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Otevřeli jsme na Dobré nový podnik – Velkou Dobrou kavárnu
Dopřejte si chvilku odpočinku a posaďte se v kavárně, na které jsme si dali opravdu záležet.
Vychutnejte si u nás snídani, lehký oběd, sklenku prosecca,
voňavou kávu, naši exkluzivní řadu dezertů Velká Dobrá
sedmička, kterou jinde nenajdete, a samozřejmě zmrzlinu
Bombato oceněnou titulem 2. nejlepší zmrzlina v Evropě.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Najdete nás u kruháku. P. S. Vaše oblíbená Zastávka je i nadále v provozu.

Kompletní
servis geodeta
při stavbě nejen
rodinného domu
•

NEBOJTE
SE ÚŘADŮ,
NEZTRÁCEJTE
ČAS!

I přes nepříznivou situaci a přijatá bezpečnostní omezení se veřejná
jednání zastupitelstva obce konala
v plánovaných termínech. Celkem se
tak uskutečnilo 9 zasedání zastupitelstva obce. Informace o nejdůležitějších
schválených bodech si přečtete na další
straně.
Na podzim pak bezproblémově
proběhly volby do Parlamentu ČR.
V obci vyhrála koalice SPOLU (ODS,
KDU-ČSL, TOP 09) s 32,58 %, na druhém místě skončilo hnutí ANO 2011
s 25,8 % a třetí PIRÁTI a STAROSTOVÉ
se 17,7 % hlasů. V letošním roce nás
čeká zajištění komunálních voleb do
zastupitelstva obce, které proběhnou
ve dnech 23. a 24. září. Na začátku
nového roku se budou konat prezidentské volby, a to v termínu 13. a 14.
ledna, případné 2. kolo pak 27. a 28.
ledna.

Od konce února probíhá válka na
Ukrajině. Dle přehledu zveřejněného
na stránkách Ministerstva vnitra ČR
pobývá v naší obci ke dni 20. 6. 2022
celkem 9 běženců, z čehož jsou 2 děti,
5 dospělých do 65 let a 2 dospělí
nad 65 let. Tito jsou pro tento rok
osvobozeni od poplatků za popelnice
a stočné. Do naší mateřské školy bylo
přijato jedno ukrajinské dítě v předškolním věku, k zápisu do základní
školy se žádné dítě z Ukrajiny nedostavilo. Všichni uprchlíci jsou ubytováni
v soukromí. Rád bych proto všem, kteří
jim poskytli přístřeší, poděkoval.
Přeji všem krásné a pohodové léto!
Ing. Zdeněk Nosek
Starosta obce Velká Dobrá

pro projekt zaměříme výškopis a polohopis
zájmového území

•

dovolte mi pozdravit vás v příjemném
letním období na stránkách obecního
magazínu Velká Dobrá a shrnout v něm
události, které se v naší obci odehrály
v uplynulém roce, a zároveň ty, které
nás teprve čekají.
Rok 2021 a začátek roku 2022
se opět nesly ve znamení covidové
pandemie a s ní spojených restrikcí.
Povinné nošení respirátorů mělo, s nadsázkou řečeno, za následek to, že jsme
se poznávali pouze podle oblečení
a chůze nebo jsme pro jistotu zdravili
každého, koho jsme potkali. Testování
na onemocnění probíhalo jak ve škole
u žáků a zaměstnanců, tak u pracovníků
na obecním úřadě. Dle mých informací
bylo v naší obci potvrzeno naštěstí pouze jedno úmrtí spojené s covidem. Přál
bych si, aby už epidemie neohrožovala
zdraví nás všech a dále nezasahovala
do našich životů.

vyhotovíme 3D model terénu s možnou
vizualizací stavby – spolupracujeme s vaším
projektantem

•

provedeme prostorové vytyčení stavby

•

stavbu zaměříme pro zápis do katastru

H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno, tel.: 312 246 357, e-mail: info@geodeziehcm.cz, www.geodeziehcm.cz

Nový praktický lékař na obecním úřadu
V prostorách obecního úřadu působí
nový praktický lékař pro dospělé,
MUDr. Jiří Soldatek. Pracuje pro společnost „Praktický lékař pro Vás, s.r.o.“,
založenou paní doktorkou Jiříčkovou,
která ordinuje v Lánech.

Ordinační hodiny MUDr. Jiřího Soldatka ve Velké Dobré (tel. 603 102 454):
Po
Út
St
Čt
Pá

7:00 – 14:00
12:00 – 18:00
7:00 – 12:00
7:00 – 15:00
Družec

Jeho předchůdce MUDr. Jiří Roth nadále působí v ordinaci v Doksech
(tel. 720 033 076). V červnu otevřela
svoji novou ordinaci v Unhošti na
Tyršově náměstí 89 dětská
lékařka MUDr. Zuzana Kindlová,
tel. 723 046 221, ordinační hodiny
najdete na www.kindlova.cz.
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O ČEM SE MLUVÍ

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCI HODNOTÍ
STAROSTA ING. ZDENĚK NOSEK.

Co schválilo zastupitelstvo

K nejdůležitějším schváleným bodům patří:
schválení závěrečného účtu obce za rok 2021,
zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, Zásad pro tvorbu
a používání fondu obnovy kanalizace, Zprávy
o uplatňování územního plánu obce, schválení
rozpočtu obce, základní školy a mateřské školy
na rok 2022 včetně rozpočtových opatření,
Plánu sportu obce na období 2022-2030,
žádosti o dotaci od Národní sportovní agentury
na rekonstrukci tenisových kurtů a osvětlení na
fotbalovém hřišti, Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021 o odpadech, Spisového řádu obce,
Směrnice pro nakládání s osobními údaji,
Dohody s Družstvem Jednota Kladno o opravě
podlahy, žádosti o poskytnutí dotace pro FC
Čechie Velká Dobrá a pro Sokolnickou školu
Jana Marka.
Dále zastupitelé schválili nákup herních prvků na dětské hřiště, nákup elektronické úřední
desky, nájemní smlouvu s firmou „Praktický
lékař pro Vás“, s Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „Velká Dobrá
– okružní křižovatka Berounská a rekonstrukce
III/0063“, vítěze výběrového řízení na obnovu
malé vodní nádrže U Hory, na výstavbu výtahu
na OÚ, na oplocení fotbalového hřiště a sběrného dvora za OÚ, na opravu chodníků v ulici
Karlovarská, mezi ulicemi Ke Hřišti a Krátká.
V neposlední řadě zastupitelstvo schválilo
smlouvy o prodeji několika obecních pozemků
a smlouvu s podnikem Lesy ČR na bezúplatný
převod pozemků p. č. 1456/7 a 1456/8 na obec
Velkou Dobrou (pozemky před Lesovnou). V letošním roce pak byl schválen vítěz výběrového
řízení na intenzifikaci ČOV – firma POHL CZ.

Hospodaření obce
s kladným výsledkem

Obec v loňském roce hospodařila s kladným
výsledkem hospodaření běžného účetního
období ve výši 10 115 232,82 Kč. Hospodaření
obce bylo zkontrolováno auditorem s výrokem: „Při přezkoumání hospodaření obce
Velká Dobrá za rok 2021 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.“ V současné době jsou na účtech
obce finanční prostředky ve výši cca 31 mil. Kč.
V průběhu měsíce července bude České spořitelně doplacena poslední splátka z 30mil. úvěru
na stavbu ČOV a kanalizace v obci. Původně
měl být tento úvěr splácen do 31. 12. 2033.
Tímto byly ušetřeny značné finanční prostředky.
V hospodaření obce se v podstatě neprojevila
4

poštu, k doktorovi a do patra na obecní úřad.
V červnu bylo zahájeno dlouhodobě připravované a avizované rozšíření kapacity ČOV.
Tímto rozšířením na 2500 EO budou kapacitně
pokryty veškeré požadavky na zástavbu obce,
schválené v územním plánu obce. Upozorňuji
občany, že z tohoto důvodu byla uzavřena cesta kolem ČOV. Předpokládaný termín dokončení je v I. čtvrtletí 2023. Z výběrového řízení
vyšlo vítězně „Sdružení Velká Dobrá“, společníků firem POHL CZ a KUNST. Vysoutěžená cena
činí 28,5 mil. Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se
obec rozhodla zažádat v poptávkovém řízení
vybraný peněžní ústav ČSOB o poskytnutí
úvěrového rámce ve výši 30 mil. Kč na dobu
30 let. Tento byl obci poskytnut. Pro informaci
uvádím, že jej obec nemusí využít a případný
úvěr lze splácet i mimořádnými splátkami, a to
bez sankcí.
V letošním roce byla vybudována malá vodní nádrž „U Hory“

covidová opatření, daňové příjmy od státu jsme
obdrželi prakticky v plné výši a i letos se žádný
výpadek v příjmech zatím neprojevil. Ke konci
května byly daňové příjmy od státu plněny ve
výši 40,36 %. Celkové příjmy obce pak na
53,59 % a celkové výdaje obce činily 32,38 %.

Nakládání s odpady

Obec za rok 2021 vytřídila 117,655 tun odpadu, což je o 1,595 tuny méně než v roce 2020.
Tím došlo k úspoře emisí CO2 o 132,256 tun
a úspoře energií ve výši 3 258 451 MJ. Obec
Velká Dobrá obdržela od firmy EKO-KOM za
tříděný odpad finanční prostředky ve výši
398 231,50 Kč.
Dle analýzy odpadového hospodářství,
kterou zpracovávala pro obec společnost JRK
Česká republika s.r.o., činí současná produkce skládkovaného komunálního odpadu
a velkoobjemového odpadu na 1 občana obce
169,5 kg. To znamená, že obec s přehledem
dodržela zákonem stanovený limit 200 kg
tohoto odpadu na 1 občana na rok 2021. Limit
na rok 2022 je stanoven ve výši 190 kg a snižuje se každým rokem o 10 kg. Obec požádala
o uplatnění tzv. „třídicí slevy“ na trvale žijícího
občana v obci a neplatila zvýšený poplatek
skládkovného, který se naopak každým rokem
navyšuje. Z analýzy dále vyplývá, že míra třídění odpadů činí v naší obci 59 % (údaje z roku

Náš obecní úřad je nyní bezbariérový, dokončena byla stavba výtahu

UKLIDILI JSME VELKOU DOBROU
V dubnu letošního roku opět proběhla
akce „Ukliďme Velkou Dobrou“. Vzhledem
k nepřízni počasí si účastníci v plánovaném
termínu vyzvedli u OÚ igelitové pytle a individuálně uklidili škarpy kolem obce, cesty
v lese a veřejné prostranství v obci. Sebraných cca 30 pytlů bylo odvezeno na skládku
na Lány. Děkujeme za pomoc!

2020), průměrný celkový náklad na jednoho
občana za odpadové hospodářství je 1 291 Kč
a průměrný celkový příjem na jednoho občana
za odpadové hospodářství 941 Kč. Obec tak
doplácí za odpadové hospodářství na 1 občana 350 Kč.

Navýšení poplatků
za svoz komunálního odpadu

V prosinci 2021 v návaznosti na platný zákon
o odpadech schválilo zastupitelstvo obce
novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci. Byly zvýšeny poplatky
za svoz komunálního odpadu, a to především
u týdenního svozu z 2 100 Kč/rok na 3 000 Kč/

rok (kalkulovaná cena však byla 3 600 Kč/rok)
a u čtrnáctidenního svozu z 1 300 Kč/rok na
1 900 Kč/rok. Přesto jsou uvedené poplatky nejnižší z okolních obcí. Z hlediska platné vyhlášky
musí být poplatky za odpady hrazeny a jsou
vymáhány. Tvrzení, že někdo odpady neprodukuje a vše vytřídí, není pravdivé.
Obec se snaží eliminovat stále se zvyšující
náklady na odpadové hospodářství obce, a to
zatím snížením počtu svozů tříděných složek
odpadu ze sběrného dvora. Z tohoto důvodu
byly vyměněny původní nádoby za stávající
kontejnery. Jedná se o provizorní řešení. Diskutujeme další možné varianty úspory včetně
možnosti lisování papíru a plastů. Některé obce
v rámci úspory nákladů na svoz přistoupily
ke snížení počtu svozů popelnic a sjednaly se
svozovými firmami pouze čtrnáctidenní svozy.
O tomto řešení uvažujeme v příštím roce.
V současné době probíhají tvrdá jednání se
společností AVE Kladno, která navrhuje navýšení cen od 1. 7. 2022 z důvodu vysoké inflace
a zdražení pohonných hmot. Obec tento návrh
odmítla a jednání nejsou stále uzavřena. V rámci
odpadového hospodářství jedná obec s firmou
REMA o zřízení místa zpětného odběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Toto by
mělo být zajištěno od července. Pro informaci
uvádím, že obec již ve sběrném dvoře nepřijímá
velkoobjemový ani stavební odpad. Velkoobje-

mový odpad lze odvézt za poplatek na skládku
firmy AVE u Libušína a stavební odpad jsou
povinny likvidovat stavební firmy samy.

Realizované stavební akce

Od posledního vydání časopisu byly v obci realizovány následující stavební akce: Byla dokončena výstavba chodníků a parkovacích stání po
obou stranách ulice Karlovarská (od ulice Školní
ke kulturnímu domu). V rámci této akce byla
opravena i část dešťové kanalizace. Za OÚ byla
vybudována parkovací plocha včetně oplocení.
Nové oplocení bylo vybudováno i kolem celého
areálu fotbalového hřiště. V letošním roce byla
vybudována malá vodní nádrž „U Hory“ včetně
příjezdové cesty. Po zahájení napouštění a deštích dosáhla maximální hladina 99 cm, ale poté
si voda našla cestu hrází do vedlejšího potoka,
případně dnem nádrže. V současné době
v rámci reklamačního řízení probíhají jednání
mezi obcí, projektantem, hydrogeologem,
stavebním dozorem a stavební firmou na řešení
dané situace. Jako nejpravděpodobnější řešení
se jeví vypuštění nádrže, položení folie na stranách hráze, její zavezení jílem a jeho zhutnění.
Dalším krokem může být navezení jílu na dno
rybníka a jeho zhutnění.
Na OÚ byla dokončena bezbariérová úprava, konkrétně výstavba výtahu zn. Schindler.
Občané si tak budou moci dojet výtahem na

Plánované rekonstrukce

Během loňských prázdnin byla v budově
základní školy opravena (stejně jako před
rokem) jedna další třída, kdy došlo k odstranění dřevěného přepažení, položení nové
podlahové krytiny a vymalování. Rekonstrukce
podlahy v poslední třídě bude pokračovat
o letošních prázdninách. V prostorách mateřské
školy a sportovní haly byly nainstalovány nové
plynové kotle.
V letošním roce plánovala obec zrekonstruovat tenisové kurty a osvětlení na fotbalovém
hřišti. V obou případech požádala Národní
sportovní agenturu o dotace. Bohužel do dnešního dne jsme nebyli o osudu našich žádostí oficiálně informováni. Proto realizace tenisových
kurtů byla odložena na příští rok a v případě
osvětlení fotbalového hřiště se hledá nové
řešení. Ve 2. pololetí by měla společnost ČEZ
zahájit stavbu nové trafostanice pod MŠ, položit
nové kabely elektrického vedení na náměstí
Komenského a kolem základní školy. S tím bude
spojena i rekonstrukce veřejného osvětlení
v této části obce.

Otevření nových provozoven služeb

Na začátku prosince bylo otevřeno obchodní
centrum BILLA a v dubnu rychlé občerstvení
McDonald´s. Dle sdělení obchodního zástupce
společnosti BILLA by měl být splněn další z požadavků obce, a to umístění bankomatu v jejich
prostorách. Mělo by se jednat o bankomat
Moneta Money Bank. Budeme tak asi jedinou
obcí v širokém dalekém okolí s bankomatem,
obchodním centrem a občerstveními KFC
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Z OBCE
a McDonald´s. V neposlední řadě musíme zmínit
otevření nové útulné kavárny „Velká Dobrá
kavárna“, kde mohou zákazníci posedět u jedinečné kávy, vína, originálních zákusků a zmrzliny.
Dále byla otevřena nová prodejna „Řeznictví Aulický“, kde lze zakoupit čerstvé maso a uzeniny.
Opět se jedná o originální masné výrobky zpracovávané v rodinném řeznictví. V průmyslovém
areálu (za dálnicí) zahájila provoz společnost First
Green Industries (dříve KOVACO Electric), která
montuje elektrické nakladače. V rámci obce tak
vzniklo mnoho nových pracovních míst.

POZVÁNKA
Promítání filmu Po čem muži touží 2
Sobota 27. 8. od 21 h
Letní kino
Posvícenská zábava
Sobota 15. 10. od 20 h
Kulturní dům

Nákup elektřiny

V loňském roce nakoupila obec prostřednictvím
Komoditní burzy Kladno elektřinu a plyn, a to
společně s obcí Pletený Újezd. Nákup elektřiny
bude realizován i v letošním roce, neboť její
dodávka byla soutěžena pouze na 1 rok. Obec
totiž neměla ani v součtu s obcí Pletený Újezd
dostatečně velkou soutěženou kapacitu, aby ji
mohla soutěžit na více let.

Vykácení porostu

Obec musela nechat z důvodu napadení kůrovcem vykácet cca 0,5 ha smrkového porostu.
Kulatina byla prodána na zpracování na pilu,
zbylá část prodána jako palivové dříví. Pro boj
s kůrovcem byly postaveny dřevěné lapače
a nakoupeny další lapače plastové. Postupně
dochází k zalesňování vykácených mýtin, a to
různými druhy stromů (listnatými i jehličnatými).

Pro zvýšení bezpečnosti provozu byla u silnice na Rozdělov zbourána bývalá vodárna

V rámci zajištění bezpečnosti dopravy byl
v červnu KSÚS opraven úsek silnice z Velké Dobré na Kladno, kdy došlo k rozšíření
betonových můstků, položení nového asfaltového povrchu v poškozených částech vozovky
a instalování svodidel. U silnice na Rozdělov
byla majitelem objektu zbourána ruina secesní
budovy bývalé vodárny, ze které na vozovku
odpadávaly kusy zdiva. Doufejme, že provedené úpravy přispějí k bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.
V oblasti zajištění bezpečnosti dopravy
získala obec od Státního fondu dopravní
infrastruktury dotaci ve výši 2 053 103,85 Kč
na akci „Velká Dobrá – zklidnění dopravy na
průtahových komunikacích“. Jedná se o stavbu
nových přechodů pro chodce v ulici Berounská. Stavět se mělo již tento rok. Vzhledem
k tomu, že se souběžně připravuje projekt
okružní křižovatky u sjezdu z dálnice D6 do
obce, u rekonstrukce celé komunikace v ulici
Berounská a opravy kruhové křižovatky v obci
je předpokládaný termín realizace v roce 2023.
V této souvislosti zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu o spolupráci s KSÚS, kdy obec zajistí
projektovou dokumentaci a KSÚS provede
výběr dodavatele a celou akci bude financovat. Na komunikaci ke KFC byly nainstalovány
dopravní značky „zákaz vjezdu nákladním
automobilům“. Značení by mělo zabránit prů6

Oslava vítězství ve velikonočním souboji

jezdu kamionů z ulice Unhošťská k odpočívce
u benzinové pumpy.
Co se týče lávek přes dálnici D6, obec
vyzvala ŘSD k jejich převzetí do svého majetku.
Na tuto žádost neobdržela žádnou odpověď.
Zastupitelstvo obce poté schválilo podat na
ŘSD určující žalobu, neboť pouze soud může
rozhodnout, komu lávky patří.

Bezpečnost dopravy

Mikulášská zábava

Doberská soutěžní čarodějnice

Veřejná doprava

V oblasti veřejné dopravy obec odmítla
návrh organizace Integrované dopravy
Středočeského kraje (dále jen IDSK) na
platbu příspěvku na veřejnou dopravu. Od
září loňského roku proběhlo se zástupci
IDSK několik někdy i vyhrocených schůzek,
a to i za účasti starostů obcí a měst Stochov,
Nové Strašení, Lány, Kačice, Tuchlovice,
Kamenné Žehrovice, Doksy, Družec a Libušín. Výsledkem je, že většina obcí platbu,
tak jako my, odmítla a nechala si předložit
tzv. nulové varianty, tj. jízdní řády autobusových linek na Prahu a Kladno. Na Prahu je
i v tomto případě zajištěn dostatečný počet
autobusových linek, a to jak přes týden, tak
přes víkend. Linka 629 na Kladno však bude
jezdit o víkendu v omezeném počtu, kdy
IDSK navrhuje 3 dvojspoje a obce Družec,
Doksy a Velká Dobrá 5 dvojspojů, tak jak
je to navrženo v tzv. Standardech dopravní
obslužnosti.

Nové rodinné domy
Betlém na náměstí Komenského

V roce 2022 se uskutečnily tyto akce: obecní ples, ples zahrádkářů, dětský karneval, který
zajišťovala agentura Fun Activity, nebo diskotéka ve stylu devadesátek. Naše obec obsadila
1. místo ve „velikonočním souboji“ okolních
obcí o nejlépe ozdobený strom. Dále jsme se
mohli po 2 letech sejít při pálení čarodějnic.
V dubnu proběhl 2. ročník meziobecní soutěže
„Miss čarodějnice“ (vyhrála obec Družec), koncem května dětský den a 17. 6. venkovní kino,
kde byl promítán film „Srdce na dlani“.

Co se týče stavební činnosti, na konci obce, po
pravé straně směrem na Doksy, je realizována
výstavba 5 rodinných domů. Obec je domluvena s investorem na odkoupení části pozemku

kolem lesa tak, aby po něm mohla být vedena
cesta, příp. cyklostezka. Zároveň dojde ke směně pozemků pod cestou k ČOV.

Plánované opravy

V letošním roce získala obec stavební povolení
na opravu ulice Unhošťská. V rámci 15denní lhůty pro nabytí právní moci podal jeden spoluobčan stížnost, že nebyly do projektu zapracovány
jeho požadavky na přemístění chodníku k silnici
a na odvodnění silnice, a to i když projektová
dokumentace prostranství před jeho domem
vůbec neřešila. Uvedená záležitost je řešena
s odborem výstavby Magistrátu města Kladna.
Rádi bychom celou věc dotáhli do konce co nejdříve tak, aby rekonstrukce mohla být zahájena
alespoň v příštím roce.

Kulturní a společenské akce

V září jsme popřáli našim jubilantům, v říjnu
se po 2 letech uskutečnila posvícenská zábava, strašidelná cesta pro děti (účast cca 400
účastníků), v listopadu pak halloweenský souboj sousedních obcí o nejkrásnější dýni, kdy
Velká Dobrá obsadila 4. místo, dále tradiční
předvánoční koncert známých melodií v družeckém kostele a rozsvícení vánočního stromu
završené krásným ohňostrojem. Zde bych
chtěl zmínit stavbu slaměného betlému na
náměstí Komenského a poděkovat především
panu Blažkovi za jeho postavení. V prosinci
pak na náměstí Komenského proběhla mikulášská zábava pro děti, pro dospělé musela
být z důvodu pandemie zrušena. Na Silvestra
se tradičně na Veselově sešli občané naší
obce s občany Družce, popili svařák a opekli
si buřty.

VÝHERNÍ FOTOGRAFIE SOUTĚŽE
Během loňských prázdnin probíhala „Letní
fotografická soutěž“, kterou vyhrála paní
Wolfová se svou fotografií starého, zapadajícím sluncem nasvíceného stromu (akátu
pod tenisovými kurty). Gratulujeme.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROŽILA ROK PLNÝ
NOVÝCH OBJEVŮ, POZNÁNÍ A POHODY

PESTRÝ ROK
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Autorka: ředitelka školy Zuzana Bečková

Autorka: ředitelka školy Jana Aulická

V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 49 žáků z celkové kapacity 52. Do školní družiny
nastoupila „staronová“ paní vychovatelka Kristýna Beránková a náš kolektiv od října doplnila paní
Markéta Vojkovská jako asistentka pedagoga.

Do naší mateřské školy nastoupilo v září 45 dětí ve věku od 3 do 7 let. S dětmi i nadále pracovaly kvalifikované
učitelky a školní asistentka. Ostatní servis pro děti zabezpečovaly paní kuchařky a školnice. Všem svým
zaměstnancům bych chtěla touto cestou poděkovat za jejich práci pro nejmladší děti v obci i pro děti ze základní
školy, které k nám docházely na obědy.

I když nás ještě na začátku školního roku ovlivňovala různá covidová omezení a distanční výuka se střídala s prezenční, od počátku jsme se
snažili vrátit chod školy opět do normálu. Rozjely se kroužky – vaření, hokejbalový, dramatický,
kluby – anglický, čtenářský, matematický a badatelský. Pokračovali jsme v naplňování klíčových
aktivit projektu EU – šablony III, doučovali jsme
a pedagogicky intervenovali.

Plnili jsme cíle školního
vzdělávacího programu

Naše akce a výlety

V rámci průřezových témat našeho školního
vzdělávacího programu jsme navštívili divadlo
Lampión, kde jsme byli nejenom diváky, ale
zapojili jsme se i do výtvarných dílen, které souvisely s představením. Poznávali jsme historické
památky našeho hlavního města, vydali jsme se
do Dinoparku, ZOO Chleby a Lidic.
Do školy za námi přijeli lektoři s Kufrem do
pravěku, Sonrissa a Stranger school. Po celý
rok jsme putovali po planetě zvířátek, uspořádali jsme olympijské hry, projektové dny jako
Strašidelný les a Jarní přeměny. Vyvrcholením
celého roku pak byla dlouho odkládaná škola
v přírodě, na kterou jsme odjeli na Benecko.
V červnu byli naši prvňáci pasováni na čtenáře,
4. a 5. ročník získal průkaz cyklisty a úspěšně
jsme se zúčastnili i turnaje ve vybíjené a fotbale.

Máme vlastní výrobky

Stejně jako v letech předešlých jsme využívali
naši školní zahradu, a to nejenom k odpočinku
dětí, ale také k pěstování bylinek a zeleniny,
které pak sušíme a zavařujeme. Naše výrobky
jsou k zakoupení na obecním úřadě a v Dobré
zahradě.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
žákům, rodičům a pracovníkům školy za jejich
práci a nasazení – díky nim byl tento rok plný
nových objevů, poznání aktivit a hlavně pohody.
Přeji všem veselé letní prázdniny a těším se na
viděnou v září.

WEB ŠKOLY:
WWW.ZSVELKADOBRA.CZ
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Od září do února nás bohužel v naší práci
opět negativně ovlivnil covid-19 a také plané
neštovice. Tato nepříjemná onemocnění
překazila obzvlášť aktivity, které doplňují náš
školní výchovně-vzdělávací program, jako například divadelní představení, vánoční besídky,
uspávání broučků apod. I přesto jsme s dětmi
důsledně plnili cíle školního vzdělávacího
programu Rok v MŠ. Podařilo se nám v rámci

výuky uspat broučky, navštívil nás Mikuláš, zazpívali a zatančili jsme si u vánočního stromečku, představil se u nás také chovatel dravých
ptáků pan Jan Marek.

Naše akce a výlety

Od března jsme již mohli pracovat s dětmi
bez omezení. Děti se radovaly z karnevalu,
z návštěv divadelních společností, v rámci projektu Šablony 3 všichni předškoláci navštívili
provozovnu místního řezníka pana Tomáše Au-

lického. V MŠ se uskutečnilo skupinové i individuální fotografování dětí, v květnu šest našich
předškoláků vystoupilo s krátkým kulturním
programem na vítání občánků na obecním
úřadě. Oslava Mezinárodního dne dětí proběhla tradičně na školní zahradě. V červnu se
děti vydaly na dobrodružnou stezku k novému
rybníku spojenou s plněním úkolů a hledáním
pokladu. Školní rok jsme zakončili slavnostním
rozloučením s našimi předškoláky za účasti
rodičů.
O prázdninách v MŠ proběhnou drobné
stavební úpravy a malování. Děkuji všem
rodičům za spolupráci a přeji jim a především
dětem hezké prázdniny. V září se na vás moc
těšíme v novém školním roce.

WEB ŠKOLKY:
WWW.MSVELKADOBRA.CZ
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FC ČECHIE VELKÁ DOBRÁ
UDRŽELA SOUTĚŽ

Cvičení
s Jájou

A-tým fotbalistů FC Čechie po srdnatých a v závěrečné části sezóny také herně velmi dobrých výkonech obsadil
s 38 získanými body 11. místo v tabulce a udržel se v soutěži. B-tým hrál celou sezónu v pohodě v popředí
III. třídy okresu Kladno.
Podzimní část soutěže byla pro A-tým špatná
výsledkově i celkovou atmosférou v kabině. Řada zranění a nedostatek zkušeností
způsobily situaci, která se nikomu nelíbila
– tedy předposlední místo v tabulce. Během
zimní přestávky se však mužstvo začalo dávat
dohromady, nejen zdravotně, a tím se zlepšila
i docházka na tréninky. Vrcholem přípravy bylo
tradiční soustředění v Blšanech. Navzdory
častým konstatováním fanoušků, že záchrana
je už ztracena, jsme dále věřili.
Trenér Příhoda ordinoval vysoké tréninkové dávky, ty se pak na konci soutěže ukázaly
jako velmi důležité. Po sérii zápasů si tým začal

PŘÁNÍ FOTBALISTŮM
„Přeji fotbalistům Čechie, aby stále předváděli tak dobré výkony jako na konci jarní
sezóny a neměli pak starosti se záchranou.
A dodám malou perličku: Poslední zápas
hráli na hřišti prvního týmu tabulky Spartaku Příbram a vyhráli jej 3:1. Zápas viděl
známý trenér Csaplár, který výkon našeho
týmu ocenil prohlášením, že ho naše hra
velmi bavila!“ uvedl starosta obce Zdeněk
Nosek.
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Oblíbené cvičení s Jájou probíhá ve „fitku“
každé pondělí od 17:30 hodin. „Schází se
tu parta úžasných cvičenek všech věkových
kategorií. Naše cvičení je soustředěné na
posílení všech svalových partií se strečinkem
v závěru hodiny. Všechny dámy jsou srdečně
zvány do naší veselé cvičící skupinky!“ říká
lektorka Jája Seidlová.

DOBERSKÉ DĚTI
A MLÁDEŽ FOTBAL BAVÍ
V letošním roce je v mládežnických týmech
cca 40 dětí, a to v kategoriích mini, mladší
a starší přípravka. Děti od jara do podzimu
trénují na venkovní travnaté ploše 2krát
týdně, mladší a starší přípravka ještě jednou
týdně hrají mistrovská utkání v rámci soutěží
FAČR. Mini přípravka odehrává předem domluvené přípravné zápasy s okolními týmy.
Přes zimu děti trénují 2krát týdně ve spor-

věřit. Uhráli jsme přijatelné výsledky a najednou to byla zase hra, na kterou je naše náročné
obecenstvo zvyklé. Byl to boj do posledního
kola. Po ukončení soutěže nám patřila 11. příčka. Za normální situace by to znamenalo jistou
záchranu, avšak letošní ročník byl specifický
tím, že kvůli sestupům Středočechů z vyšších
soutěží byl i vysoký počet sestupujících v naší
soutěži. Šest posledních mužstev včetně našeho mělo sestoupit – to byla pro nás zarmucující zpráva. Po dvou dnech smutku nám však
začala svítat naděje, která se postupem času
zvětšovala. V Karlovarském kraji totiž oddíly
vyšší soutěž nepřihlásily a my se zachránili!

tovní hale nebo na přilehlém venkovním hřišti
s umělou trávou. Z důvodu pandemie jsme se
letos nezúčastnili zimních halových turnajů, jak
jsme byli zvyklí v předchozích letech.
Pro starší děti (žáci a dorost) probíhá spolupráce s SK Lhota, která i díky tomuto spojení
může přihlásit mládežnické týmy nejenom
v okresních, ale i v krajských soutěžích. Děti
tedy mohou hrát proti stejně kvalitním týmům.

Ty nejstarší se částečně zapojují i do tréninku
dospělých, aby pro ně přechod z mládežnického týmu nebyl tak náročný. V příští sezóně
hodláme pokračovat ve stejném duchu, neboť
dosavadní práce s mládeží se nám velmi
osvědčila. Do našeho týmu přijmeme posily
nejenom z řad dětí, ale rádi přivítáme i rodiče
nebo jiné přátele fotbalu jako trenérské posily.
Autorka: Šárka Váňová

Máme obrovskou radost a zároveň si uvědomujeme, že tato zkušenost nám stačila a už ji
nechceme opakovat.
Mužstvo se podařilo udržet pohromadě, drobné korekce však nastanou. Oddíl je
stabilní a v dobré kondici, také díky spolupráci
s obcí a sponzory. Potřebovali bychom posílit
především personálně, zejména trenéry, ale
také v rámci péče o areál. Naše B-mužstvo
obsadilo krásné třetí místo v okresní soutěži.
Radost nám dělala hlavně domácí utkání, i díky
spolupráci obou mužstev A+B. Děkujeme vám
všem za podporu.
Autor: Luděk Novotný
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DOBERSKÉ SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ STŘÍPKY

Škola sokolnictví
ve Velké Dobré

HRY BEZ HRANIC
Pro děti do 14 let se uskutečnily „Hry bez
hranic“, které nahradily dřívější olympiádu.
Akce se zúčastnilo 120 dětí, rozdělených
do 6 věkově smíšených týmů. Nejstarší
v týmu byl jeho kapitánem a pomáhal
svým mladším spolubojovníkům. Družstva
absolvovala na čas 6 různých drah, v rámci

Závod na kole
V červnu se uskutečnil tradiční závod na
kole, kterého se zúčastnilo přes 100 cyklistů
různých věkových kategorií. Trasy závodu
byly naplánovány stejně jako v loňském
roce, ale na poslední chvíli se měnily kvůli
souběžnému závodu L´Etape (kde závodili
Zdeněk Štybar nebo Martina Sáblíková). Jelo
se tedy 13 km, 26 km (2x13 km) a 36 km za
Tuchlovickou haldu až k hájovně na Lánech.
Tam byla otočka a po stejné trase zase zpět.
Na trase 13 km zvítězilo družstvo „Plavci
na kole“ (0:35), na trase 26 km tým „Jarda“
(1:10) a nejdelší trasu 36 km vyhrál tým
„Pavel“ (1:12).
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kterých závodníci museli překonávat různé
překážky, ukázat svoji zručnost (zatloukání
hřebíků, stavba pyramidy) či důvtip (složení
obrazců). Vyhrál tým „Sportovců“ před
týmy „Vafle v akci“ a „Čepičkáři“. Děkujeme
tímto rodičům z Doberáčku, kteří celou akci
připravili.

V roce 2019 byla s přispěním naší obce
založena Škola sokolnictví Jana Marka. Jejím
cílem je předat všem zájemcům o tento druh
vzdělání, lov a přírodu veškeré dostupné
vědomosti a zkušenosti. Ty jsou spojeny s výcvikem a volným létáním opeřených dravců.
Studium je strukturováno od základní teorie
až po praktické ukázky. V rámci edukačního
procesu žáci získají hlubší znalosti také ze
zdravovědy a první pomoci, zálesáctví či
ekologie.
V současné době navštěvuje sokolnickou
školu 18 studentů, z toho je šest z Velké Dobré. V letošním roce se naše škola zúčastnila
několika důležitých akcí. Na Konopišti jsme
se zúčastnili společného lovu se sokoly společnosti Falconia, na Pražském hradě jsme
v květnu vystoupili v rámci dne otevřených
dveří, kde jsme měli dva živé vstupy pro
veřejnost. Vystupovali jsme na dnech celostátní výstavy myslivosti Natura Viva 2022
v Lysé nad Labem. Představili jsme se rovněž
na Dětském dni ve Velké Dobré a na Zličíně
v Praze. Škola má ryze soukromou formu a je
opřena o autoritu legendy sokolnictví v ČR.
Více na www.skolasokolnictvi.cz.
Autor: Jan Marek

STOLNÍ TENIS NA VELKÉ DOBRÉ
V říjnu 2021 se konečně rozběhla regionální
soutěž III. třídy okresu Kladno ve stolním tenisu,
tentokrát i s účastí družstva TTC Čechie Velká
Dobrá. Na premiérové utkání jsme si museli
kvůli pandemii covidu počkat více než rok.
Soupiska soutěžního družstva byla: Tomáš Lada,
Štěpán Menšík, Aleš Mencl, Zdeněk Nosek,
Josef Kalous, Josef Jablonský, Robert Soukup,
Jan Vyšín, Pavel Vyšín. Vzhledem k pracovním
povinnostem a zdravotnímu stavu hráčů během
sezóny družstvo nastupovalo v různých sestavách, ale vždy podalo bojovný a obětavý výkon
a rozhodně v soutěži ostudu neudělalo.
Premiérové utkání se konalo 21. 10. 2021
ve Sportovní hale Velká Dobrá a naším soupeřem bylo družstvo TTC Kladno G. Začátek
utkání nebyl bez komplikací – v ten den se přes
Dobrou přehnala bouřka s vichřicí a došlo k výpadku elektřiny. Podařilo se obnovit alespoň
napájení haly dvěma fázemi, a tak se utkání
se souhlasem soupeře mohlo uskutečnit při
mírně omezeném osvětlení haly. Celkově nám
ale první utkání nevyšlo. Vzhledem k nezkušenosti domácích hráčů se soutěžními utkáními,
přirozené nervozitě a vyšší kvalitě hostujících
hráčů jsme podlehli hladce 3:15. Za zmínku
pak rozhodně stojí zápasy s družstvem STK
Družec, které bylo stejně jako my také novým
účastníkem soutěže. Tyto zápasy lze bez přehánění označit jako pravé mezivesnické derby se
vším, co k tomu patří. Provázel je velký zájem
fanoušků, zdravé hecování a urputné boje
za hracím stolem, ovšem vždy z obou stran
vedené v duchu fair play. Oba zápasy v tomto
ročníku vyhrál náš tým poměrem 10:8 a 12:6.
Regionální soutěže III. třídy se zúčastnilo
9 družstev, hrací systém byl podzim-jaro, celkem jsme odehráli 16 zápasů. V tomto pro nás
premiérovém ročníku jsme se umístili na výborném 5. místě s bilancí 8 vítězství, 1 remíza
a 7 proher, za což patří všem hráčům poděkování. Nejúspěšnější hráč družstva byl Tomáš
Lada s úspěšností 67 % vyhraných utkání z cel-

kových 55 zápasů. Díky reorganizaci soutěží
v okrese Kladno bude naše družstvo stolních
tenistů hrát od letošního podzimu vyšší soutěž,
a to okresní soutěž II. třídy, která bude klást na
celý tým i jednotlivce daleko vyšší nároky.

Turnaje pro občany Velké Dobré

Kromě soutěžních utkání se v uplynulém roce
konaly turnaje pro občany Velké Dobré ve
dvouhrách a čtyřhrách. Podzimního turnaje čtyřher se zúčastnilo 9 dvojic. Celkovým
vítězem se stala dvojice Zdeněk Rohlíček –
Robert Soukup před párem Tomáš Lada – Bára
Nosková a dvojicí Aleš Mencl – Tomáš Fiala.
Předvánočního turnaje ve dvouhrách se zúčastnilo 21 hráčů. Vítězem se stal současný nejlepší
velkodoberský stolní tenista Tomáš Lada, který
ve finále zdolal Štěpána Menšíka. Třetí místo
obsadil Pavel Vyšín a bramborovou medaili zís-

kal Jan Vyšín. Poraženými čtvrtfinalisty byli Aleš
Mencl, František Sojka, Tomáš Fiala a Zdeněk
Nosek. Všem účastníkům obou turnajů patří
poděkování za bojovnost, nasazení a fair play
ve všech utkáních.
Autor: Pavel Vyšín,
vedoucí družstva TTC Čechie V. Dobrá

TOMÁŠ LADA
V současné době náš nejlepší hráč vyhrál
i turnaj dvojic ve Družci a na turnaji na Dříni
skončil druhý. V rámci loňské sezony okresní soutěže III. třídy získal pro naše družstvo
nejvíce bodů a a svojí hrou překvapil i některé favority.

Doberský čtvrtmaraton
V září loňského roku se uskutečnil ve spolupráci s Filipem Dohnalem druhý ročník
Doberského čtvrtmaratonu. Pro účastníky
běhu byly opět vytyčeny 4 tradiční trasy v délce 1 500 m, 3 000 m, 5 000 m a 10 000 m.
Tentokrát se běhu účastnilo pouze 20 běžců
a běžkyň. Celkovým vítězem se stal Tomáš
Matýsek, který trať 10 km zvládl uběhnout za
49:45 min. Na trati 5 km dominoval Michal

Jajčík (27:15), trať 3 km vyhrála v kategorii
10-14 let Jolana Skalická (14:28) a v dospělé
kategorii Robert Soukup (16:06). Trasu
1 500 m v kategorii dětí 6-10 let vyhrál
Ondřej Soukup (8:18) a v kategorii dětí do
5 let Helena Dohnalová (16:02). Všichni účastníci byli odměněni gulášem a vítězové drobnými cenami. Doufáme, že letošního běhu
17. září 2022 se zúčastní více běžců!
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Popelnice - cena známek pro rok 2022
známka červená (týdenní)			
známka žlutá (každý sudý týden)			
známka měsíční bílá (dle svozového plánu)		
známka jednorázová (min. 6 ks)			
objem 240 l (2x červená známka)			

3 000 Kč
1 900 Kč
900 Kč
110 Kč
6 000 Kč

Popelnice na BIO odpad
Svoz probíhá každý sudý čtvrtek až do 17. 11.
BIO popelnice 140 l (hnědá známka) 		
1 100 Kč (17 svozů)
BIO popelnice 240 l (hnědá známka)
1 350 Kč (17 svozů)
K roční známce je v pronájmu nádoba zdarma.
Všechny poplatky lze uhradit na OÚ i platební kartou.
Otevírací doba ve dvoře za obecním úřadem
pro ukládání separovaného odpadu v roce 2022
zimní čas:		
středa
8–10 a 14–16 hodin
			
sobota
8–12 hodin
letní čas:		
pondělí 15–17 hodin
			
středa
8–10 a 15–17 hodin
			
sobota
8–12 hodin

Kontakty
Obecní úřad
Adresa: Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-12 a 13-17 hodin
Tel./fax: 312 691 320
Pavla Fairaizlová - info@velkadobra.cz
Karolina Bandová - ou@velkadobra.cz
Web obce: www.velkadobra.cz
Datová schránka: bt5baqd
Důležitá telefonní čísla
Havárie elektřiny: 840 850 860
Havárie plynu: 1239
Havárie vody: 840 121 121
Psí útulek Bouchalka: 312 250 508, 603 52 30 70
Základní škola
Adresa: Základní škola Velká Dobrá, náměstí Komenského 17,
273 61 Velká Dobrá
Telefon: 312 691 325, e-mail: BeckovaZ@seznam.cz,
web: www.zsvelkadobra.cz

Pro pěší je branka u vjezdu do dvora OÚ otevřena denně, a to v letním čase
7-20 hodin, v zimním čase 8-17 hodin.
Sběr nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 15. října 2022 v čase 9-12 hodin

Mateřská škola
Adresa: Mateřská škola Velká Dobrá, Školní 324,
273 61 Velká Dobrá,
Telefon: 312 692 891, e-mail: msvelkadobra@seznam.cz,
web: www.msvelkadobra.cz
Česká pošta
Budova obecního úřadu
Telefon: 954 227 361

Výše stočného pro rok 2022

je 1 300 Kč/osoba. Případnou druhou splátku je třeba uhradit do 31. 7.

Mobilní aplikace V OBRAZE
Aplikace přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co je potřeba k jejímu stažení?
•
chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
•
přístup na internet
•
místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Otevírací doba:
pondělí: 11-12 a 13-18 hodin
úterý:
8-12 a 13-15 hodin
středa:
11-12 a 13-18 hodin
čtvrtek: 8-12 a 13-15 hodin
pátek:
8-12 a 13-15 hodin
Lékař
Praktický dětský lékař:
MUDr. Zuzana Kindlová, ordinace v Unhošti na Tyršově náměstí 89
Telefon: 723 046 221, web: www.kindlova.cz

Kde aplikaci stáhnout?
Zdarma ke stažení v

Praktický lékař pro dospělé:
MUDr. Jiří Soldatek, budova obecního úřadu
Telefon: 603 102 454

Tiráž
Více na www.online-team.cz/vobraze nebo na webových stránkách obce.
Upozornění
Obecní úřad Velká Dobrá žádá všechny pejskaře, aby uklízeli po svých psech. Udržujme, prosíme, v naší obci čistotu.
Návrhy na změny Územního plánu obce

Velká
Dobrá č. 3 je možno zasílat na OÚ
WEBOVÉ STRÁNKY OBCE:
WWW.VELKADOBRA.CZ
do 31. 12. 2011.
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Nové GYMSTORY
v OC Šestka umí
zbavit bolesti
zad i připravit
na Spartan Race
Nejmodernější posilovací
stroje z USA značky Hammer,
největší překážková dráha v ČR,
kryokomora či sauna a fyzioterapie.
To je jen část možností a služeb,
které nabízí nově otevřené
Fitness centrum Gymstory
v Obchodním centru Šestka v Praze
6 v blízkosti pražského letiště.
Ideální podmínky pro trénink tu
najdou všichni, maminky s dětmi,
profesionální sportovci, ale i široká
veřejnost. Moderní fitness koncept
využívá jak špičkové technologie,
tak netradiční metody tréninku.
Na skupinových i individuálních
lekcích trenéři pomáhají
s rozvojem přirozeného pohybu,
odbouráváním bolesti nebo
špatných pohybových návyků.
„Po galerii umění Sky Gallery Šestka
a herně Game World je nyní Gymstory
další volnočasovou službou, kterou
pro návštěvníky v obchodním centru
Šestka otevíráme. Věříme, že moderní
multifunkční fitness centrum na ploše
1 700 metrů čtverečních díky své
nabídce strojů, aktivit a lekcí uspokojí
i opravdu náročné klienty,“ říká Michaela

Němcová, centre manager OC Šestka.
Hlavním lákadlem pro návštěvníky
Gymstory je možnost vyzkoušet si
unikátní cvičební systém ideomotorické
terapie (IMT), který využívá přirozené
pohyby těla a šetrným způsobem
buduje stabilitu, sílu i hybnost kloubů
a dokáže se vypořádat s obvyklou bolestí
zad, kyčlí nebo ramen.

překážky na rovnováhu, nošení břemen,
nebo třeba přelézání stěn a konstrukcí,
všechny správné techniky si závodníci
natrénují u nás a na závodech je už
nic nepřekvapí,“ slibuje školitel trenérů
Václav Rázl.
Fitness centrum myslí také na všechny,
kteří se chtějí cítit fyzicky lépe nebo
cvičením vyřešit některé zdravotní
problémy. Využít tak mohou například
hodiny jógy nebo fyzioterapie či si
dopřát regeneraci v kryokomoře nebo
v sauně.
Koncept počítá i se zdravým pohybem
dětí. Přímo pro ně je určen dětský kurz
Jungle gym, kde děti při přelézání
překážek různých obtížností přirozenou
formou zlepší svou sílu i pohyblivost.

Velkou chloubou fitness centra je
také největší interiérová překážková
dráha v České republice. Návštěvníci
si na ní mohou natrénovat prakticky
všechny prvky, s nimiž se setkají
na OCR závodech, jako je Spartan
Race, Gladiator Race nebo Predator
Race. Gymstory je tak jediným,
navíc certifikovaným zařízením pro
organizaci NINJA GAMES v ČR i SR.
Přímo na fanoušky extrémních závodů
jsou zaměřeny i některé z tréninků
– od tříhodinových přípravných
kurzů pro úplné začátečníky, kteří
se s překážkami a celým konceptem
teprve seznamují, až po dlouhodobé
kurzy pro ty, kteří se chtějí znatelně
posouvat na výsledkových listinách
závodů. „V kurzech se zákazníci seznámí
prakticky se všemi prvky, které se
na závodech objevují. Ať už se jedná
o šplh na laně, ručkování, stabilizační

Stálí návštěvníci, ať už celého fitness
centra, nebo jen některých kurzů,
mají možnost využít členských karet
s výraznými slevami. Pro ty, kteří by
chtěli navštívit centrum zdravého těla
a vyzkoušet, jestli jim bude trénink
právě tady vyhovovat, jsou určeny běžné
jednorázové vstupy.

