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SLOVO STAROSTY
: Podzimní úklid parku
Skončily prázdniny a začíná podzim. S tím je
spojeno i padání listí a nepořádek spojený s tímto listím v ulicích, v parku apod. Před časem probíhala v naší obci iniciativa ze strany rodičů, někdy i školy ohledně úklidu v obci. Sebralo se
vždy neuvěřitelné množství odpadků a účastnilo se této akce poměrně mnoho rodičů a dětí.
Nyní zajišťují úklid technické služby, ale velmi
bych přivítal, pokud by byl někdo ochotný zorganizovat podzimní úklid parku zaměřený zejména na to, aby se ho účastnily děti. Jednak
park používají asi nejvíce a jednak si tím vybudují k tomuto místu větší vztah. Pokud by tedy
někdo měl chuť tuto akci zrealizovat, může mě

kontaktovat na e-mailu starosta@dobrichovice.cz. Úklid se může týkat i dalších částí obce.
Vzpomínám si na návštěvu naší spřátelené obce ve Francii, kde mají takovéto uklízecí dny
v jednotlivých ulicích. Účastní se ho všichni obyvatelé ulice, pečlivě celou ulici včetně chodníků
uklidí a odpoledne mají pak posezení u vína.
Má-li někdo chuť něco takového organizovat
prosím ozvěte se.

: Budování pøechodù pro
chodce v Tyršovì ulici
Po několika letech jednání se konečně podařilo projednat umístění přechodů pro chodce
v Tyršově ulici a to v místech u Hýčkané ulič-
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ky (U Caldů) a u ulice Svážné. Oba přechody
by měly být vybudovány firmou STRABAG
nejpozději do konce tohoto roku. Součástí zřizovaných přechodů budou i lampy s intenzivním osvětlením tzv. Zebry.
U přechodu u ulice Svážné dojde na jedné straně k vybudování bezbariérového nájezdu na
chodník a bude zde umístěna i slepecká vodící
dlažba. U přechodu v Hýčkané Uličce bude nutné vybudovat tyto úpravy oboustranně. Na straně u Caldů bude vybudována i část nového
chodníku. Věřím, že tyto přechody přispějí k větší bezpečnosti těchto dvou nebezpečných míst.

: Rekonstrukce ulic
Na Plzeòce a Pod Strání
Práce na rekonstrukci těchto dvou ulic se blíží
ke konci. Rekonstrukce v této lokalitě byly o to
obtížnější, že nebylo možné zřídit objízdnou
trasu a tak obyvatelé těchto ulic jezdili každý
den přes staveniště. Přestože jsem se zde setkal s nějakými stížnostmi na provoz stavby
myslím si, že provoz přes staveniště bylo vhodnější řešení než ulici pro veřejný provoz na dva
měsíce úplně uzavřít. Obě ulice ještě čeká
v budoucnu uložení telefonních kabelů do země. Pro tuto akci byly pod nové povrchy položeny chráničky, aby nedošlo k porušení nových povrchů. Bohužel se nepodařilo časově
obě akce sloučit, neboť práce na rekonstrukci
vozovky musí být dle podmínek získané dotace ukončeny nejpozději do konce října.
Michael Pánek

Vinařské slavnosti

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Analogové vysílání
z Cukráku konèí
Po mnoha novinových, televizních i dalších
oznámení, že analogové, tj. staré klasické vysí-

lání signálu, který vstupuje do našich televizních
příjímačů bude končit, se stává skutečností.
Dnem 31. října 2009 skončí analogové vysílání
tří programů – ČT1, Nova a Prima. Program ČT
2 byl již odpojen o rok dříve, v září roku 2008.

To znamená, že po odpojení analogových vysílačů nebudete moci z Cukráku přijímat ve
starých televizorech žádný, opakuji ŽÁDNÝ televizní program. Dobrá zpráva ale je, že z Cukráku je již mnoho měsíců souběžně vysílán
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i nový, moderní a hlavně kvalitou lepší, digitální televizní signál, takže pokud jste již na digitální příjem nepřešli, je nejvyšší čas to udělat
nyní. Jak tedy na to?
pokud přijímáte televizní signál přes internet, kabelem nebo ze satelitu, nemusíte dělat
nic a další řádky se na vás nevztahují.
pokud přijímáte signál přes anténu, společnou nebo pouze vaši individuální, je jednou
z cest zakoupit si zcela nový televizor, který má
v sobě již zabudováno zařízení, které digitální
signál bez problému přijímá. To ovšem stojí nemalé peníze a hodí se tedy zejména pro ty, kteří jsou se svým starým přijímačem již nespokojeni a chtěli by si nový koupit tak jako tak.
daleko levnější a jednodušší způsob je,
koupit si v obchodě malou krabičku, která se
ošklivě česky nazývá SET-TOP-BOX (lidé tomu říkají setoboks), ten připojit ke konci kabelu z vaší antény, druhým koncem zasunout do
anténní zdířky vašeho televizoru a je hotovo.
Setopboxy zakoupíte všude, i v Dobřichovicích, a dostanete je již od cca 700 Kč. Zapojení setopboxu je jednoduché, je dobře popsáno v návodu, pokud se na to ale přesto
necítíte, určitě vám v obchodě, kde jste krabičku koupili, poradí nebo pomohou.
po instalaci setopboxu je nutné podle návodu tuto krabičku naladit na všechny vysílané a tedy i pro vás přístupné vysílače a programy. To většinou provede setopbox sám
během několika málo minut a váš systém je
připraven přijímat digitální signál. Nyní je digitální nabídka z Cukráku následující: ČT1, ČT2,
ČT 24, ČT4 Sport, Prima, Primacool, Nova,
Nova Cinema, Očko, Public TV a Z1.
v některých případech mohou nastat problémy s vaší televizní anténou. Někdy může
být signál do setopboxu moc silný, zejména
používáte-li anténní předzesilovač, jindy naopak zase slabý, což se vám objeví na obrazovce místo vašeho oblíbeného programu.
Zvláštní kapitolou jsou společné televizní antény, kde by majitel domu nebo bytové družstvo měli zajistit úpravu společné antény pro
digitální příjem. Ale v našich podmínkách, kdy
máme Cukrák na dohled, to bude zřejmě velmi ojedinělý problém.
Nebojte se digitalizace televizních signálů. Obraz budete mít kvalitnější, budete moci i na vašem starém přístroji přijímat více programů
bez jakékoliv další úpravy a zdarma, ale na
druhé straně kvalitu obsahu programů žádná
digitalizace nezlepší.
Další podrobnosti najdete na internetu na adrese www.digitalne.tv nebo na bezplatné informační telefonní lince číslo 800-906030.
vk

: Sbìr a odvoz nebezpeèného
odpadu
V sobotu dne 7. listopadu 2009 bude v Dobřichovicích probíhat svoz nebezpečného odpa-
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du. 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.
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu organizuje a platí městský úřad obvykle 2x ročně.
PH

: Nové internetové stránky
mìsta
Město Dobřichovice spouští na přelomu září
a října své internetové stránky www.dobrichovice.cz se zcela novou grafickou úpravou
i strukturou menu. Zpracování designu nových
stránek bylo zadáno společnosti GALILEO
Corporation, s.r.o., která se specializuje na
tvorbu internetových stránek měst a obcí. Nespornou výhodou nových stránek bude to, že
zprávy, obrázky i samotné menu stránek bude
moci být editováno zaměstnanci městského
úřadu. To u stávajících stránek nešlo, jakoukoli úpravu stránek, včetně například přidávání
novinek z kultury či aktuálních informací, bylo
nutno zadávat profesionálním webmasterovi.
To často vedlo k průtahům v aktualizaci
a z nich vyplývající neaktuálnosti webových
stránek, za níž se všem omlouváme.
Staré internetové stránky poběží po určitou
dobu paralelně se stránkami novými, které
však již nebudou dále aktualizovány. I když je
pravděpodobné, že se zpočátku nové stránky
neobejdou bez drobných nedostatků, věříme,
že jejich plné zprovoznění proběhne rychle
a s obsahem i grafikou stránek budete spokojeni. Určitě uvítáme vaše připomínky, co na
stránkách dále zlepšit či doplnit.
PH

protáhneme svaly, budeme se věnovat Vašemu držení těla, zlepšíme Vaši jistotu při chůzi
a snad i Vaši náladu. Zájemce prosíme, aby
přinesli potvrzení od ošetřujícího lékaře, zda
mohou na kondiční cvičení docházet. Lékařskou prohlídku je možné absolvovat i u nás.
S sebou si přineste tričko, tepláky a sportovní
obuv. Cena permanentky (obsahuje 10 cvičení) je 800,- Kč, jednotlivá lekce stojí 100,- Kč.
Další informace v recepci CKP – tel:
723603600, 257713076. Těšíme se na Vás!
S pozdravem, CKP Dobřichovice

: Kráde hlavní ceny na
vinaøských slavnostech
Na letošních vinařských slavnostech jsme se
setkali s neuvěřitelnou drzostí zlodějů, kteří odcizili přímo z nádvoří zámku hlavní výhru soutěže pro veřejnost – prosklenou chladničku, resp.
vinotéku Whirlpool v hodnotě 20 tis. Kč. Ke krádeži došlo těsně po půlnoci ze soboty 29. 8. na
neděli 30. 8. Pachateli byli dva mladíci zhruba
ve věku mezi 25 a 30 lety, jeden vyšší štíhlý,
druhý menší (cca 165 cm) svalnaté postavy,
oba ostříhaní na ježka v mikinách s kapucí. Ti
byli viděni jednou z brigádnic, pracujících na organizaci slavností. Na její dotaz, kdo jsou
a kam vinotéku odnášejí, odvětili, že ji odvážejí
domů k výherci. Bohužel brigádnice neověřila
u pořadatelů, zda se jedná o skutečné výherce
a k pravému výherci se vinotéka již nedostala.
Chtěli bychom tímto požádat všechny, kdo se
v uvedené době ještě zdržovali na nádvoří dobřichovického zámku či v okolí Křižovnického náměstí a podezřelých mladíků odnášejících vinotéku přes Křižovnické náměstí si všimli, aby se
se svým svědectvím obrátili na Městský úřad
Dobřichovice (tel. 257712182) nebo přímo na
služebnu policie Řevnice (tel. 257721494). Vinotéka připomíná svým vzhledem větší lednici
a pachatelé ji museli odvézt autem (viz fotografie). Vzhledem k tomu, že v době krádeže bylo
na slavnostech ještě poměrně dost návštěvníků, je velmi pravděpodobné, že si pachatelů
mohl někdo všimnout.
Děkujeme, Městský úřad Dobřichovice

: Rehabilitaèní cvièení pro
seniory
Centrum komplexní péče Dobřichovice nabízí
od září 2009 rehabilitační cvičení také našim
seniorům. Setkávat se budeme v tělocvičně
CKP v ulici Na Vyhlídce každý čtvrtek od 10.00
do 11.00. Cvičení vede fyzioterapeutka Markéta Jánská. Cvičit se bude na podložkách, které
jsou u nás k dispozici, v mírnějším tempu a za
doprovodu příjemné hudby. Procvičíme klouby,

Takto vypadala
ukradená vinotéka
strana 2

Dobřichovice
Informační list

: Vinaøské slavnosti 2009
V sobotu 29. srpna, tradičně poslední srpnový víkend, se konaly již posedmé dobřichovické Vinařské slavnosti. Tento festival vína
(nikoliv vinobraní) přilákal do našeho města
mnoho hostů, ale přišli ve velkém počtu i domácí. Křižovnické náměsti, nádvoří zámku
i prostor před kostelem byly nabité k prasknutí. Lidé přicházeli, korzovali, ochutnávali
a vybírali si z desítek druhů vín, bavili se při
různých programech a setkávali se zde se
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svými přáteli, se kterými se často neviděli od
minulých vinařských slavností. Letošního
svátku vína se zúčastnilo neuvěřitelých
4.000 lidí.
K zábavě vyhrávala výborná dixielandová kapela Steamboat Stompers, několikrát jsme
slyšeli místní poberounský populární soubor
Třehusk a po setmění rozjařila veřejnost cikánská kapela svými strhujícími rytmy. Pro děti tam byly různé pouťové atrakce, před kostelem vystoupil klaun, nejmenší poslouchali se
zaujetím pohádku a obě věkové skupiny se se-

šly na šermířském vystoupení skupiny Alotria,
tentokráte v duchu starého Španělska, jeho
rytířů, kavalírů, krásných žen, ale i zloduchů.
Pro veřejnost neviditelnou součástí vinařských slavností je soutěž o Vinaře roku, ve
které letos zvítězilo Vinařství Valihrach se svojí výbornou kolekcí vín. Bližší o soutěži najdete na www.vinarroku.cz.
Vinařské slavnosti se opět vydařily, přálo jim
počasí, svítilo slunce a večer byl vlahý. Již se
můžeme těšit na Vinařské slavnosti 2010.
vk

ZAJÍMAVOSTI
: Pøání k devadesátinám
Karla Gemperleho
Milý Karle,
rádi bychom i na těchto stránkách připomněli
Tvé životní jubileum a připojili se k přání, které v zářijovém čísle Kukátka vyslovili Tví někdejší spoluhráči a členové současného volejbalového oddílu. A k tomuto přání pevného
zdraví, svěží mysli a životní pohody připojujeme i své poděkování za vše, co jsi nejen pro
tento oddíl, ale i pro celou dobřichovickou sokolskou jednotu vykonal.
Výbor TJ SOKOL a redakce Informačního listu

: Mìsíc ØÍJEN
Název měsíce pochází od slova říje (jelení)
a ta od slova řváti.
Říjen příliš neovlivňují předchozí měsíce ani
on sám to nečiní. Zpravidla ale po teplejším říjnu následuje i teplejší listopad. V říjnu často
panují nejjasnější dny, ale někdy také trvalé
deště, v letech 1956 a 1960 napršelo přes
100 mm srážek. V říjnu 2007 napršelo v Dobřichovicích naopak jen 13 mm srážek.
Zajímavé pranostiky jsou např.:
„Říjen když blýská, zima plíská“ (plískanice) nebo „V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc“ (úrodě žaludů věnovali předkové pozornost, bylo to důležité krmivo pro prasata).
Kritickými pranostikovými dny je 16. říjen – Havel (8 pranostik), např. „sv. Havel stojí za to, jaké bude příští léto“ a 28. říjen – Šimona a Judy
(8 pranostik), např. „Šimona a Judy – zima je
všudy“.
Průměrná říjnová teplota je 9,7°C, teplé říjny
byly v letech 1795 (13,8°C), 1811 (13,6 °C),
1966 (13,2°C) a 2001 (13,7°C), studené pak
v letech 1786 (5,7°C), 1871 (6,6°C), 1905
(5,6°C), nebo 1922 (6,3°C).
Teplotní rekordy k danému dni: 2. a 3. 10.
2001 26,1°C, 4. 10. 1929 27,2°C a dále 6. 10.
1942, 17. 10. 1967, 21., 22. a 26. 10. 1989, 23.
10. 1998, 24. 10. 2004, 27. a 29. 10. 2006, 30.
10. 1841 a 31. 10. 2001.

Naopak nejchladnější říjny byly 8. 10. 1784 -2,1
°C, 23. 10. 1777 -6°C a 31. 10. 1920 -7,5°C.
Říjnové povodně se vejdou do velikosti desetiletých a nejsou tak významné. Větší byla jen
v roce 1629.
Vybráno z análů:
Skrze dlouhotrvající deště v říjnu téhož roku po dobu 11 dnů kdy nepřetržitě pršelo
vznikla záplava nejen v Čechách a Labe
způsobilo velké škody (C. G. Potzsch 1074)
V tomto roce bylo tak lacino po celých Čechách, že strych žita přišel na 22 pfeniků,
jedna slepice 2 pfeniky, 8 slanečků a 12 vajec na 1 pfenik (Strnad rok 1280)
Léto bylo příliš studené a deštivé, vinobraní
skrovné a pozdní až okolo svátků Šimona
a Judy (18. 10.), víno všech bylo jako žlučí
a hrozny velmi trpké. (Zbraslavská kronika
1335)
Téměř po celé Evropě panovala tak neuvěřitelná studená a dlouhotrvající zima od října do března (1694/1695 extrémně tvrdá
zima – nejstudenější v 17. století) (C. G,
Potszch 1695).
Ing. Pavel Kyzlík

: Blázníš? No a!
Modrý domeček v Řecnicích se touto akcí chce
připojit k týdnům duševního zdraví, který pořádá v Praze FOKUS (www.fokus-praha.cz )
Týdny duševního zdraví jsou sérií humanitárních akcí s tradicí od roku 1990.Týdny pro duševní zdraví vrcholí 10. října. Tento den vyhlásila mezinárodní organizace World Federation
for Mental Health „Světovým dnem pro duševní zdraví“.
Smyslem těchto akcí je co nejvíce informovat
veřejnost o problematice duševního zdraví,
mentální hygieně jako prevenci duševního
onemocnění i o aktivitách organizací působících ve zdravotně sociální oblasti a tím přispět
ke zlepšení postoje k duševně nemocným
a ke větší toleranci společnosti.
Zveme tedy naše zákazníky a širokou veřejnost v týdnu od 5. do 12. října do naší kavárny

a celého Modrého domečku, který se v tyto
dny otevře více než jindy.
Týden duševního zdraví zahájíme tím, že každý zákazník od nás na požádání, v pondělí 5.
října 2009, obdrží čaj na relaxaci mysli zdarma. K umocnění pohody a uvolnění bude v kavárně znít po celý týden esoterická a relaxační
hudba. Atmosféru podtrhne i výstava fotografií
ze dvou let existence Modrého domečku. Ve
světle svíček budete moci vdechovat libé vůně, které rozjitří Vaše smyslové vnímání a pomohou Vám na chvíli zastavit a zamyslet se
nad svým vnitřním světem a pocity.
Hned v pondělí 5. října od 18 hodin všechny srdečně zveme na volnou besedu s psychoterapeutkou Karin Řehákovou a psychiatričkou
Magdalenou Richterovou. Dozvíte se zajímavosti o tom jak správně relaxovat, jak předcházet duševnímu vyčerpání, syndromu vyhoření
a dalším nemocem naší duše. Jak rozpoznat
symptomy některých duševních nemocí i kam
se v takovém případě obrátit a jak se zachovat.
Ať se Vám to zdá málo pravděpodobné, z vlastní zkušenosti vím, že se to může stát každému,
přestože byl vždy zdráv a plný energie. Proto je
dobré vědět něco více o tom, co s námi může
trvalý stres udělat. Každý účastník si na vlastní
kůži bude moci vyzkoušet blahodárné účinky
relaxace i zážitkovou hru, při které lépe pochopí pocity duševně nemocných. A navíc obdrží
malý dárek od dětí ze stacionáře. Diskutovat
můžete i se samotnými zaměstnanci. Rádi
Vám odpovíme na všechny otázky, které Vás
v průběhu besedy napadnou. Těšíme se na neobyčejné setkání s Vámi!
K týdnu duševního zdraví se připojí i Stacionář v Dobřichovicích, který bude mít od 5. do
9. října otevřené dveře pro veřejnost. Zaměstnanci i klienti ukážou prostory stacionáře a představí svou činnost všem zájemcům.
Vhodná doba pro Vaši návštěvu je od 9.00
hod do 15.00 hod. Kromě úterního odpoledne, kdy jsou děti na hippoterapii. Více na
www.os-naruc.cz.
Za kolektiv o. s. Náruč
Šárka Hašková
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Naše druhé záøí
Naše druhé září začalo v občanském sdružení Lumen úklidem a stěhováním. Stěhovali
jsme se zpět do prostor, které máme k dispozici od září do června. Nevěřili jsme, kolik věcí
jsme za minulý školní rok nashromáždili a kolik jsme jich proto potřebovali přestěhovat!
Ještě že nám pomohlo nejen hodně kamarádů, ale i dětí.
Téměř na začátku září se rozběhl denní klub
malých dětí Lumek, který je letos jako novinka
celodenní, a ve čtvrtek a pátek ještě navíc dopolední klub malinkých dětí Lumeček. Přiví-

tali jsme mnoho nových tváří a k naší radosti
i mnoho „starých malých známých“ . Narozeninová víla popřála několika dětem již v září k narozeninám a tím se poklidný rytmus chodu
Lumku uvedl do známých bezpečných kolejí.
V Lumenu kromě Lumku začal také řízený
program Herny pro maminky s dětmi, výtvarka s keramikou, angličtina pro nejmenší
a hodiny češtiny. Rozběhl se i Kurz pro děti
s odkladem školní docházky, který finančně
podporuje Městský úřad Dobřichovice a který
probíhá v budově Základní školy Dobřichovice, uskutečnila se první z Podzimních přednášek na téma „Co má vlastně umět?“.
Jak se tak nenápadně léto překulilo do podzima, začal foukat vítr, přišla michaelská doba

a s ní nás čeká i boj s drakem, který se pravidelně v tuto dobu usazuje na břehu naší Berounky. Jak to s drakem dopadne, to se uvidí
na Drakiádě na začátku října.
Renáta Bartoníčková, www.ilumen.cz

: Èernošický Oktoberfest
aneb pivní slavnosti na
Masopustním námìstí
v Mokropsích
Hostinec u Mlynáře a Město Černošice vás
srdečně zvou v sobotu 17. října od 10.00 na již
třetí černošický „Oktoberfest“, který se uskuteční v zatepleném maxistanu na půvabném
Masopustním náměstí v Mokropsech.
A co na vás čeká ?? Samozřejmě až 18 druhů piva, (například Plzeňský Prazdroj, Krušovice, Svijany, Bernard, Kouty, Novoměstský pivovar Praha, Pivovar Nymburk, Regent,
Lobkowicz atd.). Něco k pivečku, speciality
české kuchyně a spousta zábavy při živé muzice. Ve stanu i v hostinci se budou podávat
grilované klobásy, vepřové a kuřecí steaky,
bude uzená šunka, uzená krůta, poctivá gulášová polévka a česnečka, samozřejmě nebudou chybět takové pochoutky jako jsou domácí bramborové placky, ovarové koleno
a tradiční guláš. Dojde i na soutěže, kromě jiného v pití piva. Toho, kdo zdolá tuplák nejrychleji, čekají hodnotné ceny. O dobrou zábavu se postarají kapely Balzám, Třehusk,
Animus Band Radka Nováka a výtečný
Acoustic Noise Band. Dá se očekávat, že rodiče přijdou za doprovodu svých dětí a s nimi
se také počítá. Připraven pro ně bude skákací
hrad, kolotoč a několik tupláků cukrovinek.
Pavel Blaženín

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Volejbalová gratulace
V říjnu t. r. oslaví své devadesátiny bratr Karel
Gemperle, v padesátých a v šedesátých letech spiritus agens veškerého dobřichovického volejbalového dění. Nejenže byl jedním
z těch, kteří stáli u zrodu volejbalového oddílu, ale po řadu let vedl jako kapitán družstvo
mužů, které ve své době hrálo krajský přebor
I. třídy, což byla tehdy soutěž srovnatelná
s dnešní 2. ligou. Jako trenér přitáhl pod vysokou síť celou řadu mladých hráčů a hráček,
kteří ve volejbalové tradici úspěšně pokračovali a položili tak základy nynějších úspěchů
dobřichovické odbíjené. Je rovněž známo, že
byl dlouhou řadu let jedním z čelných členů
výboru TJ Sokol Dobřichovice, působil zde jako místostarosta a také jako hospodář.
Milý Karle, touto krátkou připomínkou Ti chtějí
poděkovat všichni ti, kteří s tebou hrávali nejen
volejbal, ale ve vlacích k mistrovským utkáním

(tenkrát se nejezdilo auty) i mariáš, a také ti,
kterým si dovedl poradit, když to potřebovali.
K Tvým devadesátinám Ti do dalších let přejí
pevné zdraví, svěží mysl a životní pohodu nejen všichni někdejší spoluhráči, ale i všichni
členové nynějšího volejbalového oddílu.
HgS

: Volejbalová sezóna
2009−2010 zaèíná
Krajský přebor žen 2. třídy, v němž startují dvě
družstva našich žen, už dokonce začal, a to
pro oba naše celky úspěšně; u družstva C,
které podalo přihlášku opožděně, lze přitom
jako úspěch hodnotit i to, že bylo do soutěže
dodatečně vůbec přijato.
Ke dni 13. září sehrálo Béčko osm zápasů, z toho sedm vítězných: zvítězilo nad Slaným 3:0
a 3:1, nad Zdicemi B 3:0 a 3:0, nad Novým Strašecím 3:1 a 3:0 a nad Nučicemi v prvním utkání

3:0; ve druhém však prohrálo 3:2. Céčko k uvedenému datu odehrálo šest zápasů, vesměs vítězných: s Berounem 3:0 a 3:1, s Nučicemi 3:0
a 3:1 a s Dobříší 3:0 a 3:0. Poslední letošní domácí zápasy sehrají obě družstva 3. října – Béčko s Berounem, Céčko se Zdicemi B. Podzimní
část soutěže uzavřou října října – Béčko v Dobříši, Céčko v Komárově. Jarní část krajského
přeboru bude zahájena 24. dubna 2010.
Krajský přebor mužů 1. třídy zahájí naši muži
B doma 17. října s Čelákovicemi; další domácí utkání hrají 7. 11. s Tuchlovicemi, 21. 11.
s Nymburkem a 5. 12. s Mělníkem.
V druhé lize žen má naše Áčko na programu
tato domácí utkání: 10. října s Jihlavou, 24. října s Nuslemi B, 14. 11. se Stavební fakultou
Praha a 28. 11. s Jaroměří; další domácí zápas
sehraje naše ženy až 16. ledna s Vamberkem.
První ligu mužů zahájí naši muži A už 2. října
domácím utkáním s Prosekem; další domácí
zápasy budou hrát ve dnech 9. října s ČZU
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Karel Gemperle jako trenér dorostenek Sokola Dobřichovice

Praha, 10. října s MFF Praha, 30. října s Českými Budějovicemi, 31. října s Brnem B, 20. 11.
s Odolenou Vodou a 21.11. s Chomutovem.
Pozvání na všechna uvedená utkání od všech
hráček i hráčů vyřizuje HgS.

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Ohlédnutí za „Doteky“

: Alotria opìt na zámku

Zámecký velký sál se ve čtvrtek 10. září navečer rozezněl tóny houslí a violy. Na programu
byly „Doteky“ Jany Vonáškové – Novákové
a Jany Vavřínkové.
Dovolte mi nejdřív představit ty, které naplnily
sál.
Jana Vonášková – Nováková hraje na housle,
je laureátkou několika mezinárodních soutěží,
v roce 2000 zvítězila v česko – slovenské
soutěži Talent roku. Vystupovala v mnoha
prestižních sálech po celém světě, v roce
2003 se stala laureátkou festivalu Juventus
v Cambrai, ve Francii. Spolu s Janou Bouškovou (harfa) je jediná česká držitelka tohoto
ocenění.
Jana Vavřínková, začala studovat hru na violu
na konzervatoři v Českých Budějovicích, v roce 2000 zvítězila na prestižní mezinárodní interpretační soutěži Beethovenův Hradec. Působí jako vedoucí skupiny viol v Komorním
orchestru Berg, a na této pozici se s kolegy
střídá i v nově vzniklém komorním orchestru
Roxy ensemble. Jako pedagog vyučuje v ZUŠ
Černošice a je lektorkou hry na violu na New
York's University v Praze.
Obě Jany potěšily diváky skladbami J. S. Bacha, J. Haydna, M. Vieuxtempse a B. Martinů.
Loni vystupovaly v Kralickém kostele, letos si
vybraly dobřichovický zámek. Doufám, že se
za rok opět setkáme.
Koncert se uskutečnil za finančního přispění
Středočeského kraje.
-vc-

Černošická Alotria, skupina historického šermu za podpory města Dobřichovice a Černošice uspořádala velký historický a šermířský
festival, na kterém vystoupilo celkem 11 skupin. Festival se konal na zámku dne 5. září celé odpoledne a večer. Kromě mnoha ukázek
středověkých bojů meči, šavlemi, kopími, sekerami, řetězy, klacky a dalšími rekvizitami jste
se mohli podívat do středověké vesnice s tržištěm a dobovou krčmou, shlédnout historic-

ké tance, ale i výstavu kreseb s tématikou
blízkou festivalu.
Vyvrcholením festivalu byla ohňová show, ze
které vám přinášíme fotografii Hynka Moravce.
vk

: Pøehled dalších kulturních
akcí v Dobøichovicích
Výstavy v Dobřichovicích
Ve středu 30. září v 16:30 zahájí Jan Neubert
v zámku výstavu fotografií Hanuše Pokorné-

Jana Vonášková – Nováková a Jana Vavřínková v zámeckém velkém sále
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Vyvrcholením šermířského festivalu byla ohňová show
ho, žáka 2. B. dobřichovické základní školy.
Výstava bude k vidění do 10. října v prostoru
zámecké chodby.
V neděli 4. října v 17 hodin bude v krbovém
sále zámku zahájena neméně zajímavá týdenní výstava s názvem Život Indiánů v Peru.
Na zahájení zazpívá Michiyo Keiko za doprovodu pana Jaroslava Šarouna. Výstavou provede Dr. Olga Vilímková. Prohlédnout si ji můžete od pondělí 5. 10 do pátku 9. 10. od 16-18
hodin a v sobotu a neděli 14-18 hodin, a to až
do neděle 11. 10.Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude darován Nadaci Inka pro
zlepšení životních podmínek indiánů v Peru.
Netradiční výstava s názvem Idylická doba minulého století – technika a lidé bude k vidění od
28. října do 1. listopadu na zámku i na nádvoří.
První letošní výstava ve Fürstově sále Ivan
a Josef Vokurkovi: Fotografie v básních – symboly nevinnosti se otevře programem Josefa
Fouska „Nemám čas lhát“ v úterý 20. října 2009

no 4.548 krásných, někdy až moc drsných kilometrů. Třikrát přejeli Andy, projeli pod nejvyšší
horou kontinentu – Aconcaguou, pekli se ve vyprahlé pustině kolem Mendozy, poznali chilskou cestu cest – Carreteru Austral, přímo nad
nimi se tyčily malebné vrcholy Fitz Roy a Cerro
Torre, obdivovali sopky, ledovce, deštné pralesy, jezera, dravé řeky i vodopády. Několikrát se
dostali na opravdový konec světa a také si několikrát sáhli až na úplné dno svých sil.
Opět jeli na horských kolech, opět bez doprovodu, vše potřebné si vezli v brašnách.
Přijďte se pokochat obrázky a poslechnout si
Lucii – první Češku, která na kole objela svět
– a jejího životního partnera Michala. Prostřednictvím obrázků a živého komentáře, za
doprovodu chilské a argentinské hudby vám

oba zkušení cyklocestovatelé přiblíží, jak se
jezdí na kole v Patagonii.
Součástí promítání je i ohlédnutí za průjezdem
Patagonií v roce 2004 při cestě kolem světa,
kdy L+M šlapali jinými lokalitami.
Při prezentaci bude možné zakoupit i některou ze šesti publikací, které oba cestovatelé
dosud napsali – nejnovější knihu o cykloputování Evropou se psem Ernestem, knihu o cykloexpedici národními parky jihozápadu USA
a čtyřdílný cestopis o tříleté cestě kolem světa. Více info o besedách, cestách i knihách na
www.luciemichal.cz
17. října, sobota – Fürstův sál v 19:00
Panu Josefu Klímovi vychází v září knížka
„Vlastníma očima“. Křest knihy s besedou

9. a 10. října, pátek a sobota – Fürstův sál
vždy ve 20:00
Vážení příznivci divadla! Zveme všechny, kdo
neviděli zimní představení v řevnickém kině na
dvě podzimní reprízy do Fürstova sálu v Dobřichovicích. Členky řevnického divadelního
souboru Monika Vaňková, Alice Čermáková
a Terezie Červená se představí v současné
hře americké autorky Clare McIntyre Růžový
šampaňský, kterou pro české diváky přeložila
Alice Nellis. Těšíme se na Vás, podrobnosti
o představení a fotografie najdete na www.divadlorevnice.cz.
11. října, neděle – Fürstův sál v 18:00
Cyklocestovatelé Lucie Kovaříková a Michal
Jon: PATAGONIÍ NA KOLE – Cesta na konec
světa
V cíli téměř tříměsíčního cykloputování po Chile a Argentině měla Lucie s Michalem našlapá-
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i muzikou, pro zájemce i s podepsanou knihou bude u nás v Dobřichovicích.
20. října, úterý – Fürstův sál v 18:00
Výstavu fotografií v básních – symboly nevinnosti Ivana a Josefa Vokurky
zahájí pan Josef Fousek se svým programem
„Nemám čas lhát“. Výstava bude otevřena 24.
10. a 31. 10. (soboty) od 13 – 19 hodin, dále 7.
11. a 8. 11. od 17 – 19 hodin. V rámci této výstavy vás čeká i koncert skupiny Chudinkové,
a to 3. 11. v 17hodin. Pořádá agentura cucumbers – www.cucumbers.cz

21. září 2009 / ročník 15.9 / Dobřichovice

Růžový šampaňský. „Růžový šampaňský???
a o čem to je?“ ptala se švagrová. A já opáčila, že je to hra o třech ženských, které spolu
sdílejí jednu koupelnu. Slyšel to synovec Jiří
a okomentoval to následovně: „Tři ženský
v koupelně? To je nějakej thriller, ne???“ Ještě teď se směju, když si na to vzpomenu. Hra
staví hlavně na textu, který je podle mého velmi vtipný a přirozený a dokonale vystihuje naprosto odlišné charaktery tří žen. Snivé a romantické Jo, která si nestále vymýšlí

a představuje a „ostatní je jí ukradené“. Která
kvůli představám „ideálního partnera“ není
schopná nikoho sbalit. I když, jak říká „někoho
jsem mohla potkat i dneska večer, kdybych se
k tomu opravdu odhodlala. Někoho můžeš
potkat vždycky. Ale někdy si prostě řeknešproč se vlastně snažit?“
Pak je tu pesimistická Mary, poznamenaná životem, která si „připadá jako někdo jinej, má
takovej divnej pocit a rozhodně si není jistá vůbec ničím, natož sama sebou“. A nakonec Cé-

25. října, neděle – Fürstův sál v 15:00
Malé divadélko Praha přijede s pohádkou
pro děti „Karkulka“
28. října, středa – zámek v 17:00
Soubor Ludus Musicus, Město Dobřichovice a Zdeněk Žáček zvou všechny místní i přespolní na Snění o minulosti – kaleidoskop písní, čtení a vyprávění k 28. říjnu. Program
doplní netradiční výstava s názvem „Idylická
doba 20. let minulého století – technika a lidé“,
potrvá do 1. listopadu.
Clare Mc Intyre – Růžový šampaňský
Nedávno se mě ptala švagrová, co připravujeme v divadle. Řekla jsem jí, že zkoušíme hru
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lie, která se všema svýma „kosmetickejma potřebama světa“ jim jde oběma strašně na nervy. Na scéně nebude chybět vana plná vody
a pěny, což možná přinese nečekané situace.
Doufám, že v zápalu hry Jo omylem nezavadí
o špunt a voda... Ani to nechci domyslet. Dou-
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fám, že se spousta žen ve hře pozná. Všechny přece máme svoje sny, tajné představy
i třinácté komnaty a komplexy.
Přijďte se podívat a všechny Vás zvu, do Fürstova sálu v Dobřichovicích. Představení bude
v pátek 9. října a v sobotu 10. října vždy ve

20 hod., v hlavních rolích hrají členky řevnického divadelního souboru Monika Vaňková, Alice
Čermáková a Terezie Červená. A vezměte sebou své partnery a kamarády, třeba nám po
shlédnutí hry lépe porozumí! ( Děti ale určitě nechte doma).

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice, paní Lenka
Kolářová, telefon 603 245 784.
lenka1kolarova@seznam.cz
Pátek 9. října, 19,00
Kostel sv. Mořice, Quartetto Telemann
Komorní koncert v rámci 25. ročníku festivalu
Podblanický podzim
Úterý 20. října, 19,30, Sál Zámečku, Luboš
Beňo (SK) a Matěj Ptaszek (CZ)
Kytarový koncert festivalu „Kytara napříč žánry“. Repertoár: Mississippi blues
30. října od 19 hod. Sál Zámečku Karel Hašler – písničkář a kabaretiér
Pořad ke 130. výročí narození
Kabaret Červená trojka
v Řevnicích!
Dříve to byli Kabaretiéři, dnes vystupují pod
názvem Kabaret červená trojka. Na české
scéně se pohybují již přes deset let a na svém
kontě mají desítky vystoupení. V roce 2005
vznikl jejich první, zcela autorský pořad „Recese z deprese“, který tato trojice představí
koncem října také řevnickému publiku. Nenechte si ujít originální představení plné scének,
písní, skečů, tance a poezie, kořeněné svérázným humorem. Nedílnou součástí je kontakt a improvizace s publikem. Je servírován
s přihlédnutím k historickým kořenům a aktuálnímu dění. Červená trojka vychází z postupů
malých forem, je inspirována francouzským
kabaretem a především dnešní dobou. Jako
základní stavební kameny používá nadsázku,
ironii a satiru. Zakládajícími členy jsou Josef
Hervert, Tomáš Procházka a Jiří Šťovíček.
Představení proběhne v řevnickém kině a to
v sobotu 24. října 2009 od 20:00 hodin. Vstupné 90,-. A nezapomeňte: …kabaret je to, co si
každý pod tímto názvem přestavuje.
RB
Kulturní akce občanského sdružení Náruč
v Modrém domečku na náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice. www.os.-naruc.cz
Otevírací doba galerie i kavárny je pondělí 1219h, úterý-pátek 9-19h, v sobotu a neděli 1017h

Fotografické střípky Jana Černého
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Kavárna Modrého domečku
Od 1. do 29. října zde probíhá výstava fotografií ze dvou let fungování Modrého domečku a jeho akcí, nazvaná „Už dva roky!“
Zahájení týdne duševního zdraví
Pondělí 5. října – Čaj na uvolnění mysli
ZDARMA pro každého! Od 18 hodin volná
beseda pro všechny s psychoterapeutkou Karin Řehákovou a psychiatričkou Magdalenou
Richterovou, relaxace, zážitková hra ( viz níže)
Pondělí 2. listopadu – v 18 hod. bude zahájena vernisáž výstavy „Toulky českým světem“, fotografické střípky Jana Černého,
17letého studenta střední školy fotografické,
filmové a televizní ve Skalsku u Mladé Boleslavi, který byl klientem oddělení CESTA
v Řevnicích. Výstava potrvá do 21. listopadu.
Galerie Modrého domečku
1. října v 19h bude zahájena vernisáž výstavy
akvarelových obrazů na hedvábí od Alice Végrové, určená pro širokou veřejnost. Tato výtvarnice a psychoterapeutka je držitelkou ceny Franze Kafky za uměleckou činnost
a přínos evropské kultuře.Od roku 1974 vystavovala svá díla po celé republice ale také
v Londýně, Barceloně a Bayreuthu. Jsme rádi,
že ji v rámci týdnů duševního zdraví můžeme
přivítat i u nás.
Dne 3. listopadu v 18.30h vás zveme na
vernisáž výstavy obrazů Mag.Yvonne Baalbaki, která používá techniku voskové olejové
barvy a barevných pastelů. Expozici si můžete
prohlédnout až do 29. listopadu.
Modrý Domeček
Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice. www.os.-naruc.cz
Kino Řevnice – Říjen 2009
PÁTEK 2.10.
20:00 TULPAN /fk/
Komedie, Něm/ Šv / Kaz / Rus, 2008, 100 min,
55 / 70 Kč*
Půvabný film ze života kazašských kočovníků je příběhem nejen o tom, že chlapi s velkýma ušima to s hledáním družky nemají lehké nikde na světě. Dokonce ani na kazašské
poušti… Režie: S. Dvortsevoy. Hraje: T. Baisakalov
SOBOTA 3.10.
16:00 (děti) VZHŮRU DO OBLAK
Veselé animované dobrodružství, USA, 2009,
96 min, 70 Kč, český dabing
Vydejte se s na cestu do oblak v domě přivázaném na spoustu balónků v jednom z nejhezčích dětských filmů poslední doby. Losování o plakáty!!
20:00 PIRÁTI NA VLNÁCH
Chytlavá komedie, VB / Něm / USA / Fr, 2009,
119 min, 70 Kč
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Po veleúspěšné Lásce nebeské přišli její
tvůrci s dalším trhákem, tentokrát inspirovaným rozhlasovou lodí, jež v 60.letech navzdory všem zákazům pouštěla do strnulého
anglického éteru rock'n'roll. R.: R.Curtis.
Hr.:B.Nighty
STŘEDA 7.10.
20:00 ČLOVĚK Z MRAMORU /fk/
Legendární „trezorové“ drama, Polsko, 1977,
150 min, 46 / 60 Kč*
Mladá dokumentaristka točí film o úderníkovi,
jenž stál modelem pro slavnou sochu. Čím více
se ale seznamuje s jeho pohnutým osudem,
tím méně je pro ni socialistickým hrdinou a o to
více se ukazuje jako člověk „z masa a kostí“…
Režie: Andrzej Wajda. Hrají:K.Janda ad.
PÁTEK 9.10.
20:00 ZAŽÍT WOODSTOCK
Hudební komedie, USA, 2009, 110 min, 70 Kč
Chcete vědět, co se stane, když si skupinka
hudby a lásky chtivé mládeže splete místo,
kde se má konat nejslavnější koncert všech
dob, s obyčejným zapadákovem? „Mejk lav,
nat vór…“ R.:A.Lee. Hr.:D.Martin, E.Hirsch ad.
SOBOTA 10.10.
16:00 (děti) G. I. JOE
Akční sci-fi, USA, 2009, 118 min, 70 Kč, český dabing
Slavná elitní jednotka bojovníků, z nichž každý má zvláštní schopnosti, se má utkat v souboji s nepřáteli, jež chtějí ovládnout svět. Losování o plakáty
20:00 LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie čili legrace, Česko, 2009, 110min,
70Kč
Nejnovější film Marie Poledňákové ze života
středoškolské profesorky je opět plný vtipných
zápletek, prekérních situací a známých herců.
STŘEDA 14.10.
20:00 HANEBNÝ PANCHARTI
Opojné akční drama, USA / Něm,, 200í, 153
min, 70 Kč
Zatímco se mladá židovka Shosanna ukrývá
před Němci v pařížském kině, jinde se pod vedením amerického poručíka (Brad Pitt) formuje židovská jednotka panchartů mající za úkol
likvidovat nacistické elity. R.:Q.Tarantino
PÁTEK 16.10.
20:00 WRESTLER
Drama, USA, 2008, 115 min, 70 Kč
Příběh režiséra D.Aronofskyho pojednávající
o někdejším slavném zápasníkovi je působivou generační výpovědí o bolestném vystřízlivění z amerického pozlátka. V hlavní roli exceluje M. Rourke (nominace Oscar).
SOBOTA 17.10.
16:00 (děti) G-FORCE
Animovaná komedie, USA, 2009, 88 min,
70 Kč, český dabing
Rychlá rota špičkově vycvičených špionážních morčat zasahuje! Navíc při tom zažívá
spousty legrace. Přidejte se a uvidíte sami…
Losování o plakáty!!
20:00 BRUNO

Komedie, USA, 2009, 81 min, 70 Kč
„Ich bin Bruno, největší rakouská gay celebrita
od dob Arnolda Schwarzene-ggera…“ Sacha
Baron Cohen (Borat) opět ukazuje, že legraci
si lze dělat snad opravdu ze všeho. Ostatně
proto ho teď musí hlídat ochranka před muslimskými teroristy, které ve filmu také zesměšnil. Režie:L.Charles.
STŘEDA 21.10.
20:00 MUŽI V ŘÍJI
Komedie, Česko, 2009, 120 min, 70 Kč
Zajímá Vás, jak v jedné jihočeské vísce dopadnou přípravy na mistrovství Evropy ve vábení jelenů …? Tak se přijďte podívat na po
delší době opět dobrý český film. Režie:
R.Sedláček. Hrají:J.Hanzlík, J.Lábus, M.Vančurová ad.
PÁTEK 23.10.
20:00 NA CHVÍLI SVOBODNÍ /fk/
Drama o nejistotě a naději, Rak / Fr / Tur,
2008, 110 min, 55 / 70 Kč*
Příběh tří skupin íránských uprchlíků, jejichž
cesty se protnou v jednom pochybném tureckém hotelu, kde marně čekají na víza… Film
působí velmi autenticky i díky režisérovi
(A.T.Riahi), jenž měl sám podobnou zkušenost.
SOBOTA 24.10.
16:00 (děti) CESTA NA MĚSÍC 3D
Animované dobrodružství, Belgie, 2008, 84
min, 60 Kč, český dabing
Vydejte se spolu s třemi mušími kamarády na
dobrodružnou cestu na měsíc. Díky 3D brýlím,
které dostane každý divák před filmem, budete mít pocit, jako byste se výpravy účastnili na
vlastní kůži. Před filmem losování o plakáty
20:00 KABARET ČERVENÁ TROJKA
(divadlo !!)
Kabaret červená trojka tvoří jak profesionální
herci tak přirozené talenty a na české divadelní scéně se pohybuje přes 10 let. Originální
představení plné humorných scének, písní
a skečů využívajících nadsázky, ironie a satiry,
jež však nesklouzává k laciné zábavě. Více na
www.cervena3.com. Vstupné 90 Kč
STŘEDA 28.10.
20:00 NÁHRADNÍCI
Akční thriller / ŽHAVÁ NOVINKA, USA, 2009,
88 min, 70 Kč
Vítejte v daleké budoucnosti, kde lidé umí klonovat sami sebe. Své odolnější náhradníky
pak posílají za sebe žít a sami vše s nimi „prožívají“ v bezpečí svých domovů. Jenže bezpečí je náhle narušeno, když venku začne řádit
vrah, který likviduje klony ve velkém… Režie:J.Mostow. Hr.:Bruce Willis
PÁTEK 30.10.
20:00 NEZVANÝ HOST /fk/
Romantický / drama, USA, 2007, 104 min, 55
/ 70 Kč*
Život stárnoucího profesora (R.Jenkins nominace Oscar) by zřejmě ustrnul ve stereotypu,
nebýt setkání s mladým Syřanem Tarekem,
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jenž ho začne učit hrát na africký buben a nevědomky tak dá jeho životu nový směr.
R.:T.McCarthy.
SOBOTA 31.10
16:00 (děti) HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Kouzelnická fantasy, VB / USA, 2009, 153 min,
70 Kč
Harryho šestý rok na Škole čar a kouzel je pokažen soubojem mezi Voldemortovými přívrženci a stoupenci dobra, v němž má Harry klíčovou roli.
20:00 RICKY
Komediální „úlet“, Francie / Itálie, 2009, 90
min, 70 Kč
Francois Ozone vypráví svým neopakovatelným způsobem příběh o tom, kterak se narodí miminko, jež umí něco, co běžné děti nedokážou. Nápovědu najdete o tři řádky výše. Už
tušíte?: Hr.:A.Lemy, S.López.
Fotosoutěž Kina Řevnice
Vážení příznivci fotografie, kultury a zábavy,
dovolujeme si vás informovat o vyhlášení fotosoutěže, připravované Kinem Řevnice. Pro
účast v soutěži stačí navštívit nové webové
stránky kina www.kinorevnice.cz, kde lze vložit
své fotografické příspěvky. Realizujte tak
v rámci soutěže své vize a nápady, podělte se
s nimi s veřejností, hlasujte, ovlivněte průběh
celé soutěže. V kultivovaném projevu se meze
nekladou! Soutěžní témata jsou:
1. Digitalizace – vliv techniky a moderní doby
na náš život,
2. Kultura a její odraz v našem životě
3. Zhmotnění filmové postavy, scény
4. 120 let kinematografie v Čechách.
Podrobné informace o pravidlech a termínech
fotosoutěže naleznete na stránkách kina. Zúčastněte se nultého ročníku fotosoutěže a přispějete tím v úsilí provozovatelů kina přetvořit
foyer kina ve výstavní galerii rozličných uměleckých forem! Dobré světlo všem a těšíme se
na vaše příspěvky a hodnocení!
Autor. ROHŠÁ

: ÈERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817,
mail: kultura@mestocernosice.cz,
http://www.mestocernosice.cz
Elisabeth Lohninger Quartet
Odbor kultury MěÚ Černošice vás zve v neděli
4. října 10 od 20.00 do Club Kina na Elisabeth
Lohninger Quartet ( USA) ,Který hraje ve složení Elisabeth Lohninger – zpěv, Walter Fischbacher – klavír, klávesy,
Petr Dvorský – kontrabas, Martin Novák – bicí.
„Nesčetně barev a možností“ – to vám přijde
na mysl, pokud se budete snažit popsat hlasové umění zpěvačky Elisabeth Lohninger.
Zapůsobila na publikum a kritiky svými groovy

STO ZVÍŘAT – Postelové turné
zdůrazňujícími originály a její bezmeznou radostí ze zpívání. Navíc její texty jsou hluboké
a posilující; berou posluchače na cestu do
míst mimo čas a prostor. Kromě pravidelního
vystupování v newyorských hudebních klubech (za všechny např. The Knitting Factory)
navštěvuje často I Evropu. Evropský a americký tisk ji samotnou označuje jako „oslnivou“
a její hudbu jako „nádherně emotivní“, „inspirující“ a „dokonalou“. Elisabeth vystudovala
klasickou hudbu a jazz. V roce 1994 se přestěhovala do New Yorku City a spojila se s pianistou Walterem Fischbacherem, se kterým
založila duo „Perfect Roommates“. Její popsoulové album „Alien Lovers“, vydané v roce
2000 je další ukázkou její stylistické univerzálnosti. Od roku 2002 učí na prestižní New
School Jazz Department v New York. Další
CD z roku 2004 „Beneath Your Surface“ získalo spousty hvězdných recenzí a mělo za
následek řadu koncertů po celé v Evropě. Na
novém CD „The Only Way Out Is Up“ spojila
jazz, pop a drum&bass, aby vytvořila hudební náladu, která je vzrušující, emocionálně nabitá a absolutně autentická. Více viz: www.lohninger.net, www.myspace.com/lohninger
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Irena Budweiserová vystoupí v Černošicích
Po delší odmlce bude v Černošicích opět vystupovat Irena Budweiserová a její doprovodná kapela Fade In. Tentokrát to ovšem nebude v místním kostele, ale v pátek 16. října od
20.30 v prostorách Club Kina. Takže i repertoár je přizpůsoben této klubové prostoře. Irenini příznivci samozřejmě nepřijdou o její oblíbené spirituály a gospely, i když v poněkud
jiných úpravách, více jazzových a podpořených tentokrát i zvukem elektrické kytary. Dále to budou i Ireniny skladby, které nejsou ur-

čeny pro sakrální prostory a mající opět převážně jazzové aranže od Mirka Linky. Posluchače čekají také úplné novinky, ať již převzaté či autorské.
Irenina kapela Fade In je složena z vynikajících muzikantů. Na kontrabas zahraje kapelník Evy Pilarové, spisovatel, ilustrátor, zkrátka
renesanční člověk Vít Fiala. Na elektrickou kytaru se představí spoluhráč Jiřího Stivína, kytarista Jaroslav Šindler. A na akustickou kytaru hraje Mirek Linka, od něhož pochází
většina aranží, a který spolupracuje vedle Ireny např. s Elenou Suchánkovou, Evou Emingerovou a také s nedávno zesnulým Hiramem Bulockem. Vstupné 150 Kč. Předprodej
je zajištěn v trafice na černošickém nádraží
Pavel Blaženín
Hudba Bohuslava Martinů a skladatelů
z období mezi G. F. Händelem
a J. Haydnem
Odbor kultury Černošice vás srdečně zve na
22. října od 19.00 do koncertního sálu Základní umělecké školy Černošice na slavnostní
koncert dua VIOLA D´AMORE u příležitosti
vzniku ČSR. Toto duo hraje ve složení Jiří Šimáček – housle, viola d´amore a Karel Prokop
– klavír, spoluúčinkuje Eva Děkanová – zpěv
Rok 2009 je na hudební jubilanty, které si připomíná celý kulturní svět, opravdu bohatý. Díky vzpomínaným jménům Georg Friedrich
Händel (250 roků od úmrtí), Joseph Haydn
(200 let od úmrtí) a v neposlední řadě i Bohuslav Martinů (50 roků od úmrtí) nám hudební
historie přímo nabízí jakýsi pomyslný symbolický oblouk hudby a jejího smyslu, počínaje hudbou barokní a konče hudbou nedávno minulého 20. století. S tímto záměrem je koncipován
i tento komorní koncert. Zaposloucháme se do
díla Georga Friedricha Händela, Antonia Vivaldiho, Karla Stamice, Wolfganga Amadea Mostrana 10
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zarta, Josefa Haydna a Bohuslava Martinů.
Vstupné 100 Kč. Senioři a děti 50 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Houslový recitál v Černošicích
Srdečně zveme milovníky hudby na koncert
dvou předních českých interpretů. Po nějaké
době vystoupí 3. listopadu od 18.30 v koncertním sále ZUŠ, Střední 403 přední česká
houslistka Jana Vonášková – Nováková a vynikající klavírista Petr Novák. Na koncertě zazní skladby od skladatelů W. A. Mozarta,
K. Pexidra, K. Janovického a L. Sluky. Kromě
všeobecně známého krásného Mozartova
houslového koncertu bude mít publikum možnost uslyšet skladby vynikajících českých
skladatelů 20. století.
Něco málo o Janě a Petrovi. Jana vyhrála několik prestižních mezinárodních houslových
soutěží, např. Talent roku v Praze 2000,
Young Concert Artists Trust v Londýně 2002.
Studovala na Royal College of Music v Londýně a na pražské HAMU. V současné době
je spolu s Jitkou Čechovou a Janem Páleníčkem členkou Smetanova tria. Jana nahrála
několik CD sólových a se Smetanovým triem.
Jako první v České republice získalo Smetanovo trio prestižní cenu The BBC Music Magazine Awards 2007 v kategorii komorních
nahrávek. Petr Novák je laureátem soutěže
Beethovenův Hradec, vítězem Klavírní soutěže Bohuslava Martinů v Praze (1996) atd.
Přijďte, podpořte svou účastí kulturu a klasickou hudbu v Černošicích. Uslyšíte mimořádné
interpretační výkony a odnesete si nevšední
zážitek. Vstupné 100 Kč. senioři a děti 50 Kč.
Těšíme se na Vás,
Odbor kultury a Jana Vavřínková, ZUŠ Černošice
STO ZVÍŘAT – Postelové turné
Město Černošice vás srdečně zve u příležitosti státního svátku „Dne boje za svobodu a demokracii“ v pátek 13. listopadu od 20.30 do
Club Kina Černošice na koncert fenomenální
skupiny STO ZVÍŘAT. Skupina STO ZVÍŘAT
vydala v březnu 2009 své nové, v pořadí již
sedmé album „Postelový scény“. Na rozdíl od
předchozího titulu „Rozptýlení pro pozůstalé“
(2007), které bylo věnováno posledním věcem
člověka, nyní Zvířata přicházejí s třinácti písněmi pojednávajícími o sexu, jeho příčinách
i důsledcích. Album, které vznikalo od června
do prosince loňského roku v proslulém studiu
Sono, se opět nese v klasickém zvířecím stylu, který originálně míchá ska, reggae, rocksteady ale i swing. Nové písně nesou mnohoslibné názvy jako: Erotickej film, Návod jak ji
sbalit, Královna temných spádů či Víno s klokanem. Autorem všech textů je opět saxofonista Tomáš Belko, hudbu napsali stejně jako
na předchozím albu Jan Kalina a Karel Šváb.
Jako hosty si STO ZVÍŘAT pozvalo vokalistky
Dashu a Alenu Průchovou, v jedné písni hos-

Beppe Gambetta – kytara napříč žánry

Jedna z vystavovaných foto z ostrova Mauricius
tuje i Dr. Kary. Základní sestava kapely zůstává od poslední desky nezměněná. Předloňské album „Rozptýlení pro pozůstalé“ získalo
Anděla v kategorii Album roku ska a reggae.
Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek je zajištěn od 12. října v trafice na černošickém
nádraží.
Pavel Blaženín

Beppe Gambetta – kytara napříč žánry
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 25.10
od 20.00 do černošického Club Kina na koncert ,který se uskuteční v rámci mezinárodního
festivalu „Kytara napříč žánry“ Svoji virtuózní
hru na kytaru předvede známý italský kytarista, skladatel, a pedagog Beppe Gambetta
(nar. 1952) pocházející z Janova. Jeho repertoár tvoří kromě vlastních kompozic i transkripce známých skladeb. V Gambettově vlastní
hudbě, která se pohybuje na rozhraní blues,
popu a rocku, se prolínají italské kořeny (zejm.
ligurská tradice) a americká country a bluegrass, které jsou jeho oblíbeným stylem. Gambetta je též znám jako velký inovátor v pojetí trsátkové hry na akustickou kytaru. Pravidelně
několikrát ročně cestuje do USA a Kanady,
kde koncertuje na prestižních festivalech (například Walnut Valley festival, Merlefest, Kerrville Folk Festival atd.) Za svou hudební kariéru vydal jedenáct CD, spolupracoval
a koncertoval s velikány světového folku, například Bélou Fleckem, Doc Watsonem, Normanem Blakem, Davidem Grismanem a mnoha dalšími. Vstupné 120 Kč.

: MNÍŠEK POD BRDY
Sobota 3. října 2009
VÝTVARNÁ DÍLNA OÁZY – Linoryt II.
od 14 hod. v MKS V Lipkách
Sobota 10. října, 15.00 – areál kláštera na
Skalce. ÚTĚK NA MAURICIUS – vernisáž

Expozice soch Milana Váchy a grafiky Jiřího Altmanna v klášteře na Skalce
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výstavy velkoformátových fotografií Petry Doležalové a Libora Špačka pořízených na zemi,
pod vodou i ve vzduchu.
V rámci vernisáže bude promítán stejnojmenný dokument obou autorů, jenž byl vytvořen
ve spolupráci s renomovaným současným
skladatelem Michalem Pavlíčkem.
Sobota 17. října 2009
VÝTVARNÁ DÍLNA OÁZY – Fimo šperky I.
od 14 h. v MKS V Lipkách
Úterý 3. listopadu, 18.00
JIŘÍ DĚDEČEK – autorské čtení + pár písniček. MKS V Lipkách
Klenoty české hudby v klášteře na Skalce
Flétnistka Žofie Vokálková, zpěvačka Daniela
Demuthová a harfenistka Zbyňka Šolcová – trio
MUSICA DOLCE VITA – představily na koncertu v sále kláštera v barokním areálu Skalka,
konaném v rámci Dnů evropského dědictví
2009, posluchačům hudbu českých autorů
v kompozici s názvem Klenoty české hudby. Od
Myslivečka po Janáčka – každá skladba byla
skutečně zážitkem, ať už šlo o barokní árii Myslivečkovu, Trnečkovu adaptaci Smetanovy Vltavu pro sólovou harfu, Vendulčiny ukolébavky
ze Smetanovy Hubičky nebo jímavou Janáčkovu skladbu-modlitbu Zdrávas Maria, která byla
přídavkem po dlouhotrvajícím potlesku.
Vystoupení se konalo v expozici soch Milana Váchy a grafiky Jiřího Altmanna, jejíž
slavnostní vernisáž následovala bezprostředně po koncertě. Výstava potrvá až do
neděle 4. října.
JB
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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.

: Kino Radotín
2. pátek – 17 a 19:30 hodin (GB/FR/MAĎ)
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
Dobrodružná záchrana kouzelného světa
v okouzlující pohádkové fantazii plné napětí,
dobrodružství a odvahy, která si získala srdce
milionů lidí na celém světě podle bestselleru
E.Goudgeové „Malý bílý koníček“. V hlavních
rolích Dakota RICHARDSOVÁ, Ioan GRUFFUDD, Natasha McELHONEOVÁ.
3. sobota – 17 a 19:30 hodin (ČR)
4. neděle – 17 a 19:30 hodin
JMÉNEM KRÁLE
Oldřich z Chlumu odjíždí z pověření panovníka na hrad Vartenberk usmířit dva nepřátelské
rody. Mír má být vykoupen sňatkem dětí. Cestou narazí na mrtvého a oloupeného kupce.
Ještě netuší, jak tento zločin ovlivní slavnost
konající se druhý den. V hlavních rolích historického dramatu Karel RODEN, Klára ISSOVÁ, Jan KANYZA, David PRACHAŘ, Lukáš
VACULÍK, Markéta HRUBEŠOVÁ.
9. pátek – 17 a 19:30 hodinU (USA)
VZHŮRU DO OBLAK
78letý prodejce balónků jménem Carl se jednoho dne rozhodne, že si splní svůj dobrodružný cestovatelský sen, nafoukne tisíce balónků a společně se svým domkem vzlétne do
nebe – s neplánovaným vetřelcem.

10. sobota – 17 a 19:30 hodin (FR)
COCO CHANEL
Malá dívka v sirotčinci, kabaretní zpěvačka,
švadlena, hubená kurtizána, zamilovaná žena, rebelka, které konvence tehdejší doby brání volně dýchat. To je příběh moderní ženy,
která navždy změnila svět módy, svět žen.
V hlavních rolích Audrey TAUTOU, Alessandro NIVOLA, Marie GILLAINOVÁ.
11. neděle – 17 a 19:30 hodin (SR)
POKOJ V DUŠI
Silný životní příběh se odehrává v pozadí drsné scenérie hor se znaky, které jsou pro střední Slovensko typické-patriarchát, pytláctví, rasová nesnášenlivost, krádeže, ale i silnou
tradicí rodiny, víry, přátelství a lásky. V hlavních
rolích Attila MOKOS, Roman LUKNÁR, Helena KRAJČIOVÁ, Jaromír HANZLÍK.
16. pátek – 17 a 19:30 hodin (ČR)
17. sobota – 17 a 19:30 hodin
VENI, VIDI, VICI
Romantická komedie vypráví příběh mladého
a sportovně nadaného Honzy, který se z chudého studenta stane slibným golfistou. Jenže
málem ztratí nejen svou lásku, ale i sám sebe.
V hlavních rolích Filip TOMSA, Marek VAŠUT,
Sandra NOVÁKOVÁ, Václav POSTRÁNECKÝ,
Bohumil KLEPL, Jitka KOCUROVÁ.
18. neděle – 16 a 19 hodin (ČÍNA)
KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Historický velkofilm ze 3.tisíciletí, kdy se dvě
menší království spojí ve válce proti vojevůdci,
který se snaží sjednotit Čínu. Výpravná podívaná plná bitev

Vyklízení, odvoz nepořádku, sutí, odpadu
Dovoz písku, štěrku, betonu, drtí
Kontejnery Avia
Výhodné ceny
Vít Solnička, Dobřichovice, Telefon 739-406639,
25771-1720
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Hlídání dětí
Jsem 24letá
studentka VŠ fyzioterapie,
která si na studium přivydělává
hlídáním dětí.
Mám zkušenosti jak z České
republiky, tak i z Velké Britanie.
Cena dohodou.
Kontakt: Eva Zmrzlíková,
tel. 737-666550
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na souši i na moři. V hlavních rolích Tony LEUNG, Takeshi KANESHIRO, Chen CHANG.
23. pátek – 17 a 19:30 hodin (FR)
HOME
Uznávaný fotograf Yann Bertrand a producent
Luc Besson se dohodli na vytvoření dokumentárního projektu o planetě Zemi. Cesta po
padesáti zemích světa je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety.
24. sobota – 17 a 19:30 hodin (USA)
NA ODSTŘEL
Práce investigativních novinářů je vzrušující
a přitažlivá. Někdy při ní může jít i o život, někdy postaví psavce před rozhodnutí, které při-

pomíná pověstnou Sofiinu volbu.Tým novinářů
paralelně s policií vyšetřuje vraždu milenky
vlivného politika. V hlavních rolích Russell
CROVE, Rachel McADAMSOVÁ.
25. neděle – 17 a 19:30 hodin (ČR)
HODINU NEVÍŠ
Film je inspirován nemocničními vraždami, zejména pak konkrétně známým případem tzv.
heparinového vraha. Kdo byl ten člověk, který
přišel lidem pomáhat a místo toho je poslal na
druhý břeh? V hlavních rolích Václav JIRÁČEK,
Ivan FRANĚK, Zuzana KRONEROVÁ.
30. pátek – 17 a 19:30 hodin (ČR)
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA

Pokračování na straně 16

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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Zdědili jste nemovitost?
Rozvádíte se?
Přijedu a vyplatím podíl na nemovitosti. Volejte 723 778 570
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Dùleitá
telefonní èísla
Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba – 155
Záchranná služba Řevnice
25772−1555, 25772−1666
Policie – 158
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
25771−1730
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny STE a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812

Ve věku 87 let zemřel koncem srpna t. r. ing. Miloslav Cupák, velký Sokol, který mj. založil v Dobřichovicích jachtařský oddíl a později i oddíl orientačního běhu. Byl nejen aktivním závodníkem,
ale i trenérem a vychoval celou řadu úspěšných orientačních běžců. I konec jeho krásného a bohatého života byl symbolický - selhalo mu srdíčko během přestávky mezi 1. a 2. etapou orientačního běhu v Rovensku pod Troskami. Čest jeho památce.
Jazzová opera Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
vznikla v 60.letech minulého století. Miloš Forman se k ní vrátil formou inscenace v Národním divadle a nyní i filmem. V hlavních rolích
Jiří SUCHÝ, Dáša ZÁZVŮRKOVÁ, Petr
STACH, Tereza HÁLOVÁ, Petr PÍŠA.
31. sobota – 17 a 19:30 hodin (USA)
DVOJÍ HRA
Chytrý film, ve kterém má každý rafinovaný
plán, nikdo nehraje fér a divák nesmí uvěřit ani
závěrečným titulkům. Dva znepřátelení špioni
se pracovně i soukromě sblíží ve snaze splnit
nejtěžší úkol jejich kariéry. V hlavních rolích
Clive OWEN, Julia ROBERTSOVÁ, Billy Bob
THORNTON, Tim WILKINSON.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ KINA RADOTÍN
Vstupné 40,- Kč
4. září neděle 15 hodin
KÁŤA A ŠKUBÁNEK

11. září neděle 15 hodin
O MALENCE
25. září neděle 15 hodin
KRAKONOŠ A STRAŠIDLO
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena tel. 257 910 322

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.
IČ města: 241181
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
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pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 21. září 2009
Uzávěrka příštího čísla je 15. října
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
M. Pánek, P. Kaplan, J. Abel,
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