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SLOVO STAROSTY
: Sochaøské sympózium
„Cesta mramoru“
Každé dva roky se v našem městě setkají sochaři z různých koutů světa, aby zde během
jednoho měsíce vytvořili sochařská díla bez
jakéhokoli zadání či omezení. Sochy jsou poté
vždy po dobu jednoho roku vystaveny v dobřichovickém zámku. Během této doby se připraví další část cesty ke Karlíku a připraví se
i místa kam budou sochy trvale umístěny.
Vzhledem k tomu, že setkání sochařů proběhlo v loňském roce, čeká nás letos osazení
soch.
Sochy zde loni vytvořili sochařka Emanuela
Camacci z Itálie a sochaři František Svátek
z Čech, Jean Paul Chablais z Francie a Cordel Taylor z USA. Do sochořadí plánujeme
osazení tří soch, socha Emanuely Camacci
zůstane zatím na nádvoří zámku protože se
jedná o křehkou snadno poničitelnou sochu
a bojíme se, že by mohla být na málo hlída-
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ném chodníku zničena. Slavnostní odhalení
osazených soch plánujeme na neděli 17. srpna 2008 v 16 hod. Sraz všech kdo mají zájem
se účastnit této akce je u sochy Ukřižování na
křižovatce Pražská x Karlická. Srdečně Vás
zvu.

: Slovo starosty

: Vinaøské slavnosti

: Sport

Prázdniny rychle ubíhají a pomalu blíží se poslední sobota prázdnin, což je již tradiční termín pro největší společenskou akci v našem
městě – Dobřichovické vinařské slavnosti. Letos proběhnou v termínu 30. srpna 2008 od 10
hod do 24 hod v areálu dobřichovického zámku. Program chystáme opět bohatý, kromě
většího počtu přihlášených vinařů se můžeme
těšit opět na cimbálovou muziku, dixielandovou kapelu na Křižovnickém náměstí a večer
pak již tradičně uslyšíme to nejlepší z rómské
muziky při které se nedá netancovat. Svoji návštěvu přislíbil též císař Karel IV s chotí v po-

: Kultura u nás i v okolí

: Domácí zpravodajství
: Zajímavosti
: Názory a ohlasy

dání Vladimíra Čecha. V prostoru u řeky budou
připraveny atrakce pro děti. Podrobný program uvedeme v příštím čísle infolistů.
Zajímáte-li se o víno a máte-li rádi dobrou zábavu nezapomeňte si zapsat toto datum do
svých diářů a přijďte degustovat nová vína
a pobavit se než na Vás dolehnou povinnosti
spojené se zahájením nového školního roku.
Michael Pánek

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Daò z nemovitosti bude vyšší
Zasedání zastupitelstva projednalo návrh rady
na zvýšení daně z nemovitostí. Současná sazba platí již od roku 1992, kdy byl přijat zákon
o dani z nemovitosti. Daň se skládá z daně ze

staveb a daně z pozemků, a to i když nejsou
příslušenstvím stavby (např. pole nebo louky
bez staveb). Daň se vypočítává podle podmínek zákona č. 338/1992 Sb. buď podle výměry příslušného pozemku nebo podle výměry
plochy skutečně zastavěné stavbou.

Novela tohoto zákona zmocňuje obce zavést
místní koeficient pro tuto daň, a to v hodnotě
2, 3, 4 nebo 5, což v praxi zdvojnásobí, ztrojnásobí atd. současnou daň.
Protože výnos této daně jde plně do rozpočtu
města, schválili zastupitelé zavedení koeficientu 2, což znamená, že od roku 2009 bude daň
z nemovitostí v Dobřichovicích zvýšena na
dvojnásobek. Při projednávání bylo zdůrazněno, že daň se nezměnila od roku 1992, že výnos daně bude použit na další zlepšování stavu veřejných plocha, škol a dalších obecních
zařízení i na podporu kultury. Majitelé nemovitostí by tak více přispívali ke vzhledu místa,
kde žijí.
ph

: Zasedání zastupitelstva obce
Kromě již výše-zmíněné vyhlášky o zvýšení
daně z nemovitosti projednávalo zastupitelstvo několik dalších bodů svého programu.
Asi nejdůležitějším bylo schválení návrhu zadání regulačního plánu tzv. východní zóny.

Východ slunce nad dobřichovickou lávkou.
Foto Roman Garba.

strana 1

Dobřichovice
Informační list
O jednání s veřejností co by mělo ale i nemělo být s východní zónou píšeme na jiném místě tohoto listu. Nejprve co to je ta východní zóna? Je to plocha mezi Pražskou ulicí
a koncem Zelené ulice, která zahrnuje nezastavěné pozemky mezi východním okrajem
města a komunikací vedoucí z Pražské kolem
plotu ÚKZÚZ směrem k býv. skládce, dále zahrnuje celý areál býv. JZD a jeho bezprostřední okolí. Většina této plochy již byla určena
k možné zástavbě v roce 1996 při schvalování prvního územního plánu Dobřichovic.
Tato zóna má některé specifické problémy,
které bude řešit regulační plán, který zpřesní
platný územní plán a regulaci další zástavby
zpřísní. Nyní město musí najít vhodnou územně-plánovací firmu, která zpracuje návrh regulačního plánu, který se opět bude projednávat,
a to i s veřejností a nakonec zastupitelstvo regulační plán projedná a doufejme že i schválí.
Tento proces bude trvat přibližně jeden rok.
Dále se zastupitelstvo zabývalo rekonstrukcí
kanalizačního vedení v celé Krajníkově ulici.
Stavba byla zahájena a měla by být ukončena
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nejpozději do konce tohoto roku. Při této příležitosti bude vedle kanalizace položeno i nové vodovodní potrubí, protože nyní se tam nachází dokonce dva vodovody a nikdo neví kde
jsou propojené a z kterého potrubí je napojen
každý dům. Vedení obce usiluje i o to, aby
z ulice zmizely všechny sloupy a elektrické
a telefonní vedení bylo uloženo pod zem. Poslední součástí stavby je nový povrch celé ulice, její odvodnění a sadové úpravy zelených
pásů. Dopravně bude řešena i nepřehledná
křižovatka Krajníkovy se Svážnou ulicí. Zastupitelstvo schválilo financování této složité
stavby i finanční spoluúčast města na přeložkách kabelů.
Dalšími body byly žádosti o dvě stavby. Jednak žádost pana Hávy o pronájem pozemku
a souhlas města se stavbou nových tenisových kurtů na tzv. starém hřišti. Tento bod vyvolal bouřlivou diskusi a názory zastupitelů se
velmi lišily. Na obec došla i druhá žádost na
využití starého hřiště pro vybudování tzv. skejt
parku, kde by starší mládež mohla prohánět
svá prkénka (projekt Freetime Park). Další va-

rianta je tzv. nulová varianta, to jest ponechat
plochu tak jak je, nebo jí pouze srovnat, zatravnit, postavit tam dvě fotbalové branky
a nechat jí pro veřejnost v podstatě v původním stavu – vždyť tam kdysi opravdu bylo fotbalové hřiště. Nakonec se zastupitelé shodli
na tom, že staré hřiště by mělo zůstat volnou
plochou a že pro hřiště pro mládež by se měl
hledat jiný vhodný prostor. K záležitosti se tedy ještě zastupitelstvo vrátí.
Dále byla na programu žádost investorské firmy Altstaedter Investments, která by chtěla postavit 10 rodinných domů na parcele sousedící
s ulicí Pod Strání u Všenorské silnice. Tato plocha je však vyhrazena pro služby a územní
plán nedovoluje zde stavět stavby pro bydlení.
Investor chtěl požádat zastupitelstvo u souhlas
s pořízením změny územního plánu. Protože
se zástupci investora omluvili, byl tento bod
stažen z programu a o žádosti se nejednalo.
V majetkových záležitostech schválilo zastupitelstvo zakoupení dalšího pozemku o výměře
cca 420 m2 pro rozšíření parkoviště u nádraží.
V. Kratochvíl

ZAJÍMAVOSTI
: Setkání absolventù
dobøichovické ZŠ
V sobotu 7. června se v restauraci Lucern –
Na schůdkách uskutečnilo setkání bývalých
žáků místní základní školy, kteří ji v roce 1958,
tj. před padesáti lety, zdárně absolvovali. Nebyla to sice taková sláva jako příchod průvodu
Karla IV., který do Dobřichovic dorazil den

před tím, ale žádnému ze sedmadvaceti
účastníků schůzky to vůbec nevadilo. Setkání
to bylo milé, radostné a srdečné už proto, že
někteří ze zúčastněných se viděli po padesáti
letech poprvé, takže toho měli k vyprávění víc
než dost. Povídat si však měli o čem i ti, kteří
se vídají častěji, někdy skoro denně, a tak se
dostalo na události minulé i přítomné, vzpomínalo se na školní léta i roky následující a ne-

zapomnělo se ani na ty, kteří se už dostavit
nemohli. K vydařené atmosféře přispěl nemalým podílem i personál restaurace a prostředí
venkovní zahrádky, o příjemném letním večeru nemluvě. A abychom na toto své setkání
měli nějakou památku a také aby čtenáři Informačního listu viděli, že jsme se za tu dlouhou dobu od ukončení školní docházky změnili jenom k lepšímu, připojujeme k tomuto
povídání i skupinové fotografie podle tříd, do
kterých jsme tehdy chodili.
HgS

Další zájezd 23. srpna 2008 –
Novohradsko−Vitorazsko –
4. zájezd ÈLS DD

Setkání absolventů dobřichovické ZŠ

Připomínám srpnový zájezd na Novohradsko
a Vitorazsko.
Odjezdy: Dobřichovice 6,30, Praha-Smíchov
6,50. Návrat ve 21 hodin.
Mapu KČT č. 74 s sebou. Dále je nutné mít
platný občanský průkaz a 5-10 Eur. Vložné
250 Kč.
Program: Začínáme pochodem 7 km z Pořešína do Kaplice po levém břehu Malše – jeden
z nejkrásnějších úseků našich řek. Krátká zastávka v Kaplici – městská památková zóna
(gotický kostel, stará a nová radnice, chráněné městské domy, kašna s pranýřem
z r. 1646). Rodačka – léčitelka Maria Treben
1901-1991. Další zastavení bude v Benešově
nad Černou – městská památková zóna, velmi pěkné náměstí. Nové Hrady – Terčino údo-
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lí procházkou – národní přírodní památka,
vstupní brána, Lázničky, Modrý dům, památný
dub 730 cm, 350 let. Nové Hrady – městská
památková zóna, farní kostel, klášter servítů,
radnice. Oběd.
Rakousko – Weitra (Vitoraz) – město na Lužnici, pozoruhodný zámek Fűrstenberků. Altweitra – románský kostel sv.Apolonia (1180), no-
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vogotická hrobka Fűrstenberků, nad obcí lokalizováno hradiště Vitoraz snad slovanského
založení. Gműnd – město na soutoku Lužnice
a Braunau. Naturpark Blockheide – žulová
stezka s německými a českými informačními
panely o zpracování a použití žuly. Krajina má
charakter severských vřesovišť, hojné žulové
balvany, viklany, opuštěné lomy. Geologické

muzeum v přírodě, zajímavá dřevěná rozhledna (3 km, 12 zastávek, 2 hodiny).
Následující 5. zájezd se bude konat 20. září
s programem Vysočina-Žďársko. Poslední 6.
zájezd Hořice v Podkrkonoší – přírodní a kulturní památky.
Ing. Pavel Kyzlík,
telefon 603 16 34 09

NÁZORY A OHLASY
: Regulaèní plán východní
zóny – setkání urbanistické
komise s obèany
V tomto příspěvku se ještě vracíme k setkání
urbanistické komise s občany nad zadáním regulačního plánu východní zóny. Informační list
informoval o tomto setkání již v červnovém
čísle, ale nyní se na regulaci využití území podíváme trochu obecněji.
Řešení urbanismu obcí a měst je složitá věc,
vzhledem k politickým a vlastnickým tlakům,
které ho ovlivňují a vzhledem k tomu, že se
vždy jedná o záležitost celé společnosti (není
to jen o vztahu soukromý investor-architekt).
České země mají již od středověku dlouhou
tradici s cílenou výstavbou měst a vesnic a od
13. století i první regulaci území. V Dobřichovicích existovaly regulační plány již na konci 19.
století při zástavbě Krajníkovy a ul. Pod Penzionátem a rozvoj obce velmi kladně ovlivnil
i regulační plán velké oblasti kolem dnešních
ulic Březové a Jiráskovy. Urbanismus je obor
velice blízký k sociologii, ale i ekonomii a ekologii, řeší vždy mj. veřejné prostranství obce.
To každý vnímá podvědomě a jen tehdy, když
se v něm pohybuje. Obtížné se jeví když ho má
spoluvytvářet při návrhu urbanistické studie.
Při projednávání návrhů a konceptů územních
a regulačních plánů v orgánech obce pak zastupitelé často rozhodují o jim těžko pochopitelných textech i výkresech, podle nichž se
pak realizuje další rozvoj a tedy i vzhled jejich
bydliště na mnoho let dopředu. To samé platí
i pro ostatní občany a vlastníky domů a pozemků, kteří mohou (a měli by!) se aktivně zúčastnit projednávání návrhů nebo konceptů ve
stanovených lhůtách. Často se proto všichni
utíkají k tzv. „renomovanému“ architektovi,
který to za ně „má zařídit“.
Termín „regulace“ o kterém se zde často zmiňujeme znamená soubor omezení, které musí
investor každé stavby dodržet, aby získal povolení stavbu realizovat. Většinou se jedná
o omezení výšky budovy, někdy i tvaru střechy, omezení procenta zastavěnosti pozemku,
řešení parkování vozidel obyvatel nové stavby,
omezení výšky a materiálů oplocení či ohrazení pozemku, stanovení vzdálenosti budovy
od hranice pozemku (uliční čáry), u nových

rozvojových ploch pak vedení uliční sítě a její
šířka, vedení inženýrských sítí, způsob odvodnění ploch a další omezení. Velmi důležitou regulací je způsob využití pozemků, tj. zda budou využity pro stavby – např. pro bydlení, pro
podnikání, pro výrobu a skladování atd., nebo
zda bude jejich využití pouze pro zemědělství
nebo lesnictví, tedy jako louky nebo pole nebo
les. Regulace také většinou stanoví, které stavby jsou v daném území výslovně zakázány.
Urbanistická komise rady města ve snaze
o věcnou debatu a získání názorů občanů, za
které nelze považovat veřejná zasedání zastupitelstva s pevným programem, se snaží
o setkání s různými významnými skupinami
občanů, kteří spolurozhodují o rozvoji města:
např. rada, starosta, zastupitelé a samozřejmě občané. Nedaří se to vždy. První setkání
s občany se nám ale podařilo.
Konalo se 12. června odpoledne a přišlo nad
očekávání hodně občanů cca 40 (byla zcela
plná školní třída). Diskutovalo se o tzv. východní zóně, tedy o několikahektarové ploše
vymezené od severu Pražskou ulicí, od západu současnou zástavbou, od jihu Zelenou ulicí a od východu Randovou ulicí vedoucí kolem
ÚKZUZu. Diskuse probíhala strukturovaně
(formou brainstormingu), kterou lze volně vysvětlit jako setkání, které má několik vyzkoušených fází: výklad problematiky, kladné a záporné názory občanů na ni, zobecnění
problémů společně a vyhodnocení nejvýznamnějších bodů do výsledného závěru.
Naše setkání ve škole proběhlo bez emocí,
bylo věcné, těšili jsme se, že všichni přítomní
spolupracovali a měli podnětné připomínky.
Bohužel jsme nebyli dobře připraveni na tak
velkou účast.
Na co nám setkání odpovědělo? Tedy co přítomní občané považovali za priority pro řešení východní zóny:
řešit odtok vody – priorita (v zadání jak řešit východní zónu není takový požadavek
a není tato priorita podrobně popsána),
ne regulaci – převažuje názor, že by měla
vzniknout parcelace s velikostí parcel 8001000 m2 a že budoucí zástavba rodinných
domů by se neměla příliš regulovat,
ne výrobní zóně – nerozšiřovat průmyslovou zónu (jedna už je u řeky), ale zásadně

regulovat činnost na nerušící výrobu a regulovat výšku budoucích staveb vzniklých
event. novou výstavbou nebo přestavbou
v bývalém areálu JZD,
v území východní zóny navrhnout parkovou zeleň a sportovní plochu pro děti,
ověřit nová řešení této plochy než jsou
v územním plánu – zkusit varianty (řešení
by mělo být ve fázi rozpracovaného návrhu
ve variantách a ty představit veřejnosti)
Možná je to pro někoho málo, ale nám se
ujasnily priority, které chceme prosazovat
spolu s občany při návrhu regulačního plánu
východní zóny.
JM+VK

: Regulaèní plán centra mìsta
Mnoha lidem se nelíbí stavby, které vznikly
v centru našeho mladého města, jiní ale proti
nim nic nemají. Další lidé se obávají, že se
Dobřichovice příliš rychle mění a že se zde objevuje příliš městská zástavba. To si uvědomuje i vedení města, zastupitelstvo i rada pod vedením starosty a na minulém zasedání
zastupitelstva bylo schváleno pořízení regulačního plánu centra města. Tento další regulační plán by měl zpřesnit současný územní
plán, regulovat výšku staveb v centru, procento zastavěnosti parcel, zejména zde regulovat parkování a dopravu, regulovat nové
stavby i nepřímo tím, že bude požadováno vytvoření nových parkovacích míst pro nové
obyvatele a pokud je investor nenajde, nebude moci stavbu realizovat. Centrum města je
příliš cenné a tedy i důležité na to, než aby bylo ponecháno neregulované výstavbě nebo
přestavbě stávajících domů.
V současné době připravuje urbanistická komise návrh zadání tohoto regulačního pláne
a podobně jako v červnu v případě východní
zóny by se chtěla sejít s občany a vyslechnout
si ve formě řízené diskuse (forma brainstormingu) názory veřejnosti, jak by mělo centrum
obce v budoucnosti vypadat, resp. co by tam
být nemělo.
Toto setkání se uskuteční dne 18. září 2008
a o místu a hodině vás budeme informovat
v příštím čísle informačního listu.
AA
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: Reakce na èlánek
Autonehody u nádraí
Vážená redakce, rád bych podotkl, že ve smyslu „Zákona o provozu na pozemních komunika-
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cích“ je autobus, stojící v zastávce, překážkou
provozu na pozemní komunikaci a lze jej objet
v protisměru. Nejedná se tedy o předjíždění.
V tomto případě je ovšem nutno dodržet ustanovení, že nesmí být ohrožen ani omezen řidič,

jedoucí v protisměru, natož chodec na přechodu! Tím naprosto nehájím bezohledné hazardéry, které pan Hampl ve svém článku zmiňuje. Ti si plně zaslouží pozornost policie.
Tomáš Vokroj, řidič autobusu DP Hl.m.Prahy a.s.

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
stav, které se v různých převlecích podílely na
příběhu. Řadu z nich obecenstvo dobře znalo
z každodenního života, protože je běžně potkává v civilním životě v obchodě, na městském úřadu, na zasedání zastupitelstva, v restauracích atd.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že takové
představení ještě Dobřichovice nezažily, zejména proto, že se jednalo o autorskou hru
a nikoliv o adaptaci mnohokrát vyzkoušených
divadelních kusů. V tom zůstává Lev Trtiforten
zatím nedostižný. Můžeme se těšit na jeho
další dílo?
V. Kratochvíl

: Hudební festival MUSICA
VIVA 2008

: Svìtová premiéra
v Dobøichovicích
Koncem června zažily Dobřichovice výjimečnou kulturní událost. Byla to světové premiéra
nové divadelní hry, ale zároveň i prvotiny dramatika Lva Trifortena. s názvem „Antonie aneb
divoká karta“. Jak správně tušíte, skrývají se
za tímto pseudonymem tři fortelné autorky,
všechny tři z Dobřichovic, a to Lenka Loubalová, Lenka Mejstříková a Eva Mládková (v pořadí podle abecedy). Režie, scénografie, hudba i návrhy kostýmů jsou rovněž z dílny
Trifortenovy.
Představení, které bylo uvedeno celkem pětkrát
na nádvoří dobřichovického zámku se podobalo pohádkové férii s filosofickým podtextem. Autor se inspiroval dílem J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Hlavním hrdinou hledače
smyslu života u Komenského je mladý muž,
Trifortenovou hrdinkou je stárnoucí žena, která právě přestala pracovat a hledá si svojí další budoucnost jako důchodkyně, tedy problém, kterým prošlo mnoho lidí před námi
a který čeká v podstatě každého člověka. Hrdinkou je tedy zralá žena, představovaná Alenou Říhovou, kterou na její pouti provázejí
dvě postavy představující mužský a ženský
princip. V těchto rolích se představili Hedvika
Hájková a Karel Král.
Antonie po ukončení pracovní kariéry si vytahuje divokou kartu a průvodci ji provázejí mno-

hotvárným světem, v němž hlavní postava hry
hledá své další uplatnění. Setkává se postupně s postavami kultury (např. s Boženou
Němcovou, operní zpěvačkou Mariou Callas,
Mona Lisou), módy (Coco Channel), sex businessu (Pamelou Anderson), politiky (velmi vydařená byla scéna, kdy se Antonie stává partnerkou politické diskuse mezi moderními
vládkyněmi královnou Alžbětou II. a předsedkyní vlády Maggie Thacherovou) ale setkává
se i s obyčejnými lidmi v metru, na trampském
potlachu nebo v kostele.
Antonie nakonec pochopí, že další její život
záleží jen a jen na ní samotné, na její fantasii
a tvořivosti jejího ducha. Triforten pojal celé téma v lehce hravé formě, která v sobě spojuje
nejrůznější divadelní prostředky, mj. hudbu, dialogy v próze i ve verších. Ohromná scéna vyplnila polovinu nádvoří dobřichovického zámku, děj se odehrával v několika patrech nad
sebou, byla to úžasná show v pravém smyslu
tohoto slova, ale i filosofická meditace jak naložit se svým životem.
Diváci se vesměs dobře bavili a hra byla
hodnocena velkou většinou přítomných velmi kladně. Jednalo se přes nadsázku na plakátech o čistě amatérské představení nového dobřichovického divadelního souboru,
jehož založení bylo v prologu představení
ohlášeno.
Na scéně se kromě tří již zmíněných hlavních
protagonistů objevilo celkem 21 dalších po-

Již třetí ročník této nejvýznamnější hudební
události v našem městě se bude konat od 9.
do 17. srpna v dobřichovickém zámku, v karlickém kostele a poslední koncert na hradě
Karlštejn. Přesný program naleznete v tomto
listu.
Předprodej vstupenek na letní hudební festival Musica viva 2008
Od 1. srpna začne předprodej vstupenek na
III. ročního letního hudebního festivalu Musica
viva v Dobřichovicích, jehož hlavní část proběhne od soboty 9. do neděle 17. srpna 2007.
Vstupenka na celý festival bude stát 300,- Kč,
sobotní festivalová vstupenka bude za 140,Kč, zlevněná za 70,- Kč. Vstupenky na jednotlivé koncerty budou stát 100,- Kč, zlevněné
50,- Kč.
Vstupenky lze objednat na adrese
ludusmusicus@seznam.cz.

: Kulturní akce
v Dobøichovicích
Výstava fotografií
Do konce srpna můžete shlédnout na zámku
výstavu fotografií KFA (Klub fotografů amatérů). Mezi vystavujícími je i místní fotograf Roman Garba
9. – 17. srpna zámek, kaple sv.Judy a Tadeáše v Dobřichovicích, kostel v Karlíku, Karlštejn
Festival Musica Viva
Zveme všechny zájemce na slavnostní zahájení festivalu 9. srpna v 18 hod na nádvoří
zámku. Letošním tématem je Svatá trojice.
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Návštěvníci se mohou těšit na podrobný výklad o kultu Svaté Trojice i o obřadu Nejsvětější Trojice a o poutních místech, který doprovodí vystavený materiál. Festival zakončí mše
u příležitosti 630 výročí úmrtí Karla IV na Karlštejně ve 14 hod. v kapli sv. Mikuláše na hradě Karlštejn.
Podrobný program viz plakát.
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21. srpna ve čtvrtek 19.30 v kostele v Karlíku
Soubor Kvinterna uvede koncert středověké
hudby „Písně doby Karla IV. a hudba středověké Evropy“.
Soubor od roku 1994 pravidelně koncertuje
doma i v zahraničí, účastní se evropských hudebních festivalů, spolupracuje s rozhlasem
i televizí, připravuje hudbu k filmu.Uslyšíte

a uvidíte zajímavé vystoupení s replikami středověkých nástrojů / psalterium, duochord, šalmaj, píšťala s měchuřinou a další./
30. srpna v sobotu zámek Dobřichovice
Vinařské slavnosti – tradiční setkání nad
sklenkou vína. Přesný program bude zveřejněn na plakátech.

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Pokračování Řevnického kulturního léta – více
informací na www.kulturnileto.cz
Řevnice a zejména lesní divadlo žije divadlem.
Nejprve to bude nová autorská hra Michaely
Šmerglové s názvem Sousedé od fontány, následovat bude pět představení komedie G.
Faydeaua Ten kdo utře nos, která byla úspěšně provedena již v březnu v řevnickém kině
a v závěru měsíce to bude tentokrát profesionální Dejvické divadlo, které s Ivanem Trojanem uvede Dostojevského Idiota a Divadlo na
zábradlí s představením nedokončené opery.
Mezitím se milovníci hudby mnoha žánrů mohou těšit na dixielandovou přehlídku, na tradiční rockový Řev Řevnic nebo na multižánrový festival Cesty.
1. 8. 20:00 Lesní divadlo
Sousedé od fontány aneb restituent hledá
ženu. Nová hra Michaely Šmerglové v podání
řevnického divadelního souboru
2. 8. 20:00 Lesní divadlo
Sousedé od fontány
3. 8. 18:00 Lesní divadlo
Sousedé od fontány
8. 8. 20:00 Lesní divadlo
Ten, kdo utře nos
Feydeauova fraška v podání řevnických
ochotníků, v režii Petra Říhy
9. 8. – 30. 8. Sál Zámečku
Řevnický fotosalón
Třetí ročník výstavy fotografií, jejichž autoři nebo témata mají vztah k našemu regionu.
Část výstavy probíhá v Galerii No1 v Modrém
domečku.
9. 8. Před Zámečkem
Dixieland v Řevnicích – VI. ročník žánrového
festivalu
9. 8. 20:00 Lesní divadlo
Ten, kdo utře nos
10. 8. 17:00 Lesní divadlo
Ten, kdo utře nos
15. 8. 20:00 Lesní divadlo
Ten, kdo utře nos
16. 8. 20:00 Lesní divadlo
Ten, kdo utře nos
17. 8. 17:00 Lesní divadlo

Ten, kdo utře nos
23. 8. Lesní divadlo
Řev Řevnice
26. 8. – 28. 8. Lesní divadlo
Lesní slavnosti divadla
26. 8. 20:00 Lesní divadlo
Idiot
Dostojevského klasiku uvede Dejvické divadlo
27. 8. 20:00 Lesní divadlo
Milada
Nedokončená opera Jiřího Pokorného zasazená do trampské osady – Divadlo Na zábradlí.
28. 8. 20:00 Lesní divadlo
Teremin
Hra Petra Zelenky v hlavní roli s Ivanem Trojanem, Dejvické divadlo
30. 8. Před Zámečkem
Cesty – multižánrový festival
31. 8. 15:00 Lesní divadlo
Lesní slavnosti divadla pro děti
Divadlo Studna uvádí pohádku Sindibád

: Fantom v Øevnicích
Nejedná se o opravdového fantoma, ale
o adaptaci známého filmu Fantom z Morrisvillu do divadelní podoby. Na prknech řevnického

lesního divadla proběhlo v červenci šest představení z dílny Divadelního souboru Řevnice.
Scénárista Jan Mikulášek spolu s Klárou
Špičkovou upravili pro divadlo filmový scénář
z roku 1966. Zde se v jedné ze svých posledních rolí představil Oldřich Nový.
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Bohatý Sir Hanibal Morris si chce vzít za manželku krásnou opěrní zpěvačku Clarence Harlow. Do příběhu se zamotá její manžel a trestanec Manuel Diaz. Nakonec vše dobře
dopadne a zlo je poraženo – Diaz se vrací do
vězení. Hrou nás provází dvojice autorů, kteří
příběh právě píší a ten za okamžik vidíme na
scéně. Tento gag nahrazuje četbu šestákových
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románů hudebníkem opery, když má volnou
pauzu. V představení jsme viděli Alici Čermákovou a Alexandra Skutila jako spisovatelskou
dvojici, Růženu Šmejkalovou jako krásnou
Clarence, dobřichovického Honzu Seidla jako
detektiva Alana Pinkertona, Martina Kirova jako Sira Hanibala a Romana Tichého jako zloducha Manuela Diaze. V představení, které re-

žíroval Miloslav Šmejkal, jsme viděli ještě mnoho dalších herců. Bylo to opět jedno krásné
představení v letošní divadelní smršti.
Těsně před uzávěrkou jsme dostali zprávu, že
řevničtí ochotníci sehrají představení Fantoma
z Morrisvillu dokonce v pražském Činoherním
klubu, a to dne 14. září 2008 od 20 hodin.
vk

Mladý pár koupí
menší dům se zahradou
v Dobřichovicích nebo
v blízkém okolí
Kontakt: hanapel@post.cz,
tel: +420 605 806 501.
Děkujeme za Vaše nabídky!

Nabídka zaměstnání:

•

řidiče
(dodávka nebo Avia)
• pokladní
• skladníka
přijme velkoobchod potraviny
Cash&Carry
v Praze 5
Velkotržnice Lipence.
Tel. 777 66 1111,
296 828 302
po 14. hodině.
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: Kino v Øevnicích
PÁTEK 1.8.
20:30 PINK FLOYD: THE WALL /fk/
SOBOTA 2.8.
16:00 (děti) O STUDÁNCE S ŽIVOU VODOU
20:30 KOPAČKY
STŘEDA 6.8. 20:30 INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
PÁTEK 8.8.
20:30 FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
SOBOTA 9.8.
16:00 (děti) HORTON
20:30 SLONÍ MUŽ /fk/
akce „NA KLUBOVÝ FILM ZDARMA“
STŘEDA 13.8.
20:30 ÚTĚK DO DIVOČINY
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PÁTEK 15.8.
20:30 INÉ SVETY /fk/
SOBOTA 16.8.
16:00 (děti) HVĚZDNÝ PRACH
20:30 KARAMAZOVI
STŘEDA 20.8.
20:30 LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
PÁTEK 22.8. 20:30 WANTED
SOBOTA 23.8. 16:00 (děti)
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
20:30 U MĚ DOBRÝ
STŘEDA 27.8. 20:30 VALL – I
PÁTEK 29.8.
20:30 PLECHOVÝ BUBÍNEK /fk/
SOBOTA 30.9.
16:00 (děti) PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA
20:30 HANCOCK

: ÈERNOŠICE
Club kino Černošice
http://www.clubkino.cz
Odbor kultury MěÚ Černošice
http://www.mestocernosice.cz
Černošická Mariánská pouť 16 – 17. srpna
Zveme vás na letošní Mariánskou pouť, která
se uskuteční 16. až 17. srpna. Sejdeme se tradičně u černošického kostela. Čekají na vás
pouťové atrakce, naši šermíři, pohádka pro
děti, divadlo a mnoho dalších vystoupení. Máme přislíbenu účast 8 sličných tanečnic z našeho budoucího partnerského powiatu Olešni-

Pokračování na straně 12

Kdo neinzeruje, jako by ani neexistoval !!!
Vždyť už slavný výrobce automobilů Henry Ford tvrdil, že kdyby měl
pouhé dva dolary, dal by jeden do výroby a druhý na reklamu.
telefon: 25771-2182, e-mail: info@dobrichovice.cz
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Připravte svůj trávník na sezónu!
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ce a mnoho dalších překvapení. Černošičtí fotbalisté si pro vás připravili řadu dovednostních
soutěží. Na pódiu vystoupí např. Chorus Angelus, Brécy, Divadlo Trakař a hudební skupiny Klika a Timudej, Dixi Road, Bigband Václava Zelinky a mnoho dalších seskupení.
Detailní program bude jako vždy zveřejněn
počátkem srpna. Odbor kultury ve spolupráci
s paní Milenou Křížovou a panem Ivanem Látalem pro vás připravili hned tři výstavy v místní škole v Komenského ulici a to „Žili mezi námi“, „95 let Sokola Černošice“ a konečně
kresby a ilustrace Marie Fischerové Kvěchové. Nejen černošické výtvarníky a prodejce
bych rád upozornil na možnost stánkového
prodeje. Bližší informace získáte na odboru
kultury tel. 251641116 , 602 200 817 nebo na
emailu pavel.blazenin@mestocernosice.cz
Pavel Blaženín
Srpen – akce na městské pláži v Černošicích
Dobrý den zdraví vás RipCurl pláž Černošice
a její program, srpen už je tu a s ním i spousta akcí, které pro vás organizátoři a provozovatelé pláže připravují. Tak např. 2. srpna je na
programu dětský den se spoustou zábavy a to
nejen pro děti. Jsou zde připraveny různé hry
a bohatý doprovodný program, ten samý den
ve večerních hodinách by mělo přijít na řadu
plátno a na něm dva kultovní filmy. Co to bude
za filmečky se včas dozvíte na našich stránkách (www.ripcurl-plazcernosice.cz). Další víkend 9. srpna je na programu veřejné grilování se spoustou dobrot a dobrého plážového
pití. A to už se pomalu blížíme do druhé poloviny srpna a máme tu datum 16. srpna, kdy
máme na programu první
Černošický skateboardový závod v místním
městském skate parku. Bude to závod pro nesponzorované jezdce a bližší info. se včas dozvíte na našich stránkách. Týden na to 23. srpna je tu něco pro příznivce kol. Pojede se
závod na BMX a MTB v městském bike parku,
jedná se o skoky na kolech tzv. dirt jump,
(Specialized dirt jump Mokropsy). Na této akci
by se měla sejít celá česká špička v této disciplíně a mělo by být opravdu na co koukat. No
a je to tu – prázdniny jsou u konce, zakončení
prázdnin by mělo proběhnout 30. srpna beach
volleybalovým turnajem a doprovodným kulturním programem. Můžete se těšit živou muziku, barmanskou show, fire show. Samozřejmě u veškerých akcí jsme odkázáni na
našeho velkého vládce a tím je počasí, které
nikdo neovlivní. Sledujte naše stránky
www.ripcurl-plazcernosice.cz , kde vás budeme průběžně o všem informovat. Těšíme se
na vaši přízeň a návštěvu naší pláže, jakékoli
dotazy zodpovíme na mailu vasek@ripcurlplazcernosice.cz
Více informací a registrace do turnaje:
Vašek David, tel.: 776 318 161, vasek@ripcurlplazcernosice.cz, www.ripcurl-plazcernsice.cz
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Inline Černošice 2008 aneb Černošické odpoledne na kolečkových bruslích
Město Černošice připravilo pro vyznavače jízdy na kolečkových bruslích (inline) již druhý
ročník černošické míle. Akce se uskuteční odpoledne v sobotu 6. září na kvalitním asfaltovém povrchu ulice Zdenka Lhoty v úseku od
černošické železniční zastávky po ulici Říční.
Všichni jste zváni ve 14 hodin k účasti na volné projížďce a posléze i časovce jednotlivců
nazvané Černošická míle. Bez ochranné přilby
se nebude moci závodník postavit na start. Letos už se bude soutěžit ve všech kategoriích.
Dítě či senior pro každého se nějaká kategorie najde. Kulturní program a občerstvení je
zajištěno. Po skočení závodu pokračujeme inline a bike exhibicí v městském skate parku
a závěrečnou afterparty na městské pláži
v Mokropsech. Bližší informace získáte na tel.
251 641 116 nebo 602 200 817, mail:
pavel.blazenin@ mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

: MNÍŠEK POD BRDY
Kino Mníšek pod Brdy
Kino pro rekonstrukci nehraje
Klášter a kostelík sv. Maří Magdaleny v barokním areálu Skalka
V polovině července byla v kostelíku sv. Máří
Magdaleny otevřena výstava plastik významného českého sochaře Olbrama
Zoubka. Výstava potrvá až do konce srpna.
Můžete ji shlédnout vždy o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin, v ostatní dny to je také
možné, ale musíte se předem domluvit se
správcem areálu na telefonu 732-931219.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu barokního areálu Skalka.
Od 2. do 31. srpna bude v areálu kláštera na
Skalce otevřena výstava fotografií Aleny
Šustrové a soch Jana Ryndy. Výstava je přístupná stejně jako výstava Olbrama Zoubka.

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
Městská policie
724 060 620
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
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
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