
Doubravčický
zpravodaj

Číslo 39 ročník X. i období červenec 2018 - září 2018 i www.doubravcice.cz

oÚ doUBravČICE, Obecní 94, 282 01 Doubravčice i PO 9 - 10.30 h, ST 9 - 11, 15 - 17 h  
telefon: 321 677 901 i e-mail: ou@doubravcice.cz

str. 8 str. 14 str. 13

Komunální 
volby

Malá kopaná Centrum
Doubrava

Farma Klídek

Oslavy 
  100 let 

republiky
          



2

kulTuraSTarOSTa infOrmuje

v+K – III. Etapa
Tento a pár dalších odstavců v tomto úvodníku 
budou patrně poslední, v nichž se budu daným 
tématem zabývat. Nejenom proto, že kanaliza-
ce a vodovod jsou III. etapou položeny a zpro-
vozněny už v 90% naší obce, ale možná i proto, 
že příští úvodník může psát nový starosta…
Tak tedy, touto etapou se opravdu podařilo do-
budovat K+V již skoro v celé obci a  jestli není 
zasíťovaná ještě některá z  nemovitostí, jedná 
se nejspíš o odlehlé chajdy mimo reálný dosah 
z hlavního řadu nebo jednotlivé domy, které se 
napojení dočkají v souvislosti s budováním no-
vých developerských projektů. Pak samozřejmě 
zbývá osada v Dolánkách, která je součástí na-
šeho katastru, ale zatím opravdu mimo dosah 
napojení na jakoukoli infrastrukturu v  obci.  
Tímto všechny čtenáře z této hrdé osady zdra-
vím a rovnou říkám „Nikdy neříkej nikdy“. Tře-
ba zrovna v příštích letech, až nebude co v obci 
rekonstruovat, vznikne projekt vlastních vrtů, 
které budou napojeny do osadních nemovitos-
tí, a součástí projektu bude třeba i malá úprav-
na odpadních vod. Abych tedy dopsal tento 
článek, doplňuji pouze, že řádná kolaudace III. 
etapy V+K proběhla v době tvoření tohoto čísla 
v půli června a zároveň v tento den proběhlo 
slavnostní zakončení výstavby V+K v Doubrav-
čicích za účasti paní hejtmanky Ing. Pokorné 
Jermanové a pana náměstka Ing. Petery ze Stře-
dočeského kraje a  zároveň za účasti zástupců 
Ministerstva zemědělství ČR a  Státního fondu 
životního prostředí ČR. Slibuji, že foto a pár vět 
z  této akce budou součástí dalšího čísla Zpra-
vodaje, ať na starostovské židli sedět budu, či 
nebudu... Poslední větou bych moc rád podě-
koval společnosti Zepris, s.r.o., se kterou jsme si 
prošli všechna období výstavby, a to nejen pro 
profesionálně odvedené dílo, ale i  proto, že 
když nám bylo po I. etapě finančně nedobře, 
tak v tom Doubravčice nenechali a dokázali je 
potřebně dlouho i podržet! Zároveň se pro mne 
stávají jednou z mála stavebních firem, ke které 
bych neměl obavy se kdykoliv vrátit, nebo ji po-
žádat o spolupráci. Tedy díky!:-)

MŠ doubravka – dostavba
Další zmínka v  tomto úvodníku bude o  naší 
Doubravce, neboť kolaudací třetí „medové“ 
třídy se nám podařilo dokončit celou plánova-

nou stavbu Mateřské školy a tím umožnit před-
školní vzdělávání celkem 75 prckům z Doubrav-
čic a okolí. Touto etapou bylo dobudováno vše, 
co bylo v  roce 2011 započato, včetně úprav 
zahrady, herních prvků, kvalitního technické-
ho zázemí a  hlavně moderního a  kvalitního 
vybavení. Děkuji všem, kteří si tuto sedmiletou 
cestu s námi prošli, děkuji Mildovi Kvasničkovi 
za nápad, projekt a autorský dozor po celou tu 
dobu, neboť se mu podařilo vymyslet a postavit 
stavbu, která je v širokém okolí značně respek-
tována a  stává se i  inspirací projektů v  jiných 
obcích. A nemalý podíl na tom všem má samo-
zřejmě i celý personál Doubravky. Můj obrov-
ský respekt má především paní ředitelka Jana 
Halaxová, která za celou dobu trvání provozu 
školky nejednou dokázala, že nejen ona, ale 
i celý „školkový team“ jsou právě ti, kteří dělají 
naši Doubravku tím, čím je, a za to vám všem 
patří můj obrovský dík. Děkuji Vám


veřejné prostranství
Jak jsem zmiňoval v  posledním čísle, úprava 
všeho, co nějakým způsobem zvelebuje naši 
obec, bude v  příštích letech na pořadu dne 
a  snad i  každého čísla. Sliboval jsem úpravu 
vodní nádrže v  ulici Na Návsi, ale vzhledem 
k oslavám, které nás a celou naši zemi v tom-
to roce čekají, bude nejspíš upřednostněna 
oprava pomníku padlým a  tím i  celého okolí 
návsi s  kapličkou. Máme v plánu jak výměnu 
obrubníků, tak v součinnosti s připraveným pa-
sportem dopravního značení i celé prostranství 
návsi, ve kterém bude zahrnuta i oprava komu-
nikace. Netvrdím, že opravu nádrže automatic-
ky odkládám o  rok, ale moc rádi bychom to 
vzali pěkně popořádku, a doufám v podporu 
i ze strany místních patriotů. Dovolím si jen do-
kola opakovat, že každý, kdo bude chtít přidat 
ruku k dílu, je srdečně vítán a děkuji každému, 
kdo tak i činí. Už na podzim nás čeká výsadba 
nových stromů podél ulice Na Vysoké mezi. Ka-
ždý, kdo tuto cestu den co den využívá, si může 
jeden z nich adoptovat a vysadit. Někteří mož-
ná v  dalších letech ocení, jak skvělá to bude 
sněhová zábrana před návějemi.

Chodníky
V tomto případě chci informovat, že od slibo-
vané dostavby chodníků v  ulicích Mukařov-

Slovo úvodem...
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ská a Úvalská neupouštíme. V  létě je v plánu 
příprava projektové dokumentace, abychom 
(nebo ten, kdo přijde po nás) byli připraveni 
v příštím roce zažádat o finanční příspěvek ze 
SFDI. Povolení plánujeme zvládnout do kon-
ce roku a hned začátkem roku příštího by se 
mohlo podat na fond. Jelikož SFDI bude až do 
konce dotačního období jediný možný fond, 
který podporuje výstavbu chodníků, byl bych 
rád, aby bylo vše krásně připraveno v šuplíku 
a v mašličkách – jen vytáhnout. Budeme samo-
zřejmě průběžně informovat…

Komunikace
Myslím, že v  případě oprav a  rekonstrukce 
komunikací je vidět, že se něco děje. Od po-
sledního slibu a  záměru rekonstrukce ul. Pod 
Vodárnou se nám podařilo zajistit spokojenost 
některých z vás, a to i v ul. Nad Strání, Borová, 
Slepá a  Na Vysoké mezi. Všechny tyto komu-
nikace projdou nejpozději v  letních měsících 
důkladnou a  hloubkovou opravou, kdy ve 
dvou případech zakončíme asfaltový povrch 
v obrubách a bude zde i nainstalováno veřejné 
osvětlení (Pod Vodárnou a  Slepá), Nad Strání 

a v Borové se budeme snažit zachovat součas-
nou šíři komunikace a asfaltový povrch upravit 
ve stávající trase. Poslední ul. Na Vysoké mezi 
pocítí rekonstrukci asi nejvíc. Dojde k narovnání 
hranic pozemků, což bude mít za následek v ně-
kterých místech odtěžení části orné půdy, která 
bude samozřejmě ponechána v nejbližším okolí. 
Za své však bude muset vzít (bohužel) i sosna, 
která je po zaměření právě ve středu plánované 
komunikace. Věřím a doufám v pochopení těch, 
kteří tento strom pamatují ještě jako součást 
meze s vyšlapanou pěšinou. Snad útěchou pro 
všechny bude již avizovaná alej, která má šanci 
vzniku právě po hranici cesty nové. Jaké dřeviny 
vás můžou těšit cestou domů, nebo jen na cha-
tu, může být podnět k další diskuzi… Pro dopl-
nění uvádím, že kvalita cest v letech budoucích 
je tak trochu i ve vašich rukách. Realizující firma 
nám sice může poskytnout záruku na stavbu 
po dobu tří let, ale pokud si z nových povrchů 
uděláme závodní dráhu ke zvýšení vlastního 
ega, může se klidně stát, že je vrátíme do sou-
časných stavů a pak se ode mne dočkáte pouze 
nelichotivých slov… V této souvislosti si dovolím 
zároveň i sdělit, že finanční prostředky určené 



4

na tyto opravy jsou v drtivé míře z  vybraných 
investičních příspěvků nových stavebníků v obci. 
To znamená, že byly vybrány v období od ledna 
t. r., nebo budou v nejbližší době díky stavebním 
záměrům vybrány! A  v  neposlední řadě bych 
rád upozornil ty neznalé stavebních úprav, že 
komunikaci nelze udělat přes noc. Snad i laikovi 
je jasné, že zabetonovaný obrubník musí dostat 
trochu času a asfalt, že se pokládá, až když jsou 
obrubníky po obou stranách. Ono chodit po 
vsi a vykládat, jak je člověk omezován tím, že 
k autu musí dojít jinam než do garáže, ukazuje 
spíše na omezenost než omezování! Prosím od-
pusťte nám, že to neumíme jinak!! 

vrty + Čov
Úpravna vody, stejně tak i ČOV mají svou pro-
jektovou dokumentaci, která čeká na konečná 
schválení pro výstavbu, a v momentě potvrzení 
financování se pouštíme do potřebných sou-
těží tak, aby se v případě úpravny vody začalo 
se stavbou ještě v  létě. Vím, že sliby o vlastní 
vodě tady i  na schůzích zaznívají v  pravidel-
ných intervalech, ale prosím věřte, děláme, co 
můžeme. Peníze si bohužel schválit nedovede-
me a souhlasy úřadů si „zatím“ také ještě ne-
píšeme. 

technické služby
Stále pracujeme na přípravě Sběrného dvora 
a  i  přes házení pomyslných klacků pod nohy 
od nejbližších sousedů v  podobě odvolávání 
a námitek můžu říct, že se nám daří tyto klac-
ky úspěšně překračovat. Jediné, co tím pan AH 
a paní JŽ docílí, je, že povolení k výstavbě ne-
smyslně oddalují o pár měsíců… Další nové, co 
je součástí areálu TSD, je nový soused, který se 
zde představil v posledním čísle, a to spol. Ok-
notherm, díky které měli TSD dostatek práce 
přes zimu, neboť vybudované zázemí Okno-
thermu v současné podobě je právě dílem TSD 
a především Martina Kubici. Jemu z mé strany 
patří velký dík, neboť plusová čísla, ve kterých 
se TSD nacházejí, a dostatek práce, jsou přede-
vším jeho zásluhou. Pod jeho taktovkou budou 
probíhat i  již zmiňované rekonstrukce cest, 
neboť díky tomu, že TSD jsou 100% vlastněny 
obcí, můžeme v režimu „In Haus“ zadávat za-
kázky malého rozsahu sami sobě (TSD) a bez 
nákladných výběrových řízení. Tím spíš, že tyto 
investice jdou z rozpočtu obce bez finanční 
spoluúčasti státu nebo fondů. Další zmínka 
mohla teď patřit minule zmiňovanému pomoc-
níkovi do TSD v oblasti techniky, příjezd trak-

toru se však bohužel odkládá až na podzimní 
měsíce. No tak nám alespoň déle vydrží… 
Poslední větou zprostředkovaně apeluji na 
všechny z  vás – PROSÍM ŠETŘETE VODOU! 
Čekají nás velmi suchá a  z  hlediska vodního 
hospodářství kritická období, a  to nejen pro 
Doubravčice a Středočeský kraj. Kapacity zásob 
vody nejsou neomezené. Jestli si někdo říká, 
že 3m³ nikoho nevytrhnou a vesnici neublíží, 
tak si prosím uvědomte, že při 600 nemovitos-
tech u nás v obci stačí, aby v deseti domácnos-
tech napustili majitelé svůj tříkubíkový bazén 
a rázem je to denní spotřeba vody pro celou 
obec!!! To samé platí i při hodinové závlaze na 
třiceti zahradách. Chápu, že některým lidem 
toto dojde, až když z kohoutku nic neteče, ale 
to už je pak většinou k ničemu…

ve zkratce
Ještě v tomto a nejspíš i v příštím roce nás če-
kají poslední developerské projekty, které se 
zrealizují na zbývajícím, územním plánem po-
voleném území. Tím bude kapacita stavebních 
parcel již zcela vyčerpána a probíhající posled-
ní úprava Územního plánu s novým zastavitel-
ným územím už nepočítá! Vyjma samozřejmě 
pozemků pro občanskou vybavenost. Proto, 
má-li někdo zájem, může v kanceláři do připra-
vovaných projektů nahlédnout.
Máme hotový pasport dopravního značení, 
který výrazně upravuje dopravu v  celé obci, 
a doufám, že zároveň napomůže i  větší bez-
pečnosti na silnicích a především v místech, kde 
to má smysl, navíc nám přibyly i kamery v okolí 
školky pro lepší identifikaci těch, co nechávají 
své psy kálet okolo školkového plotu, a pro ty, 
kterým význam jednosměrné ulice z nějakého 
důvodu uniká…
Naplno se rozběhnou přípravné práce na re-
konstrukci sportovního areálu (kabin+hřiště), 
kdy se budeme snažit rozdělit práce do ně-
kolika na sebe navazujících etap a doufat, že 
v průběhu výstavby někdo vyhlásí i  potřebný 
dotační titul.
Pomalu vzniká studie podoby místního hřbito-
va, která se může stát jednou z dalších domi-
nantních staveb v této obci…
Blíží se komunální volby a  kdo má pocit, že 
může být této obci jakkoliv prospěšný, nebo 
má potřebu spoustu věcí dělat jinak, ať určitě 
položí svůj um, čas a  nápady na oltář místní 
samosprávy. Počítám především se zapojením 
všech myslitelů ze sociálních sítí, kteří přesně 
vědí co a jak.

STarOSTa infOrmuje
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poděkování starosty
Vzhledem k  tomu, že další číslo Zpravodaje 
vyjde až po komunálních volbách, je mou po-
vinností poděkovat všem, kteří mě osobně pro-
vázeli celým tímto volebním obdobím. Děkuji 
všem zastupitelům za podporu, pochopení i tr-
pělivost. Místostarostce Kristýně Holubové za 
držení pomyslných otěží vedení obce. Martinu 
Kubicovi a všem chlapíkům z TSD za vybudo-
vání smysluplné a produktivní firmy. Poděko-
vání opět z toho místa patří ředitelce MŠ Janě 
Halaxové a  všem děvčatům z  Doubravky za 
vytvoření jedné z nejlepších mateřských školek 
v okolí. Poděkování patří i naší milé paní účetní 
Ivě Pášové, která může za to, že hospodaření 
obce a všechny ty kontroly, kterými jsme si spo-
lu prošli, byly vždy bez závad. Díky patří i všem 
spolupracujícím firmám, které se podílí na ži-
votě v obci, především Romanu Tláškovi, kte-
rý promptně řeší všechny možné mechanické 
potřeby nebo havárky. A velký dík patří i mojí 
ženě Monice, která celých těch osm let musela 
snášet mou mrzutost a nas… štvanost, když se 
dílo občas nedařilo, a bez které bych to kvůli 

pomlouvačným a závistivým tupcům možná už 
dávno zabalil…
Jo a děkuji cukrářovi, že máme v obci cukrár-
nu, protože kdybych to sem nenapsal, tak by 
mě pořád prudil, proč jsem mu taky nepodě-
koval.   
A poslední větou bych rád oznámil svou kandi-
daturu do dalšího volebního období. Tak snad 
jsem tím teď nenaštval moc lidí…

Přeji pohodové léto

Jarda Prkno

Technické služby  
obce Doubravčice s.r.o.

Tel.: +420 776 883 903, e-mail: ts@doubravcice.cz, web: ts.doubravcice.cz

nabízíme služby:
 úklid obce 
 údržba zeleně 
 zimní údržba 
 správa vodovodu a kanalizace 
 zprostředkovatelská činnost 
jakéhokoliv druhu 
 zemní práce, autodoprava 
 vyřízení stavebního povolení 
 geopráce 
 prodej písků, štěrků a zeminy 
 zpracování požární dokumentace 
pro provozovny, objekty  
k podnikání a preventivní požární 
prohlídky, školení požární ochrany 
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V ŘÍJNU 2018 PROBěHNOU VE VÍCE NEŽ 6000 OBCÍ PO CElé ČESKé REPUBlICE 
KOMUNálNÍ VOlBy. PŘEČTěTE SI, JAK VOlIT, KDO MůŽE KANDIDOVAT ČI 
JAK VyPlNIT HlASOVACÍ lÍSTEK.  S  VOlIČSKýM PRůKAZEM TENTOKRáT 
VOlIT NElZE, PRO VOlBy DO OBECNÍCH ZASTUPITElSTEV SE NEVyDáVá.

akTuálně

KoMUnální volBy 
v Čr 2018 

Jak a kDy volit?

Termín komunálních voleb 2018
•  Volby do obecních zastupitelstev se budou ko-
nat 5. a 6. října 2018. Termín komunálních voleb 
vyhlašuje prezident  republiky nejpozději 90 dnů 
před jejich konáním.

Kdo může volit?
•  V komunálních volbách 2018 může volit každý 
svéprávný  občan  České  republiky,  který  dosáhl 
v době konání voleb věku 18 let a je v obci přihlá-
šen k  trvalému pobytu. V současné době může 
volit  zhruba  8,4  milionu  voličů.  Dále  může  volit 
občan jiného členského státu Evropské unie, za 
podmínky,  že  alespoň  druhý  den  voleb  dosáhl 
věku 18 let a je v obci přihlášen k trvalému pobytu 
a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů. 

Jak se volí zastupitelstvo v komunál-
ních volbách?

V případě komunálních voleb volič obdrží  jediný 
hlasovací lístek. Každý volič má tolik hlasů, kolik 
je členů zastupitelstva. 

Oprávněný volič může ve volební místnosti za zá-
stěnou volit třemi způsoby:
•  Volič označí jednu volební stranu. V takovém 
případě dostávají  hlasy  kandidáti  voličem ozna-
čené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí 
dle hlasovacího  lístku,  kolik  činí  počet  volených 

členů zastupitelstva.
•  Volič  křížkuje  kandidáty  napříč  stranami,  při-
čemž každému kandidátovi připadne jeden hlas.
•  Volič  obě  metody  zkombinuje.  Označí  jednu 
stranu a dále vybere u ostatních stran jednotlivé 
kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům jiných stran. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlaso-
vacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do voleného počtu zastupitelů.

Volební lístky
•  Nejpozději tři dny před začátkem voleb dosta-
ne každý volič do schránky ve svém trvalém byd-
lišti obálku s hlasovacími lístky. 
•  Spolu s volebními  lístky najde volič v obálce 
i instrukce ke správnému vyplnění. 
•  Hlasovací  lístky si může volič vyžádat  i v sa-
motné volební místnosti.

Kde se volí
•  Volby proběhnou v předem vybraných voleb-
ních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad 
své voliče  informuje. Jedná se o obvyklé místo, 
kde volby probíhají pokaždé. 
•  V  případě  závažného  zdravotního  důvodu 
může  volič  požádat  obecní  úřad  o  hlasování 
mimo volební místnost – za voličem přijdou dva 
členové  volební  komise,  s  přenosnou  hlasovací 
schránkou.
•  Vybrané volební místnosti budou známé nej-
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později 15 dnů před volbami. Adresu své voleb-
ní  místnosti  lze  najít  online.  Buď  na  webových 
stránkách a sociálních sítích konkrétního města 
či  využitím  chytrých  app-map,  které  po  zadání 
adresy  trvalého  bydliště  zobrazí  příslušnou  vo-
lební místnost.

Voličský průkaz
•  Pro volby do obecních zastupitelstev se volič-
ský průkaz nevydává.

 
Systém a pravidla komunálních 

voleb
•  Komunální  volby  v  České  republice  se  ko-
nají  každé  čtyři  roky  a  platí  poměrný  volební 
systém. Kandidovat  ve  volbách do místních  za-
stupitelstev mohou registrované politické strany, 
politická hnutí či koalice. 
•  Dále pak nezávislý kandidát, který se neregis-
truje, ale musí doručit ke kandidátní listině petici 
podepsanou  voliči  podporující  jeho  kandidaturu 
či sdružení nezávislých kandidátů, pro které pla-
tí stejná pravidla jako pro nezávislého kandidáta 
sdružení politických stran a/nebo politických hnu-
tí a nezávislých kandidátů.
•  Volby  do  obecních  zastupitelstev  se  musejí 
konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí 
volebního období místních zastupitelů. Poslední 
volby  do  obecních  zastupitelstev  se  konaly  10. 
a 11. října 2014, letošní budou 5. a 6. října.

Jak kandidovat 
do obecního zastupitelstva 

•  Kandidátní  listinu pro volby do zastupitelstva 
obce mohou podávat volební strany. Volební stra-
nou mohou být: 

-  registrované  politické  strany  a  politická  hnutí, 
jejichž činnost nebyla pozastavena
- koalice politických stran a politických hnutí
- nezávislí kandidáti
- sdružení nezávislých kandidátů
-  sdružení  politických  stran  a/nebo  politických 
hnutí a nezávislých kandidátů.

•  Politická strana a politické hnutí může být sou-
částí pouze jedné volební strany či jedné koalice 
pro volby do téhož zastupitelstva obce, politická 
strana, politické hnutí a koalice může podat pou-
ze jednu kandidátní listinu.

Kandidát
•  Může  kandidovat  pouze  na  jedné  kandidátní 
listině volební strany pro volby do téhož zastupi-

telstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, 
pouze v jednom volebním obvodu.
•  Může  kandidovat  pouze  v  obci/obvodu,  kde 
má trvalé bydliště.
•  Na kandidátní listině se u každého kandidáta 
uvádí: 

 
- jméno, příjmení, pohlaví
- věk
- povolání
- část obce, kde je přihlášen k trvalému pobytu – 
nečlení-li se obec na části pak jen obec
- název politické strany nebo politického hnutí, je-
hož je členem, nebo údaj, že není členem žádné 
politické strany nebo politického hnutí.

Ke kandidátní listině je potřeba přiložit Prohlášení 
kandidáta. Toto prohlášení obsahuje:
-  že  souhlasí  se  svou  kandidaturou,  že  mu  ne-
jsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto 
překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva 
obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden 
na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastu-
pitelstva obce. 
- místo trvalého pobytu
- datum narození 
- vlastnoruční podpis

•  Pokud  kandiduje  jako  nezávislý  kandidát, 
musí přiložit také petici s příslušným počtem pod-
pisů voličů, kteří jej podporují.

Jak a kdy je možné vzdát se kandi-
datury nebo ji odvolat?

•  Kandidát se může písemným prohlášením do-
ručeným  registračnímu úřadu do 48 hodin před 
zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným 
způsobem může zmocněnec volební strany jeho 
kandidaturu  odvolat.  Tato  prohlášení  nelze  vzít 
zpět.

Kandidátní listiny a registrační úřad
•  Kandidátní  listiny  se  podávají  nejpozději  66 
dní přede dnem voleb do 16.00 hodin registrační-
mu úřadu, kterým je pro účely voleb do zastupitel-
stev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny 
alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registrač-
ním  úřadem  pověřený  obecní  úřad.  Registrační 
úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci 
volební strany nebo nezávislému kandidátu.
•  Z důvodu přepočítacích koeficientů se důraz-
ně doporučuje, aby kandidátní listina byla obsa-
zena v plném počtu, neboť jinak lze při rozdělová-
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ní získaných mandátů tratit!

Co musí kandidátní listina 
obsahovat?

•  Název zastupitelstva obce
•  Označení  volebního  obvodu,  jsou-li  volební 
obvody vytvořeny
•  Název  volební  strany  a  označení,  o  jaký  typ 
volební strany jde, s uvedením názvu politických 
stran a politických hnutí
•  Jména  a  příjmení  kandidátů,  pohlaví,  jejich 
věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na 
části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu, název politické strany nebo politického hnutí, 
jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žád-
né politické strany nebo politického hnutí
•  Pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí 
arabského čísla
•  Jméno a příjmení  zmocněnce volební  strany 
a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou 
nezávislý kandidát
•  Jde-li o koalici, název politické strany nebo po-
litického hnutí, které kandidáta navrhlo
•  Jde-li  o  sdružení  politických  stran nebo poli-
tických hnutí a nezávislých kandidátů, označení 
politické strany nebo politického hnutí, které kan-
didáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávis-
lého kandidáta
•  Podpis zmocněnce volební strany; u nezávis-
lého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kan-
didátní listinu politická strana, politické hnutí nebo 
jejich  koalice  anebo  sdružení  politických  stran 
nebo  politických  hnutí  a  nezávislých  kandidátů, 
jméno a příjmení, označení funkce a podpis oso-
by  oprávněné  jednat  jejich  jménem,  popřípadě 
jménem organizační jednotky, je-li ustavena

Co musí být přiloženo ke kandidátní 
listině?

- Prohlášení kandidáta
- Petice pro nezávislé kandidáty a pro sdružení 
nezávislých kandidátů 
- Petice podepsaná voliči podporujícími kandida-
turu nezávislého  kandidáty  či  sdružení  nezávis-
lých kandidátů. 
- V záhlaví petice a na každé její další straně musí 
být uveden název volební strany, název zastupi-
telstva obce, do kterého volební strana kandidu-
je, a rok konání voleb. 
-  Vedle  podpisu  voliče  musí  být  uvedeno  jeho 
jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je 

přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro 
podporu volební strany nelze započítat. Nezapo-
čítávají se také podpisy kandidátů samých. 
-  Petice  má  zákonem  (§  21  odst.  4  zákona 
491/2001  Sb.)  stanovený  potřebný  počet  podpi-
sů voličů zapsaných v seznamech. Tento počet 
uveřejní registrační úřad nejpozději 85 dnů přede 
dnem voleb. Počet je určité procento z počtu oby-
vatel  obce,  městské  části,  městského  obvodu, 
popřípadě volebního obvodu. 
- První číslo je počet pro nezávislého kandidáta, 
druhé je počet pro sdružení nezávislých kandidá-
tů.

Projednání a registrace kandidátní 
listiny

•  Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 
60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní 
listiny.  Není-li  kandidátní  listina  podána  způso-
bem,  který  stanoví  volební  zákon  nebo  nemá-li 
volebním zákonem požadované náležitosti nebo 
obsahuje-li  nesprávné  údaje,  vyzve  registrační 
úřad písemně prostřednictvím zmocněnce voleb-
ní stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 
58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranil 
do  53  dnů  přede  dnem  voleb.  Ve  stejné  lhůtě 
může vady na kandidátní  listině odstranit zmoc-
něnec  volební  strany  nebo  nezávislý  kandidát 
i bez výzvy registračního úřadu.

Registrační úřad rozhodne ve lhůtě 
do 48 dnů přede dnem voleb:

- O registraci kandidátní listiny splňující náležitos-
ti stanovené volebním zákonem;
- O škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, pokud 
volební strana ve stanovené  lhůtě závady, které 
se týkají pouze kandidáta, neodstraní; 
- O odmítnutí kandidátní  listiny,  jestliže není po-
dána v souladu s volebním zákonem nebo neob-
sahuje volebním zákonem stanovené náležitosti 
a nápravy nelze dosáhnout ani výzvou k odstra-
nění závad ani vyškrtnutím kandidáta.
- Rozhodnutí registračního úřadu se zašle tomu, 
kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat 
se ochrany u soudu, a současně bude vyvěšeno 
na úřední desce registračního úřadu a vyznačí se 
na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí 
považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení.
- Na základě rozhodnutí soudu provede registrač-
ní úřad zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě, 
nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb.

akTuálně
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8. září 2018, od 14 h 
doubravčice - prostranství na návsi za kapličkou

Pouliční veselice k výročí 
100 let republiky

Náves s kaPličkOu Ožije POuličNími slavNOstmi

Jak titulek napovídá, i náves s kapličkou se dočká 
oživení,  8. září 2018 totiž poprvé zažije po-

uliční veselici. Tato akce pro veřejnost z blízka 
i z dáli připomene nejen výročí 100 let republi-
ky, ale také nabídne dětem symbolické zakončení 
prázdnin a zahájení nového školního roku. 

Těžištěm oslavy se stane veřejné prostranství 
ve  staré  zástavbě  Doubravčic  za  kapličkou,  kde 
stojí Švehlova  lípa. Na místě naleznete podium, 
odkud se bude  linout hudební a divadelní pro-
dukce,  ale  především stanoviště s  interaktiv-
ními ukázkami tradičních řemesel (např. kovář, 
hračkář…) a dílničky pro šikovné ruce, kde si malí 
i velcí budou moci něco vyrobit, či se něco naučit. 
Samozřejmostí bude občerstvení pro účastníky, 
kde nebudou chybět koláče, klobásky a jiné dob-
roty,  a  nabídka rukodělných a   kulinářských 
výtvorů místních obyvatel. Na místě bude pro děti 
dřevěný ručně vyřezávaný kolotoč a „kozí taxi“.

Vedle  programu  na  návsi  provede  zájem-
ce  všech  věkových  kategorií  nejbližším  okolím 
Doubravčic stezka se stanovišti „Poznej svou 
vlast“,  kde  budou  děti  i  dospělí  prostřednictvím 
úkolů vědomostních,  fyzických  i kreativně zamě-
řených,  získávat  poznatky  dotýkající  se  vzniku 
státnosti, národních symbolů, českých zajímavostí 
a naší republiky obecně. 

Vedle hlavního cíle akce, kterým je připomenout 
si vznik naší republiky, se děti rozloučí s prázdni-
nami a přivítají nový školní rok. Smyslem pouliční 
veselice  je  pak  co  největší  zapojení  dospělých 
i dětí do veřejného a společenského dění v obci.  

Zájemci, kteří by se chtěli podílet na přípravách 
této akce, se mohou přihlásit na obecním úřadě, 
či  na  mailu:  mistostarosta@doubravcice.cz,  a  to 
nejpozději do 31.7.2018. Zapojit se mohou do pří-
prav stezky „Poznej svou vlast“, aktivit v dílničkách 
v hlavním místě konání akce na návsi, nebo mo-
hou přispět do programu tím, že se podělí o své 
vlastnoručně vytvořené kulinářské či jiné rukoděl-
né výtvory. Nabízíme  také možnost  vystoupit  se 
svým hudebním,  divadelním, či jiným programem. 
Uvítáme také přizvání zajímavého hosta. Zapojení 

bylo nabídnuto  též místním organizacím a  spol-
kům (Mateřská škola Doubravka, kroužek hudeb-
ní výchovy, Komunitní škola Dokolečka, z.s.) a ně-
kterým sousedním obcím.

Srdečně zveme vás, vaše rodiny, sousedy, 
přátele i přespolní návštěvníky! 

Těšíme se na hojnou účast!

Podrobný program bude v předstihu zveřejněn na 
webu obce, sociálních sítích a nástěnkách.

Kristýna Holubová

Pouliční veselice k výročí 100 let repub-
liky, Doubravčice, 8.9. 2018, od 14 h,

Prostor na Návsi za kapličkou

PROGRAM
14:00 zahájení

14:00 -17:00

•  stezka pro rodiče i děti věnovaná české státnosti. 
•  Stezka je vhodná pro děti od 3 let, spojuje 

relaxačně-sportovně-vědomostní prvky, zavede 
účastníky do okolí obce, kde na jednotlivých za-
staveních budou účastníci plnit jednoduché úkoly, 
zakončení na Návsi.

•  14:00 -20:00
•  Slavnostní odhalení cedulky na Švehlově lípě 

Strom republiky
•  Divadlo Píseň kramářská
•  Loutkové divadlo
•  Hudební vystoupení místních dětí
•  Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší květinovou 

výzdobu
•  Ražení mincí
•  Prvorepubliková kuchyně
•  Flašinetář, dráteník, akrobat na chůdách
•  Občerstvení
•  Stánky místních obyvatel s vlastnoručně vy-

robenými řemeslnými a kulinářskými výtvory
•  Vyřezávaný kolotoč a zábavná stanoviště pro 

děti 

živOT v Obci
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Lípu, coby národní strom České republiky, mů-
žeme  nalézt  na  standartě  prezidenta,  státní 
pečeti, na bankovkách, vojenských uniformách 
a na jiných reprezentačních předmětech.

Oficiálním symbolem se stala roku 1848, byla 
však  oblíbeným  stromem  od  nepaměti,  kdy 
sloužila jako symbol ochrany, pomoci a lásky, 
a to především pro svou rozložitou korunu, ale 
též vůni, či blahodárný stín. Její dřevo bylo hoj-
ně využíváno řezbáři, truhláři i tesaři, kdy našlo 
uplatnění při výrobě oltářů a soch, a v běžném 
životě  zejména při výrobě nábytku, hudebních 
nástrojů, kolébek i rakví. Svou nezastupitelnou 
roli má lípa i v léčitelství a  je stále nejoblíbe-
nějším stromem v našich zemích, kde nalezne-
me především její dva druhy – lípu velkolistou 
(Tilia platyphyllos) a lípu malolistou neboli srd-
čitou  (Tilia  cordata). Lípa se může dožít  stáří 
až 1 000 let.
V  letošním  roce,  kdy  si  Česká  republika  při-
pomíná  100  let  od  počátků  své  státnosti,  je 
věnována  lípám  mimořádná  pozornost.  Tato 
pozornost  je  pak  obrácena  zejména  k  tzv.  lí-
pám republiky, což jsou stromy, které byly vy-
sazeny  při  vzniku  nebo  při  příležitosti  výročí 

vzniku  Českoslo-
venské,  či  České 
republiky.  Jsou  to 
dřeviny, které nám 
mají  připomenout 
národní  svobodu 
a demokracii, kte-
ré v historii nebyly 
samozřejmostí. 
Některé  ze  zmí-
něných stromů byly tím, kdo je vysadil – lidmi, 
institucemi, či organizacemi – pečlivě označe-
ny. Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, 
do  kterých  se  zapojovala  veřejnost.  Takové 
stromy tak jsou nezřídka pro svá poselství za-
řazovány mezi významné stromy, či památné 
stromy (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody  a  krajiny).  U  jiných  je  jejich  výsadba 
zahalena  tajemstvím,  či  zapomenuta.  Jelikož 
pamětní lípy můžeme považovat za jakési živé 
památníky  našich  dějin  vzpomínající  na  oka-
mžiky národní hrdosti, které svým poselstvím 
prokazují naši národní identitu a posilují pocity 
sounáležitosti  obyvatel  s  místem,  kde  žijí,  či 
odkud  pocházejí,  objevily  se  iniciativy  právě 
u  příležitosti 100 let od vzniku české státnosti  

Lípy republiky, Stromy svobody 
a lípy v Doubravčicích

Švehlova lípa květen 2018 z návsiŠvehlova lípa květen 2018

živOT v Obci
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živOT v Obci

stromy zmapovat, případně označit či vysadit 
na připomenutí této události nové.
Lípy republiky a Stromy svobody (https://lipyre-
publiky.cz, http://www.stromysvobody.cz/) jsou 
platformy mající podobné cíle – svým úsilím za 
přispění obyvatel celé České republiky pomalu 
rozplétají osudy památných stromů, dokumen-
tují a objevují i ty z nich, které byly v roce 1918, 
či  zmíněných  pozdějších  výročích  zasazeny 
a  zapomenuty.  Iniciativy  také  motivují  maji-
tele  stromů k  jejich  vyhlášení  za památné,  či 
jim  pomáhají  poradenstvím  například  zajistit 
finance  na  odborné  ošetření.  Platforma  Stro-
my svobody mimo  jiné pořádá například Dny 
pro  Stromy  svobody  (20.–28.  10.  2018),  kdy 
poskytne zájemcům zapěstované vzrostlé lípy 
k  výsadbě  a  především  pak  obecně  výsadby 

lip podpoří, čímž by chtěla založit novou tradici 
oslav Dne vzniku republiky a posílit ve vnímání 
veřejnosti jeho význam.
Své  výroční  lípy  mají  i  Doubravčice!                                                                                                   
Lípa stoletá je před č.p. 40 vrostlá v plotě. Po-
dle  paní  Evy  Kožnarové  lípu  v  roce  1918  za-
sadil  její  dědeček  Josef Chroust  jako  symbol 
vzniku  republiky.  Pan  Chroust,  aktivní  člen 
tehdejší  Sociálně  demokratické  strany,  byl 

v  Doubravčicích  prvním  starostou  od  vzniku 
republiky.                           
Druhá zajímavá lípa je před č.p.13, respektive 
vedle č.p. 41, což  je na horní návsi za kaplič-
kou, ulice Na Návsi. Lípa, o které je řeč, se na-
zývá Švehlova, jelikož byla vysazena místními 
příslušníky Agrární strany na počest Antonína 
Švehly.  Mělo  se  tak  stát,  podle  dosavadních 
zjištění,  v  roce  1928.  Byla  tedy  zasazena 
v roce desátého výročí založení republiky. Tato 
lípa, která je mimo jiné velmi fotogenická, byla 
předloni opatřena kruhovou lavičkou. 
Právě oba zmíněné stromy bychom rádi pocti-
li  pamětními  cedulkami,  proto  jsme  navázali 
kontakt s oběma výše zmíněnými iniciativami. 
V případě Lip republiky  již máme obě lípy re-
gistrovány (v době uzávěrky byla Švehlova lípa 
dokonce na  titulní stránce webu Lípy  republi-
ky), pokud jde o Stromy svobody, i zde již byla 
spolupráce navázána. Pamětními tabulkami by 
měly být stromy opatřeny v souvislosti s pou-
ličními oslavami výročí 100  let  republiky 8. 9. 
2018. Přijďte  se  i  vy připojit  k  této  slavnostní 
události, tímto srdečně všechny zveme!

Kristýna Holubová
Za pomoc při zjišťování  informací o Švehlově 
lípě a za poskytnutí  její dobové fotografie dě-
kujeme paní Jitce Burešové, za spolupráci při 
komunikaci  s  iniciativou  Stromy  svobody  pak 
děkujeme Elišce Pokorné. 
Poznámka  k  fotografiím:  Vyjma  dobové  foto-
grafie jsem všechny fotila já KH.

Švehlova lípa I – Dobová fotografie z roku 1933, kdy 
bylo lípě 5 let. Na fotografii mimo jiné tehdejší starosta 
obce Šesták se svou těhotnou manželkou. 

Stoletá lípa květen 2018
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akce v OkOlí

Doctor P.P. a Tři sestry

1. září v 18:00–22:00
koupalistě vyžlovka - restaurace

ke koupališti 118, 28163 vyzlovka, kolín

8. září 2018 9:00 - 15:00  
Společensko-kulturní trachtace, konaná 

v unikátních prostorách neustále 

renovovaného pivovarského areálu 

v kostelci nad Černými lesy.

už se nám blíží vrchol pivovarské sezóny 

a to již čtrnácté podzimní vykulení, 

které se bude konat v sobotu 8. 9.! 

letos opět zajímavější a bohatší.

TŘi sesTRy RaDeGasT 
TOuR 2018

ČeRnOkOsTelecké Vykulení 2018
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Čarodějnice  v  Doubravčicích  se  dělaly  na-
posledy nad cukrárnou U Bártů, vedle lomu.  
Sešlo se asi patnáct dobrovolníků.
Gabriela  Penková,  Jana  Burešová  a  Irena 
Doskočilová  se  zapojily  také  a  udělaly  nám 
„krásnou“  čarodějnici,  kterou  by  nám  mohli 
v okolních vesnicích jen závidět.  
Malá  hranice  se  zapálila  v  šest  hodin,  hlav-
ně proto, aby si mohly děti v klidu a bezpečí 
opéct špekáčky. 
Občerstvení  bylo  skvělé.  Pivo,  malinovka, 
klobásy a langoše slavily úspěch.
A v osm hodin zapálil Vašek Diviš, který byl 
hlavním  ohnivcem,  velkou  hranici,  na  níž 
shořela čarodějnice. 
Dále  už  jen  probíhala  zábava  v  příjemné 
sousedské a přátelské atmosféře. 
Děkujeme Technickým službám, které pose-
kaly místo, na němž se celá akce odehráva-
la, dále farmě Klídek, která zapůjčila traktor, 

a Bohoušovi Holubovi, jenž zapůjčil vlek. 
Tímto bychom chtěli všem poděkovat za po-
moc a účast při této akci. 

Na  začátku  března  2018,  proběhla  v  naší 
obci  masopustní  zábava.  Veselice  začínala 
průvodem  a  maškarním  pro  děti  a  vrcholila 
večerní  zábavou  v  hospodě.  Masek  se  se-
šlo hodně a také proběhla bohatá tombola a 
soutěž o nejlepší masku.
Jako každý rok i tento se opravdu masopust 
vydařil. 

divadelní představení nad hladinu!
„Povídej o  světě tam nahoře. Prý se tam stří-
dá teplo s chladem, světlo s tmou. vyprávěj, co 
víš o lodích, městech, o zvířatech, vyprávěj mi 
o lidech!“ 
Dne 14. dubna jsme se v kulturním domě do-
čkali divadelního představení „nad hladinu“. 
křehký, smutný, ale i krásný příběh o nenapl-
něné lásce malé mořské víly k princi jistě zná té-
měř každý. Herci pod taktovkou režisérky ivany 
valentové odehráli příběh s velkým nasazením. 

cO Se DělO v Obci

maSOPuSTní 
veselice

ČarODějnice 
v Doubravčicích
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vElIKonoČní jarMarK  
V DOUBRAVČICÍCH NA SÁLE KD

cO Se DělO v Obci
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1. místo - Hnátci 
2.místo - Avokata
3.místo - Semtex

Poděkování Technickým  službám  Doubravčice  za 
posekání hřiště před turnajem. Velké poděkování pa-
tří Jarce Veselé, Hance Bovškové a Gabriele Penko-
vé  za přípravu občerstvení, měly službu od pátku do 
neděle. A dále všem, kteří nám v pátek přišli pomoci  
s přípravou hracích hřišť, jak ze strany chatařů tak 
místních.  Já,  Vladimír  Jirák  s  mojí  ženou  Janou 
jsme turnaj zorganizovali, sehnali týmy a nakoupili 
ceny  vč.  startovacích  balíčků  pro  mužstva. Diváci 
se střídali po celou dobu turnaje, odhaduji celkový 
počet na 80–90 přihlížejících .

-Jirák Vladimír-

cO Se DělO v Obci

traDičního turnaJe v malé kopané na 
hřišti tJ sokol Doubravčice 23. 6. 2018 
se zúčastnilo Devět týmů

tUrnaj malá kopaná

Pokud budete chtít fandit v barvách našeho 

klubu a finančně ho podpořit, nabízíme  

k zakoupení klubové šály za 250 Kč/ks. Jsou 

k dostání v klubovně na hřišti nebo u starosty.

!!!pozor!!! 
FanoUŠKovSKÉ Šály
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KULTURA

Na závěr proběhla soutěžní ochutnávka mrkvových 
koláčů, které upekly účastnice besedy podle receptu 
z Četnické kuchařky. Přítomní si také mohli zakoupit 
některou z knih plk. Dlouhého, či jeho osobní vizitku 
s razítkem. Protože ne každý měl možnost si přijít 
vyprávění o četnících poslechnout, požádali jsme 
plk. Dlouhého o krátký rozhovor…

Jste autorem námětu, duchovním otcem a porad-
cem tvůrců známého a oblíbeného seriálu Čet-
nické humoresky, jste hrdý na to, že právě tento 
seriál se zařadil mezi divácky 
nejúspěšnější a i v případě 
repríz má stále vysokou sle-
dovanost?
Rozhodně ano, je úžasné vidět na televizní obrazov-
ce svoji práci. Četnické humoresky přišly ve správné 
době. Nikdo je nečekal, byly doslova jako blesk z 
čistého nebe. Byl to první seriál, který představil čet-
níky na našem území v pravém světle, po desítkách 
let jejich zatracování a neoprávněného očerňování...

Měl jste i vy přání osobně si v tomto seriálu za-
hrát? Pokud ano, splnilo se Vám?

Je pravdou, že v řadě filmů či seriálů, na kterých 
jsem spolupracoval, jsem si i zahrál. Někdy zločince 
a někdy policisty, vždy samozřejmě v podružných ro-
lích. Stejně tomu bylo i v Četnických humoreskách. V 
jednom z dílů poslední řady jsem se „účastnil“ spolu 
s manželi Šiktancovými mikulášské besídky. 

Vycházejí postavy v seriálu ze skutečných charak-
terů a skutečných osobností?
Přesto, že příjmení humoreskových četníků patří pří-
slušníkům četnické pátrací stanice v Hradci Králové, 

křestní jména byla ve většině 
případů změněna, tak se ne-
jedná o skutečné charaktery a 
osudy těchto četníků, ty se mi 

podařilo dopátrat až následně, když jsem se postup-
ně seznámil s potomky - syny a dcerami pěti z nich.

Prozradil byste čtenářům nějakou zajímavost, 
která se k seriálu váže a není veřejnosti známá, 
nebo nějakou příhodu, která s ním byla spjata a 
nepatřila na obrazovky?
Seriál čítající tři řady se natáčel více než tři roky, byl 
to obrovský projekt. Za tu dobu se stalo mnoho za-

jímavých příhod a situací. Osobně 
jsem se natáčení účastnil pouze 
několikrát. Mimo jiné se jednalo 
o nejsmutnější scénu, zastřelení 
Toníčka v noci před svatbou. Bylo 
to velice emotivní natáčení trvající 
celou říjnovou noc. Podle ohlasů 
a emocí diváků se to podařilo. Ve 
skutečnosti zemřel kromě psovoda 
i pes Argo. Byl mu postaven po-
mník, který se v současné době 
nachází  v zahradě Muzea Policie 
ČR v Praze.

Opusťme seriál a vraťme se na 
začátek, dostalo se četnictvo do 
popředí Vašeho zájmu kvůli Vaší 
zálibě v historii, uniformách, či 
z jiného důvodu? Jak dlouho se 

ČETNICKÉ HUMORESKY 
PŘIŠLY VE SPRÁVNÉ DOBĚ

Plk. JUDr. Michal Dlouhý, autor řady knih o četnících a četnictvu, spoluautor námětu 
Četnických humoresek, odborný poradce při tvorbě seriálů a filmů s policejní tematikou, 
ale také spisovatel, navštívil počátkem dubna Doubravčice, kde v rámci besedy pořádané 
v Kulturním domě v rámci cyklu oslav 100 let výročí republiky přiblížil zájemcům historii 
četnictva v našich zemích, prozradil zajímavosti zrodu uvedeného seriálu a představil své 
knížky věnované četnictvu.  
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POVÍDÁNÍ O ČETNÍCÍCH
    

KULTURA

Ukázka soutěžních 
mrkvových koláčů

Přítomní si mohli zakoupit ně-
kterou z knih plk. Dlouhého

ROZHOVOR S PLK. JUDR. MICHALEM DLOUHÝM, DUCHOVNÍM 
OTCEM OBLÍBENÉHO SERIÁLU ČETNICKÉ HUMORESKY

svému koníčku věnujete? A jak dlouho již „píše-
te“ historky, příběhy, články a povídky o životě 
četníků?
Letos na podzim tomu bude třicet let, co jsem se 
v rámci vysokoškolských studií začal zabývat orga-
nizací četnictva na našem území. Práce SVOČ se 
poté změnila na diplomovou práci. Tématu četnické 
kriminalistiky jsem poté věnoval i svoji rigorózní a 
disertační práci. Samozřejmě, že četnické příběhy 
zpracovávám do svých knih, aby se touto formou 
dostaly ke čtenářům majícím zájem o toto téma.

Kdy se četníkům dařilo lépe? V éře Rakousko-
-Uherské monarchie, nebo za První republiky? 
Četnictvo na našem území působilo téměř celé sto-
letí (1850-1945). Prošlo třemi režimy - monarchie, 
republika a obdobím okupace. Největšího rozma-
chu zaznamenalo v době dvaceti let samostatné-
ho československého státu. Prošlo motorizací - od 
motorových kol s postranním vozíkem, přes osobní 
automobily a autokary až ke stíhacím a pozorovacím 
letadlům, což je přece úžasné. Vznikly pátrací stani-
ce a další specializované útvary - silniční kontrolní 
stanice, pohotovostní oddíly a letecké hlídky.

Co nejzajímavějšího z četnického života byste 
mohl uvést jako příklad?
Vojensky organizované četnictvo bylo po vojensku 
kasernováno. To znamená, že četníci byli ubytováni 
v četnických kasárnách, kde strávili i svůj volný čas 
a museli se zde i stravovat. Právě prostřední četnic-
kých kasáren bylo přiblíženo divákům humoresek. 
Četnictvo bylo apolitické, četníci byli v roce 1927 
dokonce zbaveni volebního práva a pokud se chtěli 
oženit, bylo to možné až po splnění řady podmínek 
(z našeho dnešního pohledu jistě diskriminačních) a 
na základě povolení vydaného zemským velitelem 
četnictva.

Do popředí Vašeho zájmu se dostali i četníci čtyř-
nozí, tedy služební psi, který z nich byl ten oprav-
du nejzasloužilejší? 
Četníci byli zakladateli služební kynologie na našem 

území, jejiž počátky se datují od dob monarchie od 
roku 1909. Četníci měli řadu výtečných služebních 
psů a cvičili psy i pro státní policie, finanční stráž i 
pro ostrahu státních drah. Získal jsem pozůstalost 
po jednou psovodovi a jeho osudům a případům ře-
šeným s jeho vlastním služebním psem německým 
ovčákem jménem Alto jsem věnoval dvě ze svých 
knih. Alto patřil mezi favority, o čemž svědčí jím vy-
stopovaní pachatelé. 

Jste autorem dlouhé řady knih o četnictvu, která 
z nich Vám přirostla k srdci nejvíce a která je čte-
nářsky nejúspěšnější?
Každou svoji knížku mám rád, každá je něčím 
zvláštní a výjimečná. Všechny jsou zaměřené na 
skutečné případy a reálie života u četnictva. V jedné 
z nich v Četnické kuchařce se mi podařilo skloubit 
řešené případy s dobovými recepty, podle kterých 
se vařilo a peklo v četnických kasárnách a domác-
nostech. Všechny knížky byly kromě tištěné podoby 
vydány i v elektronické podobě a jsou k dostání na 
www.kosmas.cz. Podrobnosti o jednotlivých kni-
hách, včetně ukázek z nich najdete na www.cetnik-
-michal-dlouhy.cz.

A ještě otázka závěrem, víme, že jako kutnohor-
ský rodák máte zmapováno nejlépe území  Kut-
né Hory a jejího okolí, ale také Hradec Králové 
a jiná místa.  Nalezl jste při svých pátráních na 
nějaký záznam týkající se třeba i Doubravčic, či 
jejich okolí?
Již při psaní první knihy jsem si uvědomil, že rád 
píši z prostředí, které z dětství či mládí znám, to jest 
Kutná Hora a okolí. Téměř v každé mé knize, s vý-
jimkou těch monotematicky regionálně zaměřených, 
píši případy z rodného města a jeho okolí. Bohužel 
si nevzpomínám na žádný případ mající vztah přímo 
k Doubravčicím.
To se nedá nic dělat, třeba jednou o nich někde 
zmínku naleznete. V každém případě děkujeme 
za dubnové povídání i tento rozhovor! Ať se Vám 
v další tvorbě daří!  -KH-

cO Se DělO v Obci



17
2

KULTURA

Na závěr proběhla soutěžní ochutnávka mrkvových 
koláčů, které upekly účastnice besedy podle receptu 
z Četnické kuchařky. Přítomní si také mohli zakoupit 
některou z knih plk. Dlouhého, či jeho osobní vizitku 
s razítkem. Protože ne každý měl možnost si přijít 
vyprávění o četnících poslechnout, požádali jsme 
plk. Dlouhého o krátký rozhovor…

Jste autorem námětu, duchovním otcem a porad-
cem tvůrců známého a oblíbeného seriálu Čet-
nické humoresky, jste hrdý na to, že právě tento 
seriál se zařadil mezi divácky 
nejúspěšnější a i v případě 
repríz má stále vysokou sle-
dovanost?
Rozhodně ano, je úžasné vidět na televizní obrazov-
ce svoji práci. Četnické humoresky přišly ve správné 
době. Nikdo je nečekal, byly doslova jako blesk z 
čistého nebe. Byl to první seriál, který představil čet-
níky na našem území v pravém světle, po desítkách 
let jejich zatracování a neoprávněného očerňování...

Měl jste i vy přání osobně si v tomto seriálu za-
hrát? Pokud ano, splnilo se Vám?

Je pravdou, že v řadě filmů či seriálů, na kterých 
jsem spolupracoval, jsem si i zahrál. Někdy zločince 
a někdy policisty, vždy samozřejmě v podružných ro-
lích. Stejně tomu bylo i v Četnických humoreskách. V 
jednom z dílů poslední řady jsem se „účastnil“ spolu 
s manželi Šiktancovými mikulášské besídky. 

Vycházejí postavy v seriálu ze skutečných charak-
terů a skutečných osobností?
Přesto, že příjmení humoreskových četníků patří pří-
slušníkům četnické pátrací stanice v Hradci Králové, 

křestní jména byla ve většině 
případů změněna, tak se ne-
jedná o skutečné charaktery a 
osudy těchto četníků, ty se mi 

podařilo dopátrat až následně, když jsem se postup-
ně seznámil s potomky - syny a dcerami pěti z nich.

Prozradil byste čtenářům nějakou zajímavost, 
která se k seriálu váže a není veřejnosti známá, 
nebo nějakou příhodu, která s ním byla spjata a 
nepatřila na obrazovky?
Seriál čítající tři řady se natáčel více než tři roky, byl 
to obrovský projekt. Za tu dobu se stalo mnoho za-

jímavých příhod a situací. Osobně 
jsem se natáčení účastnil pouze 
několikrát. Mimo jiné se jednalo 
o nejsmutnější scénu, zastřelení 
Toníčka v noci před svatbou. Bylo 
to velice emotivní natáčení trvající 
celou říjnovou noc. Podle ohlasů 
a emocí diváků se to podařilo. Ve 
skutečnosti zemřel kromě psovoda 
i pes Argo. Byl mu postaven po-
mník, který se v současné době 
nachází  v zahradě Muzea Policie 
ČR v Praze.

Opusťme seriál a vraťme se na 
začátek, dostalo se četnictvo do 
popředí Vašeho zájmu kvůli Vaší 
zálibě v historii, uniformách, či 
z jiného důvodu? Jak dlouho se 

ČETNICKÉ HUMORESKY 
PŘIŠLY VE SPRÁVNÉ DOBĚ

Plk. JUDr. Michal Dlouhý, autor řady knih o četnících a četnictvu, spoluautor námětu 
Četnických humoresek, odborný poradce při tvorbě seriálů a filmů s policejní tematikou, 
ale také spisovatel, navštívil počátkem dubna Doubravčice, kde v rámci besedy pořádané 
v Kulturním domě v rámci cyklu oslav 100 let výročí republiky přiblížil zájemcům historii 
četnictva v našich zemích, prozradil zajímavosti zrodu uvedeného seriálu a představil své 
knížky věnované četnictvu.  
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svému koníčku věnujete? A jak dlouho již „píše-
te“ historky, příběhy, články a povídky o životě 
četníků?
Letos na podzim tomu bude třicet let, co jsem se 
v rámci vysokoškolských studií začal zabývat orga-
nizací četnictva na našem území. Práce SVOČ se 
poté změnila na diplomovou práci. Tématu četnické 
kriminalistiky jsem poté věnoval i svoji rigorózní a 
disertační práci. Samozřejmě, že četnické příběhy 
zpracovávám do svých knih, aby se touto formou 
dostaly ke čtenářům majícím zájem o toto téma.
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kasernováno. To znamená, že četníci byli ubytováni 
v četnických kasárnách, kde strávili i svůj volný čas 
a museli se zde i stravovat. Právě prostřední četnic-
kých kasáren bylo přiblíženo divákům humoresek. 
Četnictvo bylo apolitické, četníci byli v roce 1927 
dokonce zbaveni volebního práva a pokud se chtěli 
oženit, bylo to možné až po splnění řady podmínek 
(z našeho dnešního pohledu jistě diskriminačních) a 
na základě povolení vydaného zemským velitelem 
četnictva.
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nozí, tedy služební psi, který z nich byl ten oprav-
du nejzasloužilejší? 
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území, jejiž počátky se datují od dob monarchie od 
roku 1909. Četníci měli řadu výtečných služebních 
psů a cvičili psy i pro státní policie, finanční stráž i 
pro ostrahu státních drah. Získal jsem pozůstalost 
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ovčákem jménem Alto jsem věnoval dvě ze svých 
knih. Alto patřil mezi favority, o čemž svědčí jím vy-
stopovaní pachatelé. 

Jste autorem dlouhé řady knih o četnictvu, která 
z nich Vám přirostla k srdci nejvíce a která je čte-
nářsky nejúspěšnější?
Každou svoji knížku mám rád, každá je něčím 
zvláštní a výjimečná. Všechny jsou zaměřené na 
skutečné případy a reálie života u četnictva. V jedné 
z nich v Četnické kuchařce se mi podařilo skloubit 
řešené případy s dobovými recepty, podle kterých 
se vařilo a peklo v četnických kasárnách a domác-
nostech. Všechny knížky byly kromě tištěné podoby 
vydány i v elektronické podobě a jsou k dostání na 
www.kosmas.cz. Podrobnosti o jednotlivých kni-
hách, včetně ukázek z nich najdete na www.cetnik-
-michal-dlouhy.cz.

A ještě otázka závěrem, víme, že jako kutnohor-
ský rodák máte zmapováno nejlépe území  Kut-
né Hory a jejího okolí, ale také Hradec Králové 
a jiná místa.  Nalezl jste při svých pátráních na 
nějaký záznam týkající se třeba i Doubravčic, či 
jejich okolí?
Již při psaní první knihy jsem si uvědomil, že rád 
píši z prostředí, které z dětství či mládí znám, to jest 
Kutná Hora a okolí. Téměř v každé mé knize, s vý-
jimkou těch monotematicky regionálně zaměřených, 
píši případy z rodného města a jeho okolí. Bohužel 
si nevzpomínám na žádný případ mající vztah přímo 
k Doubravčicím.
To se nedá nic dělat, třeba jednou o nich někde 
zmínku naleznete. V každém případě děkujeme 
za dubnové povídání i tento rozhovor! Ať se Vám 
v další tvorbě daří!  -KH-
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Pěkné  počasí  nás  teď  často  láká  ven. 
O změnách místa  konání a případně o pro-

gramu každé nastávající Herničky se snažíme 
vždy informovat pomocí sociálních sítí.

Jaro  jsme  přivítali  tvorbou  originálních  závěsných  dráčků,  kteří 
ozdobili nejeden dětský pokojík. Vyzkoušeli  jsme si  také  techniku 
découpage.

Den rodin, a zároveň narozeniny Dokolečka z.s., který je provo-
zovatelem Herničky, děti oslavily především mlsáním přinesených 
dobrot, maminky pak renovačními dodělávkami darované kuchyň-
ské linky. Ta je již na svém místě – vyčištěná, opravená a připrave-
na na další  kreativní  tvoření našich nejmenších. Děkujeme všem 
maminkám, které se do prací zapojily. Káva i čaj budou teď chutnat 
ještě lépe:-)

Těšíme se na Vás, Hernička je otevřena všem zájemcům!
     

Těšíme se na Vás Kristýna a Eliška

Již  nám  začaly  prázdniny  a  neuvěřitelně  rychle  nám 
uběhl celý školní  rok s výtvarkou. Po počátečním zvyká-
ní  a  oťukávání  s  dětmi,  kdy  jsme  oboustranně  zkoumali 
naše schopnosti a možnosti, byla skvělá! Společně jsme si 
zkusili a vyzkoušeli mnoho výtvarných technik, objevovali 
jsme, jak se má správný výtvarník dívat a že malovat přís-
ně podle reality je nesmysl – na to máme foťák. Je důležité 
vypustit  tu správnou energii a dobře se u tvoření cítit. Je 
to pak z každého obrázku znát. Protože se s Evou nebojí-
me malovat mokrými barvami, tak občas prostor komunitní 
školy Dokolečko vypadal jako po výbuchu bomby, ale bez 
pořádného rozmachu by díla neměla ten správný šmrnc.

Společně jsme si zábavnou formou zkusili portrét, ma-
lovali krajinu, seznámili se se základy perspektivy. A aby-
chom neupadli do nudné rutiny, přišla na řadu čínská tušo-
vá malba, kutění z krabic, vytváření andělíčků, obtiskování 
listů, koláž, vyškrabávání barev, došlo i na obraceč času, 
který jistě znáte z Harryho Pottera. Nebáli jsme se žádné 
výtvarné techniky – malování akvarelem, akrylem, uhlem, 
tužkou, objevovali  jsme,  jak se barvy chovají na  různých 
materiálech... 

Stále je pro Vás a Vaše nejmenší, vždy v úterý od 10 do 12 hodin na 
adrese Slunečná 72 (boční vchod vlevo domu), otevřena naše Her-
nička. Srdečně zveme všechny maminky s dětmi 0–6 let, které si 
chtějí něco vyrobit, pohrát si, či jen popovídat. Do programu se 
může svým nápadem zapojit úplně každý.

HErnIČKa pro neJmenší

výtvarKa!!!
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HErnIČKa pro neJmenší Za zmínku stojí malování skleněnými kuličkami a fy-
zické malířství. U fyzického malířství nejde o to vytvořit 
konkrétní  obraz,  ale  pořádně  se  u  malování  vyřádit. 
Takže se malovalo z houpačky, se zavázanýma očima, 
ústy, nohama. Užili jsme si pořádnou legraci! 

Doufám, že se příští  rok na výtvarce opět sejdeme 
se  skvělou  skupinou  dětí,  které  mají  odvahu  se  ptát 
a pořádně si tvoření užít... 

Markéta s Evou 

MŠ Doubravka

Den rodin

Výlet do ZOO

Vážení a milí obyvatelé Doubravčic,
obvyklý článek ze života školky bude tentokrát 

zaměřený poněkud jinak, než jste zvyklí. Nebu-
du vypisovat,  co vše  jsme s dětmi  za uplynulé 
období zažili, ale zaměřím se na to, co nás čeká 
a co nás nyní trápí. Na začátek vám malé shrnutí 
toho nejdůležitějšího předložím.

 Třetí  třída  již stojí,  zápis  je za námi a moh-
li  jsme nabrat neobvyklých 39 dětí. Letos  jsme 
tedy  uspokojili  všechny  místní  děti  a  dokonce 
i  některé  „přespolní“.  Dostavba  třetí  třídy  dala 
všem opravdu zabrat a jsme rádi, že už stačí do-
ladit jen několik věcí. Také nás těší, že počet tříd 
je konečný a už nebudeme muset absolvovat to, 
co se s touto stavbou pojilo a v tomto roce nám 
sebralo hodně energie, sil a naivní představu, že 
odborníci své práci rozumí.

To  vše  je  za  námi,  a  co  je  teď  vlastně  před 
námi? Co nás čeká?

Noví zaměstnanci, hodně nových dětí a rodi-
čů.

Tato část článku je zaměřena právě na rodiče 
a na to, co nás trápí a s nárůstem počtu rodičů 
může trápit v dalších letech více. Začínali  jsme 
jako jednotřídní školka, kde se dala rodinná at-
mosféra poměrně dobře udržet. Bylo možné vy-
jít vstříc různým individuálním přáním. Teď třetím 
rokem zkoušíme, jak tento stav udržet se dvěma 
třídami a rozhodně to tak snadné už není. Jak to 

půjde  se  třemi  třídami?  Uvidíme,  bude  záležet 
zejména na rodičích. 

Vždy  jsme  si  zakládali  na  tom,  že  s  rodiči 
komunikujeme, že se snažíme předcházet pro-
blémům a  „nafouknutým bublinám“,  které vzni-
kají  kolem  nevyřčených  a  nedořešených  situa-
cí. Ráda bych  takovému novému  trendu bublin 
předešla  touto veřejnou cestou, neboť obec se 
rychle rozrůstá a článek může oslovit a připravit 
i  některé  rodiče  našich  budoucích  dětí.  V  po-
slední době vnímáme, že více než kdy dříve, mají 
někteří rodiče tendenci hodnotit cizí děti a jejich 
rodinné prostředí. Takovou daň život v malé obci 
většinou nese. Dobré sousedské vztahy to však 
nedělá. Nedovolila bych si tuto situaci rozebírat 
v článku, pokud by se nás to nezačalo také tý-
kat.   V poslední době se stává častěji než kdy 
dříve, že se některé „drby“ nebo situace, které si 
rodiče řeší ve volném čase rodiny, dostávají „na 
přetřes“ do školky. Buď již zmiňované hodnoce-
ní jiných rodin, nebo spory rodičů přenášené na 
půdu školky a na děti. Protože po všech rodičích 
vždy chceme, aby s námi jednali na rovinu, aby 
s  námi  problémy  řešili,  rozhodla  jsem  se  touto 
cestou řešit tuto situaci, která trápí nás. Ochot-
ně s vámi budeme probírat to, co se týká školky 
a  vašeho  dítěte,  ale  v  žádném  případě  s  vámi 
nebudeme řešit jiné rodiny a jiné děti.

Ten,  kdo  má  tendenci  posuzovat  fungování 
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jiných  rodin nebo  „vychovanost“  cizích dětí,  by 
se měl zkusit vcítit do situace, kdyby se o něm 
veřejně  „nesly  drby“  založené  na  domněnkách 
nebo  subjektivních  úsudcích.  Věřte,  že  my 
všichni  jako rodiče své dítě doma vidíme  jinak, 
než jak se chová ve skupině vrstevníků bez naší 
přítomnosti. V naší školce si zakládáme na tom, 
že děti vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti 
a konstruktivnímu řešení problémů. Z dětí máme 
velkou  radost,  protože  většina  z  nich  skutečně 
dovede být  v mnoha ohledech samostatná, na 
svůj  věk  zodpovědná  a  projevuje  snahu  řešit 
problémy mezi sebou tím, že si svoje potřeby vy-
říká (škoda jen, že některé děti tyto schopnosti 
přestávají používat v momentě, kdy zavřou bran-
ku školky). Důležitou součástí školkového života 
je také tolerance vůči ostatním kamarádům, při-
jetí individuality jiného kamaráda, jeho odlišnos-
ti. Děkujeme nejen za sebe, ale i za děti těm ro-

dičům,  kteří  vyznávají  podobné  hodnoty 
a  dětem  jdou  příkladem,  adekvátní  míru 
zodpovědnosti,  samostatnosti  a  toleran-
ce v nich pěstují. Děti tak nejsou zmatené 
a  nejsou  jiné  ve  školce  a  třeba  na  hřišti 
u hospody. 

Chci  touto cestou poděkovat všem ro-
dičům,  kteří  s  námi  působením  na  děti 
„táhnou  za  jeden  provaz“,  věří  našim 
schopnostem,  profesionalitě,  respektují 
a chápou význam školky pro své děti (i to, 
že školka je většinou první instituce, kde 
se  děti  učí  řešit  problémy  s  vrstevníky). 

Velký dík patří  těm z vás, kteří  jste s pochope-
ním a vstřícnou komunikací se svými dětmi po-
mohli s integrací v oranžové třídě. 

Ještě jedna přátelská rada:
Novinkou ve školce je kamerový systém, který 

monitoruje zahradu a vstup do školky. Zohledně-
te tuto skutečnost, prosím, v situacích, kdy ven-
číte u školky psa, neuklidíte po něm, nebo když 
projíždíte jednosměrkou.  

Celý kolektiv školky vám přeje slunečný čer-
ven  a  o  prázdninách  načerpání  sil  a  energie. 
V září budeme držet palce všem školákům, kte-
ré čeká další důležitá etapa v životě, budeme se 
těšit na děti, které s námi ve školce ještě nějaký 
čas pobudou, a přivítáme nové školkáčky a  je-
jich rodiče.

Jana Halaxová – ředitelka MŠ Doubravky

doKolEČKa 
centrum pro roDinu

Milí obyvatelé Doubravčic,
školní rok se blíží ke konci, ale Dokolečka už pár  let nespí ani o prázdninách. Jistě  jste zazname-
nali nabídku našich příměstských táborů – letos už pořádáme tři! Neuvěřitelný zájem nás překvapil 
a kompletně jsme naplnili jejich kapacitu, děkujeme za důvěru! Ti, co to stihli, se tedy mohou těšit na:

Návštěva sanitky

z ČinnOSTi SPOlků a Organizací
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 Červencový tábor s angličtinou (ve spolu-
práci s jazykovou školou Carpinus) 
 Tábor Malý chovatel na přelomu července 
a srpna (se Zuzkou, která vede kroužky ve 
školce i škole) 
 Srpnový výtvarný tábor jako cesta do 
vesmíru (s Markétou a Lindou)

A co se od minulého Zpravodaje událo v Do-
kolečku? U všech akcí pro veřejnost nás mile 
překvapuje vysoká účast dětí i rodičů a máme 
z toho radost. 
 3. 3. 2018 – Maškarní bál s balónkovou 
show a soutěží o nejoriginálnější masku (přišlo 
přes 100 lidí) 
 10. 6. 2018 – Dětský den s pohádkovými 
postavami 

Na  fotbalovém hřišti  si  v předbouřkovém počasí 
přišlo zasoutěžit neuvěřitelných 90 dětí. Děti mu-
sely  projít  11  stanovišť  s  pohádkovými  bytostmi 
jako Karkulka, Ferda Mravenec, sedlák od Slepič-
ky a Kohoutka, Robin Hood. U Popelky přebíra-
ly  děti  hrách a  čočku,  někde musely nosit  vodu 
kohoutkovi,  aby  se  neudusil.  U  Robina  Hooda 
střílely z luku, na dalších stanovištích provlékaly 
tkaničky, vezly košíček Karkulčině babičce nebo 
střílely z kuše, či pomáhaly Makové panence. Po-
slední  stanoviště nebylo přímo pohádkové,  zato 
však  velice  lákavé,  protože  děti  mohly  u  hasičů 
vyzkoušet stříkání vodou na cíl. Nakonec se moh-
ly projet na obecních traktůrcích. Za splněné sou-
těže dostalo každé dítko razítko a pak už honem 
pro odměnu – kromě nějakých mlsů, dostala vět-
šina dětí  různá pexesa, mohly si vybrat nějakou 
maličkost pro radost a v občerstvení byly pro děti 
zajištěny  párky  v  rohlíku  a  limonáda.  Děkujeme 
všem, kteří se na organizaci podíleli, ať už to byli 
členové Dokolečka a další dobrovolníci u soutě-
ží,  nebo  ti,  kteří  nám  pomohli  s  odměnami,  po-
můckami na stanoviště či kostýmy. Děkujeme za 
spolupráci MŠ Ledňáček, Obci Doubravčice a TJ 
Sokol Doubravčice a také doubeckým hasičům.

A ještě nabídka pro rodiče dětí mladšího školního 
věku (6–12 let):

OD ZÁŘÍ OTVÍRÁME OFICIÁLNÍ ODPOLE-
DNÍ DĚTSKÝ KLUB DOKOLEČKA

Jedná se o nový projekt, jehož partnery jsou ZŠ 
ŽITOMÍŘSKÁ a ZŠ TYRŠOVA v Českém Brodě. 

Nabízíme odpolední klub (družinu) zejména 
pro doubravčické, ale samozřejmě i pro další 
zájemce v prostorách komunitní školy (Na Návsi 
152) 
Provoz klubu denně 13–18 hodin 
Kapacita 16 dětí 
Projekt bude financován z ESF, podpora v ope-
račním programu zaměstnanosti (umožňuje 
rodičům návrat na trh práce). 
Zájemci, prosím, hlaste se nejpozději do konce 
srpna!

ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY: 

O studium v naší komunitní škole projevilo zájem 
12  nových  uchazečů,  z  nichž  7  bylo  přijato  ke 
vzdělávání od příštího školního roku.

17.  6.  2018  jsme  uspořádali  zahradní  slavnost, 
kde  jsme  zároveň  ukončili  školní  rok  a  zároveň 
přivítali nové školáčky. Byla to akce pro celé rodi-
ny, program připravovaly částečně i děti ze školy. 
Hlavním programem bylo pasování dětí do roční-
ků a také prezentace projektu K čemu jsou dobré 
knížky, kdy každé z dětí představilo svou vlastní 
knihu. Školní rok uzavřou děti ale až 22. 6. 2018, 
kdy dostanou hodnotící dopis za celé pololetí.

Od září by mělo klub komunitního vzdělávání na-
vštěvovat 22 dětí od 1. do 5. třídy, děti už budou 
rozdělené do skupin po 7–8 dětech, aby byl i na-
dále zajištěn individuální přístup.

z ČinnOSTi SPOlků a Organizací
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Dětské hřiště 
pár kroků vpřeD

Stále  více  místních  rodičů  se  dotazovalo, 
jestli obec plánuje rozšířit malé dětské hřišťát-
ko na návsi před KD, či vybudovat nové s mo-
dernějšími outdoorovými prvky pro starší děti. 
Otázka nového hřiště byla otevřena také po po-
sledním jednání zastupitelstva obce. 

Jak  již  bylo  mnohokrát  sděleno,  hlavní  pro-
blém spočívá v zajištění odpovídajícího pozem-
ku, který by buď musel obci patřit, či by jej obec 
měla  mít  v  dlouhodobém  pronájmu.  Jinak  by 
totiž žádost o dotaci, bez které by nebylo mož-
no vzhledem k vysokým cenám herních prvků 
výstavbu  hřiště  realizovat,  neměla  naději  na 
úspěch. 

Odpovídající pozemek, na kterém by byl do-
statek  místa  pro  herní  prvky  a  stanoviště  pro 
menší i větší děti a který by byl zároveň alespoň 
relativně vhodně situovaný, obec neměla a stá-
le ještě nemá. Proběhlo několik pokusů oslovit 
majitele pozemků, které by byly pro vybudování 
hřiště  vhodné,  ale  oslovení  majitelé  pozemků 
na nabídky obce ani v jednom případě nezare-
agovali, a to ani negativně. 

V  současné  době  (pozn.:  cca  14  dní  před 
uzávěrkou  tohoto  čísla  Doubravčického  zpra-
vodaje),  se  podařilo  starostovi  obce  vytipovat 
další  odpovídající  pozemek  a  oslovit  majitele 
s nabídkou na odkoupení. Majitel se nevyjádřil 
negativně,  takže  aktuálně  je  koupě  pozemku 
obcí v jednání. Pevně věříme, že se věc podaří, 
pozemek majitel obci odprodá a v příštím roce 
by mohlo být podání žádosti o příslušnou dotaci 
reálné. O vývoji vás budeme průběžně informo-
vat. 

Paralelně s procesem shánění pozemku pro 

větší,  důstojnější  hřiště,  se  pomalu  rozběhla 
také drobnější modernizace hřišťátka na návsi 
před KD. Byla zadána „stavba“ dřevěného do-
mečku  vedle  pískoviště,  došlo  k  demontování 
poničené kovové houpačky, v plánu je pořízení 
nového houpadla a instalace plachty pro zastí-
nění  pískoviště.  Před  montáží  zmíněných  no-
vých prvků bude také zapotřebí vyměnit písek 
na pískovišti. Právě v této souvislosti bude vy-
psána brigáda, zájemci o přidání ruky k dílu na-
leznou termín brigády na nástěnkách, na webu 
obce, či na sociálních sítích.  Předem děkujeme 
za zájem a pomoc!

Protože situace, pokud jde o vyžití dětí, není 
ideální, i když už se drobné kroky vpřed podaři-
ly, velmi jsme uvítali čerstvou nabídku manželů 
Jordákových, kteří nabízejí možnost navštěvo-
vat soukromé hřiště ve Šťastné ulici vedle domu 
č.  300.  Hřiště  najdete  nedaleko  Centra  Doub-
rava v nové zástavbě. Je určeno pro děti zhru-
ba do 7 let. Vedle pískoviště děti mohou využít 
skluzavku, prolézací část s houpačkou a lezec-
kými  úchyty  či  houpadlo  na  pružině.  Nechybí 
ani lavička a stolek, kde se mohou nasvačit. Pro 
zajištění bezpečnosti dětí a pořádku na hřišti je 
možno hřiště navštěvovat jen v doprovodu do-
spělých. Jordákovým za nabídku využívat jejich 
hřiště děkujeme!

Závěrem, a  to platí pro všechna hřiště zmí-
něná  –  původní,  nové  i  plánované,  je  však 
třeba bohužel připomenout, a  to nejen dětem, 
ale hlavně  jejich  rodičům, že za vybudováním 
a údržbou každého, i malého, hřiště je a bude 
kus práce. Je demotivující téměř každý den ze 
současného  hřišťátka  a  jeho  bezprostřední-
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ho  okolí  vyhazovat  odpadky,  poničené  hračky 
a ostré kusy odlámaných plastů, či s několikatý-
denní  frekvencí vyměňovat dětskou houpačku. 
Prosíme proto rodiče, aby na své děti dohlíželi, 
obaly od zmrzliny a pitíček po nich vyhazovali 

a děti vedli k  tomu, aby se k hřišti, ať  již sou-
časnému,  soukromému nebo budoucímu cho-
valy  ohleduplně.  Za  zdůraznění  také  stojí,  že 
v  prostoru  autobusových  zastávek  a  dětských 
hřišť se nekouří. Pokud kouříte metr od hřiště, 

kouř na děti dýcháte. To, že to 
nevadí  vám  a  vašim  dětem, 
neznamená,  že  to  nevadí 
ostatním  rodičům a  jejich dě-
tem. Jen třeba nemají odvahu 
vám to říct. Pokud tedy kouřit 
potřebujete, můžete  tak učinit 
dále od hřiště. 

Stále  více  obyvatel  si 
stěžuje,  že  pořádné  hřiště 
v  Doubravčicích  schází,  ale 
zdá se, že naopak stále méně 
návštěvníků  hřiště  se  zajímá 
o  to,  v  jakém  stavu  hřiště  je 
a o to, že k jeho čistotě i bez-
pečnosti by mohli sami přispět. 

Všem,  kteří  naopak  s  úkli-
dem  pomáhají  a  pomoc  na-
bízejí,  ale  i  těm,  kteří  hřiště 
neničí, děkujeme!

Kristýna Holubová
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lucko, co tě vedlo k tomu, že budeš pracovat 
v určité dny doma?
Tak nějaké zákaznice tu už mám a hlavně chci přiblížit 
zkrášlování doubravčickým v místě bydliště. Všichni víme, 
jak kritická je dopravní situace směr Mukařov, Říčany, 
Praha. Každá žena určitě ocení, že nemusí nikam dojíždět 
a tím pádem má více času i na jiné aktivity. Sama v týdnu 
dojíždím za prací do dvou pražských salónů a je to časově 
velice náročné.
proč sis vybrala práci zrovna v oboru kosme-
tiky?
Žijeme s manželem a dcerkou v Doubravčicích zhruba tři 
roky. Pocházíme z  Příbrami, kde jsem musela zanechat 
svého zaměstnání a  následovat manžela. Přemýšlela 
jsem, co dělat dál. Napadla mě práce v oboru kosmetiky 
a dermokosmetiky (neinvazivní vyšší úrovně kosmetiky). 
Protože jsem zdravotní sestra, mohu si v kosmetice do-
volit vykonávat procedury srovnatelné s dermoklinikami. 
V  oboru jsem pracovala několik let a  dermatologie mě 
vždy lákala.
ano, v praze jsou tyto procedury u žen asi 
oblíbené?
A nejen u žen. První, čeho si na první pohled všimnete, 
je obličej – ten se vlastně stává vizitkou každého člově-

ka a každý by se měl o něj pravidelně starat. Ve větších 
městech se péče o pleť stala automatickou a pravidlem 
– zvláště u žen a už i mužů ve věku nad 40 let. Provádějí 
se neinvazivní omlazovací procedury s  kyselinou hyalu-
ronovou, retinolem, AHA kyselinami, peptidy. Čím dál 
více žen si nechává aplikovat botoxové injekce – bohužel 
již v  docela mladém věku. Některé ženy tak nějak tzv.  
„nestíhají“ – čas jim bere starost o děti a domácnost, do-
jíždění do zaměstnání, nepravidelná a špatná strava. A to 
se samozřejmě odráží na pleti. Časem se spokojí s  tím, 
jak momentálně vypadají. Moje kamarádka mi s oblibou 
říká: „Vždyť já už přece manžela mám.“ Ale já přece také. 
I tak se snažím pro sebe něco udělat. Ženy, život neskon-
čil sňatkem a porodem dětí.
S tím souhlasím. a s  jakou kosmetikou tedy 
pracuješ a jaké procedury nabízíš?
V  Doubravčicích mám klientky, které chodí na aplikaci 
3D–6D volume řas luxusní značkou Glamour Lashes. 
Sama jsem u sebe náročná na kvalitu kosmetických ma-
teriálů. Dlouho jsem hledala kosmetiku, která by splňo-
vala náročné požadavky dermatologických center a byla 
skutečně účinná. Pracuji se špičkovou řeckou kosmetikou 
Juliette Armand, která obsahuje vysoce účinné látky, jako 
jsou kys. hyaluronová, biometrické peptidy, mořský ko-

Kde získat 
hezčí tvář 

a sebevědomí?

V letním čísle Doubravčického zpravodaje se Vám chystáme představit kosmetičku Lu-
cii Vaněrkovou, její kosmetické aktivity a zkrášlující procedury. Pracuje hlavně v Praze, 
ale ráda by působila a získala si klientelu i tady doma v Doubravčicích. Jestli se chcete 
cítit dobře „ ve své kůži“, omládnout a odpočinout si, tak se k ní určitě objednejte.
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PODnikaTelé v Obci

lagen, kaviár, retinol, antioxidanty, vit. A, C. Vpravuji je 
do pleti pomocí speciálního přístroje nebo formou me-
zoterapie. Tím dochází k hlubšímu zapracování účinných 
látek do podkoží a maximálnímu účinku. Juliette Armand 
má řešení na míru pro každou klientku a to v systémech 
CHRONOS, THAVMA, OPSIS,SCHEMA a APOCALYPSIS.
takže se moc nezabýváš klasickou kosmeti-
kou?
Dle přání klientky samozřejmě provádím běžné kosmetic-
ké úkony, jakou je kosmetická masáž, barvení řas a obočí, 
depilace, u mladých hluboké čištění aknózní pleti pomocí 
ultrazvuku, denní a večerní líčení, poradenství. Snažím se 
o to, aby ode mě klientky odcházely spokojené a odpo-
čaté, viditelně mladší, zářící a projasněné, zkrátka aby na 
nich bylo vidět, že pro sebe něco udělaly.
zmiňovala jsi kosmetiku pro muže?
Ano, v Praze muži kosmetiku navštěvují stále víc. Většina 
z nich řeší akné a hlavně jizvy po akné. Tyto kosmetické 
vady se dají dobře zkorigovat hlubšími peelingy a derma-
brazí. Dochází k celkovému vyhlazení pokožky a ztenčení 
jizev. Doufám, že se muži v Doubravčicích na chvilku od-
loučí od svého pivního moku a přijdou se ke mně zvelebit. 
Jejich ženy si přeci zaslouží se doma koukat na po letech 
přitažlivou hladkou tvář svého omlazeného muže. 
Super, kdy a jak se k tobě mohu objednat?
Stačí mi zavolat. Vše je o domluvě a přizpůsobení se kli-
entce. I když dojíždím zatím více za pražskou klientelou, 
ráda si udělám na doubravčické čas. Zde jsou ženy takové 

milejší a na nic si nehrají. Jen doufám, že jich přijde víc 
a mně odpadne dojíždění za klientelou do Prahy, a budu 
jen jejich.
otázka na závěr – baví tě tvá práce?
Ano, velice. Zúročuji medicínské vědomosti a ráda pozo-
ruji, když ode mě klientka odchází krásná, sebevědomá 
a odpočatá. Moje vykonaná práce pak dostává v životě 
smysl a  způsobuje mi velikou radost. A  tak bychom to 
měli mít nastavené všichni. Moc se na Vás těším a přijď-
te se s  kosmetikou seznámit. Připravila jsem pro Vás, 
po předložení níže uvedeného kuponu, 20% slevu na 
základní kosmetické ošetření a  20% slevu na aplikaci 
nových řas.

Lucie Vaněrková 
Tel.: 724 161 799 

email: lucie.vanerkova@seznam.cz

Prodlužování řas a kosmetika luxusní značkou 
Glamour lashes

kosmetika Juliette armand
 lucie vaněrková 724 161 799, Doubravčice

po předložení kuponu 20% sleva na základní        

kosmetické ošetření a 20% sleva na nové řasy
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V lednu letošního roku bylo v obci Doubrav-
čice otevřeno Centrum péče Doubrava. 
Jedná se o domov se zvláštním režimem, 
poskytuje péči seniorům s  Alzheimerovou 
nemocí, Parkinsonovou nemocí a  podob-
ným onemocněním mozku. Od  té doby 
přivítalo více než 60 nových obyvatel, kteří 
zde našli druhý domov. Centrum se vyzna-
čuje špičkovou péčí, kterou jim poskytuje 
přes 50 zaměstnanců. Mnozí z  nich jsou 
přímo z Doubravčic a blízkého okolí.
Součástí centra je také vlastní ordina-
ce praktického lékaře, který již také začal 
poskytovat lékařské služby pacientům 
z Doubravčic a okolních obcí.
S příchodem jarního počasí začala na po-
zemku centra výstavba parku, speciálně 
navrženého pro terapie svých obyvatel. 
Parku dominuje jezírko s  vodní plochou 
přes 340 m². V minulých týdnech probíhala 
výsadba desítek vzrostlých stromů, keřů, 
budují se cestičky a  vše bude završeno 
instalací speciálních terapeutických prvků, 
jakými jsou Kneippův chodník, hřiště pro 
seniory nebo mobilní terapeutické záhonky.
S příchodem dalších obyvatel (celkem má 
centrum kapacitu 140 lůžek) probíhá tak-

řka nepřetržitě nábor nových zaměstnan-
ců. Stále je tak příležitost pro obyvatele 
Doubravčic a okolních obcí přihlásit se na 

Centrum péče Doubrava

PODnikaTelé v Obci
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pozice pečovatelů, zdravotních sester či 
kuchařů. Ve srovnání s obdobnými domovy 
nabízí Centrum péče Doubrava nadstan-
dardní platové ohodnocení a celou řadu za-
městnaneckých benefitů. Více lze nalézt na 
stránce www.karieradoubrava.cz. Můžete 
nás také sledovat na facebookové stránce  
Doubrava-Centrum péče. 

Ordinace praktického lékaře 

V budově Centra péče Doubrava je od za-
čátku dubna otevřena ordinace praktického 
lékaře pro dospělé. Lékařská péče je po-
skytovaná nejen obyvatelům Doubravčic, 
ale i  lidem z  blízkého okolí, trvalý pobyt 
v Doubravčicích tedy není podmínkou. Or-
dinační doba lékaře je: pondělí 7.00-12.00 
hodin, 13.00-19.00 hodin pro objednané 
pacienty, úterý 7.00-12.00 hodin, středa 
14.00-19.00 hodin, čtvrtek 7.00-13.00 ho-
din, pátek 7.00-12.00 hodin. Objednat se lze 
na čísle 775 404 185, na mailové adrese or-
dinace: doubravcice@gmail.com, případně 
přes kontaktní formulář na webových strán-
kách www.lekardoubravcice.webnode.cz. 
V  ordinaci je mimo jiné možné přímo na 
místě provést vyšetření zraku optotypem, 
vyšetření EKG přístrojem, glukometrem, pří-
strojem na měření INR  a CRP,  přítomnosti 
streptokoka a okultního krvácení.

PODnikaTelé v Obci
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farma klídek má za sebou vydařenou akci 
„odpoledne s koňmi“, která proběhla 12. 5. 
2018. jednalo se především o zábavné od-
poledne, které bylo určeno pro děti z jez-
deckého kroužku a jejich rodiče, žáky jez-
decké školy či naše členy, kteří mají u nás 
ustájené soukromé koně. celá akce pro-
běhla za pěkného počasí a dobré organiza-
ce našich spolupracovníků, kteří celou akci 
naplánovali a připravili. jako první soutěž 
byla jízda zručnosti, kde účastníci projíždě-
li trať s plněním úkolů v co možná nejrych-
lejším čase. Pro úplné začátečníky byl po-
volen doprovod, takže si soutěž mohli užít 
opravdu všichni. Druhou soutěží byla ukáz-
ka drezury s  hudbou. zde se představily 

děti z jezdecké školy, které už umějí vodit 
svého koně po jízdárně. Secvičily jednotli-
vé cviky, které pak za doprovodu oblíbené 
hudby předvedly. Třetí a  poslední soutě-
ží bylo parkurové skákání s  obtížností do 
80 cm a do 90 cm, které samozřejmě bylo 
atraktivní pro diváky. zúčastnily se odváž-
né majitelky se svými koňmi a rozhodně se 
bylo na co dívat. Tímto bych ráda poděko-
vala všem, kteří se zúčastnili a  předvedli 
své nebo zapůjčené koně a  tím připravili 
nádhernou podívanou pro všechny přihlí-
žející a  zároveň nás přesvědčili, že koně 
jsou krásnými zvířaty, se kterými stojí za to 
trpělivě pracovat, a že umí vytvářet s  lid-
mi tak krásné přátelské pouto. vzhledem 

PODnikaTelé v Obci
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k  ohlasům, které jsme obdrželi, jsme se 
rozhodli po prázdninách uspořádat znovu 
podobnou akci, takže sledujte aktuality na 
webových stránkách www.farmaklidek.cz 
 nebo facebook farma klídek a  přijďte 
s  námi a  hlavně s  koňmi prožít příjemné 
odpoledne. 
koncem června končí jezdecký kroužek 
pro děti s  tím, že po dobu prázdnin bu-
dou probíhat jezdecké příměstské tábory. 
v  současné době máme skoro obsazeno, 
zbývá pár volných míst v  posledním ter-
mínu, a to od 13. 8. do 17. 8. 2018. Pokud 
nevíte, co dělat o  prázdninách, máte po-
slední šanci se přihlásit. a  co děti vlastně 
v  takovém táboře čeká? každý den ráno 
nástup do 8.30, rozdělení do dvou skupin 
podle jezdeckých schopností přibližně na 
polovinu, maximální počet ve skupině je 
5 dětí a  skupiny se ve výcviku střídají. Ti, 
kteří momentálně nejezdí, mají připrave-
ný zábavný program, včetně seznámení se 

s prostředím stájí a běžného života u koní. 
Pro děti bude připravena svačina. Poté ná-
sleduje něco dobrého k obědu v nedaleké 
restauraci a polední odpočinek. Od 14.30 
začíná odpolední výcvik po skupinách, sva-
čina a den nám končí mezi 17. a 18. hodi-
nou, kdy si rodiče vyzvednou své děti. Stře-
da bude odpočinkovým dnem, kdy s dětmi 
naplánujeme výlet po okolí, případně po-
dle počasí strávíme horké letní dny u ba-
zénu. Po celou dobu tábora jsou děti pod 
dohledem vedoucího tábora a  zkušených 
jezdeckých instruktorů.

Po uplynutí nejhezčího období roku – let-
ních prázdnin – a po začátku školního roku 
se od října znovu otevře pravidelný stře-
deční jezdecký kroužek, který je určen dě-
tem od 7 let, a bude probíhat od 16 do 18 
hodin, cena za lekci je 250kč. Těšíme se na 
vás!

knopová monika

PODnikaTelé v Obci

Děkuji všem obyvatelům Doubravčic za vstřícné jednání 
při odečtech vody. 
A také bych chtěl poděkovat všem, kteří udržují veřejného 
prostranství před svými nemovitostmi.
 
 Martin Kubica T.S. Doubravčice
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vývěSka

Rock 
foR Republika 

V sobotu 15. 9. 2018
Pořádá:

 Hospoda Doubravčice

V poslední době se vlastníkům orné půdy 
ozývají různé společnosti s nabídkou odkupu. 

Pokud Potřebujete Pozemky 
odProdat za cenu, která vám byla 

nabídnuta, zkontaktujte nejdříve obec. Je lepší, 
když majetek zůstane v obci, než aby s ním 

spekulovali jiní.

Hledáme dobrovolníka(y),

který by měl zájem stát u zrodu klubu 

aktivních důchodců v  Doubravčicích 

a  který by měl chuť, čas i  energii stát 

se také jeho předsedou a hlavním orga-

nizátorem. v případě zájmu neváhejte 

kontaktovat obecní úřad.

PeTice k umístění zpomalovacího zařízení
Dne 17. 1. 2018 obecní úřad obdržel petici obsahující 38 podpisů, kterou bylo požado-

váno umístění zpomalovacího zařízení v ulici ke Školce v Doubravčicích. 

Petice byla zařazena na program zasedání březnového zastupitelstva. zde ji zastupite-

lé vzhledem k paralelně probíhající pasportizaci dopravního značení, které obec zada-

la společnosti Dopravní značení k.H. s.r.o., vzali na vědomí, avšak rozhodli se vyčkat na 

dokončení pasportu a na navržené řešení pro ulici ke Školce. 

zmíněný pasport dopravního značení byl dokončen s výsledkem odpovídajícím poža-

davku petice, kdy v ulici ke Školce byla navržena instalace  

zpomalovacího zařízení – polštáře.

Pasport dopravního značení v Doubravčicích bude po ukončení aktuální povinné 

schvalovací procedury k nahlédnutí v kanceláři OÚ, ale také on-line v systému clee-

riO, který je veřejně přístupný a to mimo jiné i prostřednictvím webových stránek 

obce. následně poté dojde k postupné instalaci nového dopravního značení  

i bezpečnostních prvků v obci.

výroční mince, letos i ve stříbře 
v souvislosti s letošním výročím sta let české státnosti obec plánuje objednat nové mince, kterými by bylo 

navázáno na edici předchozí – pořízenou k výročí obce.
mince, které budou tentokrát větších rozměrů, budou mít na lícové straně znak obce lemovaný nápisem 

obec Doubravčice 1331 a okružím z lipových ratolestí, na rubu pak ponesou vyobrazení národních 
symbolů – lva a lipových ratolestí a po obvodu text:  100 let republiky 1918–2018. 

mince budou vyrobeny z mosazi (verze lesk/patina) o průměru 48 mm a tloušťce 3 mm. k dostání budou 
od 8. 9. 2018, kdy proběhne hlavní část oslav – připomenutí si sta let české státnosti v Doubravčicích. 

cena by měla být kolem 80–90 kč.
letos však bude možno objednat si výjimečnou výroční minci/plaketu v provedení z ryzího stříbra (ag 
999/000, cca 56 g/ks). cena v takovém případě je pak pochopitelně vyšší a bude se pohybovat kolem 
1800 kč. samozřejmostí by mělo být i slavnostní pouzdro, které lze také objednat. zájemci o stříbrnou 
minci mohou své objednávky směřovat na adresu obce, či na mail: mistostarosta@doubravcice.cz, a to 

nejpozději do konce července 2018. případné dotazy týkající se mincí lze zasílat na stejnou adresu.
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SPOleČenSká rubrika

Rock 
foR Republika 

V sobotu 15. 9. 2018
Pořádá:

 Hospoda Doubravčice

 Kapela 
pOHODaBUDe HRÁT K pOSleCHU I TaNCI V SOBOTU 

11. 8. 2018 ve 20.00pořádá Obec Doubravčice  a Hospoda Doubravčice
Více info zveřejníme na webových stránkách obce

VÝROČÍ

pIEtní aKt
28. října 2018 v 10:00 proběhne pietní 
akt  kladení  věnců  na  pomník  padlých 
hrdinů v první světové válce.  

Gratulujeme 
Monice a Jardovi Prknovým, 

kteří slaví dvacetileté výročí společného života.
Přejeme jim další šťastně prožité roky. 

Letos 4. srpna uplyne již 8 let od 
chvíle, kdy nás náhle, ve věku 33 let,
opustil kamarád MÍRA HOLEC 

z Doubravčic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si...

celoroční objem dodávané vody je pro celou lokalitu pro stávající odběratele dosta-
tečný, nejsme však schopni pokrýt jarní a letní špičkové odběry převážně o víkendech 
s velmi teplým počasím (kropení trávníků, dopouštění bazénů…). zdvořile vás proto 
žádáme, abyste v maximální možné míře využívali dešťovou vodu, myli auta jen u čer-
pacích stanic pohonných hmot a plnili bazény vodou dovezenou cisternami jiných lo-
kalit. 
z naší strany z koncepčního hlediska budeme usilovat o maximální redukci ztrát vody, 
o  zajištění většího odběru vody ze zdroje nučice a o  instalaci spolehlivého systému 
řízení celé vodovodní soustavy. vynasnažíme se, abyste byli omezováni v dodávkách 
pitné vody pouze v nejnutnější míře.
věříme, že společnými silami se nám podaří letní kritické období zvládnout.
Děkujeme za pochopení.

mgr. Petr kavalír, Ph.D.
výrobně-technický ředitel

vODOS kolín
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DOubravČice v zrcaDle Dějin

tehdy se Šembera drala kaňony a  stržemi jako ne-
zkrotná říčka. Z lesů se ozývalo tepání majzlíků a kladí-
vek, údery seker do kmenů, linul se kouř ze zapálených 

milířů a  občas byly slyšet hlasy obyčejných dělníků. 
Okolí Doubravčic oplývalo životem. vesnici na samém 
okraji černokosteleckých hvozdů tvořilo jen několik do 

kruhu rozestavěných cha-
lup, za jejichž stodolami vy-
bíhaly do všech světových 
stran jako paprsky slunce 
úzké proužky polí. s  obcí 
na severozápadě sousedily 
masojedy, na severu lhota, 
na východě Dolánky, na ji-
hozápadě Štíhlice, na jihu 
kozojedy a  na jihovýcho-
dě trčely v  lese kozí hřbet 
ohlodané ruiny spáleného 
slovanského hradiště. 

Doubravčice se poprvé 
připomínají v  darovací lis-
tině jana lucemburského 
z  25. srpna 1331, kdy král 
leníkovi Hrozkovi z  Ho-
holic za prokázané služby 
jeho zemřelé choti a  krá-
lovně elišce Přemyslovně 
tuto vesnici znovu potvrdil. 

Hrozek pracoval v královni-

Čtrnáct kilometrů na východ od Doubravčic se v jedné vísce na Kolínsku 
dochovalo torzo bohatě profilovaného deset metrů vysokého gotického pilíře, 
který představuje jeden z dochovaných fragmentů kostela cisterciáckého 
kláštera U milostné Panny Marie v Klášterní Skalici. Kdyby tento pískovcový 
monument mohl mluvit, dozajista by nás nechal nahlédnout do kapitoly 
nejstarších dějin Doubravčic. Dějiny kláštera a Doubravčic spolu totiž úzce 
souvisely a proto se společně vydáme proti toku času do poloviny 14. století. 

4. Díl 

Ve světle a stínu 
skalického kláštera 

Bohatě profilovaný pilíř
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Ve světle a stínu 
skalického kláštera 

DOubravČice v zrcaDle Dějin

ných službách jako její osobní spížník „spiserio“, mající 
na starosti zásobování její výsosti kvalitními potravina-
mi, vínem, sýrem a zvěřinou. Za vykonané služby zís-
kal krom Doubravčic i povýšení do šlechtického stavu 
a  na štítu, jehož 

tinktury bohužel neznáme, směl nosit figuru jelena. 
Po Hrozkovi se stal držitelem Doubravčic další drobný 
šlechtic, leník jan z masojed. 

mezitím do popředí dějin pozvolna vystoupila 
osobnost mindenského biskupa Dětřicha z Portic zva-
ného i podle hradu kugelweit (1300–1367). Pocházel 
z braniborského stendalu a svůj život zasvětil církevní 
kariéře, díky níž se dostal do nejvyšších společenských 
kruhů. vstoupil do cisterciáckého řádu, působil krátce 
v klášteře lehnin. Později se stal pomocným biskupem 
v Olomouci, biskupem ve schleswigu, od 1353 v min-
denu, až se stal nakonec roku 1361 magdeburským ar-
cibiskupem. jeho postavení u dvora se odvíjelo od úzké 
osobní vazby s karlem iv., jemuž byl rádcem, později 
i kancléřem a od  roku 1360 vyšehradským proboštem. 
v  králových službách navštívil v  roce 1352 avignon 
a  zúčastnil se velké karlovy korunovační cesty do 
itálie v  letech 1354–1355. Za karlovy nepřítomnosti 

v čechách působil jako jeho zástupce se značnými fi-
nančními pravomocemi. Dětřich je držitelem nejstarší 
dochované nobilitační listiny udělené českými králi, 
jíž byl karlem iv. povýšen do panského stavu a král mu 
propůjčil užívání erbu se symbolem „páva s roztaženým 
ocasem na bílém poli“, aby jej užíval ve štítu, na přilbě 
i na praporci. 

Dětřich se pustil do jednoho z prvních velkorysých 
stavebních projektů. severně od královského města 
kouřim hodlal ve vísce skalici vystavět cisterciácký 
klášter pro 12 řeholníků. Historicky jde o  nejmladší 
klášter tohoto řádu v  evropě! Zakládací listina z  13. 
října 1357 hovoří o tom, že Dětřich pro budoucí kláš-
ter nazvaný „u milostivé Panny marie“ udělil základní 
donaci v podobě prstence tvořeného několika blízký-
mi vesnicemi, které koupil od leníka ješka z kostelce 
a z Náchoda a vynášely mu 200 hřiven stříbra. Šlo jme-
novitě o skalici, ždánice, miškovice a lipskou (lipa-
ny) u kouřimi, vzdálenější les kozí hřbet (u Doubrav-
čic) a právo „kobylí pole“, umožňující klášteru v zimě 
vypouštět chovné klisny na pozemky sousedů. k tomu 
přidal 2 000 kop pražských grošů na stavební výlohy 
a pro vybavení nového kláštera poskytl 22 církevních 
rouch a  15 svazků knih. slavnostního pokládání zá-
kladního kamene se 13. října zúčastnil osobně císař 
karel iv. a olomoucký biskup jan z Dražic kámen i sta-
vební prostor budoucího kláštera za účasti mnoha svět-
ských i  duchovních hodnostářů vysvětil. Dětřichovu 
nadaci potvrdil nejprve 12. listopadu 1357 pražský ar-
cibiskup arnošt z Pardubic v Praze společně s pražskou 
kapitulou, po něm došlo potvrzení 12. prosince 1257 
od papeže innocence vi. s  olověnou bulou (kovovou 
pečetí) z francouzského avignonu a nakonec potvrdil 
zřízení kláštera s mnoha právy a svobodami 10. ledna 
1358 císař karel iv. pergamenem opatřeným zlatou 
bulou. Po založení kláštera byla přikoupena na počát-
ku roku 1358 ves Zalešany, 15. dubna práva na miškovi-

cích a Řitvě (u skalice) a 18. července 
téhož roku přikoupil obec ždánici se 
dvorem, 2 lány polí a kostelním pat-
ronátem. 

Důležitá je pro nás listina ze 12. 
března 1358, kdy jan z  kostelce 
a  z  Náchoda reagoval na nutnost, 
potřebu a  značný nedostatek dřeva 
pro stavbu kláštera a  proto prodal 
opatu mikulášovi svůj manský les 
kozí hřbet (u  Doubravčic) se dvěma 
lesníky sídlícími v kozojedech a Štíh-
licích, s opevněným místem řečeným 
lidově Burgstadil (slovanské hradiště 
u  Doubravčic „staré pusté zámky“). 
jenže po tomto prodeji se ozvali sou-

Erb 
Hrozka  

z Hoholic 
(Jan Psota)

Dětřicha z Portic (Jan Psota) a Erb Skaličtí Cisterciáci (Jan Psota)
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sedé, leníci, rytíři Bohuněk z Chrástu a jeho syn lutold 
z Chrástu, kteří měli s bývalým majitelem janem z Ná-
choda spor o  hranice jejich vsí Štíhlice, dvora lažany 
(zvaný Nový Dvůr) a  hranice, mezníky a  pomezí lesa 
kozího hřbetu (u  Doubravčic), který patří nyní klášte-
ru. Proto se 27. října 1358 za účasti 13 sousedů, přátel 
a  svědků vypravili na vlastní oči přesvědčit do terénu. 
Na místo dorazil i sám Dětřich z Portic, který nakonec 
zjistil, že Bohuněk i lutolt z Chrástu drží 20 lánů a 7 jiter 
kouřimské míry pozemků, tedy tolik, kolik jim má patřit 
a že místo ke stavbě hradu příhodné, zvané „Hradiště na 
dole podle kozího hřbetu je nepopíratelným majetkem 
kláštera“. s tímto resumé se Bohuněk i lutold spokojil 
a mezi přítomnými se jmenují: Bohuněk z Chrástu, mistr 
verner z ertmansdorfu, ješek z kostelce, Bohuslav Há-
jek z tismic, Roštěk syn Hájka z tismic, mareš z krásné 
lípy a Pešek z klučova. listina o vyřešeném sporu byla 
sepsána 27. října 1358 poblíž dvora lažany. 

k  dalšímu rozšíření klášterních nemovitostí došlo 
16. června 1360, tentokrát se týká jmenovitě Doubrav-
čic. Dětřich koupil od leníků jana z  masojed vesnice 
masojedy a Doubravčice a od lutolda Hájka z Chrástu 
vesnici Dolánky. karel iv. zbavil tyto vesnice manských 
závazků, čímž se tyto vesnice staly dědičným majetkem 
kláštera. Opat i  konvent kláštera na zbořeninách slo-
vanského hradiště u  Doubravčic vystavěl středověký 
hrádek Šember a ve vsi Dolánky postavil zcela nový dvo-
rec pro obhospodařování polí. 

Okolí Doubravčic vstupuje do povědomí v  souvis-
losti s klášterem ještě jednou. mezi sousedy vznikl totiž 
opět spor o les ležící u kozího hřbetu a louky u téhož 

lesa položené u Dolanského mlýna. klášter prohlašo-
val, že se dotčená louka i les vztahují ke klášterem kou-

penému kozímu Hřbetu. to Bohuněk Hájek z tismic 
s Roštěkem z tismic odmítali s tím, že kozím hřbetem 

Zlatá bula u pergamenu Karla IV. k založení kláštera

Dětřich z Portic
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je míněn pouze vrch a pahorky na svahu tohoto vrchu. 
Rozhodčím sporu se stal Pešek z klučova, který 3. srp-
na 1370 rozhodl, že dotčený les patří Hájkům proto, že 
se pojmenování kozí hřbet vztahuje pouze na ostrožnu 
(vrchy a pahorky). Pokud by chtěl klášter i nadále po-
užívat dotčené pozemky u  kozího hřbetu, musel by 
zaplatit Bohuňkovi 130 kop grošů, což klášter akcep-
toval a zaplatil, což dokládá kvitance z 15. dubna 1371 
sepsaná a dosvědčená v českém Brodě. 

Po husitské revoluci byl hrádek Šember po roce 1421 
zničen husity a  Doubravčice s  Dolánkami ujal císař 
Zikmund, který tyto vesnice i  se svými následovníky 
později zapisovali věrným služebníkům jako zástavy, 
ale to je již jiná kapitola.

jan Psota

Zlatá bula u pergamenu Karla IV. k založení kláštera
Model areálu cisterciáckého kláštera v Muzeu Kouřimska v Kouřimi

Klenební svorník z kláštera ve Skalici (anděl) 4. čtvrtina 14. století (Muzeum Kouřimska v Kouřimi)  
a Klenební svorník z kláštera ve Skalici (okřídlený býk) opuka 4. čtvrtina 14. století (Národní muzeum)
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BEz ČErný 
poklaDy z příroDy

Bez černý je vychvalován jako univerzální lék a je jednou z nejoblíbenějších 
bylin našeho lidového léčitelství. To potvrzuje i známé rčení: „Před heřmánkem 
smekni, před bezem klekni“. Věřilo se, že bez je lék proti 99 nemocem, neboť léčivé 
účinky mají všechny části rostliny – květ, plod, listy, kůra i kořen. Dnes se používá květ 
a plod – bezinky, listy jen zevně. Sušený bezový květ by neměl chybět v žádné domácí lékárničce. 
Proslulý bavorský farář a léčitel Sebastian Kneipp napsal: „Zima je dlouhá a může nastat případ, 
kdy nám bez, tento potopudný prostředek, prokáže znamenitou službu.“ Bezový čaj je velice 
oblíbený, vedlejší účinky nejsou známy a může se dávat i dětem. Kvůli návyku se nemá používat 
déle než jeden měsíc. Před dalším použitím se doporučuje udělat alespoň 14 dní přestávku. 

Léčivé účinky bezu
Při bolestech v  krku, rýmě (i  alergické), kašli, 
chrapotu a  zánětu dutin se doporučuje pít 
teplý čaj z bezových květů nebo sirup. Odvar 
z květů je léčivým kloktadlem při zánětu man-
dlí, dásní a nosohltanu. Horké koupele v nálevu 
z  květu černého bezu jsou dobrým preven-
tivním opatřením proti nemocem z nachlazení. 
Jejich aplikace je vhodná zejména při promok-
nutí, prochladnutí, po delší chůzi v promočené 
obuvi apod. Dvě hrsti sušených květů přelijeme 
dvěma litry vroucí vody, necháme asi 10 minut 
stát, scedíme a  nalijeme do lázně, která 
by neměla trvat déle než 15  minut, v  lázni 
udržujeme teplotu přiléváním horké vody. 
Zánět trojklaného nervu dovede způsobit ne-
malé trápení. Plody černého bezu se používají 
v  lidovém léčitelství při léčbě bolestivých 
onemocnění nervového původu, zejména tro-
jklaného nervu, ischiasu, bolestech hlavy a mi-
grénách.
Na nespavost můžeme vyzkoušet i aromatický 
čaj z bezových květů, který působí blahodárně 
na nervy a navozuje klidný spánek. Před spaním 
vypijeme šálek bezového čaje oslazeného me-
dem. 
Léčivé účinky květu černého bezu ocení i  ti, 
kteří trpí vysokým krevním tlakem a  cévními 
chorobami. Bez zlepšuje pružnost cévních stěn 
a snižuje krevní tlak. 
Chladný neslazený čaj z květů je skvělým lékem 
při zažívacích potížích, žaludeční a střevní ko-
lice, nadýmání, nevolnosti, pomalém trávení, 
či nedostatečné činnosti žlučníku a  při 
žlučníkových obtížích.
Vlažný neslazený bezový čaj podněcuje 
vyměšovací orgány ke zvýšené činnosti, je 

močopudný a  pomáhá při vodnatelnosti. Má 
výrazný protikřečový účinek při chorobách 
střev a ledvin, močového měchýře a při zácpě. 
Sušené plody bezinek staví i velice silné průjmy 
– účinný léčebný nápoj proti průjmu připravíme 
ze dvou lžic sušených bezinek, které svaříme 
se ¼ l vody. Můžeme osladit medem. 
Plody černého bezu jsou dopo ručovány 
diabetikům, neboť obsahují rostlinný „inzulin“ 
– inulin. Bezinky konzumujeme vždy tepelně 
upravené.
Květ černého bezu podporuje činnost jater, 
„čistí krev“, a  proto patří do všech jarních 
čisticích čajů. Pomáhá zbavovat organismus 
usazených škodlivých látek, především ky-
seliny močové, a léčí neduhy jako je dna a rev-
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matismus. Oblíbené bývaly bylinné pytlíčky 
z květu, případně i z listu bezu, které se ohřáté 
přikládaly na bolesti revmatického původu. Čaj 
je také výbornou prevencí dny i revmatismu. 
Zevní použití čerstvých listů bezu bývalo 
oblíbeným lidovým lékem. Čerstvé a podrcené 
listy se přikládaly jako obklady na postižená 
a  bolestivá místa při artróze a  revmatických 
bolestech. Obklady se přikládají nejlépe 2krát 
během noci a přes den alespoň 1krát. Přiložený 
obklad převážeme igelitem a  obinadlem, 
případně bavlněným šátkem. Mladé listy 
můžeme i  rozemlít a  samotné nebo smíchané 
se sádlem přikládat na bolavá místa.
„Vodu“ v  koleni, odborně kloubní výpotek, 
dovede odstranit obklad z čerstvých listů bezu. 
Čerstvé listy pomeleme nebo je podrtíme či 
naklepeme, aby pustily šťávu a  jako obklad 
je přikládáme kolem celého kolena. V  zimě 
můžeme použít sušené listy spařené horkou 
vodou.

Sběr a sušení
Květ sbíráme za suchého počasí v  květnu 
a červnu. Květy se sbírají nejlépe těsně před 
úplným rozvitím nebo těsně po něm, dříve 
než začnou opadávat. Seřezávají se celá 
květenství, rozprostřou se v tenké vrstvě a po 
mírném ovadnutí se květy zdrhnou. Pak se 
rychle dosuší, a to ve stínu, nejlépe v průvanu, 
aby neztratily barvu. Umělá teplota při sušení 

nesmí být vyšší než 40 °C. Droga nesmí ob-
sahovat žádné příměsi, stopky atd. 
Plody – bezinky sbíráme bez stopek v srpnu 
až říjnu, když už jsou vyzrálé. Sbíráme je za 
suchého počasí a  ihned je spotřebujeme, 
neboť snadno plesniví. Používáme je čerstvé 
i sušené, sušíme je rychle. 
Listy černého bezu se sbírají v  květnu až 
červnu, kdy mají nejvíc účinných látek. Listy 
se mohou používat čerstvé i sušené, ale musí 
být mladé a křehké. 

Bez v kuchyni
Bez černý se odedávna používá v  české 
kuchyni, díky fantazii našich babiček máme 
možnost vybrat si pro zpestření stravy 
a osvěžení jeho různé úpravy. Oblíbené jsou 
kosmatice, tj. v  těstíčku z  vejce a  mouky 
obalená a  jako řízek usmažená květenství. 
Zralé bezinky můžeme použít k  přípravě 
likéru, sirupu, zavařeniny či vína. Bezinky 
můžeme také sušit, použijeme je k  přípravě 
čajů. Vylisovaná šťáva z bezinek se používá 
i na přibarvování jiných ovocných výrobků – 
sirupů, kompotů, marmelád atd. 

Zdroj: Jarmila Mandžuková - Bylinky
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Řádková inzerce je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy, zjevně klama-
vá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: doubravcice.zpravodaj@gmail.com; OÚ Doubravčice, Obecní 94 (kancelář)

CEníK ČB InzErCE: 1/1 a5 - 720,-kč , 1/2 a5 - 360,-kč, 1/4 a5 - 180,-kč ; vč. DPH
CEníK BarEvnÉ InzErCE: 1/1 a5 - 1440,-kč, 1/2 a5 - 720,-kč, 1/4 a5 - 360,-kč; vč. DPH

Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn pau-
šální částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek. 
Tyto ceny jsou platné od 15.6.2012.

inzerce

Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369. 
Náklad 600 ks, zdarma. Kontakt: hedvika@brana-knihy.cz. 

Výdejní místa: OÚ Doubravčice, Hospoda, restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny. Tisk QPOINT s.r.o.. 
Editor, grafická úprava a foto titul: Patricie Císlerová, korektury Nicole Škorpilová. 

Technická redakce: Hedvika Mojžíšová. 
Příští OZ č. 39 vyjde 3.7. 2018 - uzávěrka 15. 6. 2018 (OZ pro období červenec - říjen)

máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, zašlete své podklady na  
doubravcice.zpravodaj@gmail.com, popř. je odevzdejte na OÚ nebo do Potravin. 

DOubravČice nabízí:BROŽURY  O  OBCI  -  39,-  Kč/  vydané  u  příležitosti  680  letobce, A5, 24 stran, barevné a čbfoto, textová část (1331 - 2011)PAMĚTNÍ MINCE - 49,- Kč / mo-saz,  průměr  31,8  mm,  variantalesk/patina
POHLEDNICE OBCE - 5,- Kč / 4druhy pohlednic  včetně  reprintuz 20. let min. stol.

dovoz VODY

odvoz ODPADNÍCH VOD

(jímky ⁄ fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Tomáš Rychta  ⁄ Štíhlice

tel.: 604414916

Jsme zavedená logistická společnost 
působící dlouhodobě na českém trhu  
a převážně se specializujeme na rozvoz 
v potravinářském průmyslu.

HLEDÁME ŘIDIČE sk. B, C 
Popis pozice:
- rozvoz zboží po Praze a blízkém okolí
- vozidla s hydraulickým čelem
- jízda se závozníkem
Nabízíme:
- nadprůměrné finanční ohodnocení
- práce Po až Pá
Kontakt: pí. Nováková - 770 144 241
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CUKRÁŘSTVÍ
U BÁRTŮ

DORTY • ZÁKUSKY • KÁVA
Tel. 775 205 701 

www.cukrarnaubartu.cz

             CO NABÍZÍME?
 rodinnou atmosféru
 všestranný rozvoj dětí, podporu 

jejich dovedností a vedení k samo-
statnosti a spolupráci s ostatními

 zkušenosti v oboru a prověřené 
spolupracovníky a lektory

 zajímavé kurzy a jednorázové 
aktivity

 zdravou a chutnou stravu
 nedávno zrekonstruované prosto-

ry, zcela nově vybavené
 zdravé prostředí
 dětské hřiště, pohyb
 provoz celodenní (6:30-17:00 h), 

celoroční, prázdninový
 možnost hodinového hlídání 

nepřihlášených dětí se zapojením 
do běžného programu

WWW.MS-LEDNACEK.CZ, TEL.: 720 332 030

MŠ KLASICKÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU JE PŘÍSTUPNÁ 
VŠEM DĚTEM VE VĚKU OD 1 ROKU DO 7 LET. K DĚTEM 
V NAŠÍ TŘÍDĚ PŘISTUPUJEME INDIVIDUÁLNĚ, PLNĚ SE 
JIM VĚNUJEME A SNAŽÍME SE ZAJISTIT NEJEN JEJICH 
VŠESTRANNÝ ROZVOJ, ALE TAKÉ PODCHYTIT A DÁLE 
ROZVÍJET JEJICH SPECIFICKÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI



www.autodoprava-hovorka.cz 
www.autoservis-hovorka.cz

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001

SLUŽBY PRO: OSOBNÍ VOZY I DODÁVKOVÉ 
VOZY I NÁKLADNÍ VOZY I PŘÍVĚSY I NÁVĚSY I 

ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU

SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

PNEUSERVIS PRO OSOBNÍ,  
NÁKLADNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ A MOTO

Provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
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Beran
21. 3. - 20. 4.

Berani mají před sebou poněkud dra-
matický začátek prázdnin. Ať se ale 
stane cokoliv, bude se jednat pouze 
o  krátkou nepříznivou přeháňku, kte-
rou zcela vyváží vydařená dovolená. 
Ta nastartuje dobré období a  až do 
konce prázdnin tyto zrozence nic ne-
příjemného neohrožuje. Od 10. čer-
vence se mohou těšit jen samé přízni 
hvězd. Nejvhodnější terapie a  sport 
pro tyto zrozence jsou míčové hry a ta-
neční terapie a nejvhodnější dovolená 
v zahraničí Baltické moře nebo Sicílie.

Býk
21. 4. - 20. 5.

Býci se mohou až do poloviny srpna 
radovat z krásných letních nocí a přes 
den si užívat sluníčka plnými doušky. 
Nic je neohrožuje, nic je nezaskočí 
nebo nepřinese nezdar. Budou pro-
sperovat, budou se cítit lépe, než tomu 
je běžně, mají velkou šanci si utužit své 
zdraví a  dokonce i  najít velkou lásku, 
pokud jsou nezadaní. Problémovým 
obdobím pro ně bude až polovina srp-
na. Září je už opět prosluněné a v po-
hodě. Nejvhodnější terapie a  sport 
bude zpěv, billiard a  procházky. Nej-
vhodnější místo dovolené Bulharsko 
nebo Kréta.

Blíženci
21. 5. - 20. 6.

Blíženci mají před sebou velmi vyda-
řené léto, jaké již dlouho nezažili. Mo-
hou se pustit do čehokoliv, zdravím jen 
pokvetou a  láska se jim bude lepit na 
paty. Příznivého období by měli využít 
k  tomu, aby si nejen upevnili zdraví, 
ale také vyřešili své dlouhodobé resty 
a  problémy zejména v  mezilidských 
vztazích a  citech. Pozor až na konec 
srpna a začátek září. Nejvhodnější te-
rapie a sport budou masáže, jízda na 
člunu, volejbal Nejvhodnější místo do-
volené budou Tunis nebo Francouzská 
riviéra.

Rak
21. 6. - 22. 7.

Tito zrozenci si dopřejí velmi pěkný 
začátek prázdnin. Nejlépe by udělali, 
kdyby si na rozhraní června a červen-
ce užili nějakou dovolenou v  exotič-
tějších krajinách, než je Evropa a  její 
okolí. Vhodný by byl romantický pobyt 
u moře spojený s příjemným nicnedě-
láním, vsadit by měli na all inclusive. 
Měli by se hodně vyžívat také spo-
lečensky, užívat si plážových sportů 
a  hlavně tance. Nejvhodnější terapie 
a sport budou vířivé koupele a masá-
že, plavání, vodní sporty Nejvhodnější 
místo dovolené budou  Karibik nebo 
Turecko.

Lev
23. 7. - 22. 8.

Pro všechny Lvy bude nejvydařenější 
doba k  odpočinku a  příjemnému nic-
nedělání konec června. Měli by si tedy 

dopřát prodloužené prázdniny, nelenit 
a vypravit se sluníčku vstříc. A to nej-
lépe někam do jižnějších krajin k moři. 
Tam si užívat příjemného lenošení 
a  všech dostupných požitků plnými 
doušky. Nejvhodnější terapie a  sport 
bude jízda na koni, windsurfing, bow-
ling, šerm. Nejvhodnější místo dovole-
né Zlaté písky nebo Itálie.

Panna
23. 8. - 22. 9.

Pro Panny bude čas prázdnin příjemný 
a vydařený. Jediným úskalím se může 
stát konec školního roku – druhá po-
lovina června a začátek července tedy 
nebude pro vydařenou dovolenou 
příliš šťastná. Pokud si ale dají Panny 
pozor a nebudou se vystavovat velké-
mu pracovnímu vypětí, pak se během 
poloviny července vše k dobrému ob-
rátí, a pak jim již nebude nic v krásně 
a pohodově prožitém létě bránit – ať si 
zvolí jakoukoliv dobu. Vhodná terapie 
a sport budou jóga, dechová cvičení, 
golf, šachy, procházky podél moře. 
Nejvhodnější dovolená v  Portugalsku 
nebo na řeckých ostrovech.

Váhy
23. 9. - 23. 10.

Váhy by si měly dávat pozor koncem 
června a  v  první polovině července. 
Těmto dnům by bylo lepší se vyhnout, 
co se týče dovolené. Pokud je to tedy 
v  jejich silách a možnostech, měly by 
se vrhnout do dovolené po hlavě až 
koncem července  nebo v srpnu. První 
polovinu července by měly zaujmout 
spíše pozici  mrtvého brouka a nevy-
dávat se na delší cesty nebo nedělat 
riskantní věci. Po polovině července 
bude celý zbytek prázdnin výborný. 
Vhodná terapie a sport bude muziko-
terapie, zpěv, malování a  tanec, Nej-
vhodnější místo dovolené bude Chor-
vatsko nebo Itálie.

Štír
24. 10. - 22. 11.

Pro Štíry nastává příjemné období již 
před koncem školního roku. V tu dobu 
mohou očekávat nějaké příjemné 
překvapení, pokud se vydají na cesty 
nebo za dovolenou, bude velmi vyda-
řená. Štíři milují vodu a moře, proto by 
neměli šetřit a vypravit se na nějakou 
cestu svých snů. Taková investice se 
jim vyplatí. Jediným nepříjemným ob-
dobím v  létě pro ně bude konec čer-
vence. V  tu dobu by se měli mít na 
pozoru a neriskovat v ničem. Nejvhod-
nější terapie a  sport budou relaxační 
masáže, dechová cvičení, taneční 
terapie, běh podél pobřeží, skoky do 
vody. Nejvhodnější místo dovolené bu-
dou Maroko a Sardínie.

Střelec
23. 11. - 21. 12.

Střelci by se měli vyvarovat předčas-
ným dovoleným – a to ve druhé polovi-
ně června. Tato doba nebude rozhod-
ně vhodná k odpočinku. Přinese spíše 

potíže a  starosti. Naopak od začátku 
července se konstelace výrazně změní 
k  lepšímu a  celý červenec a  začátek 
srpna bude přímo vynikající. Letoš-
ní dovolená bude výrazně lepší, než 
byla ta v předešlém roce, a tak by na 
sobě neměli Střelci šetřit, ale vypra-
vit se k  moři. Jediným nepříznivým 
obdobím v  létě bude druhá polovina 
srpna. Může přinést nepříjemná pře-
kvapení a potíže. Nejvhodnější terapie 
a sport budou plavba na lodi, míčové 
hry, tanec a  soutěže Nejvhodnější 
místo dovolené Španělsko a Kanárské  
ostrovy.

Kozoroh
22. 12. - 20. 1.

Pro Kozorohy připravil osud poněkud 
dramatičtější začátek prázdnin. Mo-
hou být velmi rozladěni, protože se 
zřejmě vyskytnou komplikace a  ne-
čekané starosti, které jim začátek do-
volené posunou nebo otráví. Vhodná 
doba k odpočinku a pobytu u moře na-
stává až třetím červencovým týdnem. 
A pak již Kozorohům nic nestojí v ces-
tě. Budou si až do poloviny září velmi 
užívat. A  nejlepším obdobím k  zvlášť 
vydařené dovolené bude přelom srp-
na a září.  Nejvhodnější terapie a sport 
budou jóga, běh, procházky podél po-
břeží, jízda na kole. Nejvhodnější místo 
dovolené Bulharsko a Albánie. 

Vodnář
21. 1. - 18. 2.

Vodnáři mají před sebou velmi příjem-
nou a  vydařenou dovolenou a  hlav-
ně zvlášť příjemné dny. Již začátkem 
června jim nastalo vynikající období, 
kterého by měli využít k tomu, aby byli 
šťastni a dobře se nabili energií. Až do 
konce července bude nejvhodnější 
doba k  vydařené dovolené – nejlépe 
u  moře. Pláže nebudou přeplněné, 
a dovolená splní jejich velká očekávání. 
Naopak jediným nepříjemným časem 
v  průběhu léta bude první polovina 
srpna. V  těchto dnech bude na místě 
opatrnost. Nejvhodnější terapie a sport 
budou let na rogale, dechová cvičení, 
skoky padákem. Nejvhodnější místo 
dovolené budou Norsko a Dánsko.

Ryby
19. 2. - 20. 3.

 Ryby se mohou radovat z nádherných 
letních chvil a zvlášť vydařené dovole-
né, na kterou dlouho čekaly. Již druhá 
polovina června se začne výrazně vy-
lepšovat, červenec bude přímo ideální 
k vydařené dovolené – nejlépe u moře, 
tam se Ryby nabíjejí nejlépe a nejrych-
leji. Celé léto bude k  Rybám laskavé 
a  osud jim  bude nakloněn.- Problé-
movým obdobím bude až druhá konec 
srpna a první polovina září. V tu dobu 
lze očekávat potíže všeho druhu, čas 
nebude vhodný k odpočinku a zábavě. 
Nejvhodnější terapie a  sport budou 
jízda na kolečkových bruslích, plavání, 
aerobic. Nejvhodnější místo dovolené 
je Egypt a  Zlaté písky

HOROSKOPY červenec, srpen, září


