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L e t n í  z a s t a v e n í

Léto dorazilo, dovolené jsou přede dveřmi. Jistě se již zaobíráte plány, jak si letošní dovole-
nou užijete. Mnozí se zajisté již těšíte, jak si vychutnáte vznešenost památek, hradů, zámků, 
museí, galerií. Pak dovolte pro letošní Letní zastavení malou jedovatost, drobné a úsměvné 
píchnutí do vosího hnízda ... s všelikým konotacemi ... Sáhli jsme tentokrát k textu muže, jenž 
žil podle ctihodné zásady: když si to s někým rozházet, tak s každým, tedy k Thomasi Bernhar-
dovi a jeho skvělému dílku Staří mistři (Thomas Bernhard, Staří mistři. Komedie. Překlad 
Bohumil Šplíchal, vydal Prostor v Praze r. 2004).

... Po léta vykládají průvodci v muzeu stále 
to samé a přirozeně je v tom, jak říkává pan 
Reger, spousta nesmyslů, říkává mi Irrsigler. 
Historici umění zahrnují návštěvníky svým 
věčným blábolením, říkává Irrsigler, který 
během doby doslovně převzal řadu Regero-
vých úvah, ne-li dokonce všechny. ... Naslou-
cháme-li průvodcům, slyšíme stále to samé 
blábolení o umění, které nám jde na nervy, 
stále totéž nesnesitelné blábolení o umění 
z úst historiků umění, říká Irrsigler, protože 
to tak říkává Reger. Všechny tyto obrazy jsou 
velkolepé, ale žádný není dokonalý, opakuje 
Irrsigler po Regerovi. Lidé chodí do muzea 
nikoliv ze zájmu, ale protože jim někdo řekl, 
že se pro kulturního člověka sluší, aby je 
navštěvoval, ti lidé se o umění vůbec neza-
jímají, v každém případě devadesát devět 
procent lidstva žádný zájem o umění nemá, 
opakuje Irrsigler doslova to, co slyšel od 
Regera ... Historici umění jsou vlastně niči-
telé umění, řekl Reger. Historici umění tak 
dlouho žvaní o umění, až je užvaní k smr-
ti. Historici umění umučí svým žvaněním 
umění k smrti. Probůh, myslím si často, 
když sedím tady na této lavici a vidím, jak 
historici umění před mýma očima ženou ta 

svá bezmocná stáda, jaké je to neštěstí, že 
tito historici umění právě smysl pro umění 
ze všech těchto lidí vyhánějí, a navždy vyhá-
nějí, řekl Reger. Povolání historika umění je 
nejhorší povolání, jaké existuje, a užvaněný 
historik umění, neboť všichni historici umění 
jen žvaní, by měl být bičem vyhnán, vyhnán 
ze světa umění, řekl Reger. Všichni historici 
umění by měli být vyhnáni ze světa umění, 
protože historici umění ve skutečnosti umě-
ní ničí a my bychom si umění neměli nechat 
historiky umění, kteří umění ničí, zničit. 
Nasloucháme-li nějakému historiku umění, 
je nám špatně, řekl Reger, nasloucháme-li 
nějakému historiku umění, je zřejmé, jak 
je umění, o kterém žvaní, ničené, a žva-
něním takového historika umění se umění 
scvrkává, až je zničené docela. Tisíce, ba 
desetitisíce historiků umění prožvaní a zni-
čí umění, řekl. Historici umění jsou skuteční 
vrazi umění a pravdou je, že posloucháme-
li nějakého historika umění, podílíme se na 
ničení umění, protože kde vystoupí nějaký 
historik umění, tam se umění ničí. Proto 
jsem v celém svém životě sotva co nenávi-
děl s hlubší nenávistí než historiky umění, 
řekl Reger ...

Stavba sokolovny v červenci a v listopadu 1932.

... tentokrát s 
thomasem Bernhardem...
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Znovu děkujeme za všechny Vaše ohlasy 
a těšíme se na další. Na způsobu distri-
buce tištěné verse Kukátka se nadále 
nic nemění. Kromě tištěné podoby (v níž 
by se mělo dostat na náklady vydavate-
le do všech dobřichovických domovních 
schránek, nedostane-li se k někomu, 
pak dejte vědět) rozesíláme Kukátko 
též elektronicky ve formátu pdf. Jaký-
koliv nový zájemce může o tuto formu 
požádat. Rádi náš seznam rozšíříme. 
Naopak, nepřejete-li si Kukátko dostávat 
v elektronické podobě, samozřejmě Vás 
ze seznamu adresátů vyřadíme.
Pokud jde o elektronické verze příspěv-
ků, přijímáme běžné formáty, nejlépe 
však „.doc“ či „.rtf“, dovolujeme si však 
požádat, abyste svůj text nijak speciálně 
neformátovali, ulehčí nám to naše vlast-
ní zpracování textu. Rovněž nám usnad-
ní práci, jsou-li zaslané příspěvky vyko-
rigované a jsou-li co nejméně ve sporu 
s jazykovou normou. Děkujeme Vám za 
pochopení a na Vaše příspěvky a reakce 
se těšíme. 
Přejeme Vám pěkné počtení a klidné léto.

Vaše redakce

s l o v o  r e d a k c e  •  o b s a h  •  t i r á ž

Vážení čtenáři,
hektické poněkud jaro, že? Sluníčko 
nahřívá zimní bolístky, seč jest, rostlin-
ky vyrazily, jako když Lola běží, a valí na 
nás krásu velikou a vůně omamné, které 
skoro dokážou překrýt nevůně toho, co 
svým hektickým přebýváním vytváříme. 
A ještě ty volby ... už je to zase tady ... 
Všichni mluví o krizi a šetření, ale do 
kampaní stran tečou miliony. Zase si 
mnozí z „vládců všehomíra“ myslí, že 
jsme stádo troubů a pitomců, které lze 
ulovit na udičku žvástů a primitivních slo-
ganů a udachmat lesy billboardů s tupě 
se usmívajícími pretendenty vyvolenosti. 
To stále ještě nepochopili, že podle jejich 
skutků známe je? A to víc než dobře ... My 
je totiž tiše stále pozorujeme a dokonce 
si i pamatujeme ... Nebo to nepochopily 
agentury, které se na celém tom divadle 
slušně živí prakticky za naše peníze? Ale 
co, vždyť můžeme stále ještě demokra-
ticky uzavírat sázky, kam až absurdita 
této volební „kampaně“ i těch dalších 
dokráčí ... Zatímco se lesy kácejí a třísky 
lítají, kosti praští a slova pleskají o tváře 
i zdi a stěny, zatímco v rybníčku se voda 
doslova vaří, kapři lapají z posledních sil 

a s křečovitým úsměvem na tlamách po 
dechu, jistoty se kroutí a poskakují jako 
preference těch, co spolu mluví, a svě-
tově proslulý Klimatolog přihřívá stále 
hutnější polévku, jedna jistota snad 
přece zůstala: Je jí zajisté letní Kukátko, 
které Vám tímto představujeme. Co jsme 
pro Vás pod pláštíkem hektického jara 
uchystali?
Řada čtenářů reagovala na v minulém 
čísle uveřejněnou glosu o záměru zřídit 
v Dobřichovicích museum automobilů. 
Jde o věc po výtce veřejnou, takže při-
nášíme první ohlasy. Pozveme Vás i do 
Mezinárodního roku astronomie. Také 
vlajek na jednom stožáru se dotkneme. 
Představíme Vám několik zajímavých 
stromů, navštívíme s dětmi brdské skřít-
ky i jednu zajímavou internetovou adresu. 
Sokol Dobřichovice slaví 110 let. Přináší-
me proto zajímavé historické materiály 
a doprovodíme je i unikátními obrázky. 
Samozřejmě dojde i na kulturu, vždyť se 
chystá řada zajímavých podniků. A nevy-
necháme ani sport, protože fotbalisté, 
volejbalisté i orientační běžci dělají naší 
obci dobré jméno a nám všem radost ... 

poněkud hektické jaro
se lomí do rozmarného léta ...
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V Informačních listech a zápise z únorové-
ho zastupitelstva jsme se dočetli o záměru 
podnikatelů p. Sudíka a Tomáška na výstav-
bu Muzea automobilů v oblasti, která dle 
územního plánu není určena k zástavbě 
a v současné době opticky odděluje úze-
mí Dobřichovic od Karlíka. Jde o rozlehlou 
parcelu (cca 55 tis.m2), v tuto chvíli pole, 
která dle katastrálních map nenavazuje 
přímo na zastavěné území Dobřichovic (pro 
představu - začíná zhruba na zadní straně 
pozemků Mramoru Dobřichovice, dále od 
Dobřichovic, a pokračuje směrem ke Karlí-
ku, tudíž jde de facto o pozemek uprostřed 
pole mezi Dobřichovicemi a Karlíkem, vle-
vo od silnice na Karlík).
Ze zápisu ze zastupitelstva nám bohužel 
není jasné, jaké je stanovisko zastupitel-
stva – zda s možnou změnou územního 
plánu souhlasí, či ne.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně 
zásadní změnu, která by mohla být pre-
cedentem pro podobné budoucí případy 
a vést v krajním případě až k postupné 
zástavbě pole mezi Karlíkem a Dobřichovi-
cemi, věříme, že by této změně měla před-
cházet jistá diskuze a zastupitelé by měli 
být seznámeni i s názory občanů.
Přestože jde jistě o zajímavý projekt, nedo-
mníváme se, že by byl pro Dobřichovice 
natolik přínosný, aby bylo nutné přistoupit 
ke změně územního plánu. 
Dle našeho názoru bylo stanovisko vedení 
obce k zastavování zelených ploch po obvo-
du obce (které nejsou určeny územním plá-
nem k zástavbě) do této chvíle povětšinou 
jasné a konzistentní – tedy nezastavovat 
a udržet zřetelné hranice obce. Proto nás 
mírně překvapil zápis ze zastupitelstva 

a chtěli bychom vědět, zda se kladné sta-
novisko většiny zastupitelů, zjevné ze zápi-
su, týkalo pouze otázky posouzení projektu 
či rovněž případné změny územního plánu.
Z našeho pohledu (ač bydlíme na druhé 
straně obce) by byla změna územního plá-
nu v tomto případě jednoznačně nespráv-
ným krokem, neboť jde o projekt, který pro 
obec nebude znamenat žádný zásadní pří-
nos a jehož zápory jednoznačně převažují.
Muzeum automobilů může obci přinést 
několik pracovních míst, mírně zvýšit její 
atraktivitu pro turisty (je ale otázka, zda 
by bylo pro Dobřichovice výhodné stát se 
zastávkou turistů při cestě na Karlštejn 
a nakolik je Muzeum automobilů atraktiv-
ní, když zájemci o tento typ expozice mají 
možnost navštívit Národní technické muze-
um či showroom na Smíchově), na straně 
druhé ale zvýší dopravní zátěž v obci (a na 
již nyní úzké silnici do Karlíka), a zejména 
neodstranitelným způsobem naruší krajin-
ný ráz v této části obce vznikem obrovské 
haly - dle informací ze zápisu zastupitelstva 
o ploše až 8 tis. m2 (která, i když architekto-
nicky pojednána, zůstane obrovskou halou) 
a parkovištěm o téže velikosti. Nikdo navíc 
není schopen garantovat, že hala bude na 
dlouhá léta sloužit Muzeu automobilů a že 
v případě krachu projektu či změny úmyslu 
zakladatelů apod. nebude využívána pro 
jiné účely, které budou pro obec ještě méně 
přínosné nežli uvažované muzeum.
Důležité je, že jde i o precedentní rozhod-
nutí – bude-li změna územního plánu povo-
lena pro tento projekt, proč by v budoucích 
letech nemohl být územní plán změněn 
pro projekty další? Naopak, tato změna 
se bude přímo nabízet, neboť mezi zasta-

muZeum automoBiLŮ
změna územního plánu

a k t u a l i t y

věnou částí Dobřichovic a Muzeem bude 
ležet kus pole, v tuto chvíli ve vlastnictví 
Pozemkového fondu.Ve chvíli, kdy ale změ-
ní vlastníka, by bylo jen nelogické nepovolit 
výstavbu i na tomto území, když ze tří stran 
již bude lemováno zástavbou.
Mají-li si Dobřichovice uhájit jistý architek-
tonický ráz, pak podle našeho názoru není 
vhodné povolovat stavbu hal v okrajových 
částech obce, které nejsou územním plá-
nem určené k zástavbě - domnívali jsme se, 
že proto byl územní plán schválen v podo-
bě, v jaké se nachází nyní – jako závazný 

normativ, který má zabránit živelné zástav-
bě (nikoliv jako něco, co lze na požádání 
lehce změnit).
Pevně doufáme, že se zastupitelé před 
samotným hlasováním o změně územního 
plánu seznámí s názory občanů, ve veřej-
né diskuzi zodpovědně posoudí všech-
ny klady a zápory zvažovaného projektu 
a zvolí takovou variantu, která bude pro 
budoucnost obce z dlouhodobého hledis-
ka nejvýhodnější.

S pozdravem manželé Millerovi, 
Dobřichovice

Rád bych vyjádřil svůj názor na uvažovanou 
výstavbu muzea osobních aut v Dobřichovi-
cích. Jedním z důvodů, proč jsem se do Dob-
řichovic přistěhoval z Prahy, je skutečnost, 
že kromě architektonických excesů z dob 
komunismu si město ponechává svůj osobi-
tý charakter, nenarušený výstavbou satelit-
ních městeček či ohavných obchodních zón. 
Pohled z Krásné stráně či brdských vyhlídek 
do údolí zůstává stále poměrně malebným. 
Obávám se, že jakékoliv uvolnění pravidel 
pro okolní zástavbu se stane velmi nebez-
pečným a po nějaké době může město řešit 
stejný problém jako sousední Černošice, 
které musely dát dalším pozemkům urče-
ným k výstavbě stop stav. 
Myšlenka muzea automobilů je jistě zajíma-
vá, jeho umístění právě v Dobřichovicích je 
však značně problematické. Už samotná 
rozloha plánované výstavby je značně vel-
ká a podstatnou měrou narušující ráz okolí 
Dobřichovic i Karlíka. Dalším problém vidím 
v infrastruktuře. Jediné dvě dopravní „tep-
ny“ vedoucí z Prahy na Karlštejn – kostrba-

tá silnička přes Všenory a klikatá cesta přes 
Černošice jsou už nyní značně exponované. 
Nemluvě o ulicích Palackého a Pražské pří-
mo v Dobřichovicích. Další nápor návštěv-
níků muzea přinese městu pouze zvýšení 
exhalací a vyšší náklady na údržbu ulic. 
A nemůžeme čekat, že milovníci starých 
aut se budou do Dobřichovic dopravovat 
vlakem. Rovněž důvod existence muzea 
jako zpestření při cestě na Karlštejn pokul-
hává. Důvodem, proč je náš kraj turisticky 
oblíbený, je přece krásná a unikátní krajina 
Českého krasu, malebnost údolí Berounky 
či horský ráz brdských kopců. Další atrakce 
skutečně nejsou potřeba.
Osobně bych výstavbu muzea viděl jako 
opodstatněnou v jiné lokalitě – v dosahu 
dálnice a v krajině, které nová ohromná 
stavba tolik neublíží. Na východ od Prahy je 
přece tolik vhodných lokalit. 
Muzeum aut v Dobřichovicích tedy rozhod-
ně nepodpořím a pevně věřím, že i v zastu-
pitelstvu převládne zdravý rozum.

Jan Štíhel
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z  n a š e h o  ž i v o t a

Když jsem letos 8. května vyvěšoval na 
stožár na zahradě českou vlajku, napada-
ly mě všelijaké myšlenky. Byl jsem trochu 
rád, protože už mě napadají jen málokdy, 
ale byl jsem i trochu nerad, protože tyto 
myšlenky byly naléhavé a kladly otázky 
mírně nepříjemné: „Proč vlastně tu vlajku 
vyvěšuješ? Má to nějaký smysl? Co tím 
chceš vůbec říci?“ A protože se stále vra-
cely a nedařilo se mi je odehnat, řekl jsem 
si, že bych si to měl ujasnit.
Proč máme na zahradě stožár a proč na 
něm nějaká ta vlajka stále vlaje, jsem se 
pokusil vysvětlit už dávno – bylo to v článku 
„Pokus o vysvětlení vztyčení“, který vyšel 
v Kukátku před deseti lety. Vlajky, které 
obvykle vztyčuji, jsou většinou takové, že 
mně i mé paní připomínají (a kolemjdoucím 
dávají na vědomí!), že jsme někde byli a že 
to tam bylo pěkné. Po stránce výtvarného 
provedení a barevných nuancí se většina 
z nich líbí i našim vnoučatům – u Sama 
měla největší úspěch pirátská vlajka s leb-
kou a zkříženými hnáty a také římská vlči-
ce na vlajce fotbalového klubu AS Roma; 
u Sáry jsem uspěl se zástavou, na které 
je zobrazena Eiffelovka, a rovněž s vlajkou 
Alsaska se šesti královskými korunkami. 
Protože se jim líbily zlaté hvězdičky, nemě-
li žádné námitky ani proti vlajce Evropské 
unie, ale tu jsem nevyvěšoval příliš často, 
abych neiritoval pana prezidenta, kdyby jel 
náhodou kolem. Vlála u nás jen po dobu 
několika prvních měsíců českého předsed-
nictví, ale po pádu Topolánkovy vlády jsem 
ji dočasně uložil do skříně.
Vraťme se však k otázkám zmíněným výše. 
Byl bych velmi nerad, kdyby vyvěšení české 
vlajky bylo chápáno jako projev mé náklon-
nosti k nacionalismu, jehož radikální pří-
vrženci na různých demonstracích vykři-

kují „Čechy Čechům!“ a „Nic než národ!“ 
Přiznávám, že mi činí velké potíže tomuto 
volání aspoň trochu rozumět. Podle sčítání 
lidu z roku 1991 se z 10,2 milionů obyva-
tel České republiky hlásilo k české národ-
nosti 8 373 000 osob, zbytek připadl na 
osoby národnosti moravské (1 356 000), 
slezské, slovenské, polské, německé, rom-
ské, maďarské, ukrajinské a další, takže 
aby Čechy patřily Čechům, bylo by nutné 
vystěhovat téměř dva miliony lidí! (A i kdy-
bychom tu Moravany nechali, počet osob 
k vysídlení by byl kolem půl milionu.) Mám 
dojem, že by to pro Českou republiku zna-
menalo ještě větší mezinárodní problémy, 
než má nyní. Nejde přitom samozřejmě 
jen o to, že přání zmíněných jedinců je 
nerealizovatelné. Toto heslo je výrazem 
národnostní a rasové nesnášenlivosti, kte-
rá pochází z doby kamenné, kdy pro přežití 
kmene a získání potravy bylo občas zapo-
třebí zredukovat počet příslušníků kmenů 
sousedních. Nemyslím si, že bychom se do 
těchto časů měli vracet.
A co „Nic než národ!“? Nevím sice jistě, co 
by dotyční „experti“ odpověděli na otáz-
ku, co to národ vůbec je, ale tuším, že by 
to byly nejspíš zase nějaké infantilní řeči 
o výjimečnosti a nadřazenosti jedněch 
nad druhými. S tím, co by se stalo, kdy-
by se touto „ideou“ řídily i jiné národy, už 
máme zkušenost - nechtěli nacisté podle 
svého vlastního výkladu tohoto hesla vyhu-
bit všechny „méněcenné“ národy, mezi něž 
počítali i nás? Připustíme-li dále, že národ 
je všechno a to ostatní není nic, neplyne 
z toho pro nás, že každý Čech by měl být 
Čechem s „Č“ co největším a teprve potom 
člověkem (s „č“ co nejmenším)? S oběma 
těmito hesly sice nesouhlasím, ale přizná-
vám se, že mě inspirovala – pro případ 

invaze mimozemšťanů mám připravené 
transparenty, kterými jim dám na vědomí:

ZeměkouLe poZemŠŤanŮm! 
nic neŽ LidstVo!
Vraťme se však k vlajce, která se vesele tře-
petá na stožáru, a je jí jedno, co si o ní kdo 

myslí. V předcházejících řádcích jsem se 
pokusil vysvětlit, proč tam nevlaje. A proč 
tam vlaje? Z několika důvodů, které bych 
mohl uvést, se mi nejvíc zamlouvá ten, že 
na její veselé vlání je hezké podívání a že by 
se to jistě líbilo i těm, kteří to už vidět nemo-
hou – těm, kteří za tehdejší Československo 
bojovali a 8. května 1945 se nedožili.

HgS

o VLajce na stoŽáru

„Jen bychom rády věděly,“
vrch hlavy poulí zraky,
„jsou-li tam tvoři jako my,
jsou-li tam žáby taky!“

V létě roku 1609 zamířil Galileo Galilei 
dalekohled na noční oblohu a nestačil se 
divit − uviděl věci, které do té doby žádný 
člověk nespatřil: pohoří a krátery na Měsí-
ci, Jupiterovy měsíce, Saturnův prstenec 
a Mléčnou dráhu rozloženou na obrovské 
množství slabě zářících hvězd. V témže 
roce vydal Johannes Kepler, dvorní mate-
matik a astronom žijící v Praze na dvoře 
Rudolfa II., spis Astronomia nova, ve kterém 
vyslovil dva ze tří zákonů popisujících pohyb 
planet ve sluneční soustavě. Z těchto důvo-
dů vyhlásila Mezinárodní astronomická 
unie spolu s OSN a UNESCO letošní rok, 
kdy od těchto významných objevů uplynulo 
400 let, Mezinárodním rokem astronomie. 

Ve všech stošestatřiceti zemích, které se 
k této celosvětové akci připojily, jsou připra-
veny projekty, které v duchu hesla Vesmír 
je tvůj – objevuj (The Universe Yours to Dis-
cover) mají přiblížit astronomické výsledky 
veřejnosti a napomoci tomu, abychom si 
uvědomili své místo ve vesmíru a pochopili 
význam astronomie a vědeckého poznání.
Nejsledovanější akcí celého programu bude 
nepochybně kosmický dalekohled Kepler, 
umístěný na družici obíhající kolem Slun-
ce, který má za úkol nalézt u jiných hvězd 
planety zemského typu, na jejichž povrchu 
by mohl být život. Odstartoval 7. března 
2009 a po dobu čtyř let bude nepřetržitě 
pozorovat na 100 000 vybraných hvězd 
v souhvězdí Labutě, u kterých by planety 
podobné Zemi mohly existovat. Dnes je 
sice už známo na 340 exoplanet, tj. planet 
u jiných sluncí, jedná se však o obří planety 
obíhající velmi blízko svých hvězd, na nichž 

ZamyŠLení nad 
meZinárodním rokem 
astronomie
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je pravděpodobnost výskytu života mizivá. 
(První byla objevena v roce 1999 a toto 
desetileté výročí má Mezinárodní rok ast-
ronomie také připomenout.) Dalekohled 
Kepler může objevit na padesát planet 
velikosti Země, a to tzv. tranzitní metodou, 
která je založena na tom, že při přechodu 
planety přes disk mateřské hvězdy dojde 
k nepatrnému poklesu její jasnosti; tento 
pokles dalekohled Kepler dokáže změřit 
s nebývalou přesností. Existuje oprávněná 
naděje, že výsledky dosažené tímto dale-
kohledem přinesou  zásadní pokrok ve 
výzkumu exoplanet. 
A proč vůbec pátráme po obyvatelích 
jiných světů? Není to zbytečné plýtvání 
penězi i časem? - Přečetl jsem si nedáv-
no nádhernou knihu Druhy vědecké zku-
šenosti – osobní pohled na hledání Boha 
a vesmírné inteligence, v níž jsou sebrány 
přednášky Carla Sagana z roku 1985 na 
Glasgowské univerzitě o přírodní teologii. 
Carl Sagan v ní na téma mimozemšťanů 
praví: Kdybychom měli to štěstí a zachyti-
li jakýkoli projev mimozemské inteligence, 
nelze pochybovat o tom, že by šlo o mimo-
řádně významnou historickou událost. A na 
straně druhé, i kdybychom se v tomto směru 
věnovali podrobnému a vyčerpávajícímu 
zkoumání, které by bylo nakonec marné, 
mělo by to pro naše poznání určitou hod-
notu. Naznačilo by to mnohé o výjimečnosti 
a vzácnosti inteligentního života a mohlo 
by to mít velmi důležité a prospěšné důsled-
ky společenské. Takže výzkumy v oblasti 
mimozemského života jsou jednou z mála 
příležitostí, kde by jak úspěch, tak selhání 
mohly být nazvány úspěchem.
Hledání obyvatelných planet vzdálených 
hvězd není jediným bodem programu 
a cílem Mezinárodního roku astronomie. 
Chce také přispět k tomu, abychom si uvě-
domili, jak maličký, křehký a zranitelný je 
náš svět, který je pouhou tečkou mezi mili-
ardami světů jiných, a že všichni tvorové, 
kteří na tomto malém světě žijí, jsou na 

sobě závislí a dýchají stejný vzduch. A že 
by nám nemělo být jedno, jak se k tomuto 
světu i k jeho obyvatelům chováme, a že 
bychom ho měli chránit a zachovat budou-
cím generacím. 
Jiným zajímavým tématem Mezinárodního 
astronomického roku, na kterém se můžete 
dokonce podílet, je ochrana temné oblohy. 
Všimli jste si, že míst, kde je dosud možné 
pozorovat noční oblohu v plné nádheře, 
valem ubývá a že díky „světelnému znečiš-
tění“ tma začíná být čím dál tím víc vzác-
nější? Nemůže se časem stát, že hvězd-
nou oblohu budeme znát pouze z fotografií 
a z televize a že tak ztratíme něco, co lidé 
obdivovali od samého počátku civilizace, 
před čím stávali s pocity posvátné bázně, 
úžasu a pokory a co je podněcovalo k hle-

dání odpovědí na otázky, kde jsme se tu 
vzali, co jsme a proč tady jsme?
Ve výše zmíněné knize Carl Sagan mluví 
o tom, že jen málo náboženství nás nabá-
dá, abychom se obohacovali o porozumě-
ní přírodnímu světu, a lituje toho, že mezi 
deseti přikázáními není i přikázání, které by 
nás vyzývalo k neustálému učení: „Budeš 
poznávat svět. Přicházet na to, jak věci fun-
gují.“ Mezinárodní rok astronomie to sice 
nikomu nepřikazuje také, ale aspoň někte-
ré mladé lidi by k tomu, aby se pokoušeli 
přicházet věcem na kloub, mohl inspirovat. 
Učinit tak závažné „nadpozemské“ obje-

vy jako Galileo a Kepler se nikomu z nás 
určitě nepodaří, což by nám však vůbec 
nemělo vadit v tom, abychom poznávali 
aspoň věci pozemské a objevovat jejich 
souvislost s těmi, které – řečeno poněkud 
vznešeně – jsou na nebesích.
A na závěr ještě krátká poznámka. Máte-
li zájem, můžete si podrobnější informace 
o Mezinárodním roku astronomie najít na 
stránkách České astronomické společ-
nosti (http://www.astro.cz) nebo přímo na 
stránkách Mezinárodního roku astronomie 
(http://www.astronomie2009.cz).

HgS

Nenechal mě chladným článek pana Milo-
slava Omáčky z jarního vydání Kukátka. 
Jeho pohled na českou železnici zdá se 
mi zcela jednostranně negativistický. Sice 
jeho názor zřejmě vychází ze zkušeností, 
ale přesto se pokusím zasadit (byť stručně) 
zmíněné myšlenky o špatně fungující (pře-
devším osobní) železniční dopravě v našem 
státě do širších souvislostí, které by bylo 
vhodné si uvědomit. Už na začátku podo-
týkám, že nejsem zastáncem Český drah 
coby obchodní společnosti, ale snažím se 
napravovat zkreslené představy o železnič-
ní dopravě jako dopravním systému.
Od železnice (a kolejové dopravy, kam 
řadíme tramvaje, metro a další, obecně) 
se jaksi automaticky požaduje vysoká 
bezpečnost. A železniční doprava u nás 
i v Evropě tento předpoklad dlouhodobě 
bez větších obtíží splňuje (i když je stále co 
zlepšovat). Například v loňském roce zahy-
nulo v důsledku železničního provozu na 
území naší republiky 230 osob a 362 jich 

bylo zraněno. Je ovšem nutno zdůraznit, že 
v důsledku pochybení na straně železnice 
bylo usmrceno „jen“ osm lidí a 28 jich bylo 
zraněno. Rozdíl mezi zmíněnými skupina-
mi obětí tvoří většinou osádky automobilů, 
které nedaly přednost vlakům na železnič-
ních přejezdech, a osoby, které se záměr-
ně (sebevrazi) nebo nešťastnou náhodou 
pohybovaly v kolejišti, kde nemají co pohle-
dávat. V roce 2008 se také do kategorie 
usmrcených bez chyby železnice řadí osm 
cestujících z vlaku, na nějž spadnul silniční 
most ve Studénce.
Ale skutečnost, že loni zahynulo na našich 
silnicích 992 lidí a 28 585 jich bylo zraně-
no, nás nechává většinou v poklidu a bere-
me to asi jako nutnou daň současnému 
způsobu života. Nebo je to jenom nedosta-
tek informací či jejich chybná interpretace? 
I když budeme uvedená čísla pro objektiv-
ní srovnání přepočítávat na počty přepra-
vených osob a ujeté kilometry, dojdeme 
k řádovým rozdílům hovořícím jasně ve pro-

ad: České dráhy
atrakce k nezaplacení

12 Dobřichovické Kukátko • XXV/2009/2–Léto 13Dobřichovické Kukátko • XXV/2009/2–Léto



spěch železnice. Jsem ateista, ale když už 
občas v naší republice absolvuji jízdu osob-
ním autem (ať už jako spolujezdec nebo 
řidič), tak před odjezdem se pomodlím, 
abych cestu ve zdraví přežil …
Zmíněná bezpečnost na železnici neexistu-
je sama o sobě, ale stojí nemalé provozní 
i investiční náklady. Ať už musíte zaplatit 
kvalifikovaný personál, zajišťující (často) 
nepřetržitě bezpečnou jízdu vlaků v jednot-
livých nádražích i na několika tratích, nebo 
moderní zabezpečovací zařízení, vždy se 
jedná o vysoké položky. Ano, vyskytnou se 
ojediněle technické problémy nebo lidská 
selhání, mající bezprostřední vliv na bez-
pečnost provozu (jako ztráta vlaku z pře-
hledu zabezpečovacího zařízení o obsazení 
kolejí ve stanici), ale jde opravdu o výjimeč-
né případy, které se následně ihned řeší.
Protože se vlak pohybuje s nízkým odporem 
a tratě mají většinou malé stoupání, je tato 
spojená skupina vozů schopna přepravit 
najednou několik set cestujících nebo stov-
ky až tisíce tun nákladu, takže znečištění 
životního prostředí železničním provozem 
je při přepočtu na jednoho cestujícího nebo 
tunu přepraveného zboží velmi nízké. Ale 
musíte mít vybudované železniční tratě 
s malým stoupáním a velkými oblouky, což 
v terénu naší země znamená spoustu dra-
hých tunelů a mostů. Když k tomu připočte-
te, že existují přísné požadavky na pasivní 
bezpečnost drážních vozidel (čela nových 
lokomotiv musí vydržet působení velké síly 
při čelním nárazu, aby nebyl ohrožen život 
strojvedoucího) a že se na (zatím ještě 
mnoha) nádražích můžete zeptat na vla-
kové spojení a že vám (většinou) ochotně 
průvodčí poradí při jízdě vlakem, náklady 
vám dále stoupají … Mimochodem, zajíma-
li jste se, kolik každého z nás stojí ročně 
práce té složky policie, která řídí silniční 
provoz, provádí silniční kontroly a zejmé-
na vyšetřuje nehody na silnicích? Kolik 
korun musíme vydat z veřejných rozpočtů 
na výjezdy hasičů a zdravotníků, zasahují-

cích při silničních nehodách? A kolik stojí 
léčba zraněných, sociální dávky pro osoby 
s trvalými následky, pracovní neschopnosti 
a trvalé ztráty blízkých lidí?
Protože výhody železnice z hlediska bezpeč-
nosti a nízké škodlivosti životnímu prostře-
dí se v její finanční bilanci neprojeví (i když 
o částečné nápravě se jedná na půdě EU), 
je podnikání v tomto oboru značně kom-
plikované. Tím nechci omlouvat složitou 
a nepřehlednou organizační strukturu čes-
ké železnice (s důsledky z toho plynoucími 
v jejím efektivním financování) nebo aro-
gantní jednání některých zaměstnanců, 
s nímž jsem se bohužel několikrát setkal. 
A už vůbec nechci opomíjet stálý nešvar 
české dráhy, kterým jsou časté případy 
(zvláště při mimořádnostech), kdy perso-
nál železnice je skoupý na slovo (najednou 
průvodčího nemůžete najít, staniční roz-
hlas přestane fungovat, papír na vývěsky 
má cenu zlata), a přitom podání včasné 
a kvalitní informace téměř žádné peníze 
navíc nestojí. Ale dokud nesrovnáte výchozí 
podmínky pro všechny druhy dopravy, tak 
se pokroku dosahuje velmi těžko. Bohužel 
tomu nepřidává ani český stát, který ve 
výdajích na investice (na budování staveb 
nových nebo na rekonstrukce, kterými 
se zlepší parametry těch stávajících) do 
dopravní infrastruktury jednoznačně pre-
feruje silniční stavby – od roku 2000, kdy 
byl objem takovýchto finančních prostřed-
ků plynoucích do silnic a železnic prakticky 
vyrovnaný, se částka do silniční dopravy 
téměř ztrojnásobila, zatímco železniční tra-
tě zůstávají na přibližně stejné úrovni.
Kultura cestování v mnoha železničních 
vozech křižujících naši republiku je sku-
tečně žalostná a souvisí také s dědictvím 
minulosti (železniční vozidla mají obecně 
vyšší pořizovací cenu a delší fyzickou život-
nost než například autobus) a nákladnými 
testy, předcházejícími uvedení do provo-
zu, a pravidelnými prohlídkami. Ale struk-
tura lidí, kteří se vyskytují ve vlacích i na 

okénko pro skŘítky
jarní probouzení skřítků ze zimního spánku

nádražích, odráží stav celé společnosti. 
Vadí vám posprejované stěny železnič-
ních vozů? Totéž můžete spatřit na mnoha 
zdech a dokonce i na fasádách domů. Vadí 
vám rozřezaná sedadla ve vozech, utržené 
prkénko na WC ve vlaku či chybějící madla 
u dveří nové pantografové jednotky? Tak 
se podívejte na některé lavičky, odpadkové 
koše na veřejných prostranstvích nebo na 
veřejné osvětlení. Vadí vám zápach od něk-
terých spolucestujících ve vlaku, žvýkačka 
na sedadle nebo tmavé fleky na bílé koši-
li po výstupu z vlaku? Podívejte se občas 
na židli v restauraci, kam chodí na oběd 
řemeslníci, nebo přejeďte prstem lavičky 
v parku – ostatně stejně jako můžete jít 
do lepší (a dražší) restaurace, můžete ve 
vlaku cestovat první třídou (o víkendu to 
je možné i z Dobřichovic do Prahy a opač-
ně). A bezdomovci spí nejen v nádražních 
halách, ale i v parcích; žebráky potkáte čas-

to na rušných ulicích v centru Prahy. Dokud 
budeme nevšímaví k porušování předpisů 
a nebudeme vyžadovat po našich politicích 
více strážců pořádku, kvalitnější zákony 
a fungující justici, tak zázrak se nestane 
na ulicích v našich městech a obcích stejně 
jako k němu nedojde ve vlacích. Ale to už 
se dostáváme k jiné problematice …
Doufám, že svým textem jsem alespoň 
trochu přispěl k objektivnímu pohledu na 
železniční dopravu. Využívejte jejích výhod 
a nenechte se odbýt, pokud vám někdo při 
cestování vlakem bere práva, na která máte 
nárok. Jestli chcete něco zlepšit, tak začně-
te nejdříve u sebe – používejte na nádražích 
k přístupu na nástupiště podchody, sleduj-
te, zdali někdo neničí interiér železničního 
vozu, a studujte pozorně kapitoly o dopravě 
v programech politických stran a sledujte, 
jak je následně dodržují …

Lukáš Týfa

Jaro zaťukalo na dveře letos mimořádně 
brzy, a tak sluneční paprsky vytáhly z postý-
lek nejednoho skřítka již v březnu, což je 
událost v jiných letech nevídaná. Přesto se 
našlo dosti skřítků, kteří se ze svých slad-
kých snů probudit nedali nebo se jim pro-
stě jen nechtělo z vyhřátých pelíšků, a tak 
čekali až na tiché cinkání dětí. 
To se letos uskutečnilo v sobotu 18. dubna. 
Navzdory nepříznivé předpovědi bylo počasí 
nakonec celkem příznivé, takže přišlo dětí 
mnoho. Původně na ně čekalo 20 zastavení 
u herních prvků opatřených zvonečky či rol-
ničkami, avšak bohužel opět přišel nějaký 

shánčlivý pobrďák a nějaká ta lana si odnesl 
- mezi jinými i dětmi tolik oblíbenou lanovou 
lávku (obr). Nu, třeba ji nutně potřeboval, 
by mohl zdolávat rozvodněné jarní bystřiny 
suchou nohou. Naštěstí i tak zbylo atrakcí 
dost a všichni, kdo přišli, si tuto zábavnou 
procházku krásnými brdskými hvozdy jakse-
patří užili a cestou poctivě zvonili. 
Jaké bylo tedy mé překvapení, když jsem 
pak, při další badatelské činnosti v lese, 
zaslechla ještě tu a tam chrápání! Zkrát-
ka, ukázalo se, že i mezi skřítky se najdou 
pořádní spáči sedmispáči, které jen tak 
něco neprobudí. Nezbylo mi nic jiného, než 

14 Dobřichovické Kukátko • XXV/2009/2–Léto 15Dobřichovické Kukátko • XXV/2009/2–Léto



si na pomoc přizvat všechny děti ze škol-
ky a na pomoc dětem hodné paní učitelky. 
Přímo v zahradě MŠ Dobřichovice jsme 
pak společnými silami probudili i ty nejzar-
putilejší spáče. 
Buďte si jisti, že teď jsou již všichni brdští 
skřítci brďolíni, brďousci i brďolové skuteč-
ně vzhůru a ve zdejších lesích již panuje 
čilý skřítkovský ruch. Až půjdete s dětmi 
do lesa, dívejte se kolem sebe jestli nějaké 
nezahlédnete, můžete jim postavit nějaký 
pěkný domeček a hlavně pěkně potichouč-
ku, ať je nevyplašíte ... 
Kdybyste náhodou při svých toulkách 
zabloudili na vrch Hvíždinec, vězte, že 
poklad zde ukrytý (o kterém se psalo 
v minulém čísle) jest skřítky hvízdálky peč-
livě střežen. Je zde tedy stále pro všechny 
poctivé hledače pokladů přichystán.
Krásné letní lesní procházky Vám přeje

badatelka v oboru brdských lesních skřítků
Adéla Kándlová

t i p  n a  v ý l e t

To je velká nadsázka: jednak z Dobřicho-
vic rychlík nejezdí a pak půjde jen o něko-
lik stromů.
Až pojedete vlakem do Prahy vezměte si 
s sebou toto Kukátko, sedněte si k oknu 
vpravo po směru jízdy a dívejte se
1) Borovice černá – tu vidíte již z nástu-
piště nepatrně vpravo od směru jízdy nad 
Všenory rozevlátě ční nad ostatní stromy 
na vršku, kde je gloriet a za ním hřbitov. 
K nám přichází borovice černá z dolomi-
tických Alp, někdy se jí též říká rakouská. 
Od naší domácí borovice lesní se liší tmav-
ším a hustším jehličím, kůra kmene je po 
celé délce až do vrcholu tmavá; u naší 
borovice je světle zrzavá. Borovice černá 
jako nepůvodní roste často v Českém Kra-
su a není tam žádoucí. Strom na Všeno-
ry je největší svého druhu v širším okolí, 
můžete jej sledovat, jak se vlak bude přib-
ližovat k další stanici.
2) Dub pyramidální (přesně Quercus robur 
cv. Fastigiata) široce sloupovitý kultivar, 
všechny větve přísně vystoupavé. Strom 
vidíme při příjezdu do Všenor na levé stra-
ně zámeckého parku a je svým obvodem 
kmene téměř 500 cm jeden z největších 
v ČR. V klidu si tento dub můžete prohléd-
nout při vycházení ze Staré rychty – je před 
a nad námi.
3) Ve Všenorech u zastávky tvoří jedno-
strannou alej topoly tzv. pyramidální, 
správně je to topol černý, kultivar Italica, 
vzniklý v Lombardii okolo roku 1758. Je 
typický, úzce sloupovitý, často používaný 
do alejí, rychle vyroste, ale brzy začnou 
prosychat a padat větve a tyto topoly jsou 
krátkověké. Vyskytují se jen samčí stromy 
a množí se jen vegetativně.
4) Cedr atlaský spatříme v místě za 
zastávkou Všenory, kde je léta rozestavě-

ná jakási hacienda. Nad ní je u rodinné-
ho domku jehličnan s nápadně plochým 
vrcholem. Vlastí cedru je pohoří Atlas 
a Babor v Maroku a Alžírsku, kde vystu-
puje až do výšky 1 600 m, je náročný 
na teplé léto. Typický je jakoby useknutý 
plochý vrchol jehličnanu. V Černošicích je 
jen nepatrně větší, cedr vyhlášený jako 
památný, všenorský ne.
5) U zastávky Černošice na venkovním 
prostoru restaurace V Monopolu je pro 
hospodské zahrádky tak typická skupina 
kaštanů – správně jírovců maďalů. Ten 
přišel z Turecka po roce 1588 nejdříve do 
Vídně a stal se oblíbenou dřevinou širo-
kých alejí. Škoda na kráse je napadání 
klíněnkou a rezavění listů, které ale strom 
nezahubí. Květy maďalů jsou hmyzosnub-
né – pyl nepřenáší vítr ale hmyz – proto 
jsou pylová zrnka mnohonásobně větší 
než u rostlin větrosnubných a pyl maďalu 
nepůsobí alergie.
6) Platan javorolistý spatříme asi 1 minu-
tu před stanicí Smíchov, je to zdravý čtyř-
kmen s rozložitou korunou a obvodem 
kmene 333 cm. Křížením starodávného 
středomořského neopadavého platanu 
východního – sykomory (o kterém se zmi-
ňuje  Bible - Evangelium podle Lukáše: 
Když Zacheus, muž malé postavy, chtěl 
lépe vidět Ježíše Krista vylezl na sykomo-
ru - LK 19,4) a severoamerického platanu 
západního z povodí Mississippi asi roku 
1680 vznikl odolný a v našich podmín-
kách používaný opadavý platan javorolis-
tý. Vývoj je ale nejistý. Typická je plátová 
odlupčivost kůry.
Při další jízdě si vše můžete zopakovat, 
a tak vznikne trvalá znalost.

Ing. Pavel Kyzlík

Z loňské výpravy za skřítky: taková to byla 
pěkná lávka! Kdo ji asi potřeboval, že ji 
letos dětem „odebral“?

Bydlíte v Dobřichovicích či v blízkém okolí už 
nějaký ten pátek nebo sem jen rádi občas 
zajedete a myslíte si, že již toto krásné malo-
město dobře znáte? Nu, možná ano, ale 
v neděli 21. 6. 2009 budete mít jedinečnou 
příležitost projít si je znovu křížem krážem 
a své znalosti si ověřit, případně doplnit.
Na startu v zahradě u ZUŠ v Lomené ulici č. 
159 dostane každý účastník mapku s vyzna-
čenými kontrolními místy. Na každém z nich 
bude 1 kontrolní otázka týkající se daného 
místa a razítko pro děti. Záleží na každém, 

jak dlouhou trasu si zvolí a kolik kontrolních 
míst obejde.
Trasu bude možné absolvovat pěšky či 
libovovolným bezmotorovým dopravním 
prostředkem. Povoleny jsou kočárky, tří-
kolky, nejrůznější odstrkovadla, koloběžky, 
rozmanitá šlapadla, kola i invalidní vozíky 
(u posledně jmenovaných je dokonce povo-
leno použití elektromotoru).
Příjemnou procházku, veselé bloudění 
i nějaké to nové poznání Vám přeje

Adéla Kándlová

doBŘichoVice
Nejen do břicha více, ale i do hlavy více aneb pozvánka na orientač-
ně naučnou procházku našimi milými Dobřichovicemi.

dendroLoGie Z rychLíku
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Věnovat se určité profesi bývá mnohdy 
složité a prosadit se v ní, to bývá ještě 
složitější. Toto beze zbytku platí i o mé drá-
ze hudebníka. Se včelami jsem to však měl 
daleko jednodušší. V půli srpna roku 1994 
jsem si od pana Papouška zakoupil dvě 
včelstva a stal se „včelařem“. Soused Polív-
ka mne vyzbrojil neprodyšným azbestovým 
oděvem, který měl ze své činnosti v CO, 
a důkladně zabalen od hlavy až k patě ve 
třiceti stupních ve stínu jsem vyrazil na 
včely. Nikdy jsem před tím u otevřeného 
úlu nebyl a včely to cítily, tak jako pes cítí 
člověka, který se jej smrtelně bojí. A jedna 
naštvaná včela si na vás dokáže ještě chvíli 
počkat, než se vrátíte k jejímu místu. Tak 
jsem se tam vracel i já se zapomenutou 
pomůckou, asi 15 metrů od úlu, ale bez 
kukly a náhle jsem měl zabodnuté žihadlo 

v obočí. Druhý den jsem musel hrát před-
stavení ve Státní opeře a díky mým dokona-
le napuchlým očím okamžitě všichni věděli, 
že jsem včelař.
Přes počáteční trable jsem se stal členem 
Základní organizace Českého svazu včela-
řů Liteň, pod kterou spadá i obec Zadní Tře-
baň, kde včelařím. Na jedné z našich schů-
zí mne zaujala informace, že v roce 2004 
uplyne 85 let od založení naší organizace. 
V témže roce jsem chtěl oslavovat i pětile-
té výročí založení mého souboru Harmonia 
Mozartiana Pragensis. Snaha uspořádat 
netradiční oslavu mne přivedla k myšlence 
zorganizovat Medové odpoledne, které by 
v jedné akci spojilo jak včelaření, tak i hud-
bu. Jelikož jsem měl představu, že Medové 
odpoledne budou navštěvovat i nevčelaři, 
zvolil jsem za témata přednášek apiterapii 

d o b r á  a d r e s a

post BeLLum náVrat ruBriky
Spolková rubrika dlouho zela prázdnotou. Rádi bychom ji oživili. Po 
začátek nabízíme do jakéhosi volného cyklu téma po výtce aktuální. 
Včely a včelaři. Nejen pro současné problémy včeliček s naším hek-
tickým a chemickým světem, nejen pro neustálé případy falšování 
medu v obchodních sítích, ale zejména pro neoddiskutovatelný klíčový 
význam včel pro naši přírodu, včelích produktů (med, pyl, propolis, vče-
lí jed) pro naše zdraví a také proto, že dobřichovičtí včelaři brzy oslaví 
100 let trvání svého spolku. Pro začátek nabízíme krátké ohlédnutí za 
velice zajímavou akcí v sousedství.

poohlédnutí se za pěti ročníky
medového odpoledne v Zadní třebani

s p o l k y

V předminulém čísle jsme se v této rubri-
ce v textu o portálu Paměť národa (http://
www.pametnaroda.cz, http://www.memo-
ryofnation.eu), jenž je věnován obětem dik-
tatur 20. století, zmínili také o občanském 
sdružení Post bellum (což v překladu z latiny 
znamená: Po válce či po boji ... a vztahuje 
se k uplatnění práva po skončené válce), 
které mimo jiné spolupracuje s Českým 
rozhlasem (ČRo 6 – radio Česko a ČRo 1 – 
Radiožurnál) zejména na unikátním pořadu 
Příběhy 20. století (možno slyšet na ČRo 6 
v neděli v 10.05 a reprízu v sobotu násle-
dujícího týdne ve 13.05, na ČRo 1 v pondělí 
od 20 hodin a reprízu další soboru ve 1.05). 
Protože se naše představení portálu Paměť 
národa setkalo s živým ohlasem čtenářů, 
rádi bychom je ještě doplnili odkazem na 
sdružení Post bellum. Tohle sdružení je 
nevládní a nezisková organizace založená 
v roce 2001. Jde o společenství novinářů 
a historiků, kteří se orientují na vzpomínky 

historicky významných skupin obyvatelstva 
ČR, jako jsou např. veteráni z 2. světové 
války, oběti holocaustu, novodobí vojenští 
veteráni, političtí vězni komunistického 
režimu v tehdejším Československu, před-
stavitelé disentu v českých zemích a další 
historicky významné osobnosti politického, 
kulturního, společenského a vědeckého 
života ve 20. a 21. století v českých zemích. 
Usilují tak o vytvoření reprezentativní sbír-
ky zvukové, fotografické i videodokumen-
tů, v nichž shromažďují vzpomínky dosud 
žijících pamětníků jednotlivých skupin. Na 
jeho webových stránkách na adresách  
http://www.hrdinove.cz nebo http://post-
bellum.cz najde uživatel jednak dosud 
zpracovaná a odvysílaná témata, ale také 
obsáhlý a nesmírně cenný abecedně řaze-
ný corpus portrétů a příběhů veteránů. Čte-
ní i poslech těchto osobních příběhů jsou 
strhující a samozřejmě i nesmírně poučné.

JM
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a včelí produkty. Tak se zde v průběhu pěti 
let vystřídali jedineční přednášející České-
ho svazu včelařů - učitelé včelařství: nejen 
mezi včelaři známý a uznávaný MUDr. 
Jiří Brožek z nedalekých Černošic, mladý 
zapálený fanda z pardubicka MUDr. Radek 
Hubač, či známá publicistka (knížečka 
Včelí produkty očima lékaře) MUDr. Jana 
Hajdušková od Frýdku-Místku. Jejich 
vystoupení doplnil v loňském roce zástup-
ce ředitele Výzkumného ústavu včelař-
ského v Dole Ing. Dalibor Titěra. Neméně 
zajímavá však byla i přednáška Ing. Libora 
Dupala, který je autorem Knihy o medovi-
ně a Knihy o marihuaně. Tato vystoupení 
byla doplňována ochutnávkou a prodejem 
medu a medoviny, medového pečiva, ale 
i prodejem svíček ze včelího vosku a ukáz-

kou jejich výroby. Nedílnou součástí bývá 
i jakýsi jarmark, kde se však prezentují 
různí myslitelé, básníci, organizátoři, sbě-
ratelé, občanská sdružení apod. Medové 
odpoledne poctil návštěvou i mistr světa 
v pěstování růží Josef Havel, kterého uve-
dl náš význačný botanik Václav Větvička. 
Nechybělo ani precizně připravené vystou-
pení Notiček - dětské lidové muziky z Řev-
nic. Jako rarita zaujalo vystavení originální 
mongolské jurty včetně vybavení, nebo 
vystoupení mistra světa ve hře na kanad-
skou pilu Petra Dopity. Závěr celé akce 
patří tradičně souboru Harmonia Mozar-
tiana Pragensis, který ve svém programu 
uvádí novinky a reaguje na různá životní 
jubilea. Zazněly zde ale i premiéry skladeb 
se včelí tematikou od dobřichovického 
občana a včelaře Jaroslava Šarouna, nebo 
včelaře a bývalého rektora HAMU Ivana 
Kurze. Jedinečnou odezvu mělo vystou-
pení Sboru dobrovolných hasičů Zadní 
Třebaň, kteří spoluúčinkovali při novodobé 
světové premiéře skladby Antonína Dvořá-
ka Hasičský rychlík. 
Následující šestý ročník Medového odpo-
ledne ve Společenském domě v Zadní Tře-
bani je připravován na sobotu 26. září se 
začátkem ve 13:15. 

Luboš Fait

virus u čtrnácti divokých ptáků. V těchto 
dnech žijeme příběhem mexické chřipky. 
WHO hlásí 6257 nakažených, z toho 3352 
v USA a 2282 v Mexiku. V České republice 
bylo pro podezření z nákazy zatím vyšetře-
no 74 lidí. Všichni byli negativní. Jediným 
doložitelným výsledkem epidemie u nás 
je vyprodání protivirového léku Tamiflu. Ve 
státních rezervách je ho uloženo 2 025 000 
dávek, na další dodávku se čeká. WHO 
získala za posledních pět let zhruba pět 
miliónů balení, v dohledné době přibude 
650 000 balení pro děti. Dva milióny jsou 
prý pro obyvatele rozvojových zemí a tři 
milióny v pohotovostním režimu pro případ 
pandemie. V době globální finanční krize 
si farmaceutické firmy mastí kapsy. Nikdo 
přitom neví, jaké nebezpečí mexická chřip-
ka skutečně představuje. Přiměřená opa-
trnost je určitě na místě. Hysterie a fronty 
na Tamiflu nikoliv. Nemyslím si ale, že jsou 
to neznámé viry, které nejvíc ohrožují naše 
zdraví. Mnohem větší nebezpečí vidím 
v přehnaném užívání medicíny. Říká se mu 
„medikalizace“ přirozeného lidského života 
a pramení ze samotné podstaty moderní 
medicíny. Ovládly ji farmaceutické firmy. 
Zdraví se stalo předmětem tvrdého byzny-
su. Stůj co stůj je potřeba lidem vnutit co 
nejvíc prášků a zdravotní péče.

jako V supermarketu
„Růst finančního potenciálu moderních 
nemocnic je naprosto bez hranic. Perspek-
tivy jsou tu mnohem lepší než v Kentucky 
Fried Chicken“, řekl před časem svým kole-
gům ředitel zavedeného amerického řetězce 
s rychlým občerstvením, aby se krátce poté 
stal šéfem řetězce nemocnic. Zdraví se stalo 
zbožím a chování pacientů a jejich pohyb po 
zdravotnických zařízeních v mnohém skuteč-
ně připomíná chování návštěvníků super-
marketu. Pacient - zákazník neklidně přebíhá 
z jednoho oddělení do druhého, nevěda, co 
vlastně shání. Lékaře - prodavače pronásle-

duje neustálými dotazy a požadavky. Ten mu 
ochotně naplňuje košík směsicí pestrobarev-
ného zdravotnického zboží, které však paci-
ent z  valné většiny vůbec nepotřebuje. Hod-
nocen je obrat, méně už kvalita. Úspěšnější 
je v takovém systému lékař, který hodně léčí 
a méně uzdravuje. Spolupráce se od pacien-
ta ani neočekává. Vždyť proč by se namáhal, 
když na každý problém má medicína nějaký 
lék. Bolí Vás hlava? Užívejte naše analge-
tikum! Na artrózu pomůže kloubní výživa! 
Přejedli jste se a bolí Vás břicho? Neváhejte 
a kupte si naše pastilky! Jediný, komu tento 
stav svědčí jsou farmaceutické firmy a jiní 
dodavatelé zdravotnického zboží. Jenže tržiš-
tě nemocí je omezené a existující choroby už 
k uspokojení jejich zájmů nestačí. Navíc se 
jejich léčení ani nevyplatí. Například malárie, 
která zabíjí každý rok milión lidí, farmaceutic-
ké firmy příliš neláká. Většina obětí, hlavně 
žen a dětí z rozvojových zemí, by totiž neby-
la schopna za drahé léky zaplatit. „Výzkum 
léků proti malárii se v uplynulých deseti 
letech prakticky zastavil“, říká Laurent Gali-
chet z britské Královské farmaceutické spo-
lečnosti. Aby dosáhl zisku, zaměřuje se far-
maceutický průmysl především na civilizační 
choroby, jako je vysoký krevní tlak a zvýšená 
hladina cholesterolu v krvi. Pacienti, kteří 
jimi trpí, jsou převážně z bohatých civilizova-
ných zemí a předpokládá se, že budou léky 
užívat dlouhodobě. Ve špičce nejprodávaněj-
ších farmaceutických přípravků se každoroč-
ně objevují známá jména: Lipidor a Zocor na 
snižování hladiny cholesterolu, Norvasc na 
vysoký krevní tlak, Ogastro/Prevacid a Nexi-
um na vředovou chorobu žaludku. V první 
desítce tradičně vládnou i další léky na tak-
zvané civilizační choroby.

ZdraVí nemocní
„Lékařská věda dosáhla takového pokroku, 
že nikdo na světě už není zdravý“, řekl brit-
ský lékař Andrew F. Huxley, držitel Nobelo-
vy ceny z roku 1963. Medicína vyspělých 

o  z d r a v í

meXická chŘipka 
a obchod s nemocemi
Média nás neustále bombardují informace-
mi o nebezpečí nových zákeřných chorob. 
V živé paměti je panika vyvolaná zpráva-
mi o nemoci šílených krav. Epidemie se 
naštěstí nekonala. V České republice bylo 
zjištěno jen několik pozitivních případů. 
V roce 2005 sedm, o rok později jeden. 
Veterináři přitom vyšetřili milion kusů sko-

tu, tři tisíce krav byly preventivně utraceny. 
V ještě živější paměti je panika vyvolaná 
zprávami o šíření smrtícího viru ptačí chřip-
ky. Ani její epidemie se naštěstí nekonala. 
Podle Světové zdravotnické organizace 
(WHO) usmrtila choroba 150 osob. V Evro-
pě nebyl u člověka zaznamenán ani jeden 
případ, v České republice pitva odhalila 
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zemí proto stále častěji vyhledává choroby 
i u lidí, kteří žádnou nemocí netrpí. Ote-
vřeně to krátce před odchodem do penze 
přiznal ředitel farmaceutické firmy Merk, 
Henry Gadsden, když prohlásil, že jeho 
dlouhodobým snem je vyrábět léky pro 
zdravé. Gadsdenův sen se stal skuteč-
ností. Namísto umění žít s obtížemi, které 
jsou samozřejmou součástí života, nasto-
luje medicínsko-farmaceutický komplex 
požadavek zbavit se těchto obtíží, podla-
muje vůli člověka přizpůsobit se realitě, 
nikterak nemotivuje k aktivnímu přístupu 
v péči o vlastní zdraví. Lékařská lobby 
a farmaceutický průmysl neustále vytvářejí 
potřebu různých vyšetření, vymýšlejí nové 
hrozby a odhalují nové poruchy, které ve 
skutečnosti ani hrozbami ani poruchami 
nejsou. Moje babička dobře věděla, že 
když je bolí záda, je to proto, že si na ně 
příliš naložila a má si odpočinout. Dnes 
se stejným problémem spěcháme k léka-

ři, jsme rentgenováni, dostáváme léky na 
bolest a stáváme se pacienty s „vertebro-
genním algickým syndromem“. Hlava plná 
starostí se stává „migrenózním syndro-
mem“, stárnoucí klouby „artrózou“, když 
jsme uštvaní, trpíme „chronickým syndro-
mem únavovým“. Lékařská věda dosáhla 
takového pokroku, že nikdo na světě už 
není zdravý a na všechno je potřeba uží-
vat nějaký lék. Dost mne to děsí. Nemoc 
je v první řadě informace o tom, jací jsme, 
kde a jak žijeme, jak zacházíme sami se 
sebou. Jak člověk žije, tak také stoná. 
Pokud svoje chování nezmění, nemá šan-
ci se uzdravit. Na tom žádná farmaceutic-
ká firma nic nezmění. Ze záplavy nemocí, 
které nemocemi ve skutečnosti nejsou, 
a z jejich léčení různými prášky, mám větší 
strach, než z nemoci šílených krav, z ptačí 
a mexické chřipky dohromady. 

MUDr. Jan Hnízdil, Centrum 
komplexní péče Dobřichovice 

ské. V krásné a poutavé přednášce dokázal, 
že sokolem býti znamená státi se užitečným 
sobě, obci i národu. Druhým bodem schůze 
té bylo rokování o možnosti založení Sokola 
v Dobřichovicích. Všeobecně známo, že pro 
spolek tento jest zde půda vhodná a zvole-
no hned čtyřčlenné komité ku zadání stanov 
a ku vyřízení předběžných věcí.

ZakLadateLé jednoty:
František Procházka, starosta obce,
Antonín Trousílek, rolník,
Josef Kulíšek, rolník,
Jan Fon, učitel.
V řečené schůzi bylo přítomno na 50 osob, 
mezi nimi i hosté, bratři z Řevnic a Mokro-
pes. František Procházka uvolil se hraditi 
výlohy při zadání stanov. Stanovy podány 
byly k místodržitelství dne 2. června. Dne 29. 
června pořádali divadelní ochotníci  pouťo-
vou zábavu ve prospěch zřizujícího se Sokola, 
jež vynesla 46 zlatých 5 krejcarů, což zajisté 
rozvoji spolku bylo velice nápomocno.

prVní VaLná hromada 
První ustavující valná hromada se kona-
la 30. července r. 1899 a předsedal jí br. 
František Procházka. Oficiálním řečníkem 
byl zase br. Roubal ze Smíchova, který 
hovořil o ideji a organizaci sokolské. Za čle-
ny přihlásilo se 32 bratří, z toho 2 zakládají-
cí, 14 přispívajících a 16 činných. Příspěvky 
stanoveny pro členy zakládající 10 zl. pro-
vždy, pro členy přispívající 2 zl. ročně a pro 
členy činné  10 krejcarů měsíčně. Za spol-
kovou místnost byl přijat hostinec na Staré 
poště, kde se pak cvičilo na sále, v létě pak 
na zahradě. V této valné hromadě bylo při-
jato usnesení ochotníků, že jako divadelní 
kroužek se rozcházejí a podrobují se vedení 
dramatického odboru Sokola

prVní spráVní VÝBor
Josef Kulíšek, starosta,
Josef Šůra, místostarosta,

Oto Vošahlík, náčelník,
Jan Fon, jednatel, knihovník a správce domu,
Josef Kalina, pokladník
František Procházka ml., zapisovatel.

Členové výboru: František Bobek, Hugo 
Švéd, Josef Nosek, Antonín Trousílek, 
Josef Kecek

Náhradníci: Václav Straka, Jan Zíka.
Revise účtů: František Procházka ml., 
Vendelín Vít

Cvičitelský sbor: František Procházka ml., 
Ladislav Landa, Jan Zíka, Václav Straka
Dramatický odbor: František Bobek, Josef 
Kalina, Jan Zíka, František Procházka ml. 
Zapsal br. Vladimír Radovnický.
Naše Jednota dostala dobrý základ v nad-
šených zakladatelích. Veškeré nedostat-
ky začátků byly snadno překonávány 
a s chutí byla zahájena činnost cvičební. 
První měsíc – srpen 1899 – se cvičilo 
11krát, největší návštěva 17, nejmenší 
12 borců. Cvičitelský sbor čítal 5 členů. 
Prvním nářadím byla hrazda, dar br. Kudr-
ny, dalším pak šplhadlo, stojany na skok 
vysoký, malý můstek, 15 dřevěných tyčí, 
žíněnky a dvě stálky. V září 1899 koupilo 
se za 150 zl. další nářadí, na kterýžto účel 
půjčil br. Kecek 20 zl., br. Procházka 20 
zl., br. Novák 20 zl., a br. Fon 10 zl. Pro 
vytápění tělocvičny darovala slavná obec 
celou polní boudu k rozštípání, br. Růžička 
a Šebesta ml. po 10 pražcích. Ochotnický 
kroužek předal Sokolu do vlastnictví své 
jeviště. V prosincové schůzi se dočítá-
me v zápisech správního výboru o první 
vzdělavatelské činnosti. Před schůzí tou 
za účasti cvičícího členstva promluvil br. 
Švéd o Tyršovi a br. Fon na téma „Pravý 
Sokol dle Tyrše“. První šibřinky se konaly 
18. února r.1900. Účinkovala mokropeská 
hudba, rázem byl dle návrhu br. Fona „Cir-
kus“ a dopadly na poměry naše skvěle. 

o VZniku jednoty
(Zápis v sokolské kronice k 30. výročí místní-
ho Sokola. Autor: Vladimír Radovnický)
První myšlénka ku založení Jednoty vyšla 
z kroužku divadelních ochotníků. Za tím 
účelem svolána byla předběžná schůze do 
hostince p. Pechara „U Balounů“, kde br. 

Jan Fon, učitel, myšlénku sokolskou řádně 
objasnil. Usneseno jednomyslně starati se 
o to, aby Sokol založen byl. Dne 28. května 
1899 uspořádána byla veřejná schůze lidová 
do sálu na „Staré poště“, kde br. Em. Roubal, 
učitel ze Smíchova, pojednal o tom, jaký pro-
spěch může občanstvo míti z jednoty sokol-

z  h i s t o r i e

110. VÝroČí 
 založení tj sokol dobřichovice
Zápisy v sokolské kronice počínají rokem 1928 článkem Bio Sokol a tex-
tem o založení Jednoty se vracejí do r. 1899. Pak jsou zaznamenáni pou-
ze členové správních výborů od r. 1899 do r. 1924.  Teprve od r. 1935 
jsou zápisy pravidelnější, po 2. sv. válce však bohužel končí.

22 Dobřichovické Kukátko • XXV/2009/2–Léto 23Dobřichovické Kukátko • XXV/2009/2–Léto



dopis sLaVnému spráVnímu 
VÝBoru sokoLa
Dne 3. září 1911 píše 10 místních žen správ-
nímu výboru Sokola žádost o vytvoření žen-
ského odboru při TJ Sokol Dobřichovice: A. 
Vančurová, B. Chadimová, Mg. Kospertová, 
B. Zaoralová, M. Kalousová, A. Chadimová, 
A. Koušová, A.Nosková, A. Voříšková a M. 
Voříšková. Dnem 19. září 1911 započalo 
cvičení žen, které vedl Josef Nosek ml. 
Ke 30. výročí založení napsal br.Vladimír 
Radovnický proslov ke členstvu, byl zveřej-
něn ve II. ročníku Věstníku (č. 6) v červnu 
1929. Z něho jsem vybrala tyto informace.
Sokol má již 150 členů, cvičících mužů 
21, žen 19, dorostenců 18, dorostenek 
7, žáků 38, žákyň 21. Vlastní velké letní 
cvičiště, dostatek nářadí, velký sál, bio-
graf a administrační místnost. Sokolská 
knihovna čítá 1 500 svazků a je přístupná 
všem občanům. Kromě veřejných cvičení, 
dětských besídek, divadelních her a oslav 
se pořádají výlety, zájezdy, zábavy a ple-
sy. Sokol se podstatně podílí na zdejším 
společenském životě. Sokolové uspořá-
dali 4. srpna slavnostní valnou hromadu 
v sále na Staré poště, koncert před školní 
budovou, odpoledne pak průvod a po slav-

nostním proslovu veřejné cvičení, jehož se 
zúčastnili cvičenci všech věkových katego-
rií. Odpoledne i večer při veselici na Staré 
poště zahrál 30tičlenný hudební soubor 
vršovického Sokola.

28. října 1929 předala Sokolu ses. Jarmila 
Havlíková členský prapor, stuhy věnovaly ses. 
A. Karmanová, ses. E. Volfová a br. Jan Zýka.

Ze sokolské kroniky vybrala a upravila 
Jana Váňová

Pozn. red.: v Příštím čísle přineseme pokra-
čování textu k jubileu Sokola, kapitolu 
o stavbě sokolovny. A k tomu prosba: pokud 
byste na obrázcích někoho poznali, obraťte 
se, prosíme, na redakci, nejlépe na paní Janu 
Váňovou. Děkujeme předem ...

 

Sokolské ženy v kroji. Zleva stojí: Řezníčková v kabátě, Rozsypalová v rozhalené peleríně, Brodecká 
zahalená v peleríně, F. Petráková provdaná Klímová v první řadě, částečně za ní Holcátová, vedle 
Vanžurová (hlavou zakrývá pánský klobouk – dlouholetá sokolnice), předposlední v kroji usmívající se 
A. Voříšková – dlouholetá náčelnice. Poslední muž v klobouku je p. Matl z Brunšova.

Čestní hosté slavnosti položení základního kamene budoucí sokolovny v r. 1932. Uprostřed v slavnostní 
hasičské uniformě je starosta hasičského sboru v Dobřichovicích p. František Fürst, druhý vlevo od 
p. Fürsta je zástupce místní sociální demokracie p. Alferi. Vpravo od p. Fürsta je p. Bartoušek, velitel 
místní četnické stanice, vedle p. František Petrák ml., na konci řady vpravo sedí p. Krotil, tesař.

24. 4. 1932 – vyměřování místa pro budoucí 
sokolovnu.
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o s o b n o s t i  /  k u l t u r a

učitel a spoluzakladatel místního Sokola
* 18. 2. 1875 Nový Knín

Jeho otec v Novém Kníně v domku č. 18 
provozoval živnost obuvnickou. Nábožensky 
založená matka byla pečlivou vychovatel-
kou všem svým čtyřem dítkám, z nichž Jan 
byl dítětem nejmladším. Vychodiv obecnou 
školu v Novém Kníně, odešel v r. 1887 na 
gymnasium smíchovské. Po třech létech 
smíchovského gymnasia vstoupil na měst-
skou střední školu malostranskou. Po roce 
odchází bratr Fon na ústav učitelský, po 
jehož ukončení stává se v r. 1895 podučite-
lem v Radotíně. V r. 1898 nastoupil učitelské 
místo v Dobřichovicích, kde působil 9 let. 
A sotvaže byl bratr Fon do Dobřichovic  pře-
ložen, ihned připravuje zde půdu pro zasa-
zení zrna sokolského. Za pomoci několika 
nadšených vyznavačů idey sokolské postavil 
pevný základ naší sokolské Jednotě a Jedno-
ta uznávajíc zásluhy o svůj rozvoj, zvláštním 
diplomem jmenovala ho 21.7. 1907 zaklá-
dajícím členem. Br. Fon prošel téměř všemi 
funkcemi sokolských pracovníků, jednak 
proto, aby si vychoval činovníky, jednak aby 
byl vždy tam, kde byla potřeba přitáhnouti.

Do doby jeho činnosti v jednotě dobřicho-
vické spadá i počátek jeho práce župní. 
Začal pracovati jako člen technického 
předsednictva r. 1900, stal se okrskovým 
náčelníkem, župním jednatelem, kterouž-
to funkci zastával 10 let. U příležitosti 
župního sjezdu v Berouně r.1913 byla 
mu věnována veliká plaketa Tyrše a Füg-
nera za zásluhy o župu získané. Ani za 
války nedává se ničím odstrašiti od prá-
ce sokolské a s několika málo činovníky 
udržuje život v župě. V r. 1914 zastával 
v župě funkci místostarosty a v r. 1919 
stal se župním starostou, kteroužto funkci 
zastával až do r. 1927. Krátce řečeno br. 
Fon od píky prošel všemi téměř funkce-
mi v jednotě,  pracoval v okrsku, v župě 
i v předsednictvu ČOS.
Jenom činnost jeho přednášková po jedno-
tách i cizích župách jest nemalá.
Pro jednotu dobřichovickou zůstane br. Fon 
nezapomenutelným pracovníkem. Sokol-
ská práce za tu dlouhou řadu let zdobí jeho 
štít, jelikož vyplňuje skoro celý jeho život.

Ze sokolské kroniky vypsala Jana Váňová. 
Autor textu je anonymní.

Bratr jan Fon

Letošní ročník festivalu Musica viva probí-
há již podle rozšířeného schématu volněji 
rozložených podniků a představení, který 
byl s úspěchem vyzkoušen v loňském roce. 

Proto byl 1. května zahájen již vlastně tra-
dičním Máchovým Májem, stejně jako vloni. 
Periodicky se opakující představení dávají 
unikátní možnost srovnávat. Jaký byl tedy 

musica ViVa ZaČaLa
máchoVÝm májem

letošní Máj? Magický, poetický, dramatic-
ky napínavý, strhující emocemi i subtilním 
odstíněním vrcholů i hlubin. Loňský Máj 
v podání Vladimíra Čecha uchvátil intimním 
a hluboce prožitým, spíše komorním podá-
ním, jež vtáhlo posluchače důvěryhodností 
osobní roviny příběhu i emocí. K letošnímu 
provedení přizval soubor Ludus musicus 
Jiřího Schwarze, herce, jenž si před léty 
zahrál samotného Máchu v zajímavém fil-
mu Mág režiséra F. Vláčila (r. 1987, kame-
ra J. Macák). Představení bylo opět skvěle 
orámováno dobovou hudbou. Zaujal nejen 
půvabný koncert B dur J. D. Škroupa (otce 
F. Škroupa) pro lesní roh se sólistou Pavlem 
Jiráskem. I ostatní hudba výborně doplnila 
Máchův text stejně jako máchovské ohlasy 
z pera jiných autorů (např. R. Medka). Jiřímu 
Schwarzovi skvěle sekundoval v Intermez-
zech i v doprovodných textech Ivo Tamchy-
na i celý soubor Ludus musicus při sborové 
recitaci. A sám hlavní protagonista? Své 
pojetí Máchova textu pojal Jiří Schwarz pře-

kvapivě kontrastně a emotivně. Doslova až 
v zádech mrazilo ze síly tohoto podání, a to 
i v notoricky známých pasážích, které reci-
tujeme zpaměti i třeba o půlnoci. Schwar-
zovo podání znovu evokovalo to, co je na 
literatuře období romantismu tak přitažlivé. 
Přes veškeré výkyvy a zvraty emocí a přes 
jejich extrémní rozsah se interpret dokázal 
pohybovat přesně v mezích, které zaručují 
i takovému textu důvěryhodnost, aktuál-
nost – a doslova až osobní rozměr. Dosá-
hl tak onoho dávného kouzla: on sám byl 
náhle tím, kdo s oblaky hovoří a pozdravuje 
„tu zemi krásnou, zemi milovanou ...“, kdo 
je lámán kolem i náloží osudu. A s ním byli 
do tohoto bublajícího kadlubu zataženi hlu-
boko a nevratně i snad všichni v sále ... Za 
tento zážitek patří všem, kdo se na tomto 
skvělém májovém podvečeru podíleli, vřelý 
dík. Že teď budou všichni moc zvědavi, co 
připraví pro příští rok, není snad nutno ani 
dodávat ...

JM
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8. – 16. srpna – zámek. Hudební festival Musica Viva 2009, v rámci něhož jste již měli 
možnost shlédnout dvě představení: báseň Máj Karla Hynka Máchy (1. května) a humoris-
tický románek Rozmarné léto Vladislava Vančury (7. června). Třetí představení bude Měsíc 
nad řekou Fráni Šrámka v nastudování souboru Ludus Musicus pod vedením Františka 
Běhounka. Další info: www.ludusmusicus.cz

Dobřichovické divadelní slavnosti – od 14. do 23. srpna budou ke shlédnutí dvě divadelní 
představení, jednak Antonie v režii Lenky Loubalové a také Anděl s ďáblem v těle v režii 
Petra Říhy. Obě budou na nádvoří zámku.

29. srpna – sobota - Na poslední prázdninový víkend se v prostorách zámku chystají tra-
diční vinařské slavnosti 

5. září - sobota, u řeky pod zámkem budou opět každoroční oblíbená Šermířská Alotria, 
více na www.alotrium.cz

10. září  – čtvrtek, zámek. Houslový koncert Jany Vavřínkové

12. září – sobota, sál MUDr. F. Fürsta: Koncert Slávka Klecandra

17. září - čtvrtek, kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku: v rámci týdne kulturního dědictví 
koncert souboru Musica Dolce Vita

Přeji krásné prázdniny všem školou povinným, rodičům dětí pevné nervy ...Všem pak hod-
ně sluníčka a prázdninové pohody a hlavně krásné zážitky!

Vlaďka Cvrčková

Výstavy v dobřichovicích:
na zámku se naplno rozjela sezona nejen svateb, ale i výstav.

6. května otevřela slavnostní vernisáž za účasti patrona projektu Hugo Pavla, bratra 
Oty Pavla, první letošní výstavu v zámeckém velkém sále. Jedná se o Putovní výstavu  
4. ročníku Olympus Foto Akademie – nejrozsáhlejšího vzdělávacího projektu v digi-
tální fotografii pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol. 

Které fotografie obsadily první tři místa v celkem 5 kategoriích, ať už hodnoceno veřejnos-
tí, nebo odbornou komisí? To zjistíte, přijdete-li se podívat do 25. června.

Od 28. června bude zahájena fotografická výstava Miloslava Koláře – Postřehy z cest. 
Momentky, hlavně lidi v nejrůznějších situacích a z cest po celém světě, budou k vidění 
do konce července.

Od 17. srpna začne další a poslední zámecká výstava fotografií In Memoriam Petra Musi-
la. Potrvá do konce září.

16. července – 18. srpna se koná další, už čtvrtý ročník Sochařského symposia, v rámci 
něhož vzniknou další čtyři sochy. Pracovat se bude u řeky pod zámkem, proto prosíme 
o shovívavost, co se týče případného hluku a zvýšeného pohybu lidí i předmětů u řeky. 

18. srpna bude slavnostní ukončení na nádvoří zámku s prohlídkou vzniklých děl.

30. července – 7. srpna – zámek. Týden Mistrovských kursů zakončený koncertem. Pořá-
dá pan Karel Doležal – bližší informace budou na plakátech.

31. července – pátek, v karlickém kostele sv. Martina a Prokopa koncert Ireny Budweiserové 

kuLturní pŘehLed
na nadcházející měsíce - do konce srpna 09

(Aktuální dění, prosím, sledujte v Informačních listech)
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májoVá FotBaLoVá pohádka
aneb jak kopálisté ke štěstí přišli

Před několika lety jsem na hřišti zasle-
chl, jak nějaký starší pán vyprávěl svému 
vnoučkovi o tom, jaký se tu dříve hrál pěkný 
fotbal a jací soupeři zvučných jmen sem do 
Dobřichovic jezdili. Potom však přišel pád 
až do hlubin okresních soutěží a předlouhá 
doba fotbalového temna. Čas plynul a mno-
ho vody proteklo Berounkou, než se obje-
vila družina nebojácných, kteří neohroženě 

začali stoupat zpět do strmých výšin. Muse-
li překonat nesčetné překážky a přetrpět 
řadu úkladů a protivenství, než na okamžik 
v oparu zahlédli cíl své cesty – zdál se být 
na dosah .... Leč mlha ho opět skryla. Oni 
se však nevzdali a znovu zápasili se svý-
mi soupeři, až nakonec vystoupili až na 
samý vrchol a splnili sny věrných příznivců. 
A zazvonil konec a pohádky je konec!
Nu a teď vážně: ještě před pěti lety naše 
áčko hrálo nejnižší fotbalovou soutěž – 4. 
třídu. Po příchodu několika posil a pod 
vedením nového výboru a nových trenérů 
se podařilo tuto soutěž vyhrát. A hned další 
rok se postupovalo i ze 3. třídy. Ve 2. třídě 
– neboli okresním přeboru – jsme zůstali 
tři roky, postoupit se však mohlo už vloni, 
ale chyběly nám pouhé dva góly. Prostě 
smůla. Letos v květnu, kdy tyto řádky píšu, 
zbývá sehrát ještě pět kol, ale Dobřichovi-
ce už jsou jasným vítězem, protože máme 
17 bodů náskoku a nikdo už nás nemůže 
dohonit. Na podzim se zde tedy bude (po 
skoro 30 letech) hrát krajská I. B třída 
mužů. Dobře si vedou i dorostenci a žáci, 
neboť obě tato družstva jsou shodně na 
pěkném druhém místě.
A ještě poznámka co post scriptum: fotba-
lový oddíl Sokola Dobřichovice nechal u pří-
ležitosti vítězství v okresním přeboru vydat 
i příležitostné poštovní známky.

Za oddíl kopané Miloslav Omáčka

pojĎte s námi na jarmark
pro šikovné ručičky

„Půjdeš se mnou a holkama prodávat do 
Plzně?,“ zeptala se moje bývalá učitelka 
paní Žížalová. „Proč ne,“ odpověděla jsem. 
A tak mě čekalo jednodenní školení v Praze 
s ostatními dětmi a dospělými z DD z růz-
ných koutů Čech. Pod vedením paní lektor-
ky Nadi jsme absolvovali seminář, jak se 
nebát prezentovat své výtvory, jak funguje 
trh a všechny možné rady i fígle, jak být 
úspěšní na trhu. Učili jsme se respektovat 
sami sebe, být tolerantní ke konkurenci, 
chovat se i jednat kultivovaně. Vládla tam 
pohoda a přátelská atmosféra. Rozjížděli 
jsme se jen neradi. Ale naše setkání nebu-
de posledním. 5. června 2009 se v Plzni 

setkáme opět a se všemi, kteří se zapojili 
do projektu OPS při nadaci Terezy Maxové 
„Jarmarky pro šikovné ručičky“. My z DÚ 
Dobřichovice a DD Lety budeme mít svou 
premiéru, ale ostatní už vědí, co je čeká. 
Proto přijměte tuto zprávičku jako pozván-
ku a přijďte 5. června během dne do Plzně 
na Náměstí republiky, kde svou návště-
vou a koupí výrobků dětí si uděláte radost 
a následně finančně podpoříte aktivity dětí 
v DD. Na vaši návštěvu se těšíme nejen 
my, ale i další účastníci našeho školeníčka 
- děti a dospělí z Mostu, Staňkova, Nymbur-
ku, České Kamenice a Nepomuku. 

Jeny, DD Lety

poZVánka
Pojďte s námi na jarmark

5. června 2009 do Plzně na Náměstí republiky
OPS při nadaci Terezy Maxové pořádá už 6. ročník regionálního 

Jarmarku pro šikovné ručičky.
Děti z dětských domovů se pod vedením odborných lektorů nadace napřed učily, jak 
s výrobky obchodovat. Pak se se svými vychovateli vrhly do přípravy výrobků, kterými 

chtějí svůj domov prezentovat. Výtěžek z prodeje poputuje 
do domovů, které se akce zúčastňují.

Více na www.nadacetm.cz/stranka.php?id_radek1=15&id_radek2=51&id_radek3=167

s p o r t
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 1. EGE České Budějovice 

 2. Sokol Dobřichovice 

 3. ČZU Praha B 

 4. Staré Město 

 5. Havířov 

 6. MFF Praha  

 7. Brno B 

 8. Odolena Voda 

 9. Jablonec 

 10. Chomutov 

 11. Poštorná 

 12. Havlíčkův Brod 

Ženský volejbalový tým

Do extraligy postoupili muži Českých Budě-
jovic, do druhé ligy sestoupili volejbalisté 
Havlíčkova Brodu. Připomeňme si ještě, že 
naše Áčko letos zvítězilo na republikovém 
přeboru České obce sokolské a stalo se 
přeborníkem Sokola. 
Druholigové družstvo žen podávalo během 
soutěže nevyrovnané výkony a teprve 
v samém závěru se mu podařilo odpoutat 
se od poslední příčky a umístěním na před-
posledním místě si zajistit účast v kvalifika-
ci o udržení druholigové příslušnosti. Tento 
kvalifikační turnaj byl sehrán ve dnech 24. až 
26. dubna u nás a naše ženy v něm obstály 
na výbornou – prošly jím bez jediné porážky, 
o čemž svědčí následující konečná tabulka:

taBuLka okresního pŘeBoru 
po 21 koLe (16. 5.)

  zápasy + 0 - skóre body prav.  

 1. Dobřichovice 21 18 3 0 70:21 57 (24)  

 2. Průhonice 21 12 4 5 73:35 40 (10)  

 3. Choteč 21 9 5 7 55:52 32 (2)  

 4. Čisovice 21 10 2 9 47:51 32 (-4)  

 5. Zvole 21 9 3 9 44:47 30 (0)  

 6. Černošice 21 9 3 9 40:50 30 (0)  

 7. Hostivice 21 8 5 8 37:39 29 (-4)  

 8. Vonoklasy 21 8 5 8 34:39 29 (-4)  

 9. Libčice 21 7 6 8 41:42 27 (-6)  

 10. Č. Újezd 21 8 2 11 42:44 26 (-4)  

 11. Jinočany 21 6 7 8 36:40 25 (-5)  

 12. Úhonice 21 6 7 8 32:38 25 (-5)  

 13. Všenory 21 8 1 12 48:55 25 (-8)  

 14. D. Břežany 21 2 1 18 33:79 7 (-23)  

Naše prvoligové družstvo mužů, druholigové 
družstvo žen i naše B družstvo mužů hrající 
krajský přebor první třídy, ti všichni už mají 
volejbalovou sezónu 2008-09 za sebou. 
Zrekapitulujme si jejich úspěchy i nezdary. 
Muži A se v základní části první ligy umísti-
li na prvním místě a v následném play-off 
postoupili až do finále, když před tím vyřadi-

li družstva Brna B (3:0 na zápasy) a Starého 
Města (3:1 na zápasy). Ve finále, ve kterém 
šlo o přímý postup do extraligy, však neu-
spěli – s družstvem EGE České Budějovice 
prohráli na zápasy 3:1. Po sehrání všech 
utkání v play-off i všech utkání o udržení 
má závěrečná tabulka sezóny 2008-09 
tuto podobu:

VoLejBaL V poLoVině 
kVětna
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Po skončení závodů lyžařského orientační-
ho běhu a tréninkových závodů Pražské zim-
ní ligy si několik našich závodníků zaběhlo 
14. března závod orientačního běhu v Pod-
kosti (u Sobotky) v ještědské oblasti a 21. 

3. v obci Dachovy (u Hořic) ve východočes-
ké oblasti. A příští den běželi tamtéž závod 
štafet. 29. března  začaly v Lysé nad Labem 
závody zařazené do oblastního pražského 
a středočeského jarního žebříčku. Pavla 

Mrázová tam byla v kategorii D45 (ženy nad 
45 let) druhá z 22 (dále jen 2/22). Další 
závod v oblastním žebříčku byl v Mníšku pod 
Brdy a Vendulka Rusá tam vyhrála v kate-
gorii D10L (vyfáborkovaná trať pro děvčata 
do 10 let) a pak v Žilně (u Kladna), kde byl 
v kategorii H35 Antonín Procházka 3/16.
O Velikonocích jsme se zúčastnili tradič-
ních 3 etapových závodů Pražské Veli-
konoce ve skalách v Želízech a Oknech 
(u Doks), kde byla Miluše Procházková 
2/7. Po letošní zimě, dosti bohaté na sníh 
– zejména na horách, se zatím všechny 
jarní závody běžely za příznivého poča-
sí. Velikonoční závody za vyloženě letní-
ho počasí. Výjimkou byl oblastní přebor 

v nočním orientačním běhu, který se 
běžel 17. 4. u Cerhovic a celý závod pro-
běhl za vydatného a stálého deště. V nej-
obtížnější kategorii žen D21 (ženy nad 21 
let) dokončily úspěšně tento závod pouze 
3 ženy a naše Jitka Svobodová byla druhá 
– viz obrázek z vyhlašování výsledků „dam 
z nočáku“. Druhý den se v témže prostoru 
běžel další závod oblastního žebříčku. Již 
nepršelo, ale les byl plný vody. V kategorii 
D45 byla Pavla Mrázová 1/16.
Pak jsme se ještě zúčastnili dvou závo-
dů veteraniády při mistrovstvích ČR – ve 
Svratce na dlouhé trati, kde byl v H50 
Antonín Procházka 5/20, a v Marián-
ských Lázních na nočním orientačním 

orientaČní Běh

Z vyhlašování výsledků Oblastního přeboru v nočním orientačním běhu u Cerhovic.

  V P Sety Body  

 1. Sokol Dobřichovice 4 0 12:1 8  

 2. TJ Rumburk 2 2 9:7 6  

 3. Sokol Litoměřice 2 2 8:10 6  

 4. VK Karlovy Vary 1 3 5:10 5  

 5. Sokol Škvrňany 1 3 5:11 5  

Vítězstvím v tomto turnaji si naše ženy 
A zajistily účast ve druhé volejbalové 
lize i v ročníku 2009-10; doufejme, že si 
v něm povedou lépe než v sezóně právě 
skončené. 

Zbývá, abychom se ještě zmínili o našich 
mužích B hrajících krajský přebor první tří-
dy. Během celé soutěže se drželi na před-
ních místech a stále si udržovali naději na 
celkové prvenství. Nakonec však v závěreč-
né tabulce skončili na čtvrtém místě - od 
druhého Benešova je v ní dělí jediný bod  

 
a na místo třetí se před ně dostalo družstvo 
Nymburku jen díky lepšímu skóre. 

Koncem dubna zahájily nižší volejbalové 
soutěže, které se hrají na antuce, což se 
týká našeho ženského Béčka a Céčka hra-
jících krajský přebor druhé třídy. Velmi dob-
ře si zatím vedou ženy C, které jsou v prů-
běžné tabulce v polovině května na prvním 
místě; Béčko je zatím sedmé. Poslední 
utkání soutěže budou sehrána 6. června 
– Béčko se utká doma s Mladou Boleslaví, 
Céčko hraje v Neratovicích. 

HgS
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DOBŘICH s.r.o., Dobřichovice
nabízí možnost inzerce V doBŘichoVickém kukátku

časopis vychází jako občasník, obvykle čtvrtletně v březnu, červnu, září a prosinci

Kontakt: Stanislav Mikeš tel: 227 031 097, mob. 605 179 192, e-mail: gabeva@volny.cz

ce
ní

k *  A5 (celá vnitřní strana) 3 500 Kč 
Celoroční inzerce 11.200 Kč (4x 2.800 Kč)

*  A6 (polovina vnitřní strany) 2 000 Kč 
Celoroční inzerce 6 800 Kč (4 x 1700 Kč)

*  A5 (třetí strana obálky + PR článek) 5 000 Kč 
Celoroční inzerce 16 000 Kč (4 x 4000 Kč)

* A5  (zadní strana pro PARTNERA Dobřichovického 
Kukátka) 10 000 Kč. Celoroční inzerce 
32.000 Kč (4x 8.000 Kč))
Partner získává zhotovení inzerátu zdarma, zveřej-
nění PR článku a příp. další dohodnuté výhody.
Formáty menší než A6 budou přijímány dle 
prostorových možností za smluvní ceny. 
Nekomerční řádková inzerce zdarma!

prodejna vašeho regionu
supermarket • restaurace a cafe • kosmetické a relaxační centrum • zahradnické centrum

* široký sortiment zboží na 1200 m2 plochy
* parkoviště pro 120 automobilů
* rozvoz zboží
* nákup na splátky
* příjem platebních karet

Otevřeno denně 7 – 19 hod.

* hotová jídla
* minutky
* letní zahrádka - 60 míst

RESTAURACE a CAFE 300 m2

SUPERMARKET

SUPERMARKET - tel.: 257 712 585, 257 712 578
RESTAURACE A CAFE - tel.: 257 712 771
RELAXAČNÍ STUDIO ANDROMEDA - tel.: 257 712 868
ZAHRADNICKÉ CENTRUM - tel.: 257 712 883
E-mail: supermarketeso@inmail.cz

Lety u Dobřichovic
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SOLÁRNÍCH-FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN
Jsme společnost ze Zvole zabývající se prodejem, instalací a servisem

INVESTUJTE DO VLASTNÍ ENERGETICKÉ NEZÁVISLOSTISolarBest

Využijte střechu vašeho domu k umístění SOLÁRNÍCH PANELŮ a VYRÁBĚJTE ELEKTRICKOU ENERGII.

Našimi klienty jsou majitelé rodinných domů, komerčních objektů, zemědělských usedlostí a ploch, kteří volí cestu energetické nezávislosti, v kombinaci 
s výbornou investicí. 

Klientům poskytujeme:
 Počáteční konzultace o typu a způsobu provedení fotovoltaické elektrárny

 Potřebné administrativní kroky

 Vhodný výběr technologie a systému 

 Posouzení nejvhodnějšího místa pro umístění systému

 Doporučení nejvhodnějšího způsobu fi nancování

 Kompletní dodávku včetně montáže

 Příznivé ceny

Používáme komponenty nejvyšší německé kvality, 
garantujeme dlouhodobý výkon.

➱

➱

➱

➱

➱

➱

➱

Kontaktujte nás na telefonech: 
+420 602 339 994, +420 602 388 113

www.solarbest.cz

e-mail gabriel@solarbest.cz

Rádi se s vámi osobně setkáme.

Šetřete za elektřinu, vyrábějte ji sami 
a nechte si za ni ještě platit.

Soaris_A5sire.indd   1 3/25/09   10:08:19 AM

běhu, kde byl opět A. Procházka 2/5. 
V Mariánských Lázních se po nočním pře-
boru ČR běžel tradiční 2 denní „MLOK“, 
ve kterém byla v kategorii D35 Pavla Mrá-
zová 2/19 a v D45 Jiřina Štrossová 3/12. 
25. a 26. 4. se členové oddílu zúčastnili 
tradičních dvouetapových závodů „SAX-
BO“. Jeden závod se vždy běží v ČR a dru-
hý v Sasku. V prvním závodě byla v kate-
gorii D45 Miluše Procházková 2/28 a ve 
druhém 3/19.
V Praze na Jarově se běžel oblastní pře-
bor ve sprintu (nejkratší trať orientačního 
běhu) a Pavla Mrázová ho v kategorii D45 
vyhrála, byla 1. z 12 startujících. V květ-

nu jsme již absolvovali první čtyři závody 
zařazené do celoročního žebříčku B-Čechy 
(celkem 8 závodů). Dva v Brzicích (u Dvo-
ra Králové) a ten druhý závod v kategorii 
D21B (21 startujících) Jitka Svobodo-
vá vyhrála. Dva závody se pak běžely 
v Krtech (u Jesenice). Zde byla v nedělním 
závodě Pavla Mrázová v kategorii D40 5. 
(z 31 účastnic).
Do vícedenních prázdninových závodů 
zbývají ještě 2 závody do žebříčku B-Čechy 
(v podhůří Šumavy) a 4 závody do jarního 
oblastního žebříčku.

M. Cupák

 měl by někdo zájem o starý šlapací šicí stroj zn. 

sinGer – roVnosteh – Ve skŘínce? 
 tel. 257 712 066
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DIMAN s.r.o., Dobřichovice 

nabízí využití renovovaných prostor bývalého statku
– KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO SÁLU -

Možnost pořádání menších koncertů,
divadelních představení, společenských akcí,

školení, seminářů,
obchodních a prezentačních akcí.

Pronájem sálu Dr. Fürsta:
pronájem sálu bez přilehlé místnosti – velikost sálu 78 m² 200 Kč/hod.
pronájem sálu včetně přilehlé místnosti (sál s jevištěm) – 104 m² 250 Kč/hod.
pronájem piana 50 Kč/hod.
pronájem židlí – vybavení sálu jako hlediště 50 Kč/hod.
pronájem skládacích stolů 50 Kč/hod.

provozní a cenové podmínky při déletrvajících akcích - individuální dohoda

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Diman s.r.o., 5. května 3, 252 29 Dobřichovice

Ing. Magda Havlíková
tel. 2 5771 1031 (byt), 602 660 960, Za Mlýnem 888, Dobřichovice

Kukatko obalka-inz 2007 podzim 06   6 7.9.2007   12:11:24

ŠkoFIN

Originální díly 
a pøíslušenství
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e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz
tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12
ne 14-17 (duben-srpen)

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

K O L A
� horská
� trekingová
� silniční
� dětská

Kola 
Štorek
Řevnice




