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DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Oznámení o dobì a místì
konání voleb do Poslanecké
snìmovny Parlamentu Èeské
republiky
Starosta obce Dobřichovice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 2. června 2006 od 14.00 hodin do
22.00 hodin
v sobotu dne 3. června 2006 od 8.00 hodin do
14.00 hodin
2. Místem konání voleb je:
volební okrsek č.1 – pro voliče s bydlištěm
na Brunšově a v Luhu (celá pravobřežní
část obce) je volební místnost v Základní
škole Dobřichovice,ulice 5. května 40 (stará škola)
volební okrsek č. 2 – pro voliče s bydlištěm
mezi řekou Berounkou a celou Březovou
ulicí, resp. Pražskou ulicí od Sokolovny ke
Karlickému potoku včetně sídliště, je volební místnost v Základní škole Dobřichovice, ulice 5.května 40 (stará škola)

volební okrsek č. 3 – pro voliče s bydlištěm
na sever od Březové až k Polní a na sever
od Pražské až k Bezručově ulici, je volební místnost v Základní škole Dobřichovice,
ulice 5. května 40 (stará škola) .
Poznámka: Voliči z jižní části Březové ulice
jsou v okrsku č.2 a voliči ze severní části Březové ulice jsou v okrsku č. 3
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Michael Pánek, starosta obce

: Pøed volbami
V těchto dnech již máte volební lístky a jistě si
vybíráte koho budete volit. V naší obci se letos
žádné předvolební akce nekonaly, s výjimkou
setkání v sále MUDr. Fürsta, které uspořádal
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kandidát KDU-ČSL Jiří Růžek. A tak pouze
plakáty nám připomínají, že budou volby.
Z dalších kandidátů, kteří bydlí v našem bezprostředním okolí jsme oslovili pana Aleše
Rádla z Černošic, který je na 7. místě kandidátky ODS a zeptali jsme se ho:
Co je vaším hlavním tématem ve volební
kampani?
Podílel jsem se jako člen týmu Vlastimila
Tlustého na přípravě některých změn v daňové soustavě, takže doufám, že budu mít po
svém případném zvolení do sněmovny příležitost se aktivně podílet na jejich zavedení do
legislativní praxe. Prvořadým cílem ODS je totiž snížit daňovou zátěž pro individuální občany i pro podniky a nastavit pravidla pro využívání vybraných financí tak, aby sloužily
společnosti s větší efektivitou než je tomu
dnes.
Jak si myslíte, že dokážete pomoci obcím
v Poberounčí?
To úzce souvisí s druhou částí mé odpovědi.
V řadě případů jsou to právě rozpočty samospráv, které se rozhodující měrou podílí na
tom, zda člověk může místo svého domova
považovat za krásné a příjemné místo, do něhož se rád vrací, neboť je na něj pyšný. Při poslední změně rozpočtového určení daní došlo
k výraznému snížení příjmů téměř všech obcí
v naší oblasti Dolního Poberounčí a bohužel je
to znát na výrazném zpomalení investičních
aktivit.
Rád bych se tedy podílel na přijetí takových
pravidel pro rozdělení daňových výnosů ze
státního rozpočtu, které povedou k tomu, že
příjmy samospráv bude možno výrazně zvýšit.
vk

Rozkvetlé stromořadí na Palackého náměstí
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: Pozor na konec platnosti
obèanských prùkazù
Obecní úřad upozorňuje občany, že dnem 31.
prosince 2006 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do
konce roku 1996, i když je na nich vyznačena
platnost „bez omezení“. Ve vlastním zájmu si
již nyní požádejte matriku obecního úřadu
o vystavení nového OP. Potřebujete k tomu
předložit starý OP, jednu fotografii pro OP,
v případě změn adresy, rodinného stavu, vzdělání a pod. ještě navíc doklad o této změně.
Výjimku z tohoto nařízení mají občané narození před 1. lednem 1936. V jejich případě

22. května 2006 / ročník 12.5 / Dobřichovice
platnost občanských průkazů vydaných do
konce roku 2003 končí dnem 31. prosince
2008, a to i v případě, že je na nich vyznačena neomezená platnost.
lb

sujte na Obecní úřad Dobřichovice, Vítova 61,
252 29 Dobřichovice.
ph

: Oznámení obce

V neděli 18. června 2006 od 11 hodin v Dobřichovicích se bude při příležitosti svátku Těla
a Krve Páně (Boží Tělo) konat slavnostní mše
svatá spolu s procesím.
Procesí vyjde od kaple sv. Judy Tadeáše
v areálu zámku, půjde ulicí 5. května přes Křižovnické náměstí a nádvořím zámku se vrátí
zpět.
ph

Obec Dobřichovice zveřejňuje záměr prodat
pozemky č. parc. 1267/13 (zahrada, 372 m2)
a č. parc. 1267/17 (zahrada, 702 m2). Jedná
se o nestavební pozemky, které tvoří prostor
kolem bytových domů čp. 877, 878 a čp. 624,
625 v Anglické ulici, včetně přístupových komunikací. Připomínky k tomuto záměru adre-

: Boí Tìlo v Dobøichovicích

ZAJÍMAVOSTI
: V Dobøichovicích se narodilo
miminko
Toto sdělení zdánlivě neznamená nic mimořádného, protože se u nás rodí každý rok v asi
30 dětí. Že se děti rodí „u nás“ jen tak říkáme,
ale není to vlastně pravda. Miminka se nerodí
přímo v Dobřichovicích, ale většinou v porodnicích v Praze. Dobřichovice mají svojí matriční knihu narozených (do další knihy se zapisují sňatky a do další zemřelí), ve které byl
poslední zápis v roce 1982, kdy se přímo zde
v Dobřichovicích narodil chlapeček.
Naše matrikářka, paní Brunclíková, knihu
letos opět použila a po 24 letech do ní zapsala nového občana, který se po mnoha
letech opět narodil doma, v Dobřichovicích,
v Lesní ulici. Je to holčička a přejeme jí hodně zdraví a jejím rodičům, aby z ní měli vždy
jen radost.
vk

: Pøedvolební setkání

mandát těm, kteří jsou připraveni vaše zájmy
prosazovat a hájit.
PhDr. Jiří Růžek,
kandidát KDU-ČSL do PSP ČR

: Návštìva americké školy
Základní škola v Dobřichovicích hostila ve
dnech 9. až 12. dubna partnerskou školu Wisconsin Heights High School z Mazomanie,
z USA, ze státu Wisconsin. Byla to v pořadí již
pátá jejich návštěva a společné sedmé setkání
s milými a přátelskými lidmi z amerického venkova, asi 20 mil od města Madisonu. S kolegyní Jeri Springstead úzce spolupracuji již devátý rok. Bez vzájemné spolehlivosti, tolerance
a zápalu pro věc by tento vztah tak dlouho nefungoval. Po spolupráci s německou školou
v Eschwege, se kterou slavíme letos 10. výročí, je to druhý nejdelší stále fungující vztah.
Letos přijela skupina 20 studentů ve stáří od
16 do 18 let a tří učitelů. Jako pokaždé Ameri-

čané jeli navštívit též naši společnou partnerskou školu v Eschwege, kde pobyli v rodinách
5 dnů a po Dobřichovicích navštívili na zbývající 3 dny Bavorsko jako poznávací výlet.
Bohužel nám během návštěvy počasí vůbec
nepřálo a tak místo pečlivě připraveného programu jsem musela trochu improvizovat.
V neděli po příjezdu vlakem z Německa byli
studenti i učitelé ubytováni v rodinách. Paní
Jeri Springstead s manželem byli ubytováni
u mě a jejich kolegyně Julia bydlela u mé kolegyně Petry Kobzové, která mi po tyto dny
pomáhala vše organizačně zvládnout. V pondělí po oficiálním přivítání panem ředitelem
Stejskalem, bylo vzájemné předávání výtvarných prací žáků obou škol. Naši školu v této
oblasti reprezentovaly Katka Palmeová, Štěpánka Ryšavá, Nikol Havlová, Veronika Pecharová a Martina Pecharová. Dále následoval program v Praze za deštivého a velmi
chladného počasí. Druhý den byl ponejvíce
v plánu rodičů a partnerů. Jestliže rodiny ne-

Američtí studenti na dobřichovickém nádraží

Vážení spoluobčané, milí přátelé! Děkuji
všem, kteří přijali mé pozvání a přišli na předvolební setkání, jež se konalo 12. května v sále dr. Fürsta. Bylo potěšující a povzbuzující vidět pohromadě tolik lidí, kteří sdílejí stejné či
podobné politické představy. Musím zdůraznit,
že pro mne bylo velmi inspirativní slyšet vaše
názory na politiku komunální i politiku parlamentní. Myslím, že jsme měli možnost si společně ověřit, že nám není lhostejné, jakým
směrem se bude ubírat česká společnost; že
máme zájem a snahu tento vývoj ovlivnit.
Jsem vám vděčný, že jste vyjádřili podporu
politice občanu otevřené demokracie; politice,
v jejímž zájmu je občan, nikoli stát; politice,
která poskytuje občanu prostor pro rozhodování o sobě samém namísto státního či stranického dirigování.
Prosím a žádám vás, abyste udělali ještě ten
poslední krok a svým volebním hlasem dali
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mohly program zabezpečit, já a ostatní učitelé jsme s těmito studenty jeli opět do Prahy
a prohlédli si to, co jsme v pondělí nestihli. Ve
středu jsme se všichni naposledy sešli na
dobřichovickém nádraží, rozloučili se a naše
cesty se opět rozdělily. My pospíchali do školy
stihnout zbytek středečního vyučování a naši
hosté odjeli do Bavorska poznávat další krásy
Evropy. Domů pak šťastně dorazili v neděli 16.
dubna. Hned po jejich příjezdu jsem obdržela
zprávu s poděkováním za hezké chvíle strávené s našimi dětmi. Všem se u nás moc líbilo.
I přes některé problémy bych se ráda i já s našimi dětmi opět podívala do mně známých
míst a umožnila jim tak opět navštívit své nové přátele. Problémy vidím především v získání víz na americkém velvyslanectví, kde si
každý bude muset vyřídit vízum jednotlivě
a včas, abych mohla s dostatečným předstihem zarezervovat letenky.
Závěrem bych ráda poděkovala všem našim
rodinám, které americké studenty ubytovaly,
za poskytnutou péči.
Hana Kubíková

: Konec topné sezóny.
Po dohodě s redakcí informačního listu, jsem
se rozhodl připomenout Vám pár věcí, které
bychom měli dělat, ale jaksi je z mnoha důvodů, ať je to neznalost, pohodlnost, nebo jiné
argumenty, neděláme.
Prakticky nám již skončila topná sezóna, počasí se doufám umoudřilo a předlouhá letošní
zima skončila v análech kronikářů a statistikách meteorologů. Zima je spojena především
s vytápěním našich příbytků. Po euforické době plynofikace údolí Berounky, je možno opět
sem tam zahlédnout hnědý dým z pevných
paliv. O tom však hovořit nechci, tyto problémy
přenechám energetikům a ekologům. Nás
z hlediska bezpečnosti zajímá zajištění topidel, komínů a kouřovodů. Chtěl bych všem
proto připomenout, že k zajištění požární bezpečnosti topidel a tepelných zdrojů a spotřebičů platí řada technických předpisů, které bychom měli dodržovat. Pokusím se Vám je ve
stručnosti, ale jasně definovat.
Od roku 1981 (!!) platí vyhláška MV ČSR
č. 111/1981 Sb. o čistění komínů, která stanoví, že komíny tepelných zdrojů o výkonu do 50
kW, tj. komíny pro rodinné a rekreační domky,
by se měly čistit 6x ročně. To platí pro spotřebiče na tuhá paliva. U spotřebičů (zdrojů) na
plynná paliva by se komíny měly čistit 2x ročně a u rekreačních objektů, kde se topí nárazově min. 1x ročně. Podle živnostenského zákona je tuto činnost oprávněna vykonávat
pouze koncesovaná firma, nebo fyzická osoba, vlastnící na tuto činnost oprávnění, tj. kominická firma.
Já vím, že nastává období dovolených, je před
prázdninami a mnozí z Vás jsou myšlenkami,
kdesi na Jadranu, v Karibiku, nebo na horách.
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Tak co nás tady s tím otravují na začátku léta.
Tím spíše by jste se měli zamyslet v předstihu
nad uvedenými řádky a pro Vaši vlastní bezpečnost si před začátkem příští topné sezóny
(která se mimochodem přiblíží, ani nebudeme
vědět jak), zajistit termín kontroly odbornou firmou. Ve statistikách Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje stojí požáry od komínů, kouřovodů a vadných topných těles stále na špici vyhodnocených požárů a ono je
pak dobré, když nad spáleništěm diskutujete
s pojišťovacím agentem o výši plnění škody
a máte v ruce doklad o tom, že topná soustava byla bez závad. Toliko k základní legislativě.
Jak jsem již předeslal, jedním ze základních
právních předpisů z oblasti bezpečnosti a požární ochrany tepelných zdrojů, je citovaná
stařičká
vyhláška
ministerstva
vnitra
č. 111/1981 Sb., kterou nenašel odvahu nikdo
v naší legislativní „smršti“ novelizovat. Dále se
instalace a provozu tepelných zdrojů a spotřebičů přímo dotýkají :
vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, kterou se provádí zákon o požární
ochraně a to oddíl 9, „Některé podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob“, zejména
§ 43, odst. 1) – komíny a kouřovody, který právě odkazuje na citovanou vyhlášku
č. 111/1981 Sb. a dále § 46 – stavební prevence, kde jsou specifikovány podmínky z hlediska stavby, opravy a rekonstrukce topných
systémů a zařízení.
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody (navrhování a připojování spotřebičů paliv). Tato
norma stanoví technické podmínky na konstrukční uspořádání a provedení komínů a připojování spotřebičů. Možná by se do ni mohli
podívat současní nebo budoucí stavebníci rodinných domků, nebo rekreanti uvažující s rekonstrukcí chaty, neboť v části 6 „navrhování
komínů“, jsou mimo jiné obrázky vyústění komínových hlav nad střechu a bezpečné vzdálenosti k sousednímu objektu (jejda, to máme

kolem sebe porušení technických předpisů!).
Dále je v této ČSN důležitá stať č. 8 s názvem
„Připojování spotřebičů“. Zde se dělí na spotřebiče na tuhá, kapalná a plynná paliva, na
spotřebiče lokální a ústřední. A tok bychom
mohli pokračovat dále.
Dalším důležitým technickým předpisem je ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost
tepelných zařízení. Tato norma nám jednak
definuje co to je tepelné zařízení (spotřebič)
z technického a provozního hlediska a požadavky na jejich bezpečnost. Údaje této normy
jsou závazné především pro výrobce a servisní organizace těchto zařízení, nicméně i pro
prostého občana jsou zde závazné a užitečné
pokyny, zejména o bezpečných vzdálenostech spotřebičů, kouřovodů a topných těles od
hořlavých konstrukcí. Tak například tabulka 1
ČSN 06 1008 nám stanoví bezpečné vzdálenosti pro jednotlivé spotřebiče na různé druhy
paliv, vzdálenosti kouřovodů od hořlavých
stěn apod. Mimo jiné články 5.1.3.2 a 5.1.3.3..
s názvem „Izolační podložky“, požadují u krbů,
krbových vložek a lokálních kamen na tuhá
paliva izolační podložky z nehořlavých hmot,
které přesahují půdorys topeniště nejméně
800 m kolmo na otevřenou, nebo otevíranou
stranu a 400 mm do boků. Je zde i poznámka
o umístění tepelných spotřebičů v garážích
pro motorová vozidla a ruku na srdce, kolik
z Vás má v garáži Petry, nebo staré Klubky,
nebo otevřenou tepelnou elektrickou spirálu.
Příjemné prožití léta Vám přeje
Mgr. Jiří Tesař
Poznámka redakce:
Požádali jsme pana Tesaře o napsání tohoto
článku, protože se nám zdá, že péči o komíny
se u nás nevěnuje dostatečná péče. Když
všichni topili uhlím, museli komín čistit, protože
netáhl a doma byla zima. Proto věnujte pozornost nejen tomuto článku, ale i vašim komínům,
abyste nedopadli jako na fotografii nahoře.
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NÁZORY
: Vandalismus v obci
Poslední dobou se v obci bohužel opět rozmáhá vandalismus. Jen za posledních několik
měsíců došlo dvakrát k počmárání fasády školy – poprvé byli viníci chyceni a škoda byla
částečně uhrazena rodiči několika z nich, ti co
se na náhradě škody nepodíleli, jsou však nyní trestně stíháni.
Před několika týdny někdo zapálil tabuli školní naučné stezky před vilou Pellé v Krajníkově
ulici (viz foto), přičemž i ostatní tabule naučné
stezky jsou do značné míry poničeny.
Na novém chodníku v Karlické ulici byla již
opakovaně rozbita zapuštěná světla osvětlující sochy, osvětlení na nové lávce již také neodolalo „snažení“ vandalů. Toto byl jen malý výčet nejkřiklavějších příkladů vandalismu
v obci, daly by se samozřejmě najít mnohé
další. Opravy zničeného majetku obce stojí
obecní rozpočet nemalé částky. Jen pro ilustraci bych uvedl, že oprava zničených a poškozených tabulí naučné stezky bude stát cca
30 tis. Kč, výměna každého skla z rozbitých
lamp osvětlení soch v Karlické ulici přijde na
5000,- Kč a jedno zničené osvětlovací těleso
na lávce přijde dokonce na 6000,- Kč.
Za následující myšlenku by mě určitě neměli
rádi různí pseudoochránci lidských práv, ale
myslím, že většina z vás by s ní souhlasila. Ve
středověku se viníci přivazovali k pranýři, kde
si na ně mohl každý ukázat a takovýto člověk
byl veřejně opovrhován. Myslím si, že když už
se někdy podaří chytit člověka ničícího třeba
právě obecní majetek, určitě by pro něj bylo
(samozřejmě kromě kompletní úhrady škody)

dostatečným trestem, že by jeho fotografie byla zveřejněna třeba v informačním listě a na internetových stránkách obce. Myslím, že by si
pro příště své destruktivní choutky nechal zajít. To však bohužel dnešní legislativa neumožňuje, přičemž nejpřísnější ochrana je poskytována nezletilým a mladistvým pachatelům
přestupků a trestných činů, kteří mají podle
mého názoru na svědomí značnou část výše
zmíněných vandalských činů.
V souvislosti se značnými škodami na majetku uvažuje obec mimo jiné o instalaci kamer
snímajících místa, která jsou často terčem
vandalů, ale i např. nově budované parkoviště u nádraží, kde docházelo k častým vykrádáním stojících automobilů.
V závěru bych vás chtěl požádat o to abyste
nebyli nevšímaví k dění v obci a v případě, že
uvidíte, jak někdo ničí cizí majetek, okamžitě
volejte policii. Díky včasné reakci občanů tak
byli v loňském roce chyceni „umělci“, kteří zničili fasádu školy.
P. Hampl

: A co dìti?
Mají si kde hrát?...
Píše se rok 2006 a v naší obci není ani jedno
místo, které bychom mohli nazývat „dětským
hřištěm“. Kromě soukromých zahrad, které
jsou přístupné jenom pozvaným, není v Dobřichovicích jediné veřejné místo, kde by se
mohli děti scházet se svými vrstevníky a hrát
si na zdravém vzduchu. A právě takové hraní
si v kolektivu formuje sociální postoje našich
dětí a nenahradí je řízené akce ve formě růz-

Účastníci úklidu obce po skončení celé akce. Díky Vám všem

Zničená tabule v Krajníkově ulici
ných kroužků. Ve věku počítačových her
a dětských televizních programů chybí mnoha dětem pohyb. Například v Čerčanech tento problém vyřešili a dětské hřiště si vybudovali. Nečekejme pomoc „shora“. Je pryč
doba, kdy současně se sídlištěm vyrostlo
dětské hřiště. Podle vzoru kresleného krtka si
pomožme sami.
Mateřské centrum Jablíčko se s tímto problémem obrátilo na radu obce. Obec myšlenku
dětského hřiště podpořila a navrhla několik lokalit. Je to park, zahrada ZUŠ v Lomené ulici,
obecní pozemek u lávky a jedná se i o pozemcích Sokola. Obec ráda poskytne pozemek, ale horší to je s finančními prostředky.
Rozpočet je dlouhodobě napjatý a stále ještě
existuje mnoho investičních akcí, které mají
přednost. Přesto se našlo počátečních 50
000,- Kč ve formě grantu. Byla také podána
další žádost o grant, ale stále je málo peněz.
Pokud by vás zajímalo, jaké jsou možnosti
a ceny jednotlivých prvků na trhu, doporučujeme: www.prolemax.cz, www.kompan.cz,
www.huck.cz, www.karim.cz, www.benjamin.cz,
www.tomovy-parky.cz.
Doufáme, že jsme tímto článkem oslovili i ty
spoluobčany, kteří nemají v současné době
malé děti, protože budeme potřebovat velkou
podporu. V dalším vydání Informačního listu
se opět dozvíte, jak akce DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
pokračuje a pokud máte nějaké dotazy a připomínky, obraťte se na internetovou adresu
hristedobrichovice@seznam.cz.
Za mateřské centrum Jablíčko
Jana Bukačová a Barbora Pelikánová.

: Úklid v obci vìtšinì dobøi−
chovických pøipadá zbyteèný!
Jako již každý rok se na oslavu Dne země
konal úklid naší obce. Čekali jsme, že jako
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v minulých letech se této akce účastní velký
počet Dobřichovických občanů. Jaké bylo
však naše rozčarování, když se v sobotní
krásné ráno před školou objevilo jen pár nadšených jedinců. Opět to utvrdilo můj názor,
že lidé si umí jen stěžovat, ale když se mají
osobně zapojit, nikdy to nevyjde. Ani nechci
vypočítávat kolik jsem již slyšela stížností na
čistotu naší obce. Lidé se dokonce pouštěli
do rozhořčených diskusí: „Jak oni sami
by…!!“ Avšak „skutek-utek“.
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Z mého pohledu (matka dvou dětí) mi přišlo
velmi líto, že se kromě těch pár výjimek nezúčastnili žádní rodiči s dětmi. Právě dětem se
takovéto akce zapisují hluboko do podvědomí.
Snad je nám všem jasné, že jsou to právě děti, ze kterých vyrostou mladiství, kteří se nemálo podílí na znečišťování okolí (a to již nehovořím o „sprejerech“ a jiných typech
vandalismu). Proč jim nejít od dětství příkladem?! Vždyť určitě nemusím připomínat, že
kopírují to, co vidí v rodině a nejbližším okolí.

Zkusme tedy někdy obětovat nějakých těch
pár hodinek nejen na vzdělání a sport, ale i na
vybudování si vztahu k našemu bezprostřednímu okolí – jeho čistotě a kráse, a to nejen za
naším plotem! Není přeci již nutné připomínat,
že je pryč doba, kdy veškerý „erár“ byl jaksi cizí, ačkoli byl nás všech!
Naše poděkování patří i celé jedné skupině
z Diagnostického ústavu, která uklízela okolí
Karlického potoka a sídliště.
pk

Nejdůležitější a nejpřesvědčivější i pro materialisty (kteří nevěří v energii a vnitřní sílu potravin, kterou biopotraviny mají mnohem vyšší) je
vysoký obsah chemických látek v běžných potravinách. Chemizace těchto potravin je způsobena používáním umělých látek při pěstování, chovu, zpracování a výrobě. Toto vše je
v ekologickém zemědělství zakázáno. Nesmí
se používat umělá hnojiva, pesticidy, herbicidy,
geneticky modifikované organismy, antibiotika
(jen ve výjimečných případech a to jen pro nemocného jedince, ne pro všechny kusy ve stáji jako prevenci, jak tomu bývá v klasických velkochovech). Nesmí se používat žádné
hormony (ani růstové – na abnormální přírůstek váhy, ani jiné hormony např. pro synchronizaci říje všech krav ve velkochovu, aby se inseminace mohla provést najednou!).
Při zpracování potravin se nesmí přidávat
umělá aditiva (tzv.éčka). Tyto látky se v potravinářství přidávají do potravin k vytvoření jejich
chutí a vůni (regulátory kyselosti, antioxidanty,
posilovače chuti), k prodloužení trvanlivosti
(stabilizátory a konzervanty), k vytvoření potřebné konzistence a barvy (emulgátory, modifikované škroby, barviva). Některé z těchto látek se běžně vyskytují v přírodě ( karotein
a další) a jsou neškodné a někdy i léčivé (lecitin), ovšem většina z nich je uměle vyrobena
a jsou pro zdraví někdy až velmi škodlivá (glutaman sodný, dusitanové soli, fosforečnany
s mnoho dalších). Jen pro vaši představu –
v oblíbených Lentilkách jsou použity leštící látky chemicky vyrobené (dvě leštící látky, dvě
aromata, sedm barviv – pět z nich jsou alergeny a látky vyvolávající astmatické stavy, rakovinu a různé nežádoucí reakce u citlivých jedinců, tři z nich jsou dokonce zakázány
i v USA! Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) sní každý Evropan
v běžných potravinách minimálně 2,5 kg chemických látek!
Biopotraviny toto všechno neobsahují a jsou
díky tomu nejen chutnější, ale především
zdravější a plnohodnotnější.

Je potřeba však také uvést, že vzhledem k tomu, že se při jejich produkci nesmí chemické
látky používat, je zde nutný vyšší podíl ruční
práce a také je v bioproduktech většinou také
vyšší podíl prvotních surovin (např. 450 gramů
biokečupu, který nyní mám v kuchyni, bylo vyrobeno z 1,5 kg celých bio rajčat. Zato u „obyčejného“ kečupu, který jsme dříve kupovali je
u stejného množství použito jen 0,56 kg rajčat!), je cena v porovnání s cenou produktů
z konvenčního zemědělství o 20 – 40% vyšší.
Možná jste již také slyšeli pojem „biologickodynamické zemědělství“. Je to vyšší stupeň
ekologického zemědělství, kde se kromě „klasických“ metod ekologického pěstování, používají různé nálevy a výluhy z rostlin apod., využívá se také znalosti pohybu měsíce a jiných
kosmických těles vzhledem k naší zeměkouli
a pracuje se také s takzvanými elementárními
bytostmi.
Je nutné zdůraznit, že je zdravější, levnější
a ekologičtější kupovat produkty vypěstované
a vyrobené v České republice.
Toto krátké seznámení s ekologickým zemědělstvím a biopotravinami zakončím pár praktickými doporučeními a adresami.
Budete-li ještě stále potřebovat přesvědčit
o přechodu na biostravu nebo si jen najít nové
informace. Je možno hledat například v časopisech BIOnoviny, Prameny zdraví, Aperio,
měsíčník Camphillu v Českých Kopistech, knize „Vím co jím“ a v dalších. Avšak v dnešní internetové době mohu doporučit následující
adresy (www.pro-bio.cz, www.biospotrebitel.cz,
www.countrylife.cz, www.agronavigator.cz,
www.albiostyl.cz,
www.greenpeace.cz,
www.hnutiduha.cz) a pod heslem „biopotraviny“ jich najdete další stovky.
A nyní kam pro biopotravinami v našem okolí?
Tzv. „biokoutky“ mají již i v našem okolí jak
v potravinách v centru Dobřichovic (Jednota),
tak i v Esso marketu v Letech. Kromě oleje
jsou to však bohužel zatím pouze suché produkty – rýže, luštěniny, čaje, oříšky…), a na
maso, mléko, jogurty, sýry, tofu a ostatní sójo-

EKORÁDCE
: Ekorádce trošku jinak aneb
co vše také souvisí s „ekologií“
Rozhodla jsem se, že na tomto vyhrazeném
místě budu příštích pár čísel věnovat tzv. domácí ekologii. Věci, které řeším dennodenně.
Začnu tedy přinášet konkrétní rady, které se
týkají našich životů v domácnosti a našeho
zdraví. Témata se budou věnovat ekologickému zemědělství, biostravě, přírodní kosmetice,
ekologicky-šetrným domácím úklidovým prostředkům, přírodním hračkám, psychosomatice a dalším.
První kapitolu jsem se rozhodla věnovat seznámení s ekologickým zemědělstvím, protože z něj bude posléze spousta dalších témat
vycházet. Je mi jasné, že většina z vás ví, co
se pod tímto názvem skrývá. A tak jen zopakuji pár hlavních bodů.
BIOPOTRAVINY
Potraviny, které jsou vyrobeny z produktů ekologických farem nesou „předponu“ BIO, proto
– „biopotraviny“. Produkty, které jsou vyrobeny
v ekologickém zemědělství jsou označeny následujícími symboly:
Produkty pocházející ze zahraničí mohou mít
následující značku:

Tato značka zaručuje, že potraviny pocházejí z ekologického zemědělství a celý proces jejich pěstování, zpracování, balení
atd. byl kontrolován. V ČR zastřešuje tuto
certifikaci a kontrolu Ministerstvo zemědělství prostřednictvím kontrolní organizace
KEZ, o.p.s.
Ekologické zemědělství je přátelské k životnímu prostředí, takže na ekofarmách je mnohem větší rozmanitost ptáků, motýlů a dalších
rostlinných a živočišných druhů.Zvířata jsou
chována v přirozených podmínkách podle
svých nároků a potřeb, s dostatkem pohybu
a přirozenou stravou.
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vé produkty si asi budeme muset počkat. Dalším místem je obchůdek Racio v Radotíně
(u hlavní křižovatky), kde je dokonce i výrobna
některých zdravých potravin. Dále je také možno nakoupit v potravinách ve velkotržnici Lipence, kde již nyní rozšiřují koutek biopotravin.
Pro větší nákupy se samozřejmě hodí velkoobchod firmy Country life, který je v Nenačovicích u Loděnic. Farma na „Bio vejce“ a další
produkty je ve Zvoli u Prahy (fa. Abatis a.s.).
A kam v Praze?
Obchůdky Countrylife (Praha 1), Albio (Praha
1,5,6), Rozmarýna (Praha 5 – Anděl), další malé obchůdky se zdravou výživou a samozřejmě
biokoutky v supermarketech (Carrefour, Tesco,
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Interspar, Delvita), tady všude je možno v biokvalitě koupit také maso, mléko, jogurty, dětské
přesnídávky, rostlinná mléka a další.
Z domova, z křesílka?
Je možné si také objednat zboží přes internetové obchody například na stránkách
(www.rozmaryna.cz, www.dobrykramek.cz,
www.biosfera.cz, www.biopotraviny.cz, Chcete
zkusit zajít do nějaké restaurace, kde si můžete dát nějaký ten „bioobídek“? V okolí bohužel
nic neznám, ale v Praze je to například restaurace Albio v Truhlářské ulici, restaurace
Country life v Melantrichově ulici – pouze některý sortiment je z bioprodukce. Existuje zde
také již stále více tzv. bufetů prodávajících ry-

chlé „bioobčerstvení“. A nyní se snad již můžeme těšit na řetězec s názvem „BioCafé“, který
bude nabízet jídla a nápoje v biokvalitě a měl
by mít více provozoven po Praze (první bude
zanedlouho v Americké ulici). Zkusme tedy
kvantitu vyměnit za kvalitu a investovat tak nejen do zdraví svého a svých dětí, ale také do
kvality života jiných tvorů a do ochrany přírody.
Příští článek v Informačním listu budu věnovat
přírodní kosmetice (pro dospělé i děti) a neškodným čistícím prostředkům. Jakékoliv vaše
dotazy odpovíme na naší adrese: ekokomise@volny.cz
Krásný zbytek jara přeje
Petra Kratochvílová

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Ligové soutìe ve volejbale
muù i en skonèily
Volejbalisté vyhráli opět 1. ligu, ale do extraligy nepostoupili
Prvoligová sezóna 2005 – 2006 byla pro družstvo našich mužů velmi zdařilá. Podařilo se jim
znovu po čtyřech letech zvítězit nejen v základní části soutěže, ale úspěšně projít i její nadstavbovou částí a suverénním vítězstvím v playoff si vybojovat účast v baráži o extraligu.
O postup do nejvyšší volejbalové soutěže se
naši utkali s extraligovými Benátkami, kterým
šlo o hodně, neboť prohra s našimi by je odsoudila k sestupu do 1. ligy. O výsledku prvních čtyř utkání jsme čtenáře informovali v minulém čísle – naši v nich třikrát prohráli
a v jednom zvítězili, dokonce na hřišti soupeře. V pátém utkání naši hráči na tento úspěch
nenavázali, prohráli 1:3, což rozhodlo o tom,
že i v příští sezóně budou hrát „jen“ první ligu.
Rozhodně však nemusejí být zklamaní – dokázali, že svým volejbalovým uměním si mohou troufnout i na družstva zkušenější, jejichž
materiální zázemí se s podmínkami našich nedá srovnávat.
Závěrečná tabulka první ligy po play-off a utkáních o udržení (poslední čtyři družstva):
1.
Dobřichovice
2.
Staré Město
3.
České Budějovice
4.
Kladno B
5.
Brno B
6.
ČZU Praha
7.
Havířov
8.
Olomouc
9.
Jablonec
10.
MFF Praha
11.
Česká Třebová
12.
Hradec Králové
Družstvo našich žen, které hraje druhou ligu,
se během celé soutěže drželo na předních
místech, ale závěr se mu nevydařil. Závěrečná tabulka druhé ligy žen:

1.
SKP Ústí n. L.
2.
Spartak Ústí n. L.
3.
Děčín
4.
Český Krumlov
5.
Neratovice
6.
Plzeň
7.
Dobřichovice
8.
Šanov
9.
České Budějovice
10.
Kralupy nad Vltavou
Také B družstvo mužů, které hraje krajský
přebor 1. třídy, už svou soutěž skončilo. Celkově se umístilo na třetím místě z deseti
účastníků, když o druhé místo je připravilo
pouze horší skóre.
Pro B družstvo žen, které hraje krajský přebor
2. třídy, sezóna skončí až 3. června závěrečným utkáním v Rakovníku. V době uzávěrky
jsou v průběžné tabulce na čtvrtém místě.
HgS

: Z Popelky princezna
aneb úspěch dobřichovických basketbalových
minižákyň
Loňský říjen naše družstvo minižákyň vstoupilo po dvou letech přípravy do oficiální soutěže basketbalového svazu. Jejich pouť premiérovou sezónou byla provázena v první částí
neuvěřitelně velkou marodkou, která postihla
zejména klíčové hráčky. Nicméně druhá půlka
soutěže již byla lepší a výkony všech hráček
šly obdivuhodně nahoru. V posledním utkání
sezóny před zraky mnoha fanoušků jsme doma exhibičně hostily poslední družstvo tabulky a již bylo jasné, že obsadíme konečnou
druhou příčku v krajském přeboru. Toto umístění nás opravňovalo k účasti na B mistrovství
republiky, kde se sešla kromě nejlepších 6
družstev (ta startovala na A mistrovství) kompletní špička České a Moravské košíkové této

Sokol Dobřichovice – minižákyně oddílu košíkové jsou desáté nejlepší v celé ČR
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kategorie – vítězové krajů a druhá družstva
v krajských přeborech. V této elitní společnosti zástupců okresních a krajských měst figurovaly malé Dobřichovice. A rozhodně se
neztratily.
V prvním utkání turnaje pořádaného ČBF
jsme nastoupily proti domácím OSK Olomouc
a po nepřesvědčivém výkonu prohrály o 30
bodů. V odpoledním utkání jsme narazily na vítěze severních Čech – Českou Lípu. Holky už
zahrály svojí dokonalou obranu a vítězstvím si
zajistily postup mezi nejlepších 6 družstev turnaje. Tím byl náš výkonnostní cíl splněn, ale
ještě nás čekaly 4 utkání o celkové umístění.
Neděle ráno nám postavila do cesty náš známý Prosek Praha….Ještě počátkem sezóny
jsme s nimi prohrávaly o 40 bodů, ale super
výkonem našich hráček jsme po 1 vedly 18:7.
Soupeř hnán touhou po postupu do finálové
trojky dotahoval a dotahoval…Bohužel v polovině poslední čtvrtiny jsme v touze za vítězstvím a tím jistou medailí začaly zmatkovat
a tak jsme vyhrané utkání prohrály o 5 bodů
v poslední minutě. Zvítězila soupeřova větší
zkušenost. Slzičky v šatně prolévaly nejen naše hráčky, kterým se tak rozplynul medailový
sen, ale i soupeř, který do finále postoupil právě na náš úkor (obě družstva se velice kamarádí). Odpolední utkání již bylo ve skupině o 4.
– 6. místo a čekaly nás Pardubice. Děvčata
výborně bránila, konečně se herně chytly
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i opory družstva a tak vítězství o 20 bodů nám
dávalo reálnou šanci na 5. místo. Pondělní dopoledne už přineslo jen velikou únavu (minulý
týden jsme byly 4 dny na turnaji na Kladně –
2.místo) a v boji o 4. místo silný Hradec Králové. Dostat děvčata do tempa vypadalo jako nadlidský úkol, kromě únavy byla i drobná zranění a šrámy z předchozích utkání, ale holky to
dokázaly. Sáhly si na dno svých sil, se soupeřem odehrály vyrovnané 3 a v poslední předvedly nejen výborný basketbalový výkon, ale
i psychický a po vítězství o 7 bodů vypukla jen
těžko popsatelná radost.
Při závěrečném vyhlášení běhal mráz po zádech. Družstvo malých Dobřichovic, složeno
z děvčat z celého Poberounčí stálo těsně pod
stupni vítězů a zařadilo se tak mezi elitu minižákovské košíkové pro rok 2006. Svým 4. místem na B mistrovství je vlastně 10. nejlepším
týmem v republice!!!!! Nejlepším obráncem týmu byla zvolena vedením turnaje Pavla Rusá
a do nejlepší pětky hráček celého turnaje se
dostala Kateřina Brejlová.
Děkujeme těmto hráčkám :
Čechová Bára, Rusá Zuzana, Kabrhelová
Kristýna, Marcovichová Tereza, Petelíková Beáta, Havrdová Kačka, Brucknerová Kája, Dolášová Martina, Burešová Lucie, Rusá Pavla,
Mrázová Pavla, Čechová Tereza, Brejlová
Kačka, Štíbrová Klára, Koudelková Žanatea,
Kolářová Lucie a Pulcová Eliška.

Jedná se o obrovský úspěch dobřichovické
košíkové. 10. místo našich minižákyň v republice a 2. místo v krajském přeboru. Starší žákyně v krajském přeboru obsadily 3. místo
a dvě hráčky tohoto družstva jako hostující do
partnerské BA Sparta jsou čerstvými mistryněmi republiky !!!
Dorostenky i pro roky další udržely dorosteneckou ligu svým konečným 7. místem. Nyní jsou
doplněny příchozími žákyněmi a tento nově
vzniklý kvalitní tým bude pomýšlet na vyšší příčky. Ženy v kraji po výborném začátku přišly o trenéra a tím i o možnost dostat se do finálové čtyřky. Příchodem nových mladých hráček ale
s finálovou čtyřkou pro příští sezónu počítáme.
Poslední akcí sezóny bude turnaj minižákyň
na festivalu v Žilině. Vytvoří se nová družstva
pro příští sezónu a lehkým posezónním tréninkem doplněným několika přátelskými utkáními
se budeme pomalu loučit s touto úspěšnou
sezónou. V srpnu nás pak čeká soustředění,
hromada dřiny a potu a doufejme, že úspěšná
sezóna 2006/2007.
Děkujeme hráčkám, rodičům, sponzorům, trenérům a doufáme, že další basketbalové výkony budeme předvádět před zraky spokojených diváků ve všech kategoriích.
Hana Geisslerová Brejlová
POZOR !
Doplňujeme družstvo přípravky – děvčata ročníku 1995 a 1996. Volejte 736-673909.

KULTURA
: Umìní na dobøichovickém
zámku
Když se v sobotním odpoledni začaly z nádvoří dobřichovického zámku ozývat zvuky bubnů,
bubínků a nejrůznějších perkusí, bylo to neklamné znamení, že začala koncertní část festivalu „Umění na zámku“, který tu byl pořádán
ve dnech 12. a 13. května. V pátek se konala
vernisáž výstavy obrazů, plastik a fotografií,
v sobotu pak odpoledne divadelní představení
pro děti v podání souboru Buchty a loutky,
a v podvečer koncert. Zahájil ho soubor Létající koberec, při jehož sugestivních rytmech
jsem na nádvoří přicházel, prohlížel si výstavu
a posléze se usadil do improvizovaného hlediště. Po hudbě, která posluchače přenášela
někam do Afriky a na Blízký východ, přišla kapela, která hraje to, čemu se říká keltský rock.
Šestice výborných muzikantů se jmenuje Dick
O´Brass a její hudba má původ v Bretani, Irsku
a Skotsku. Dominantním zvukem tu jsou dudy,
flétny, irská píšťala a bretaňský bombard, to
vše v podání Tomáše Nedělky, hlavního zpěváka kapely, kterého doprovázejí housle, keltská harfa, kytara, baskytara a razantní bicí. Tuto výbornou kapelu večer vystřídala skupina
Bran hrající hudbu podobně laděnou, protože

Divadelní představení Žabák Valentýn souboru Buchty a loutky. Foto Ing. Roman Garba
jejím šéfem je muzikant pocházející z Bretaně,
David Pajot. Ten zpívá a hraje na klarinet, nejrůznější píšťaly a bombard. V kapele je vedle
nezbytné kytary a baskytary také akordeon,
nechybí ani housle, příčná flétna a perkuse.
Bretaňská hudba je velmi podmanivá, dokáže

posluchače strhnout nejen k poslechu, ale
i k tanci, takže když David vyzval publikum, aby
se přišlo naučit tančit gavotu, byl prostor před
pódiem rázem plný.
Nestálé sobotní počasí asi odradilo některé
potencionální návštěvníky, ale i tak byla účast
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Karla IV. uvidíte Vladimíra Čecha. V dalších rolích vystoupí Pavel Vítek a Jan Rosák. Roli vypravěče s kytarou převzal Štěpán Rak.
vk

: Kulturní dìní v èervnu
3. června, sobota v 18 hodin, křižovnický zámek. Zlatý věk nizozemské hudby – renesanční skladby nizozemských autorů
(J. van Eyck, J. Schop, N. Vallet ad.)
Jan Kvapil – zobcové flétny, Rudolf Měřinský
– loutna, Marcel Vlček – bicí nástroje
vstupné: 80,- Kč
11. června, neděle v 19 hodin, křižovnický zámek. Křeslo pro hostku: Helena Třeštíková

dobrá a na nádvoří vládla srdečná atmosféra,
o kterou se postaral také konferující herec Tomáš Karger. Chci poděkovat obětavým organizátorům a přimlouvám se za další podobné
akce v hezkém prostředí zámeckého nádvoří,
protože mají mnohem příjemnější a osobitější
atmosféru než některé obří monstr-festivaly.
Ivan Kott

: Ještì jednou o umìní
na zámku
V pátek 12. května v podvečer jsme na pozvání otištěné v dubnovém čísle Informačního
listu, ale hlavně díky tomu, že tak rozhodla má
žena, společně navštívili vernisáž výstavy obrazů, plastik a fotografií, která se uskutečnila
v prostorách křižovnického zámku. Hned na
začátku jsme viděli, že původní záměr „přijít
trochu mezi lidi“ překonává naše očekávání,
neboť zájemců o shlédnutí vystavovaných obrazů, plastik a fotografií bylo tolik, že se do sálu s občerstvením téměř nevešli. K poslechu
hrála po celý večer skupina produkující ve
vlastním aranžmá keltskou hudbu, a to ve složení kytara (V. Veselý), housle (J. Veselý), keltská harfa (Sean Berry z New Castle) a zobcová flétna (A. Hrubá). A byla to muzika zajímavá
a neotřelá, která byla s vystavenými díly
v harmonickém souladu (jak by umělecký kritik, kterým nejsem, nepochybně řekl). K hodnocení výtvarných děl nejsem ani trochu kompetentní, ale mnohá mě zaujala svou
nápaditostí i provedením. A podle toho, co
jsem zaslechl, a také z rozhovorů s některými
přítomnými, mám dojem, že oslovila nejen
mě. Byla to díla umělců J. A. Pacáka, T.
Bíma, M. Landy, U. Delgera, V. Dyntara, J.
Řehny, J. Neuberta, M. Novotné, M. Hyksy
a Š. Látala.
Atmosféra celého jarního podvečera na zámku byla příjemná a osvěžující – bylo na co se
dívat, co poslouchat a také o čem přemýšlet.

Zajděte se do 5. června, kdy výstava končí,
podívat také. Určitě nebudete zklamáni.
HgS
Poznámka: výstava na zámku je otevřena až
do 5. června, ale jen od čtvrtka do neděle mezi 12-14 hod. a pak mezi 16-20 hod.

: Noc na Karlštejnì tentokrát
na dobøichovickém zámku
Soubor řevnických divadelních ochotníků doplněný několika známými profesionálními herci již zkouší známou divadelní hru Jaroslava
Vrchlického „Noc na Karlštejně“. Zapište si již
dnes termíny jejího uvedení v krásných prostorách dobřichovického zámku. Budou ve
dnech 4., 5. a 6. srpna a 11., 12. a 13. srpna.
Vždy v pátek, v sobotu a v neděli. Jako císaře

16. června, pátek ve 20 hodin, křižovnický zámek. Korsické písně – korsicko-maďarská
skupina GHJALLINELLA pod vedením houslistky Agnes Kutas. vstupné: 80,- Kč
18. června, neděle v 15 hodin, křižovnický zámek. Divadélko – Malé divadélko uvádí pohádku o Sněhurce
vstupné: 50,- Kč
24. června
Dobřichovický ROCKCAFEST – hudební festival (organizuje Rock Cafe)
22. – 27. června stanové divadlo ANPU
v Dobřichovicích u lávky pod mostem
Divadelní představení, workshopy pro děti
i dospělé, koncert Vladimíra Mišíka – vše se
odehrává v mobilním divadelním ŠAPITO. Je
to stan navazující na dávnou tradici kočovných
divadelních společností, který putuje českými
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městy a vesnicemi. Je nejen divadlem, ale
i koncertním sálem, dílnou či hospodou. Stan
má v průměru 20 m a pojme 130 až 150 diváků. Toto volné sdružení založila v roce 1998
Bela Schenková. Svou činnost zahájilo představením Svatební košile podle balady K. J.
Erbena. další představení: Romeo a Julie,
Zvoník od matky boží.
Hrají: bratři Formanové, Vladimír Javorský, Petr Stach, Michal Kňažko a další.
Vstupenky v předprodeji: obecní knihovna
a OÚ Dobřichovice. Přesný program bude
upřesněn na plakátech. Koncert Vladimíra Mišíka, Jana Hrubého a Radima Hladíka se
uskuteční v úterý 27. června ve 20 hod.
bližší info A. Hrubá – 724 062 293, V. Podzimková 607 832 989

: Pøipravujeme na èervenec:
8. 7. sobota v 17 hodin Rossini pod vedením
Jaroslava Šarouna – karlický kostel,
22. 7. sobota 17 hodin Sefardské balady –
karlický kostel
Informace: kultura@dobrichovice.cz,
724 062 392

: RockCafest Dobøichovice
2006
Společnost Nový horizont s r.o. je v současné
době už 16. rokem provozovatelem hudebního klubu Rock Café. Stejně tak jako v předešlých dvou letech se zástupci klubu v duchu
hesla „Do třetice všeho dobrého“ rozhodli i letos v červnu uspořádat další ročník open – air
festivalu s názvem RockCafest Dobřichovice.
Zahajovací ročník proběhl 5. června 2004
a zúčastnily se ho kapely: VLADIMÍR MIŠÍK &
ETC.,WOHNOUT, PRIESSNITZ, VYPSANÁ
FIXA, JOLLY JOKER & P.B.U., DOLORES
CLAN, TOYEN, WHO KILLED MARYLIN?!, TIMUDEJ, DELIQENT, BLOODY PICKAXE
a PREWEET. Akce proběhla organizačně naprosto bez problémů, návštěvníci i účinkující si
z festiválku s veskrze rodinnou atmosférou odnesli příjemné zážitky, a to i přes velmi deštivé
počasí, které akci bohužel provázelo po celý
den a podepsalo se na nízké návštěvnosti.

22. května 2006 / ročník 12.5 / Dobřichovice
Druhý ročník RockCafestu se konal v sobotu
25. června 2005, ovšem na jiném místě než
ročník první, kdy byl festival situován do areálu Sokola – v tomto roce jsme se sešli v areálu Křížovnického statku. Ve druhém ročníku se
na festivalu opět představily jak lokální kapely
PREWEET, NASCENT RIGOR, DELIQENT
a TIMUDEJ, které nalákaly hlavně místní fanoušky, tak i velmi dobře známé a kvalitou
prověřené formace jako TLESKAČ, WOHNOUT, STO ZVÍŘAT, GAIA MESIAH, JAKSI
TAKSI, JIŘÍ SCHMITZER, IMODIUM či ROHlick. Festival se dramaturgicky nesl v podobném duchu jako první ročník, stylově byl ale
o něco barevnější (objevili se tu interpreti zastupující styly ska, punk-rock, grunge, rap-metal, crossover, ale i písničkářství) a veselejší,
o čemž vypovídá například i toto hodnocení
jednoho z účastníků festivalu, které jsme pro
tento účel vyjmuli z mailové korespondence:
„…takový ´den vtipných kapel´… famózní
Tleskač, sarkasti z Deliqenta, veselí rošťáci
Jaksi taksi, neodolatelně srandovní Zvířata
(pozn.-Sto zvířat), humorem skrznaskrz prosáklí Wohnout, sympatický černolegrační ironik Schmitzer plus mírně směšný Rohlick –
a to všechno bez ve všech předpovědích prorokovaného deště ... a navíc se slušnou návštěvou (1500 lidí) – co víc si přát!“
Tímto výňatkem jsme odkryli také další dva
důležité faktory, které se nutně podílejí na výsledku takovéto „open-air“ akce – počasí a návštěvnost. Obojí nám loni přálo. Ač se od rána
nad areálem honily zlověstné mraky, nakonec
se obloha krásně vybrala a spolu s kvalitním
programem a pohodovou rodinnou atmosférou akce nalákala velké množství převážně
mladých lidí, kvůli kterým hlavně, spolu s městem Dobřichovice, chceme vytvořit z tohoto
festivalu každoroční tradici. Proto tedy ročník
s magickou číslovkou 3! A na co se tedy letos,
konkrétně v sobotu 24. června, můžete těšit?

LETY MIMO 15.30 – 16.15 hod.
TIMUDEJ 16.30 – 17.15 hod.
UDG 17.30 – 18.15 hod.
STO ZVÍŘAT 18.45 – 19.45 hod.
VYPSANÁ FIXA 20.00 – 21.00 hod.
HORKÝŽE SLÍŽE 21.15 – 22.15 hod.
B.S.P. 22.45 – 23.45 hod.
TEMPERAMENTO 00.00 – 01.00 hod.
Samozřejmostí opět bude speciálně vypravený vlak z Dobřichovic do Prahy (25. června ve
2.00), který nám laskavě zajišťují České dráhy.
Záměr uspořádání festivalu zůstává i nadále
stejný – přilákat všechny ty (a samozřejmě
nejen je!), kdo po celý rok navštěvují akcičky
v Rock Café, na další příjemný večírek se
spoustou kvalitní muziky – tentokrát ovšem
venku pod širým nebem!
Kouzelníka letos nepozveme, ale zase se můžete těšit na fireshow. Moderovat bude osvědčené „novinářské duo“ Jan Šída a Milan Slezák.
Předprodej v síti Ticketstream a v Rock Café
za 200,-, v Dobřichovicích před koncertem za
240,-, zvýhodněné rodinné vstupné (2 dospělí + max. 2 prokazatelně vlastní děti starší 10ti a mladší 15-ti let ) v místě za 500,-, děti do
10 let včetně zdarma.

LINE UP Dobřichovice 2006 (sobota 24.
června 2006)
PREWEET 12.15 – 12.45 hod.
R.Y.R. 12.55 – 13.25 hod.
MATAHARI 13.40 – 14.10 hod.
VILÉM ČOK & BY PASS 14.30 – 15.15 hod.

ZE SOUSEDNÍCH OBCÍ
: Pøemostìní trati v Chuchli
Nové přemostění strakonické rychlostní silnice R4 u tzv. „mostu inteligence“ je jen část
spojení mezi Chuchlí a touto komunikací.
Dosud se z Chuchle do Prahy dostanete
pouze přes nebezpečný úrovňový přejezd
a pak musíte jet zpět podél trati na začátek
Radotína a odtud teprve na Prahu. Pokud

ovšem nezvolíte cestu nahoru na Slivenec
a přes Barrandov. Na internetových stránkách www.praha16.cz/noviny si můžete prohlédnout projekt přemostění čtyřkolejné trati
poblíž chuchelského přejezdu, který bude po
dokončení nového spojení definitivně zrušen. Kdy bude stavba dokončena, ale není
zatím jasné.
vk

: Øevnice rekordnì
V neděli 30.dubna se zapsali Řevničtí do české
Guinnessovy knihy rekordů. Na Vrážce totiž postavili největší čarodějnickou vatru v republice.
Měřila 15 a čtvrt metru, což po 19. hodině dosvědčil i zástupce agentury Dobrý den, která
u nás všechny mimořádné výkony registruje.
vk
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KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské kulturní středisko Řevnice
tel. 25772-0923, 731-483833, www.revnice.cz,
kultura@revnice.cz,
2. – 3. června, Lesní divadlo, Průniky, Multižánrový festival, Informace na www.pruniky.cz
10. června, 9-14 hod. Náměstí, Košíkářský
trh, hraje skupina Panoptikum
10. června, 10,30 hod., Lesní divadlo, Michal
na hraní -divadlo pro děti
10. června, 19,30 hod., Lesní divadlo, Brouci
– Revival skupiny The Beatles
14. června, 19,00 doh., Sál Zámečku, Quattro Corde – komorní koncert
17. června, 16,00 hod. Lesní divadlo, Rockový slunovrat – 2. ročník rockového festivalu

: ÈERNOŠICE
Club kino Černošice
Fügnerova 269, tel: 251640397, mail: petr.vana@vellum.cz, http://www.siba.cz
2. 6. pá-live: ORIENTÁLNÍ NOC – hudba, tanec, 20.30hod. Živá hudba, orientální tanečnice. Ochutnávka orientálních čajů, vodní dýmky
a celý večer zakončí taneční párty.
3. 6. so-live: DĚTSKÝ DEN v prostorách Sokolovny a Clubu Kino 10.30 hod.
10:30-11:30 divadlo, 13:30 škola Yamaha,
14:00-16:15 soutěže, 15:00 vystoupení šermířů, 16:30-18:00 diskotéka, 18:00 konec
Po celý den výstava modelů, houpačky
3. 6. so-live: ROCKOVÝ MEJDAN I/6 – rockový koncert 20:30hod., vstupné: 60,-Kč
PILOT JIRKA, SHENON, LA GRUPA
6. 6. út-kino: TYGR A SNÍH IT/2005 režie: Roberto Benigni komedie 121 min., 20.00hod.
9. 6. pá-live: BUBLIFUCK A DESIDERIA –
rockový koncert 20.30hod., Obě kapely prošly
loňským ročníkem soutěže Šiba Music Chance. Bublifuck ji vyhrál a v Clubu Kino dá se říct
zdomácněl. Jejich host Desideria premiérově
představí novou nadějnou sestavu.
11. 6. ne-kino: KARCOOLKA USA/2005, režie: C. Edwards, T. Edwards komedie 180min.,
16.00hod.
13. 6. út-kino: GEJŠA USA/2005 režie: Rob
Marshall, drama, romantické 145 min.,
20:00hod.
16. 6. pá-live: LOKOMOTIVA PLANET + AUŠUS rockový koncert, 20.30hod.

17. 6. so-live: SOUSEDSKÁ – koncert vstupné: 0,-Kč. Praha v Černošicích – Praha 5 a
město Černošice Vás zvou na zábavné odpoledne.
20. 6. út-kino: RAFŤÁCI ČR/2005 režie: Karel
Janák komedie 100min., 20.00hod.
Kotek a Mádl v letní teenagerské komedii.
23. 6. pá-live: ROCKOVÝ MEJDAN II/6 rockový koncert 20.30hod.
SELFISH, 5th APRIL, ORANGE CAP, BRAIN
PAIN
27. 6. út-kino: RŮŽOVÝ PANTER USA/2006
režie: Shawn Levy komedie 92 min.,
20.00hod.
30. 6. pá-live: WOTAN, ZLOM BODU,
BLACK DEN – rockový koncert, 20.30hod.
Městské kulturní středisko Černošice
Mokropeská 1208, tel: 251641116, mail: kultura@mestocernosice.cz, http://www.mestocernosice.cz
Spirituál kvintet vystoupí v Černošicích
V neděli 18. června se od 18.00 hod. uskuteční v černošickém kostele koncert skupiny Spirituál Kvintet který v současné době hraje
v obsazení Jiří Tichota, Jiří Cerha, Zdenka Tichotová, Irena Budweiserová, Jiří Holoubek
a Dušan Vančura. K této výtečné kapele není
co dodat, snad jen stojí za zmínku, že v roce
2005 oslavili 45 let od svého založení. Vstupenky v hodnotě 140 Kč. si můžete zajistit
v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží nebo za 150 Kč před koncertem
v kostele.
Pavel Blaženín
Pod střechami Paříže – pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a chansonu
Odložený literárně dramaticko – hudební projekt se uskuteční dne 19. června od 19.00
v Černošicích v sále Základní umělecké školy,
Střední 403. Hrají: Jarmila Vlčková, Petr Mikeska, na klavír doprovází Linda Winterová.
V příběhu kde se On a Ona kdesi v čase setkávají a prožívají spolu „věci lásky“ povznášející i beznadějné, osudové, naplněné i neuspokojené – tak jak jej život přináší, vás
provedeme nejkrásnějšími básněmi francouzských básníků. P. Verlaina, V. Huga, G. Apollinaira, J. Préverta a francouzským chansonem. Uslyšíte mimo jiné i písně a texty konce
19. století z prostředí kabaretů pařížského
Montmartru a známe chansony, které zpívávala Edit Piaf.
Pavel Blaženín

Dětský den v Černošicích
Zveme srdečně nejen všechny děti na již tradiční černošický dětský den, který se uskuteční v sobotu 3. června v prostorách Club kina
a sokolského areálu. Začínáme v 10.30 pásmem veselých krátkých pohádek s názvem
Vodník Loužička a jiné přepohádky, ve kterých
(jak bývá dobrým zvykem) dobro vítězí nad
zlem a chytrost nad hloupostí. V činoherní inscenaci se děti setkají s králem, královnou,
princeznou a s dalšími pohádkovými postavami včetně vodníka i draka. V 11.30 vám předvedou co se naučili předškolní děti z hudební
školy Yamaha. Po obědě v 13.30 vystoupí mladí keyboardisté z hudební školy Yamaha, kteří
pro vás připravili známé skladby světových
autorů a několik lidových písní. Dále na děti
odpoledne čekají zajímavé soutěže a sladká
odměna od našeho sponzora, firmy Cadbury.
V přestávce mezi soutěžemi vystoupí v 15 hodin černošičtí šermíři ze skupiny Alotrium. Od
16.30 do 18.00 se můžete vydovádět na dětské diskotéce. Po celý den budou za sokolovnou k dispozici houpačky kolotoč a jiné pouťové atrakce. Dětský den pro vás připravili
Město Černošice, Sokol Černošice, Club kino,
černošičtí skauti a modeláři.
PB

: MNÍŠEK POD BRDY
Skalecká pouť bude 22. – 23. července
Letošní Skalecká pouť se uskuteční o víkendu
22. – 23. července. V sobotu 22. července ráno
se můžete připojit k poutnímu procesí od kostela sv. Václava do poutního areálu Skalka, doprovázenému souborem staré hudby Ritornello. Mši svatou v areálu Skalka bude 22.
července dopoledne sloužit J. Em. kardinál Miloslav Vlk. Po mši vystoupí na Skalce soubor
Ritornello se svým programem barokních písní.
V kostelíku sv. Máří Magdalény bude po skončení mše svaté slavnostně otevřena výstava
maleb akad. malířky Jiřiny Adamcové Legendy o sv. Františkovi.
V neděli 23. července v 18.30 se v kostele sv.
Václava v Mníšku uskuteční koncert duchovní
hudby (zpěv, varhany, viola) s převážně mozartovským repertoárem.
Nové výstavy na Skalce
Městské kulturní středisko Mníšek vás zve na
nové expozice v barokním areálu Skalka.
Výstavu obrazů PETRA VELEBILA z Mníšku
(bude ukončena v neděli 4. června) vystřídá
expozice děl RADKY KUŽELOVÉ z Prahy
(vernisáž se uskuteční v neděli 11. června
v 15 hodin). Výstava potrvá do 9. července.

Pokračování na straně 16
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Prodám jízdní kolo s třemi koly (tříkolku) pro dospělé
zn. Torpedo, nepoužité, modrá barva, cena 9.500 Kč.
Informace na telefonu 25771-1225.

Kdo neinzeruje, jako by ani neexistoval !!!
Nabízíte kvalitní počítače, nové byty, krásný nábytek, skvělé pohoštění či jiné služby?
Pak je třeba, aby se to všichni vaši budoucí zákazníci dozvěděli.
Vždyť už slavný výrobce automobilů Henry Ford tvrdil, že kdyby znovu začínal
a měl pouhé dva dolary, dal by jeden do výroby a druhý na reklamu.
telefon: 25771-1590, e-mail: info@dobrichovice.cz
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Nabídka účetnictví - zpracuji a povedu

Základní umělecká škola Dobřichovice

• podvojné účetnictví včetně mzdové
agendy malých organizací
• daňovou evidenci u fyzických osob
• veškerá daňová přiznání
(DPH, silniční daň, DPFO,DPPO,..)
Všechny výstupy (hlavní kniha, deník,
doklad o zaúčtování, doklady…, tiskopisy pro úřady,
přiznání..) jsou zpracovány na PC - účetní software.
Zastupování klienta na úřadech.
Tel: 776-347864
Dobřichovice

Vás zve na

ZÁPIS
do hudebního a výtvarného oboru, který proběhne
ve čtvrtek 8. června 2006 od 15.00 do 17.00 hod.
a v pátek 9. června 2006 od 10.00 do 12.00 hod.
v budově školy v Lomené ulici 159.
Těšíme se na Vás!

Hledáme pronájem
Mladý pár s pejskem hledá v Dobřichovicích a okolí
pronájem malého domu, části domu nebo chaty.
Volejte prosím na tel. čísla: 604 377 839 nebo 732 954 029

Pracovnice Obecního úřadu
bez závazků hledá podnájem
(1 místnost s příslušenstvím)
v Dobřichovicích nebo blízkém okolí.
Dle potřeby možná výpomoc v domácnosti. Tel.: 604 997378
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Podlahové krytiny montáž, pokládka, prodej
JAROSLAV PRCHLÍK
Na Výsluní 828, 252 19 Rudná u Prahy
Tel.: 311 670 392, mobil: 721 301 334
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Dùleitá
telefonní èísla
Linka tísňového volání
112
Záchranná služba
155
Policie
158
Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
25771−1730
Záchranná služba Řevnice
25772−1555, 25772−1666
Umění na dobřichovickém zámku – skupina Bran. Foto Ing. Roman Garba
Po skončení výstavy obrázků Ivy Hüttnerové,
která se setkala s velkým ohlasem místních
i přespolních návštěvníků Skalky (viz foto) bude své obrazy a kresby v sále kláštera vystavovat MARIE KOVAŘÍKOVÁ-KOČÍ z Hlásné
Třebaně. V rámci vernisáže v sobotu 3. června v 15 hodin vystoupí houslový virtuos Pavel
Eret. Výstava potrvá do 25. června.
Výstavy můžete navštívit o víkendech od 10
do 17 hodin, ve všední dny na požádání
u správce areálu Skalka Petra Kunta, tel. 732
931 219. Těšíme se na shledanou na Skalce!
Koncert amerického sboru
Městské kulturní středisko Mníšek ve spolupráci s agenturou The Prague Concert Co.,
americkou agenturou ACFEA a Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy vás zvou na
vystoupení amerického smíšeného sboru
PILGRIM CHURCH OF CHRIST CHOIR
(Wheaton, Maryland), který se uskuteční
v úterý 4. července 2006 v 18.30 hod. v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy.
Příspěvek na uspořádání koncertu je jako
vždy dobrovolný.
Kino Mníšek pod Brdy
Začátky promítání v 18 a ve 20 hodin, není-li
uvedeno jinak
Sobota, 3. června – PRIME
Středa, 7. června – RAFŤÁCI – repríza
Sobota, 10. června – MNICHOV
Středa, 14. června – ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Sobota, 17. června – BAMBI 2
Středa, 21. června – MARIŇÁK
Sobota, 24. června – GELŠA
Středa, 28. června – ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Na červenec kino připravuje: HRA S NEVĚROU (1. 7.), UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
(5. 7.), NEPOHODLNÝ (8. 7.), ZÁKLADNÍ IN-

STINKT 2 (12. 7.), DOBA LEDOVÁ 2 (22. 7.),
PRODUCENTI (26. 7.) a nejnovější film Jana
Hřebejka KRÁSKA V NESNÁZÍCH (30. 9.)

: Kino Radotín
2. pátek – 17 a 19:30 hodin
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
3. sobota – 17 a 19:30 hodin
UTAJENÝ
4. neděle – 17 a 19:30 hodin
MARIŇÁK
9. pátek – 17 a 19:30 hodin
PRIME
10. sobota – 17 a 19:30 hodin
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
11. neděle – 17 a 19:30 hodin
SYRIANA
16. pátek – 17 a 19:30 hodin
CO JE ŠEPTEM …
18. neděle – 17 a 19:30 hodin
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
23. pátek – 17 a 19:30 hodin
doba ledová 2 – obleva
24. sobota – 16 a 19 hodin
PRODUCENTI
25. neděle – 17 a 19:30 hodin
MLHA
30. pátek – 17 a 19:30 hodin
PÝCHA A PŘEDSUDEK

Policie Praha – západ stálá služba
257−321−220 nebo 974−882−103
Obecní úřad Dobřichovice
25771−1590
Obecní policie Dobřichovice
602−253665
Poruchy elektřiny STE a.s.
840 850 860
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o.
25164−2203,
602−311274, 606−692781
Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 25771−0933
Informační kancelář Dobnet o. s.
775−362645
Vydává Obecní úřad Dobřichovice
a rozšiřuje zdarma do všech domácností.
IČ obce: 241181
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
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