Dobřichovice

Informační list
r o č n í k

1 5

/

2 2 .

č e r v n a

2 0 0 9

/

D o b ř i c h o v i c e

m

SLOVO STAROSTY
: Sochaøské sympózium
Již po čtvrté se bude zahajovat zajímavá sochařská událost v Dobřichovicích. Letos zavítají do Dobřichovic čtyři sochaři aby zde během měsíce vytvořili další sochy, které budou
umístěny na cestu mezi Dobřichovicemi a Karlíkem. Na letošní roční přijede sochař Miro Žáčok, Barbora Hapalová, Jiří Plieštik, Václav
Gatarik.
Letošní ročník bude neveřejně zahájen v neděli 19. července. Od tohoto dne budete opět moci sledovat práci sochařů v prostoru pod zámkem u řeky. Při diskuzích se sochaři, kteří se
účastnili minulých ročníků vyplynulo, že se většina lidí obává sochaře oslovit aby je nerušili.
Oni zde však jsou právě proto na veřejně přístupném prostoru, protože se rádi podělí o své
pocity a názory s lidmi, které sochařské umění
či sochařská práce zajímá. Proto mě také po-

žádali abych toto zveřejnil. Proto pokud máte
zájem neváhejte a oslovte sochaře se svými
dotazy a myšlenkami. Slavnostní ukončení sochařského sympózia je plánované na neděli
16. srpna 2009 a bude jako obvykle spojené
s představením jednotlivých soch svými tvůrci.
Na závěr bych chtěl opět poděkovat hlavnímu
organizátorovi této akce akad. sochaři Petrovi
Váňovi, který je autorem celé myšlenky a letos
se zase ujal organizace celé akce.
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: Termín Vinaøských slavností
Vzhledem k tomu, že se na mě obrací řada lidí s dotazem kdy budou probíhat Dobřichovické vinařské slavnosti uvádím, že to bude jako
již tradičně poslední sobota prázdnin. Tentokrát to bude 29.8.2009. Více informací o této
akci bude v příštích informačních listech. Termín si však již můžete zarezervovat.

Začínají prázdniny a já bych Vám rád popřál
krásnou dovolenou s Vašimi blízkými, zasloužený odpočinek, spousty krásných zážitků
a abyste se po všem tom cestování rádi vraceli do našeho krásného města Dobřichovice.
Michael Pánek

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Královský prùvod 6. – 7.
èervna 2009
Již třetí rok se konal královský průvod z Prahy
na Karlštejn, který připomíná skutečné histo-

rické události z doby císaře a krále Karla IV.,
kdy byly každý rok vystaveny v Praze korunovační klenoty svaté říše římské a poté převezeny opět do svého úložiště na hradě Karlštejně. Tentokrát proběhla akce bez podpory

Středočeského kraje a průvod organizovaly
obce na trase, tj. Radotín, Černošice, Lety
Řevnice, obě Třebaně a Karlštejn.
K nám dojel císař Karel IV. se svojí poslední
manželkou Eliškou Pomořanskou v sobotu 6.

Na přelomu května a června jsme navštívili naší partnerskou francouzskou obec Villieu Loyes Mollon
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června a zde skončila i první část jeho cesty
na Karlštejn. Císaře Karla IV. představoval již
tradičně herec Vladimír Čech.
Večer před průvodem a druhý den po příjezdu
královského průvodu byla na nádvoří dobřichovického zámku uvedena dvě představení
(beznadějně vyprodaná!) muzikálu Noc na
Karlštejně, kde jsme kromě Vladimíra Čecha
opět v roli císaře Karla IV. viděli i Jana Rosáka, Pavla Vítka. Jana Matěje Raka a místní
ochotníky manžele Říhovy, Moniku Vaňkovou,
Pavlu Švédovou, Romana Tichého a další. Režii představení měl Miloslav Frýdl.
vk

: Americký pìvecký sbor
v Praze a v Dobøichovicích
Ve dnech 19. a 20. června 2009 navštívil Prahu a Dobřichovice smíšený pěvecký sbor „Flint
Hills Masterworks Chorale“ z partnerského
amerického města Manhattan ve Státě Kansas v USA. Návštěva byla součástí evropské
cesty tohoto velmi dobrého pěveckého sboru,
který kromě ČR navštívil i Budapešť, Ostřihom, Vídeň, Esterhazy nebo Salzburg, kde také všude vystupoval.
Organizace pobytu amerického sboru v počtu
45 osob se ujal pan František Běhounek
a členové souboru Ludus Musicus, kterým
patří velký díl za odvedenou práci.
V pátek večer vystoupil sbor v Praze v Českém muzeu hudby na Malé Straně a v sobotu
večer předvedl své umění v karlickém kostele.
Sbor navštívil i dobřichovický zámek, kde proběhlo přivítání a večeře. Na programu koncertu byla převážně klasická sborová tvorba. Nejvíce zaujala skladba Leoše Janáčka „Otče
náš“, kterou sbor za doprovodu klavíru, klari-

22. června 2009 / ročník 15.6 / Dobřichovice
netu a flétny zazpíval v češtině. Dirigentem
obou koncertů byl umělecký vedoucí sboru
Reginald Pittman.
Návštěva pěveckého sboru z našeho amerického partnerského města přidala další kamínek do rozvíjejících se vztahů a je jen dobré,
že dalším krokem partnerství se stává kultura
a hudba zejména, protože ta promlouvá jazykem, kterému každý rozumí.
vk

: O novém tunelu ji
rozhodnuto
Již několik let se připravuje modernizace III.
železničního koridoru z Prahy přes Beroun
a Plzeň s napojením na německou železniční
síť. Jedna ze základních podmínek této modernizace je zvýšení rychlosti vlaků minimálně
na 160 km/hod. První studie počítaly i s velkou
modernizací naší tratě č. 171 Praha – Beroun
údolím řeky Berounky. Ukázalo se však, že
zrychlení provozu by bylo možno dosáhnout
jen při podstatném narovnání velké části tratě
a to není možné. Nejdříve prochází trať hustě
zabydlenou oblastí, zejména mezi Černošicemi a Třebaní, pak zase sevřeným údolím Berounky se strmými skalnatými břehy. Navíc by
si rekonstrukce vyžádala velké investice do
ochrany proti hluku a proto projektanti hledali
jiné řešení.
Zvolili na naší republiku velmi nezvyklé řešení,
a to dlouhý tunel vedoucí zcela mimo naší oblast. Trasa bude o téměř polovinu kratší a tedy
i mnohem rychlejší. Vlak vyjede ze stanice
Smíchovské nádraží, přibližně v Malé Chuchli
se vnoří do 24km dlouhého tunelu, který povede pod Ořechem, pod Zbuzany, pod Mezouní a pod sv. Janem pod Skalou a vyjede na

Smíšený pěvecký sbor „Flint Hills Masterworks Chorale“ v Českém muzeu hudby na Malé Straně

povrch těsně před Berounem, kde překoná
řeku po novém mostě a vjede do rekonstruované stanice Beroun. Podíváte-li se na mapu,
jedná se prakticky o přímku (resp. úsečku)
spojující Prahu a Beroun. Odtud vlaky pojedou
modernizovanou klasickou tratí do Plzně
a event. dále. Připadá vám to jako pohádka?
Ale jen takovéto investice, které zvýší rychlost
a bezpečnost a hlavně spolehlivost vlakové
dopravy vyženou lidi z jejich plechových miláčků do vlaků, a to dobrovolně, protože zjistí,
že cestování vlakem je pro ně výhodnější.
Maximální rychlost v novém tunelu bude až
250 km/hod., což zkrátí cestu z Prahy do Berouna na pouhých 18 minut. Za 18 minut se
tedy cestující dostane z Berouna na Smíchov
a za dalších několik minut metrem do samého
centra Prahy, např. na Můstek. Zkuste to tak
rychle autem!
Stavba by měla začít v roce 2011 a bude stát
podle rozpočtu asi 20 miliard Kč. Již příští rok
se začne v trase budoucího tunelu razit průzkumná štola, která ověří vlastnosti hornin
a potvrdí nebo ovlivní projektovou dokumentaci tunelu.
V příštím čísle vás seznámíme s plány ČD na
modernizaci tratě Praha-Beroun údolím Berounky, tedy přes Dobřichovice, která by měla
po otevření tunelu stát místní tratí pro občany
Dolního Poberounčí.
podle zpravodaje Náš region

: Sbìr a odvoz nebezpeèného
odpadu
V sobotu dne 27. června 2009 bude v Dobřichovicích probíhat svoz nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven jako obvykle od
9.00 do 10.00 u nádraží, od 10.00 do 11.00
před městským úřadem a od 11.00 do 12.00
před budovou mateřské školy.
Za odložení vašeho nebezpečného odpadu
nebudete osádce vozu nic platit, náklady jsou
pokryty poplatkem, který jste jistě zaplatili. Nebezpečným odpadem jsou staré barvy a jejich
zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od barev,
oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebované
prostředky na ochranu rostlin, nespotřebované fotochemikálie, zářivky a výbojky, staré televizory nebo jejich obrazovky, veškeré monočlánky a podobné suché baterie a další
nebezpečný odpad, jehož výčet jsme již mnohokrát opakovali. Takže ještě jednou: nebezpečný odpad nepatří do popelnice, neboť vyžaduje speciálně zabezpečenou skládku.
Další svoz proběhne 7. listopadu 2009.
ph

: Volby do Evropského
parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé Evropské unii a tedy i u nás již druhé volby do
Evropského parlamentu. Souhrnné výsledky
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v dobřichovických třech volebních okrscích
najdete v tabulce spolu s porovnáním výsledků okresu Praha-západ a celé ČR.
Jak jsme již mnohokrát slyšeli, volby proběhly
za malého zájmu veřejnosti s průměrnou
účastí v celé ČR 28,2%. V Dobřichovicích přišlo k volbám skoro 45% voličů, ale mělo by jich
být ještě více. Mnoho rozborů na toto téma jste
již jistě slyšeli, četli nebo viděli, takže jen porovnání. Kdyby se čeští poslanci volili jen

v Dobřichovicích, poslali bychom do Bruselu
13 lidí z ODS, jednoho lidovce, dva evropské
demokraty, dva zelené a 4 z ČSSD. Komunistu
žádného, protože ti u nás získali jen 4,4% hlasů, stejně jako strana starostů a nezávislých.
Nejvíce přednostních hlasů vůbec získal Evžen Tošenovský (104.000 hlasů), ale výsledky
kroužkování tentokrát nezměnilo. Zvolení by
zůstali stejní i kdyby se nekroužkovalo vůbec.
vk

: Návštìva partnerské
francouzské obce
Na přelomu května a června navštívilo naší
partnerskou francouzskou obec Villieu Loyes
Mollon celkem 43 občanů Dobřichovic. Byla to
již osmá naše návštěva tohoto malého francouzského městečka v Departmentu Ain
v sousedství třetího největšího a milionového
města Lyon.

: Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2009 v Dobøichovicích
Volební okrsek

DOBŘICHOVICE
Č. 1 Brunšov

Poř.č. Název strany nebo hnutí

Č. 2 – ZŠ

Č. 3 – ZŠ

CELKEM

okres

ČR

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

P-západ

celkem

1

Libertas.cz

0

0,00

8

2,00

1

0,28

9

0,82

1,23

0,94

2

KDU – ČSL

19

5,59

20

4,99

17

4,84

56

5,13

3,92

7,64

3

Věci veřejné

8

2,35

11

2,74

12

3,42

31

2,84

3,15

2,40

4

ODS

159

46,76

187

46,63

176

50,14

522

47,80

46,65

31,45

5

Suverenita

2

0,59

8

2,00

12

3,42

22

2,01

3,32

4,26

6

Pravý Blok

1

0,29

4

1,00

2

0,57

7

0,64

0,82

1,00

7

SPR – Republikánská strana

0

0,00

3

0,75

0

0,00

3

0,27

0,21

0,31

8

Čes. str. nár. socialistická

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,10

0,13

9

Evropská demokratická strana

27

7,94

21

5,24

17

4,84

65

5,95

4,97

2,88

10

Strana svobodných demokratů

0

0,00

1

0,25

1

0,28

2

0,18

0,10

0,06

11

Demokratická strana zelených

3

0,88

5

1,25

1

0,28

9

0,82

0,70

0,62

12

Česká strana národ. sociální

1

0,29

0

0,00

0

0,00

1

0,09

0,03

0,03

13

Národní strana

1

0,29

1

0,25

0

0,00

2

0,18

0,26

0,26

14

SDŽ – Str. důstojného života

0

0,00

1

0,25

8

2,28

9

0,82

0,48

0,48

15

Humanistická strana

0

0,00

2

0,50

1

0,28

3

0,27

0,16

0,16

16

Moravané

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,02

0,02

17

Spojení demokraté

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,05

0,06

18

Liberálové.CZ

1

0,29

0

0,00

0

0,00

1

0,09

0,11

0,07

19

Strana demokracie a svobody

0

0,00

0

0,00

2

0,57

2

0,18

0,06

0,04

20

Hasiči a živnostníci

0

0,00

1

0,25

1

0,28

2

0,18

0,28

0,29

21

KSČM

14

4,12

12

2,99

22

6,27

48

4,40

8,47

14,18

22

Starostové a nezávislí

21

6,18

17

4,24

10

2,85

48

4,40

3,14

2,28

23

Strana svobodných občanů

6

1,76

5

1,25

4

1,14

15

1,37

1,51

1,26

24

SNK Evropští demokraté

13

3,82

3

0,75

9

2,56

25

2,29

2,20

1,66

25

Balbínova poetická strana

1

0,29

1

0,25

1

0,28

3

0,27

0,22

0,15

26

Strana zelených

20

5,88

25

6,23

12

3,42

57

5,22

3,14

2,06

27

Koruna česká

0

0,00

1

0,25

0

0,00

1

0,09

0,24

0,18

28

Lidé a politika

0

0,00

1

0,25

0

0,00

1

0,09

0,02

0,02

29

Strana soukromníků ČR

0

0,00

1

0,25

0

0,00

1

0,09

0,30

0,19

30

Zelení

0

0,00

0

0,00

3

0,85

3

0,27

0,20

0,15

31

Dělnická strana

2

0,59

1

0,25

4

1,14

7

0,64

0,73

1,07

32

Nezávislí

33

Čes. str. sociálně demokrat.

0

0,00

1

0,25

2

0,57

3

0,27

0,48

0,54

41

12,06

60

14,96

33

9,40

134

12,27

12,57

22,38

CELKEM

340

100,00

401

100,00

351

100,00

1092

100,00

Počet zapsaných voličů

749

940

770

2459

45,39

42,66

45,58

44,41

36,93

28,22

Účast ve volbách v %
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Cestovali jsme buď soukromými auty, kdy si
účastníci cesty veškeré náklady hradili sami
a nebo pronajatým autobusem, na který cestovatelé hradili příspěvek 1500,- Kč na osobu.
Kontakty mezi obcemi začaly v roce 1997, trvají tedy již 13 let. Obě obce schválily smlouvu o spolupráci, kterou tehdejší starostové
Claude Marcou a Václav Kratochvíl v roce
2002 podepsali. Obě obce mají nyní nová vedení i nové starosty, ale spolupráce a vzájemné kontakty pokračují.
Naše návštěva u francouzských přátel a partnerů byla opět úspěšná. Je velmi potěšitelné,
že se postupně zvyšuje podíl mladých na
těchto mezinárodních kontaktech.
Chtěl bych tímto poděkovat zejména dr. Zbyňkovi Pačesovi, který na naší škole učí francouzštinu a který vedl skupinu dětí naší základní školy a zodpovídal za ni během celého
pobytu. Dále bych chtěl poděkovat paní Zuzaně Vankeové, která se ujala tlumočení jednak
při oficiálních projevech, ale i při návštěvách
muzeí a výstav a neměla to zejména při projevech lehké.
vk

: Zájezd ákù ZŠ Dobøichovice
do partnerské obce Villieu−
Loyes−Mollon s ubytováním
v rodinách ve dnech 29.
kvìtna – 2. èervna 2009.
Do Villieu jsme přijeli autobusem 29. května po
osmé hodině večerní. Po vřelém uvítání jsme
byli pozváni do kulturního domu Centre de
rencontre Innovance na večeři formou švédských stolů. Poté byly děti rozmístěny do rodin
a odjely se ubytovat. Všichni chlapci i dívky
byli náramně spokojeni jak s ubytováním, tak
s jídlem a programem.
V sobotu 30. května jsme všichni společně s dospělými navštívili výstavu starých vozidel
v Monttelier u Loyes, jež představovala úctyhodnou sbírku stovek automobilů a dalších vozidel včetně vojenských a geologických průzkumných souprav nadace Bérliet. Tato unikátní
expozice samohybných parních a motorových
vozidel není veřejnosti přístupná. Dveře hangárů, v nichž jsou exponáty umístěny, se otevírají
pouze návštěvníkům na zvláštní objednávku.
Odpoledne bylo volno s možností koupání v říčce Ain nebo v bazénu. Někteří navštívili sýrárnu
v Brénod v podhůří mezi vysočinou Bugey a Jurou. Večer nás čekala ve zmíněném kulturním
středisku zábavní show. Na velmi pestré a vtipné choreografické představení s rozmanitými
prezentacemi výběru z repertoáru amatérských
umělců, jež mělo profesionální úroveň, pak navázaly volné tance a malá diskotéka.
V neděli 31. května byl dopoledne program
pouze pro dospělé, věnovaný formou panelové diskuse sociální činnosti organizace
ADMR, která zabezpečuje pomoc starším důchodcům, dlouhodobě nemocným a lidem
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v nouzi. Odpoledne jsme všichni, rozděleni do
dvou větších skupin – mládeže a starších dospělých – zhlédli stálou expozici výroby hedvábných a aksamitových látek v Muzeu hedvábnictví v obci Jujurieux, jež se kromě muzea
může pochlubit 13 zámeckými budovami. Večer jsme opět strávili v kulturním domě, kde
byl program věnován našemu vzájemnému
partnerství. Všichni jsme dostali dárek v podobě ilustrované brožury o historii i současnosti
Villieu-Loyes-Mollon s textem ve francouzštině, angličtině a zvláštním doplňkem v češtině.
Pondělí 1. června bylo věnováno dětem. Tento
sváteční den, kdy ve Francii bylo pracovní volno vzhledem ke svatodušním svátkům, jsme
s českými i francouzskými dětmi strávili společně v Lyonu. Navštívili jsme baziliku nejsvětější Panny Marie na návrší Fourviere, odkud
se skýtá jedinečný pohled na město. Ve staré
čtvrti Lyonu jsme si prohlédli katedrálu sv. Jana s nádherným orlojem uvnitř chrámu, v jejím
okolí pak další zajímavosti ve spleti křivolakých
uliček a spojovacích chodeb mezi domy zvaných traboules, s nádechem romantiky a tajemna. Oběd formou pikniku na travnaté ploše
u parku La Tete d'or vystřídala dvouapůlhodinová procházka tímto nádherným parkem s jezerem, vůní 60 tisíc růží a úzkorozchodným
vláčkem taženým parní lokomotivou. Večer byl
individuální program v rodinách.
V úterý jsme odjeli autokarem od kulturního
centra Innovance ve Villieu po osmé hodině
ranní. Rozloučili jsme se s našimi přáteli písničkami: francouzskou Alouette a českou Travička zelená s foneticky napsaným českým
textem velkými písmeny na papíře, takže si
spolu s námi francouzské děti, mládež i dospělí hezky česky zazpívali. Po cestě zpět
jsme měli zastávku na nákup francouzských
dobrot a drobných suvenýrů. Do Dobřichovic
jsme přijeli po desáté hodině večerní.
Vše proběhlo v pořádku, děti si odvážejí plno
dojmů a nových poznatků o Francii. Žákyně
ZŠ se chovaly jako mladé dámy, žáci jak se na
kluky sluší, někdy také jako mladí pánové.
PhDr. Zbyněk Jan Pačes

: Mìstská policie informuje
V měsíci květnu odsloužila Městská policie
Černošice v našem městě celkem 172 hodin.
Prováděla zde také měření rychlosti projíždějících vozidel, a to celkem pětkrát po 1 hodině.
Dohledu nad dopravou věnovala hlídka MP 36
hodin a pěší hlídkové činnosti 67 hodin.
Zjistila přitom 3 trestné činy, které předala
státní policii a 46!! přestupků, které řešila na
místě a 3 přestupky předala k řešení městskému úřadu, přestupkové komisi. Našla také
jeden vrak osobního automobilu a zahájila řízení k jeho odstranění.
Dne 31. května 2009 byl hlídce Městské policie Černošice oznámen nález tašky v Dobřichovicích v Alešově ulici. Hlídka, která se na

místo dostavila zjistila, že v kožené brašně zde
někdo odložil nezjištěné množství použitých
injekčních stříkaček a jehel. Celý nález byl zajištěn a předán k likvidaci.
Dovolujeme si v souvislosti s tímto případem
a s blížícími se letními prázdninami apelovat
na rodiče, aby poučili své děti o možných nebezpečích, která na ně mohou v podobných
případech číhat.
Dne 1. června 2009 při hlídkové činnosti byla
hlídka městské policie upozorněna na nezajištěné jízdní kolo v Polní ulici v Dobřichovicích.
Kolo bylo uloženo na Městském úřadě v Dobřichovicích.. Tímto vyzýváme majitele jízdního
kola, aby se o kolo přihlásil.
Dne 6. června 2009 v dopoledních hodinách
prováděla hlídka městské policie hlídkovou
činnost v katastru města Dobřichovice. Kolem
9.15 hodiny byla prováděna kontrola autokempu, kde byl zjištěn stan ve kterém se nacházel osamělý muž. Další kontrolou bylo zjištěno, že po muži je vyhlášeno celostátní
pátrání. Z tohoto důvodu strážníci muže zadrželi a předali policistům do Řevnic.
Gregor Dušička, velitel Městské policie

: Velký úspìch
dobøichovického filmaøe
Mnozí z vás jste zaznamenali, že český film dosáhl velkého úspěchu v mezinárodní konkurenci na slavném festivalu v Cannes. V sekci studentských filmů Cinéfondation zvítězil film české
režisérky a scénáristky, studentky 4. ročníku FAMU Zuzany Špidlové s názvem „Bába“. Snímek
o délce 21 minut pojednává o příběhu dospívající dívky, která se doma stará o svojí nemocnou
a nemohoucí babičku, upoutanou na lůžko.
To, co jste se ale v novinách nedočetli je, že
kameramanem vítězného filmu byl dobřichovák Lukáš Hyksa., Jemu i všem protagonistům vítězného filmu gratulujeme.
vk

: Zmìna jízdního øádu vlakù
Mnozí z vás jistě zaznamenali, že dnem 14.
června proběhla změna jízdního řádu Českých drah, která se týká i naší trati č. 171 (Praha – Beroun). Obvykle bývají změny v pololetí jen kosmetické, tentokrát jsou ale významné
a proto vás o nich informujeme. Byly podle ČD
vyvolány stavebními pracemi na modernizaci
tratě Praha-Plzeň.
Nejzávažnější změnou jsou nové časy odjezdů vlaků, tedy změna tzv. taktu. Z Dobřichovic
nyní odjíždí vlaky na trase z Berouna do Prahy Smíchova a hlavního nádraží každou půlhodinu, vždy 18. a 48. minutu, a to od 4,18 ráno do 23.18 hodin. Ve špičce, tj. mezi 6 a 8
hodinou ranní a jezdí zrychlené vlaky na trase
Řevnice – Praha hl. nádraží každou 08 a 38
minutu. Vlaky bude tedy jezdit proti starému
jízdnímu řádu o 5 minut později!!
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Podobně se mění takt vlaků na trase Praha hl.
nádraží – Dobřichovice. Vlaky z hlavního nádraží odjíždí směrem na Dobřichovice každou
11. a 41. minutu, a to od 4,11 ráno až do 22,11
večer. Pak jedou vlaky cca po hodině, tedy ve
23,11 a poslední flamendři musí chytit vlak
v 0,16 (POZOR, zde se takt nezměnil!!).
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Ze Smíchova odjíždí vlaky každou 19. a 49. minutu. Ve špičce, tj. od 14,56 do 18,56 jezdí
v pracovních dnech NAVÍC zrychlené vlaky jen
do Řevnic s odjezdem z hlavního nádraží každou 56. a 26. minutu, ze Smíchova pak každou
04. a 34. minutu. Vlaky z Prahy budou tedy jezdit proti starému jízdnímu řádu o 5 minut dříve!!

Nezapomeňte na starší, ale stále platný slogan ČD „Auta stojí, vlaky jedou“. Připomenu si
to vždy když jedu vlakem pod Barrandovou
skálou a na vedlejší dálnici stojí auta v koloně.
Občas to ale také může být obráceně, ale to
patří k životu.
vk

NÁZORY OBÈANÙ
: Silnice na Cukrák a další
Svůj názor na stav silnice Dobřichovice – Všenory – Jíloviště můžete sdělit Krajskému úřadu Středočeského kraje i mailem. Na stránkách www.kr-stredocesky.cz je na první
stránce vpravo pod fotografií hejtmana Davida
Ratha výzva, aby občané pomohli vytipovat ty
úseky silnic II. a III. třídy, které potřebují opravit. Navrhujeme, aby si ti z vás, kteří mají ke
stavu silnic v našem okolí výhrady, si otevřeli

stránky kraje, vyplnili zde uvedený dotazník
a zaslali jej na tam uvedenou adresu.
Tipy pro vyplnění:
silnice III/11510 Dobřichovice – Všenory –
Jíloviště
popis stavu vozovky: Uvedená silnice
III/11510, která prochází obcemi Jíloviště,
Všenory a Dobřichovice, je v celé své délce v havarijním stavu. Vozovka je narušena
četnými hlubokými výtluky, místy provizorně opravovanými asfaltovými záplatami.

Jedná se o velice frekventovanou komunikaci, která vyžaduje bezodkladnou opravu
silnice II/116
železniční přejezd v Řevnicích – takové nerovnosti se snad nevidí a necítí v celé České republice
Pokud nevyslyšíme prosbu našeho hejtmana
o spolupráci a nevyjádříme svůj názor, nikdy
nebudeme mít silnice opraveny.
vk

ZAJÍMAVOSTI
: Mìsíc ÈERVENEC
Latinsky iulius má z měsíců nejméně pranostik, rolníci při sklizni neměli čas vymýšlet žádná rčení. Červenec bývá s nejvyšší průměrnou
teplotou 19,7 °C většinou nejteplejším měsícem roku, někdy je to i srpen, jen výjimečně
červen. Za velmi dlouhou dobu meteorologických měření byla nejvyšší denní průměrná
teplota zaznamenána dne 31. 7., a to 21°C.
Teplotní maxima byla dosažena ve dnech 5. 7.
36,4°C a 7. 7. 37,6°C oboje v roce 1957. V roce 2007 16. 7. byla teplota 37,3°C a v roce
1983 27. 7. dokonce 37,8°, což byl nejteplejší
den v celé historii měření vůbec. Nejnižší naměřená teplota byla na sv. Annu, tj. 26. 7.
1958 (chladna z rána), a to 7,9°. Přízemní raní minima v Dobřichovicích jsou podstatně nižší, např. 23. 7. 2008 pouhé 2°C.
V červenci se vyskytují tažné bouřky při přechodu studené fronty kdykoli během dne i noci,
nebo místní bouřky z tepla vždy jen odpoledne.
Vznikají uvnitř téže vzduchové hmoty, pravděpodobněji se vzrůstající vlhkostí ovzduší.
Závislost července na předchozím průběhu
počasí je značná a červenec má i silný statisticky kladný vliv na srpen a září (po teplejším
teplejší).
Nejvíce pranostik se váže k Markétě 13. 7.
např. „Zapláče-li Markéta bude deště dosyta“ a k Jakubovi 25. 7. „sv. Jakub větší na
sníh věští“ (budou studené vánoce) a „od sv.
Ignáce (31. 7.) léto se odvrací“ (tj. spěje
k podzimu).

Nejteplejší července byly s průměrnou teplotou v roce 1994 24,3° C a v letech 1834
a 1983; nejstudenější pak by červenec v roce
1771 (15°C) a v letech 1844 a 1786.
Z pravidelných teplotních výkyvů s četností 75
% je tzv. Markétské léto 13. 7. – 17. 7. výrazně
suché a teplé.
Velmi suchý byl červenec v roce 2006, kdy
spadlo v Dobřichovicích jen 32 mm srážek,
v roce 2008 to byl dvojnásobek a v roce 2007
dvouapůlnásobek.
Červencové povodně jsou letního typu tedy
z bouřek či delších vytrvalých silných dešťů:
1250 – 8. 7. po sedmidenním krupobití
1315 – 25. 7. podle Zbraslavské kroniky
1432 – 22. 7. třídenní nepřetržité deště, byl
pobořen Karlův most v 5 obloucích. Tato
povodeň byla v Praze největší do roku
2002, protože nikdy před tím, ani nikdy potom voda nedosáhla až ke kostelu sv. Haštala. Povodeň pobořila na třech místech nový kamenný most, protože některé oblouky
se ucpaly dřívím, senem a obilím z polí. Velká voda zničila mosty i v Drážďanech
a Míšni. Zaznamenána je jako velká povodeň i na Dunaji.
v roce 1501 14. 7. povodeň po lijáku
1569 – 6. 7. tento rok bylo 6 povodní
1698 – 23. 7. na Rakovnicku bylo 18 utonulých
1736 – 19. 7. povodeň hlavně na Berounce
a Sázavě, v Praze byl průtok 4.462 m3/sec.
Berounkou prošly červencové povodně např. 10. 7. 1954 – 490 cm, dále 6. 7. 1958
374 cm.

1981 – 21. 7. byla povodeň, na kterou se
mnoho lidí pamatuje, měla průtok v Berouně 1000 m3/sec., dosáhla Q25-30, ale Všenorský potok (a na druhé straně Hřebenů
Kocába a Bojovský potok) měly Q100. Po vytrvalém třídenním dešti Všenorský potok
zcela podemlel železniční trať v délce asi
20 m. Cestující byli přepravování náhradní
autobusovou dopravou z Dobřichovic do
Černošic, dále to šlo pouze vlakem, protože i silnice do Radotína byla pod vodou.
Rychlíky na Beroun musely jezdit přes
Rudnou.
Obrovské záplavy na Moravě v roce 1997
byly právě v červenci.
O událostech v červenci vypovídají anály
a kroniky např. takto:
Dne 30. 7., když se již den chýlil k večeru,
prudký vichr, ba sám satan v podobě víru,
udeřil náhle na knížecí palác na Vyšehradě
a vyvrátil do základů starou a tedy velmi pevnou jižní zeď (Kosmas rok 1119).
V ochtäb sv. Petra a Pavla (7. 7.) bylo tak hrozné a veliké hřímání, blýskání a hromobití, že lidé za jiné neměli, než že se nebe se zemí zase v jedno spojí. Někteří se jedni druhým
zpovídali domnívajíce se, že poslední soudný
den konečně před rukama jest (Daniel Adam
z Veleslavína k roku 1285).
A zima každého dne byla a každého dne pršelo až do památky Jana z Husince mučedníka božího (6. 7.), Václav Kněžoveský rok
1587.
Ing. Pavel Kyzlík
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: áci základní školy opìt
v Eschwege
Druhý květnový týden strávilo 16 dětí s učitelským doprovodem na výměnném pobytu
v německém městě Eschwege.
S tamější Anne-Frank-Schule spolupracujeme
už od roku 1996. Tentokrát jsme jako první vyjeli za našimi partnery my. Nebyli jsme si ale
úplně neznámí, trochu jsme se poznali díky
mailům. Abyste si mohli udělat představu, co
jsme všechno zažili, nabízíme vám náš program doplněný o dojmy účastníků:
Neděle 10. května – příjezd, ubytování v rodinách
Z Dobřichovic jsme odjížděli ráno v 7:13. Cesta měla trvat přibližně 10 hodin, ale v Göttingenu jsme čekali na přestup o 1,5 hodinu více.
Do Eschwege jsme dorazili v 19 hodin. Tam na
nás čekali němečtí partneři.
Cestu jsme si moc užili. (Markéta)
Pondělí 11. května – uvítání ve škole, prohlídka města – soutěž
V pondělí jsme se dopravili do školy (Schulbusem, autem nebo pěšky). Po slavnostním přivítání jsme prošli jejich školní budovy a pak se
vydali do Eschwege plnit úkoly o městě. Jedním z úkolů bylo nakreslit „Dietermanna“ –
symbol města. (Eliška)
Úterý 12. května – vycházka do přírodního
parku Meissner
V úterý jsme šli na turistickou vycházku. Chodili jsme lesem a vždy, když tam byla nějaká
vyhlídka, jsme se zastavili a něco si o ní říkali.
Kdy jsme vyšli z lesa, čekalo nás překvapení.
Chodili jsme bosi po stezce, kde se střídaly
různé povrchy – třeba po šiškách, jehličí, po
zvířecí kůži, nebo v máku a kukuřici. Potom si
pro nás přijeli rodiče a jeli jsme domů. (Dáša)
Středa 13. května – návštěva města Fulda,
aquapark
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Ve středu ráno jsme nasedli do autobusu, který nás dovezl až do města Fulda, které je
vzdálené od Eschwege asi 100 kilometrů. Ve
Fuldě jsme měli čas na nakupování. Mohli
jsme si prohlédnout obchody, restaurace.
Pak pro nás znova přijel autobus. Tentokrát
nás už dovezl na koupaliště. Koupaliště bylo
velké. Hned při vstupu jsme dostali kartičky do
skříněk. Pak už jsme se jenom převlíkli do plavek a rychle do bazénu.
Zpátky jsme jeli taky autobusem. Trvalo nám
to asi hodinu a čtvrt. Když jsme přijeli do Eschwege, rodiče si nás vyzvedli a každý měl už
svůj vlastní program. (Kornélie)
Čtvrtek 14. května – prohlídka dolu Gustav,
grilování.
Ve čtvrtek jsme dojeli autobusem k dolu, který se jmenoval Gustav. Prohlídka byla zajímavá. Ale nejvíce mě zaujalo, že se to tam někdy zřítilo a dva dělníci tam zůstali. Ven se
dostali pomoci malých „saní“. Po skončení
prohlídky jsme šli na hřiště, kde už čekal pan
Tagger a opékal maso a klobásky na grilu. Na
hřišti jsme hráli fotbal, ale také tam byly různé prolézačky. Co mě však nejvíce zaujalo,
byl malý bazének, ve kterém se měly otužovat nohy. Odpoledne jsme byli s rodinami.
(Veronika)
Pátek 15. května – návštěva školy, účast na
vyučování, vycházka po Eschwege
V pátek jsme se opět vydali do školy a dvě hodiny jsme se učili s našimi partnery. AnneFrank- Schule je o hodně větší – má tři velice
rozlehlé budovy a chodí tam asi dvakrát více
žáků než u nás. Ovšem velikost nepotvrzuje
kvalitu. Naše škola má hezčí třídy a pestřejší
hodiny (máme ale trochu zaostalejší vybavení). Naši školu ovšem musíme pochválit i co
se týče žáků. Naši žáci sice nejsou nejlepší,
ale přece jen o něco lepší ...
Our school is better!!! (Eliška)

Sobota 16. května – loučení a návrat domů
V sobotu, tedy v den odjezdu z překrásného
města Eschwege, od úžasných lidí a báječných vzpomínek, jsme se bohužel všichni opět
sešli na vlakovém nástupišti. Myslím, že jsme
prožívali smíšené pocity, byli jsme smutní, že
již nastal čas odjezdu, ale zároveň jsme se těšili, až budeme doma a budeme vyprávět
o našich zážitcích, kterých, podle mého mínění, bylo opravdu hodně. Cesta byla naprosto
skvělá, protože se je vždy na co těšit a když
nás k tomu ještě obklopují dobří kamarádi, je
vše velice dobré.
Jsem velice ráda, že jsem absolvovala tento
program, neboť jsem si užila spoustu legrace,
nabyla nových zkušeností: že je to ve škole
podstatě stejné jako u nás, děti se chovají
stejně, ale je tam mnohem čistěji a přátelštěji
než u nás v Čechách. Taky jsem se dozvěděla něco o zvycích a historii v okolí Eschwege
a získala nové kamarády.
(Diana)
K tomu už můžeme jen dodat, že se moc těšíme na zářijovou návštěvu našich německých
přátel v Dobřichovicích.
Jana Klimtová, Hana Kráslová

Studánková slavnost
6. červen 2009 – to je datum, u kterého si vybavíme nejspíš královský průvod, Karla IV.
s královnou, kejklíře, dvořany a šermíře. Ale
někteří z nás, zvláště ti menší a jejich rodičové si řeknou: „6. června? – to byla přece studánková slavnost!“ A už je tomu tak, byla.
A takhle se to všechno seběhlo:
Sešli jsme se o půl desáté na kraji lesa na
Brunšově v Dobřichovicích, v místě, kudy to
ke studánce nebylo už tak daleko. Ale než to
někteří z nás našli, tak bylo pomalu deset
hodin. Děti už trpělivě čekaly, co se bude dít,
vyhlížely vílu. Začali jsme si vyprávět pohádku O studánce a pak jsme se vydali na vílí
cestu, kterou nám připravila Studánková víla. Cestou naše nejmenší vílí holčičky dostaly věnečky na hlavu. Ty si je ale pyšně nesly!
A včele malých víl šla králenka jménem Julinka. Ta nás všechny vedla vpřed. A jak jsme
poznali cestu? Víla nám nechala vodní modré stužky viset na stromech a podle nich
jsme za ní došli. Když jsme našli poslední
stužku, už jsme byli u konce. A kdo už na
nás čekal? No přece sama Studánková víla!
Některé odvážnější děti šly kupředu a začaly si ji prohlížet pěkně zblízka. Víla na nás
měla velkou prosbu. Měli jsme jí pomoci vyčistit studánku a její okolí. Naráz všichni popadli hrábě, lopaty, kyblíčky a všechna možná nářadíčka a šlo jim to pěkně od ruky.
Jeden zametal, druhý čistil studánku, třetí
stavěl domeček pro skřítky a ostatní třeba
jen přihlíželi a povzbuzovali ostatní k práci.
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Ale proč to ta víla jenom chtěla? Na dně studánky byl totiž schovaný klíč, kterým ji odemykala, aby zvířátka a lidi z ní mohli pít.
A tím klíčem se mohlo odemknout jen, když
byla studánka čistá, hezká. Vylovili jsme klíč.
Že byl ale těžký! Všechny děti si ho potěžkaly a víla nám moc děkovala, že jsme jí pomohli. Když víla odemykala studánku, ozvala se, světe div se, hudba. Taková, jako když
začíná téct pramínek! Víla nám dala ochutnat vodu ze studánky a na památku jsme
dostali kapku jako z vody na krk a kouzelný
vodní kamínek.
…a potom Studánkové slavnosti zazvonil konec. Betty, 12 let
Fotografie ze slavnosti najdete ve fotogalerii
na www.ilumen.cz

: Roháè (Lucanus cervus)
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Roháči létají poněkud nemotorně, vzpřímeně,
(osou těla svisle ), let je hlučný, vrnění je slyšet i na pět metrů. Samečkové pomocí mohutných kusadel provádí ritualizované půtky. Roháč je chráněn zákonem a jen někde je výskyt
hromadný tak jako u nás.
Na snímku přistál roháč na dlaždicích v barvě
dubového dřeva u čp. 1111 v ulici Na Vyhlídce.
Ing. P. Kyzlík

: Nový cíl vycházky – lom
Kuchaøík
Asi 4,5 km severo-severo-západně od Dobřichovic je mnoho let opuštěný lom Kuchařík.
Lom Velká Amerika znají všichni zejména z filmu Limonádový Joe, ale v CHKO Český Kras
jsou další desítky lomů, jen málokterý lze však
celý obejít po vrchní straně těžební stěny.

Na Ameriku lze pohlédnout jen z vyhlídkové
terasy, ale u lomu Kuchařík můžete jít po obvodu po pěšině kolem dokola, jen tam nechoďte po dešti a s malými dětmi. Pokud možno obcházejte lom po směru hodinových
ručiček, pochopíte proč.
Vápencové sedimenty siluru a devonu se
ukládaly v prvohorách po dobu asi padesát
milionů let, což začalo již před 420 miliony let.
Pohledem na růžové světle červené až tmavočervené vrstvy lomu obsáhnete období asi
20 milionů let. Jak nicotný je proti tomu věk lidstva i věk náš. Je to klidné a nenavštěvované
místo, dostane se Vám krásných výhledů do
krajiny a procházka potrvá asi hodinu. Zkuste
to v podvečer. Pokud chcete dokonalý kruhový rozhled musíte na kótu 403,3 u Čertova
sedla, která je od lomu 1 km na jihozápad
(u silnice na Roblín).

Nad Brunšovem v rozsáhlých lesích s bohatým zastoupením dubu se čím dál častěji objevuje roháč obecný. V posledních asi dvaceti
letech se staré, odumírající a netvárné duby
netěží, souše a mrtvé dřevo zůstává na místě
a to je podmínkou pro život těchto brouků.
Roháč, největší středoevropský brouk (sameček s kusadly má až 9 cm, samička je poloviční, larva měří 11 cm), je právě nejčastěji
vázán na odumírající duby. Na brtných stromech larvy žijí 3 – 8 let, živí se trouchem, pak
se kuklí, kokon je velikosti pěsti a samčí kukla má již naznačeny parohy. Brouci se líhnou
v květnu a červnu, za večerního šera se rojí,
letos první poletovali 31. května, ale přežívají
jen do konce léta. Před dvěma lety jsme jich
napočítali na zahradě najednou deset a to již
žádný dub nemáme. Pokud spadli na zem tak
na ně útočily slepice. Do ruky umí pěkně štípnout, samička více, v krátkých kusadlem má
větší sílu.
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: I letos jsme vystavovali

Při zahájení provozu Hurvínka zahrála a zazpívala i skupina Třehusk.
K lomu se pohodlně dostanete autem či na
kole Karlickým údolím, v Kuchaři odbočte doprava směr Choteč, za Kuchaříkem pak jeďte
doprava po úzké asfaltce asi 800 m až k lomu.
Poblíž nevedou žádné značené turistické cesty. Kdysi mě sem přivedlo posuzování žádosti
našeho spoluobčana, který zde chtěl zřídit
průmyslové drcení a recyklaci stavební sutě –
z hlediska hlučnosti a prašnosti by snad umístění vyhovělo, ale je to uvnitř CHKO Český
Kras – proto nebylo možno tento záměr povolit. Jiný podnikatelský záměr byl zavést celý
lom výkopovou zeminou z Prahy a dotvarovat
vrch do předpokládaného původního terénu.
Ale raději ať lom zůstane tak jak to je – nakonec to posuďte sami.
Ing. Pavel Kyzlík

: Hurvínek u zase jezdí
Na trať třebaňsko-lochovické lokální dráhy se
vrátily staré červené motoráky, lidově zvané
Hurvínek. Nostalgické jízdy se konají pravidelně každý týden až do konce září.
Od června do září se mohou ctitelé starých
časů či obdivovatelé krásné přírody každou
neděli svézt mezi Zdicemi a Karlštejnem starým motorovým vláčkem. Na trať podbrdského „pacifiku“ jej společně vrátily Naše noviny,
občanské sdružení Všeradova země a Klub
železničních cestovatelů (KŽC). Poprvé se
Hurvínek na nostalgickou jízdu vydal 7. června, naposledy pojede 27. září.
Na jízdu historické „mašiny“ jsou navázány
další atrakce – ve Zdicích je možné navštívit
výtopnu s expozicí techniky, ve Všeradicích na
vláček počká starý autobus, který zájemce
sveze do Koněpruských jeskyní a zase zpět,

v Karlštejně mají zájemci dost času, aby se
mohli vypravit na hrad a motoráčkem se pak
případně vrátit tam, odkud přijeli.
Třikrát za léto navíc mezi Zadní Třebaní a Lochovicemi pojede parní vlak, a to 4. července,
22. srpna a 19. září.
Jízdní řád Hurvínka
Jízdní řád historického motoráčku Hurvínek,
kterým se mezi Zdicemi, Lochovicemi, Zadní
Třebaní a Karlštejnem můžete svézt každou
neděli až do 27. září.
13:01
Zdice
(příj.) 18:06
13:05
Libomyšl
18:01
13:13
Lochovice
17:57
13:19
Neumětely
17:48
13:21
Radouš
17:45
13:26
Hostomice pod Brdy 17:41
13:30
Osov
17:34
13:34
Vižina
17:29
13:37
Všeradice
17:26
13:40
Nesvačily
17:23
13:43
Skuhrov pod Brdy
17:20
13:53
Liteň
17:15
13:57
Běleč
17:03
14:12
Zadní Třebaň
16:58
14:16 (příj.) Karlštejn
16:52

: Soukromá mateøská škola
v Èernošicích
Pomocí v situaci, kdy nestačí státní mateřské
školy snad v žádné obci na dolní Berounce
může nová soukromá mateřská škola, která
otevře své brány pro děti od 1. září 2009. Každou středu odpoledne (13-16 hodin) si můžete novou školku prohlédnout po dohodě na telefonu 608-663 514.

V krásném prostředí nově zrenovovaného sálu na zámku v Dobřichovicích proběhla v neděli 17. května 2009 dopoledne slavnostní
vernisáž každoroční výstavy prací výtvarného
oddělení místní základní umělecké školy.
Úvodním slovem ji zahájila Barbora Pelikánová, ředitelka ZUŠ. Potom už pozornost patřila
žákům z hudebního oddělení, kteří spolu se
svými učiteli zahráli několik skladeb na uvítanou. Diváci, kterých bylo viditelně více než loni,
děti odměnili potleskem, a pak už byl čas na
vlastní volnou prohlídku celoroční práce dětí.|
Výstava byla otevřená a volně přístupná po
celý další týden až do neděle 24. května 2009.
Jako tradičně byla opět spojena s výtvarnou
soutěží. Letošní téma „Dobřichovické sochy“
bylo trošku těžší, ale i přesto se sešlo dostatek prací, aby to výběrové komisi zamotalo
hlavu. Vítězné práce jsou k vidění na nástěnce
v budově ZUŠ. Ty nejlepší obrázky budete mít
také možnost vidět v kalendáři na rok 2010,
který bude v prodeji na tradičním dětském vánočním jarmarku.
Chceme tímto poděkovat všem, kteří svým dílem přispěli k úspěšné prezentaci výstavy.
Těm, kteří dětem poskytli nádherné prostory
zámku, těm, kteří po skončení odvezli obrovské malířské stojany zpět do školy, pedagogům, kteří celý rok s dětmi poctivě pracovali,
rodičům, kteří své děti v jejich zájmech podporují, dětem, jež pracovaly se zodpovědností, která někdy netrápí ani dospělé, prarodičům, kteří svá vnoučata všude doprovází
a v neposlední řadě také veřejnosti, která tuto
výstavu navštívila. Za rok opět nashledanou!
Mgr. Jitka Jandáková

Vyhodnocení výtvarné soutìe
„Dobøichovické sochy“
Ve dnech 17. – 24. května 2009 proběhla na
zámku výstava prací žáků výtvarného oboru
Základní umělecké školy Dobřichovice. V rámci výstavy probíhala také výtvarná soutěž
s názvem „Dobřichovické sochy“. Sešlo se
nám 125 soutěžních obrázků. A takto soutěž
dopadla:
Kategorie 0-7 let :
1. místo – Adéla Velebilová
2. místo – Barbora Hrabová
3. místo – Kateřina Hubená
Kategorie 8 – 13 let:
1. místo – Jindřich Pavlišta
2. místo – Václav Jůzek
3. místo – Adéla Jůzková
Kategorie 14 – 100 let:
1. místo – Eliška Solničková
2. místo – Martina Prečnerová
3. místo – Eva Pelikánová
Naši absolventi
I v tomto školním roce v naší základní umělecké škole několik žáků dokončilo 1. nebo 2.
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cyklus vzdělávání. V hudebním oboru je pravidlem, že absolvent vystoupí na koncertě, kde
se představí několika skladbami různých stylů
a společně se svými kolegy vystoupí i v komorních souborech. 19. a 26. května proběhly
dva tyto velice slavnostní koncerty v sále ZUŠ
Řevnice, kde před svými rodinnými příslušníky
a kamarády úspěšně dovršili studium tito žáci:
Markéta Dybalová
1. cyklus klavír – žákyně Jana Drobné
Petra Havlíková
1. cyklus klavír – žákyně Jany Drobné
Veronika Klimtová
1. cyklus klavír – žákyně Eugenie Koblížkové
Ester Kubová
1. cyklus klavír – žákyně Jany Drobné
Anna Koblížková – 1. cyklus příčná flétna
žákyně – Alžběty Šubrtové
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Irena Pečinková – 1. cyklus příčná flétna
žákyně Dušana Navaříka
Anna Pelikánová
1. cyklus zpěv – žákyně Oldřišky Musilové
Jan Hrdlička
1. cyklus kytara – žák Pavla Pekného
Alžběta Gavriněvová – 2. cyklus klarinet
žákyně Tomáše Sticha
Šárka Rusá – 2. cyklus klavír – žákyně Eugenie Koblížkové
Gratulujeme našim absolventům a poděkování patří i všem učitelům za jejich skvělou práci
a v neposlední řadě i vedení ZUŠ Řevnice,
které nám umožnilo koncertovat v krásném
prostředí dobřichovického zámku.
Mgr. Barbora Pelikánová

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Volejbal pøed letní
pøestávkou
Zatímco dobřichovičtí muži A i B své soutěže
dokončili už před dvěma měsíci a ženy A obhájily svou druholigovou příslušnost koncem
dubna, ženy B a C odehrály poslední zápasy
krajského přeboru 2. třídy teprve začátkem
června. Závěrečná tabulka této soutěže tak
získala tuto podobu:
1. TJ Lokomotiva Nymburk
28 4 88:19
58
2. Sokol Dobřichovice C
23 9 81:40
55
3. TJ Škoda Mladá Boleslav 20 12 74:52
52
4. Sokol Roztoky A
17 15 63:58
49
5. Sokol Roztoky B
17 15 59:61
49
6. VSC Čelákovice
14 18 51:65
46
7. Sokol Dobřichovice B
12 20 53:70
44
8. SPP Odolena Voda
7 25 35:80
39
9. TJ Neratovice B
6 26 26:85
38
Z našich pěti volejbalových družstev zahájí
nový ročník mistrovských soutěží nejdříve ženy B a C, a to už koncem srpna. Ženy A – stejně jako muži A a B – hrají své soutěže v halách a začínají až v prvních dnech října.
Připomeňme ještě, že dobřichovický volejbal
měl zastoupení i na Mistrovství České republiky ve volejbale seniorek, které se uskutečnilo ve dnech 13. a 14. června v Rokycanech.
V družstvech seniorek mohly startovat pouze
hráčky, které letos nebo už dříve dosáhly čtyřiceti let; na hřišti při utkání však mohly být ještě nejvýše dvě hráčky ve věku 35 – 39 let. Naše družstvo ve složení V. Atanasová,
I. Caldová, V. Galová, J. Jovanovičová, Z. Macháčková, I. Mišková a G. Stará splňovalo tato kritéria více než bohatě – s věkovým průměrem nad padesát let daleko převyšovalo
družstva soupeřek. A tak není divu, že naše
seniorky – přestože podávaly dobré výkony
a v některých zápasech dokonce zvítězily –
skončily z dvanácti družstev poslední. Dodej-

me ještě, že přeborníkem České republiky ve
volejbale seniorek se stalo družstvo Bráníku,
na druhém místě se umístily seniorky Křenovic a třetí obsadilo družstvo Pardubic. A co se
našich děvčat týká – které volejbalové družstvo může o sobě prohlásit, že je mezi dvanácti nejlepšími v celé republice?
HgS

: Úspìchy našich mladých
atletù
Poslední týden v květnu proběhly na Barrandově okresní závody v lehké atletice. V úterý
26. května reprezentovali naši školu mladší
žáci z 6. a 7. třídy, ve středu 27. 5. pak žáci
starší – 8. a 9. třídy naší školy.
Letošní ročník byl pro naši školu velmi úspěšný, s výborným umístěním jak v soutěži družstev, tak v soutěži jednotlivců.
Družstvo mladších žákyň se umístilo na 2.
místě ze 13 soutěžících škol. Body pro družstvo za atletické disciplíny a následně vítězný
pohár s diplomem získala tato děvčata: Markéta Klimtová, Martina Vávrová, Aneta Petrušová, Aneta Nejtková, Monika Bendová,
Markéta Halounková, Alexandra Zajkrová,
Eliška Solničková.

strana 9

Dobřichovice
Informační list

22. června 2009 / ročník 15.6 / Dobřichovice
si navzájem pomáhali a povzbuzovali se
k lepším výkonům, a tak to má mezi sportovci
vypadat.
Děkuji všem závodníkům za úspěšnou reprezentaci naší školy a přeji jim mnoho dalších
sportovních úspěchů.
Lenka Košťálová

: Z èinnosti odboru
všestrannosti Sokola
Zúčastnili jsme se dalších závodů, které uspořádala Župa Jungmannova v Příbrami.
Dne 19. dubna níás úspěšně reprezentovala
Adélka Gemperlová, které celkově obsadila
krásné 2. místo v gymnastice v kategorii III,
celkově pak 3. místo v disciplinách plavání,
šplh, gymnastika, atletika. Bohužel do přeboru
ČOS postupovaly pouze dvě závodnice! V kategorii předškoláků v atletice se na 2.místě
umístil Lukáš BUKAČ.
Celkově nás reprezentovalo v atletice pět dětských závodníků pod vedením L. Rusé a J. Bukačové.
Dne 30. dubna se konal Župní přebor volejbalu smíšených družstev (4+2) na Dobříší. Pod
vedením kapitánky Jany Gemperlové – náčelnice a za účasti hráčů a hráček Jany a Lucie
Jovanovičové, Pavla Jovanoviče, Jakuba
Gemperleho, Lucie Gemperlové, Tomáše
Havlíčka, Pavla Matouška a bývalého starosty
TJ Ladislava Mesteka obsadilo naše družstvo
3. místo.
Dne 6. června 2009 se v Černošicích několik
dětí zúčastnilo závodů předškoláků, termín
byl pro nás velmi nešťastný, protože v této
době v Dobřichovicích probíhaly slavnosti
města – velmi oblíbený Královský průvod.
Přesto jmenujme děti, které se závodů zúčastnily: Franta a Pepa Rebcovi, Dorotka Cabálková, Anička Chitussiová, Honza Voska,
Ríša Gemperle. Tímto chci poděkovat rodi-

Družstvo mladších žáků a žákyň

Úspěšní sportovci z družstva starších žáků
Adélka Gemperlová při cvičení na kladině
Krásné 3. místo získala v soutěži jednotlivců,
ve skoku dalekém výkonem 387 cm, Aneta
Petrušová.
V poslední disciplíně, štafetě 4x60 m, si Markéta Klimtová, Aneta Petrušová, Aneta
Nejtková, Markéta Halounková doběhly
v čase 35,2 s. pro zlatou medaili.
Mladším hochům se také dařilo. V soutěži
družstev obsadili 4. místo, když k 3. místu jim
chybělo jen pár bodů. V jednotlivcích, ve skoku dalekém, úspěšně reprezentoval školu David Novák, který za skok dlouhý bezkonkurenčních 452 cm získal 1. místo.
Mladším hochům Davidu Novákovi, Adamu
Onderkovi, Filipu Cahákovi a Karlu Pešírovi se dařilo také ve štafetě 4x60m. Doběhli si
pro další zlato v čase 33,1 s.
Ano! Mladší žáci nasadili vysokou laťku
a všichni jsme s napětím očekávali, jak se bu-

de o den později dařit starším žákům. Ti k radosti nás všech také nezklamali.
V soutěži družstev skončily starší dívky na 4.
místě. V jednotlivcích musím vyzvednout výkon Kláry Tůmové, která získala 2. místo ve
vrhu koulí – 7, 62 m. A naše silná disciplína
štafeta byla opět úspěšná. Katka Jandová,
Karolína Landová, Klára Tůmová a Bára Čechová doběhly druhé.
Starší hoši obsadili také 4. místo v soutěži
družstev. Kryštof Paleta získal stříbrnou medaili v běhu na 1500 m (čas 5:14 min.). Jáchym Hoch, Tomáš Kratina, Dalibor Dolejší,
Nikolas Šebek s přehledem vybojovali zlato
ve štafetě – čas 31,7 s.
Co napsat na závěr?
Odvezli jsme si spoustu medailí, diplomů, pohár, po celé dva dny na atletickém stadionu
vládla příjemná a přátelská atmosféra, všichni
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čům – a také cvičitelkám – kteří se svými dětmi závodů zúčastňují a sportování svých dětí podporují.
Dále bych chtěla poděkovat našemu sponzorovi Lubomíru Podlipnému za velké sponzorské dary – závodní trampolínu a ohrazení pro
florbal do haly Bios.
V rámci Župy Jungmannovy bylo u nás 18.
dubna 2009 župním náčelníkem Františkem
Beranem proškoleno 18 cvičitelů na trampolí-
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nu – všichni obdrželi osvědčení, dále pak naše cvičitelka J. Matějková provedla se cvičiteli
cvičení PILATES a L. Rusá školení v atletice.
Co připravujeme? Chtěli bychom díky podpoře města uskutečnit náš menší projekt „Atletikou ke zdraví“, jde o obnovení naší neudržované atletické dráhy. Od září pak připravujeme
nové aktivity pro cvičence.
Jinak Vás všechny zveme na akce sportovní
„SOKOLENÍ“ a další akce, které budou probí-

hat v polovině září, v rámci oslav 110. výročí
založení TJ SOKOL Dobřichovice.
O podrobnostech se dozvíte včas – celou akci zajišťuje Ivanka Caldová, jednatelka TJ,
J.Gemperlová – náčelnice a zástupce náčelnice I.Rebcová. Přijďte slavit sportováním, pěkným posezením a shlédnutím našich aktivit –
(cvičení, výstavky atd.)
Na shledání se těší
Odbor všestrannosti – J.Gemperlová, náčelnice

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Další kulturní akce
v èervenci a srpnu
Výstavy v Dobřichovicích – zámek
Od 28. června do konce července výstava
fotografií pana Miloslava Koláře
„Jakýmsi přirozeným vývojem se mu stalo fotografování koníčkem od dětství na celý život“
Míla Kolář fotí od základní školy a už mu to zůstalo, záliba se mu stala zaměstnáním. Jeho
vlastní tvorba se vrací k tématu člověk ve
svém prostředí. Vstup volný
4. července, sobota, zámek ve 20h
Latinsko-americká barevná party
Dne 4. 7. 2009 na nádvoří zámku v Dobřichovicích barvy roztančí noc v latinsko-amerických rytmech. A to nejen na projekci s barevnou hudbou, ale také těly roztančených
účastníků, kteří za příchod v barevné košili
a klobouku dostanou drink zdarma. Osvěžující koktejly budou po celou noc míchat usměvavé barmanky. Mám pro Vás připravenu také
jednu letní specialitu, kterou mě při návštěvě
zámecké restaurace naučil mistr světa v someliérství. Po 23 hodině předvedou borci z Tribo Fuego svou fireshow s ohnivými fagulemi,
hořícími řetězy a s pliváním ohně.
Z grilu Vám kuchař nabídne různé speciality
z mletého masa, kuřecí a vepřové špízy, grilovaný lilek s chutnou omáčkou, anebo si můžete dát něco čerstvého z ovocného a zeleninového baru. Musím se přiznat, že neodolám Vám
nenabídnout arabský salát s lilkem, cuketou
a arašídovým máslem, který mě nedávno naučil můj přítel ze Súdánu. A pak si můžete dát
pár doušků voňavého tabáku z vodní dýmky…
Účast přislíbili děvčata ze softbalového týmu
reprezentace ČR a další přátelé. Přijďte se také pobavit, poškádlit Vaše smysly a podpořit
tuto akci, ať můžeme v budoucnu navázat třeba i živou kapelou a pořádat tak zábavné taneční večery na zámku. Více na 773 273 730
19. července, sobota
zahájení 4. ročníku Sochařského sympozia
Pozvání na letošní čtvrtý ročník přijali sochaři
Barbora Hapalová, Jiří Plieštik, Václav Gatarik

a Miro Žačok. Srdečně zveme všechny příznivce symposia a milovníky umění, kteří se
chtějí seznámit s tvorbou těchto českých sochařů na setkání do míst, kde budou v průbě-

hu jednoho měsíce tvořit svá díla ze sliveneckého mramoru. Symposium bude probíhat od
19. července přímo pod okny dobřichovického
zámku na břehu Berounky. Každý ze sochařů
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bude mít svůj přístřešek. Kdo se bude chtít podívat, jak vznikají sochy, může vždy od pondělí do sobotního poledne po celou dobu trvání
symposia. Závěrečná vernisáž je plánována
v prostorách zámku na 16. srpna. Bližší info na
www.symposium.fabian.cz
od 30. července do 7. srpna, zámek – velký
sál
Profesoři Pražské konzervatoře za laskavé
podpory městského úřadu v Dobřichovicích,
DOB-invest a.s., Elektro – Trakce s.r.o., AREA
TZB a.s. a houslaře Miroslava Komárka uvádí
Mistrovské kurzy v Dobřichovicích.
Letos už deváté instrumentální hudební kurzy
navazují na předešlé ročníky a nabízejí mistrovské kurzy na smyčcové nástroje: violu,
housle a violoncello. Od roku 2008 je do
skladby kurzů opět zahrnut i hoboj.
Těšíme se, že se zúčastníte našich mistrovských kurzů pod vedením vynikajících profesorů Pražské konzervatoře Karla Doležala /viola/, Vladana Kočí /violoncello/, Jan Thuri
/hoboj/ a Václava Dvořáka /housle/ z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a že budete spokojeni podobně, jako v minulých ročnících.
30. července 18:00 zahajovací koncert KVARTETO ZEMLINSKÉHO
1. srpna 19:00
koncert BUTTULOVO SMYČCOVÉ TRIO
2. srpna 19:00
koncert HOBOJ JANA THURIHO
7. srpna 19:30
ZÁVĚREČNÝ STUDENTSKÝ KONCERT
vstup volný
www.stringmastercourses.net
31. července, pátek – kostel Karlík v 19h
koncert Irena Budweiserová
předprodej knihovna Dobřichovice, jednotné
vstupné 150,-

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: Postøiiny se po roce vracejí
– v pùvodním muzikálu
excelují „hvìzdy“ i ochotníci
Původní hra se zpěvy na motivy Bohumila
Hrabala odehrávající se na přelomu 19. a 20.
století v nymburském pivovaru.
Bezmála pět tisíc diváků zhlédlo loni v létě
v Dobřichovicích u Prahy, Svinařích u Berouna
a v nymburském pivovaru dvanáct představení
původního muzikálu POSTŘIŽINY. Výpravnou
hru, která na jedno jeviště svedla ochotníky
i profesionály, kteří jsou doma v kraji kolem dolní Berounky, budou moci diváci vidět také letos.
Všechna loňská představení muzikálu byla vyprodaná. Bouřlivé ovace diváků vyvolávaly

scény, kdy Maryška (v podání Pavly Švédové)
pije do dna půllitr piva, kominický mistr De Giorgi (muzikálová „star“ Pavel Vítek) skáče z pivovarského komína do hasičské plachty
a dr. Gruntorád (známý moderátor Jan Rosák)
usne na Maryščiných prsou. Smíchem naopak
hlediště bouřilo ve chvíli, kdy člen správní rady
pivovaru pan Koloničný (v civilu teď už bývalý
ministr dopravy Petr Bendl) zapomněl text své
písničky a přímo na jevišti vymýšlel nový nebo,
když se vytrhla zvířecí „herečka“ koza Líza
a vkráčela do bytu správce pivovaru Francina
(Jiří Petříš).
Představení, v němž dále hrají a zpívají například Pavel Landovský, Petr Jančařík, Karel
Bláha, senátor Jiří Oberfalzer či starostové

několika poberounských, resp. podbrdských
obcí, bude letos v létě k vidění:
26. června v pivovaru Dalešice – zde se natáčela filmová verze Postřižin (předprodej
vstupenek: spravce@pivovar-dalesice.cz)
4. – 6. července v pivovaru Kostelec nad
Černými Lesy (předprodej vstupenek:
www.pivovarkostelec.cz)
24. – 26. července v parku zámku Mníšek
pod Brdy (předprodej vstupenek: mnisek@stc.npu.cz)
30. – 31. července na nádvoří hradu Křivoklát
(předprodej
vstupenek:
krivoklat@stc.npu.cz)
1. – 2. srpna na nádvoří zámku Všeradice
u Berouna
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v Řevnicích a tento kraj miloval. I přestože byl
v roce 1943-45 totálně nasazen, vrátil se ke
své pedagogické práci a předával dál své zkušenosti v Ústavu architektonického sochařství
na Vysoké škole architektury ČVUT v Praze.
Z jeho nejznámějších děl jmenujme alespoň
dřevěný kříž Ukřižovaný, který umělec věnoval katedrále v britském městě Coventry, které bylo fašisty zničeno podobně jako naše Lidice. Nebo Symfonia Polonia či Jabloň
dvojdomá z let sedmdesátých. Přijďte se nechat inspirovat bolestným úsilím nadšeného
avšak zralého tvůrce. Výstava potrvá do 27.
září 2009. Otevírací doba galerie i kavárny je
pondělí 12-19 hod, úterý-pátek 9-19 hod, v sobotu a neděli 10-17 hod.

Unavený MUDr. Gruntorád (Jan Rosák) usíná
na prsou paní Maryšky (Pavla Švédová)
(předprodej vstupenek: tel.: 257 720 847, frydl@dobnet.cz)
Hrají:
Dr. Gruntorád – Jan ROSÁK/Petr JANČAŘÍK/Jiří OBERFALZER
Maryška – Pavla ŠVÉDOVÁ
Pepin – Karel KRÁL
Francin – Jiří PETŘÍŠ/Roman HAVELKA
De Giorgi – Pavel VÍTEK/Jan Matěj RAK
Pan Vilímek – Pavel LANDOVSKÝ/ Karel
BLÁHA/Petr KAPLAN
Pan Koloničný – Petr BENDL/ Jiří OBERFALZER
Statkář Souhrada – Petr ŘÍHA
Hostinská
Dorotka
–
Bohuslava
ELIÁŠOVÁ/Monika VAŇKOVÁ
Paní Koloničná – Alena ŘÍHOVÁ
Řeznický mistr Myclík – Jan TARANT
Kadeřnický mistr Boďa – Jiří CICVÁREK
Pan Václav – Jan KUNA/Jiří VITOUŠ
Pan Martin – Václav NAVRÁTIL/Ivan NESLER
Pivovarští dělníci/hosté v restauraci: STAROSTOVÉ poberounských obcí, Ivan NESLER,
Petr KOZÁK…
Hasiči: Hasiči z Osova
Koně, kráva, koza, motoveteráni, hasičská
stříkačka…
Hudba: Jan MARTÍNEK
Scénář, režie, produkce: Miloslav FRÝDL
Další informace: www.nasenoviny.net

: ØEVNICE
Kulturní akce občanského sdružení Náruč
Dne 27. srpna v 18 hodin bude v galerii Modrého domečku zahájena vernisáž výstavy sochaře, kreslíře, medailéra a portrétisty
doc. Jindřicha Severy. Již 100. výročí narození
tohoto významného umělce, vedlo jeho dceru
k uspořádání této jubilejní výstavy. Severa, jako tvůrce plastiky funkční i sdělné, je znám nejen v Čechách ale i v zahraničí. Žil především

Srdečně Vás zveme do kavárny Modrého domečku na řevnickém náměstí, kde můžete
ochutnat novou BIO KÁVU z Regionu Chiapas
v Mexiku. Tato vynikající káva typu arabika je
pěstována v nadmořské výšce 700 – 1.100
metrů n. m. a překvapí Vás plným tělem, výrazným aroma, příjemnou kyselostí a lehce
nasládlou chutí. V žádné fázi pěstování či části zpracování není použito chemických přípravků, hnojiv, pesticidů. Káva je pěstována bez
negativních dopadů na životní prostředí.
Ke kávě můžete zamlsat něco z místní výroby
našich zaměstnanců a nové recepty naší babičky. Vynikající koláčky, dorty, bábovky, závin,
řezy a perníky jsou připravovány každý den
čerstvé.
Určitě přivítáte letní posezení na terase pod
slunečníkem s krásným výhledem na náměstí. Zde si také můžete pochutnat na nových
salátech, které od července zavádíme. Se
sklenkou vína s lehkým salátkem můžete vdechovat letní vánek provoněný bylinkami, které
na terase rostou a zavzpomínat, nebo se těšit
na dovolenou u moře.
Jídlo můžete telefonicky objednávat na novém
telefonu 257710272.

: Rád to nìkdo horké???
Divadelní adaptace tohoto veleúspěšného filmu s Marylin Monroe, Jackem Lemmonem
a Tony Curtisem se blíží. Můžete ji shlédnout
v řevnickém Lesním divadle ve dnech 3. – 5.
července od 20 h, 6. července od 18 h, 10. –
11. července od 20 h a naposledy 12. července od 18 h.
V třech hlavních rolích zpěvačky Sugar a dvou
muzikantů uvidíte Romana Tichého, Sašu
Skutila a jako hosta studentku operního zpěvu
Pražské konzervatoře Ester Pavlů. Jako milionář Osgood vystoupí Ivo Tamchyna a jako
Sladká Sue Alice Čermáková. Nebude chybět
ani dívčí orchestr a samozřejmě gangsteři
z chicagského podsvětí – Psí dečka a Kotníček Norton se svými kumpány.
A buďte shovívaví! Vždyť tak říká milionář Osgood v závěru filmu: „Nikdo není dokonalý!!!“
ac

Nová premiéra Dobøichovické
divadelní spoleènosti
Dobřichovická divadelní společnost uvede ve
dnech 17., 18. a 19. července 2009, vždy od
21.30 do 22.40 v Lesním divadle v Řevnicích
premiéru původní hry Lva Trifortena „Oživlá
hlína“. Jedná se již o pátou premiéru tohoto
amatérského sdružení za rok jeho existence.
Hra „Oživlá hlína“ volně navazuje na filmy „Císařův pekař“ a „Pekařův císař“. Triforten použil
pro své představení několika známých postav
z tohoto díla, např. hraběnku Stradovou, císaře Rudolfa II., magistra Kellyho atd. Děj obohatil o nové postavy z našich i světových dějin, objevily se i pohádkové bytosti. Můžeme
uvést např. kněžnu Zaháňskou, moudrou kořenářku, sultána. Umělecká licence autorovi
umožnila setkání těchto postav v blíže neurčeném časoprostoru. Dějem je věčný souboj
moci a lásky, tedy zla a dobra. Autor použil jako symbol moci Golema, podobně jako je tomu ve výše zmíněném filmu. Jsme velice
šťastni a potěšeni, že masku Golema a zároveň návrh plakátu vytvořil pro tuto příležitost
vynikající známý výtvarný umělec pan Tomáš
Bím.
Divák zde může vůbec poprvé spatřit novou
divadelní formu, kterou autor pracovně nazval
JÚRH, tzn. jevištní úprava rozhlasové hry.
Znamená to, že texty i hudba, tedy celé představení je předem namixováno ve studiu a záleží na dovednosti a zkušenostech protagonistů, zda v jistém časovém stresu dodrží
požadovanou stopáž. Divák tedy jistě ocení,
že kvalita zvuku bude zaručena až do poslední řady. Není také bezvýznamné, že délka
představení je předem určena.
Herecké role byly autorem a režisérem svěřeny členům DDS O. Vokurkové,
L. Mejstříkové, J. Kroupové, K. Seidlové, L.
Houdkové, J. Seidlovi, J. Šafránkovi,
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M. Peškovi, P. Kaplanovi a jejich hostům D.
Šuchmové, D. Sázavské, V. Glatzové, L. Slunéčkové, E. Koppové, I. Kaplanové, M. Šimmerové, J. Nikodýmovi, J. Šuchmovi, J. Slunéčkovi, J. Šimmerovi.
Dovolujeme si vás tedy pozvat na netradiční
férii „Oživlá hlína“, kterou lze považovat i za
příspěvek k právě probíhajícímu 400 výročí
úmrtí Rabiho Löwa do Lesního divadla v Řevnicích.
Zároveň si dovolujeme informovat, že hra
„Antonie a divoká karta“ rovněž z dílny Lva Trifortena bude pro velký ohlas uvedena znovu
letos v srpnu na dobřichovickém zámku v rámci Dobřichovických divadelních slavností spolu
s úspěšným představením „Anděl s ďáblem
v těle“.
Lenka Loubalová, Lenka Mejstříková
Kino Řevnice
STŘEDA 1.7.
20:30 VALKÝRA
Historické drama, USA / Něm, 2008, 120 min,
Operace Valkýra je nejproslulejším atentátem
na Hitlera. Důstojníci Wehrmachtu pod vedením plukovníka von Stauffenberga (Tom Cruise) nechtěli přihlížet zkáze Říše a rozhodli se
vzít její osud do svých rukou. Režie: B. Singer.
PÁTEK 3.7.
20:30 KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ /fk/
Potrhlá komedie, Dánsko / Švédsko, 2007,
100 min, 60 / 70 Kč*
Plachý číšník Sebastian se dozvídá od své
lesbické matky, že jeho otcem je známý operní pěvec, jehož má Sebastian obsluhovat na
slavnostní večeři. Ač se Sebastian snaží uhlídat své emoce, hostina se nakonec zvrhává
v bláznivou frašku… Režie:T. Vinterberg (Rodinná oslava). Hrají: T. Bo Larsen.
SOBOTA 4.7.
16:00 (děti) KDOPAK BY SE VLKA BÁL?
Pro celou rodinu, Česko, 2008, 90 min, 60 Kč
Příběh šestileté Terezky, jež zbožňuje pohádku O Červené Karkulce a která se spolu se
svým nejlepším kamarádem Šimonem utká se
zlým vlkem i v běžném životě. Režie: M. Procházková. Losování o plakáty!!
20:30 HLÍDAČ Č. 47
Psychologické drama (3 České lvy), Česko,
2008, 108 min, 70 Kč
F. Renč vypráví příběh železničního hlídače
(Karel Roden), jenž po návratu z fronty doufá,
že najde v poklidném životě ztracenou rovnováhu. Jeho sen se však rozplývá poté, co zachrání mladého muže před skokem pod vlak…
STŘEDA 8.7.
20:30 X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
Akční sci-fi, USA / Aust / Kan, 2009, 107 min,
70 Kč
Vydejte se na samý počátek ságy o lidech obdařených zvláštními schopnostmi neboli Xmenech a odhalte tajemný původ jednoho
z nich, odvážného Wolwerina. Režie: G. Hood.
Hrají: Hugh Jackman, L.Schreiber a další

Chorus Angelus nao festivalu Svátky písní Olomouc

PÁTEK 10.7.
20:30 FARMA ZVÍŘAT /fk/
Animované podobenství, VB, 1954, 72 min, 55
/ 70 Kč, Projekt 100 ´09
Film na motivy slavné předlohy George Orwela je zvířecí alegorií o „ideální“ společnosti, kde
každému je dáno podle jeho potřeb a kde
všichni jsou si rovni – kde ale někteří jsou si
rovnější… Režie:J.Batchelor, J.Halas.
SOBOTA 11.7.
16:00 (děti) PEKLO S PRINCEZNOU
Veselá pohádka, Česko, 2008, 90 min, 60 Kč
Princezna Aneta si má vzít nanicovatého prince ze sousedního království. Než ale jeho, to
snad raději svatbu se samotným Luciferem.
Jenže co na to žárlivá nevěsta vládce pekel?Režie: M. Šmídmajer. Hrají: J. Mádl.Losování o plakáty
20:30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie čili legrace, Česko, 2009, 110 min,
Nový film Marie Poledňákové ze života středoškolské profesorky je opět plný vtipných zápletek, prekérních situací a známých herců – a jako obvykle vévodí žebříčku návštěvnosti kin.
Hrají: J. Bartoška, E. Holubová, O. Kaiser ad.
STŘEDA 15.7.
20:30 MILIONÁŘ Z CHATRČE
8-oscarový romantický, VB / USA, 2008, 120 min
Absolutní vítěz letošních Oscarů, to je příběh
mladého Inda, pocházejícího z bombajského
slumu, jenž přes svůj prostý původ dokázal, co
se před ním nikomu nepovedlo – vyhrát v televizní soutěži balík peněz. Tím vše ale teprve
začíná... Režie: D. Boyle, Hraje: D. Patel.
PÁTEK 17.7.
20:30 PSYCHO /fk/
Thriller, USA, 1960, 109 min, 55 / 70 Kč, Projekt 100 ´09

Jeden z nejslavnějších a nejnapínavějších filmů Alfreda Hitchcocka se odehrává v ponurém motelu, jenž zrovna není místem poklidného odpočinku. Sem tam může dokonce
zmizet i některý z jeho hostů… Hrají: A. Perkins, V. Miles.
SOBOTA 18.7.
16:00(děti) NA PŮDĚ aneb kdo má dneska
narozeniny
Krásná animovaná pohádka, Česko, 2009, 90
min, 70 Kč
Na staré půdě v království odložených hraček
panuje klid, avšak jen do doby, než se o panenku Pomněnku začne zajímat vládce Říše
Zla. Přijďte hračky podpořit v boji o záchranu
jejich království. Režie: J. Bárta. Losování
o plakáty!!
20:30 MAMMA MIA !
Roztančená kom. VB / USA, 2008, 110 min
Meryl Streepová v roli divoké, tancem posedlé matky, která své dceři tají, kdo je jejím otcem. Ta se proto pouští do zběsilého pátrání
po možných kandidátech. Film na motivy slavného muzikálu. Režie: P. Lloyd.
STŘEDA 22.7.
20:30 ANDĚLÉ A DÉMONI
Mysteriózní, USA, 2009, 138 min, 70 Kč
Film natočený podle románu Dana Browna.
Univerzitní profesor a znalec symbolů v jedné
osobě (Tom Hanks) se vydává vypátrat, co se
skrývá za podivnou vraždou italského fyzika,
jemuž do hrudi kdosi vyřezal záhadné symboly. Režie: R. Howard. Hrají: E. McGregor ad.
PÁTEK 24.7.
20:30 HOME (dabing: Zdeněk Svěrák)
Strhující dokument, Francie, 2008, 93 min
Vydejte se na dechberoucí cestu kolem světa
a podívejte se z ptačí perspektivy na krásy naší
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planety, ale též na problémy, jimž musí čelit. Film
natočený slavným fotografem Arthusem-Bertrandem, známým svými fotografiemi „shora“.
SOBOTA 25.7.
16:00 (děti) MONSTRA VERSUS VETŘELCI
Animované akční dobrodružství, USA
Pojďte spolu se superhrdiny, kteří jsou ale spíše superpříšerkami, zachránit planetu Zemi
před nájezdem vetřelců z vesmíru. Losování
o plakáty!!
20:30 JMÉNEM KRÁLE
Historický, Česko, 2009, 77 min, 70 Kč
Detektivní příběh z doby vlády Přemysla Otakara II. Vydejte se spolu se správcem královského hradu Bezdězu, Oldřichem z Chlumu
(K. Roden) na pátrání po záhadných vraždách
českých pánů. Režie: P. Nikolaev,
STŘEDA 29.7.
20:30 VICKY CRISTINA BARCELONA /fk/
Chytrá komedie, USA / Šp,2008,96 min,
Nový film Woodyho Allena je prázdninovým
dobrodružstvím dvou Američanek, zásadové
Vicky a volnomyšlenkářské Cristiny. Omámené španělským sluncem, podlehnou obě ženy
svodům charismatického malíře (J. Bardem).
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Na něj si však činí nárok i jeho krásná, ale žárlivá ex-manželka (Penelope Cruz)…
PÁTEK 31.7.
20:30 GRAN TORINO
Drama, USA, 2008, 116 min, 70 Kč
Clint Eastwood v roli režiséra i hlavní postavy
příběhu o stárnoucím válečném veteránovi,
který díky mladíkovi, jenž mu ukradne a poté

vrátí jeho chloubu, sporťák Gran Torino, začne
odkrývat tu část duše, již skrývá už od války…
Řevnické kulturní léto
Jako každý rok probíhá v sousedních Řevnicích festival s názvem Řevnické kulturní léto.
Akce jsou situovány do Lesního divadla s výjimkou tradiční přehlídky dixielandových kapel.
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Zde naleznete přehled akcí:
3. – 6. července a 10. – 12. července 2009
amatérské divadlo Rád to někdo horké (podrobnosti v článku)
17., 18. a 19. července, vždy od 21.30 do
22.40 amatérské divadlo – Lev Triforten: Oživlá
hlína (viz předchozí článek)
8. srpna. 2009 od 14 hod Dixieland (před Zámečkem v Řevnicích)
7. – 9. srpna a 14. – 16. srpna 2009 amatérské divadlo Sbalí Karla z Monte Carla?
Lesní slavnosti divadla
24. srpna 2009 ve 20:00 – Dejvické divadlo Teremin / Petr Zelenka
25. srpna 2009 ve 20:00 – Dejvické divadlo –
Dračí doupě/ Viliam Klimáček
26. srpna 2009 ve 20:00 – Dejvické divadlo –
Bratři Karamazovi/ F.M. Dostojevskij
27. srpna 2009 ve 20:00 – Dejvické divadlo –
39 stupňů/John Buchan a Alfred Hitchcock/(rezervováno celé představení)
Další informace na www.dejvickédivadlo.cz
28. srpna 2009 ve 20:00 – Balet Praha – Pražský Komorní Balet Pavla Šmoka: Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů, Další informace na
www.balet-praha.cz
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: ÈERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo www.mestocernosice.cz
Černošická Mariánská pouť se uskuteční
15. a 16. srpna
Zveme vás na letošní Mariánskou pouť, která
se uskuteční ve dnech 15. až 16. srpna. Sejdeme se tradičně u černošického kostela. Budou pro vás připraveny pouťové atrakce, naši
šermíři, pohádky pro děti, divadlo a mnoho
dalších černošických i přespolních umělců,
kteří se budou střídat na podiu vedle kostela.
Nejen černošické výtvarníky a prodejce bych
rád upozornil na možnost stánkového prodeje
na řemeslném jarmarku. Bližší informace získáte na odboru kultury tel.: 251 641 116 a 602
200 817 nebo na emailu: pavel.blazenin@
mestocernosice.cz.
Pavel Blaženín
Černošické bigbeatové dunění
Již po šesté se dne 11. července rozduní bigbeatovým rytmem Park Berounka v Černošicích. Organizátoři připravili milovníkům rocku
a beatu vskutku pestrý program. Na podiu

vedle Berounky postupně od 14.00 do 24.00
vystoupí následující kapely. Vítěz Šiba Music
Chance , Deliqent, Lokomotiva Planet, Timudej, Banditos, Trio de Janeiro, Discoballs, No
Heroes, Kurtizány z 25. Avenue, False Hope.
Festival bude zakončen ohňostrojem. Více informací najdete na www.bigbeatoveduneni.cz.
Pavel Blaženín
Chorus Angelus se ani letos v Olomouci
neztratil
Velká gratulace našemu sbormistrovi Lukáši
Prchalovi a dětem z dětského pěveckého sboru Chorus Angelus z Černošic. Po loňské
bronzové medaili přivezl sbor letos z mezinárodního pěveckého soutěžního festivalu Svátky písní Olomouc medaile dvě – jednu bronzovou a jednu stříbrnou medaili.
Menší děti soutěžily v kategorii B2 (dětské
sbory do 12 let) a hned při své premiéře získaly v solidní konkurenci bronzovou medaili,
větší holky soutěžily v kategorii A1 (s povinnou skladbou) a poskočily oproti loňskému roku o stupínek výš a získaly medaili stříbrnou,
což bylo zároveň v této kategorii ocenění nejvyšší, protože zlatá medaile nebyla udělena.
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A věřte, že skvělá umístění našeho sboru rozhodně nebyla „zadarmo“! Celková výsledková
listina je k dispozici na www.festamusicale.cz.
Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat
na vystoupení na Mariánské pouti v Černošicích v sobotu 15. 8. 2009. Potěší nás, když si
nás přijdete poslechnout a jistě oceníte, jak
krásně naše děti zpívají.
Pokud se o nás chcete dozvědět více, navštivte internetové stránky www.chorusange-
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lus.cz, kde najdete všechny aktuální informace o sboru i akcích.
Michaela Voldřichová

: MNÍŠEK POD BRDY

neděle 5. – pondělí 6. července 2009
ŠERMÍŘSKÉ ROZVERNOSTI NA MNÍŠECKÉM ZÁMKU
Celodenní komponovaný program, v neděli
noční program v zámecké zahradě

pátek 3. července 2009, 19.00
Koncert duchovní hudby v kostele sv.
Václava v Mníšku. THE CHOIR OF ST.
CATHARINE´S COLLEGE, Cambridge

Pokračování na straně 16

Vyklízení, odvoz nepořádku, sutí, odpadu
Dovoz písku, štěrku, betonu, drtí
Zdědili jste nemovitost? Rozvádíte se?
Přijedu a vyplatím podíl na nemovitosti. Volejte 723 778 570

Kontejnery Avia
Výhodné ceny
Vít Solnička, Dobřichovice, Telefon 739-406639,
25771-1720
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Chystáte rekonstrukci? Řešíte problém
bydlení? Chybí vám hotovost?
Proplatím i zpětně Vaše náklady, které jste již
investovali (hotové peníze na cokoli).
Volejte 723 778 570, pište: dana.vavrova@volny.cz
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Nabídka palivového dříví
tvrdé dřevo: dub, buk, habr,akát, olše…
měkké dřevo: smrk, borovice, modřín, jedle…
možno dodat: metrové, ve špalcích, naštípané
nebo pytlované
Možno zajistit dopravu.
Další informace na telefonu 605- 899 852

Hledám paní na hlídání půlročního dítěte
1 – 2x do měsíce. Tel.. 724 578 922

strana 19

Dobřichovice
Informační list

22. června 2009 / ročník 15.6 / Dobřichovice

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
sobota 11. července, 15.00
MNÍŠEK NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
- vernisáž výstavy v klášteře na Skalce
pátek 24. – sobota 25. – neděle 26. července
2009
POSTŘIŽINY (20.00)
v pátek slavnostní otevření zahrady
sobota 25. – neděle 26. července 2009
Tradiční SKALECKÁ POUŤ
Bohoslužba v barokním areálu Skalka, vystoupení skupiny Čechomor spojené se křtem
knihy. Pozdrav z Mníšku a další bohatý kulturní program – viz plakát
sobota 1. srpna 2009
5. MEZINÁRODNÍ FLAMENCO FESTIVAL
Státní zámek Mníšek pod Brdy – zámecká zahrada
sobota 8. srpna, 15.00
ČÍNA A KANADA VE FOTOGRAFIÍCH
Petra Gryce a Antonína Hübschmanna – vernisáž výstavy v klášteře na Skalce
Sobota 15. srpna
RODINNÁ PÁRTY ANEB DIASTOPDEN na
Státním zámku Mníšek pod Brdy
12. – 13. září 2009
EHD (Dny evropského dědictví)
Barokní areál Skalka, Státní zámek Mníšek pod
Brdy. Koncert, vernisáž výstavy – areál Skalka
Skalka
Do 6, července můžete ještě shlédnout výstavu keramiky Františka Švancara a Obrazy
a výtvarné objekty Jany Krausové.
V sobotu 8. srpna se koná vernisáž výstavy fotografií Petra Gryce a Antonína Hübschmanna
„Čína a Kanada ve fotografii“.

Tradiční Skalecká pouť s kulturním programem bude o víkendu 25. – 26. července 2009
v barokním areálu Skalka a na náměstí F. X.
Svobody.
Všechny výstavy na Skalce jsou přístupny
vždy v sobotu a v neděli od 10 – 17 hodin, v jiné dny na požádání u správce areálu na telefonu 732-931219.

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

: Kino Radotín
3. pátek – 17 a 19:30 / Občan Havel přikuluje
4. sobota – 17 a 19:30 / P r o m ě n y
5. neděle – 17 a 19:30 / Mlčení Lorny
10. pátek – 17 a 19:30 / Válka nevěst
11. so – 17 a 19:30 / Krvavý Valentýn
12. ne – 17 a 19:30 hodin
Duel Frost / Nixon
17. pátek – 17 a 19:30 / Sex drive
18. sobota – 17 a 19:30 / Pochyby
19. ne – 16 a 19 / Andělé a démoni
24. pá – 17 a 19:30 / Happy – go – lucky
25. sobota – 17 a 19:30 hodin
S. S. D. – spojení nenavázáno
28. neděle – 17 a 19:30 / Milk

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 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává Městský úřad Dobřichovice
a rozšiřuje zdarma do všech domácností.
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http://www.dobrichovice.cz
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