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SLOVO STAROSTY
: Dobøichovice mìstem
Obec Dobřichovice, o které první dochovaná
zmínka pochází z roku 1253, má jen krůček
k tomu, aby se stala městem. Obec byla již před
130 lety na žádost tehdejšího zastupitelstva
povýšena na městys. Na pamětní listině stojí:
„Jeho Cís. a Král. Apoštolské Veličenstvo
FRANTIŠEK JOSEF I ráčil dne 31. května
1876 obec Dobřichovice Nejmilostivěji za
městys povýšiti“.
Statut městys se však v současné době nepoužívá, i když jsou snahy ho znovu oživit.
Současné zastupitelstvo rozhodlo, i když jen
těsnou většinou, o podání žádosti o jmenování městem. Žádost byla podána dne 21. února
2006 na Ministerstvo vnitra České republiky.
Podle platného znění zákona o obcích a ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů, je
obec městem, pokud tak stanoví předseda
Poslanecké sněmovny, po vyjádření vlády
k žádosti obce. Vzhledem k tomu, že obec

Dobřichovice splňuje všechny ukazatele stanovené zákonem o obcích i kritéria stanovená
v usnesení vlády, navrhuje vláda České republiky ve svém usnesení ze dne 10. května
2006 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhovět žádosti naší
obce o stanovení městem. Nyní tedy již čekáme jen na dopis předsedy Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že právě proběhly
parlamentní volby a sněmovna dosud nového
předsedu nemá, nedá se tento dopis očekávat
v nejbližší době, ale je pravděpodobné, že se
oficiálního udělení statutu města dočkáme do
konce stávajícího volebního období.
Udělení statutu města nemá žádné daňové
ani finanční dopady na obyvatele Dobřichovic.
Myslím však, že může přispět k sounáležitosti
s místem kde žijeme a k určité hrdosti, že žijeme právě v Dobřichovicích.
M. Pánek
Pozn. redakce: z okolních obcí jsou městy
sousední Černošice, Řevnice (od roku 1968)
a Mníšek pod Brdy.

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Po volbách
Ve dnech 5. a 5. června proběhly v celé ČR
řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební účast byla vyšší než před
čtyřmi roky, zejména v Dobřichovicích, kde se

voleb zúčastnilo 76% oprávněných voličů. Výsledky jsou v tabulce a jsou rozděleny i podle
volebních okrsků. Tradičně pravicová orientace Dobřichovic se opět projevila, přijmeme-li
současné rozdělení na pravici a levici, kde panuje povolební vyrovnanost daná výsledkem

Obsah
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100:100, pak v naší obci získaly ODS + KDUČSL + SZ dohromady 71,2% hlasů, ČSSD +
KSČM jen 23,7%, zbylých 5,2% pak získaly
všechny ostatní strany dohromady.
Podobně na tom byla velká většina okolních
obcí. Okres Praha-západ byl např. v zisku hlasů pro ODS (51,3%) na 1. místě mezi všemi
okresy v celé ČR včetně všech pražských obvodů.
Tento list má ve svém záhlaví název „informační“ a proto redakce nebude výsledky voleb dále komentovat. Všichni nyní čekáme na
sestavení nové vlády a jsme zvědavi, jak se
předvolební sliby přemění do reality.
vk

Krátké zvýšení
hladiny Berounky
Po únorovém a březnovém vzestupu hladiny
v důsledku jarního tání a situace na Berounce
uklidnila a řekou protékalo začátkem května
pouze 20 – 30 m3/sec. Kolem 28. května však
začalo pršet, zejména na Šumavě a v Českém lese a řeka začala rychle stoupat. Ještě
27. května ráno byla hladina na vodočtu Beroun na výšce 116 cm (průtok 29 m3/sec),
druhý den stoupla více než o 2 metry na
374 cm (průtok 471 m3/sec) a kulminovala následující den 29. května v 6 hodin ráno na výšce 434 cm a průtoku 613 m3/sec. Krátkodobě
po dobu několika hodin byl dosažen 3. stupeň
povodňové aktivity, tedy stav ohrožení. Protože jsme měli v té době již zprávy, že Berounka na horních tocích a i v Plzni již klesá, nebylo nutné přijímat zvláštní opatření.

Vzedmutá hladina Berounky pod dobřichovickou lávkou
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Řeka pak rychle klesala a za pár dnů byla zase na svém normálním průtoku pro toto období roku.
Pamětníci na starou lávku (a těch je ještě poměrně hodně) zaznamenali, že na starou lávku bychom se při takovém stavu hladiny již nedostali. Pohledem z lávky bylo vidět, že celé
staré hřiště je zaplavené a voda dosahovala
až ke šroubům na pilíři nové lávky. Výškou
hladiny a průtokem to byla ale pouze tzv. pětiletá voda, tedy opakující se každých pět let
(viz článek v dubnovém čísle informačního listu), tedy nic mimořádného.
vk

: Francouzi v Dobøichovicích
Od pátku 2. do pondělí 5. června nás navštívila třicetičlenná francouzská výprava z naší
spřátelené obce Villieu Loyes Mollon. Na společné setkání jsme měli ale jen celé dva dny,
tedy sobotu a neděli. Naši přátelé přijeli autobusem a cestu měli dlouhou, protože cestovali v pátek před svatodušními svátky a dálnice zejména v Německu byly ucpané. Přivítání
bylo přesto srdečné a veselé. Tak jako obvykle
byli ubytováni v rodinách svých partnerů. Některé česko-francouzské partnerské rodiny se
již delší dobu znají a jezdí již k nám a my k nim
jako domů, jindy opět se navazují nové vztahy,
protože i tentokrát přijeli někteří Francouzi do
České republiky poprvé.
Připravili jsme program, který byl vázaný i na
dobré počasí, které se kupodivu v sobotu ráno
umoudřilo a umožnilo nám podniknout společný výlet na Skalku. Zde jsme shlédli dokonce dvě výstavy, jednu v kostele a druhou
v refektáři bývalého kláštera. Tam vystavovala
malířka, která nyní žije v Třebani a na jednom
z obrazů, nazvaných „Masopust v Třebani“
dokonce jedna Francouzska poznala kapelníka Třehusku Mílu Frýdla.
Sobotní odpoledne bylo sportovní. Ten den se
totiž běžela dobřichovická míle a několik Francouzů se běhu dokonce i zúčastnilo. Dali tedy
tomuto oblíbenému dobřichovickému běhu
mezinárodní punc. Starosta Claude Marcou
věnoval pro nejlepší výkon velký pohár, který
osobně předal panu Petroniukovi, který překonal absolutní traťový rekord.
Neděli jsme věnovali jako obvykle návštěvě
Prahy, kam Francouzi vždy rádi jedou. Nejsou
to jen památky, ale i obchody se sklem nebo
knihami. Společně jsme si prohlédli Prahu
z výšky Jindřišské věže a pak jsme se rozdělili na menší skupinky. Nedělní večer se na
zámku konalo společenské setkání občanů
Villieu Loyes Mollon a Dobřichovic. K tanci
i poslechu zahrála hudba – dříve si říkali Pekny Band, nyní je to Nezávislé a občasné sdružení ..... asi pro hudbu. Přijel i Třehusk a zahrál pár písniček. Krásné prostředí, kde ještě
pokračovala výstava s názvem „Umění na
zámku“ i bohaté občerstvení, ke kterému

Třicetičlenná francouzská výprava z naší spřátelené obce Villieu Loyes Mollon
Francouzi přivezli pravé francouzské červené,
se protáhlo přes půlnoc, i když v pondělí byl
odjezd autobusu již v 8 hodin.
Výbor pro spolupráci Dobřichovic s Villieu Loyes
Mollon, který tuto akci organizoval, by chtěl
poděkovat zejména všem občanům, kteří ubytovali své partnery ve svých domovech a starali se o ně po dobu jejich pobytu u nás. Věříme, že spolupráce bude dále pokračovat a že
příští rok (když ne dříve) pojedeme zase my
dobřichovičtí do Francie.
za výbor pro spolupráci V. Kratochvíl

: Jak ve školním roce
2006/2007
Od příštího školního roku dojde v naší škole
ke změnám ve studijním programu. Jedná se
o první etapu rozsáhlých změn, které školu do
budoucna čekají.
Na základě zvážení možností a s přispěním
požadavků od rodičů (dotazníky – Mapa školy) jsme se rozhodli v budoucnu zaměřit výuku kromě jiného na rozšíření studia cizích jazyků a informatiky. Studijní program, který
připravujeme, je orientován na žáka, respektuje jeho osobní možnosti a individuální potřeby.
Má za úkol vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný život.
Příští školní rok bude tak trochu zkušebním
a tak studijní program s rozšířeným vyučováním jazyka bude probíhat ve 3. až 5. ročníku
pro všechny děti. Až v dalších letech budeme
diferencovat na základě předpokladů pro studium jazyků. Tedy od září 2006 budou mít děti
ve 3. ročníku 3 hodiny angličtiny týdně, ve 4.
a v 5. ročníku 4 hodiny týdně, což je učební

plán pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků. V 6. ročníku dojde k rozdělení studijního
programu na dva směry. Ten první bude pokračovat v rozvoji v oblasti cizích jazyků. Kromě angličtiny žákům přibude další cizí jazyk,
žáci a jejich rodiče mají možnost si vybrat mezi němčinou a francouzštinou. Dohromady budou mít tito žáci možnost studovat 6 hodin cizího jazyka týdně.
Druhý směr, který nabízíme, je studium s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní
techniky. Ve třídě s rozšířenou výukou informatiky se žáci od 6. do 9. ročníku naučí základy obsluhy počítače i jeho údržby, naučí se
pracovat s textovým editorem, tabulkovým
kalkulátorem, prezentačním manažerem, grafickými editory (včetně úpravy fotografií), naučí se využívat služeb internetu, tvořit webové
stránky a publikovat je na internetu. Své znalosti si žáci budou ověřovat v praxi pomocí interdisciplinárních projektů, neboť informatika
je průřezový předmět, který v sobě zahrnuje
témata ze všech ostatních výukových předmětů.
Stávající třídní kolektivy pátých ročníků se nebudou dělit dle studijního programu na samostatné třídy. Děti zůstanou ve stejném kolektivu jako na 1. stupni, budou se dělit pouze
v hodinách jazyků a informatiky.
Závěrem bych chtěl sdělit, že všechny cizí jazyky a informatiku budou učit učitelé s plnou
kvalifikací – proto jsme přijali tři nové učitele
cizích jazyků. Nemyslíme si, že tímto budou
všechny problémy s výukou jazyků vyřešeny,
ale určitě to bude velký krok směrem ke zkvalitnění výuky.
B. Stejskal
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: Výsledky voleb do Parlamentu ÈR 2006 v Dobøichovicích
Č.

Název strany nebo hnutí

1 Strana zdravého rozumu
3 Balbínova poetická strana
5 Právo a spravedlnost
6 Nezávislí
7 Česká pravice
8 Koruna česká
9 ODS
10 ČSSD
11 SNK Evropští demokraté
12 Unie svobody - DEU
14 Pravý Blok
15 4 Vize
18 Strana zelených
20 KSČM
21 Koalice pro ČR
22 Národní strana
24 KDU-ČSL
25 Nezávislí demokraté - VŽ
26 Strana rovnost šancí
CELKEM
Zapsaných voličů
% účasti ve volbách

Číslo 1
hlasů
%
0
0,00
1
0,19
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
278
52,35
102
19,21
19
3,58
2
0,38
0
0,00
2
0,38
55
10,36
18
3,39
0
0,00
1
0,19
50
9,42
2
0,38
1
0,19
531
100,00
702
75,64

Číslo 2
hlasů
%
1
0,16
3
0,47
2
0,31
0
0,00
0
0,00
0
0,00
348
54,38
119
18,59
8
1,25
0
0,00
7
1,09
0
0,00
77
12,03
20
3,13
2
0,31
2
0,31
45
7,03
3
0,47
3
0,47
640
100,00
854
74,94

Volební okrsky a výsledky
Číslo 3
CELKEM
hlasů
%
hlasů
%
2
0,34
3
0,17
1
0,17
5
0,28
0
0,00
2
0,11
1
0,17
1
0,06
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
310
52,45
936
53,12
120
20,30
341
19,35
16
2,71
43
2,44
1
0,17
3
0,17
2
0,34
9
0,51
0
0,00
2
0,11
48
8,12
180
10,22
38
6,43
76
4,31
0
0,00
2
0,11
2
0,34
5
0,28
43
7,28
138
7,83
6
1,02
11
0,62
1
0,17
5
0,28
591
100,00
1762
100,00
761
2317
77,66
76,05

PZ
celkem

ČR
celkem

51,27
21,35

35,38
32,32

7,31
8,82

6,29
12,81

5,21

7,22

72,31

64,47

Pozn. Volební okrsek č. 1 - celý pravý břeh
Volební okrsek č. 2 - levý břeh mezi řekou a Pražskou resp. Březovou
Volební okrsek č. 3 - levý břeh mezi Pražskou resp. Březovou a sev. okajem obce

: Sláva nazdar výletu,
nezmokli jsme u jsme tu
To si prozpěvovaly děti z mateřské školy Dobříchovice cestou z výletu na zámek
Blatná. Ráno ve středu 17. května 2006, když
jsme vyjížděli, však pršelo jen se lilo a pláštěnky měly pohotovost. Ještě celou cestu pršelo, ale v autobusu byla dobrá nálada. V Blatné už nás přivítal zámek, ozářený sluníčkem
a to nás doprovázelo celý krásný den.
Výlet se opravdu vydařil. Byl zorganizován
a promyšlen do nejmenšího detailu. Na parkovišti před zámkem již čekalo auto a jeho příjemný řidič od nás převzal spoustu nasušeného chleba a pečiva pro daňky, koně a kachny.
Na zámku vítala děti paní průvodkyně a prohlídka byla formou pohádky. A opravdu, v jednom ze sálů bylo překvapení. Seděla tu krásná princezna v růžových šatech. Zvláště
holčičky na ní mohly oči nechat. Princezna
pak doprovázela děti, darovala sladkosti připravené v košíčku, mávala na cestu. Kluky pak
zase zaujalo zlaté brnění pro rytíře a vycpaný
medvěd, skolený statečným pradědečkem.
V oboře čekal šašek, aby nás dovedl k daňkům, kachnám a koníkům.Většina odvážných
se na koni svezla, všichni pak krmili zvířátka.
Nakonec se nakrmily v restauraci i naše děti.
Byla báječná svíčková.
Spokojené a dobře naladěné děti nasedaly
do autobusů, aby doma vyprávěly, co vše

zažily a viděly a že vůbec, ale vůbec nezmokly, i když v Dobřichovicích celou dobu
pršelo.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za zajištění, přípravu programu a sponzorování ce-

lého výletu rodině Hildprandtových. Byl to
opravdu jeden z nejhezčích a nejpohodovějších výletů, které jsme v poslední době zažili.
Vedení mateřské školy Dobřichovice a kolektiv
zaměstnanců
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ZAJÍMAVOSTI
: Informace pro øidièe
Od 1. července začíná platit novelizace zákona
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Novela zavádí bodové ohodnocení přestupků, vrácení pravomocí Polici ČR a rozšíření
povinností provozovatelů vozidel. Pro ty z vás,
kteří mají přístup na internet doporučuji následující stránky www.novapravidla.cz .
vk

: Ochutnávka KALIGRAFIE
v dobøichovické škole
Dne 6. června navštívili naši školu již podruhé
přátelé z Japonské školy v Praze. Tentokrát
přijel hlavní manažer školy s lektorkou kaligrafie. Minikurz byl určen zájemcům z osmých
a devátých ročníků.
Účastníci si vyzkoušeli základy kaligrafie
v praxi a dozvěděli se mnoho zajímavostí nejen o písmu používaném v Japonsku, ale
i o zvyklostech, jídle a tamních školách.
Protože setkání bylo velmi krátké a bylo znát,
že se našim žákům nechce končit, dostali jsme
nabídku na účast v pravidelných kurzech kaligrafie pořádaných přímo v Japonské škole. Toto setkání budeme s radostí příští rok opakovat.
bs

: Zájezd na Domalicko
a do Èeského lesa
Česká lesnická společnost, Novotného lávka
5, Praha 1. tel.. 221 082 384, e-mail: cesles@csvts.cz pořádá zájezd s názvem Český
Les – Domažlicko, a to dne16. září 2006.
Program: Po dlouhé cestě s jednou zastávkou
přes Klenčí pod Čerchovem se zastávkou
u sochy J.Š. Baara výjezd k Čerchovu, kam po
půl km vyjdeme. Po návštěvě vrcholu a rozhledny pěšky po Hánově cestě (cca 5 km) –
nejkrásnějšími partiemi Domažlických městských lesů za doprovodu pana ředitele – k památnému smrku, přejezd do rekreačního střediska Babylon s možností pozdního oběda
v restauraci Bohmann. Pak odbočíme do Pašešnice (chodská lidová „Třikrát jsem obešel
Pašešenici kolem …“) ke krásné památné lípě. Krátká zastávka na náměstí v Domažlicích
– městská věž a na Baldovské návrší, památné místo bitvy u Domažlic. Přes Horšovský
Týn domů.
Pořadatel rezervuje 15 míst pro občany Dobřichovic. Přihlášky na OÚ u paní Matějčkové.
Odjezd z Dobřichovic od sokolovny v 6,35 hodin, od Smíchovského nádraží v 7,00 hodin.
Návrat kolem 20. hodiny. Cena: 250,- Kč
Ing. Pavel Kyzlík, Mgr. Iva Kubátová,

Setkání s přáteli z Japonské školy v Praze

NÁZORY
: Høištì pro dobøichovické
dìti?
Jak jsme v minulých listech krátce informovali,
chystá mateřské centrum Jablíčko veřejnou
sbírku na vybudování dětského hřiště v naší
obci. Situace se nám časově zkomplikovala
zjištěním, že žádat místní občany a firmy o finanční příspěvek můžeme pouze s povolením
ministerstva vnitra. Ač záměr veskrze dobrý
a veřejně prospěšný, podléhá veřejná propagace sbírky a pak sbírka sama celé řadě paragrafů zákona. Sbírka musí být povolena MV
ČR, žádost byla obecním úřadem odeslána na
začátku června a její kladné vyřízení čekáme
na začátku července.
Čekáme tedy na tento byrokratický úkon a začátkem července sledujte, prosím, veřejné vývěsky, naše informační plakátky a i výzvu
v příštím informačním listu. Vezměme obecní
grant padesáti tisíc korun jako dobrý start
a zamysleme se každý, zda přispět dobřichovickým dětem na „KONTO HŘIŠTĚ“. Celá akce je tedy v první řadě o financích, ale v rámci přípravy pozemku na instalaci herních prvků
a hlavně při montáži bude potřeba mnoho ši-

kovných rukou našich tatínků-dobrovolníků,
kteří tak svou prací přispějí podstatnou měrou
k ušetření jinde potřebných peněz.
Rádi uvítáme jakékoliv zkušenosti, nápady
a připomínky na internetové adrese HRISTEDOBRICHOVICE@SEZNAM.CZ. Momentálně dál mapujeme situaci mezi výrobci herních
prvků pro dětská hřiště, posuzujeme vhodnost
jednotlivých lokalit určených pro výstavbu
hřiště a trpělivě a s nadějí doufáme, že si budeme moci v blízké budoucnosti kladně odpovědět: ..A CO DĚTI???
Za mateřské centrum Jablíčko
Jana Bukačová a Barbora Pelikánová

: Pozor na dopravní znaèení
Dne 18. května 2006 ráno jsem se stala účastnicí dopravní nehody u dobřichovického nádraží. Už když jsem přijížděla k nádraží, viděla
jsem, že na rohu ulice Tyršova a Na Plzeňce
(za restaurací u nádraží) stojí zaparkované
auto. Řidička přijela stejně jako já po Tyršově
ulici od mostu a hledala místo vhodné k zaparkování, kterých není nyní u nádraží zrovna
moc (úprava parkoviště). Když jsem projela

velmi pomalu křižovatkou, auto stojící pří pravé straně prudce vyrazilo a trefilo se do mého
pravého blatníku. Obě jsem skončily ve škarpě po pravé straně ulice Tyršovy ulice. Řidička
druhého vozu měla malé zranění na hlavě, zavolala jsem policii a sanitku. Po nehodě se mi
paní omluvila, potvrdila, že se chtěla otočit
a zaparkovat před nádražní budovou a že mě
vůbec neviděla.
Při otáčení však nedala žádné znamení
o svém úmyslu a ještě přejela plnou čáru. Viníkem nehody však asi v tomto případě budu
já. Policie mi totiž po prohlédnutí této křižovatky sdělila, že jsem měla dát tomuto autu přednost, jelo přece zprava!!! Ulice Tyršova totiž
před touto křižovatkou není označena značkou hlavní silnice. Jedná se sice o silnici 3. třídy, ale vyhláška o přednosti na silnicích vyšší
třídy prý už byla zrušena. Prosím tedy toho,
kdo má ve své kompetenci dopravní značení
v naší obci, aby tuto křižovatku doplnil řádným
značením. Myslím si, že přednost zprava není
v tomto případě dobrým řešením. Ulice Na Plzeňce je štěrková komunikace, která je hluboko pod úrovní silnice Tyršova a proto není
technicky možné dávat vozidlům vyjíždějícím
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z této místní komunikace přednost. My místní
víme, že tam je (přednost zprava tam však nikdo nedává), ale ti co pouze projíždějí, nemají šanci zjistit, že se vůbec k nějaké křižovatce
blíží. Mě bude možná tato chyba v dopravním
značení stát poměrně dost velkou částku (cca
100 000,- Kč). A tak než bude značení na tomto místě upraveno, dávejte pozor. Prosím také,
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jestli je někdo, kdo by měl k této nehodě nějaké svědectví, ať se mi ozve. Přeji všem, aby se
vám nic podobného nestalo.
Kateřina Zvěřinová
Poznámka redakce: obecní policie již provedla
kontrolu dopravního značení na tzv. krajských
silnicích, tj. na průjezdních úsecích silnic na

Všenory, na Lety, na Karlík a na Černošice
a obecní úřad již vyzval Správu silnic, aby instalovala dopravní značky „Přednost v jízdě“
(žlutý kosočtverec) tam kde chybí. Provedl
rovněž kontrolu všech značek „Dej přednost“
na křižovatkách místních komunikací s průjezdními úseky. Chybějící značky doplní pracovníci obecního úřadu.

Zkuste nyní prozkoumat etikety krémů ve vaší
domácnosti a zjistěte zda neobsahují alespoň
jednu z následujících látek. Jsou to chemické
látky, které v neblaze působí na naše zdraví:
deriváty formaldehydu o kterých je známo,
že způsobují stárnutí pokožky a že mohou
eventuálně způsobit i rakovinu kůže. Tyto deriváty se skrývají pod následujícími názvy:
Imidazolidinyl-Urea, Bronopol, 2-Bromo2Nitropropane-1, 3-Diol, Bronidox, 5-Bromo-5-Nitro, 1,2-Dioxane, Diazodinyl-Urea
a DMDM Hydration.
tzv. PEG/PEG deriváty, polyethylenglycoly
a jejich deriváty (ve formě emulgátorů), které činí pokožku pronikavější, a které mohou
vnést škodlivé látky do těla. PEG/PEG deriváty nalezneme pod popisy, které obsahují
PEG jako součást názvu složení, nebo
s koncovkou „-eth“ v souvislosti s čísly jako
např. „Ceteareth 33“. Nazývají se také Polyglycol, Polysorbate či Copolyol. PEG deriváty bývají často znečištěny dioxiny a ethylen oxidem, které jsou rakovinotvorné
a poškozují dědičné geny.
halogenorganické sloučeniny, které se používají jako konzervační látky, vyvolávají podráždění a alergické reakce pokožky. Halogenorganické sloučeniny poznáme podle
toho, že součástí názvu je Bromo, Jodo nebo Chloro.
parafíny, které ucpávají póry a omezují přirozené funkce potních žláz. Kritické chemické tuky a ropné látky se popisují jako
Parafín, Microcristalline Wax nebo Ceresin.
nitro nebo polycyklické mošusové sloučeniny, syntetické vonné látky a parfémy, které
se hromadí v tukové tkáni a v mateřském
mléce a mohou způsobovat rakovinu.
ftaláty, které způsobují poruchy rozmnožovacího a hormonálního systému, poruchy
ledvin a jater, kde se také hromadí.
Máte-li zájem se těmto – snad mám právo i říci – nebezpečným chemikáliím vyhnout, volte
raději přírodní kosmetiku. Pro
ulehčení orientace co je a co není opravdu přírodní produkt byla
pro ochranu spotřebitelů vytvo-

řena značka „kontrolované přírodní kosmetiky“
(logo BDIH).
Do dnešního dne si nechalo přes 50 firem
z celého světa certifikovat více jak 2.000 výrobků. Splnění přísných kritérií je posuzováno
nezávislým mezinárodním institutem Ecocontrol v Osterode v Německu. Více se můžete
dozvědět na internetu: www.agronavigator.cz
/attachments/Prirodni_kosmetika.doc nebo na
adrese www.lavera.cz
Zde jsou kritéria, která splňuje přírodní kosmetika certifikovaná BDIH:
rostlinné suroviny pocházejí z kontrolovaného ekologického zemědělství a jsou certifikovány podle přísných směrnic pro biologické pěstování INAC/ECOCERT,
výrobky neobsahují parafín, silikon, vazelínu ani jiné ropné produkty, které jsou pro
lidský organismus cizí,
kosmetické přípravky neobsahují žádné
syntetické konzervanty, emulgátory, barviva
a parfémy,
výrobky ani výchozí suroviny nejsou testovány na zvířatech, také nevyužívají suroviny z mrtvých zvířat,
jsou pro ně transparentní výrobní postupy
a plná deklarace všech použitých surovin,
existuje ekologie výroby a recyklovatelnost
všech obalů.
V České republice se s touto značkou prodávají produkty značek Dr. Hauschka, Weleda,
Logona, Lavera, Jasön, Urtekram, Sante, Fitne Healthcare, aj.
Většina z těchto výrobců nabízí řady krémů, zubní pasty, vlasovou kosmetiku – i tužidla a laky na
vlasy!, koupele jak pro dospělé, tak pro děti a pozor!! také dekorativní kosmetiku – oční stíny, laky
na nehty, make-up, a také lesky a rtěnky! Není
snad lepší slíznout ze rtů včelí vosk, aroma
z pravé vanilky a extrakt z červené řepy než
„přeměněnou ropu“? Firma Weleda má také zajímavé potravinové doplňky (např. vápník, šťávy
a sirupy), přípravky pro drobná poranění atd.
V tomto letním období je také nutné se zaměřit na opalovací krémy.
Konvenční kosmetika, bohužel, používá syntetické UV filtry často obsahující zdraví škodlivý

EKORÁDCE
: Pøírodní produkty pro zdraví
vaše a vašich dìtí
V minulém čísle začal náš cyklus o produktech,
které jsou vyrobeny na čistě přírodní bázi a pro
jejich výrobu se neužívají chemické látky ohrožující jak člověka, tak přírodu. Věnovali jsme se
biopotravinám, ekologickému zemědělství a jejich možnému nákupu. Dnes se budeme věnovat kosmetice, která „pochází z přírody“.
Přírodní kosmetika
Již proběhlo mnoho studií a výzkumů, bylo napsáno mnoho článků a odvysíláno mnoho reportáží o tom, že používání konvenčních antirespirantů, krémů nebo šampónů způsobuje
změny v chemickém složení kůže, cizorodé
látky se ukládají v těle a následně tím způsobují nevratné změny. Avšak proti masivní reklamě se jedinec neubrání a kupuje zase a zase jen konvenční a „chemické“ výrobky. Ničí si
tím zdraví své, svých dětí a samozřejmě přírodu, která je tím zatěžována. Podívejme se tedy prosím na pár běžných výrobků, které používáme dennodenně.
Například konvenční antirespiranty zabraňují
sice zápachu, ale za jakou cenu? Zamezují
pocení tím, že ucpou póry a látky, které by měly z těla „odejít“ normálně pocením, se vrací
zpátky do těla! Představme si, že máme něco
ošklivého a jedovatého v ústech a potřebujeme si odplivnout a někdo (ještě ke všemu my
sami!) nám zavře pusu a my to musíme opět
polknout? Tohle našemu tělu děláme právě
antirespiranty!
Další příkladem je používání konvenčních krémů, kde se vyskytují látky vyrobené chemickým
průmyslem, které mohou způsobovat alergické
reakce pokožky, rakovinu kůže a již vůbec nehodnotím parfemizaci výrobků, která může působit i na plicní systém v našem těle. Představte si např., že po nanesení krému nebo parfému
posléze celou dobu dýcháme látky, které jsou
vyrobeny z ropy a jsou tedy podobné (jen snad
mají odlišnou vůni) například benzínu.
Představte si, ale jak tyto výše zmíněné látky
působí na malé děti? Například zubní pasty,
které malé děti doslova polykají!
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oxybenzon, který je v podezření, že působí
hormonálně. Navíc syntetické filtry pronikají
skrz kůži a ukládají se v těle. Byly nalezeny
dokonce v mateřském mléce a jsou nezřídka
silně alergizující.
Přírodní kosmetika má oproti tomu jiný proces
ochrany před slunečním zářením. Místo chemického způsobu ochrany využívá mechanické
ochrany. Ta spočívá v tom, že součástí krému
jsou drobné částice (například drobné částice
slídy) nebo čistě přírodní minerální pigmenty
(oxid titaničitý), které odráží sluneční paprsky
a nevstřebávají se do kůže. Proto také tvoří aktivní ochranu ihned po natření, a ne jako klasické chemické prostředky až 20 minut po aplikaci! Je pravda, že se některé z krémů (zejména
vyšší faktory) o trošku hůře roztírají, ale zase
považte tu nesmírnou výhodu, že svou kůži
a tělo nevystavujete chemickým látkám!!
Aromaterapie
Je také třeba zmínit aromatické oleje, které již
většina z nás má v domácí lékárničce a používá nejen do aromalamp, ale používá také
v kuchyni! I zde se často můžeme setkat s nekvalitními produkty, které jsou pančovány, denaturovány, špatně konzervovány atd. Naštěstí však existuje pár výrobců, kteří vyrábějí
kvalitní oleje. Na našem trhu jsou nejkvalitnější oleje z laboratoří Cosbionat, které nejen že
se vyrábějí z rostlin pěstovaných v podmínkách ekologického zemědělství, ale především jejich výrobní proces zaručuje kvalitu.
Extrakce probíhá ve dvou krocích – vodní parou za nízkého tlaku s použitím čisté vody bez
chemických přídavků a za studena s použitím
fyzikálních mechanických a manuálních prostředků, bez dodávání rozpouštědla. Tyto oleje jsou známy jako tzv. „oleje Dr. Valneta“
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(a jsou k sehnání v obchodech Country life).
Dále jsou k dostání také kvalitní olejíčky našich výrobců jako např. Sonnentor, Nobilis Thilia, Salus, AÖK, které jsou již k dostání v ochodech s přírodní kosmetikou či u internetových
prodejců.
Ke kosmetice také patří parfémy a toaletní vody, které dnes již denně používají nejen ženy,
ale také muži. Zejména kojící ženy a lidé, kteří
se pohybují mezi dětmi by se měli zajímat o to,
jaký používají parfém. Zejména dnes, kdy je již
vzduch, který dýchají znečistěný, nemáme právo ničit čichové buňky a tělíčka našich dětí!
Je pravdou, že v „přírodních parfémech“ samozřejmě není takový pestrý výběr vůní, jako
u běžných „chemických“ producentů. Avšak je
nutno říci, že každý z výše zmíněných výrobců přírodní kosmetiky (Weleda, Dr. Hauschka,
Lavera, Logona, Durance) má alespoň jednu
vůni pro ženu a pro muže.
Ale kromě již u výše zmíněných výrobců, se
u nás prodávají i výrobky světoznámé značky
Molinard. Tato nejstarší parfémářská společnost v Evropě, jejíž parfémy jsou směsicemi
pouze přírodních esencí, byla založena v roce
1849 francouzským lékárníkem panem Molinardem a vyrobila první květinovou vonnou
vodu. Dnes již má v sortimentu úžasně pestrou škálu vůní jak pro ženy, tak i pro muže,
a mimo jiné byla požádána vyrobit také parfém
speciálně pro anglickou královnu.
A právě podobné skutečnosti jako tato – například to, že si holywoodské hvězdy oblíbily
některé značky přírodní kosmetiky a hlásají to
na veřejnosti – velmi napomáhají k tomu, že
se tento rozumný krok – „návrat k přírodě“
aneb používání přírodní kosmetiky, naštěstí
stává už i trendem.

Zde již snad jen pár internetových adres,
na kterých se o této kosmetice dozvíte
(www. drhauschka.cz, www.walavita.cz,
www.lavera.cz, www.weleda.cz, www.logona.cz,
www.molinard.com)
Mně známým nejlepším kamenným obchodem prodávajícím přírodní kosmetiku s kvalitní
obsluhou, je obchůdek v přízemí obchodního
domu Kotva, který se jmenuje 100% Natura.
Zde je k dostání veškerý výše zmiňovaný sortiment výrobků včetně parfémů značek Molinard a Durance, potravinové doplňky (Energy,
HerbaVitalis, Avicena a další), aromaoleje, dekorativní kosmetika od různých výrobců
a spoustu dalšího.
Samozřejmě, že dostanete přírodní kosmetiku
i v obchodech se zdravou výživou (Albio,
Country Life, Rozmarýna, Vítek Trade a další),
kde však mají jen omezený sortiment.
Některé značky kosmetiky můžete získat také
přímo u výrobců (např. firma Weleda má kanceláře i prodejnu v Lidické ul.28, kde je možno
si jejich produkty přímo nakoupit a získat také
slevovou kartičku pro stálé zákazníky).
Pokud se již v této kosmetice orientujete, je
možné nakupovat nejen přímo u výrobců či
v kamenném obchodě, ale také si je objednávat přes internet společně s biopotravinami
(např. na www.rozmaryna.cz, www.biosfera.cz,
www.dobrykramek.cz, www.biopotraviny.cz,
www.slunecnibrana.cz, www.vitektrade.cz).
Příště již o mycích prostředcích, pracích prášcích a jiné „chemii“ používané v domácnosti,
aneb „Nelze to i jinak?“ Hezké léto s přírodou
nejen okolo nás, ale i na naší pleti, kůži
a rtech vám přeje
Petra Kratochvílová

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Dobøichovická míle – jubilejní
V sobotu 3. června 2006 uspořádala Základní
škola Dobřichovice již desátý, tedy jubilejní
ročník Dobřichovické míle, tentokrát za mezinárodní účasti přátel z Francie z partnerské
obce Villieu Loyes Mollon. Celý týden před závody jsme s obavami sledovali oblohu, jestli
nezačne pršet, protože Berounka hrozila opětovným vylitím na trať. Nakonec nám počasí
přálo a závody proběhly za téměř ideálního
počasí.
Zúčastnilo se celkem 169 závodníků a byly
překonány čtyři traťové rekordy. Nejlepším výkonem dne byl vyhlášen výkon Alexe Petroniuka, který mistrovskou trať jedné míle
(1609 m) zaběhl v rekordním čase 4:44. Odměnou mu byl předán velký pohár, který při-
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vezli Francouzi pro nejlepšího závodníka. Závody se povedly, organizace klapala, všichni
byli spokojeni. Jenom se nám stále nedaří najít ten správný termín, aby spolu nekolidovalo
více akcí, které nám pak odebírají větší počet
závodníků.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat sponzorům, kteří svými dary přispívají ke kvalitě závodů a krásným cenám. Jsou to:
Beiersdorf spol. s r.o.
Petr Horský – DAVAPO
Ivan Tomášek – Zednické a obkladačské práce
Ondřej Krecbach – Stavební práce ve výškách
Jindřich Pavlišta – Restaurace Lucern

Ing. Magda Havlíková
Jiří Šlapák – Hospoda na hřišti
Petr Ondráček – R-PROFIL a.s. – plastová okna
Zdeněk Basl – KSK, spol. s r.o.
František Novák – Voda, plyn, topení
Michal Velebil – Atip – stavební práce
Mirek Havel – EsCargots, s.r.o.
Pavel Plzák – Tesař, pokrývač
Milan Bílek – REDOM s.r.o.
manželé Hermannovi
pan Lisý – OSBET BETON a.s.
Květa Lípová – OBUV
Jaroslav Tenkrát
Jiří Lopata – zemní práce a bourání

Roman Maršál – Instalatérství
Antonín Vaněk – V&B, s.r.o.
Karel Kameník – KKK
V. Polcar, R. Novák – voda, plyn, topení
Drahoslav Kratina – pokrývačské práce
Jiří Fojt – Sport
Olga Procházková – Elektromontáže s.r.o.
Antonín Kypta – KB Contract
Josef Hájek – Elektro – domácí potřeby
Miloš Říha – prodej řeziva
Zdeněk Žáček – ESO – market
Petr Runda – SOIT s.r.o. – voda, plyn, topení
Petr Havránek – malíř, lakýrník

Vítězové 10. ročníku – 3. června 2006
kategorie
chlapci 5 let a mladší
dívky 5 let a mladší
chlapci 6 – 7 let
dívky 6 – 7 let
chlapci 8 – 9 let
dívky 8 – 9 let
chlapci 10 – 11 let
dívky 10 – 11 let
chlapci 12 – 13 let
dívky 12 – 13 let
chlapci 14 – 15 let
dívky 14 – 15 let
chlapci 16 – 17 let
dívky 16 – 17 let
muži 18 – 39 let
ženy 18 – 34 let
muži 40 let a starší
ženy 35 let a starší

délka trati
200 m
200 m
400 m
400 m
600 m
600 m
1000 m
1000 m
1650 m
1000 m
1650 m
1650 m
1650 m
1650 m
1650 m
1650 m
1650 m
1650 m

1. místo
P. Pechar
K. Hubená
A. Záhora
R. Pánková
J. Cabálek
A. Bartoníčková
D. Střihavka
M. Halounková
M. Wolf
B. Kliková
O. Fojt
T. Kalinová
P. Brouzek
Iva Marešová
A. Petroniuk
M. Petroniuková
V. Petroniuk
M. Oujiřová

čas
1:02
1:03
1:42
1:45
2:13
2:38
3:51
4:19
6:22
3:50
5:17
6:41
5:00
7:02
4:44
5:38
5:01
7:11

2. místo
D. Kratochvíl
A. Kubátová
M. Jandourek
K. Mitterwaldová
M. Pulkrab
A. Jůzková
M. Váňa
N. Pánková
R. Calda
B. Čechová
K. Šlapák
P. Korandová
M. Prouza

čas
1:35
1:04
1:44
1:46
2:14
2:42
3:52
4:20
6:47
3:59
5:27
6:42
5:01

3. místo
J. Bukert
K. Beerová
T. Dybal
B. Halounková
P. Chalupa
M. Jůzková
A. Chejstovský
R. Jenabová
B. Primas
T. Čechová
V. Gavriněv
V. Pecharová
P. Dubský

čas
2:48
1:21
1:47
1:49
2:16
2:43
4:02
4:21
7:34
4:04
5:33
8:17
5:46

L. Čejka
P. Kubásková
L. Goláň
V. Podzimková

5:16
6:35
6:02
7:39

M. Střihavka
A. Panská
M. Cvancinger
M. Kačírková

5:29
6:39
6:40
14:36

B. Stejskal

ZE SOUSEDNÍCH OBCÍ
: Pozor na uzavírku silnice
II/115 v prùtahu mìstem
Øevnice
Uzávěra silnice v úseku Komenského ulice,
mezi Mníšeckou a Herrmannovou ulicí v Řevnicích se z druhé poloviny června posouvá na
termín 17. července – 2. srpna 2006 včetně.
V tomto období bude uzavřen průtah silnice
II/115 Řevnicemi ve směru na Zadní Třebaň,
Liteň a Beroun. Jedná se úsek mezi lékárnou
a křižovatkou na Svinaře a Třebaň.
Objížďka bude vedena přes Lety a Karlštejn.
Místní doprava bude moci projet po místních
komunikacích.
podle informace MěÚ Řevnice

: Budeme nadále jezdit
na „okres“ do Podskalské?
Podmínkou starostů téměř všech obcí okresu
Praha-západ při rušení okresního úřadu

a převodu agend na pověřené obce bylo, že
na Praze-západ, kde pověřenou obcí byly určeny Černošice, zůstanou zachovány kanceláře v Podskalské ulici. Nyní se dozvídáme, že
budova má být přidělena České správě sociálního zabezpečení a MěÚ Černošice má z této
budovy odejít. To není pro nás dobrá zpráva.
Podle starostky Černošic paní Langšádlové
město o budovu bojuje a jako náhradu by převzalo pouze takovou budovu, která by byla
dostupná pro obyvatele všech obcí okresu
Praha-západ a navíc by byla dána do vlastnictví města Černošice, aby se v budoucnosti takový další případ nemohl opakovat.
vk

: Øevnice mají nové
internetové stránky
Otevřete-li dnes na adrese www.revnice.cz internetové stránky tohoto sousedního města budete jistě překvapeni jak příjemnou grafikou, tak

i bohatým obsahem. Najdete tam plán města,
vyhledávač ulic, starý plán města, informace
o základní, mateřské i umělecké škole, o zdravotnických službách i pečovatelské službě.
V rubrice „kultura“ najdete programy kulturních
akcí, informace o městské knihovně i o divadelním souboru. Následují informace o spolcích,
sportovních klubech a službách, velmi dobré
jsou informace o dopravním spojení (vlaky atd.).
Internet se stal dnes již běžným zdrojem informací prakticky o čemkoliv. Své stránky na celosvětové síti mají prakticky všechny obce, z okolních je to Karlík (www.obeckarlik.cz), Lety
(www.obeclety.cz), Všenory (www.vsenory.cz),
Mníšek (www.mnisek.cz). Dvoje stránky mají
Černošice (www.mestocernosice.cz a neoficiální www.cernosiceosobe.cz). Zajímavé informace najdete na serveru Prahy 16 – Radotína
(www.praha16.cz). Můžete se podívat i na
stránky naší partnerské obce na adrese
www.villieu-loyes-mollon.fr.
vk
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KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Noc na Karlštejnì
v dobøichovickém zámku
Muzikál Noc na Karlštejně, největší letošní
kulturní událost v naší obci, bude mít premiéru
4. srpna 2006 ve 20 hodin v prostorách dobřichovického zámku. Následují reprízy 5., 6.,
11., 12., a 13. srpna vždy od 20 hodin.
Zkoušky nabírají na obrátkách. Herci z Řevnic,
Dobřichovic, Zadní Třebaně i Prahy se scházejí každý víkend v areálu dobřichovického
zámku, kde by měly co nevidět vyrůst karlštejnské hradby. Kostýmy si již herci měli možnost vyzkoušet, neboť se v nich fotografovali
na plakáty přímo na nádvoří hradu. Trénují nejen herci, ale i šermíři z Okořské gardy. Na
scéně nebude ani tentokrát chybět živý kůň
nebo ohněmetači.
První zkoušky zažívají i muzikanti, které bude
řídit autor hudby Jan Martínek.V muzikálu se
kromě řevnických ochotníků představí i profesionálové z okolí. Vstupné bude 150 a 100 Kč.

Předprodej vstupenek je v MěKS ŘEVNICE,
MěKS ČERNOŠICE, Infocentru Karlštejn, u
paní Frýdlové (tel. 257 720 847) a paní Švédové (tel. 257 720 012).
Hrají a zpívají: Vladimír ČECH v roli císaře
Karla IV., Jan ROSÁK v roli vévody bavorského Štepána, Pavel VÍTEK v roli Peška Hlavně,
Štepán RAK/Jan Matěj RAK v roli vypravěče,
Karel KRÁL v roli purkrabího, Petr ŘÍHA v roli
arcibiskupa Arnošta, Monika VAŇKOVÁ v roli
Alžběty, Pavla ŠVÉDOVÁ v roli Aleny, Roman
TICHÝ v roli krále cyperského Petra, Alena
ŘÍHOVÁ v roli Paní Ofky, Alexandr SKUTIL
v roli 1. zbrojnoše, Jiří CICVÁREK v roli 2.
zbrojnoše, Jiří VITOUŠ v roli 3. zbrojnoše, Jan
KUNA v roli 4. zbrojnoše, OKOŘSKÁ GARDA,
dále uvidíte císařův doprovod, panoše, ohněmetače a další.
Speciální hosté: hejtman Petr BENDL, senátor
Jiří OBERFALZER, starostové Karlštejna, Hlásné Třebaně, Svinař, Řevnic, Letů a Dobřichovic
vk

: KULTURNÍ DÌNÍ
V ÈERVENCI
6. července 19 hod na zámku – vernisáž výstavy fotografií Karla Neuberta k nedožitým
80. narozeninám
8. červenec 17hod, karlický kostel
G. Rossini – Slavnostní mše
Pražští pěvci – sbormistr S. Mistr, sólisté: M.
Kritznerová – soprán, Š. Mistrová – alt, S. Mistr – tenor, T. Hanzal – baryton, P. Šmolík – varhany, Šaroun – klavír
22. července 17 hod v karlickém kostele
Sefardské balady – Hana Blochová (zpěv,
gotická harfa) a Přemysl Vacek (loutna)
Nejkrásnější nápěvy židovské enklávy, jež po
svém vyhnání ze Španělska roku 1492 dospěla až na Balkán a do Turecka.
Informace: kultura@dobrichovice.cz,
724 062 392

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské kulturní středisko Řevnice, kultura@
revnice.cz, tel. 25772-0923, 731-483833,
www.revnice.cz
Sál zámečku
Výstava obrazů malířky Věry Mačkové
„Z Řevnic na Rochotu“, která se koná od 15.
do 28. července.
Lesní divadlo Řevnice
Divadelní představení komedie „Dámský
krejčí“ uvede řevnický divadelní amatérský
soubor pod režijním vedením Petra Říhy ve
dnech 6., 7., 8., 9. července, vždy od 20 hodin a dále ve dnech 14., 15. a 16. července ta-

ké od 20 hodin v lesním divadle. Pozor – o nedělích je začátek představení již v 17 hodin!
V sobotu 22. července uvede Hudební divadlo Karlovy Vary muzikál s názvem DEKAMERON.
Dalším představením bude hra „Utrpení žáka
Hubičky“ autorky M. Šmerglové, které můžete vidět ve dnech 28., 29. a 30. července. Má
podnázev „Hra pro nesmělou mládež“.
Na srpen připravují řevničtí ochotníci hru
Agathy Christie „Past na myši“
Dne 5. srpna 2006 se bude v lesním divadle
konat koncert BIG ROCK' N' ROLL PÁRTY.
Čas začátku, taktéž místo a zahájení předprodeje vstupenek, včetně ceny bude upřesněn.
Galerie Salon No. 1 paní Bartákové
Až do 15. července je otevřena výstava fotografií Marie Holečkové „Berounka neznámá“ a výstava obrazů s názvem Léčivá krajina malíře Viktora Žabinského. Obě výstavy
jsou prodejní.

21.7. pá- BLUES A ROCK DO VÍKENDU
KROK
22.7.so-live: OLD FASHION TRIO jazzový
koncert
25.7.út-kino: UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
28.7.pá-2. PRÁZDNINOVÁ TANEČNÍ PÁRTY
U BARU, 60.-90. léta s DJ. EL BUNDOU
29.7.so-live: THE BUGLES – BEATLES REVIVAL – koncert
Městské kulturní středisko Černošice
Jazzový večer v Clubu kině Černošice
Odbor kultury MěÚ Černošice vás zve sobotu
22.července od 20.30 do Club Kina na koncert
Old Fashion Tria.. V kapele hraje černošickému publiku dobře známý Víťa Marek – kytara,
Václav Kupka – kontrabas a Darja Kuncová –
zpěv. Old Fashion Trio se opírá o hlavní jazzové proudy, například mainstream. V tomto komorním obsazení se můžeme těšit na interpretaci hudby takových jazzových velikánů
jako jsou pánové George Gershwin, Duke
Elington, Coll Porter,Louis Amstrong a další.
Pavel Blaženín

: ÈERNOŠICE
CLUB KINO ČERNOŠICE – ČERVENEC
4.7.út-kino: BLAŽENÉ BYTOSTI
7.7.pá-1. PRÁZDNINOVÁ TANEČNÍ PÁRTY
U BARU, 60.-90.léta s DJ. EL BUNDOU
11.7.út-kino: ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
14.7. LEGAL BENGAL – rockový koncert
15.7.so-live: DELIQENT+KILLEAN rock
18.7.út-kino: ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

Musica Poetica – vokální koncert
Odbor kultury MěÚ Černošice vás zve v sobotu 8. července od 18.00 do černošického kostela na koncert známého pěveckého souboru
Musica Poetica. Soubor se věnuje vokální jednohlasé hudbě prvního tisíciletí, jmenovitě
hudbě latinské (gregoriánský, milánský a mozarabský chorál), řecko-byzantské, staroslovanské (ruské, české a polské), arménské,
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syrské křesťanské a řecko-římské hudbě
předkřesťanské. Ve svých vystoupeních se
často zaměřují na akcentováni melodických
analogií ve zpěvech uvedeného druhu a různého geografického původu. S touto hudbou
účinkoval soubor vícekrát v Německu, Itálii
a USA a v České republice. Kromě obvyklých
koncertů absolvoval soubor Musica Poetica
i četná vystoupení na mezinárodních setkáních odborníků, na vědeckých konferencích,
kongresech, symposiích a při liturgiích. Dirigentem, zasvěceným průvodcem a zároveň
sólistou souboru je profesor Evžen Kindler.
Černošický koncert se koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje. Všichni jste srdečně
zváni. Vstupné je 50 korun.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Černošická Mariánská pouť
Zveme vás na letošní pouť, která se uskuteční
19. – 20. srpna. Sejdeme se tradičně u černošického kostela. Čekají na vás pouťové atrakce, šermíři, pohádka pro děti, vážná hudba
v kostele, divadlo a mnoho dalších vystoupení. Program se neustále dotváří a pokud by
jste se chtěli do jeho tvorby zapojit, budu jedině rád. Pouť by měla být především o zábavě,
kterou připraví místní kumštýři pro místní lidi,
a proto neváhejte a připravte si něco pro své
spoluobčany. Z programu ještě prozradím, že
v sobotu večer vystoupí skupina B.Lues
www.b.lues.cz a v neděli dokonce velký bigband Václava Zelinky. Nejen černošické výtvarníky a prodejce bych rád upozornil na
možnost stánkového prodeje. Bližší informace
získáte na odboru kultury tel. 251641116 nebo na www.mestocernosice.cz a na emailu
kultura@mestocernosice.cz
Za odbor kultury Pavel Blaženín

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.
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Občanská demokratická strana
děkuje všem voličům za podporu ve volbách.
Díky Vašim hlasům jsme na Praze západ
získali 51,27 %
a v Dobřichovicích 53,12% hlasů.

Pracovnice Obecního úřadu
bez závazků hledá podnájem

Nabídka účetnictví - zpracuji a povedu
• 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

(1 místnost s příslušenstvím)
v Dobřichovicích nebo blízkém okolí.
Dle potřeby možná výpomoc v domácnosti. Tel.: 604 997378

Koupím RD / vilu
v l o k a l i t ě Č e r n o š ic, D o b ř ic h o vic, V š e n o r
cena do 7,5 mil. Kč
tel.: 724 657 074
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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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: 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.
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.
Areál Skalka
V kostelíku sv. Maří Magdalény na Skalce je
do neděle 9. července přístupná výstava obrazů Radky Kuželové z Prahy. Snímky z vernisáže a ukázky tvorby obou autorek najdete
ve Fotogalerii na www.mnisek.cz. Všechny výstavby na Skalce jsou přístupné o víkendech
a svátcích od 10 do 17 hodin, ve všední dny
kromě pondělí po dohodě se správcem areálu, tel. 732 931 219.
Ve skaleckém klášteře bude od 2. července
otevřena nová výstava Martina Patřičného –
ÚSMĚV A VTIP VE DŘEVĚ. Vernisáž se koná
v neděli 2. července v 15 hodin. Úvodní slovo
pronese Mgr. Bedřich Ludvík – dramaturg ČT,
režisér-dokumentarista a písničkář.
Kino Mníšek pod Brdy
Začátky promítání v červenci a v srpnu jsou
pouze v 19 hodin.
Sobota, 1. července – HRA S NEVĚROU
St. 5. července – UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
Sobota, 8. července – NEPOHODLNÝ
Středa, 12. července – ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
So. 15. července – LETOPISY NARNIE – LEV
Středa, 19. července – CAPOTE
So. 22. července – DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA
Středa, 26. července – PRODUCENTI
Nejnovější film Jana Hřebejka – KRÁSKA
V NESNÁZÍCH připravujeme na 30. září

: Kino Radotín
1. sobota – 16 a 19 hodin
ZKROCENÁ HORA
Divoký Západ a romantické přírodní scenérie
jsou kulisou milostného příběhu.
2. neděle – 17 a 19:30 hodin
SHOW ZAČÍNÁ
Píší se 30.léta a ovdovělá paní Hendersonová
se rozhodne zaměstnat velmi svérázně.
7. pátek – 17 a 19:30 hodin
SNÍDANĚ NA PLUTU

23. června 2006 / ročník 12.6 / Dobřichovice
Příběh obnažující svět transsexuální proměny
mladého muže v reáliích Londýnských undergroundových kabaretů v období, kdy „sexuálné revoluce“ hippies už ovládla i konzervativní britskou kulturu.
8. sobota – 17 a 19:30 hodin
HOSTEL
Dva američtí vysokoškoláci se vydají do jisté
ubytovny v odlehlém slovenském městě.
9. neděle – 17 a 19:30 hodin
TRISTAN A IZOLDA
Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující vášně, bezmezné oddanosti a kruté zrady
14. pátek – 17 a 19:30 hodin
PRVNÍ PO BOHU
Velitel ruské ponorky musí nejen tvrdě bojovat
s fašisty, ale také uhájit své postavení a lásku.
15. sobota – 17 a 1930 hodin
FIREWALL
Jack vytváří ty nejlepší systémy na ochranu
bank. Má však jednu slabinu.
16. neděle – 17 a 1930 hodin
MATCH POINT – HRA OSUDU
Příběh sociálního vzestupu ambiciózního tenisového trenéra.
21. pátek – 17 a 19:30 hodin
INDIÁN A SESTŘIČKA
Příběh lásky bílěho indiána Františka a romské
dívky Marie, zdravotní sestry z městské nemocnice. Překážkou jejich vztahu není jen lidská nesnášenlivost, ale i jejich citová nezralost.
22. sobota – 17 a 19:30 hodin
S AW 2
Ve starém opuštěném domě se probudí z bezvědomí devět lidí. Mají jen pár hodin na to, jak
najít únikovou cestu z pasti.
23. neděle – 17 a 19:30 hodin
NEPOHODLNÝ
Vládní komisař projede několik kontinentů,
aby objasnil vraždu své ženy
28. pátek – 17 a 1930 hodin
DĚSNEJ DOJÁK
Bláznivá komedie.
29. sobota – 16 a 19 hodin
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
30. neděle – 17 a 19:30 hodin
SPOJENEC
Detektiv Miller, polda otřískaný životními zkušenostmi se musí utkat s chladnokrevným zločincem.

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
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
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