Stará Huť a společností 
Invessales s. r. o. Jedná se o nutnou opravu 
havarijního stavu a následného zatečení do 
objektu;

– rozpočtové opatření č. 8/2022 v přednese-
ném znění.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– informaci o rozpočtových opatřeních č. 6 

a 7/2022 schválených radou obce.  

V diskusi vystoupil s dotazy pan Klika – zno-
vuumístění sirény, kde již probíhají instalační 
práce; označení mateřské školy a 125. výročí 
otevření školy; p. Englárt – dotaz na vybavení 
zahrady mateřské školy, fi nanční zajištění po-
třeb pro MŠ a zajištění školní kapacity pro žáky 
2. stupně;
Starosta obce zhodnotil volební období 2018–
2022;
Pan Březina vyjádřil poděkování za podporu 
sportu.

Vodné, stočné, bioodpad
Jak jste zaznamenali v zápisu z jednání zastupi-
telstva obce, došlo ke zvýšení vodného a stoč-
ného od 1. 10. 2022. Důvody jsou v dnešní době 
jednoznačné, zvýšené náklady na vstupech. 
Vodné je od 1. října ve výši 69 Kč za 1 m3, stočné 
46 Kč za 1 m3, vše včetně 10 % DPH.
Rada obce pak rozhodla o zvýšení výše poplat-
ku za svoz bioodpadu od 1. 10. 2022 na částku 
200 Kč za odvoz, resp. přistavení a dovoz kontej-
neru. V  případě nakládání pomocí hydraulické 
ruky je pak částka 300 Kč. Chápeme, že přestože 
jsou po obci pravidelně rozmisťovány kontej-
nery na bioodpad a obec zajistila pro žadatele 
do zahrad velké množství kompostérů, je občas 
potřeba mimořádného odvozu. Je však zřejmé, 
že dosavadní částka ve výši 50 Kč byla pouze 
symbolická.

Slavnostní setkání jubilantů
Jako každý rok připravujeme na podzim, kon-
krétně v sobotu 15. října 2022 od 14.00 hodin 
Slavnostní setkání jubilantů, kteří se v letoš-
ním roce dožívají životního jubilea – 60 let, ve 
Staré Huti se narodili a strávili zde své mládí, ale 
také těch, kteří mají své kořeny jinde, Stará Huť 
se jim stala novým domovem a oni se stali naši-
mi spoluobčany.

Blahopřání
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum paní 
Jana Lojínová, Markéta Holanová a Irena Slabo-
ňová.

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkujeme členům starohuťského hasičského sbo-
ru za odčerpání vody ze sklepa rodinného domu. 

Skůčkovi

Děkuji starohuťským hasičům za účinnou po-
moc při nedávné živelné pohromě.

Lenka Felcmanová

Základní škola
Milí čtenáři,
léto bylo krásné, ale rychle 
uteklo a máme tu opět začátek 
školního roku. Všechny děti si 

jistě prázdniny moc hezky užily a těšily se zpět 
do školy a na školní povinnosti. 
1. září jsme přivítali nové prvňáčky, kde paní ře-
ditelka pronesla slavnostní řeč, třídní učitelka 
je ošerpovala a potom všichni žáci přicházeli 
do nádherně vyzdobených tříd. Každá třída 
s jinou tématikou, která je bude provázet celý 
školní rok. V září si děti také připomenou svá-
tek Sv. Václava a každá třída bude mít vlastní 
program.

Jana Jandová

Výsledky komunálních voleb 2022 v obci Stará Huť:
Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy

1 177 662 56,24 660 8 836

Nezávislí pro Starou Huť
1. Petr Dragoun 555 hlasů
2. Marie Guillenová 546 hlasů
3. Luděk Drozd 543 hlasů
4. Milan Kadlec 540 hlasů
5. Ondřej Šinágl 539 hlasů
6. Zdeněk Březina 534 hlasů
7. Radek Řechka 532 hlasů
8. Martin Němec 532 hlasů

9. Jindřiška Němcová 530 hlasů
10. Pavel Chroumal 528 hlasů
11. Kristina Váňová 526 hlasů
12. Petr Trojan 525 hlasů
13. Josef Havelka 523 hlasů
14. František Snopek 519 hlasů

Občanská demokratická strana
1. Bc. Miloš Červenka, MRICS 99 hlasů

Seznam zvolených zastupitelů v obci Stará Huť

Vážení spoluobčané, 
děkujeme vám za účast při komunálních volbách a vážíme si vyjádřené důvěry a podpory 
našemu sdružení. Petr Dragoun



26 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY NOVÝ SMĚR

Provoz u základní a mateřské školy
Vážení a milí rodiče, drazí řidiči,
opětovně na vás apelujeme s prosbou o ohle-
duplnost při ranním provozu v rámci dováže-
ní dětí do mateřské i základní školy.

Největším nešvarem je parkování v těsné blíz-
kosti přechodu a křižovatky. Jsou pak v ohro-
žení především děti, které potřebují přejít po 
přechodu a mezi vozidly nejsou vidět. Autobus, 
který pak místem projíždí, má potíže se vůbec 
v křižovatce vytočit kvůli zaparkovaným vozi-
dlům. Také blokování místa pro zásobování není 
v pořádku. Obdobná situace je pak ráno také 
před školou. Velice nebezpečnou se stává i ulice 
K Vlastě (spojka mezi MŠ a ZŠ).

Všeobecně neradi přistupujeme k omezování 
provozu dopravními značkami. Stále věříme 
v  obyčejnou lidskou ohleduplnost a jednodu-
ché přizpůsobení jízdy okolnostem. Zvlášť pak 
od rodičů, kteří dováží do těchto zařízení své 
děti. Možná bychom mohli přestat věnovat 
zbytečně příliš času malichernostem a začít 
více uvažovat při zásadních momentech, jako 
je ohrožování ostatních dětí při dopravě toho 
svého.
Bohužel to stejné se týká nerespektování záka-
zu stání i před obchodem. Pokud budou všichni 
jednoduše dodržovat základní předpisy, bude 
se všem žít lépe.

M. Guillenová

Zprávičky z mateřské školičky

Milí čtenáři,
chtěli bychom se s Vámi podělit o vznik nových 
názvů tříd v naší mateřské škole v souladu s na-
stavenou koncepcí s jasnými cíli. Seznámit Vás 
s akcemi, které nás provázely v prvním měsíci 
nastupujícího školního roku.
Měsíc září byl v naší huťské školce měsícem pl-
ným emocí. Třída Sluníček se během prázdnin 
změnila v Žabí království a nedočkavě vyhlížela 
své rozesmáté šikovné kamarády, sluneční Žab-
ky. Měla pro ně velké překvapení v pojetí nové 
kamarádky žabky Kuňkalky, která je bude pro-
vázet celým školním rokem. Srdíčková třída se 
převlékla do lesního kabátku a než přišly děti 
z prázdnin, zabydlela se tam liščí rodinka. Lišky 
jsou chytrá zvířátka, proto budou jistě dobrými 
průvodci našim předškoláčkům na cestě do prv-
ní třídy. Do bývalé třídy Pastelek se pro změnu 
seběhly myši a myšky z celého okolí, aby byly 
nápomocné při adaptačním programu nově 
přijatých dětí, malých i velkých. Průvodcem 
prostředí této třídy je myška Eliška, která má 
plyšové tlapičky na pomazlení nebo pohlazení 
pro každého smutného človíčka. Už po prvním 
týdnu dokázala většinu slziček změnit v široký, 
veselý úsměv bez stýskání, strachu a obav z no-
vých věcí. Školku v tomto školním roce tedy 
obývají Žabky, Liščata a Myšky.
Ve školce nás navštívilo divadélko Múza s před-
stavením „Jak šel Méďa do školky“ a odborník na 

chov dravých ptáků, který dětem představil nej-
známější dravce. Žabky s Liščaty navštívily Čap-
kovu Strž na základě domluvené spolupráce. 
Všechny akce se dětem moc líbily. V neposlední 
řadě děkujeme zřizovateli za dodání nového 
pískoviště na naši spodní školní zahradu, které 
jsme si moc přáli.

Tým MŠ

Sport
Házená
Rozpis utkání hraných ve Staré Huti:

8. 10. 2022 – Stará Huť – Modřany
 9.00 ženy A  
 10.15 dorostenky A
 11.20 starší žákyně
 12.25 ženy B
 13.35 dorostenky B

9. 10. 2022 – Stará Huť – Modřany
 8.30 muži
 9.45 starší žáci
 10.50 koeduci B
 12.25 koeduci A

22. 10. 2022 – Stará Huť – Podlázky
 11.00 starší žáci

Kopaná
Rozpis utkání hraných ve Staré Huti:

1. 10. 2022 – Stará Huť – FK Příbram – dívky
10.00 mladší žáci
3. 10. 2022 – Stará Huť – MFK Dobříš
11.00 starší přípravka
8. 10. 2022 – Stará Huť – TJ SH Tr.  Dušníky
16.00 dospělí
10. 10. 2022 – Stará Huť –   TJ SK Nová Ves p. P.
11.00 starší přípravka
22. 10. 2022 – Stará Huť – FC Višňová
15.30 dospělí
23. 10. 2022 – Stará Huť – TJ SK Pičín
10.00 mladší žáci
24. 10. 2022 – Stará Huť – TJ SK Pičín
11.00 starší přípravka
13. 11. 2022 – Stará Huť – TJ Vlt. Hříměždice
13.30 dospělí

Klub důchodců
uskuteční zájezd do zámku Hořovice v  so-
botu 22. 10. 2022. Odjezd od kapličky 
v 8 hod. Poplatek pro členy 100 Kč, pro ostat-
ní 200 Kč. Přihlášky s poplatkem se přijímají 
každý čtvrtek od 15 do 16 hod. v klubovně 
OÚ do 20. 10. 2022.

Infokanal.cz 
Pro již registrované uživatele je 
k dispozici mobilní aplikace.

Ke stažení na stránkách www.infokanal.cz, od-
kaz „Pro občana“.
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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

80´s 90´s

RETRO
DANCE PÁRTY
Sokolovna, Dobříš

00´s10´s

Ty největší taneční hity od 70. let po současnost, soutěže

 a samozřejmě i písně na vaše přání!
15. 10. 2022, 20:00 

vstupné v předprodeji smsticket: 190 Kč - 250 Kč
vstupné na místě (bez garance sezení): 230 Kč

70´s

Mírové náměstí 77

KOUPIT
VSTUPENKY

KOUPIT
VSTUPENKY

Více informací o akci naleznete
na předposlední straně obálky!

V bytě se nachází chodba, komora, koupelna s WC 
a pokoj s kuchyňskou linkou.

NABÍZÍM K PRONÁJMU 
NOVÝ BYT 1+KK

Kontakt pro sjednání prohlídky: 728 957 723

Cena 9 000 Kč měsíčně za nájem 
a 3 000 Kč za energie. 

Kauce (jistota) je 20 000 Kč.

NOVĚ OTEVŘENO



Psí salon MIA

Psí salon MIA
Psí salon MIA

PŘIJMEME 
I NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo 
sanatorium Dobříš přijme zdravotní sestry 
a zdravotnické asistenty na lůžka následné péče. 
Nabízíme základní mzdu , náborový 39 000 Kč
příspěvek, pravidelné odměny, 26 dní dovolené 
a další benety. Reálná možnost kariérního růstu. 

Informace podá Jana Tomková TEL.: 602 193 859

SESTRA
ZDRAVOTNÍ 

/ASISTENT

SVOZ ZAMĚSTNANCŮ
Příbram – Dobříš – MASARYKOVO SANATORIUM a zpět



80´s 90´s
00´s10´s 70´s

KOUPIT
VSTUPENKY

Sokolovna, Dobříš

Ty největší taneční hity od 70. let po současnost,

soutěže a samozřejmě i písně na vaše přání!

15. 10. 2022, 20:00 
 (vstup od 19:30, konec akce v 02:00)

Mírové náměstí 77

Šesti hodinový disco ples těch největších hitů 80. a 90. let s přesahem

na léta sedmdesátá a současnost. Zkrátka od Abby až po Dua Lipu.

Přijďte klidně v džínech, ale nejlépe retro! 

Doba je zlá, tak tancujme, dokud můžeme!

DANCE PÁRTY
RETRO

vstupné v předprodeji
smsticket:

190 Kč - 250 Kč
vstupné na místě

(bez garance sezení):
230 Kč




