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Milí Dobřejováci,
doufám, že jste prožili pohodové
léto plné sluníčka a odpočinku.
U nás na obecním úřadu byly
prázdniny vyplněny přípravami
a prací na mnoha zásadních zlep‑
šeních života v Dobřejovicích.
Úspěšně pokračuje například vý‑
stavba protihlukového valu. Po‑
dařilo se nám také vybudová‑
ním nového úseku cesty zajistit
bezpečné propojení pro chodce
z Dobřejovic do Čestlic.
Z dlouhodobého hlediska jsou
ale ještě možná důležitější vě‑
ci, které se navenek projeví až
za několik let. Architekti celé lé‑
to zpracovávali vaše připomínky
a dokončili studii, která pro nás
bude podkladem pro další plá‑
nování úprav komunikací, chod‑
níků, přechodů, veřejných budov
a prostranství na návsi. Tuto vi‑
zi vám společně představíme
14. září a poté i v dalším čísle
Dobřejovického zpravodaje.
Neméně důležité je také to, že se
po dlouhých jednáních podařilo
připravit návrh dohody mezi ob‑
cí a FK Dobřejovice. Věřím, že po‑
kud ji schválí členská schůze spol‑
ku i zastupitelstvo obce, budeme
zde mít za pár let moc pěkný spor‑
tovní a volnočasový areál s kvalitní
hospodou. A také úspěšný a rozví‑
jející se fotbalový klub.
Velkým úspěchem je, že se nám
podařilo získat dotaci ve výši přes
3,5 milionu korun na chodníky
a přechody na Čestlické ulici.
Jsem opravdu moc rád, že nám
situace opět dovoluje se vzájem‑
ně setkávat. Na již proběhlá letní
kina naváže v září mnoho dalších
akcí. Mezi ně patří Rozloučení
s létem a sedmý ročník Burgerfes‑
tu, ale i novinka v podobě pozná‑
vacího zájezdu pro dobřejovické
seniory. Mějte se krásně.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Můžete se bezpečně
projít do další obce

Přesně rok od dokončení
cesty do Modletic vybudovala Obec Dobřejovice chybějící část cesty do sousedních Čestlic.

J

eště před pár lety se nebylo možné dostat z Dobřejovic
pěšky mimo silnici do žádné
z okolních obcí. Tedy s výjimkou
Průhonic, do kterých již vedla cyklostezka. V loňském roce obec
vybudovala propojení s Modleticemi a také s Jesenicí přes Osnici.
Na seznamu obcí, do kterých není
vybudována cesta pro pěší, zůstaly Nupaky, Herink a Čestlice.
„Od občanů jsme věděli, že nejvíce chyběla cesta právě do Čestlic. Vždyť právě v nich jsou dvě
hospůdky, obchodní zóna, škola
a končí tam některé noční a víkendové autobusy,“ řekl starosta Martin Sklenář. Obec začala
prověřovat, kudy by nová cesta
mezi Dobřejovicemi a Čestlicemi
mohla vést. Trasa vedoucí podél
silnice se na první pohled zdá
nejlogičtější, prochází ale přes
řadu pozemků soukromých majitelů, které by musela obec vykoupit. „Zde jsme již na okraji
obce narazili na nesouhlas jednoho z vlastníků, který případný

prodej podmiňoval provedením
změny územního plánu. S tím
jsme nesouhlasili a proto jsme
začali hledat další možnosti,“ doplnil starosta Sklenář.
Řešení se nakonec našlo poté,
co byl na správné místo přesunut
plot pěstebních ploch patřících Výzkumnému ústavu okrasného zahradnictví. Mimo oplocený areál
se tak ocitl pozemek patřící obci
Průhonice. S jejím souhlasem pak
Dobřejovice zajistily odstranění náletových dřevin, zemní práce a částečně i silami svých pracovníků
a vedení obce vybudovala zpevněnou cestu. Ta vede od hráze Mlýnského rybníka do kopce kolem plotu. Cestu dále do Čestlic popisuje
tip na výlet uvnitř tohoto čísla.

Výstavbou cesty ale práce v této lokalitě nekončí. Na podzim
zde obec plánuje instalovat lavičku a vysadit alej osmnácti stromů.
„Občané Dobřejovic již svým finančním darem podpořili výsadbu takřka poloviny z nich. Další stromy
na tomto místě i v obnovované aleji okolo silnice vedoucí od špýcharu k parku mohou adoptovat další Dobřejováci. Nebo mohou strom
věnovat někomu blízkému jako netradiční dárek. Stačí, když mne
kontaktují a vše potřebné domluvíme,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal. Veškeré informace k programu
adopce stromů včetně aktuálního
přehledu volných stromů naleznete
na www.1url.cz/@AdopceStromu.
n Milan Hulínský

foto: Jozef Papp
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CO SE DĚJE NA OBEC NÍM ÚŘA DU?

Obec získala dotaci 3,5
milionu na chodníky
a přechody na Čestlické

Architekti představí
dopracovanou koncepci
dobřejovické návsi

Snaha vedení obce o větší
bezpečnost chodců podél
nejrušnější dobřejovické silnice postoupila do další fáze. Dobřejovice získaly dotaci a připravují veřejnou
zakázku na dodavatele.

Architekti o prázdninách
zapracovali a vypořádali
desítky podnětů od občanů a v září předloží zastupitelstvu i veřejnosti svůj
konečný návrh.

K

oncem července rozhodl
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) o přidělení dotace obci Dobřejovice ve výši
3 507 482,00 Kč. „Přípravě žádosti o tuto dotaci jsme se věnovali velmi pečlivě. Společně s panem projektantem Vejražkou jsme
nad jejím pečlivým zpracováním
strávili mnoho desítek hodin. Máme proto velkou radost, že jsme
nakonec byli úspěšní,“ řekl místostarosta Jan Chvátal.
Jedná se o opravdu rozsáhlý projekt v předpokládané ceně
přesahující 7 milionů korun. Zahrnuje i výstavbu tlačítkového semaforu na přechodu pro chodce
u fotbalového hřiště. Dojde ta-

ké k rozšíření a výměně povrchu
chodníku od hřiště až k ulici Slepá. V této části bude také třeba vyměnit poškozenou dešťovou kanalizaci pod chodníkem. Stavbaři
vybudují rovněž chybějící chodník
u zastávky Dobřejovice, Čestlická a přesunou a nasvětlí navazující přechod pro chodce. „Hned jak
jsme se dozvěděli o přidělení dotace, začali jsme připravovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Nicméně kvůli průtahům při
schvalování dotace se uskuteční
až v první polovině příštího roku,“
uvedl starosta Martin Sklenář.
Přípravné práce pokračují také na podobném projektu na ulici Košumberk, kde by měl vzniknout nový chodník a autobusové
zastávky. „Zde jsme těsně před podáním žádosti o stavební povolení. Záměr jsme již také konzultovali na SFDI a máme velkou šanci
získat dotaci i na tento projekt,“
dodal místostarosta Chvátal.
n Milan Hulínský

31. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 9. 9. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.
Na programu bude mimo jiné:
•
•
•
•
•
•

Koupě budovy od fotbalového klubu
Záměr koupě budovy od České pošty
Schválení Architektonické koncepce centra
Aktualizace Strategického plánu
Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes Dobřejovice
Veřejná zakázka na výběr zhotovitele chodníků, přechodů
a dešťové kanalizace na ulici Čestlická
• Rozpočtové opatření č. 2/2021
• … a další

K

oncepce zdejší návsi by měla ukázat směr, kterým by
obec do budoucna měla
podnikat kroky v oblasti řešení dopravy, služeb i veřejných prostor
v centru Dobřejovic. V červnu zpracovatelé představili občanům první
návrhy. Ti k nim poté zaslali desítky podnětů a dotazů. „Za podněty
moc děkujeme. Nad každým z nich
jsme se s týmem zamysleli a buď na
jeho základě návrhy upravili, nebo tazateli vysvětlili důvody, které
nás k návrhu vedly. Odpovědi bude možné najít v brožuře spolu s
celým návrhem, který představíme
na veřejné prezentaci 14. září 2021
a poté na webových stránkách obce,“ uvedla Alžběta Widholmová
z ateliéru re:architekti.

Konečná verze koncepce je dokument mající takřka sto stran
plný obrázků, vizualizací, map
a schémat. „Pro nás to bude
na další roky taková orientační
mapa při plánování dalších kroků,“ uvedl starosta Martin Sklenář. Připravovaným projednáním
koncepce na zastupitelstvu a představením veřejnosti snaha o zvelebení návsi a života v obci tedy teprve začíná. „Následovat bude
projednávání našich záměrů s celou řadou institucí. Je pravděpodobné, že výsledky těchto jednání
ještě naše plány mírně ovlivní. Pro
jednotlivé budovy a záměry začneme zpracovávat projektovou dokumentaci. Až v tomto kroku vznikne
konečná podoba a funkce jednotlivých částí,“ doplnil místostarosta Jan Chvátal. Uskutečnění těchto záměrů bude práce na mnoho
let. „Ale já osobně se na tuto práci a hlavně na její výsledek moc těším,“ uzavřel starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

JAKÉ BUDE CENTRUM

DOBŘEJOVIC?

út. 14.9.2021 od 18:00 ve Spolkovém domě
• představení konečných návrhů architektů
• odpovědi na dotazy a podněty občanů

Veřejné představení hotové „Architektonické koncepce centra obce Dobřejovice“
organizuje Obec Dobřejovice spolu se zhotovitelem - ateliérem re:architekti.
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FOTO GRA FIE OD Č TENÁ ŘŮ
Na obecním facebooku jsme opět vyzvali občany k zaslání fotografií z prázdninových Dobřejovic a z aktivit a událostí, které se zde konají.
Vaše fotografie moc rádi uveřejníme v této rubrice také v dalších číslech Zpravodaje.

Jozef Papp

Jozef Papp
www.dobrejovice.cz

3

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 8 / 2021

AKTUÁ LNĚ Z OBC E

Volby do Poslanecké
Dobřejovičtí legionáři
sněmovny budou 8.–9. 10. 1914-1920

V

Volby do Poslanecké sněmovny se v letošním roce
konají v pátek 8. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do
14 hodin.

V

oličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let. Hlasování probíhá
na území České republiky, a to
ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulátních úřadech
ČR. V Dobřejovicích je volební místnost tradičně umístěna
na obecním úřadu. Volič hlasuje v tom volebním okresu, kde je
přihlášen k trvalému pobytu. Výjimku tvoří ti voliči, kteří si zajistí voličský průkaz a hlasují v jiné
volební místnosti s jeho pomocí.

Jak a do kdy lze podat žádost
o voličský průkaz:
1. Podáním v písemné nebo
elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, nebo
• v elektronické podobě
prostřednictvím datové
schránky voliče
2. Osobně do 6. října 2021 do
16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
23. září 2021. Předá jej osobně
voliči nebo tomu, kdo má plnou
moc s ověřeným podpisem voliče,
nebo jej voliči zašle.
n Obecní úřad Dobřejovice

e spolupráci s obcí připravujeme vzpomínku na rodáky a občany obce Dobřejovice, kteří v letech první světové
války bojovali za vznik naší republiky a účastnili se i dalších bojů v prvních dvou letech po vzniku republiky. Proto okresní archiv
pátrá po osudu těchto legionářů.
Současně s propuknutím první světové války začaly vznikat v zahraničí jednotky dobrovolníků tvořené našimi krajany, které naopak
bojovaly proti rakousko-uherské
armádě a jejím spojencům. Pro tyto
dobrovolníky se po válce začal používat název legionáři. Naši legionáři bojovali na frontě v Rusku a ve
Francii, později ještě v Itálii. Jak se
válka rozšiřovala, začalo přibývat
válečných zajatců a část zajatých
Čechů a Slováků vstoupila po zajetí
do československých legií a začala
bojovat proti své dosavadní armádě. Politickými vůdci československého zahraničního odboje byla
trojice: Masaryk, Beneš a Štefánik.
Zatímco legionáři z italské
a francouzské fronty se vrátili
do vlasti krátce po skončení války, ruští legionáři se zapojili do
občanské války s bolševiky. Většina z nich byla z ruského Dálného východu evakuována až v roce
1920 a do osvobozené vlasti často
dorazili až v následujícím roce, čili před 100 lety.

Dobřejovičtí legionáři, jejichž
jména se zatím podařilo dohledat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Václav Braňka
Jan Kafka
Vaclav Klabzuba
Josef Kniha
Václav Lampert
Karel Muller
František Nehasil
Alois Novotný
Karel Prášek
Josef Rejna
František Rudolfský
Josef Šatoplet
Karel Šmíd
Karel Zeman

Prosím čtenáře, pokud mají nějakou fotku některého z bývalých
dobřejovických legionářů, aby ji
poskytli k okopírování. Pokud má
někdo informace o dalším dobřejovickém legionáři, ať mě prosím kontaktuje, abych je tam
mohl do seznamu doplnit. Ze seznamu je zřejmé, že řada z legionářů nebyla rodáky, ale do Dobřejovic se přistěhovala. Některé
údaje se po letech těžko ověřují,
a proto budu vděčný za spolupráci a každou informaci. Děkuji.
n Pavel Buchtele
Státní okresní archiv
Praha-východ
pavel.buchtele@soapraha.cz

Své psí miláčky mějte pod kontrolou i mimo obec!
Obecní vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů
v zastavěném území obce. Neblahé zkušenosti ale
ukazují, že majitelé psů
musí dávat na své zvířecí svěřence pozor i ve volné krajině.

V

ýše zmiňovaná obecně závazná vyhláška č. 1/2020 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku s ohledem na bezpečnost ostatních
osob stanovuje, že na veřejných
prostranstvích v zastavěném území obce je možný pohyb psů pouze na vodítku. Za splnění tohoto
nařízení je zodpovědná doprovázející osoba či majitel psa.
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Při procházkách v okolí obce
tato povinnost neplatí a tak se psi
mohou dostatečně vyběhat. To ale
neznamená, že je možné psa úplně pustit z dohledu a zanechat jej
bez kontroly. Za prvé je nutné zajistit, aby pes neohrožoval žádnou další osobu v okolí. S dalším
nešvarem se opakovaně potýkají
dobřejovičtí myslivci. Ti často řeší
případy, kdy nezvládnutý domácí
mazlíček zraní či usmrtí volně žijící zvěř. Tak tomu bylo i v červnu
v případě březí srny, usmrcené
psem v blízkosti jedné z nově budovaných cest. Všechny, kdo chodí na procházky se svými psy do
okolí Dobřejovic, prosíme: mějte
svého psa vždy pod kontrolou!
n Obecní úřad Dobřejovice
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AKTUÁ LNĚ Z OBC E

Protihlukový val, který zlepší ochranu Dobřejovic před hlukem z dálnice D0 a silnice II/101 každým dnem utěšeně roste. Současně probíhají jednání o dobudování dalších chybějících částí valu.

DŘÍVE

VÝSTAVBA

NYNÍ

Úpravu povrchu nově budované části cesty do Čestlic zajistila technika dobřejovického bagristy pana Hájka a pracovníci i vedení obce.

HLEDÁME PRÁVĚ TEBE

V prostoru za budovou fotbalového klubu se propadla vozovka.
Stalo se tak díky netěsnosti odpadní trubky vedoucí z kuchyně do
potoka. Tato nepovolená výpust byla následně zaslepena.

natřené zábradlí na hřišti

Přidej se k našemu týmu!
Posil řady středočeské policie.
ZÍSKEJ PŘÍSPĚVEK 150 000 Kč.
nástupní plat 25 720 Kč, po roce 33 590 Kč.
606 830 259
poj.nabor@pcr.cz

Branky, zábradlí, lavičky, střídačky a další konstrukce na fotbalovém
hřišti svítí novým nátěrem a jsou připraveny na začínající sezónu.

policie.cz/nabor
www.dobrejovice.cz

5

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 8 / 2021

Z O KO L NÍ CH OBC Í A JINÝC H ZDROJŮ

Akce pro veřejnost v Průhonickém parku v září a říjnu
Botanický ústav AV ČR připravil na podzim několik
akcí, které návštěvníkům
Průhonického parku a botanické zahrady zpříjemní
jejich procházky.

O

víkendu 4. a 5. září od 10
do 17 hodin se chystá akce pro ty, kteří se zajímají o staré ovocné odrůdy. V rámci Pomologických dnů – podzim
v zahradě budou experti Českého svazu ochránců přírody provázet historickým pomologickým
arboretem botanické zahrady.
V rámci poradny ukáží, jak pečovat o ovocné stromy a odpoví na
všechny pěstitelské a zpracovatelské otázky návštěvníků. V sobotu
se mohou zájemci navíc seznámit
s různými lišejníky, které se vyskytují na ovocných stromech. Během Pomologických dnů proběhne i seminář s ukázkami drcení
a moštování, ochutnávka odrůdových moštů, výstava ovoce jabloní
a hrušní. Vstupné na akci je zahrnuto v ceně vstupenky do parku.
Zároveň bude v botanické zahradě
probíhat prodej přebytků, především denivek, pivoněk a kosatců.
První zářijové dny se ponesou
také ve znamení kultury. Diva-

foto: Jozef Papp
delní společnost Indigo Company odehraje na Malém nádvoří
zámku 1. září ve 20 hodin představení Jak je důležité býti (s) Filipem a na 2. září ve 20 hodin je
připravena hra Cyrano z Bergeracu. Vstupenky na vystoupení jsou
k zakoupení v síti Ticketpro, GoOut nebo na pokladně Průhonického parku.
Tím ovšem kulturní akce v parku nekončí. Od října bude v průhonickém zámku probíhat koncertní cyklus Zámecká hudební
setkání, pod taktovkou Společnosti Regio Štiřín a Botanického
ústavu. V Rytířském sále si obdivovatelé vážné hudby budou mo-

ci každý měsíc přijít poslechnout
špičkové interprety klasické hudby. Vstupenky na koncerty budou
k dispozici v síti GoOut a na pokladně Průhonického parku.
V září a říjnu si příznivci přírody a vědy nesmějí nechat ujít výstavu v Galerii Natura na Malém
nádvoří zámku, věnovanou dlouhodobému výzkumu Botanického
ústavu AV ČR v Krugerově národním parku v Jihoafrické republice. Výstava pomocí fotografií
z fotopastí návštěvníky přenese
do jednoho z druhově nejbohatších míst na zemi a vysvětlí, jak se
zkoumají vztahy mezi rostlinami,
vybranými skupinami živočichů

a faktory prostředí, které ovlivňují tamní biodiverzitu. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do parku.
Pokud si návštěvníci budou
chtít obohatit svůj zážitek z procházky po jedinečných scenériích parku trochou adrenalinu,
mohou si zahrát novou futuristickou venkovní hru Po stopách
Veletrhu vědy, kterou připravila Akademie věd ČR. Trasa s názvem Vzkaz z budoucnosti je
dlouhá 3,5 km a pomocí plnění úkolů a řešení rébusů provede jednotlivce i týmy světem vědy a výzkumu. Pro rodiny s dětmi
je k dispozici také mobilní hra
v aplikaci Skryté příběhy s názvem Nejkrásnější park, ve které
mohou pomoci zakladateli Průhonický park budovat.
Průhonický park je návštěvníkům k dispozici denně, od 7 do 20
hodin. Botanická zahrada je otevřena v září denně mimo pondělí od 9.00 do 17. 00. Pro bezpečný
a rychlý vstup do parku je možno
využít nákupu online vstupenek.
Více informací o akcích v parku
naleznete na webu Průhonického parku.
n podle tiskové zprávy
Botanického ústavu AV ČR

Kam můžete vyhodit použité pneumatiky?
Motoristé jistě zpozorní:
když se řeší pneumatiky,
není to jednoduchá záležitost. Kvalita, druh, správné
přezutí, dezén, vzhled. Co
ale mnohé vlastníky motorových prostředků často
znejistí, je otázka „Kam vyhodit staré pneumatiky?“

Ž

ádná pneumatika není nesmrtelná a rozhodně nepatří do komunálního odpadu! Tato věta by měla být
vytesána do kamene na každém
rohu. Heslo „třídit odpad“ zahrnuje i třídění pneumatik, ale to
v žádném případě neznamená
odložit ji vedle kontejnerů na tříděný odpad.
Pneumatiky mají při nevhodné formě „likvidace“ nepříznivý dopad na přírodu a na životní
prostředí, neboť obsahují značné
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množství látek, některé jsou silně
toxické. Ty samozřejmě v přírodě
zůstávají a kromě toho po dlouhá léta hyzdí naši krajinu. Pneumatiky také není možné v žádném
případě pálit. Vzniká při tom značné množství toxických látek a nebezpečných plynů. Při pálení pryže a pneumatik se uvolňuje oxid
síry, který dráždí dýchací cesty
a ve vyšší koncentraci způsobuje
poškození plic.
Pneumatiky se přitom dají recyklovat. Z hlediska materiálů
použitých při výrobě pneumatik je můžeme rozdělit na ocelové kordy, textil a gumy. Ocelové
kordy jsou dále použity v hutním
průmyslu, textil například do izolačních desek. Guma se zpracuje
do gumového granulátu, po kterém se můžete proběhnout třeba na hřišti. Existují také zařízení
na energetické zpracování pneumatik. Takováto zařízení pod-

léhají přísné kontrole a musí mít
povolení Česká inspekce životního prostředí. Ta také kontroluje a monitoruje systém spalování
a vzniku emisí.
Od dubna roku 2016 spadají pneumatiky mezi odpady, pro
které platí tzv. kolektivní systém
zpětného odběru. ELT Management Company Czech Republic
(Eltma) je autorizovaný kolektivní
systém zajišťující svoz a likvidaci pneumatik v České republice.
Financování samotného systému je zajištěno účastnickým poplatkem. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst
a převáženy ke zpracování.
Síť sběrných míst pneumatik se neustále rozšiřuje, proto je dobré pro aktuální situaci vždy navštívit stránky
www.eltma.cz/sb erna-mista
nebo www.kamsnim.cz, kde najdete i aplikaci pro mobilní telefon

a kde si podle města jednoduše
najdete své nejbližší sběrné místo.
Třídit odpad, to nejsou zdaleka jen barevné kontejnery. Zkusme na to myslet už při nákupu nových pneumatik.
n podle www.samosebou.cz
Kam se starými pneumatikami v Dobřejovicích?
V rámci takzvaného „zpětné‑
ho odběru“ lze v Autoservisu
Dobřejovice na adrese U Par‑
ku 191 zdarma odevzdat až
8 kusů neznečištěných pneu‑
matik na osobu za rok. Větší
množství je třeba konzultovat
na telefonu 602 390 400.
Autoservis sídlí v budově s au‑
tovrakovištěm u silnice vedou‑
cí k Mlýnskému rybníku. Ote‑
vírací doba je od pondělí do
pátku od 8:00 do 17:00.
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ROZHOVOR

„Je to o určení priorit. Sladit sport a studia je ale
nejlepší,“ říká talentovaný hráč ragby Matyáš Hopp

T

řiadvacetiletý Matyáš Hopp
patří k úspěšným, a také do
budoucna velmi nadějným
hráčům českého ragby. Je také
příkladem, jak se dá dobře sladit sportování na vysoké úrovni
se studiem. Matyáš je další velmi zajímavou osobností, která žije v Dobřejovicích.
Jak dlouho hrajete ragby a jak
jste se k němu vůbec dostal?
MH: Hraji ho od svých třinácti let.
Poté co jsem skončil s fotbalem
jsem hledal nějaký jiný kolektivní
míčový sport a ragby se mi vždycky líbilo. Můj táta navíc v mládí
hrával za klub RC Praga Praha, do
kterého jsem to tedy šel vyzkoušet
a jsem tam dodnes.
Čím je pro Vás ragby přitažlivé?
MH: Líbí se mi jeho komplexnost.
Tedy kombinace dovedností, atletiky i přímého fyzického kontaktu. A také hodnoty, které se s ním
pojí, jako jsou disciplína, respekt
a nadšení.
Můžete nám vysvětlit rozdíl mezi sedmičkovým a tradičním
ragby?
MH: Tradiční verze se hraje v 15
hráčích na každé straně 2x40 minut. Oproti tomu “sedmičková”,
olympijská verze se hraje 7 proti 7 a jeden poločas trvá pouhých
7 minut. Velikost hřiště a většina pravidel zůstává stejná. Tato
varianta je ale mnohem rychlejší
a pro diváky i atraktivnější.
V které variantě jsme jako České republika na mezinárodní
úrovni lepší?
MH: Aktuálně jsme více konkurenceschopní v sedmičkách, kde
se nám letos podařil historický
úspěch postupu do nejvyšší evropské úrovně. Té se sice neúčastní kluby z britských ostrovů, ale
jinak zde hraje 10 nejlepších zemí
z celé Evropy. Úspěch tkví zejména v možnosti komplexní, celoroční přípravy, kterou nám umožňuje již zmiňovaná Dukla. Se
spoluhráči trénujeme téměř denně, a tak je náš tým mnohem ucelenější a sehranější.
Jaké jsou pro ragby podmínky
v České republice?

MH: V Česku je ragby stále amatérským sportem, kdy pouze reprezentanti dostávají drobné
odměny za odehrané zápasy. To vidím jako hlavní příčinu toho, proč
stále nejsme na úrovni nejlepších
evropských týmů. Je také znát stále
relativně omezená členská základna a tedy i nižší konkurence. Ta je
hlavním motorem pro rozvoj všech
hráčů. Na druhou stranu lze za posledních pět let pozorovat výrazný
posun celé české ragbyové komunity, který pramení zejména z každoročně zvyšující se základny dětí.
Myslím si, že nám roste hned několik velmi silných generací, které
budou mít v budoucnu ještě lepší podmínky a budou tak schopné
konkurovat těm nejlepším.
Jaká byla pro Vás letošní sezóna?
MH: Psychicky byla velmi náročná. Na podzim byla liga v patnáctkách, tedy tradiční verzi ragby úplně zrušená a na jaře bylo
pro konání regulérní soutěže také málo prostoru. O to víc jsme
se ale mohli připravovat na sedmičkovou sezónu, která začíná
přibližně v květnu a vrcholí Mistrovstvím Evropy v červenci. Právě
zde se nám podařilo jeden z turnajů vyhrát a na druhém se umístit druzí. To nám zajistilo postup
do nejvyšší výkonnostní úrovně
v Evropě. Celkové hodnocení je tedy nakonec silně pozitivní.
Co Vás ještě čeká do konce roku?
MH: Na podzim bych se rád přesunul do nějakého jiného klubu v zahraničí, ale zda tento můj záměr
vyjde, je ještě poměrně nejisté.
Jak vůbec pro naši představu, probíhá běžný den Matyáše Hoppa?

MH: Standardně začíná tréninkem od 7:30 společně se sedmičkovým týmem Dukly na pražské
Julisce. Z té se potom přesouvám
do školy, případně domů k on-line výuce. Po škole mám většinou chvíli čas na odpočinek
a aktivní regeneraci, po níž jsou
na programu večerní tréninky
v mém domácím klubu RC Praga,
kde probíhá příprava na tradiční verzi ragby o patnácti hráčích.
Dochází tedy ke každodenní kombinaci obou verzí tohoto sportu,
což z dlouhodobého hlediska není ideální. V našich podmínkách
to ale bohužel jinak nejde.
Které další sporty provozujete?
A co dalšího Vás baví ve volném
čase?
MH: Baví mě všechny kolektivní sporty, přestože na ně nemám
přes rok mnoho času. Když už ale
nějaký ten volný čas bez ragby nebo školy je, rád vyrazím do přírody, abych si vyčistil hlavu a věnoval se aktivní regeneraci. Taky
rád trávím čas s naším psem nebo si čtu.
Máte vůbec čas na kamarády?
MH: Bohužel na kamarády moc
času není. Jsem ten typ, co častěji musí říkat, že nikam nemůže.
Právě proto se ale každou chvíli s nimi snažím využít absolutně na plno a kdekoli a jakkoli to
jde. Nejvíce si cením třeba společných grilovaček nebo výletů někam na chalupu.
Čím byste chtěl jednou být?
MH: O své budoucnosti ještě úplně jasno nemám. Chtěl bych však
udržet kombinaci hraní ragby
a studia na vysoké škole, jak nejdéle to půjde. Aktuálně dokonču-

Matyáš Hopp (23 let)
• Má dvě sestry (starší a mladší)
• Studuje mezinárodní studia –
diplomacii na Vysoké škole
ekonomické v Praze.
• Od pěti do 13 let hrál fotbal
za Slavii Praha a poté Bohe‑
mians Praha 1905. Od té do‑
by se věnuje ragby. Aktuál‑
ně v klubu RC Praga Praha.
Zkušenosti ale sbíral napří‑
klad i ve středoškolském týmu
Parktown Boys High School
v JAR Osm měsíců, v rám‑
ci mezinárodního vzdělávací‑
ho projektu Erasmus, hosto‑
val v Unione Rugby Capitolina.
Hraje také sedmičkové ragby
za ASC Dukla 7s, Národní tým
XV a Národní Tým 7s.
• Kromě sportu jsou jeho záliba‑
mi cestování, četba. Rád trá‑
ví volný čas i s přáteli, rodinou
a psem.
ji bakaláře na oboru Mezinárodní
vztahy - diplomacie na VŠE. Myslím, že to zvládám poměrně dobře. Je akorát potřeba určit si priority a v každý daný okamžik se
soustředit na sport nebo školu
na sto procent. Pokud si na tohle zvyknete, je kombinace studia
a sportu to nejlepší, co může mladý člověk dělat.
Jak dlouho žijete v Dobřejovicích a jak se Vám tu líbí?
Žiji tu s různými přestávkami,
kdy jsem hrál nebo studoval v zahraničí, již nějakých pět let. Dříve
jsme bydleli v centru Prahy. Jsem
ale rád, že jsme se přestěhovali
do tak pohodové a milé obce.
n Milan Hulínský
www.dobrejovice.cz
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Pěší výlety do okolí
Do Čestlic po novém
Pojďme společně využít
nově vybudované cesty
a vydat se na výlet do
sousedních Čestlic.

D

nešní výlet začneme tradičně na dobřejovické návsi před obecním úřadem.
Projdeme kolem kiosku pekárny a dále podél potoka za budovou fotbalového klubu, přes mostek a pak dále kolem čističky až
k Mlýnskému rybníku. Na jeho
břehu zahneme po silničce doprava a po pár desítkách metrů
u zázemí cvičáku po travnaté cestě vlevo. Dojdeme až na hráz rybníka, kde zabočíme vpravo po cyklostezce vedoucí do Průhonic.
Pár metrů za jejím začátkem
odbočuje vpravo do prudkého
kopce nově vybudovaná cesta. Po
ní se dáme a užijeme si netradičního výhledu na Dobřejovice, který se nám otevře nahoře. Pokračujeme až k silnici, která vede
od kruhového objezdu u střelnice k novému autosalonu. Podél ní
vede široký asfaltový chodník. Po
něm se dáme vlevo až k prodejně
aut. Těsně před ní zahýbá doprava cesta, která nás provede pod
dálnicí a silnicí dvěma podchody
na velkou louku, která odděluje
Čestlice od jejich obchodní zóny.
Pokračujeme dále rovně až
k prvním domům. Od nich vede
ulice pojmenovaná „Velká ulička“
až na čestlickou náves, naproti
hospodě „Čestlická Vejmrda“. Přiznám se, že právě tuto hospůdku
mám rád a návštěvu v ní vám kvů-

li dobrému jídlu a vstřícné obsluze doporučuji. Občerstvit se také můžete v nedaleké hospůdce
"U pomalé pánvičky".
Za pozornost určitě stojí také nedaleký kostel sv. Prokopa z konce devatenáctého století. Podle pověsti stojí na místě,
kde sv. Prokop při svých cestách
ze Sázavy do Prahy rád konal bohoslužby. Zajděte se podívat také
na sousední faru či na čestlickou
školu z roku 1900.
Malou uličkou začínající právě
mezi školou a oploceným hřištěm
budeme pokračovat dále. Projdeme až na její konec a cestičkou vysekanou v louce zahneme vpravo.
U autobusové zastávky se vydáme
vlevo a po chodníku projdeme obchodní zónou až za dálnici. Zde se
cesta větví. Buď se hned za protihnukovou stěnou vydáte vlevo
a následně do prudkého kopce
vyšplháte na vršek valu (ze kterého je nádherný rozhled na Prahu
i celé okolí), či zvolíte méně náročnou cestu ulicí Pod Valem I,
na kterou zahnete vlevo o pár desítek metrů dále. Obě varianty se
stýkají na křižovatce ulic Pod Valem I a Františka Krause. Tuto
část Průhonic zvanou Michovky
musíte projít směrek k prodejně
Husquarna. Nejkratší cesta vede
ulicí Františka Krause a Na Michovkách. Z ulice Dobřejovická již
cestu domů známe - po cyklostezce k Mlýnskému rybníku, kolem
Alimpexu a špýcharu a zezadu kolem zámku na náves.
n Jan Chvátal

Díky tomuto novému kousku cesty můžeme projít do Čestlic.
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Čestlice
Průhonice

Dobřejovice
Délka trasy: 7,4 km Mapa: www.1url.cz/@DoCestlic
Terén: většinou zpevněné cesty a chodníky
Varianta: vedoucí mimo protihlukový val v Průhonicích pro kočárky
Tipy na další výlety najdete na www.1url.cz/@VyletyDobrejovice

Jedna ze dvou čestlických hospůdek může být cílem vašeho výletu.

Pod dálnicí a rušnou čestlickou ulicí Obchodní se dostanete podchody.

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 8 / 2021

CO, K DY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

Burgerfest proběhne letos v září již posedmé
Burgerfest je srdeční akce
spolku Moderní Dobřejovice. Naším záměrem je setkání občanů Dobřejovic
v centru obce, za doprovodu dobrého jídla a pití. Proto chceme ponechat našemu Burgerfestu ráz menší
lokální akce. Rádi vás a vaše přátele uvidíme i letos
11. 9. 2021 od 12:00.

P

řijďte a společně necháme
jedno sobotní odpoledne
pomalu plynout za vůně grilu a v dobré společnosti sousedů.
Příležitost dostanou také zdatné pekařky. Rádi bychom opět
otevřeli soutěž o Nejlepší koláč.
Tentokrát nebudete v tom, jaký
koláč upečete, vůbec nijak omezeni. Takže upečte ten nejoblíbenější koláč vaší rodiny a přijďte
soutěžit!

Připravujeme i další zábavy pro
malé a velké účastníky. Rozhodně
letos opět nebude chybět oblíbený rodeo bizon, dílnička pro děti
či vystoupení místní kapely Dobřety Boys.
Vše samozřejmě proběhne
v souladu s nařízeními vyplývajícími z aktuální epidemiologické
situace.
n Jolana Jozová,
spolek Moderní Dobřejovice

SEDMÝ

BURGER
FESTIVAL V DOBŘEJOVICÍCH

sobota 11. 9. 2021 od 12:00
RO
bu

DE

de

op

ět

so

ut

ěž

O
va

ní

at

kc

BI
i

ra

kc

e

ZO

N

rodeo bizon
popcorn pop & joy
tématické občerstvení
živá hudba - Dobře Ty Bojs
soutěž o nejlepší koláč
program pro děti

The best
Bluegrass & Country

sledujte naš facebook nebo web pro více informací
www.modernidobrejovice.cz

Recept na vítězný jablkový koláč z roku 2019
Uvedené množství zaplní větší
pekáč s vyšším okrajem.
Ingredience: 350 g polohrubé
mouky, 200 g cukru krupice,
140 g másla, 2 vejce, 1/3 ba‑
líčku prášku do pečiva
Tvarohová náplň: 500 g tučné‑
ho tvarohu, 100 g cukru kru‑
pice, ½ balíčku vanilkového
pudinku, ½ l mléka, 100 g ro‑
zinek, 50 g mletých vlašských
ořechů
Jablečná náplň: větší množství
strouhaných jablek, aby vznik‑
la pěkně silná vrstva, cukr kru‑
pice dle chuti, mletá skořice,
nahrubo nasekaná jádra vlaš‑
ských ořechů, sušené rozinky
Mouku, pískový cukr a prášek
do pečiva dobře promícháme.
Do této vzniklé sypké směsi ru‑
kama zapracujeme mírně změ‑
klé máslo a celá vejce. Až nám
vznikne konzistence drobenky,
je těsto hotovo. Pekáč vyložíme
pečícím papírem a nasypeme
na dno asi dvě třetiny droben‑
ky. Dobře upěchujeme.
Tvarohová varianta – v mis‑
ce si nejlépe s pomocí ruční‑
ho šlehače smícháme tvaroh,
pískový cukr, pudingový prá‑
šek a mléko a nakonec při‑
mícháme oprané rozinky. Pro
chuť můžeme přidat i troš‑
ku rumu. Směs musí být řídká
a bez hrudek. Hotovou nalije‑
me do pekáče a povrch posy‑
peme zbývající drobenkou, do
níž jsme přidali nastrouhané
ořechy (není nutné).
Jablková varianta – strouha‑
ná jablka smícháme s ostat‑
ními ingrediencemi, navršíme
na drobenkovou vrstvu a po‑
vrch rovněž zasypeme zbývají‑
cí drobenkou. Chutnou varian‑
tu získáme, i když použijeme
obě náplně najednou, jenom
musíme použít vyšší pekáč.
V troubě rozehřáté na 160 st.
C pečeme dorůžova, asi ¾ ho‑
diny. Po vychladnutí krájíme
na úhledné kostky a podává‑
me. Nejlépe je počkat s kráje‑
ním do druhého dne.
Dobrou chuť!
www.dobrejovice.cz
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Letní kina o prázdninách opět naplnila lom ve Skále
Letní kina ve skále u Skalníka proběhla letos
o prázdninách poprvé ve
třech termínech. Přinášíme
vám reportáž z červnového
a červencového promítání.

T

radiční Letní kino jsme zahájili koncem června filmem „Špunti na vodě“.
Rodinná komedie Jiřího Chlumského o manželkách, které zanechávají pány napospas dětem
a vyrážejí na kolech na dámskou
jízdu. Tátové se ale nevzdávají a tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím
a spoustě bláznivých zážitků.
Tato skvělá komedie přilákala v podvečer k rybníku Skalník
zhruba 150 dětí a dospělých nejen z Dobřejovic. Samozdějmě

nechyběl ani popcorn a v teplém počasí pivo a limonáda. Film
opět promítal Petr Buňata. Obecenstvo bylo nadšené, a proto
se všichni těšili na další film vybraný Kulturní komisí s názvem
„Bourák“.

Film se promítal 30. července opět u rybníka Skalník. Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem
Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho
má plné zuby. Ale i srdce. Tento

film si nenechalo ujít cca 70 diváku. Děkujeme panu Buňatovi za
projekci, spolku Moderní Dobřejovice za popcorn a občerstvení i všem, kteří pomáhali připravit obě letní kina.
n Markéta Zdeňková
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Kroužky jógy a zumby pro děti ve Spolkovém domě

S novým školním rokem se
ve spolkovém domě opět
otevírají kroužky pro děti
vedené Táňou Lipowskou:
Pondělí od 18:00 do 18:45
Zumba pro děti (7-14 let)
Taneční kroužek, který je pro
všechny holky i kluky, kteří rádi tančí na různé styly hudby (reggaeton, hip-hop, pop a další latinskoamerické rytmy). Děti se
naučí nepřeberné množství tanečních kroků a choreografií,
skvěle se zabaví, zlepší si koordinaci těla. Cena 1 955 Kč / 17 lekcí.
Začínáme 4. 10. 2021
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Středa od 16:45 do 17:30
Kreativní jóga pro děti (6-10 let)
Cvičení, při kterém se děti naučí
pracovat s vlastním tělem, zlepší
si koordinaci a prostorovou orientaci. Naučí se správně držet tělo, protáhnou se, nacvičí si zklidnění a relaxaci. Cvičební hodiny
jsou pestré, kreativní a zajímavé. Učíme se základy jógy. K některým pozicím máme k dispozici
obrázek. Vypravíme si různé příběhy, podle kterých cvičíme. Využíváme malé i velké míče, pomocí
kterých se děti učí posilovat a trénují rovnováhu. Cena 1 840 Kč /
16 lekcí. Začínáme 22. 9. 2021

Středa od 17:45 do 18:30
Jóga pro náctileté (11-15let)
Cvičení, při kterém se děti naučí správně držet tělo, protáhnou
se, ale zároveň zpevní svaly. Nacvičí si nejen jak se zklidnit a relaxovat, ale zároveň jak se lépe
soustředit. Cvičební hodiny jsou
pestré, zajímavé a kreativní (děti mají např. možnost si samy vymyslet vlastní jógovou sestavu).
Během hodiny využíváme i velké fitbally nebo cvičíme ve dvojicích. Na závěr hodiny zařazujeme
relaxaci, která vede k celkovému uvolnění a navodí psychickou
rovnováhu dítěte. Cvičení je vhod-

né také pro malé sportovce, kteří potřebují vyrovnat různé svalové disbalance. Cena 1 840 Kč / 16
lekcí. Začínáme 22. 9. 2021
V případě zájmu mladších či
starších dětí se můžeme individuálně dohodnout.
Pokud vás některý z výše uvedených kroužků zaujal, přihlaste vaše dítě na lipota@email.cz, popř.
na čísle 776 633 974. První hodina je zkušební.
Dospělí si pak mohou v pondělí a středu zacvičit jógu nebo ve
čtvrtek a neděli Zumbu (vždy od
19:00).
n Táňa Lipowská

DA LŠ Í P LÁ NOVA NÉ A KC E:
10. října - Povídání o dobřejovické historii
Srdečně zveme všechny pamětníky i zájemce o seznámení s dob‑
řejovickou historií na první z plánovaného cyklu povídání. Na začát‑
ku promítneme výběr historických fotek a přečteme zajímavé úryvky
z kroniky. Nejvíce prostoru bude ale věnováno povídání s pamětníky
o tom, jak to v naší obci dříve chodilo.
16. října - Špacír
Tradiční společná procházka přes obce Dobřejovice, Herink a Mod‑
letice. V loňském roce jsme museli kvůli pandemickým omezením
Špacír odvolat a tak doufáme, že nám to letos vyjde a že se bude‑
me moci opět setkat se sousedy z okolních obcí. Podrobnosti najdete
v dalším čísle Zpravodaje.

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 8 / 2021
S R D E Č N Ě JS T E Z VÁ N I
N A T R A D IČ N Í A K C I

NÁBOR ROČNÍKŮ
2009,2010,2011,2012

ROZLOUČENÍ S
LÉTEM

PROGRAM

9:00 - 14:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

KAŽDÉ PONDĚLÍ/STŘEDU/PÁTEK OD 17:00
PROBÍHÁ NEUSTÁLÝ NÁBOR TĚCHTO
ROČNÍKŮ DO NAŠEHO KLUBU!

14:00 - 16:00
PROGRAM PRO DĚTi

POOHLÍŽÍME SE PO HRÁČÍCH PŘEDEVŠÍM
POHYBOVĚ NADANÝCH,
FOTBAL TĚ HRÁT V NAŠÍ PARTĚ NAUČÍME!

18:00 - 21:00
HUDBA

KONTAKT:
TOMÁŠ KUBÍČEK - 774068745
JUNIOR@FOTBALDOBREJOVICE.CZ

OBČERSTVENÍ A ZÁBAVA
SAMOZŘEJMOSTÍ

www.juniordobrejovice.cz

4. 9. 2021
9:00 - 22:00

PROSTOR V OKOLÍ
RYBNÍKA SKALNÍK

POŘÁDAJÍ SPOLEK VODNÍK, DUHA DOBŘEJOVICE
A SPOLEK DOBŘEJOVICKÝ ČTYŘLÍSTEK

INZERCE

Krajanka-pastiky-zari-A5.indd 1

16.08.21 9:05
www.dobrejovice.cz
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E‑mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170

18. září 2021

Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156
Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

sobota

Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

18.9.2021
Sraz v 9:00
před obecním
úřadem
S sebou dobrou
náladu, pracovní
rukavice a obuv.
Po skončení budou
u fotbalového hřiště
buřty, pivo a limo.
Pořádá Obec Dobřejovice

Úřad práce, kontaktní pracoviště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Hledáme OSVČ na montáže stínící techniky
Zakázky (práci) zajistíme: tel. 777 038 000, e-mail: gato@gato.cz.

Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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