Dobřichovice

Informační list
r o č n í k

1 4

/

1 8 .

k v ě t n a

2 0 0 8

/

D o b ř i c h o v i c e

m

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Spolupráce s Villieu Loyes
Mollon
Ve dnech 8. – 11. května jsme zažili sváteční
víkend ve společnosti padesáti přátel z Villieu
Loyes Mollon, naší družební obce ve Francii.
Přijeli velkým autobusem a vzali sebou celkem patnáct dětí. Všichni byli ubytováni v rodinách, v několika případech bydlely děti samy
bez rodičů, což mnohdy přispělo k nalezení
nových kamarádů. Zaznamenali jsme, že
mnoho Francouzů, kteří přijeli, byli v České republice a samozřejmě i v Dobřichovicích poprvé. Na druhé straně bylo mezi nimi nejméně
polovina těch, kteří se společných setkání pravidelně účastní. Bylo to již jedenácté vzájemné
setkání, kontakty obou obcí se datují od roku
1997.
Program začal příjezdem Francouzů do areálu nové školy, kde proběhlo přivítání, vzájemné seznámení partnerských rodin (pokud se
ještě neznaly) a občerstvení po dlouhé, patnáctihodinové cestě autobusem.
Sobota byla vyhražena prohlídce Prahy. Protože nelze dnešní turisty přecpanou Prahou
chodit ve skupině padesáti lidí, rozdělili jsme
naše přátele do menších skupinek (některé se
v průběhu dne spojily nebo zase naopak rozdělily), odjeli jsme do Prahy, kde každá skupina byla doprovázena našimi lidmi jako prů-

vodci a tlumočníky. Rozsah prohlídky Prahy
byl velmi různorodý, již vzhledem k tomu, že
někdo zde byl poprvé a někdo třeba i popáté.
Došlo i na nákupy suvenýrů nebo tradičního
českého skla. Po návratu si naši hosté odpočinuli a večer byl rezervován pro program
v rodinách nebo v menších skupinách.
Sobotní program byl naopak společný. Sešli
jsme se v 9,30 ráno a odjeli jsme na Dobříš,
kde jsme si ve dvou skupinách prohlédli jednak interiéry dobříšského zámku a jednak jeho zahrady. Počasí nám přálo a jednu ze společných fotografií si můžete prohlédnout.
Zámek Colloredo- Mansfeldů v Dobříši je skutečným skvostem a rozhodně nám v očích
Francouzů, zvyklých na nádherné zámky, neudělal ostudu. Po obědě v zámecké restauraci jsme společně odjeli do Letů, kde právě
probíhaly slavnosti máje s hudbou i tancem.
Večer se všichni – francouzští hosté i jejich
čeští partneři sešli ve velkém sále dobřichovického zámku. Nejprve zde proběhla vernisáž nádherných fotografií pana Jaroslava
Franty, který v minulém roce fotografoval na
přehlídce balonového létání ve Francii. Pak
následoval volný program setkání občanů
obou obcí. K tomu nám zazpívali nejprve členové souboru Ludus Musicus, který ve Francii
již několikrát vystupoval a poté i skupina Třehusk s lidovou hudbou.
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V neděli 11. května ráno jsme se s našimi
francouzskými přáteli rozloučili a oni se vydali na více než 1.000 km cestu zpět.
Při této návštěvě jsme poznali nového starostu Villieu Loyes Mollonu pana Erica Beauforta,
který nedávno nahradil dlouholetého starostu
pana Clauda Marcou, který po 25ti letech starostování již na další období nekandidoval.
Chtěl bych jménem starosty poděkovat všem
rodinám, které přijaly ve svých domovech francouzské partnery. Je to totiž nejlepší způsob,
jak skutečně poznat, jak lidé v druhé zemi skutečně žijí, jaké mají problémy ale i radosti a několik dnů strávených společně vydá více, než
klasický autobusový zájezd s profesionálním
průvodcem ve stylu vlevo vidíte a vpravo vidíte.
Dále bych chtěl poděkovat členům a členkám
Výboru pro spolupráci, který celý pobyt Francouzů u nás zorganizoval, vymyslel a realizoval
program a řešil všechny problémy, které se vyskytly. Zvláštní poděkování patří ing. Renatě
Bouškové, která celý pobyt fungovala jako tlumočnice. Velké díky patří dr. Zbyňku Pačesovi,
učiteli francouzštiny na naší základní škole, který zorganizoval program pro děti a dětem se
také celé dva dny od rána do večera věnoval.
V příštím roce se již těšíme na další setkání,
tentokrát ve Francii.
vk

: Císaø opìt stráví Noc na
Karlštejnì resp.
v Dobøichovicích

Nový pěší chodník k zámku byl letos lemován kvetoucími prunusy (Prunus Serrulata Amanogawa). Foto Jan Neubert

Unikátní divadelní představení bude v pátek 6.
června opět k vidění v areálu dobřichovického
zámku. V původním muzikálu „Noc na Karlštejně“ si s řevnickými ochotníky zahrají
i „hvězdy“, které jsou doma v kraji kolem Berounky – Vladimír Čech, Pavel Vítek a Jan Rosák. Ve speciálním sboru manů složeném ze
starostů několika poberounských obcí bude
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Francouzští hosté a jejich čeští partneři na zámku Colloredo-Mansfeldů v Dobříši
zpívat také středočeský hejtman Petr Bendl
a senátor Jiří Oberfalzer.
Původní verze muzikálu, v níž zaznějí všechny
skladby známé ze stejnojmenného filmu, se
na nádvoří romantického zámečku Dobřichovice poprvé hrála v létě 2006. Hra zaznamenala obrovský úspěch – všechny reprízy byly
vyprodané, takže se muselo několik představení přidávat. Loni soubor Noc na Karlštejně
sehrál znovu, tentokrát v rámci dvoudenního
Císařského průvodu z Prahy na Karlštejn –
hrálo se první den v Dobřichovicích, druhý den
na louce u mostu v Karlštejně. Toto představení vidělo bezmála 1400 diváků.
Při stejné příležitosti uvedou poberounští
ochotníci i profesionálové „Noc na Karlštejně“
i letos. Také tentokrát tímto představením vyvrcholí první den putování císaře Karla IV. z hlavního města na hrad Karlštejn. V hlavních rolích
se objeví známé a populární tváře – císaře
Karla IV. si stejně jako v průvodu zahraje moderátor Vladimír Čech, vévodu bavorského
Štěpána kolega z „branže“ Jan Rosák, v roli
Peška se představí zpěvák Pavel Vítek.
Spolu s herci a zpěváky se vystoupí šermíři,
trubači, kejklíř, břišní tanečnice i metači ohně.
Chybět nebude ani koza či koně.
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Kdy se bude hrát: 6. června 2008, cca 22.00
Kde se bude hrát: Na nádvoří zámku Dobřichovice u Prahy
Kdo bude hrát a zpívat: Pavel Vítek, Jan Rosák, Vladimír Čech, Štěpán Rak, hejtman Petr
Bendl, senátor Jiří Oberfalzer, starostové po-

berounských obcí, členové divadelního souboru Řevnice, šermířská skupina Okořská
garda, metači ohně, břišní tanečnice, kejklíř…
VSTUP VOLNÝ
Podrobnosti na www.nasenoviny.net

: Rùe pro zušku
Tak se jmenovala akce naší základní umělecké školy, která se uskutečnila v sobotu
26.dubna od tří hodin odpoledne.
Všichni pravidelní návštěvníci základní umělecké školy, osvětové besedy i mateřského centra
Jablíčko si již určitě všimli příjemného prostředí
naší zahrady, která se vybudováním dětského
hřiště stala častým místem pobytu mnohých
z nás. Chtěli jsme zkrášlit i bezprostřední okolí
školy nějakými květinami. Po dohodě s panem
Sejfem – naším dvorním zahradníkem – jsme
zvolili růže a vybrali jim místo pro život. Nechali jsme zbudovat záhon podél kamenné zídky
oddělující naší zahradu od zahrad sousedů, ale
trápila nás jedna otázka: „Jak zabráníme dětem, aby květiny ničily?“ Rozhodli jsme se tedy
pro to, aby každá rostlina měla svého majitele
– patrona, který se o ni bude starat.
Danou sobotu bylo krásné, slunečné počasí
a s dětmi i jejich rodiči jsme postupně začali záhon osazovat růžemi ze školky z Kozolup. Děti
si vybraly jednu rostlinu a zasadily ji. Nakonec
upevnily svoji jmenovku, aby bylo hned jasné,
komu růže patří. Záhon je doplňován trvalkami
a na podzim zasadíme i jarní cibuloviny.
Na stolech bylo připraveno občerstvení, hřiště
lákalo děti k dovádění a rodiče si spolu také

rádi povídali. Není divu, že akce v plánovaných pět hodin nekončila.
Doufáme, že podobných akcí bude na naší zahradě víc a jistě k tomu přispěje i altán, který
bude v nejbližších dnech postaven na místě
skladu nářadí bývalé zvláštní školy.
A jedno přání na závěr : „Ať se všem růžím
dobře daří, často kvetou a příjemně voní!“
Barbora Pelikánová
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: Zámìr modernizace
eleznièní trati ÈD Praha –
Beroun
Městu byla předložena studie připravované
modernizace železniční trati a s ní související
rušení železničních přejezdů. V Dobřichovicích
by měly být v budoucnosti zrušeny oba železniční přejezdy, přičemž přejezd u dobřichovického mostu by byl řešen mimoúrovňově. Asi
ve 3/4 mostu by silnice začala stoupat a zatáčet směrem po proudu řeky a trať by překročila v nejvyšším bodě Tyršovy ulice. To by si vyžádalo zásah do konstrukce dobřichovického
mostu. Dopravní obslužnost Luhu by byla zajištěna jednak ve směru do Všenor starou
Všenorskou silnicí, která by byla opět zprůjezdněna až do Všenor, kde by byl vybudován
podjezd pod tratí pro osobní vozidla a dále
i ulicí Pod Nádražím, která by se napojila přímo na sjezd z mostu.
Výstavba se předpokládá nejdříve v roce
2013. Návrh počítá s chodníky pro pěší podél
všech nových ulic a silnic včetně dvou podchodů pod tratí. Návrh by mohl přispět k daleko větší bezpečnosti a k větší plynulosti dopravy.
Jedná se o první studii, kterou dráhy předložily. Návrh by si vyžádal i zásahy do soukromých pozemků a patrně i zbourání min. dvou
domů.
Pro zájemce je grafická studie k nahlédnutí na
městském úřadu.
ph

18. května 2008 / ročník 14.5 / Dobřichovice
ké školy. Když se u nás poprvé loni na Mikuláše v maskách objevili, naše malé i velké děti z toho měly krásný zážitek na celý týden. Byly obdařeny nejen sladkostmi, ale především
zájmem dětí, se kterými by jen těžko přišly jinak do kontaktu. Uvědomila jsem si jak jsou
podobné akce pro obě strany důležité a doufala, že budou mít pokračování.
U vedení dobřichovické školy jsem se setkala
s pochopením a podporou. Připravila jsem si
pro obě deváté třídy přednášku s prezentací
na téma: „Proč je důležitá integrace lidí s postižením“. Téma deváťáky zaujalo a bylo příjemné vidět, kterak i ve věku, kdy mají všechno tzv. „na háku“, dokáží projevit určitou
empatii a zájem o potřeby těch, kteří neměli
tolik štěstí. Na závěr přednášky jsem je ne-

chala vyplnit dotazník, kde byla mimo jiné
i otázka, zda-li by mezi sebe přijali stejně starého spolužáka s postižením. Pro zajímavost,
naprostá většina z nich odpověděla, že oni za
sebe ano a rádi, ale že by o takovéhoto spolužáka měli starost, aby se mu druzí neposmívali či jinak neubližovali. Pro mě to byla velmi
příjemná a nová zkušenost. Kategorie čtrnácti či patnáctiletých dětí – „nedětí“- je pro mě
tak trochu záhadou, neznám je a spíše se na
ně dívám kriticky pro jejich suverénní chování,
mluvu, módu, podivné záliby... Žáci devátých
tříd dobřichovické školy mě však tak trochu vyvedli z omylu.
Největší překvapení mě ještě čekalo. Než
jsem se s nimi po přednášce rozloučila, požádala jsem je, jestli by pro náš stacionář nevy-

: Podìkování ákùm devátých
tøíd dobøichovické školy
V září roku 2007 jsem nastoupila na místo ředitelky Denního stacionáře Náruč pro děti
a mládež s kombinovaným postižením v Dobřichovicích, který od roku 2003 provozuje OS
Náruč. Ve stacionáři se nachází speciální třída,
jež je součástí ZŠ Dobřichovice. Spolupracovat se základní školou je pro mě tedy důležité
a již od začátku jsem se zabývala myšlenkou,
čím si můžeme být ještě více vzájemně prospěšní. Co může stacionář se svými výjimečnými klienty škole nabídnout?
Odpověď byla nasnadě. Tolik se stále dokola
mluví o hodnotách, k čemu a jak vychovávat
naše děti. Vždyť orientovat se v dnešní době
není pro dospívající mládež vůbec jednoduché. Tlak médií, komerční sféry a společnosti,
která se upíná především na prázdnou okázalost a super výkony, bývá v mnoha směrech
vůči našim dětem nemilosrdný. Proč tedy dospívající děti nenásilnou formou neseznámit
se světem omezených možností, se světem,
kde hrají svou velkou roli empatie, trpělivost,
zdánlivé maličkosti, veliká statečnost, kde nic
nebývá jen tak zadarmo a okamžitě?
O tom, že si máme vzájemně co nabídnout
mě přesvědčili žáci devátých tříd dobřichovic-

Žáci devátých tříd dobřichovické školy na návštěvě stacionáře Náruč
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foukli pár vajíček. Naši klienti je pak v rámci arteterapie pomalují a tyto malované kraslice
před Velikonocemi prodáme a budeme mít finanční prostředky na nákup výtvarných potřeb. Samotnou mě zajímalo jakou bude mít
tato žádost odezvu. Pravda, vajec se moc nevyfouklo, asi jim tato tradice už moc neříká.
Ale aniž bych o tom já sama měla tušení, udělali mezi sebou sbírku na nákup výtvarných
potřeb do stacionáře. A za to bych jim všem
chtěla moc poděkovat.
V týdnu před Velikonocemi jsme měli ve stacionáři vzácnou návštěvu. Přišli zástupci devátých tříd dobřichovické školy i se svou učitelkou a předali dětem nakoupené výtvarné
potřeby s malými dárky. Abychom zahnali počáteční rozpaky, nabídla jsem jim, že si mohou
s námi a hlavně s našimi dětmi zazpívat. A tak
se společně zpívalo. To co naši klienti nemohli dát do svého hlasu, dávali do svých bubínků,
rumba koulí, rolniček či zvonečků. Atmosféra
byla, hlavně díky naší milé návštěvě, opravdu
jedinečná a až dojemná. Viděla jsem, jak
snadno dokázali se stacionářem splynout, jak
si hrají, zajímají se a snaží se o komunikaci
s našimi svěřenci, a to i s těmi, pro které mluvit je značně obtížné. Velmi si jich za to vážím
a ani jejich dar, ani jejich zájem neberu jako
samozřejmost.
Na závěr ještě pár slov. Vychovávat v rámci
etiky mladé k hodnotám, k tomu co je v životě
opravdu důležité, je v dnešní době úkol nelehký. Mám však pocit, že jsem objevila jednu
z možných cest. A je o to vzácnější, neboť slova jsou tu až na druhém místě, za autentickým
prožitkem, který má tu podstatnou vlastnost,
že se opravdu dotýká.
Mgr. Markéta Uriánková, ředitelka stacionáře
Náruč

: Dìtské pirátské odpoledne
Občanské sdružení Náruč
pořádá ve čtvrtek 5. června
od 13.30 hod PIRÁTSKÉ
ODPOLEDNE pro děti.
V areálu denního stacionáře
Náruč v Dobřichovicích na
Pražské ulici se chystá program plný pirátských her a soutěží, včetně výtvarné dílny s osvědčenou výrobou pirátských
šátků. Kdo přijde v masce piráta či jiného mořského vlka, bude odměněn! Dveře stacionáře
se tento den otevřou nejen neohroženým pirátům, ale i srdečně vítané veřejnosti. Těšíme
se na Vás!
mu

: Pavuèinka v Lumku
Osminohý pavouček,
střádá si svůj domeček.
Souká nitku stříbrnou,
jednou nožkou i druhou.

….děti hned po ránu začaly spřádat pavučinku nových kamarádství v dopoledním klubu
Lumek.
Klubíčko pomáhalo se jmény, třída se změnila
v louku, povídaly si i pobíhaly, pozorovaly, jak
pavouček namotává nožkami nitku, jak rychle
sjíždí dolů na zem, objímaly stromy v parku
(jé, ty jsou ale velké, Jonáši, pojď s námi za
ruku, ať je vůbec obejmeme!), pozorovaly letokruhy a zjistily, že jitrocel je výborný na popálení od kopřivy.
Pohádková víla četla dětem pohádku a přijde
číst i příště! Už je to s ní dohodnuté.
Dopoledne je krátké, a tak to prostírání bude
vybraným obrázkem polepené příště a kouzelnou krabici na poklady každého z nás domalujeme také příště.

Těšíme se zase v úterý.
Renáta Bartoníčková a Dita Šmídová

: Zájezd ÈLS DD – èerven –
Luické hory
Konstantinovolázeňsko 26. dubna 2008 za
krásného jarního počasí, s bohatým programem i účastí (50) se vydařilo.
Proto vzhůru na Lužické hory v sobotu 28.
června 2008!
Odjezd: Dobřichovice 6:30 hodin, Praha 6:50
hodin, návrat ve 21 hodin. Mapa KČT č. 14
sektor B4. Vložné 250 Kč.
Program: Začínáme na Horním Sedle (450 m
n.m.). V tomto sedle se stýká Ještědský hřeben s Lužickými horami. Kdysi to byla brána
strana 4

Dobřichovice
Informační list
vojenských vpádů, později působiště loupežníků a pašeráků. U kapličky je památná lípa.
Odtud přes mimořádně zajímavé zastávky je
možno volit trasy 3, 5, 7 a 12 km: Horní Skály
(7 pískovcových horolezeckých věží), Krkavčí
skála (500 m n.m., rozhledové místo), Krásný,
dříve Císařský důl (malebným údolím projel
v roce 1779 na koni císař Josef II.), Popova
skála (565 m n.m., pískovcová hora připomínající hrádek, daleké výhledy), při cestě skalní
útvary Skalní divadlo, Cukrová homole, Podkova aj.).
Cíl delších tras je v Petrovicích, kde bude
oběd. Ti, co zvolí poznávání, se vrátí do Jablonného v Podještědí, tj. asi čtvrt hodiny zpět
a mají k dispozici čas na prohlídku Lemberku,
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letohrádku Bredovských, Zdislavinu studánku
a městskou památkovou zónu Jablonné s mohutným chrámem sv. Vavřince a Zdislavy.
A oběd.
Spojíme se a odpolední část začneme
v Krompachu, horském středisku a letovisku
(475 m n.m.), prohlédneme si památné tisy,
největší v ČR.
Pěšácká část vystoupí na Hvozd (749 m
n.m.), převýšení 274 m, vzdálenost 2,5 km.
Protáhlý dvouvrcholový znělcový kopec, kde
na nižším vrcholu je rozhledna a na vyšším
vyhlídková plošina a restaurace, je státní hranicí a rozvodním Labe – Odra. Pak sejdeme na
německou stranu do Kurort Oybin (asi 5 km).
Ostatní si prohlédnou Jánské kameny vzdále-

né asi 1,5 km, tři skalní zdi s vyhlídkovou plošinou těsně při hranici, a přejedou autobusem
do Oybinu. Česky Ojvín je rekreační a lázeňské místo s mohutnou zříceninou hradu Jindřicha z Lipé a palácem pro Karla IV., a je zde co
k prohlížení.
Řešena je také mokrá varianta zájezdu.
Na zájezd je nutno vzít s sebou občanský průkaz pro přechod hranice! Dobré je také mít asi
5-10 eur, pokud si v Kurort Oybin chcete dát
kávu, pivo či na vstup do historického hradního muzea.
Následující zájezd je 23. srpna 2008 na Novohradské hory.
Zve vás ing. Pavel Kyzlík

NÁZORY A OHLASY
DOB-Invest připravuje další etapu přestavby
centra Dobřichovic. Jedná se o tzv. dům Berounka, který by měl stát na místě tří domů
v ulici 5. května – domu čp. 348 a čp. 15, tj. tam
kde kdysi býval poštovní úřad a spořitelna
a dosud je prodejna bot a domu čp. 181, kde
býval řezník a kde byla prodejna zeleniny
a ovoce. Tyto tři domy by měly být téměř kompletně zbourány a na jejich místě by měl vyrůst
nový dům s byty i prodejními prostory v přízemí. Se studií tohoto domu dokonce v několika
verzích jste se mohli seznámit na stránkách
posledního i předposledního čísla Kukátka tak,
jak se představy o vzhledu projektovaného domu vyvíjí. Nyní probíhá celkem bohatá diskuse,
jednak mezi občany, jednak i na stránkách
obecních tiskovin. V minulém čísle jsme zveřejnili názor dlouholeté členky zastupitelstva
MUDr. Hochové. Nyní nám došel dopis naší
čtenářky, který otiskujeme a vyzýváme další
občany, aby k této diskusi přispěli.
Články uvedené v této rubrice jsou názory čtenářů – jejich autorů a nemusí vyjadřovat názor
redakce Informačního listu.
Příspěvek paní Šedivkové považuje redakce
sice za poněkud emotivní, ale váží si toho, že
pod svůj názor se podepsala a předkládá ho
veřejnosti. To každý nedovede.

: Nové stavby v centru
Historie Dobřichovic se vztahuje k naší dávné
minulosti. Tehdejší výstavba odpovídala i různým historickým událostem, které nikdy nepřekročily kulturní možné meze.
K centru Dobřichovic patřil vždy křižovnický zámek s kostelem a přilehlá ulice 5. května s význačnou sochou „Immakulaty“, umístěnou u křižovnického statku, později „státního statku“.
Zámek s kostelem a starší výstavbou je ještě
dnes uchvacující. Hlavní ulice je značně široká
a domy, které si jejich obyvatelé nechali sta-

vět, jsou buď nízké nebo jednopatrové. Se
stavbou vyšších domů se nikdy neuvažovalo,
prostě by se do tohoto prostředí nehodily. Na
konci této ulice sídlili manželé Benoniovi (viz
poslední Kukátko – pozn. redakce), kteří byli
oba čelnými členy Národního divadla v Praze.
V místě kde bydleli (dům ale již neexistuje –
pozn. redakce) by měla být umístěna pamětní
deska, což lze ale ještě uskutečnit.
Je známo, že zámek a nízké domy v Dobřichovicích udávají ráz líbivého místa, takže až
do dnešních dnů jsou předmětem obdivu návštěvníků.
Společnost DOB-Invest se chce zcela zmocnit
výstavby města Dobřichovice, jak je zřejmé
z několika staveb, které zde vznikly jako houby po dešti. Širší centrum Dobřichovic je zřejmě lákavé pro investory, kteří hledí na budoucí finanční přínos, takže historie této bývalé
obce je vlastně ani nezajímá.
Dva domy v této ulici patří zdejšímu staviteli,
který má v plánu tyto domy zbourat a na místo
nich postavit dva zcela nové nárožní poschoďové domy. Dle obrázků v Kukátku (které řídí
sám majitel těchto domů – ing. Havlík) se jedná
o domy zcela luxusního provedení, které by se
hodily tak na periferii nějakého moderního velkoměsta, ale ne do malého města se starobylou historií. Zde by bylo možno postavit jen střízlivé domy se skosenou taškovou střechou bez
balkonových dveří a jakékoliv rozhledny.
Jako bývalá pracovnice památkové péče jsem
měla možnost shlédnout mnoho historických
budov různých měst a sídlišť, ale takovou
kombinaci jsem dosud neviděla a ani nebylo
o ní v budoucnosti uvažováno.
A nová výstavba na místě dnešního statku?
Zajímavé je, že o této nemovitosti rozhodují lidé, kteří si neuvědomují, že tento statek náležel (či snad ještě náleží?) řádu křižovníků
s červenou hvězdou.
Věra Šedivková

: Jak se vyvíjelo centrum
Dobøichovic
Jak v předchozím článku zdůraznila paní Šedivková jsou Dobřichovice velmi starým sídlem. Většina z vás ví, že první písemná zmínka o našem městě pochází z roku 1253 (tedy
před 755 roky), kdy český král Václav I. vydal
listinu, ve které potvrdil, že Dobřichovice jsou
ve vlastnictví řádu křižovníků. Ale aby bylo co
potvrzovat, musely tehdy Dobřichovoice již
existovat a mít svůj význam.
Jak vypadala naše obec před 755 roky nevíme nic. První potvrzené zprávy o urbanismu
Dobřichovic pochází z poloviny 19. století, zejména z podrobné mapy stabilního katastru
z roku 1840. Obec tehdy tvořily tři ulice, dnešní Palackého, dnešní Vítova a zejména Královská ulice, dnešní ul. 5. května mezi statkem
a školou. Za ní pokračovala ulice východním
směrem do polí. Nejvýznamnější budovou obce byl křižovnický zámek na břehu řeky a křižovnický dvůr (dnešní statek). V Královské ulici vznikly již ve středověku statky, v Palackého
ulici byly většinou také statky a za školou stály chalupy chudších obyvatel obce. Obec končila pastouškou, dnešní opuštěnou budovou
čp. 18 v ul. 5. května. Most neexistoval, pod
zámkem pod sochou sv. Jana Nepomuckého
byl přívoz, na druhém břehu nebylo v polovině
19. století více než 10 domů, železnice až do
roku 1862 neexistovala. Železniční spojení
s Prahou přineslo do celého údolí Berounky
velký rozvoj, který se na konci 19. století nejvíce projevoval na Brunšově, v menší míře na
levém břehu řeky. Od 80. let 19. století do 1.
světové války vznikla na Brunšově dnes velmi
cenná zástavba tehdy letních vil, na kterých
se podíleli i významní čeští architekti, např.
Kamil Hilbert, Osvald Polívka, Quido Bělský
nebo František Buldra. Velmi zásadní pro Dobřichovice bylo postavení mostu v letech 1896strana 5
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1897 a prodloužení Palackého ulice přes tehdejší zahrady až k mostu. Víme přesně, že
v roce 1900 měly Dobřichovice s Karlíkem 128
domů a 823 obyvatel (dnes bez Karlíku to je
850 domů a 3.000 obyvatel a k tomu cca 250
chat).
Z roku 1902 pochází i fotografie dnešní ulice
5.května snímaná z míst dnešní školy. Po
obou stranách ulice jsou nízké přízemní stavby, většinou obytné části statků, se sedlovými
střechami, většinou se štíty do ulice. Materiál
a vzhled střech se postupně vyvíjel, původní
chalupy měly střechy doškové, tedy ze slámy,
později šindelové, tedy dřevěné, což zvyšovalo nebezpečí požárů. V kronikách jsou zaznamenány mnohé požáry, několikrát shořelo i více domů, jak vítr oheň podporoval.
Přeměna zemědělské půdy na stavební parcely byla nejen dnes, ale i v minulosti velmi
dobrým zdrojem financí pro vlastníky polí
a luk. Stavební rozvoj na levém břehu byl limitován především tím, že vlastníkem zemědělské půdy v celé oblasti na východ od Palackého ulice byl Řád křižovníků. Těsně před 1.
válkou bylo postaveno několik domů na rohu
ulic Fügnerovy a Ke Křížku, ale k velkému rozšíření obce došlo až od poloviny 20. let, kdy
byly křižovníkům v rámci pozemkové reformy
vyvlastněny velké plochy orné půdy mezi Berounkou a Pražskou silnicí a ještě na sever od
ní, byl zpracován regulační plán celé oblasti,
začalo se stavět a během cca 15 let se plocha
obce i počet obyvatel nejméně zdvojnásobil.
Jedná se o velkou plochu osově soustředěnou kolem Březové ulice, kolem Pražské ulice
a kolem Jiráskovy ulice.
Také centrum obce se postupně proměňovalo. V roce 1934 byla postavena nová budova
školy, která nám stále slouží. Hmotově i výškově to tehdy byla největší budova v centru.
Také ve 30. letech zboural Josef Havlík, bratr
mlynáře Karla Havlíka statek čp. 15 vedle Brodeckých a postavil zde třípodlažní budovu,
kterou zde vidíme dodnes. Tato budova tvořila
protipól budově školy a je rozhodně ze všech
budov v této části centra největší. V letech
1937 až 1938 zboural Josef Havlík i stodoly
a další hospodářské budovy bývalého statku
a postavil na jejich místě budovy s byty i obchodními prostory, které zasahovaly již do Palackého ulice. Starší se ještě pamatují na jeho
památné železářství. Také sousední dům čp.
181 (Křížovi, kde je prodejna zeleniny) prošel
přestavbou a byl zvýšen o jedno patro. Můžeme tedy říci, že z původní ulice statků vznikla
zejména ve 30. letech ulice obchodní. Další
obchodní prostory vznikly v Palackého ulici.
Také v této době byla přestavěna uliční fronta
statku čp. 42 (Hrdlovi, nyní J. Klán). Ještě
předtím byl prakticky zlikvidován vedlejší statek čp. 41 na rohu ulic 5. května a Palackého
a na jeho místě vznikl obchod, hospoda
a obytná vilka. Během 30. let došlo k velké
proměně i protější strany ulice 5. května, kde
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Ulice 5. května (tehdy Královská) v roce 1902

Ulice 5. května v roce 2005
původní domy připomíná dnes již jen rohový
objekt čp. 10 rodiny Fürstovy. Byl např. zbourána uliční část statku čp. 13, kde je dnes hasičská zbrojnice.
Centrum Dobřichovic nebylo nikdy v minulosti
žádnou rezervací, ale živým prostorem s mnoha změnami vzhledu a využití domů. Proměny
centra obce budou jistě pokračovat. Jistě dojde ke zbourání domku školníka vedle školy
a k rozšíření školní budovy. O budoucí vzhled
centra se povede velká diskuse i dnes na prahu 21. století. Vývoj stavebnictví v průběhu doby vždy většinou přinášel domy větší a vyšší.
O tom nakonec svědčí i škola a budova čp. 15.
Nyní má ale obec v rukou důležitý nástroj, jak
další rozvoj, výstavbu a vzhled centra obce regulovat. Tímto nástrojem je územní plán a je-

ho regulativy, které mj. stanoví limity využití
území, maximální výšku budov, procento zastavěnosti parcel a další. Územní plán je závazným právním dokumentem, který musí dodržovat jak zájemci o novou výstavbu nebo
přestavbu budov, musí se jím řídit i vedení obce při formulaci svých stanovisek k projektům
nové zástavby a musí se jím držet i stavební
úřad, který nové stavby nebo přestavby povoluje. Územní plán nepřipouští žádné výjimky.
Myslím si, že nové stavby do Dobřichovic i do
jejich centra patří, domy se budou i nadále přestavovat a vylepšovat, to přináší život, musí to
být ale stavby architektonicky hodnotné a zejména takové, které beze zbytku splňují všechny podmínky a regulativy územního plánu.
V. Kratochvíl
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: Názor urbanistické komise
Rada města jmenovala z iniciativy členky zastupitelstva MUDr. Hochové asi před rokem
urbanistickou komisi, jejímž hlavním úkolem je
zabývat se především územním plánováním,
zejména při zpracování a projednávání územních plánů a regulačních plánů našeho mladého města a podávat radě města svá stanoviska. V současné době se začalo projednávat
zadání regulačního plánu tzv. „Východní zóny“, tj. oblasti mezi Pražskou silnicí, Zelenou
ulicí, stávající zástavbou a Randovou ulicí.
Jedná se o zadání, tj. o seznam úkolů a témat,
které by měl regulační plán řešit. Začíná se
připravovat návrh zadání regulačního plánu
centra obce, což bude složitý úkol.
Kromě těchto dlouhodobých úkolů se urbanistická komise zabývala i některými projekty
v rámci studií nebo ve fázi územního řízení,
v poslední době také domem Berounka v ul. 5.
května. Urbanistická komise posuzuje stavby
hlavně z hlediska, zda odpovídají platnému
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územnímu plánu a jeho regulativům. Územní
plán chápe komise jako základní právní předpis naší obce, podle kterého se musí řídit veškerá nová výstavba, ale i změny již dokončených staveb (přestavby, nástavby, přístavby
apod.). Územní plán je tedy právní dokument,
který je pro obec závazný, vymahatelný a z něhož neexistují žádné výjimky. Jako u každého
právního předpisu existují ale různé výklady
textu územního plánu, zejména textu regulativů, které omezují investory v jejich aktivitách.
Regulativ výšky budovy např. neomezuje jen
to, jak má být budova maximálně vysoká, ale
ve svém důsledku i to, kolik v budově bude
bydlet osob. To má další velké návaznosti na
počty potřebných parkovacích míst, na provoz
na pozemních komunikacích, na dopravu
obecně, na požadavky na množství pitné vody, na kapacitu čistírny odpadních vod, na kapacitu mateřské školy, základní školy, na další
služby, prostě na celý komplex životních podmínek v Dobřichovicích. Proto je nutné, aby
byl územní plán důsledně dodržován. Pokud

zjistíme, že územní plán nebo některá jeho
část nevyhovuje, není jiné cesty než zahájit řízení, které povede ke změně územního plánu,
ale v žádném případě nelze udělovat žádné
výjimky.
Podle názoru urbanistické komise neodpovídá
projekt domu Berounka územnímu plánu
v několika bodech. Nemáme zde prostor k detailnímu rozboru, ale jedná se zejména o to,
že projektovaný dům převyšuje procento předepsané zastavěnosti pozemku, jinými slovy
dům je příliš velký. Dalším nesouladem projektu s územním plánem je problém parkování.
Podle územního plánu i podle platného právního předpisu je každý investor povinen zajistit, tedy vytvořit, určitý počet parkovacích míst
pro obyvatele nového domu, pro jeho návštěvníky i pro uživatele obchodů nebo kanceláří, a to na vlastním pozemku. To předložený projekt nesplňuje. Proto urbanistická
komise doporučila radě města vydat k žádosti investora negativní stanovisko.
V. Kratochvíl – člen urbanistické komise

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Dobøichovická míle –
12. roèník
Po roce se opět hlásí ke slovu tradiční závod
„Dobřichovická míle“ pořádaná ZŠ Dobřichovice. Závod bude odstartován ve svém pravidelném jarním termínu a to v sobotu 31. května
2008 od 14 hodin. Start bude jako již tradičně
u budovy školy (u mostu). Poběží se po nově
zrekonstruované ulici 5. května.
Touto cestou bychom chtěli oslovit co nejširší
veřejnost a vyzvat je k účasti na tomto závodu.
Zasportovat si mohou opravdu všichni, protože připravujeme 18 běhů všech kategorií
a k tomu ještě 2 štafety. Závody budou proloženy netradičními disciplínami zábavného charakteru, abychom umožnili se pobavit sportem
opravdu všem a i tímto přispěli k oslavám Dne
dětí. Pro první tři z každé kategorie jsou připraveny hodnotné ceny, které budou finančně

pokryty jako vždy zejména díky našim sponzorům. Dále bude samozřejmě k dispozici malé
občerstvení, tentokrát zdarma.
Stát na bedně určitě potěší, ale důležitější je
dokázat si, že jsme schopni uběhnout celou
trať, což není vůbec jednoduché, protože hlavní trať má délku přesně 1.620 metrů. Popularita tohoto závodu je stále vyšší, protože každým rokem se zvyšuje počet účastníků a s tím
ruku v ruce se zvyšuje úroveň jednotlivých kategorií, neboť vždy zaznamenáváme několik
rekordů. Výsledky jednotlivých závodů budou
okamžitě vyvěšeny a zveřejněny na internetu.
Taktéž veškeré výsledky všech ročníků můžete nalézt na internetové adrese www.zsdobrichovice.cz.
Držíme všem palce, jak v přípravě, tak samotném závodě a hlavně, aby se všichni dobře
bavili.
B. Stejskal

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Kulturní akce
v Dobøichovicích
6. června – pátek KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
(zámek)
Program začíná v 17h divadelní klauniádou
KOCOURKOV – 50minutové představení divadla Trakař, poté pokračují šermíři, tanečnice,
hudební vystoupení souboru Ludus Musicus.

19:30 příchod císaře s průvodem a poté koncert skupiny HRADIŠTAŇ u řeky pod zámkem
22:00 představení NOC NA KARLŠTEJNĚ
na celý program je vstup volný
7. června – sobota KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
– ODCHÁZÍ NA KARLŠTEJN V 10:30
z ulice 5. května (upozornění: ulice bude neprůjezdná a parkování uzavřeno)

7. června 18h Fürstův sál
vernisáž olejomaleb Fr. Plzáka
výstava potrvá do 29. června
14. června 17h kostel sv. Martina a Prokopa
v Karlíku
Houslový koncert paní Vavřinkové, učitelky
základní umělecké školy
Program: Prokofjev, Martinů, Haydn, Händel
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21. června MINIFESTIVAL regionálních kapel 14-22h (na dvoře býv. statku pana Klána,
vstup z ul. 5. května cestou směrem do zámku) viz plakátek
28. června 18h kostel sv. Martina a Prokopa
v Karlíku. Koncert Jaroslava Šarouna (klavír) a jeho hostů – rodiny Kolářových, zakladatelů Notiček. Prezentace různých hudebních nástrojů.

: Svìtová premiéra
v Dobøichovicích
Nově ustavená Divadelní společnost Dobřichovice uvede na nádvoří dobřichovického
zámku světovou premiéru hry Lva Trifortena
s názvem „Antonie a divoká karta“. V hlavních
rolích uvidíte Alenu Říhovou, Hedviku Hájkovou, Karla Krále a T. Vacka. V dalších rolích se
představí D. Solničková, P. Kaplan, P. Říha,
O. Musilová, D Šuchmová, O. Vokurková, E.
Thomas, V. Glatzová, S. Podloucká, H. Kordačová, D. Cortésová, J. Calda, manželé Šimerovi, J. Černá, M. Pešek, L. Houdková, J. Sádovský, J. Šafránek, B. Krásná, T. Procházka
a další.
Hra bude provázena působivou hudbou a mohla by nést podtitul „Antonie na pouti z vlastní
kuchyně kolem světa a zpět“.
Vzhledem k tomu, že se jedná o světovou premiéru autorovy prvotiny, ani on, ani protago-

Autor hry Antonie a divoká karta

18. května 2008 / ročník 14.5 / Dobřichovice
nisté si nedovedou představit s jakým ohlasem se hra u obecenstva setká. Je to tedy na
vás za pouhých 90,- Kč.
Světová premiéra a první představení se koná
ve čtvrtek 19. června ve 22 hodin, další představení následují v pátek 20. června ve 23 hodin, ve čtvrtek 26. června ve 22 hodin, v pátek
27. června ve 22 hodin a konečně derniéra se
koná v sobotu 28. června také ve 22 hodin.
Představení v pátek 27. června je slavnostní.
Předprodej vstupenek na MěÚ Dobřichovice
u paní Solničkové, ve vinárně U Caldů, ve vinotéce La Fontana, v městské knihovně
a v restauraci Úlety v Letech.
LT

: Postøiiny – zahrají si
profesionálové, amatéøi,
starostové, hejtman i senátor
Unikátní divadelní představení bude letos v létě k vidění na nádvoří zámku Dobřichovice
a Svinaře. Původní muzikál POSTŘIŽINY svede na jednu scénu herce amatérské i profesionální, starosty několika obcí dolního Poberouní, ředitele pivovaru Nymburk, senátora
Jiřího Oberfalzera a dokonce i středočeského
hejtmana Petra Bendla. Na jevišti se kromě lidí objeví také koně, kráva,koza, stařičký náklaďáček, motocykl z 20. let minulého století
a třeba i více než sto let stará hasičská stříkačka. Diváci se mohou těšit na koupel Ma-

ryšky a paní hostinské v pivovarském sudu,
odvážný skok pana De Giorgiho z pivovarského komína, na zabijačkové pochoutky i postřižinské pivo. Vše ozdobí původní hudba a odvážné pěvecké či taneční výkony.
POSTŘIŽINY původní hra se zpěvy na motivy
Bohumila Hrabala odehrávající se na přelomu
19. a 20. století v nymburském pivovaru
Hrají:
Jan ROSÁK, Martin ŠTĚPÁNEK, Pavla
ŠVÉDOVÁ, Pavel VÍTEK, Pavel LANDOVSKÝ,
Petr BENDL, Karel KRÁL, Jiří PETŘÍŠ, Petr
ŘÍHA, Jiří OBERFALZER, Bohuslava
ELIÁŠOVÁ, Monika VAŇKOVÁ, Alena
ŘÍHOVÁ, Jan TARANT, Jiří CICVÁREK, Jiří
VITOUŠ, Jan KUNA, Václav NAVRÁTIL, Pavel
BENÁK a další.
Také hrají:
STAROSTOVÉ poberounských obcí, HASIČI
z Osova, HASIČI ze Svinař, koně Jany ČERVENÉ, kráva Antonína LINHARTA, koza Jana
TARANTA, motoveteráni Tomáše SVOBODY…
Hudba: Jan MARTÍNEK
Scénář, režie, produkce: Miloslav FRÝDL
Kdy a kde se bude hrát:
16. – 20. července ZÁMEK DOBŘICHOVICE
23. – 27. července ZÁMEK SVINAŘE
22. – 23. srpna PIVOVAR NYMBURK
Předprodej vstupenek od 15. června na tel.:
257 720 847.
Představení se koná pod záštitou hejtmana
Středočeského kraje ing. Petra BENDLA

Postřižiny si zahrají profesionálové, amatéři, starostové, hejtman i senátor

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Léto bude v Řevnicích ve znamení mnoha kulturních akcí. Dne 14. června v 15 hodin odstartuje v řevnickém lesním divadle již 4.

ročník hudebního festivalu „Rockový slunovrat“. Letos se divákům a posluchačům
představí kapely Cocotte Minute, Krucipüsk,
Murphy Band, Horký Slíže nebo Sto Zvířat.
Červenec a srpen bude lesní divadlo ve zna-

mení divadla. Ve dnech 8. – 13. července
uvede Divadelní soubor Řevnice divadelní
nastudování komedie „Fantom Morrisvillu“
v režii Miroslava Šmejkala. O měsíc později,
tedy ve dnech 8. – 10. srpna a 15. – 17. srpstrana 8
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na bude lesní divadlo opět patřit řevnickým
ochotníkům s mnoha dobřichovickými členy,
kteří uvedou další představení komedie „Ten
kdo utře nos“ od G. Feaydaua. Tato hra se
již hrála 6x v březnu v řevnickém kinu a navštívilo jí kolem 1.000 diváků.
V sobotu 9. srpna odpoledne od 14 hodin
se bude v Řevnicích před zámečkem konat již
6. ročník hudebního festivalu „Dixieland“, který vždy přitahuje pozornost mnoha diváků
i starší generace. Sedm špičkových kapel vás
bude bavit cel,é odpoledne i celý večer.
Dne 23. srpna proběhne tradiční „Řev Řevnic“, tradiční a populární hudební festival. Na
konci srpna bude lesní divadlo svědkem již 4.
ročníku divadelního festivalu „Lesní slavnosti divadla“, ve kterém vystoupí profesionální
soubory Dejvické divadlo, Divadlo na zábradlí
a Divadlo studna.
Sobota 7. června
9,00 / Náměstí / Košíkářský trh
Od 9,30 hraje Toulavá kapela
V 10,00 začíná představení Cirkusu Žebřík
Polévka stydne aneb Vzlety a pády Mistra
Leonarda
O polednách dorazí Královský průvod
Sobota 14. června
Lesní divadlo / Rockový Slunovrat / Rockový
festival zahajuje Řevnické kulturní léto
Neděle 15. června / 17,00
Lesní divadlo / Michal je kvítko
Představení Michala Nesvadby pro děti
Předprodej od 1. 6. v MěKS a MK
Pátek 20. června
19,30 / Sál Zámečku / Kytarový koncert Peppina D´Agostinna
Vynikající americký kytarista se vrací do Řevnic!
Sobota 21. června / 20,00 / Kolotoč 08
Představení Divadla Na vísce z Hořovic pod
uměleckým vedením Slávky Hozové. Zakončete nejdelší den v roce v Lesním divadle!
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27. – 29. června / Lesní divadlo / Finále Porty
Folkový festival našel ideální místo v Řevnicích
Michal Nesvadba v Řevnicích
Michal je kvítko, to je název nového pořadu,
který bude uveden v neděli 16. června od 17
hodin v řevnickém lesním divadle. Michal, bez
ohledu na počasí dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Roztančí všechny
v různých rytmech, tančit budou kromě dětí
i květiny. Kopretina zpívá, kaktus do všeho
mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho
má legraci. Tak se přijďte pobavit s námi. Už
se na vás moc těšíme. Pořad je vhodný i pro
malé děti. V případě trvalého deště platí vstupenky na 20. června v 17 hodin.
Kino Řevnice – nebojte se filmu!
Kino Řevnice v červnu zahajuje svůj projekt
s názvem „Nebojte se filmu“, který umožní divákům jednou měsíčně zhlédnout zdarma film
uváděný v rámci filmového klubu. Robert Bargel, zástupce občanského sdružení Gong provozujícího řevnické kino nám sdělil: „Rádi bychom prostřednictvím této akce přilákali více
diváků na filmy z filmového klubu. Chceme jim
ukázat, že za označením “filmový klub“ se nemusí skrývat obtížně stravitelné a nudné filmy
pro několik málo nadšenců.“ Z toho důvodu
bude kino zahajovat svůj projekt filmem Sloní
muž, který se řadí svými osmi nominacemi na
Oscara do zlatého fondu světové kinematografie. Jedná se o příběh znetvořeného muže,
který ukazuje, že v ošklivém těle se může
ukrývat dobré srdce a naopak, že za krásnou
tváří se může skrývat obluda. „Pokud naše akce vzbudí ohlas u diváků, rádi bychom v ní pokračovali i nadále,“ dodává Robert Bargel.
První projekce z cyklu „Nebojte se filmu!“ proběhne 25. června od 20:00. Nemáte-li tedy na
programu něco jiného, neváhejte zavítat do
řevnického kina.

Kino Řevnice červen 2008
STŘEDA / 4. 6. / 20:00
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
PÁTEK 6. 6. 20:00
SKAFANDR A MOTÝL /fk/
SOBOTA 7. 6. 16:00 (děti) PAN VČELKA
20:00 ONCE
STŘEDA 11. 6. 20:00 MONSTRUM
PÁTEK 13. 6. / 20:00 ZABRISKIE POINT /fk/
SOBOTA 14. 6. / 16:00 (děti)
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
20:00 NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
STŘEDA 18. 6. / 20:00 HORSKÁ HLÍDKA /fk/
PÁTEK 20. 6. / 20:00
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
SOBOTA 21.6. / 16:00 (děti)
WINX CLUB / VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO
KRÁLOVSTVÍ
20:00 OBČAN HAVEL
STŘEDA 25. 6. / 20:00 SLONÍ MUŽ /fk/
akce "NEBOJTE SE FILMU !"
PÁTEK 27. 6. / 20:00 VSTUP ZDARMA
KARAMAZOVI
SOBOTA 28. 6. / 16:00 (děti) LOVCI DRAKŮ
20:00 VENKOVSKÝ UČITEL
Pořady večerní kavárny Modrého domečku
v měsíci červnu
12. června 20.00 hod.
Život, smrt a nesmrtelnost v zrcadle věků: Bohové, králové a lidé starověkých říší
Třetí díl vyprávění PhDr. Vladislava Dudáka –
historika, filozofa a autora pořadu „Myšlenkování“, který můžete poslouchat každý den na
ČR 2 Praha.

: ÈERNOŠICE
-123 Min. Unplugged Tour
Odbor kultury MěÚ Černošice vás zve v sobotu
19. června od 20.30 do černošického Club Kina
koncert skupiny -123 Min. Trio fenomenálních
muzikantů ve složení Zdeněk Bína, Martin Vajgl
a Frederik Janáček vyráží na své první akustické
turné. Minuty jsou instrumentálně brilantní trio,
jehož frontman Zdeněk Bína je skutečný kytarový génius. Energetická bomba tvořená směsí
jazzu, funky, rocku, soulu, worldmusic a dalších
žánrů. Živá vystoupení skupiny jsou vždy neopakovatelným zážitkem a to nejen kvůli jamování
a přetrženým strunám. Pro skupinu je „unplug-

Pokračování na straně 16

Půjčovna lodí
"U LÁVKY"
5. května 832, Dobřichovice
Tel: 257711573 mob: 606812 651
http://lode.kvalitne.cz
Půjčíme – lodě, rafty a vybavení
Dopravíme – kamkoliv na Berounku
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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

Nabídka zaměstnání:

•

řidiče
(dodávka nebo Avia)
• pokladní
• skladníka
přijme velkoobchod potraviny
Cash&Carry
v Praze 5
Velkotržnice Lipence.
Tel. 777 66 1111,
296 828 302
po 14. hodině.
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GERnétic
INTERNATIONAL
Dovolte mi dokázat, že GERnétic je ta správná volba.
GERnétic je exkluzivní francouzská léčebná kosmetika,
pro kterou kvalita neznamená jen pojem, ale opravdovévýsledky.
Ve světě kosmetiky je výjimečná pojetím kosmetické
péče o pleť a tělo.
Těším se na Vás v nově otevřeném studiu WELLNESS Všenory
Polavková Anna
zdravotní sestra a kosmetička
tel.: 602 290 094

Koupím pole, louky, zahrady.
Telefon 603 442 474.

Pár s malým dítětem hledá podnájem,
2+kk nebo 2+1 do 10 000,- Kč včetně poplatků.
Tel. kontakt: 721 945 435.
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Kdo neinzeruje, jako by ani neexistoval !!!
Vždyť už slavný výrobce automobilů Henry Ford tvrdil,
že kdyby znovu začínal a měl pouhé dva dolary,
dal by jeden do výroby a druhý na reklamu.
telefon: 25771-2182, e-mail: info@dobrichovice.cz

LETY u Dobřichovic
V této krásné přírodě pronajmu rodinný dům 4 + 1 I. kat.,
garáž, zahr. altán, gril, okrasná zahrada.
Cena 30 000,- Kč + cca 5 tis. Kč za služby
tel.: 602 826 304
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Připravte svůj trávník na sezónu!
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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

Noc na Karlštejně můžete vidět 6. června 2008, cca 22.00 na nádvoří zámku (viz strana 2)
ged“ koncert tváří v tvář pozorně poslouchajícímu publiku náročnější než běžné klubové nebo
festivalové vystoupení, muzikanti se musejí obecenstvu vydat doslova do poslední nitky a často
sáhnout až na dno svých psychických sil. Při příležitosti unplugged turné zařadí skupina do repertoáru kromě největších hitů a pověstných improvizací i své starší skladby, které již dlouho na
koncertech nehrála nebo ještě nikdy veřejně neuvedla. Za deset let své existence se Minuty
etablovaly na české scéně populární hudby jako
jeden z nejvýznačnějších a kritiky nejuznávanějších formací. V roce 1999 získaly ocenění Akademie populární hudby „Anděl“ v kategorii „Objev roku“, v roce 2002 bylo jejich album „Home?“
nominováno v kategorii „Album roku“. Dalším
oceněním je nominace „Nejlepší zvuk“ za nahrávku alba „Mom“ (Universal Music, 2005).
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
v trafice u Václavků na černošickém nádraží.
Vstupné v předprodeji 140 Kč na místě 150 Kč.
Sestry Steinovy v Černošicích
Dne 26. Června od 20.30 se v černošském Club
kině koná koncert dnes už velmi známých sester
Steinových. Karolina a Lucie vyrůstaly v Děčíně,
kde také zpívaly v dětských sborech i v rockových kapelách. Koneckonců čtyřhlas Sester Steinových a jejich rodičů je dodnes čas od času ke
slyšení ve vybraných děčínských knajpách,
zvláště v restauraci Na latríně. Ale to sem nepatří. Bližší informace najdete na www.sestrysteinovy.cz, kde si můžete poslechnout i pár písniček ve formátu MP3, ale nezapomeňte, že na
živo je jen na živo. Jejich první CD Lilie polní vyšlo v roce 2001 a v březnu 2004 vydaly druhé
CD s názvem Můj tanec. Vstupné 130 Kč.
Metalový mini festival
v Club Kinu Černošice
Příznivci tvrdé muziky si dají dostaveníčko na
mezinárodním metalovém mini festivalu, který
se uskuteční v sobotu 14. června od 19.00

v černošickém Clubu Kinu. Vystoupí zde následující metalové kapely Unexpected (Würzburg – Německo) + Aeon Of Decay (Gerbrunn
– Německo). Český metal budou reprezentovat kapely Streetmachine a Return to Inocence. Celou akci organizuje černošický odbor
kultury ve spolupráci s naším partnerským
městem Gerbrunn. Přijďte se pobavit.
Pavel Blaženín

Záchranná služba Řevnice
25772−1555, 25772−1666
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111 nebo 974−882−103
Městská policie
724 060 620
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Poruchy elektřiny STE a.s.
840 850 860

: MNÍŠEK POD BRDY
Skalka
Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy
a PAV (Pražští amatérští výtvarníci) vás zvou
na výstavu „KRAJINA“, jejíž vernisáž se uskutečnila v neděli 18. května v 15 hod. v sále
kláštera v barokním areálu Skalka, Mníšek
pod Brdy. V expozici budou vystaveny obrazy
Marty Nedvědové, Libuše Hlavičkové, Marie
Vaňkové, Josefa Beneše a Borise Růžičky. Na
vernisáži zazpívaly Schovanky Eva a Andulka.
Výstava potrvá do 8. června 2008 a bude přístupná o víkendech od 10 do 17 hod., v pracovní dny úterý-pátek na požádání u správce
areálu Skalka. Následující akcí na Skalce bude společná výstava fotografky Hany Rysové
a tapiseristky Evy Brodské, která se uskuteční
současně v prostorách kláštera i kostelíka sv.
Maří Magdalény. Bude ji možno navštívit ve
dnech 15. června až 6. července.

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 Městský úřad Dobřichovice
a rozšiřuje zdarma do všech domácností.
IČ města: 241181
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
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