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SLOVO STAROSTY
: Oprava kanalizace v ulici
Krajníkova
Oprava kanalizace v Krajníkově ulici zaznamenává určité zpoždění. Vzhledem k tomu, že
bychom rádi při této opravě docílili i uložení
všech nadzemních vedení do země (kabely telefonu, kabely elektrorozvodů i veřejného
osvětlení) projednáváme tuto stavbu s těmito
požadavky se správci sítí. Díky tomu se posune i termín realizace. Zahájení prací na rekonstrukci poškozených řadů bude na přelomu října a listopadu a bude obyvatelům Krajníkovy
ulice 7 dnů předem oznámeno dodavatelem
stavby. Celkově bude stavba probíhat po jednotlivých úsecích zhruba do poloviny příštího
roku. Omlouváme se všem obyvatelům za
způsobené potíže, ale bude se jednat o komplexní opravu.

Obsah

: Adventní trhy a mostový ples

: Slovo starosty

Dne 1. prosince 2007 uvítáme již potřetí na
nádvoří zámku Adventní trhy. Trhy budou probíhat od 10 do 18 hod. na nádvoří zámku případně na Křižovnickém náměstí. Zde budou
stánky s adventním či vánočním zbožím, lidovými řemesly, perníčky či dalšími sladkostmi.
Ve 14 hod. zahraje divadlo Žlutý kopec představení pro děti. Po celý den bude možnost
prohlédnout si Betlém se živými zvířaty. Zde
bude možno vybrat si z obálek, do kterých napíší děti z dětského domova svá přání k Vánocům. Kdo bude mít zájem, vybere si obálku
a může splnit konkrétní přání pro jedno z dětí
z dětského domova v Dobřichovicích.
V 17.00 hod. proběhne již tradiční ohňostroj
u řeky před zámkem a od 20.00 hod se již můžeme těšit na již jedenáctý mostový ples

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

v areálu Sokola. Letos pro nás zahraje taneční orchestr Green Swing Big Band a posléze
revivalová kapela ABBA World Revival. Během plesu uvidíme i zajímavá předtančení.
Přijměte tedy pozvání na tuto celodenní akci.
Generálním partnerem mostového plesu je letos společnost Mramor Slivenec a.s.
Krásný podzim přeje Michael Pánek

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Otevøení nových prostor
mìstské knihovny
Městská knihovna Dobřichovice zve všechny
své věrné čtenáře na slavnostní otevření rozšířené části knihovny. Věříme, že se vám budou nové prostory líbit a plně je budete využívat. Vznikla zde čítárna, koutek s počítačem
na vyhledávání knih, které jsou v naší knihovně, další připojení na internet a dětský koutek,
aby se děti zabavily a maminky si mohly v klidu vybrat knihy.
Tyto prostory nechal zrekonstruovat Městský
úřad Dobřichovice firmou Davapo, s vybavením nám pomohl Krajský úřad Středočeského
kraje, od kterého jsme získali dotaci a s vybavením dětského koutku věříme, že nám pomohou sponzoři.
Chtěly bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na rozšíření knihovny a umožnili nám tak
zkvalitnění služeb pro vás, naše čtenáře!
Slavnostní otevření proběhne ve čtvrtek 15. listopadu 2007 v 17:00 hodin. Těšíme se na
vás.
Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

Nádherný dub v Pražské ulici se oděl do podzimních barev
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i fotografii první zátěžové zkoušky provazové
pyramidy. Účastníci sokolského trojboje v polovině října neodolali již naistalovanému prvku
a desítky dětí si pěkně pohrály.

Pro čtenáře se městská knihovna v Palackého ulici rozšiřuje

: Dìtská høištì
v Dobøichovicích? Dìti,
uívejte si!
Vážení spoluobčané, milé děti.
Dvě ze tří plánovaných dětských hřišť v Dobřichovicích v druhé polovině října dostávala
svou finální podobu. Jde o největší hřiště pro
starší děti v areálu Sokola a o hřiště pro nejmenší děti budované na pozemku u Základní
umělecké školy v Lomené ulici. Třetí, nejmenší hřiště, plánované na Brunšově, na zahájení
stavebních prací teprve čeká. Netrpělivost
všech dětí byla veliká, nadšení z jednotlivých
herních prvků ještě větší. Konečně se děti dočkaly!
Datum slavnostního otevření bylo nejasné, ale
řadě zúčastněných dospělých ležely na srdci
otázky provozu a bezpečnosti hřiště. Finální
podoba provozního řádu hřiště bude obsahovat řadu vyhlášek, kterými se provoz takovýchto zařízení kontroluje.
V tomto místě ocitujeme jen několik jednoduchých zásad, kterými se řídí i například hřiště
na Dětském ostrově v Praze. Jedná se víceméně o výzvu ke slušnému chování, k užívání
a ne zneužívání. Ráda bych v tomto místě ještě poprosila o aktivní ochranu hřišť. Své děti si
v prostoru hřišť kontrolujete, nebojte se napomenout i někoho jiného, jehož chování hřiště

znečišťuje, ničí nebo ohrožuje bezpečnost
provozu. Lhostejnost ke společnému majetku
už máme za sebou, tato hřiště jsou výsledkem
občanské sbírky a nadačního daru firmy ČEZ.
Vy i Vaše děti chcete, aby sloužila k všeobecné spokojenosti co nejdéle! K dispozici máme

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
(informační varianta)
Provozní doba
duben – říjen: 9.00 – 20.00
listopad – březen: 10.00 – 18.00
1. Hřiště slouží ke hraní a sportovnímu vyžití.
Vstup výhradně na vlastní nebezpečí.
2. Do prostoru hřiště je zakázán vstup se psy
a jinými zvířaty.
3. Dětem mladším 6-ti let je vstup povolen
pouze v doprovodu rodičů nebo osoby
starší 18-ti let.
4. Zákaz kouření a vstupu s otevřeným
ohněm i jakýmikoliv předměty, které by
ohrožovaly bezpečnost návštěvníků.
5. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení,
které je majetkem města a udržovat je
v čistotě.
6. Mimo provozní dobu je vstup na hřiště zakázán.
7. V prostoru hřiště je zakázána konzumace
alkoholu. Zákaz vstupu podnapilým osobám.
Přejeme mnoho příjemně prožitých chvil na
dobřichovických hřištích!
Jana Bukačová+Barbora Pelikánová

ZAJÍMAVOSTI
: První mìøení kvality ovzduší
v Dobøichovicích
Vážení spoluobčané, bylo již dost článků na
téma kvality ovzduší, které upozorňovaly na

daný problém. Nejen že se kvalita vzduchu zejména v zimním období nezlepšuje, ale zřejmě
i zhoršuje. Jako by se jednalo o horký problém
do kterého se nikomu nechce. Nechal jsem tedy na jaře 2007 na své náklady změřit kvalitu

ovzduší v Dobřichovicích. Jednalo se o měření
jednodenní, proto podmiňovací způsob v textu.
Z výsledků vyplývá, že největším problémem
v Dobřichovicích v topné sezóně je prach. Prach
vzniká spalováním zejména uhlí a dřeva ve stastrana 2
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rých kotlích, ale i třeba dřeva v krbových vložkách. Měření bylo prováděno od cca 0 do 11,5
stupně Celsia a severního větru. Šlo tedy o velmi příznivé meteorologické podmínky z hlediska
vylepšení kvality ovzduší, v případě jihozápadního větru nebo poklesem pod bod mrazu či
v případě inverze by hodnoty byly daleko horší
a počet veličin u nichž je riziko překročení hygienických norem by se zřejmě zvýšil. Uvedu zde
pouze závěr zprávy, který není zcela potěšující.
Veličiny u nichž je riziko překračování hygienických norem jsou PM10, PAU, PCDD a PCDF.
Závěr: Lze indikovat vyšší pravděpodobnost
překračování stanoveného denního i ročního
imisního limitu u suspendovaných částic frakce PM10 (prach), PAU (benzoapyren a benzoantracen) a může být překročena nejvyšší přípustná koncentrace PCDD (polychlorovaných
dioxinů) a PCDF (polychlorovaných dibenzofuranů). Tyto veličiny vznikají zejména spalováním uhlí a dřeva, případně domovního odpadu. Z výše uvedeného lze vyvozovat, že
čistý vzduch v Dobřichovicích (v okolních vesnicích to bude obdobné) v topné sezóně je
mýtus a realita je úplně jiná. Topení dřevem
v kamnech (krbových vložkách, ...) bez čištění spalin není ekologické topení.
V letošním roce byli uspokojeni prakticky
všichni zájemci, kteří požádali o dotaci a splnili podmínky dotace. Dotace ze SFŽP existují na pořízení ekologických způsobů vytápění,
kde stát zaplatí až polovinu nákladů (max. výše částky je omezena). Ekologickým způsobem vytápění se rozumí kotle na biomasu
(včetně kotlů na zplyňování dřeva), solární
systémy a tepelná čerpadla. Bylo by vhodné,
aby se zastupitelstvo zamyslelo nad řešením
stávající situace, včetně působení na ty občany, kteří topením znečišťují ovzduší ostatním
obyvatelům v Dobřichovicích a okolí. Zdraví
občanů Dobřichovic za to snad stojí nebo ne?
Oldřich Nepraš
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: Chcete o Vánocích udìlat
radost dìtem z dìtského
domova v Letech?
Kupte jim dárek podle jejich přání!
Milí občané, je tomu již dva roky, kdy se dostavěl v Letech u Dobřichovic dětský domov.
Lidé často přispívají na dobročinné účely, často však nejsou informováni, kde přesně jejich
finance skončí a co se za jejich příspěvek zakoupí.
Někteří z Vás projevili zájem potěšit děti z dětského domova v Letech zakoupením dárku
pod stromeček, které by si dítě mohlo samo
vybrat. A tak jsme se s vedením dětského domova dohodli, že si děti napíšou svá tajná přání a vloží je do obálek. Obálky budou barevně
rozlišeny dle cenových kategorií.
Vyzvednout si je můžete v dobřichovickém
zámku – v restauraci Zámecký Had od 1. listopadu do 15. prosince. Dárek pak sami
zakoupíte a přineste do 15. prosince do vánočního koše, který bude umístěn také v zámecké restauraci.
Dárky se předají dětem v dětskému domové
dne 16. prosince ve 14 hod., a to ve velkém
sále dobřichovického zámku v rámci dětských
vánočních trhů, kde pro Vás na oplátku dětský
domov chystá osobní poděkování a vánoční
koncert pěveckého sboru Rosa Coelli.
Případné dotazy rádi zodpovíme:
K. Pánková (restaurace Zámecký Had) 736
761 394
A. Kudrnová (kulturní centrum Dobřichovice)
724 062 392.

: Radotín
V září roku 1967, tedy před čtyřiceti lety, byl
rozhodnutím Krajského národního výboru povýšen Radotín na město. Tímto okamžikem
byl završen hospodářský, stavební i společen-

ský vzestup obce patrný od druhé poloviny
19. století daný postupným vznikem řady průmyslových podniků a s tím spojeného zvyšování počtu obyvatel. Tohoto významného statutu si však Radotín příliš neužil, protože
o sedm let později, tedy v roce 1974, byl připojen k hlavnímu městu Praze a až do roku
1990 byl nevábnou průmyslovou periférií Prahy s často připomínanou dělnickou tradicí.
Do svého připojení k Praze byl Radotín administrativně propojen s naším městem, protože
byl velmi dlouhou dobu součástí stejného
okresu – nejprve okresu Smíchovského (do
roku 1920), pak okresu Praha-jih (do roku
1960) a nakonec byl Radotín spolu se Zbraslaví, Chuchlí, Modřany a dalšími dnešními
součástmi Prahy částí okresu Praha-západ.
Můžete sami pozorovat, jaký pokrok učinila
tato nyní městská část Prahy od té doby. Problémem, který Radotín velmi trápí, je velká intensita dopravy, protože tudy projíždí kamiony
a další vozidla, zkracující si spojení z plzeňské
dálnice na strakonickou rychlostní silnici. Jedním z důvodů je i to, že z barrandovské spojky nelze na strakonickou silnici před nájezdem
na barrandovský most odbočit.
Podle internetových novin Prahy 16

: Hubnutí bez bolesti, nyní
v Dobøichovicích
Ultrazvuková lipolýza, čili liposukce bez operace – alternativa k tumesenční liposukci – nová služba v Dobřichovicích – ULTRACONTOUR.
Revoluční lékařská technologie na odstranění
tuku z problematických partií, prováděná přístrojem UltraContour. Jedná se o nejnovější
ultrazvukový liposukční přístroj, pomocí něhož
lze provést „liposukci bez operace“, tzv. ultrazvukovou lipolýzu. Dobřichovice jsou 18. pracovištěm v republice, kde se pracuje s Ultra-

: Rodièe a dìti pozor –
v listopadu se pro Vás na
Brunšovì slavnostnì otvírá
hravì nauèná stezka
Velevážení obyvatelé Dobřichovic, ráda bych
Vás i Vaše děti touto cestou informovala o jedné vzácné přírodní zajímavosti z našeho blízkého okolí, o které mnozí z vás nemají dosud
ani nejmenší tušení. V brdských hvozdech nad
Brunšovem byly objeveny rozsáhlé kolonie
lesních skřítků. Tito skřítci, zřejmě inspirováni
stavbou dětských hřišť v Dobřichovicích se
rozhodli vybudovati si sami svou lesní hravěnaučnou stezku, kterou však u příležitosti
svátku „Ukládání do postýlek“ k zimnímu spánku v listopadu slavnostně propůjčí dětem.
Přesné informace kdy a kde se tak stane uveřejní BIS (Brdská informační služba) začátkem
listopadu na plakátech.
Arch. Adéla Kándlová (Brunšov)
strana 3

Dobřichovice
Informační list
coutourem. Půl roku se rozhoduji pro ten nejúčinnější a nejvíce šetrný přístroj pro tento
účel. Půl roku si pronajímám a zkušebně provádím zákroky na 30 klientech, které si vážím
a měřím, abych se osobně přesvědčila o účinnosti této metody. Rozhodla jsem se správně.
Objemové úbytky jsou u všech. Klienti, kteří
metodu nakombinovali s další lymfatickou masáží jsou spokojeni ještě více.
V Dobřichovicích je k dispozici francouzský
přístroj Ultracontour s dobřichovickými cenami.
S Ultracountourem se pracuje i na pracovišti
MUDr. Měšťáka, či MUDr. Adamcové. I tato
věhlasná pracoviště uznávají metodu jako velmi účinnou a srovnatelnou s účinností invazivní liposukce.
Liposukce je celosvětově nejrozšířenějším
plasticko-chirurgickým zákrokem, přestože se
doposud jednalo o bolestivou operaci s dlouhodobou rekonvalescencí. Tomu může být konec, tato metoda bude vytlačena Ultracontourem. Kdo by si nevybral zákrok, který je
finančně dostupnější, nebolestivý, účinnější,
bez rekonvalescence, bez nákupu drahého
prádla a ne rovna slušivého po zákroku?
Pomocí přístroje UltraContour (prvního patentovaného systému duální ultrazvukové technologie) se stává tento zákrok metodou bezbolestnou, neinvazivní (bez narušení integrity
kůže – tedy bez operace), a navíc metodou
zcela bezpečnou s nulovou rekonvalescencí.
Odskočte si z práce místo oběda na liposukci,
je to možné – nic vám tomu nebrání.
Jak ošetření probíhá?
Technologie je založená na kombinované duální terapii vysoce intenzivního fokusovaného
ultrazvuku HIFU a ultrazvukové drenážní masáže UMD. V první fázi zákroku (HIFU) ultrazvuk naruší membránu (buněčnou stěnu) tu-
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kových buněk a obsah buněk (tuk) se „vylije“
do mezibuněčného prostoru. Na požadovanou lokalitu jsou aplikovány ultrazvukové impulsy. Klient je vnímá jako velmi jemné, bezbolestné chvění. Tato část zákroku trvá
přibližně 25 minut. Druhá fáze ošetření (UMD)
je založena na urychlení metabolického procesu prostřednictvím zesílené lymfodrenáže.
Tuk „vylitý“ do mezibuněčného prostoru je
transportován k metabolickému zpracování
a posléze je z organismu přirozenou cestou
vyloučen. Na tělo klienta jsou připevněny ultrazvukové sondy, které provádějí počítačem
řízenou ultrazvukovou drenážní masáž. Lidově řečeno, dochází k rozpuštění uloženého tuku a následně jeho odplavení z problematických partií.
Jaké výsledky lze očekávat?
Výsledky zákroku jsou v porovnání s invazivní
liposukcí srovnatelné co do objemu úbytku tukové vrstvy, co do rovnoměrnosti jsou dokonce lepší. V porovnání s kosmetickými neinvazivními metodami, např. s elektrolipolýzou
jsou nesrovnatelné, jelikož na rozdíl od jiných
neinvazivních metod ultrazvuková liposukce
tukovou tkáň odstraňuje.
Nezanedbatelný je i zdravotní efekt ošetření.
Lymfodrenáž uvolní „ucpané“ lymfatické cesty,
a tím umožní nejen odplavení „rozpuštěného“
tuku, ale i usazených škodlivin z organismu.
Zprůchodněný lymfatický oběh navíc urychlí
metabolismus, takže se pacient „cítí lépe“. Požadovaného výsledku ztráty 3-5 obvodových cm dosahujeme sérií 3-6 ošetření opakovaných po cca 1 týdnu. Jsou dokumentovány
i úbytky 22 cm!!!, proces je samozřejmě individuální.
Kde se tento zákrok provádí?
Kosmetický salon Martiny Janoušové, Palackého 453, ve spolupráci MUDr. Bartošové

a MUDr. Prokopa. Zákrok provádí vyškolení
zdravotní pracovníci (žena i muž), a můžete
se rozhodnout od koho chcete, aby byl zákrok
proveden, informace zůstane jen u nás. Na tuto liposukci neočekáváme jen ženy, ale i zástupy mužů, které tlačí pásek u kalhot a nechtějí měnit oblíbený oblek. Po domluvě
a konzultaci lze vytvořit i stravovací program
„na míru“ s trenérem fittnes.
Jak drahý je tento zákrok?
Jedná se o liposukci a tyto zákroky jsou drahé. Zákrok, který jinde stojí 5.000 Kč bude
v Dobřichovicích stát: první ošetření 3.500 Kč
s konzultací lékaře, případně s laboratorním
vyšetřením, 2-6 ošetření 2.500 Kč, jedná se
o zavádějící ceny v současné době nejlevnější v republice. Jako další zaváděcí akci jsme
udělali zákroky 7-9 za 1.500,-Kč. Tyto ceny
jsou dočasné, než naplníme kapacitu a rozjedeme se, na což se těšíme. V salonu budou
k dispozici vánoční i dárkové poukázky v hodnotě 6.000,-Kč na tento zákrok pro případ, že
byste chtěli někomu blízkému nadělit toto bezbolestné hubnutí.
Jak se objednávat
Objednávky prosím na mobil 777 110 398,
kde se přijímají objednávky a zařizuje se konzultace s proškoleným lékařem. Informace na
tel. 603 172 875. Těšíme se na vás v právě rekonstruovaném salonu výtvarnicí Monikou
Šimkovičovou.
Co dále připravujeme?
Momentálně zkoušíme další revoluční výrobek, v české republice měsíc na trhu. Tento
přístroj bude sloužit jako výborná kombinace
s Ultracontourem. Bude to velmi příjemné překvapení! Těšíme se na Vás! Další info na
www.kosmetika.webgarden.cz.
Za Dobřichovice krásnější!!!!!!!!!
Zdraví Martina Janoušová

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: áci Støedoèeského kraje
jsou mistry Èeské republiky
v orientaèním bìhu pro rok
2007.
Dne 30. září 2007 získalo A družstvo Středočeského kraje zlaté medaile v závodě žákovských štafet v orientačním běhu, který se konal ve Větřkovicích u Opavy. Tento závod se
běží současně s mistrovským závodem mužských a ženských štafet a ukazuje, jak se jednotlivé kluby orientačního běhu ve svých krajích starají o mládež. Na start štafetového
závodu se postavilo 21 žákovských družstev
z celé republiky. Každé družstvo tvoří 4 chlapci a 4 děvčata ve věku 12 až 14 let, kteří si postupně předávají štafetu a běží podle mapy,
kterou dostanou ihned po startu. Pro středočeskou mládež se jedná doslova o „historický“

úspěch, protože titul mistra České republiky
v závodě žákovských štafet získala poprvé.
A kdo Středočechy reprezentoval: Tomáš Rusý, Pavla Mrázová a Marie Procházková ze
Sokola Dobřichovice, Vojtěch Kettner ze Sokola Hostivice, Petra Aschermannová, Kristýna Hlubočková, Ondřej Semík a Matyáš Čermák z SK Kamenice.
Antonín Procházka
Poznámka redakce: orientačním běžcům srdečně blahopřejeme. Jsou spolu s volejbalisty
dlouhodobě nejúspěšnějším oddílem Sokola
na poli závodním.

: Volejbalové soutìe
v polovinì øíjna
V polovině října byla sehrána poslední utkání
první poloviny krajského přeboru 2. třídy žen,

takže před zimní přestávkou má tabulka tuto
podobu:
V
P skóre
B
1. TJ Lokomotiva Nymburk
16
0
48:3 32
2. Sokol Dobřichovice C
12
4 38:24 28
3. Karbo Benátky n. Jiz.
11
5 37:18 27
4. Sokol Roztoky B
9
7 34:24 25
5. Sokol Dobřichovice B
8
8 28:29 24
6. TJ Neratovice B
7
9 26:30 23
7. VSC Čelákovice
7
9 25:34 23
8. SPP Odolená Voda
1
15 11:45 17
9. Sokol Roztoky A
1
15
7:47 17
Druhá polovina soutěže začne 26. dubna
2008 a v zahajovacím utkání se v „sestrovražedném“ boji střetnou obě naše družstva.
Vyšší soutěže, které se hrají v halách, zahájily koncem září a dosud byla sehrána jen čtyři
nebo pět utkání. Muži B, kteří hrají krajský přebor 1. třídy, ze čtyř sehraných utkání všechna
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vyhráli a jsou zatím na prvním místě. Naše
druholigové ženy odehrály už také čtyři zápasy, všechny na hřištích soupeřů – nad Sokolem Hradec Králové zvítězily 3:1 a 3:2, se Slávií Hradec Králové prohrály dvakrát 3:0.
Výborně, tj. bez porážky, začali svou prvoligovou soutěž dobřichovičtí muži A: doma porazili družstva MFF Praha, ČZU Praha B a Havířova, venku zvítězili nad Plzní a Chomutovem.
V současné tabulce jsou druzí za Starým
Městem, které také dosud neprohrálo.
Přehled domácích utkání všech našich družstev do konce roku:
Muži A: 20. 10. Uničov, 26. 10. Staré Město,
27. 10. Brno B, 23. 11. Č. Budějovice,
7. 12. Plzeň, 8. 12. Chomutov
Muži B: 3. 11. Čelákovice, 17. 11. Zruč n. Sázavou
Ženy A: 27. 10. Braník, 10.11. Příbram, 1.12.
Pardubice, 15. 12. Chodov JM
HgS

Do Dobřichovic přivezli zlaté medaile z mistrovství České republiky v orientačním běhu
Tomáš Rusý (1. zleva), Pavla Mrázová (1.
zprava) a Marie Procházková (3. zprava).

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Pøedprodej vstupenek
TicketPro nyní
v Dobøichovicích
V kanceláři občanského sdružení Dobnet
v Dobřichovicích v Palackého ulici č. 27 (hned
vedle Jednoty) existuje již druhý měsíc pobočka velké předprodejní společnosti TICKETPRO. Nemusíte tedy již jezdit do centra Prahy,
abyste si předem zakoupili vstupenky do divadel, na koncerty, na společenské, sportovní
a další velké akce, ale můžete vše vyřídit v klidu ve svém bydlišti.
Tuto záslužnou službu zorganizovalo sdružení
Dobnet, které provozuje internetovou síť nejen
v Dobřichovicích, ale i v okolních obcích. Předprodej je otevřen v otevírací době kanceláře
sdužení Dobnet, což je každé pondělí od 13 do
17 hodin, každou středu od 8 do 17 hodin
a každý pátek od 8 do 12 hodin. Můžete se také informovat telefonicky na čísle 775-362645.
vk

: Slavnosti mostu a mostový
ples
Letos si připomeneme již 11. výročí otevření nového silničního mostu přes Berounku, které se
konalo za veliké účasti místních i hostů dne 30.
listopadu 1996. Most nám dobře slouží a snad
je nyní již všem jasné, že Dobřichovice takový
most skutečně potřebovaly a že teorie o malém
jednosměrném mostu nebo dokonce pouze lávce pro pěší s možností nouzového přejetí byly

zcela mylné. Zdá se to dnes snad absurdní, ale
takové návrhy tehdy skutečně padaly – např.
aby prý obcí nejezdily autobusy na Karlštejn.
Tradiční se stal již Den mostu, který probíhá již
několik let s bohatým programem na prostranství před zámkem, tj. na dnešním Křižovnickém náměstí. Letos se zde sejdeme v sobotu, dne 1. prosince, kdy se tu budou konat
Adventní trhy, protože neděle 2. prosince je
první adventní nedělí. Od 10 hodin dopoledne
zde najdete stánky s vánočním zbožím, se
sladkostmi i s něčím pro zahřátí. Od 14 hodin
můžete s dětmi sledovat divadelní představení souboru Žlutý kopec. Novinkou letošního
roku bude Betlém s živými zvířaty.
Odpolední program vyvrcholí kolem 17 hodiny
slavnostním ohňostrojem, na který se kromě
psů těší skoro celé Dobřichovice.
Večer od 20 hodin proběhne v hale BIOS oblíbený mostový ples. Hrát budou dvě kapely,
taneční orchestr, který bude hrát k tanci pro
všechny věkové kategorie a dále revival orchestr stále populární švédské ABBA. Kromě
toho, že si sami zatancujete, budete se moci
podívat i na krásná předtančení.
vk

: Program kulturních akcí na
listopad
4. listopadu v neděli – benefiční koncert
pro Dětský domov – v DDÚ od 19 h
Vystoupí skupina BRÉCY v tělocvičně Diagnostického ústavu. Dívčí voiceband vystoupí

s koncertním programem ETNO-POP-MIX,
který je sestaven z vokálních aranžmá worldmusic a popmusic. Jeho součástí jsou například písně finské skupiny Värttinä, bosenskoamerických Charming Hostess, ale také české
písně Jiřího Korna. Repertoár zahrnuje
i skladby napsané a věnované Brécám (zejména skladatel Petr Wajsar). Ryze vokální
projev je doplněn human beatboxem v podání
Lukáše Prchala. www.brecy.info
11. listopadu v neděli v 15 h na zámku
Docela malé divadlo uvádí pohádku O Palečkovi
17. listopadu v sobotu od 19h
Beseda o INDII – přednáší cestovatel Karel
Wolf
Připravujeme na prosinec:
1. prosince v sobotu
ADVENTNÍ TRHY, MOSTOVÝ OHŇOSTROJ
A PLES
8. prosince v sobotu v diagnostickém ústavu (tělocvična) od 15h
Divadlo KAPSA uvádí pohádku: Putování za
Vánoční hvězdou
13. prosince ve čtvrtek Fürstův sál od 19h
Beseda o PERU – přednáší Květa a Jan Mojžíšovi ze Zadní Třebáně
16. prosince v neděli od 14h na zámku
Dětský vánoční jarmark
22. prosince v sobotu, kostel sv. Šimona
a Judy. Vánoční koncert Jaroslava Šarouna
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KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské kulturní středisko Řevnice, tel. 25772
0923, 731-483833, www.revnice.cz
10. listopadu 15,00 hod. / Sál Zámečku / Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla
Další pohádkový písničkál Divadla Kapsa určený dětem od 2 do 13 let
22. listopadu 19,00 hod. / Sál Zámečku / Kytara napříč žánry / Jacques Stotzem (Belgie)
/ Další řevnický koncert renomovaného festivalu
24. listopadu 19,00 hod. / Kostel / Podblanický hudební podzim 2007 / Komorní orchestr Quattro Corde pod vedením Jiřího Ku-

bíka provede skladby H. Purcella, G. F. Handla, G. Ph. Telemanna a J. Bezděka
Řevnické kino stále hraje
Řevnické kino po dobrém začátku hraje
i v zimní sezóně, i když pouze ve středu, v pátek a v sobotu. Pozornost věnujte představením filmového klubu s označením „FK“. Program kina zájemci najdou i na internetu
http://kinorevnice.blogspot.com
Program na listopad:
PÁTEK 2.11. / 20:00
ZTRACENÁ DOVOLENÁ
SOBOTA 3.11

16:00 (děti) MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU
20:00 VITUS / Drama, Švýcarsko, 2006
STŘEDA 7.11. / 20:00 DISTURBIA / Thriller
PÁTEK 9.11, / 20:00 ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH / Drama, Německo, 2006
SOBOTA 10.11.
16:00 (děti) JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
20:00 DOBRÝ ROČNÍK
STŘEDA 14.11. / 20:00 PRÁZDNINY MR.
BEANA / Komedie, Velká Británie
PÁTEK 16.11. / 20:00 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY /fk/ mládí Ernesta „Che“ Guevary
SOBOTA 17.11.
16:00 (děti) ZA PLOTEM
20:00 SKANDÁL / Úsměvné drama, USA,
STŘEDA 21.11.
20:00 AMARCORD /fk/ Komedie, Itálie/Francie
PÁTEK 23.11. / 20:00 REVIZOŘI /fk/
SOBOTA 24.11.
16:00 (děti) DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA
20:00 PRAVIDLA LŽI
STŘEDA 28.11. / 20:00 KOŘENÍ ŽIVOTA
PÁTEK 30.11. / 20:00 ZBOUCHNUTÁ

: ÈERNOŠICE
Club kino Černošice
2. 11. pá – BUBLIFUCK + MY OWN STORY –
KONCERT 20:30 hod.
3. 11. so – LOKOMOTIVA PLANET + EMPIRE
– KONCERT 20:30 hod.
6. 11. út – kino: HVĚZDNÝ PRACH GB/2007
9. 11. pá LISTOPADOVÁ TANEČNÍ PÁRTY
10. 11. so TY VOLE – KONCERT 20:30 hod.
13. 11. út – kino:HEZKÉ SNY USA/2007
16. 11. pá LEGAL BENGAL – KONCERT 20:30
17. 11. so DNES JE TEN SLAVNÝ DEN –
KONCERT 20:30 hod.
14. 11. a 29.9. JE TAKÉ SLAVNÝ DEN, TAK
PROČ TO NEOSLAVIT V ČERNOŠICÍCH
V CLUBU KINO. Vystoupí: HOLOMRÁZ – underground (Řevnice-Mokropsy), BENJAMING
BAND – punk pipes family gang z Petříkovic
u Trutnova, NOTIČKY – dětská lidová muzika
z Řevnic, BORON – hardcore (Sokolov)
18. 11. ne – kino:SHREK TŘETÍ / 16:00 hod.
18. 11. ne STABILITY – KONCERT 20:30 hod.
20. 11. út – kino:SIMPSONOVI VE FILMU
USA/2007 17:00 a 20:00 hod.
23. 11. pá VELKÁ NAROZENINOVÁ PÁRTY
„STŘEDOVĚKÁ NOC“.
24. 11. so BLUES MESSENGERS / 20:30
25. 11. ne – kino:TRANSFORMERS
27. 11. út – kino:INTERVIEW USA/2007
30. 11. pá LISTOPADOVÁ TANEČNÍ PÁRTY
Městské kulturní středisko Černošice
Mokropeská 1208, tel: 251641116,
http://www.mestocernosice.cz
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Komorní koncert v ZUŠ Černošice
Odbor kultury vás zve v úterý 6. listopadu od
18:30 na komorní koncert koncert do Základní umělecké školy Černošice, Střední ul. 403.
Na koncertu zazní: Bohuslav Martinu: Sonáta
č. 3 d-moll pro housle a klavír, Benjamin Britten: Suita pro housle a klavír, op.6 a Darius
Milhaud: Vůl na střeše – kinematografická fantasie pro housle a klavír, op. 58b v podání Jany Novákové-Vonáškové-housle a Petra Nováka-klavír. Vstupné 80 Kč, důchodci
a studenti za 50 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Stability vystoupí v Club Kinu
Město Černošice vás srdečně zve v neděli 18.
listopadu do černošického Club Kina od 20.30
hod. na koncert rockové kapely Stability. Její
sestavu tvoří kytarista a v tomto případě i zpěvák Oldřich Krejčoves (Monkey Business), kytarista Miroslav Chyška (J.A.R., New Orchestra Of Dreams), baskytarista Jan Jakubec
(ex-Aneta Langerová) a bubeník Štěpán Smetáček (New Orchestra Of Dreams, ex-Lenka
Dusilová). Jedná se o rockovou formaci předních českých hudebníků, kteří tvořili písničky
pro filmovou trilogii Snowboarďáci, Rafťáci
a Rock podvraťáků. Tento Koncert se koná
v rámci oslav 17. listopadu. Vstupné 100 Kč.
Pavel Blaženín

: MNÍŠEK POD BRDY
Výstavy na Skalce
Výstavní sezónu na Skalce uzavřela kolekce
fotografií populárního cestovatele a fotografa
Jiřího Kolbaby ze všech končin naší planety
s názvem OBJEVUJ SVĚT! Další výstava
a kulturní programy se budou konat opět na
jaře 2008. Těšíme se nashledanou!
Brdský kos 2007 je již za dveřmi
V sobotu 10. listopadu se uskuteční další, již
8. ročník pěvecké soutěže BRDSKÝ KOS, tentokrát v krásném prostředí Divadélka „K“, jehož nájemce pan Hanzlík nám přislíbil pomoc
při pořádání soutěže.
Pravidla soutěže: soutěž ve zpěvu Brdský kos
se vypisuje jednou ročně pro děti a mládež ve
věku od 6 do 18 let; soutěží se ve třech věkových kategoriích, rozhodující pro zařazení do
kategorie je skutečný věk účastníka v den konání soutěže
I. kategorie od 6-ti do 10-ti let,
II. kategorie od 10-ti do 13-ti let
III. kategorie od 13-ti let do 18-ti let;
soutěž se vypisuje pouze pro jednotlivce;
hudební doprovod si zajišťuje každý soutěžící
sám; v sále jsou k dispozici elektronické klávesy a zvuková aparatura – není povinné toto
vybavení používat;
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Město Dobřichovice
přijme úředníka na
stavební úřad
Město Dobřichovice přijme do
pracovního poměru pracovnici nebo
pracovníka pro stavební úřad. Hlavní
součástí pracovní náplně je vedení
stavebních, územních a kolaudačních
řízení pro správní celek Dobřichovice,
Karlík a Všenory a práce s územním
plánem. Pracovištěm je Městský úřad
Dobřichovice.
Podrobnosti a kvalifikační předpoklady
naleznete na úřední desce, na našich
internetových stránkách
www.dobrichovice.cz, či přímo
u tajemníka Městského úřadu
Dobřichovice Ing. Hampla na tel.
257712182.
Lhůta pro podání přihlášky:
do 31. října 2007
Předpokládaný termín nástupu:
Listopad 2007

Město Dobřichovice hledá
zaměstnance – vedoucího
technických služeb
Kvalifikační předpoklady:
Vyučení nebo SŠ vzdělání.
Dobré organizační schopnosti.
Komunikativnost a schopnost získat si
autoritu u podřízených pracovníků
Schopnost samostatně vyhledávat a řešit
pracovní úkoly.
Řidičské oprávnění na řízení multikáry
a zkušenost s tímto typem motorového
vozidla.
Manuální zručnost.
Ochota pracovat převážně v terénu.
Znalost práce s motorovými
a elektrickými nástroji (pila, křovinořez,
úhlová bruska).
Přihlášku spolu se strukturovaným
životopisem (zahrnujícím informace
o dosaženém vzdělání a dosavadní
odbornou praxi) odevzdávejte na městský
úřad k rukám tajemníka Ing. Petra Hampla
(tel.: 257 712 182). Přihlášky odevzdávejte
nejpozději do 15. prosince 2007.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto
náležitosti:
a) jméno, příjmení zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) kontaktní telefon
f) datum a podpis zájemce
Předpokládané datum nástupu : 1.1. 2008

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

Pokračování na straně 12
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EURESIS s.r.o., MUDr. Michal Kolář
KOMPLEXNÍ GASTROENTEROLOGIE
Gastroenterologická a jaterní poradna
Standardní a alternativní léčba
Příznivé ceny
Ordinace v sobotu
CKP – Na Vyhlídce 582, 252 29 Dobřichovice
objednání: tel: 257713076, mobil: 775026601
mkolar@euresis.cz
www.euresis.cz
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Firma IBS-Rokal, s.r.o. nabízí dva kompletně
zasíťované pozemky v Letech u Dobřichovic.
K pozemkům je přiveden plyn, voda, kanalizace,
elektro, asfaltová komunikace, veřejné osvětlení
a součástí je také oplocení. Pozemky jsou připraveny pro
výstavbu RD. Velikost pozemků je 1.137 m2 a 1.161 m2
prodejní cena je 2.500,– Kč/ m2.
V případě zájmu nás kontaktujte
na tel: 251643530 nebo 604363481
nebo prostřednictvím emailu wolf@ibs-rokal.cz.

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

Bytový design
zaměřený na styl a pocit jedinečnosti.
Styl čistý, sofistikovaný, moderní a elegantní.
Návrhy a realizace na míru.
Dokonalá kombinace dekoračních látek, rolet,
posuvných stěn, tapet, koberců…
Jolana Kalousová 604 268 998, jolana_k@centrum.cz
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soutěžící si připraví dvě písně, povinnou písní
je „Ej lásko, lásko“, druhá může být libovolného žánru; v případě, že se do kategorie přihlásí více než 10 účastníků, proběhne dopoledne
v den soutěže vyřazovací kolo, ve kterém soutěžící zazpívá bez hudebního doprovodu píseň „Ej lásko, lásko“; odborně soutěž posuzují tři porotci, a to hlavní kolo soutěže společně,
případné vyřazovací kolo pak každý porotce
samostatně jednu věkovou kategorii;
porotci jsou odborníky v daném oboru, předpokladem je vystudovaný obor zpěv minimálně na středoškolské úrovni, proto je rozhodnutí poroty v předkolech a hlavní soutěži
konečné a neexistuje možnost revize tohoto
rozhodnutí; během soutěže je vyhlašována také cena diváka – ta je udělována na základě
ankety mezi přítomnými diváky. Hlasy diváci
odevzdávají na hlasovacím lístku, který obdrží
při vstupu do sálu před soutěží. Hlasovací lístek je společný pro všechny tři kategorie a je
vybírán bezprostředně po skončení soutěže.
Účastníci soutěže mohou hlasovat jenom pro
kategorie, ve které sami nesoutěží, každý divák může hlasovat jenom jednou; soutěžící,
který vyhrál hlavní cenu a stal se tím pro jeden
rok „Brdským kosem“ ve své věkové kategorii,
se již nemůže v následujících letech zapojit do
soutěže ve stejné věkové kategorii. Toto omezení se netýká těch soutěžících, kteří byli oceněni cenou diváka.
Podmínkou pro účast je řádně vyplněná
a v termínu odevzdaná přihláška – uzávěrka
přihlášek je 2. listopadu 2007. Přihlásit se je
možné písemnou formou, nebo e-mailem.
Formulář přihlášky bude k dispozici v kanceláři MKS Mníšek pod Brdy nebo v základní škole Mníšek pod Brdy.
V případě, kdy se účastník chce přihlásit emailem, bude přihláška odeslána po dotazu
na jeho mailovou adresu.
Adresa soutěže je brdskykosmnisek@seznam.cz, další podrobnosti naleznete na internetu na www.mnisek.cz v Kalendáři akcí
(v pravém sloupci nahoře) a snímky z předchozích ročníků ve Fotogalerii na těchto webových stránkách.
Kontakty:
Jaroslava Křížová, Zahořany 2, 252 10 Mníšek pod Brdy, 318 581 465, 603 114 024
Mgr. Jarmila Balková, vedoucí MKS Mníšek
pod Brdy, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod
Brdy, tel. 318 592 280, 605 064 921
Kino Mníšek pod Brdy
V zimě hraje mníšecké kino pouze v sobotu od
20 hodin, není-li uvedeno jinak.
Sobota 3. listopadu – Gympl (ČR) hrajeme od
18,00 a od 20,00 hod.
Sobota 10. listopadu – Transformers (USA)
Sobota 17. listopadu – Divoké vlny (USA) –
hrajeme od 16,00 a od 18,00 hod.
Sobota 24. listopadu – Bourneovo ultimatum
(USA)

20. října 2007 / ročník 13.10 / Dobřichovice

: Kino Radotín
2. pátek – 17 a 19:30 hodin (GB)
HVĚZDNÝ PRACH
Zamilovaný Tristan putuje napříč čarovnou zemí při pátrání po padlé hvězdě.
3. sobota – 17 a 19:30 hodin (USA)
KOŘENÍ ŽIVOTA
Kate coby výtečná kuchařka, ale chladná žena, nachází cestu ke své neteři i k fešnému
Nickovi.
4. neděle – 17 a 19:30 hodin (USA)
SKANDÁL
Příběh Clifforda Irvinga, kterému se v 70. letech podařilo vydat falešnou biografii o světoznámém letci H. Hughesovi.
9. pátek – 17 a 19:30 hodin (ČR)
VRATNÉ LAHVE
10. sobota – 17 a 19:30 hodin (USA)
MR. BROOKS
Earl Brooks vypadá jako vzorný manžel, otec
a podnikatel, až na to, že má ještě své druhé,
podstatně nepříjemnější já.
11. neděle – 16 a 19 hodin (USA)
TRANSFORMERS
Autoboti a Decepticoni si to rozdávají na Zemi
a lidé se jim do toho drobet pletou.
16. pátek – 17 a 19:30 hodin (SRN)
MŮJ VŮDCE:SKUTEČNĚ SKUTEČNÁ SKUTEČNOST O ADOLFU HITLEROVI
17. sobota – 17 a 19:30 hodin (USA)
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
Agent bez paměti Jason Bourne obhajuje své
jméno a získává svou minulost i budoucnost.
18. neděle – 17 a 19:30 hodin (BELG/GB)
IRINA PALM
Co všechno neudělá obstarožní žena v domácnosti pro nemocného vnuka, aneb zrod
hvězdy londýnských erotických salonů.
23. pátek, 24. sobota, 25. neděle – 17 a 19:30 h
MEDVÍDEK (ČR)
Osudy tří kamarádů, z jejichž okolí, včetně
manželek, nikdo netuší, jaké mají tajemství.
30. pátek – 17 a 19:30 hodin (ŠVÝC)
BREAKOUT
O životě předměstských gangů, o cti, přátelství a lásce, o útěku z mizerného života pomocí hudby a tance.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ KINO RADOTÍN
4. neděle v 15 hodin / KAMARÁD KAPŘÍKŮ
18. neděle v 15 hodin / CO TO BOUCHLO?
25. neděle v 15 hodin / ČERT A KÁČA

Dùleitá
telefonní èísla
Linka tísňového volání
112
Záchranná služba
155
Policie
158
Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
25771−1730
Záchranná služba Řevnice
25772−1555, 25772−1666
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111 nebo 974−882−103
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Městská policie Dobřichovice
602−253665
Poruchy elektřiny STE a.s.
840 850 860
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o.
25164−2203,
602−311274, 606−692781
Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 25771−0933
Informační kancelář Dobnet o. s.
775−362645
Vydává Městský úřad Dobřichovice
a rozšiřuje zdarma do všech domácností.
IČ města: 241181
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 20. října 2007
Uzávěrka příštího čísla je 15. listopadu
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V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
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