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SLOVO STAROSTY
: Dobøichovické
vinaøské slavnosti
Je to již počtvrté, co se minulou sobotu v dobřichovickém zámku setkali milovníci vína spolu se zástupci asi 40 vinařství a mohli ochutnat
z cca 250 vzorků vín. Přesto, že na mnoha
místech naší republiky ten den pršelo, Dobřichovicím jako by se pro tento den deštivé počasí vyhýbalo. Na rozdíl od vinařských slav-

ností na Moravě, kde účastníci přicházejí ihned po otevření a končí se relativně brzy, je na
Dobřichovických slavnostech znát jiná mentalita návštěvníků. Ještě okolo jedné hodiny odpoledne bylo nádvoří poloprázdné, ale již kolem druhé se slibně zaplnilo a až do sedmi
chodily proudy dalších návštěvníků, kterých
bylo nakonec necelých 3000.
Během slavností nám hrály různé skupiny:
Starobřeclavská cimbálová muzika, na Křižov-

Obsah
: Domácí zpravodajství
: Zajímavosti
: Sport
: Kultura u nás i v okolí

nickém náměstí dixielandová skupina Steamboat Stompers, večer pak si mohli návštěvníci
zatančit při rómské muzice kapely Kale. Pro
děti byly pod sv. Janem u vody kolotoče, houpačky a další atrakce. A tak si během dne každý mohl vybrat a myslím, že většina lidí byla
spokojena.
Během slavností byly vyhlášeny výsledky soutěže „Vinař roku“ a „Vinařská koruna“. Vítězem
soutěže Vinař roku se stalo vinařství Znovín
Znojmo, stříbrný diplom získal Vinselekt Michlovský a.s., a bronzový diplom získal Tomáš
Krist z Milotína. Všem gratulujeme.
Do prostředí zámeckého nádvoří zapadli styloví mušketýři ze skupiny historického šermu
Nevers. Na slavnostech nechyběl ani Třehusk
– skupina muzikantů z Třebaně a Řevnic. Pro
všechny bylo k dispozici několik prodejních
míst s občerstvením. Ti, kdo mají kromě dobrého vína rádi i vybranou kuchyni, mohli navštívit
restauraci „Zámecký had“.
Opět již tradičním bodem programu byla aukce vzácných a archivních vín, jejíž výtěžek byl
věnován dennímu stacionáři pro děti s kombinovaným postižením občanského sdružení
Náruč.
Rád bych poděkoval všem kdo se na přípravě
a průběhu slavností podíleli. V neposlední řadě je potřeba poděkovat všem sponzorům,
kteří na akci přispěli. .
V neposlední řadě je potřeba poděkovat všem
sponzorům, kteří na akci přispěli. Hlavními
sponzory se staly firmy Area TZB, Hobra
Školník a Česká spořitelna. Dalšími sponzory byly firmy DOB-Invest, Neura, Rumpold, KB
Contract, ČBPS, DISPO družstvo invalidů,
ATIP, Infocredit, Rutr a pan Tichánek. Všem srdečně děkujeme neboť bez jejich podpory bychom těžko mohli tyto slavnosti pořádat.
Během odpoledního programu proběhl i křest
právě vydané a dlouho očekávané knihy
o Dobřichovicích. Podrobnosti o této první
publikaci o naší obci najdete na dalších stránkách tohoto listu.
Michael Pánek
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DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Volby do zastupitelstva obce
Jak jsme vás již informovali, budou se ve
dnech 20. a 21. října 2006 konat volby do zastupitelstev měst a obcí v celé ČR, tedy i v Dobřichovicích. Jak jsme také již minule psali, nabízíme všem volebním stranám presentaci
svých kandidátů a programů, pro které bychom vyhradili zářijové (tedy příští) číslo informačního listu. Uzávěrka je 15. září, do tohoto
termínu zašlete své materiály na adresu info@dobrichovice.cz.
vk

: Kandidátky do voleb
do zastupitelstva
Do termínu podání kandidátek, tedy do 15.
srpna, byly předloženy pro volby do zastupitelstva obce Dobřichovice celkem tři kandidátky.
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů, ze
které kandidují ing. Michael Pánek, ing. Petr
Kaplan, ing. Petr Koblížek, ing. Josef Ježek,
Monika Víšková, Mgr. Václav Kratochvíl,
Mgr. Renata Bartoníčková, JUDr. Petr Říha,
ing. Ludvík Štika, Jindřich Vokurka, Martina
Janoušová, RNDr. Luděk Miller, Karel
Janouš, Ferdinand Kouša a MgA. Jan
Neubert.
Společně pro Dobřichovice, sdružení KDUČSL a nezávislých kandidátů, za které kandidují ing. Daniel Havlík, PhDr. Jiří Růžek,
ing. Jan Abel, ing. Vladimír Bezděk,
MUDr. Zdenka Hochová, Mgr. Michaela
Krčmová, ing. Petr Ondráček, ing. arch. Jitka
Mejsnarová, ing. Josef Sikyta, ing. Jakub
Knajfl, ing. Eva Vaculíková, Mgr. Monika
Veselá, ing. Renata Boušková, RNDr. Lenka
Rusá a ing. Jiří Geissler.
ČSSD, za kterou kandidují ing. Josef Ksandr, MUDr. Jaroslav Hornych, ing. Michal
Maxa, ing. Pavel Kyzlík, ing. Miroslav Německý, Mgr. Marie Hardtová, ing. Jana Maxová, Jaromír Petrák a Václav Laňka.
Toto je pouze první informace, podrobnosti
o kandidátech a programech volebních stran
budou zveřejněny v příštím, tedy zářijovém
čísle informačního listu.

: Cestovní pasy jinak
Od 1. září 2006 se všem občanům starším 5
let začnou vydávat nové cestovní pasy se
strojově čitelnými údaji a navíc i s nosičem dat
s biometrickými údaji. Biometrickým údajem je
údaj o zobrazení obličeje a údaje o otiscích
prstů. Tyto údaje se budou ukládat do čipu,
který bude uvnitř cestovního pasu. V první fázi se do čipu budou ukládat pouze data o zo-

brazení obličeje, od února roku 2008 i údaje
o otiscích prstů.
Protože příprava nového cestovního pasu bude složitější (a také dražší), nebude od 1. září
možné žádat o nový cestovní pas matriku na
obecním úřadu v Dobřichovicích, ale pouze
příslušné oddělení na MěÚ Černošice, pracoviště Praha 2 Podskalská ulice 19. Zde s vámi
úředník vyplní žádost a vyfotografuje vás ve
zvláštní kabině. K žádosti budete potřebovat
pouze občanský průkaz. V Podskalské si hotový nový cestovní pas i převezmete. Poplatek
za vydání nového cestovního pasu pro dospělé činí 600 Kč, u dětí od 5 do 15 let 100 Kč, pro
děti do 5 let pouze 50 Kč. .
Do nových cestovních pasů, ale i do starších
platných pasů nebude od 1. září možné zapisovat děti do 15 let. Každé dítě bude muset
napříště mít svůj vlastní cestovní pas. Děti
mladší 5 let budou mít pasy bez biometrických
údajů s platností pouze 1 rok. Děti od 5 do 15
let budou mít nové pasy s biometrickými údaji
s platností 5 let, pasy dospělých budou mít
platnost 10 let.
Cestovní pasy vydané do konce srpna 2006
zůstávají v platnosti bez omezení po celou dobu v nich uvedenou. Máte-li ve starším pasu
zapsány děti do 15 let, můžete s nimi na tento pas cestovat i po 1. září jako dosud, nejdéle do doby platnosti pasu nebo dovršení 15 let
dítěte.
Podle informace Ministerstva vnitra ČR
Poznámka: o nový občanský průkaz můžete
požádat dobřichovickou matriku jako doposud, zde se nic nemění, změna se týká jen cestovních pasů.

: Zemìdìlské drustvo
v konkurzu
Obecní úřad obdržel dne 14. srpna 2006
usnesení Krajského soudu v Praze v právní
věci dlužníka „Zemědělské družstvo Dobřichovice, IČO 107310“, kterým prohlásil konkurz
na majetek dlužníka.
Správcem konkurzní podstaty byl jmenován
ing. Václav Vodička, ul. Františka Diviše 580,
104 00 Praha 10 – Uhříněves. Ze seznamu
majetku a závazků vyplývá, že ZD Dobřichovice má účetně evidovaný hmotný majetek za
2,657.560,- Kč a finanční majetek ve výši
2,931.171,36 Kč. Proti tomu má ZD 209 věřitelů, kterým dluží celkem 6,934.996,- Kč.
Tímto usnesením vyzývá soud všechny věřitele družstva, aby ve lhůtě 30 dnů přihlásili
u Krajského soudu v Praze (náměstí Kinských
5, 150 00 Praha 5) všechny pohledávky, uvedli, zda uplatňují oddělené uspokojení, jakož i jiné důvody pro přednostní pořadí. Přihlášky
podávejte dvojmo a musí zde být uveden dů-

vod a výše každé pohledávky spolu s kopií listiny, z nichž pohledávka vyplývá.
Podrobný text usnesení soudu o prohlášení
konkurzu na ZD Dobřichovice je k nahlédnutí
na obecním úřadu.

: Dìtské høištì / zahajujeme
veøejnou sbírku
Vážení dobřichovičtí spoluobčané,
mateřské centrum Jablíčko spolu s ochotnými
pracovníky obecního úřadu vymodlilo na ministerstvu vnitra povolení k veřejné sbírce ve
prospěch výstavby dětského hřiště v naší obci. Máme tedy cestu otevřenou a pokud se sejdou potřebné finance, mohou si děti hrát 4-6
týdnů po zadání zakázky.
O smyslu našeho záměru jsme se rozepisovali v minulých číslech listů, tentokrát jen poslední apel na VAŠI OCHOTU PODPOŘIT VEŘEJNĚ PROSPĚŠNOU VĚC: pokud jste
někdy uvažovali o charitativní činnosti a měli
pochyby o cílenosti Vašeho finančního daru,
můžete mít možnost se přesvědčit hmatatelně,
v místě Vašeho bydliště, můžete se radovat
s Vašimi a se všemi dobřichovickými dětmi,
kterým veřejné hřiště chybí. Uvítáme jakoukoliv
finanční částku a předem děkujeme.
Vy, jako přispěvatelé, máte v zásadě 2 možnosti poskytnutí finančního daru.
1. Pro finanční dar v hotovosti je k dispozici
podatelna obecního úřadu v obvyklých otevíracích dnech pondělí a středa (podatelna
vydá doklad pro Vaše účetnictví o finančním daru).
2. Pro bezhotovostní kontakt obecní úřad zřídil zcela nové konto u místní pobočky České spořitelny a.s. č. 020036-0388029317.
Zároveň s bankovním převodem zašlete
prosím e-mail na HRISTEDOBRICHOVICE@seznam.cz s Vašimi osobními či firemními údaji a výši finančního daru – na základě těchto údajů zašleme doklad pro
Vaše účetnictví.
Veřejná sbírka podléhá přísné účetní kontrole
ze strany MV a krajského úřadu a ručí za ni starosta obce a níže podepsané organizátorky akce. V podatelně obecního úřadu jsou k shlédnutí katalogy několika výrobců dětských hřišť
a i konkrétní ceny některých prvků – pro Vaši
představu. Všichni přispěvatelé sbírky budou
zveřejněni na internetových stránkách obce
a v dalším obecním informačním listu.
Tak tedy, máme na výběr z několika obecních
pozemků vhodných pro instalaci hřiště, máme
grant obce ve výši KČ 50.000,-.
Budeme mít v dohledné době i hřiště? TO
ZÁLEŽÍ NA NÁS VŠECH.
Mgr. Jana Bukačová
a Mgr. Barbora Pelikánová
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: Zvyšování nìkterých
vdovských dùchodù
Podle novely zákona o důchodovém pojištění
je možno podat žádost o přezkoumání výše
vdovského důchodu pro ženy – vdovy, které
ovdověly před 1. lednem 1996 a kterým byl
tehdy vdovský důchod po zemřelém manželovi snížen nebo dokonce nepřiznán z důvodu
souběhu důchodů.
Ženy, kterých se tato změna týká, musí o zvýšení svého důchodu požádat Českou správu
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sociálního zabezpečení, v případě Dobřichovic
její okresní pobočku Praha-západ, která sídlí
na adrese Praha 8, Trojská ul. 13A. Je to v Kobylisích v tzv. „drakulově“ a dostanete se tam
tramvají č. 14 dlouhou jízdou přes celé město
přímo od Smíchovského nádraží do stanice
Hercova a tramvaj staví přímo před budovou.
Možná rychleji se tam dostanete z hlavního
nádraží přímo metrem C do stanice Kobylisy,
výstup Kobyliské náměstí, odtud je to pěšky
ale dále než od tramvaje. Úřední hodiny jsou
v pondělí a ve středu 8 – 17 hodin.

Potřebné doklady jsou váš občanský průkaz,
oddací list, úmrtní list manžela, důchodový výměr manžela, rodné číslo manžela, důchodový výměr váš. Při osobní návštěvě s vámi
úředníci sepíši žádost. Podmínkou je, že jste
neuzavřeli mezitím jiné manželství.
Tuto zprávu uvádíme protože jsme získali informaci, že o možnosti zvýšení vdovských důchodů mnoho žen neví a sdělovací prostředky
o tom málo informují.
vk

ZAJÍMAVOSTI
: Noc na Karlštejnì provázel
obrovský zájem divákù
V neobvyklém projektu si zahráli ochotníci,
profesionálové, hejtman i senátor. Lidé z doslova celé republiky se sháněli po vstupenkách na původní muzikál Noc na Karlštejně,
který první dva srpnové víkendy na nádvoří
zámku v Dobřichovicích uváděli profesionálové i amatéři z poberounského kraje. Mnozí
z nich však marně – všech šest představení
bylo vyprodáno dávno před premiérou.
Z Ostravy, Šumperka, Přelouče, Plzně či Jindřichova Hradce. Doslova z celé republiky volali zájemci o zhlédnutí původního muzikálu Noc
na Karlštejně, který na letošní léto připravil neobvyklý soubor složený z amatérů i profesionálů, již jsou doma v kraji kolem dolní Berounky. Vedle řevnických ochotníků si na
nádvoří dobřichovického zámku zahrály takové hvězdy jako Pavel Vítek, Štěpán Rak, Matěj Rak, Jan Rosák či Vladimír Čech. A kromě
nich také muzikanti, šermíři, metači ohně, kejklíři či břišní tanečnice. Na scéně nechyběli koně, velké ovace diváků při každé repríze sklízela koza Líza. Speciální sbor manů byl složen
ze šesti starostů poberounských obcí, senátora Jiřího Oberfalzera a středočeského hejtmana Petra Bendla.
Zájem o představení byl opravdu obrovský. Diváky neodradil ani prudký déšť, který provázel
představení v neděli 6. srpna. Odmítli vrácení
vstupného či náhradní termín a vynutili si hraní. Přes dvě hodiny pak vydrželi sedět v proudech vody a sledovat děj. V sobotu 12. srpna
se zase pro velký zájem muselo hrát dvakrát –
od 20.00 i od 23.00 hodin. A protože ani to
nestačilo, přesune se soubor do Mníšku pod
Brdy a definitivní tečku za úspěšným letním
projektem učiní na nádvoří zdejšího zámku.
Derniéra představení se zde bude konat 2. září od 19.00. Informace o rezervaci vstupenek
či o představení se dozvíte na http://noc.nasenoviny.net, či na tel.: 257 720 847.
Písničky z muzikálu jsou zachyceny na CD,
premiéra byla zase profesionálně natočena
na DVD a VHS. Desku při příležitosti poslední-

Monika Vaňková jako císařovna Alžběta, Vladimír Čech jako císař Karel IV. a Petr Říha jako
arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Karel Král jako karlštejnský purkrabí a Pavel Vítek jako Pešek z Hlavně.
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skenováním, úpravami starých fotografií a tiskem. Všichni autoři jak textové, tak i obrazové
části pracovali bez nároku na jakýkoliv honorář. Kniha vychází v nákladu 1000 výtisků.
Kromě toho, že je kniha dokladem jak Dobřichovice vypadají v roce 2006, bude to jistě
i hezký dárek pro vaše přátele.
vk

: Haló, haló, proè je školek
málo!?...

ho představení v Dobřichovicích za bouřlivých
ovací stovek diváků pokřtili kmotři představení
– středočeský hejtman Petr Bendl a místostarosta Petr Kaplan v zastoupení starosty Dobřichovic Michaela Pánka.
pš

: Kniha o Dobøichovicích
je vytištìna
Dlouho připravovaná publikace o naší obci je
konečně hotova a je možno si jí koupit. Kniha
má 244 stran formátu zvětšené A4, s velkým
počtem barevných fotografií, plánů a kreseb, je
v pevné vazbě a je skutečně kvalitní. Představuje naší obec jako oblíbené místo k bydlení
i rekreaci a jako cíl i východisko výletů do okolí.
Knihu napsal autorský kolektiv pod vedením
Václava Kratochvíla, fotografie poskytlo mnoho současných i bývalých občanů naší obce,
jmenujme namátkou Karla a Jana Neubertovy, Romana Garbu, Jana Syblíka, Františka
Fiřsta, Oldřicha Egyema a mnoho dalších. Své
archivy otevřelo mnoho dobřichovických rodin
a díky nim si můžete prohlédnout některé velmi unikátní fotografie, nejstarší pochází z období kolem roku 1890. Mezi kresbami najdeme portréty dobřichovických vil Věry
Hainzové, která 23. září otevře svojí výstavu
asi šedesáti obrazů s tématikou Dobřichovic.
Kniha má devět kapitol: Dějiny Dobřichovic,
Rozvoj obce a její infrastruktury, Školství a kultura, Organizace a spolky, Osobnosti, Příroda
a okolí, Povodně, Obchody a služby a Obce
kolem nás. Kniha obsahuje i vzpomínky na život v Dobřichovicích z péra autentických osobností jako František Havlík, Jiří Stompfe, Věra
Forstová, Eduard Geissler nebo Emil Calda.
Kniha byla pokřtěna na vinařských slavnostech. Prodej bude probíhat v podatelně v přízemí obecního úřadu a v obecní knihovně. Cena knihy byla stanovena na 390 Kč a zahrnuje
pouze náklady spojené s grafickou přípravou,

...mé dceři byly tenkrát tři roky. Pracovala
jsem s manželem v našem grafickém studiu
a kromě toho jsem vedla výtvarný kroužek
v Osvětové besedě, dnes už ZUŠ v Dobřichovicích. V této době jsem se pokoušela dostat
svoji dcerku do státní školky. Jako zaměstnaná žena ze spořádané rodiny, „nesociální případ“, sice s hypotékou na krku, ale ne samoživitelka, s dítětem ve věku 3 let jsem neměla
nejmenší šanci na umístění. To mne hodně
zklamalo, ale řešení se nakonec našlo. Začala jsem každý den vozit dítě do dětského centra vzdáleného 10 km. Cesta mi ubírala celou
jednu hodinu z mého pracovního dne. A to
jsem tam ze začátku vozila dítě pouze na 4
hodiny odpoledne. Byla jsem ale ráda, protože se mi narodila dvojčátka.
Můj druhý problém řeším teď, když se mým
dvojčatům blíži třetí rok života. Se „školičkou“,
do které chodí moje nejstarší jsem nadmíru
spokojena, proto jsem rovnou zapsala všechny dětičky na nový školní rok. Jako sourozenci
dostali možnost chodit spolu, bohužel pro velký zájem mi nemohli dvojčata umístit na celý
den. Starší holku bych tam vozila ráno a „dvojku“ odpoledne. To by nebylo zrovna praktické.
Jedním z řešení bylo založit „školičku“ vlastní.
Našla jsem spřízněnou osobu se stejnými
problémy a začali jsme v Dobřichovicích hledat prostory. Obec nám nabídla zajímavé
místnosti na zámku. Byl by to takový pohádkový svět pro děti. Celý květen jsme zařizovali různá povolení, rozhodnutí, sbírali jsme
razítka, vyjádření památkářů, restaurátorů,
dělal se projekt, řešila se voda, elektrika atd.

Sháněli jsme marně finance a když jsme to
všechno měli téměř hotové, začaly se objevovat problémy. Základní škola v Dobřichovicích, ač nám je zpočátku přislíbila, nemohla
již poskytnout obědy, památkáři požadovali
drahou opravu zámeckých zdí, hygiena měla
též nekompromisní požadavky na rekonstrukci, pronájem byl omezen na 2 roky, možnost
zahrady pro děti zatím nebyla a v neposlední
řadě i příroda byla proti. Berounka v době
dvou letních večerů stoupla až k hranici zámku. Všechno jsme museli přehodnotit a začít
od začátku. Docházely nám síly ale museli
jsme jít dál.
Naskytla se možnost pronajmout si prostory
v Řevnicích. Krásné velké sály, bývalá restaurace Na Kovárně, velká zahrada, možnost parkování a místo hrozby vody z Berounky jistota
sousedského hasičského zboru. Začalo se podobné kolečko jako v květnu. Zatím to ale vypadá, že 4. září 2006 budeme moci zahájit provoz našeho dva roky vysněného centra pro
děti a rodinu, které jsme nazvali Bambinárium.
Já a moje sousedka jsme plně zaměstnané
ženy a zároveň každá maminkou tří malých
dětí. Podle našich potřeb a zkušeností jsme se
tedy rozhodly nabídnout pomoc i ostatním ženám na mateřské dovolené a všem maminkám dětí předškolního věku. Nabízíme „bambiškoličku“ s pravidelnou měsíční docházkou
ale i hodinové hlídání nebo hlídání v blocích.
Budeme pro Vás k dispozici od 7:00 do 17:30.
Vytvoříme centrum se zajímavým programem
a usměvavými učitelkami. Máme k tomu, kromě již vzpomínané zahrady, k dispozici obrovskou hernu cca 50m2, šatničku, vytváříme knihovnu s počítačovým zázemím, oddělenou
tělocvičnu, která v čase odpoledního odpočinku bude sloužit jako ložnice a pro maminky, od
kterých nejdou děti „odlepit“, mateřské centrum, kde si můžou děti společně hrát a maminky vyměňovat „vzácné informace“. Zároveň bude v přízemí Bambinária otevřena
kosmetika s možností hlídání dětí. Takže zatím
milé maminky Vám nabízíme tyto služby, které
by Vám měly alespoň trošku pomoci v každodenní „honičce“. Plány do budoucnosti jsou
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velké. Ale aby vyšly, tak se o nich nesmí mluvit dopředu.
Tak nám držte palečky. A kdykoliv se k nám
přijďte podívat. Najdete nás v Řevnicích, v ul.
Čs. armády 139. Začínáme 4. září 2006. První
Den otevřených dveří plánujeme již na 9. září
2006. Srdečně Vás zvou maminky – „ředitelky
Bambinária“ Dagmar Hrabová a Klára Koppová. Další podrobnosti o zápise do našeho
centra se dozvíte z inzerátu v tomto listu nebo
na telefonech 775- 665090 nebo 724-137404.

: Závod skautských vlèat
a svìtlušek 2006
Pravidelně každé dva roky pořádá skautská
organizace Závod Vlčat a Světlušek (chlapci
a děvčata ve věku 7 – 10 let). Letos pořádalo
okresní kolo závodu středisko „Lesní moudrost“ Dobřichovice. V květnu se v lese „U šraňku“ sešlo 12 hlídek dětí z celého okresu Praha-západ. Závodí se na 3 km dlouhé trati
s kontrolami. Kontroly mají za úkol prověřit
znalosti a dovednosti dětí z různých oborů,
např.: ze znalosti přírody, manuální zručnosti,
paměti, kuchařské dovednosti, logického myšlení, první pomoci atd.
Středisko Dobřichovice reprezentovala hlídka
dětí ve složení: Adéla Gemperlová, Marta Kadeřábková, David Beneš, Matouš Martinec
a Matěj Goláň, která vyhrála kategorii Vlčat
a postoupila tak společně s hlídkou z Černošic do krajského kola.
Krajské kolo se konalo v červnu v Klecanech.
Na startu bylo 13 nejlepších hlídek z celého
Středočeského kraje. Naše družstvo, ve stejném složení, závodilo opravdu s nadšením
a přes zranění jednoho z členů družstva během
závodu, obsadilo krásné 3. místo. Gratulujeme.
Pokud chcete vědět něco blíž o činnosti našeho střediska nebo chcete, aby se Vaše děti zúčastňovaly podobných závodů nebo s námi
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jezdily na každoroční letní tábory, informujte
se na telefonu 25771 1881 nebo mobilu č. 776
744 934. Přijímáme nové členy.
Skautské středisko „Lesní moudrost“ Dobřichovice, Alena Gemperlová

: Medové odpoledne
Medové odpoledne v Zadní Třebani připravují
včelaři ze základní organizace v Litni a komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. V sobotu 23. září se uskuteční ve Společenském domě v Zadní Třebani již jeho třetí
ročník. Zahájení je plánováno ve 13.15 (podle
příjezdu vlaků), ale již jednu hodinu předem se
budou představovat a debatovat s návštěvníky spisovatelé, básnící, heraldici, řimslolog,
umělecký kovář, badatel v oboru vinařství ve
středních Čechách, svoji šikovnost ukáže výrobce svíček ze včelího vosku aj. Svoji účast
přislíbil i známý botanik Václav Větvička, který
se bude tentokrát prezentovat jako autor úspěšných knih. Stěžejním bodem Medového
odpoledne bude přednáška včelařky
MUDr. Jany Hajduškové, která bude hovořit
a diskutovat na téma „Včelí produkty očima lékaře“, které má rovněž zpracované i ve stejnojmenné publikaci. Tu bude možné zakoupit.
Následovat bude ochutnávka a prodej medu
včelařů ZO Liteň, pod kterou spadají i včelaři
ze Zadní a Hlásné Třebaně, a medoviny. Nebude chybět ani ochutnávka pečiva z medu.
Poslední část Medového odpoledne bude patřit souboru Harmonia Mozartiana Pragensis.
Tento dechový oktet, byl v letošním roce přizván k provedení mozartovského programu
na pražské Bertramce, který byl uveden
v rámci mezinárodního hudebního festivalu
Pražské jaro. V Zadní Třebani se představí se
svým novým přírůstkem ve svém archivu, dobovou úpravou Mozartovy Kouzelné flétny.
Program k Mozartovskému roku – 250 let od

jeho narození – bude doplněn skladbou Josefa Fialy. Josef Fiala, rodák z Lochovic, byl velkým přítelem Mozartovy rodiny, která si jej cenila jako výtečného skladatele a hudebníka.
V letošním roce uplynulo 190 let od jeho úmrtí. Program koncertu doplní skladba dobřichovického občana a včelaře, člena České filharmonie a profesora na pražské HAMU
Jaroslava Šarouna. Úsměvné dílo je inspirováno zásnubním proletem včelí matky v podbrdské krajině.
L. Fait

: Dobøichovice mezi stovkou
nejlepších staveb
Støedoèeského kraje
V tomto roce vyšla publikace Ester Havlové,
Jiřího Junka, Šárky Koukalové a Zdenka Lukeše z názvem „100 staveb – moderní architektura Středočeského kraje“. Pod termínem
„moderní architektura“ se rozumí stavby vzniklé od 60. let 19. století až po současnost.
Je potěšitelné, že mezi touto stovkou jsou
uvedeny také dvě stavby z Dobřichovic. Ta
první je celkem zřejmá – je to památkově
chráněná vila MUDr. Franty z roku 1903, která se nachází v ulici Pod Pensionátem. Tuto vilu projektoval slavný architekt Kamil Hilbert,
který dokončil katedrálu sv. Víta a který byl
švagrem MUDr. Franty.
Druhou dobřichovickou stavbu, kterou v knize
nalezneme, je nejmladší stavba zde zastoupená. Je to (pro mnohé snad překvapivě)
úprava ulice 5. května podle projektu Romana
Kouckého, Sylvy Matějkové, Edity Lisecové
a Lucie Faturíkové. Podle knihy projektanti navrhli bohatou strukturu různých povrchů, řešení umožňující koexistenci pěší a automobilové dopravy. Prostor je dotvořen stromy na
principu aleje.
Jako zajímavou shodu okolností mám příhodu.
Když jsem procházel ulicí 5. května právě na
setkání s jednou z autorek knihy, potkal jsem
jednoho občana zde bydlícího, který mi během hovoru řekl – moc se mi ta naše ulice líbí, tak jsme proti tomu tady protestovali a vidíš, je to teď mnohem lepší než dříve.
vk

: Bøišní a orientální tanec
Od září tohoto roku začínají v Centru komplexní péče Na Vyhlídce kurzy břišních orientálních tanců. Kdo máte zájem o bližší informace a přihlášky, kontaktujte paní Zdenku
Ocelíkovou 602 748 729, zdenka.ocelikova@seznam.cz. Kurzy budou probíhat do ledna 2007 každé pondělí od 19hod (60min.)
a od 20hod (60 min.)
Dále bude pokračovat cvičeníčko a plavání
pro batolata od 1 – 2 let . Info na tel. 737 913
173 a 605 590 954.
ah
strana 5

08-2006_.qxd

29.8.2006

21:24

StrÆnka 6

Dobřichovice
Informační list

28. srpna 2006 / ročník 12.8 / Dobřichovice

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
Oddíl košíkové TJ Sokol
Dobøichovice
ve spolupráci se všemi ZŠ
a basket.oddíly Poberounčí pořádá
NÁBOR dětí roč. 1995 – 1998 do jednotlivých přípravek v místě bydliště
Nábor proběhne 11. září 2006 v čase
16,00 – 18,00 v hale BIOS v Sokole
Dobřichovice
Zájemce uvítají hráčky týmu žákyň,
10-té nejúspěšnější družstvo republiky.
INFO: www.basket.dobrichovice.cz ;
736 673 909

: Termíny domácích
volejbalových utkání našich
drustev do 31. øíjna 2006
Nedočkavým návštěvníkům volejbalových utkání našich družstev sdělujeme s radostí a v předstihu pouze mírném, že zahájení mistrovské
soutěže sezóny 2006-2007 se blíží. Do svého
diáře si mohou poznamenat následující data:
Muži A (1. liga):
29. září s Havířovem, 30. září s Uničovem,
6. října se Starým Městem a 7. října s Brnem B.
Ženy A (2. liga): 7. října s SKP Ústí n. L.,
21. října s Libercem.
Muži B (krajský přebor 1. třídy:

14. října se Slaným.
Ženy B a ženy C hrají krajský přebor 2. třídy,
který na rozdíl od vyšších soutěží se hraje na
venkovních hřištích, takže začíná již koncem
prázdnin:
Ženy B: 26. srpna se Zdicemi C,
9. září s Berounem B, 10. září s Novým Strašecím, 23. září se Zdicemi B,
24. září s Dobřichovicemi C a 30. září s Dobříší.
Ženy C: 9. září s Dobříší, 16. září se Zdicemi
C, 24. září s Dobřichovicemi B,
7. října s Berounem B.
Termíny listopadových a prosincových utkání
budou otištěna v dalších číslech.
HgS

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: V Karlickém kostele zaznìly
písnì sefardských idù
Sefardské balady zpívali tzv. Sefardští Židé. Tito
„věční poutníci“ se již od 1. století začali usazovat ve Španělsku společně s Araby. Pod nadvládou almohedské dynastie vznikla ve středověkém Španělsku v 10. až 11. století specifická
hudební produkce ovlivněná multikulturní situací, kdy vedle sebe žili křesťané, Židé a Arabové.
Dochovaly se nám především renesanční zápisy světských balad, je však zřejmé, že mnohé
z nich jsou záznamy mnohem starších středověkých melodií, které často nezapřou svůj původ v Orientu. Po vyhnání Židů ze Španělska
dekretem královny Isabely I. Kastilské roku
1492 se jejich písně objevují i jinde v Evropě –
setkáváme se s nimi například v Řecku, na Balkáně, v Turecku i v Maroku.
Zpěvačka, kunsthistorička a medievalistka Hana
Blochová a loutnista Přemysl Vacek, jenž je autorem většiny hudebních úprav koncertu, který
zazněl 22. července v karlickém kostele se setkali na české scéně tzv. autentického provozování staré hudby. Ačkoliv těžiště činnosti obou
umělců leží v různých historických epochách –
u Hany Blochové ve středověku, u Přemysla
Vacka v 17. století – spojila je melancholická
krása sefardských nápěvů a záliba v improvizaci a orientálním koloritu. Vztah k tomuto hudebnímu materiálu je na jednu stranu vázán historickým přístupem obou hudebníků, na straně
druhé improvizační uvolněnost, tíhnutí k mystickémua ezoterickému rozměru, stejně jako vliv
hudby 20. století, ukazují sefardské balady v podobě blízké vnímání dnešního člověka.
V sobotu 2. září od 17 v karlickém kostele opět
vystoupí soubor Přemysla Vacka, tentokrát ale
budou na programu ženy-virtuosky v italské

raně barokní hudbě. V hudební praxi 17. století se ženy uplatňovaly především jako zpěvačky či instrumentální virtuosky a skladatelské
umění bylo doménou mužů. I z tohoto pravidla
však existovaly výjimky a díla nemnohých žen
– skladatelek si díky svým nesporným technickým kvalitám a citové hloubce získaly obdiv
současníků. (B. Strozzi, Ch. M. Cozzolani, C.
Sessa, F. Caccini a další).
Do konce roku plánujeme ještě jeden koncert
s panem Vackem a to 8. října od 17 hodin.
Uslyšíte loutnovou hudbu raného baroka
v Čechách.
ah

: Program dobøichovické
kultury v záøí
Až do pátku 8. září pokračuje výstava obrazů,
fotografií a plastik v dobřichovickém zámku,
kde vystavují Simona Blahutová, Miloš Englberth, Petr Hájek, Jakub Kandl, Jiří Macht,
Bronislava Malá a Jan Neubert.
2. září / sobota / 17 hod / karlický kostel
ITALSKÉ VIRTUOSKY V RANĚ BAROKNÍ
HUDBĚ
Ad vocem – soubor staré hudby, umělecký vedoucí – Přemysl Vacek
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9. září /sobota / 18hod / karlický kostel
JOHANNES BRAHMS a ANTONÍN DVOŘÁK
skladby na duchovní texty přednesou Mistr Richard Novák – bas a Jaroslav Šaroun – klavír
10. září / neděle /17 hod /zámek
VERSNISÁŽ Alice Vegrové – Můj hedvábný
svět (malba na hedvábí)
Úvodní slovo pronese ing.arch. Anna Kándlová a jako host vystoupí Volné sdružení pro občasné hraní
Výstava bude otevřena 10.- 29. září vždy po
celý den
16. září / sobota / 13hod – 22hod / zámek
ČERNOŠICKÁ ALOTRIA NA ZÁMKU III. ročník setkání skupin historického šermu v dobřichovickém zámku. Uvidíte: rytíře, lapky, piráty,
mušketýry, šermíře a krásné dámy v podání
skupin historického šermu: Burdýři, Alotrium,
Nevers, Bargotti, Lepus, dámská šermířská
skupina Reginleif z Černošic a další.
Uslyšíte: keltské balady v podání Beth A. Cooper (Austrálie)
Dále uvidíte historické tržiště, historické hry
pro děti i dospělé, dobovou krčmu, ohnivou fireshow.
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vstup: 80,- mládež polovic, děti do výšky meče zdarma. Projekt vznikl za finanční podpory
Středočeského kraje
23. září / sobota / 17 hod / Fürstův sál
VERNISÁŽ výstavy kreseb Věry Hainzové –
„Dobřichovice a Brunšov akvarely“, s tématikou dobřichovických vil.
Vernisáž výstavy zahájí RNDr. Václav Kratochvíl. Výstava bude otevřena 23. září – 1. října
denně od 14-18 hod. a 5. října – 8. října denně
od 14-18 hod.
30. září / sobota / 17 hod / zámek
ROMSKÝ FESTIVAL – II.ročník festivalu romské hudby tentokrát v Dobřichovicích. Uslyšíte:
tradiční romskou hudbu, progresivní romské
kapely hip-hop Gipsy, Kale-dříve kapela Věry
Bílé, Terne Čhave. Ochutnávka z romské kuchyně, výstava fotografií.
Vstup: 120,- Kč, info: www.habrovka.cz

: Zámek v Dobøichovicích
oije romskou hudbou
V sobotu 30. září se na zámku v Dobřichovicích uskuteční druhý ročník festivalu romské

hudby „Paťiv 2006“. Romské slovo „Paťiv“ nese v češtině významy jako úcta nebo čest,
kterou Romové prokazují svým blízkým nebo
těm, kterých si velmi váží. Festivalem Paťiv
vzdávají Romové úctu své loni zesnulé přítelkyni – romistce Mileně Hübschmannové, která celý život zasvětila – mimo jiné- hledání
společných cest lidí různých národností
a kultur.
Na zámku bude k vidění a slyšení nejen tradiční romská hudba, ale také progresivní romské kapely jako např. vycházející hip-hopová
hvězda Gipsy. Dále se představí legendární
Kale – dříve kapela zpěvačky Věry Bílé a také
stále populárnější Terne čhave z Hradce Králové. Pořadatelé připravují také doprovodné
programy, jako například ochutnávky z romské kuchyně, výstavu fotografií v interiéru
zámku apod.
Celá akce začíná v 17 hodin a vstupné je
120,- Kč pro dospělé. Pořadatelem je občanské sdružení Pražská společnost bloumající
veřejnosti ve spolupráci se studenty Romistiky
na FF UK. Akci podporuje obec Dobřichovice.
Více informací naleznete na www.habrovka.cz.
Přijďte určitě, nebudete litovat!
ah

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské
kulturní
středisko
Řevnice,
kultura@revnice.cz, tel. 25772-0923, 731483833, www.revnice.cz
Sál zámečku
Až do 3. září je v sále zámečku a v galerii Salon No. 1 otevřena výstava fotografií s názvem
„Řevnický fotosalon 2006“.
Sobota 2. září od 13,00 hod. před Zámečkem:
Cesty – III. ročník festivalu
Vystoupí skupiny: Tři dny na břiše, My3avi,
Robbie Williams Revival Ban, Orkus, Oskar
Petr a Fabrika Atomica, Lety mimo, Murphy
Band a Žlutý pes
Doprovodné akce: Řevnický fotosalón 2006,
výstava stacionáře Cesta, breakdance, motoshow Mirka Lisého, lezecká stěna, nafukovací hrad ... a možná přijde i kouzelník
Lesní divadlo
Od středy 30. srpna do pátku 1. září vždy ve
20,00 hod. se v řevnickém lesním divadle konají Lesní slavnosti Dejvického divadla, a to:
ve středu 30. srpna od 20 hodin hra L.A. Gončarova OBLOMOV, ve čtvrtek 31. srpna od 20
hod. představení W.A. Mozatra a E. Schikanedera KOUZELNÁ FLÉTNA a konečně v pátek
1. září hra P. Zelenky PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ.
Pátek a sobota 8. – 9. září vždy od 19,00 a neděle 10. září od 17,00 hod. Lesní divadlo: Utr-

pení žáka Hubičky aneb jak pozvat slečnu na
rande – představení řevnických ochotníků (pozor na změnu začátku představení na 19 hodinu).
Galerie Salon No. 1 paní Bartákové
Ve dnech 7. září do 8. října se v galerii paní
Bartákové bude konat výstava obrazů „František Ringo Čech v Řevnicích“.

: ÈERNOŠICE
CLUB KINO ČERNOŠICE – ZÁŘÍ
1. 9. pá-1. ZÁŘÍ – ŠKOLNÍ TANEČNÍ PÁRTY
1. 2. pá-BLUES A ROCK NA DVD
3. 9. ne-kino: KOUZELNÁ CHŮVA
5. 9. út-kino: CASANOVA
8. 9. pá-live: BUBLIFUCK – rockový koncert
9. 9. so-live: WORKSHOP+MORE+HIRAM
BULLOCK – koncert 20.30hod., vstupné:
150,-Kč. Vystoupení jednoho z nejlepších kytaristů současnosti !!! Jeho energií nabitá vystoupení strhávají diváky na celém světě. Můžete ho slyšet na albech Stinga, Milese
Davise, Steely Dan, Barbary Streisand, Erica
Claptona, Gile Evanse.
Ti, kteří přijdou na koncert, se mohou těšit na
kombinaci jazzu, blues, rocku, funku a hlavně
na pořádný nářez od chlápka, který opravdu
nemá kytaru jenom pro ozdobu.
Předprodej v Clubu Kino. Počet míst
omezen!!!

10. 9. ne-kino: DOBA LEDOVÁ 2- OBLEVA
12. 9. út-kino: ŠIFRA MISTRA LEONARDA
15. 9. pá-live: LOKOMOTIVA PLANET+BITTER BLUE
16. 9. so-live: EMPIRE+SILVERSTONE
19. 9. út-kino: VŠECHNO NEJLEPŠÍ
22. 9. pá TÉMATICKÁ ZÁŘIJOVÁ TANEČNÍ
PÁRTY
23. 9. so-live: OTHER VOICES – THE DOORS
Tribute+ZRNÍ
24. 9. ne-kino: SUPERMAN SE VRACÍ
26. 9. út-kino: MISSION: IMPOSIBLE III.
29. 9. pá-live: BÍLÁ NEMOC – koncert
30. 9. pá-live: B.LUES – koncert
Koncert dívčí beatové skupiny The Apples
se známými kusy 60. let se koná v pátek 1. září od 19,30 hod. u „zdi“ ve dvoře firmy Stavitelství Řehoř v Černošicích, Vrážská 322.
Kurzy pořádané v budově Městského kulturního střediska Černošice, Mokropeská 1208 na
Vráži. Všechny zápisy probíhají v MěKS
Aerobik úterky a čtvrtky od 20.00. Lektorka
Daniela Krobová tel. 605 953 378
Kurz fotografie pod vedením profesionálů
Petra Kubína a Jáchyma Klimenta tel.
602669864 zápis a informační hodina pátek
11.9 od 18.30
Modeláři letečtí od 5.třídy a plastikové modelářství od 4.třídy zápis a informační hodi-
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na 13.9 od 16.00. Lektor Lumír Apltauer tel.
605545615
Kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé
lektorky Jelínkové tel.777861985 začínáme
v Út 12.9 začátečníci od 19.00 a ve St 13.9
v 18.30 pokročilý
Kurz francouzštiny pro začátečníky zápis
a informační hodina čtvrtek 14.9 od 19.00.
Bližší informace podá Marie Vaculíková tel.
776 708059 , sygin@centrum.cz

Pokračování na straně 16

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
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Nabídka zaměstnání:
pracovníka do oddělení drogerie, potraviny
prodavačku(če) - pokladní
obchodně-provozního pracovníka
skladníka
přijme velkoobchod Cash&Carry
v Praze 5 - Velkotržnice Lipence.
Informace na tel. 608 777 977, 777 66 1111
po 14. hodině.
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Nově otevřená cukrárna "Mistrál"
za nákupním střediskem Jednota - vás zve k příjemnému posezení

Nově otevřená moderní klinika ve Stodůlkách
přijme do registru pacienty
tel. : 226 200 955 mobil : 602 620 372
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Pracovnice Obecního úřadu
bez závazků hledá podnájem
(1 místnost s příslušenstvím) v Dobřichovicích.
Dle potřeby možná výpomoc v domácnosti. Tel.: 604 997378
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Pro syna hledám paní učitelku na přípravu
k rozdílovým zkouškám z českého jazyka
Tel.: 736100500
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Zápis do kurzu klavíru, flétny, zpěvu lektorky Martiny Höslové- Hanslové se koná
v pondělí 11.9. od 18.00.tel. 607616358
Kurz klavíru lektora Pavla Hokra – zájemci
se mohou přihlásit na telefonu 608 745 297
nebo na pavelhokr@centrum.cz
Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé
zápis a informační hodina pondělí 11.9 v 17.00.
Lektorka Alena Poulová tel.721479148
Orientální a výrazový tanec zápis a informační hodina v pondělí 18.9 od 18 hod.
Lektorka – tanečnice Čita tel. 723773300
Ruština pro děti i dospělé začátečníky i pokročilé lektorky Maji Frantové. Přihlásit se
můžete v kancelaři MěKS a na 251641116
nebo 602 200 817
Výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kteří chtějí kreslit pod vedením lektorky Kristíny Beránkové tel. 777 298 380 kristyna_b@centrum.cz , www.kberankova.wz.cz zápis
a info. hodina úterý 12.9 od 16.00
Přípravka Divadelního studia ( dramaťák )
informace podá lektorka Iveta Dušková
tel.777947548
Zdravotní tělovýchova pro ženy 1 lekce v pondělí 18.9 v 19.30. Dále každé pondělí a středu
od 19.30. Lektorka Růžena Dobřická.
Odbor kultury vede další jednání o možnosti
organizování dalších kurzů. Sledujte prosím
vývěsky MěKS a internet na http://www.mestocernosice.cz jinak jsem vám k dispozici na
tel. 251641116 nebo 602 200 817.

MNÍŠEK POD BRDY
Klášter v barokním areálu Skalka, Mníšek
pod Brdy – Dny evropského dědictví
9. září 2006
10.00 – 17.00 prohlídka objektu kláštera expozice Hany Kolesové – Tapiserie
15.00 Vernisáž výstavy v kostelíku sv. Máří
Magdalény (Vladimír Kopřiva, Helena Chocholoušová – fotografie, Vítek Zadina – skleněné
plastiky)
16.00 „ODPOLEDNE S MOZARTEM a jinými
klasiky“ Koncert České komorní filharmonie –
na louce u kláštera, v případě nepříznivého
počasí v sále kláštera. Dobrovolné vstupné
bude věnováno na obnovu areálu Skalka.
Neděle 10. září 2006 10.00 – 17.00 prohlídka
objektu kláštera včetně obou výstav.
Výstava vlněných tapiserií HANY KOLESOVÉ v klášteře na Skalce se koná od 3. do 28.
září. Přístupná je podobně jako ostatní výstavy
na Skalce o víkendech od 10 do 17 hodin, jinak
na požádání u správce areálu. Vstupné dobrovolné bude věnováno na obnovu areálu Skalka.
CO JSOU DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
(EUROPEAN HERITAGE DAYS)?
Do této celoevropské kulturní akce je Česká
republika zapojena již od roku 1991. Koná se
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vždy v září a v jejím rámci jsou zpřístupňovány veřejnosti i běžně nepřístupné památky,
nebo jsou v památkách běžně navštěvovaných pořádány různé kulturní akce.
Barokní areál Skalka se do Dnů evropského
dědictví zapojuje letos potřetí. V souladu s letošním národním tématem D. E. D. „OTISK
SLAVNÝCH JMEN“ bude v klášteře na Skalce
umístěna malá expozice věnovaná významným osobnostem spjatým se Skalkou k jejíž
prohlídce srdečně zveme všechny návštěvníky Skalky a Mníšku.
Kino Mníšek pod Brdy
Od 19 hodin, není-li uvedeno jinak.
Sobota 2. září – Satan přichází (USA)
Středa 6. září – Ztraceno v překladu (USA –
Japonsko)
Sobota 9. září – Tráva (USA – Německo)
Středa 13. září – Saw (USA)
So 16. září – Divočina (USA) – od 16 a 18 hod
Středa 20. září – Zeptej se prachu (USA – Něm)
Pátek 22. září – festival Štrůdl – Mexická jízda (Mexiko – USA)
Sobota 23. září – festival Štrůdl – Kachní sezóna (Mexiko)
Středa 27. září – Nepohodlný (USA – GB – Kan)
Sobota 30. září – Kráska v nesnázích – nejnovější film Jana Hřebejka, od 18,00 a 20,15 hodin.

Kino Radotín
1. pátek – SCARY MOVIE 4
2. sobota – TRÁVA
3. neděle – POSEIDON
8. pátek – LEMRA LÍNÁ
9. sobota – X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
10. neděle – VŠECHNO NEJLEPŠÍ
15. pátek – DIVOČINA
16. sobota – ANGEL – A
17. neděle – LIBERTIN
22. pátek – AUTA
23. sobota – MISSION: IMPOSSIBLE III
24. neděle – SILENT HILL
29. pátek – SUPERMAN SE VRACÍ
30. sobota – ŽENA MÉHO MUŽE
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
3. neděle – 15 h BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU
10. neděle – 15 h / CO TO BOUCHLO?
17. neděle – 15 h / KRAKONOŠOVY POHÁDKY 1
24. neděle – 15 hodin
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3

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
Vydává Obecní úřad Dobřichovice
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