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SLOVO STAROSTY
: Váení a milí spoluobèané
Jsou před námi Vánoční svátky, které budeme
jistě trávit v kruhu svých nejbližších. Věřím, že
to pro nás všechny budou svátky klidu, rodinné pohody a určitého vnitřního zklidnění a že
toto období nedegradujeme pouze na svátky
jídla, pití a televize. Přeji Vám, aby se Vám podařilo tyto svátky opravdu pěkně prožít
a abyste při nich načerpali novou energii do
dalšího roku.

V Novém Roce 2007 Vám přeji spokojený
osobní a rodinný život, uznání a úctu od vašich
blízkých a spolupracovníků, hodně dobrých
přátel a taky určitou dávku štěstí, které v životě všichni potřebujeme. Našemu nově jmenovanému městu Dobřichovice pak přeji další rozumný rozvoj, úspěšné dokončení všech
rozpracovaných projektů tak, aby se nám zde
dobře žilo a abychom byli hrdí na to, že žijeme
právě v Dobřichovicích
Michael Pánek

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Nový jízdní øád vlakù ÈD
Od 10. prosince 2006 je v platnosti nový jízdní řád Českých drah. Současně došlo k úpra-

vám některých tarifů. Změny se týkají především zákaznického jízdného, a to většinou jen
na delší vzdálenosti. Naopak se nezmění výše
obyčejného jízdného, ceny traťových jízdenek,
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žákovské jízdné či cena víkendové jízdenky
SONE+.
Jízdní řád na trati č. 171 Praha – Beroun doznal menších, většinou positivních změn. Byly
přidány některé vlaky v ranních i odpoledních
špičkách, ty pojedou jen na Smíchov a ze
Smíchova.
První vlak (resp. poslední večerní) odjíždí
z hlavního nádraží v 0:26 hod. (ze Smíchova
v 0:34). Další pak jede ve 4:21 hod. a potom

Dobřichovický zámek v zimě. Jedna z fotografií, kterou naleznete v kalendáři Romana Garby.
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se vlaky střídají v půlhodinovém taktu vždy 26.
a 56. minutu (ze Smíchova vždy 04. a 34. minutu). Nově České dráhy přidaly zrychlený
vlak, který startuje v pracovních dnech na
Smíchovském nádraží v 6:49 hod. a staví pouze v Radotíně a Černošicích (doba jízdy do
Dobřichovic je 18 minut). Další zrychlené vlaky jedou ze Smíchova v 15:54 (Dobřichovice
16:12 hod.), v 16:13 hod. (Dobřichovice 16:31
hod.), v 16:54 hod. (Dobřichovice 17:12 hod.),
v 17:13 (Dobřichovice 17:31 hod.), v 17:54
hod. (Dobřichovice 18:12 hod.) a v 18:13 hod.
(Dobřichovice 18:31 hod.).
K menší změně došlo u nočních vlaků. Nově
vyjíždí vlaky z Prahy – hlavního nádraží ve
22:26 a 23:26 hod. (ze Smíchova 22:34
a 23:34).
Ve směru na Prahu jedou vlaky podobně jako
v předchozím jízdním řádu. Nově byly v pracovních dnech zařazeny zrychlené vlaky
z Řevnic do Prahy – Smíchovské nádraží:
z Dobřichovic v 7:59 hod. (na Smíchově v 8:17
hod.), v 8:44 hod. (na Smíchově v 9:02 hod.
a na hl. nádraží v 9:10 hod.), v 15:49 hod. (na
Smíchově v 16:07 hod.), v 16:29 hod. (na Smíchově v 16:47 hod.), v 16:49 (na Smíchově
v 17:07), v 17:29 (na Smíchově v 17:47),
v 17:49 (na Smíchově v 18:07) a v 18:29 hod.
(na Smíchově v 18:47). Zrychlené vlaky staví
pouze v Černošicích a v Radotíně.
Kompletní kapesní formu jízdního řádu na naší trati si můžete stáhnout z internetu, kde ho
najdete na adrese www.ropid.cz.
vk
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V žádném případě aktivity zmíněné jihlavské
firmy nedoporučil ani provozovatel vodovodu v Dobřichovicích, ani Městský úřad Dobřichovice
ph

: Úøední hodiny v Podskalské
Zvýšení ceny inzerce
Městský úřad Černošice oznamuje, že úřední hodiny na pracovišti Praha 2, Podskalská
19 pro vyřizování cestovních pasů, občanských průkazů, evidence motorových vozidel
nebo řidičských průkazů byly rozšířeny. Kromě klasických úředních dnů, tj. pondělků
a střed, kdy je otevřeno od 8 do 17 hodin, je
možné tyto agendy vyřizovat také v další
dny, tedy v úterý, ve čtvrtek nebo v pátek
vždy od 8 do 12 hodin. V tyto dny tam jistě
bude volněji.

: Upozornìní na nabídky
na rozbory vody
V Dobřichovicích v poslední době nabízí jistá
firma z Jihlavy rozbory vody, a to zvláštním
způsobem bez laboratoře a bez oficiálních výsledků nebo protokolů. V letácích píše, že toto
provádí na doporučení vodáren. Náš provozovatel vodovodu – firma Aquaconsult, s.r.o. ručí za kvalitu pitné vody dodávané veřejným
vodovodem a pokud vám tedy uvedená jihlavská firma bude tvrdit, že voda z dobřichovického vodovodu je špatná, není to pravda. Kvalitu vody v dobřichovickém vodovodu lze doložit
pravidelnými laboratorními rozbory.

Redakce informačního listu opět připomíná
všem zájemcům o inzerci, že cena inzerce bude od 1. ledna 2007 zvýšena z dosavadních
5,- Kč za 1 cm2 plochy inzerátu na 7,- Kč za
1 cm2 plochy inzerátu. Zvýšení ceny řádkového inzerátu bude činit 40%.
V praxi to znamená, že celostránkový inzerát
bude od ledna stát cca 3.000,- Kč (při rozměru 18 x 24 cm), půlstránkový přibližně polovinu, atd. Malý, tzv. řádkový inzerát pořídíte cca
za 120 – 150 Kč, samozřejmě podle počtu
řádků. Všechny inzeráty jsou barevné, redakce přijme i vaše graficky zpracované texty
s obrázky nebo logem firmy.
vk

: Kalendáø s fotografiemi
Dobøichovic za sníenou cenu
Roman Garba, jehož mnohé fotografie můžete
obdivovat v nedávno vydané publikaci o Dobřichovicích, vydal s podporou obce nástěnný kalendář na rok 2007, který se prodává v obecní
knihovně i na obecním úřadu. Vzhledem k blížícímu se konci roku a začátku nového roku byla snížena cena tohoto kalendáře na 120,- Kč.

Kupte si tento první dobřichovický kalendář
s krásnými fotografiemi našeho města a celý
rok se můžete dívat na dobřichovické motivy.
Pan Garba nabízí vydat i firemní versi tohoto kalendáře s uvedením jména a loga vaší firmy, což
pro dobřichovické firmy může být i hezký dárek
pro jejich obchodní partnery. O konkrétních podmínkách se domluvte na telefonu č. 603-400360
nebo mailem: roman.garba@post.cz.
vk

: Dobøichovice mají nový
penzion
Dne 1. prosince byl ve Východní zóně Dobřichovic v Randově ulici otevřen nově postavený Penzion „U tuláka“. Svými pěti pestrobarevnými pokoji s dvojlůžky a případnou
přistýlkou, tak částečně řeší nízký počet ubytovacích možností v našem městě.
Dobřichovické občany však asi bude více zajímat, že součástí penzionu je rovněž restaurace, určená nejen hostům pensionu, ale také
i široké veřejnosti, zaměřená převážně na minutkovou kuchyni a cafébar. Ten nabízí několik
druhů kávy a také různé míchané nápoje. Kapacita restaurace je vhodná pro menší firemní
akce a různé rodinné oslavy. Otevírací doba je
od 16:00 hod. ve všední dny a od 11:00 hod.
o víkendu. Zavírací doba pak okolo 23:00 hodin.
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.penzionutulaka.cz.
vk
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ZAJÍMAVOSTI
: Zásah dobøichovických
hasièù
Dne 23. listopadu 2006 byl v 01:20 hod. vyhlášen poplach pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Dobřichovice. Byl hlášen
požár v ulici K Tenisu, kde hořel právě rekonstruovaný rodinný dům. Jednotka vyjela k případu s trojicí vozidel – cisterna CAS 32 – Tatra 148, technický automobil TA – Peugeot
a velitelský automobil Škoda Favorit. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že je
ohněm zasažena střecha a horní patro a to,
bohužel, v plném rozsahu. Na místě události
již byla jednotka HZS Řevnice. Vnitřní prostor
domu byl silně zakouřený, proto musel být zásah prováděn v dýchacích přístrojích. Pro vysokou teplotu a zúžený prostor byla naše jednotka nasazena ve východní části, kde po
žebříku zahájila boj s ohněm z balkónu a postupovala proti řevnickým hasičům, kteří prošli domem přes vnitřní schodiště. Druhé družstvo vedlo zásah na straně dvou vikýřů, kam
zevnitř nebyl možný přístup.
K lokalizaci požáru došlo až kolem třetí ráno.
Od čtvrté hodiny ranní byly postupně rozebírány stěny ze sádrokartónu, za kterými prohořívaly trámy, k nímž se jednotka nedostala
s vodou. Tyto pomalé a pracné práce probíhaly až do šesté hodiny ranní. V 06:30 velitel řevnické jednotky předal místo požáru a velení
naší jednotce. Schodiště bylo poškozeno a nikde nebylo instalováno zábradlí. Díky tomu bylo vedení zásahu přes balkony velmi komplikované. Situaci ztížilo studené počasí a okolí

domu, kam nešlo s požární technikou zajet.
Proto i vedení jednotlivých útočných proudů
muselo být vedeno přes bahno čerstvě navezené hlíny na pozemek.
Po převzetí místa zásahu jsme prováděli dohašovací práce na žhnoucích trámech a museli jsme rozebrat stěny v původně plánovaném dětském pokoji. Naše jednotka se
personálně vystřídala v 7:00 hod., kdy bylo
nutné všechny od noci zasahující hasiče přestrojit do suchých zásahových oděvů. Zásah
byl z naší strany na místě požáru ukončen až
v 16.55 hod., kdy se jednotka vrátila zpět na
dobřichovickou základnu. Ihned se začalo
s čištěním hadic, výstroje, údržbou techniky
a výzbroje. Toto bylo dokončeno v 21:30 hod.
a jednotka byla tedy znovu připravena k plnému nasazení. Při zásahu došlo bohužel i ke
zranění jednoho zasahujícího hasiče.
Po tomto náročném zásahu naše jednotka
zoufale postrádala dýchací techniku, osvětlení a náhradní oblečení (zvláště rukavice, boty,
staniční oděvy a trika). Je nutno si uvědomit,
že celých pět hodin jsme zasahovali s vodou
a každý z nás byl promočený až na spodní
prádlo. Když přestanou hlavní hasební práce
a dojde k rozebírání konstrukcí a dohašovacím pracím, je na hasičích vidět, jak si svou
daň vybírá zima, která zvyšuje únavu a tím výrazně snižuje výkonnost. Možná, že bychom
se měli zamyslet i nad technikou, kterou naše jednotka nyní používá. Investicí do požární
techniky totiž dokážeme našim spoluobčanům minimalizovat škody, které si nebezpečný živel, a to oheň bezesporu je, vybírá.

Předběžná škoda na rodinném domu činí cca
5 mil. Kč. Uchráněné hodnoty byly odhadnuty
na sumu 8 mil. Kč. Je nám líto, že nemůžeme
účinněji pomoci těm, kteří se ocitnou v takto
těžké životní situaci.
Zásahu se zúčastnili: Ryšavý Josef, Ryšavý
David, Štědroňský Jan, Kácha Bohuslav, Maška Luboš, Tomeš Ladislav, Tomeš Lukáš,
Chmelař Tomáš
Za velitele jednotky dobrovolných hasičů Dobřichovice, který doteď sedí a píše dílčí zprávu
o zásahu pro Kladno, bych rád poděkoval
všem promáčeným a promrzlým, ale také těm
v obličeji připáleným dobřichovickým hasičům.
Tomáš Chmelař

: Umístìní Dobøichovic
v krajské soutìi „My tøídíme
nejlépe“
V letošním roce se Dobřichovice přihlásily do
soutěže pro města a obce zaměřené na třídění odpadů. Soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“ byla pořádána Středočeským krajem
a společností EKO-KOM a obce v ní soutěžily
o nejlepší výtěžnost sběru tříděného odpadu,
tedy skla, papíru a plastů na jednoho občana.
Soutěžilo se v několika kategoriích, jimiž bylo
celkové množství všech tří komodit, dále v kategoriích sklo, plasty a papír. Obce byly navíc
rozděleny do 4 kategorií podle velikosti. Dobřichovice získaly první místo v kategorii „plasty“ mezi obcemi od 2000 do 10 000 obyvatel.
Při slavnostním předávání cen v paláci Adria
jsme jako cenu získali 10 000,- Kč, jeden nový kontejner na plasty a pětidenní zájezd pro
jednu osobu do Itálie s odbornou náplní zaměřenou na separaci odpadů. Při tomto zájezdu, jehož jsem se zúčastnil, jsme měli možnost se setkat se starosty několika italských
měst a zaměstnanci městských úřadů, zabývajícími se odpadovým hospodářstvím. Tady je
však na místě podotknout, že zkušenosti s tříděním odpadů předávala Italům spíše česká
delegace, než naopak.
V souvislosti s problematikou separace odpadů bych rád připomenul několik zásad, jejichž
dodržování je důležité pro jejich další recyklaci. Při vhazování lahví do kontejnerů či „zvonů“
na sklo není cílem, aby se láhev v kontejneru
rozbila, naopak pokud zůstane láhev vcelku,
ušetří to práci na třídící lince, kde je sklo tříděno na barevné a bílé a celé lahve je pochopitelně snazší třídit, než drobné střepy. Snažte
se proto lahve do kontejnerů vhazovat tak,
aby se jich co nejméně rozbilo. Naopak u plastových lahví je třeba jejich objem minimalizovat sešlápnutím, aby se jich do kontejneru vešlo co nejvíce. Do kontejnerů s plasty je
možno vhazovat i nápojové kartony (tzv. tetrapaky), tedy krabice od džusů, mléka apod.
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Vzhledem k tomu, že plasty jsou ve sběrné firmě dále důsledně tříděny pro další zpracování, není vhodné je do kontejnerů vhazovat
v zavázaných igelitových pytlích, protože ty
pak musí pracovníci třídících linek rozbalovat,
což proces třídění zdržuje. Lepší je proto plasty z pytle, ve kterém je na sběrné místo přinesete, vysypat volně do kontejneru. Zároveň
bych chtěl znovu zdůraznit, že do tříděného
odpadu nepatří nic jiného, než sklo, plasty
(včetně tetrapaků) a papír.
Věřím, že vítězství v kategorii plasty v soutěži
„My třídíme nejlépe“ bude pro naše město motivací, abychom se v příštím roce opět zúčastnili a pokusili se o umístění v hlavní kategorii,
tedy v kategorii o celkové množství všech tří
komodit separovaného odpadu na jednoho
občana.
P. Hampl

18. prosince 2006 / ročník 12.12 / Dobřichovice
se měnilo koryto řeky během několika posledních staletí, protože se dá očekávat, že podobně se chovala Berounka i v bezprostředním
okolí Dobřichovic. Svědčí o tom i existence mokřin poblíže řevnické objíždky, tůně nad dobřichovickým jezem, snížený terén u Krátké ulice
v Dobřichovicích a další morfologické jevy.
Pan Stehlík studoval změny v korytě Berounky pro svou diplomovou práci a zjistil některé
velmi zajímavé skutečnosti. Je všeobecně
známo, že vodní plocha pod zbraslavským
zámkem, zvaná Krňák, byla v minulosti částí
koryta Berounky. To pan Stehlík také prokázal
a našel původní koryto Berounky, které těsně
za kazínskou skálou obloukem zahnulo doprava a přes dnešní Krňák se vlilo do Vltavy
asi 100 m východně od zbraslavského zámku. Berounka tekla tímto korytem ještě ve
středověku, tj. cca do 12. století. Postupně se
tzv. lipenecké koryto zanášelo a povodně byly impulsem pro změnu toku řeky. Při povodni
se vlivem zvýšené rychlosti proudu řeky může erosí vytvořit koryto zcela jiné, řeka určitý
čas využívala dvou koryt a při další povodni
se nové koryto prohloubilo a postupně převzalo hlavní tok řeky. Nejpozději ve 14. století bylo původní lipenecké koryto zaneseno
a Berounka již tekla jako dnes kolem Černošic, avšak pak pokračovala zpět ke Krňáku ke
Zbraslavi. Další povodně posunuly koryto
směrem k Radotínu, což dokazují historické
záznamy o přívozu u Radotína v místě dnešní lanové lávky pro pěší nebo záznamy o jezu
v Dolních Černošicích, kde se nacházel v době Karla IV. dvůr a tvrz s názvem Bluk. Za Radotínem se tok ale obracel a vracel se velkým
zákrutem zpět do Krňáku pod zbraslavský zámek. Malý spád a časté zvýšené vodní stavy
měnily několikrát koryto Berounky přibližně

tam, kde je dnes velkotržnice v Lipencích. Velký oblouk do Krňáku se zanášel a řeka si konečně začátkem 19. století prorazila nové koryto do Lahovic v poloze jaké je dnes.
Impulzem ke každé změně byly povodně
a tím i zvýšené vodní stavy se zvýšenou rychlostí proudění.
Doklad lze najít i na starých mapách. První tzv.
Müllerova mapa Čech z roku 1720 není ještě
úplně jednoznačná, ale mapa 1. vojenského,
tzv. josefského mapování z let 1764-1768 již
ukazuje obě koryta, zatímco další 2. vojenské
mapování tzv. ferdinadovo ze 40.let 19. století
již uvádí jen nové koryto jak je známe dnes.
Staré mapy můžete najít a podívat se na ně na
www.oldmaps.geolab.cz. Existují i písemné
záznamy v kromikách, že nové koryto do Lahovic vzniklo po povodni v roce 1829, pak řeka tekla asi 40let oběma koryty, a teprve povodeň v květnu 1872, která mj. strhla i železniční
most v Mokropsích, zanesla staré koryto do
Krňáku. Krňák se tedy v té době (tedy cca před
130) roky stal mrtvým ramenem.
Bližší informace o této práci můžete najít na
www.praha16.cz.
V. Kratochvíl

: Nìkolik poznámek kronikáøù
k roku 2006
Za prvních 10 měsíců tohoto roku nám přibylo 24 nových občánků: 16 holčiček a 8 chlapečků. Vloni bylo rekordních 40, tj. nejvíc za 20
let. Snad letos dovršíme alespoň třicítku. Nejčastější jména jsou Anička, Barbora a Jan. Bylo by pěkné, kdybychom se vrátili k tradici vítání občánků (jmenovat se to může i jinak),
tradici, která v okolních obcích nebyla přerušena nebo byla obnovena. Což takhle v květ-

Výškové kóty
Výška hladiny toku
Prehistorická koryta, stáří nezjištěno
Historická koryta (18.-19. stol.)
Nejpozději od ...

: Jak vypadalo koryto
Berounky v minulosti
V polovině listopadu se v Club kině v Černošicích konala velmi zajímavá přednáška Filipa
Stehlíka s názvem „Berounka pravěká a dnešní“. Hlavním tématem přednášky bylo studium
změn koryta Berounky mezi kazínskou skálou
v Černošicích a ústím do Vltavy. I když se toto
téma bezprostředně netýká našeho města,
přesto bylo velmi zajímavé si vyslechnout, jak
strana 4
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nu pod Svatojánskou lípou: ročníky 2004,
2005 a 2006 najednou?
Nejstarší občan Dobřichovic je ročník 1913.
V roce 2005 bylo zkolaudováno 10 rodinných
domů, letos zatím šest, ale také 23 bytů v polyfunkčním domě. Nejvyšší přidělené číslo popisné je 1128, ale v konci číselné řady je několik mezer pro rozestavěné nezkolaudované
domy. Číslování je ovšem včetně Karlíka.
V červnu 2006 proběhly po celé ČR volby do
poslanecké sněmovny parlamentu. Volební
účast v Dobřichovicích byla 76,4%, v okrese
Praha-západ 72,3%, ve Středočeském kraji
65,9% a celostátní účast 64,5%. Volby v celé
České republice vyhrála ODS s 35,38% před
ČSSD s 32,32%. Až daleko za nimi se umístila KSČM s 12,81% a KDU-ČSL s 7,22%. Do
sněmovny se prvně dostala i Strana zelených
s 6,29%. Volby dopadly patem mezi levicí
a pravicí a kdo ví kdy se dočkáme vlády?

18. prosince 2006 / ročník 12.12 / Dobřichovice
Dne 7. září 2006 se v Dobřichovicích uskutečnil celostátní seminář „Povolování kácení
stromů rostoucích mimo les“. Dopoledne
přednášky ve Fürstově sále, odpoledne při
rozdělení do čtyř skupin praktický nácvik na
devíti modelových, ale i skutečných (podložených žádostí o kácení) situacích se tříbily
názory. Účastníků bylo přes 100 a dalších 40
bylo odřeknuto kvůli kapacitě sálu. Konečně
byl to první konkrétní celostátní nácvik za
dobu platnosti zákona (od roku 1992) a byl
pod odbornou záštitou MŽP. Zájemci opravdu z celé ČR ocenili bohatost zeleně našeho
města, dva krásné mosty, čtyři restaurace,
ve kterých rozděleni na skupiny poobědvali,
architektonické řešení ulice 5. května; měli
však také názory na úpravu zanedbaného
parku.
V říjnu 2006 se konaly v Dobřichovicích komunální volby, jejichž výsledky však příliš

změn nepřinesly. Starostou se opět stal
Ing. Michael Pánek a místostarostou opět
Ing. Petr Kaplan. V patnáctičlenném zastupitelstvu je sedm nových tváří, osm zastupitelů
své pozice obhájilo. Za Společně pro Dobřichovice byli zvoleni: Zdenka Hochová, Daniel
Havlík, Jiří Růžek, Jan Abel a Vladimír Bezděk. Za Sdružení ODS a nezávislých kandidátů byli zvoleni: Michael Pánek, Václav Kratochvíl mladší, Monika Víšková, Petr Koblížek,
Petr Kaplan, Josef Ježek, Renáta Bartoníčková, Petr Říha a Ludvík Štika a konečně za
ČSSD byl zvolen Pavel Kyzlík.
Volební účast činila 53,7%.
Velmi důležitou událostí pro Dobřichovice je,
že dne 26. září přestaly být „pouhou“ obcí
a staly se městem, podobně jako jsou městy
již mnoho let sousední Černošice i Řevnice.
P. Kyzlík a J. Maxová

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Základní èást první
volejbalové ligy jde do finiše
Čelo tabulky první volejbalové ligy po odehrání 11. kola bylo uveřejněno v listopadovém
čísle Informačního listu. Od té doby naši volejbalisté sehráli sedm utkání, v nichž pětkrát zvítězili (v Havířově a v Brně 3:1, v Uničově 3:0,
doma s Českou Třebovou a s Jabloncem 3:0)
a dvakrát prohráli (v Českých Budějovicích
a ve Starém Městě vždy 3:2). Po 18. kole naši
zůstávají druzí s dvoubodovou ztrátou na vedoucí ČZU Praha a se stejným počtem bodů
s Českými Budějovicemi na třetím místě. Do
konce základní části zbývá odehrát už jen čtyři kola, ve kterých naši hrají 13. ledna doma
s MFF Praha, 20. ledna v Praze s družstvem
ČZU a 26. a 27. ledna doma s Chomutovem

a Lužinami. Po odehrání této části přijde ke
slovu systém play-off, ve kterém o přímý postup do extraligy bude bojovat prvních osm
družstev. Naši mají účast v play-off prakticky
zajištěnu již nyní, neboť vše nasvědčuje tomu,
že po skončení základní části budou nejhůře
třetí.
Druhá volejbalová liga žen má za sebou první polovinu. Naše ženy střídaly dobré výkony
se slabšími – dokázaly porazit vedoucí tým
soutěže (a to ještě na jeho hřišti!), aby pak
doma dvakrát prohrály s průměrným družstvem Neratovic. Tabulka po skončení první
poloviny:
1. Spartak Ústí n/Lab. 34 bodů 16 vít. 2 porážky
2. SKP Sever Ústí/Lab. 33
15
3
3. Liberec
32
14
4
4. Děčín
27
9
9

5. Neratovice
26
8
10
6. Dobřichovice
26
8
10
7. Braník
25
7
11
8. Plzeň
23
5
13
9. Kladno
23
5
13
10. Most
21
3
15
Druhou polovinu soutěže zahájí družstvo našich žen domácími utkáními 13. ledna s Děčínem a 17. ledna s Kladnem.
Také krajský přebor první třídy mužů, ve kterém hraje naše B družstvo, má za sebou první polovinu. Naši si vedli zdatně – jsou na velmi dobrém třetím místě se stejným počtem
bodů s druhými Tuchlovicemi a se ztrátou jediného bodu na vedoucí TJ Kaučuk Kralupy.
V novém roce budou hrát doma až 20. ledna
(s Čelákovicemi) a 3. února (s Všechlapy).
HgS

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Mychiyo Keiko
v Dobøichovicích
V sobotu 9. prosince měl zaplněný Fürstův
sál možnost prožít nevšední umělecký zážitek. Prof. Jaroslav Šaroun tam totiž přivezl
japonskou sopranistku, která již několik let
žije v Česku, Mychiyo Keiko. Společně nadšenému publiku zahráli a zazpívali ukolébavky i vánoční písně v překrásném prostředí výstavy suchých květin, která v té
době v sále probíhala. Intimní prostředí při
svíčkách umocnilo krásnou hudbu. Několik
písní zazpívala paní Mychiyo mimo původního jazyka (většinou němčiny či angličtiny)

i v češtině a nakonec i japonštině. Kromě
zpěvu projevila i nadání konferenciérky, protože většinu písní si velmi roztomile sama
uvedla.
Nakonec došlo i na koledy nejen české, ale
i světové a na posledních několik z nich vyzvala paní Mychiyo obecenstvo, aby se k ní
přidalo. Nádherný večer tak skončil oboustranným potleskem, ten větší ovšem patřil
oběma umělcům.
Díky patří zejména prof. Šarounovi, že dokázal v krátké době přivézt do Dobřichovic
dva vynikající zpěváky. Po basistovi Richardu
Novákovi to byla nyní i sopranistka Michiyo
Keiko.

Michiyo Keiko se narodila v Kóbe. Po studiu
zpěvu v Japonsku pokračovala v Praze
u prof. Naděždy Kniplové na Akademii múzických umění. V té době hostovala na scéně opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci (Agáta
– Čarostřelec, Lucie – Lucie z Lammermooru, Chloe – Piková dáma), po ukončení studia se stala sólistkou tamějšího operního
souboru, zpívala Gildu (Rigoletto) a Čo-ČoSan (Madame Butterfly). Působí i v Národním divadle v Praze, kde v současné době
zpívá Rosinu v Lazebníku sevillském, Despinu (Cosi fan tutte) a Zuzanku (Figarova svatba). Je laureátkou Mezinárodní pěvecké
soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Va-
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rech 1994 (též ceny za nejlepší provedení
českého písňového cyklu a české árie). Nahrává v Českém rozhlase a s nemenší měrou se věnuje i koncertní činnosti. Za uměleckou tvůrčí činnost jí byla udělena Cena
Masarykovy akademie umění. Jedná se tedy
o přední umělkyni, o to je cennější, že vystoupila u nás v Dobřichovicích.
Je nutné dodat a oběma umělcům poděkovat,
že vybrané vstupné věnovali na stavbu dětského hřiště.
vk

18. prosince 2006 / ročník 12.12 / Dobřichovice

: Program dobøichovické
kultury v lednu
13. ledna, sobota od 17 hod. – Fürstův sál
Beseda o jeskyních – Jiří Dragoun – „Co
skrývají vápence“ – vyprávění o objevu nové
jeskyně u Karlštejna.
Jen málo je míst na zemi, kam lidská noha nevkročila. Kromě nedostupných horských štítů
nebo mořských hlubin, jsou to také podzemní
jeskyně. Možná ani netušíte, že taková místa
se nacházejí také mezi Prahou a Berounem na

území Českého krasu. O objevu nové jeskyně
nedaleko Karlštejna bude vyprávět člen České
speleologické společnosti Jiří Dragoun. Beseda
na téma „Co skrývají vápence?“ bude provázena projekcí a fotografiemi z nové jeskyně Na
Javorce. Členové speleologického klubu Barrandien zde od roku 2001 pronikli do hloubky
104 m a zmapovali 650 m podzemních prostor.
AH
21. ledna, neděle od 15 hod. v Diagnostickém
ústavu na Pražské ulici divadlo Buchty a loutky zahrají jejich novou pohádku O kůzlátkách

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE

: MNÍŠEK POD BRDY

Městské
kulturní
středisko
Řevnice,
kultura@revnice.cz, tel. 25772-0923, 731483833, www.revnice.cz
17. ledna 2007 19,30 Sál Zámečku Skupina
NJOREK. Koncert skupiny, která hraje folklor
opravdu jinak kdokoli jiný. Obsazení: Stanislav
Barek – kytara, zpěv, Michal Müller – citera,
zpěv, Olin Nejezchleba – violoncello, zpěv.

Kino Mníšek pod Brdy
Kino hraje od 19 hod, není-li uvedeno jinak.
Sobota 6. ledna – V tom domě straší (USA)
– od 16 a od 18 hod. – animovaný film o záhadném domě při Haloweenu a o partě dětí.
Sobota 13. ledna – Let č. 93 (USA) – příběh
uneseného letadla, které nezasáhlo svůj cíl díky vzpouře pasažérů.

Sobota, 20. ledna – Hezké chvilky bez záruky (ČR) – hořká komedie V. Chytilové o osudech psycholožky Hany. Hrají B. Polívka, Jana
Janěková, Jana Krausová
Sobota, 27. ledna – World Trade Center
(USA) – drama režiséra O.Stona o dvou policajtech zasypaných pod troskami. Hrají N. Cage a M. Penna.
Připravujeme: Ďábel nosí Pradu (3. 2.), Potomci lidí (10. 2.), Eragon (17. 2.) , Skrytá iden-
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tita (24. 2.), Lovecká sezóna (17. 3.), Casino
Royale (3. 3.), Obsluhoval jsem anglického
krále (21. 3.)

: ÈERNOŠICE
Club kino Černošice
Fügnerova 269, tel: 251640397, mail: petr.vana@vellum.cz, http://www.siba.cz
5. 1. pá / TÉMATICKÁ LEDNOVÁ TANEČNÍ
PÁRTY vstupné: 40,– Kč 20.00 hod.
spousta muziky a DJ. BUNDA+DJ. VÓĎA
vstup pouze s platným občanským průkazem¨
6. 1. so / live: OLD FASHION TRIO jazzový
koncert. Vstupné: 80,– Kč 20.30 hod.
OLD FASHION TRIO v obsazení Darja Kuncová – vocal, Víťa Marek – kytara, Václav Kupka – kontrabas a trocha komorního jazzu. Zazní songy George Gershwina, Duka Elingtona,
Coll Portera aj.
9. 1. út / kino: GRANDHOTEL ČR/2006 Režie: David Ondříček komedie 96min. 20.00hod.
vstupné: 60,– Kč. Hrají: M. Taclík, K. Issová, J.
Plesl, J. Dulava, D. Zábranská… Lidi jsou jako
mraky. Nová komedie Davida Ondříčka k jejímuž natočení našel inspiraci v bestselleru Jaroslava Rudiše „Nebe pod Berlínem“.
12. 1. pá / CLUB ZADÁN PRO ČERNOŠICKÁ
ALOTRIA od 19.00hod
13. 1. so / 6. FARNÍ PLES 20.00hod
Jako každý rok, ani v letošní plesové sezóně
nesmí chybět tradiční Farní ples.
16. 1. út / kino: ROCK PODVRAŤÁKŮ
ČR/2006 Režie: Karel Janák černá komedie
104 min. 20.00 hod. vstupné: 60,– Kč. Hrají:
V. Kotek, J. Mádl, M. Písařík, M. Beran, V. Postránecký, P. Římský, V. Sloup, J. Hrušinský…
Po divácky úspěšných filmech Snowboarďáci

18. prosince 2006 / ročník 12.12 / Dobřichovice
a Rafťáci ván Karel Janák nabízí film o muzice, penězích a gangsterech amatérech.
19. 1. pá / TÉMATICKÁ LEDNOVÁ TANEČNÍ
PÁRTY 20.00 hod., vstupné: 40,– Kč. Spousta
muziky a DJ.BUNDA + DJ. VÓĎA. Vstup pouze s platným občanským průkazem
20. 1. so / live: JOE CARNATION BAND +
PJE NA PIFF koncert vstupné: 80,– Kč
20.30hod. Kapela legendárního kytaristy Joe
Karafiáta (Plastic People, Garage) a PJE NA
PIFF se spoustou bigbeatovejch písniček pro
kamarády z Radotína, ale nejen pro ně.
21. 1. ne / kino pro děti: V TOM DOMĚ
STRAŠÍ USA / 2006. Režie: Gil Kenan animovaná komedie 91min., 16.00hod. vstupné:
60,– Kč. Animovaná strašidelná komedie, která se nezastřeně přiklání k hororu, takže hlavně nejmenší diváci ji oprávněně mohou vnímat
jako opravdu děsivou. Tři kamarádi zjišťují, že
dům v jejich sousedství je obrovské žijící a dýchající monstrum.
Projekt v produkci Roberta Zemeckise, Stevena Spielberga a Jasona Clarka se vydal ve stopách úspěšného
Zemeckisova Polárního expresu.
23. 1. út / kino: ĎÁBEL NOSÍ PRADU
USA/2006 režie: David Frankel komedie
109min., 20.00hod., vstupné: 60,– Kč
Hrají: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley
Tucci, Emily Blunt…Džob, pro který by miliony
žen zabíjely. Příběh z prostředí závratného
světa newyorské módy, kde nepovedený účes
může zabít celou vaši kariéru.
26. 1. pá / live: PETR VÁŠA A TY SYČÁCI
koncert vstupné: 100,– Kč 20.30 hod. Koncert
legendárního zpěváka a šoumena Petra Váši
s kapelou Ty Syčáci. Programem sestaveným
z výběru z poslední desky Lišák je lišák a toho
nejlepšího z předešlých tří alb.

Koncert Old Fashion v Club Kině Černošice
27. 1. so / ples: SOKOLSKÝ PLES 20.00hod.
Prodej vstupenek na ples pouze přes Sokol,
tel.: 251 640 449
30. 1. út / kino: CASINO ROYALE ČR, USA,
GB/2006 režie: M. Campbell, akční, krimi,thriller 147min. vstupné: 60,– Kč, 20.00 hod.
Hrají: D. Craig, M. Mikkelsen, E. Greenová, J.
Denchová, S. Abkarian, E. Avena…
James Bond se vydává do černohorského kasina přehrát v hazardní hře zločince přezdívaného Le Chiffre. Casino Royale je nejvícekrát
zfilmovanou předlohou o Jamesi Bondovi.
Městské kulturní středisko Černošice
Mokropeská 1208, tel: 251641116, mail: kultura@mestocernosice.cz, http://www.mestocernosice.cz
Jazzový večer v Kino Clubu
Odbor kultury vás zve sobotu 6.1 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. 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.
Vstupné 80 kč. Důchodci a studenti 50 kč.

: Kino Radotín

Děti základní školy zpívají koledy během vánočních trhů na zámku dne 16. prosince.

5. pátek – 17 a 19:30 hodin
ASTERIX A VIKINGOVÉ (FR/DÁN)
Asterix s Obelixem dostávají přetěžký úkol,
udělat ze šéfova synovce Zničehonixe pravého muže.
6. sobota – 17 a 19:30 hodin
STORMBREAKER (SRN/USA/GB)
Britská tajná policie MI-6 najme svérázného
mladičkého špióna na misi, která má zachránit
lidské životy. V hlavních rolích akčního filmu
Alex PETTYFER, Ewan McGREGOR, Mickey
ROURKE, Alicia SILVERSTONEOVÁ.
7. neděle – 17 a 19:30 hodin
ĎÁBEL NOSÍ PRADU (USA).
Miranda, nejmocnější žena módního průmyslu
dusí coby šéfredaktorka časopisu mladičkou
a v oboru nepříliš zběhlou absolventku žurnalistiky. V hlavních rolích satirické komedie Mestrana 7
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Zaplněný sál dr. Fürsta naslouchal Štěpánu Rakovi při vánočním koncertě dne 15. prosince
ryl STREEPOVÁ, Anne HATHAWAYOVÁ,
Stanley TUCCI, Emily BLUNTOVÁ.
12. pátek, 13. sobota – 17 a 19:30 hodin
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ (ČR)
Nový film Karla Janáka se tentokrát odehrává
v prostředí mladých muzikantů a gangsterských amatérů.

14. neděle – 16 a 19 hodin
SKRYTÁ IDENTITA (USA)
Tajný policista Billy pronikne da mafiánské organizace a Colin naopak do policejních složek. Jejich existence je časem ohrožena a vystavena nepřátelské straně a oba muži musí
vyvinout maximální úsilí, aby jejich identity ne-

byly odhaleny. V hlavních rolích Leonardo DiCAPRIO, Jack NICHOLSON, Matt DAMON,
Alec BADWIN, Mark WAHLBERK, Martin
SHEEN.
19. pátek – 17 a 19:30 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA (USA)
Co se stane, když si medvěd grizzly navykne
na televizi a sladkosti a když ho vychrtlý jelen
přemluví k návratu do přírody? Nová animovaná komedie.
20. sobota – 17 a 19:30 hodin
C A N D Y (AUSTR)
Candy, nádherná, sexy a nečestný, nezodpovědný Dan. Dvě duše najdou v sobě zalíbení
a nemůže je nic rozdělit, dokonce ani heroin,
se kterým koketují. Jak roste jejich závislost,
překračují hranice a podléhají diktatuře toho,
co nemohou kontrolovat.
21. neděle – 17 a 19:30 hodin
ILUZIONITA (USA/ČR)
Nadaný mág ohromuje vídeňské publikum.
Následník trůnu Leopold navštíví jeho vystoupení se svou snoubenkou. Ta zná kouzelníka
z mládí a spolu uprchnou.
26. pátek – 17 a 19:30 hodin
EXTRÉMNÍ SVAHY (USA)
Pět nejlepších snowboardistů světa přijíždí na
Aljašku, kde se koná extrémní závod. Své síly změří v nejtěžším terénu, až na samých vr-

Inzerce
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cholcích zasněžených hor. V hlavních rolích
Shann WHITE, Shawn FARMER, Terje HAAKONSEN.
27. sobota – 16 a 19 hodin
CASINO ROYALE (USA)
Pojednává o začátcích špionážní kariéry
agenta 007, který se má dostat na kobylku Le
Chiffreovi, který se stal bankéřem světového
terorismu.
28. neděle – 17 a 19:30 hodin
V O L V E R (ŠPA)
Tragikomedie o ženách, odmítajících být kvůli
mužům neustále na pokraji nervového zhroucení. V hlavních rolích filmu Pedra Almodóvara Pelélope CRUZOVÁ, Carmen MAURAOVÁ,
Lola DUEŇASOVÁ.
D ĚT S K Á P Ř E D ST AV E N Í
7. 1. / KRAKONOŠOVY POHÁDKY II
21. 1. / BROUČCI – A BYLA ZIMA
28. 1. / MIKEŠ II
Neděle v 15 hodin. Vstupné 35 Kč
tel. 257 910 322
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Inzerce

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

KOSMETICKÝ SALON
Martina Janoušová, Palackého 453, Dobřichovice
Kosmetické ošetření pleti kosmetikou „SARSEY“
Colagenový program
Biostimulační laser – biostimulace pleti, ošetření akné,
ošetření jizev, ošetření různých kožních projevů
IPL laser – trvalá depilace, odstranění pigmentových skvrn,
ošetření akné, rejuvenace pleti, odstranění žilek
Diamantová mikrodermobraze – výbrus pleti,
vyhlazení jizev po akné
Elektrokauter
Rolletic – přístroj na tvarování postavy
www.kosmetika.webgarden.cz
mobil: 603-172875
e-mail: marjan@centrum.cz
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Nově otevřená cukrárna „Mistrál“
za nákupním střediskem Jednota
– vás zve k příjemnému posezení

Vážný zájemce hledá ke koupi
rodinný dům nebo vilu
v oblasti Všenory, Dobřichovice (ideálně v oblasti Brunšova).
Za seriozní jednání předem děkuji.
Tel.: 776-627101, e-mail: priorita@seznam.cz
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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
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
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 18. prosince 2006
Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
M. Pánek, P. Kaplan, J. Neubert, J. Abel,
P. Koblížek, P. Hampl, A. Hrubá
Úprava publikace Martin Pavlík
Tisk provádí ÚJI a.s., Praha 5 – Zbraslav,
ul. Elišky Přemyslovny 1335
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