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SLOVO STAROSTY
: I infantilní èmárání na cizím
majetku je vandalismus a je
trestné
Toto číslo bych rád z velké části věnoval „spreyerům“ v Dobřichovicích. Tedy abych pravdu
řekl žádní skuteční spreyeři v Dobřichovicích
ve skutečnosti nejsou, pouze pár mladých kluků, kteří ostatním ukazují, že už se v osmé či
deváté třídě umí podepsat. Bohužel se svým
velmi jednoduchým podepisováním dopouštějí
trestného činu poškozování cizí věci podle
§257b trestního zákona. Sazby jsou zde velmi
přísné a jsou závislé na výši škody. Ať už tedy
skutečný spreyer nebo i pouhý čmáral – podepisovač může být uvězněn až na 8 let. A škod
je v Dobřichovicích opravdu hodně a jenom na
obecním majetku je škoda v řádech stotisíců.
Ani názory vrstevníků je nemohou potěšit.
Z jednoho graffiti blogu uvádím pro příklad dva
názory (Je jich tam podobných spoustu):
„Uplně nechápu děcka z rostřesenou rukou co
malujou svoje odporný „tagy“ po vzoru z filmu
Gympl rozuměj – stejnej třeba i text, taky už
sem pár takovejch textů zahlídnul...“
nebo
„Pokud je to dobrý a hezký a vtipný (pravej
„Street art“), tak je to dobrý. Když je to čmáranice, za kterou by se stydělo i prase kdyby si
ji vyrylo kopítkem v hnoji v chlívku ... tak to dobrý není.“

Z kamene se odstraňují spreje velmi těžko

Úplně zničený podchod u nádraží

Pokud někdo chápe graffiti jako umělecký směr
pak určitě najde mnoho příležitostí jak se zviditelnit a neriskovat nějaký ten rok ve vězení. Pro
ukázku jak může vypadat spreyer jako umělec
můžu ukázat např. pomalování vlaku na zakázku. Toto je ukázka prací na vlaku v Paříži na trase Paříž – Kolín, které si objednal majitel vlaku.
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Cílem celého tažení proti čmárání po cizích fasádách a plotech není dostat někoho do vězení. Cílem je aby tento vandalismus v Dobřichovicích skončil. Proto jsem zvolil trochu
nezvyklou metodu na zjištěni kdo je vlastně
autorem těchto rádoby Streetworků, která byla zveřejněna na stránkách školy ve spolupráci s ředitelem školy. Nyní mám několik oznámení a dohodl jsem se s těmi co jsou z tohoto
vandalství podezřelí, že pro tentokrát nepředáme řešení celé kauzy kriminální policii, abychom jim nezničili život pobytem ve vězení,
ale že mohou spolu se svými kamarády, kteří

třeba nečmárají, ale jistě jim rádi pomohou
očistit Dobřichovice od jejich výtvorů.
K užší spolupráci pro určitou prevenci jsem
vyzval i městskou policii. Ta má v současné
době ve škole několik přednášek právě o důsledcích těchto trestných činů, to znamená vysvětlování trestně právní odpovědnosti, pobyt
ve vězení apod.
Rodiče, kteří mají doma ty, kteří tyto čmáranice prováděli nebo mají podezření, že by k tomu jejich dítě mohlo sklouznout, bych chtěl také poprosit o pomoc při této osvětě.
Na závěr bych chtěl poděkovat těm, co oznámili podezření na ty, kdo páchají tuto trestnou
činnost a požádat i ostatní, pokud uvidíte někoho takto ničit majetek, abyste to okamžitě
oznámili městské policii. Pro ukázku uveřejňujeme výběr fotografií některých poškozených
objektů.
Michael Pánek

U mostu bude třeba provést nový nátěr

Tuto ceduli bude nutno celou vyměnit

Plot se musí celý přetřít
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DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Optimalizace tratì ÈD
Na minulé zasedání zastupitelstva dne 29. září 2009 byl pozván projektant optimalizace trati Praha – Beroun ing. Tvrdík z projekčního
ústavu SUDOP. Seznámil zastupitele i přítomnou veřejnost se stavem studie změn tratě
v našem městě, vyvolaných požadavkem optimalizace. Odpověděl i na otázky přítomných.
Uvedl, že on pracuje pouze jako projektant, investorem akce bude Správa dopravní cesty,
se kterou by mělo vedení obce začít jednat
i o finančních podmínkách.
V diskusi vyšlo najevo, že investor nezačal zatím žádná jednání s vlastníky dvou domů
a dalších několika pozemků, které budou
změnami trati dotčeny, jak jsme uvedli v minulém čísle Informačního listu, za což se dotčeným vlastníkům omlouváme.
Studie je zájemcům k dispozici na městském
úřadu a doporučujeme všem, kteří bydlí zejména v Tyršově ulici a na dolním konci Krajníkovy ulice, aby se na ní podívali.
V. Kratochvíl

: Sprejeøi nièí
i v Dobøichovicích
Jistě jste zaznamenali, že i v Dobřichovicích
přibývá ploch postříkaných tzv. sprejery, což
jsou většinou mladí lidé, kteří si asi myslí, že
volné a rovné plochy zdobí svými výtvory, ale
ve skutečnosti ničí cizí (tedy ne svůj) majetek.
Postříkaný a posprejovaný most, postříkaná
lávka, posprejovaný podchod v nádraží a další plochy, obecní i soukromé svědčí o tom, že
tito sprejíři nemají žádný ohled na to, že ony
plochy nekrášlí, ale naopak je ničí a znehodnocují.
Naše radnice se začala tímto problémem zabývat a starosta je odhodlán proti sprejerům
bojovat. Má za sebou silný nástroj. Je to §
257b trestního zákona, který říká, že
(1) Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo spáchá-li takový čin
opětovně nebo spáchá-li takový čin jako člen
organizované skupiny nebo spáchá-li takový
čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
Jistě se shodneme, že sprejeři stříkají své
„umělecké výtvory“ na cizí věc a tak se na ně

vztahuje citovaný paragraf trestního zákona.
Navíc by měli uhradit škodu, která majiteli postříkaného objektu vznikla, resp. náklady, které majitel bude muset vynaložit, aby jejich
„umělecké výtvory“ odstranil.
VK

: Problém „GRAFFITI“?
V Dobřichovicích se stále objevují graffiti. Ačkoliv se v několika případech podařilo zjistit
a polapit několik jedinců, kteří se v našem
městě projevovali nelegálním způsobem, stále se objevují nové a nové případy tímto způsobem poškozovaného majetku. Radnice proto zvažuje některé kroky, které povedou
k okamžitému odstraňování těchto „uměleckých děl“ z plotů, budov a dopravních značek.
Tímto úkolem byla pověřena Městská policie
Černošice a Odbor technických služeb MÚ
Dobřichovice. K tomuto však je nutná podpora
veřejnosti, bez které se v tomto případě nikdo
z nás neobejde.
V minulých týdnech provedla městská policie
dokumentaci popsaných a pomalovaných nemovitostí a majetku. Tento materiál bude sloužit zejména k porovnání tohoto projevu s dalšími výtvory. Toto porovnání bude provedeno
ve spolupráci s kriminální policií Praha – venkov. Dalším krokem je větší spolupráce s veřejností, a to ve smyslu vlastního ohlídání majetku a ne jen svého, ale i sousedova. Vždyť
na vlastní dům si z okna nevidím, ale vidím na
dům okolních sousedů. Při jakémkoliv podezření na tuto trestnou činnost, neboť toto trestná činnost je, zavolejte prosím policii na tel:
605 255 450 nebo 724 060 620.
V neposlední řadě radnice projednává možnost jisté spoluúčasti na odstraňování těchto
výtvorů, které hyzdí město. Podobný program
již existuje v dalších městech a obcích a zde
se daří tento nešvar úspěšně vytlačovat.
Jakékoliv malby či popisy, kterými kdokoliv poškodí cizí věc, jsou hodnoceny jako trestný čin
ve smyslu ustanovení § 257b Trestního zákona a pachateli za něj hrozí trest v rozmezí od
peněžitého trestu až do osmi let odnětí svobody. S tímto je též spojena možnost požadovat
náhradu způsobené škody v občanskoprávním řízení.
Z tohoto důvodu si dovoluji apelovat na
všechny rodiče, aby v tomto duchu a s přihlédnutím k věku dítěte o této problematice
doma pohovořili.
G. Dušička, velitel městské policie

pa výměny tohoto důležitého dokladu, který
má většina občanů.
Dnem 31. prosince 2010 skončí platnost řidičských průkazů typů 4 a 5 (vidíte je na obrázku), které se vydávaly v letech 1994 – 2000,
a budou se vyměňovat za nové, moderní ŘP.
Řeknete si možná „až v prosinci příští rok, to
mám ještě fůry času“, ale známe našeho člověka a proto vám to připomínáme již dnes.
Pravidelně dochází v podobných případech
k návalům, frontám, dokonce i hádkám na
úřadech v posledním týdnu před termínem
výměny, ačkoliv lidé o tomto termínu věděli již
více než rok dopředu. Jsou obviňováni úředníci z lenosti, z neschopnosti zvládnout výměnu jednoduché kartičky, ale nesmíme zapomenout, že takových kartiček je několik
milionů. Proto vás informujeme již dnes, více
než rok před termínem.
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky, tedy pro
většinu z nás na MěÚ Černošice, detašovaném Pracovišti v Praze 2, Podskalské ulici.
Co musím mít s sebou?
žádost o vydání ŘP, kterou obdržíte na
místě a zde vyplníte
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x
4,5 cm
ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Váš nový ŘP bude k vyzvednutí do 20 dnů od
podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti po úhradě správního poplatku
500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
(viz výše – správní poplatek 500 Kč).

: Pozor na platnost øidièských
prùkazù
Nedávno skončila platnost prastarých tzv. růžových řidičských průkazů a blíží se další eta-

Tyto typy ŘP je nutné vyměnit za nový
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: Sbìr a odvoz nebezpeèného
odpadu
Připomínáme, že v sobotu dne 7. listopadu
2009 bude v Dobřichovicích probíhat svoz nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven
jako obvykle od 9.00 do 10.00 u nádraží, od
10.00 do 11.00 před městským úřadem a od
11.00 do 12.00 před budovou mateřské školy.
Za odložení vašeho nebezpečného odpadu
nebudete osádce vozu nic platit, náklady jsou
pokryty poplatkem, který jste jistě zaplatili. Nebezpečným odpadem jsou staré barvy a jejich
zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od barev,
oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebované
prostředky na ochranu rostlin, nespotřebované fotochemikálie, zářivky a výbojky, staré televizory nebo jejich obrazovky, veškeré monočlánky a podobné suché baterie a další
nebezpečný odpad, jehož výčet jsme již mnohokrát opakovali. Takže ještě jednou: nebezpečný odpad nepatří do popelnice, neboť vyžaduje speciálně zabezpečenou skládku.
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu organizuje a platí městský úřad obvykle 2x ročně.
PH

: Mìstská policie hlásí
Podle hlášení velitele Městské policie Gregora
Dušičky, působila MP u nás v Dobřichovicích
v září 2009 celkem 176 hodin. Z toho 10 hodin
bylo věnováno měření rychlosti radarem, pěší
hlídkové činnosti 40 hodin a dopravnímu dohledu dalších 36 hodin. Zbytek byl dohled autohlídky a výjezdy k akutním případům.
V září zjistila MP celkem čtyři trestné činy, které předala k řešení státní policii, dále 34 různých přestupků, z nichž 20 řešila domluvou
a 14 předala k dalšímu vyšetřování a řešení.
V dalším období se MP zaměří na využívání,
resp. zneužívání veřejného prostranství. Odstraňte si tedy urychleně všechny vaše věci
uložené před vašim plotem.
ph+vk
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o správě daní a poplatků a může zde být
správcem poplatku, což je v tomto případě
MÚ Dobřichovice uložena sankce.
Z tohoto důvodu si dovoluji apelovat na
všechny občany města Dobřichovice, aby se
podívali na veřejné prostranství před svými
domy a pozemky, zda zde nemají ponechán
jakýkoliv materiál či vozidlo, jež by následně
mohlo být předmětem jak správního, tak třeba
i daňového řízení.
Strážníci nejprve ulice projdou a všechny zapomnětlivce na nepořádek na veřejném prostranství upozorní a také poskytnou přiměřenou lhůtu k nápravě. Pokud by k nápravě
nedošlo ani v této lhůtě, bude pravděpodobně nutné přistoupit k příslušnému řízení.
Myslím si, že i Vy chcete své město mít čisté
a uklizené.
G. Dušička, Městská policie

: Draci, nejen létací, sídlí
u Berounky
Hned první čtvrtek v říjnu vylétl po svedené bitvě na břehu Berounky první drak do
povětří, následovali další draci i dráčci, létavice a další povětrné potvůrky.
Dne 2. října pořádal klub malých dětí Lumek
„Drakiádu“ pod zámkem v Dobřichovicích.
Právě tady, téměř pod mostem, se totiž usídlil drak! Bylo třeba s ním svést bitvu. A nemyslete si, že bylo pro děti snadné najít odvahu a s drakem se utkat. Z davu se přihlásili
dva adepti, nicméně statečnější se ukázal rytíř Robert, který v rytířské zbroji s mečem
a štítem v ruce draka skolil za přihlížení a obdivu všech shromážděných.
Na odvážné děti pak před slují čekala stříbrná
mísa červených jablíček. Pro ně si mohly děti, které neměly strach, dojít.

Po úvodní bitvě nepolevil vítr ve foukání, takže se spousta draků rozlétla do povětří. Děti
nepolevovaly v běhání a snaze toho svého
draka rozlétnout a dospělí vydatně pomáhali.
Na louce pod zámkem bylo připraveno bohaté pohoštění. Kávu a čaj pro zahřátí zajistily
tety z Lumku a k tomu pečené, slané i sladké
dobrůtky přinesly děti s sebou – maminky
a babičky i letos předvedly své kuchařské
umění a pod jejich výrobky se stoly prohýbaly! Mlsné jazýčky měly z čeho vybírat.
Nechyběla výtvarná dílnička – vyrábění létavic a dráčků a každý mohl vyzkoušet, jak daleko taková létavice dolétne.
Příjemně strávené odpoledne končilo až večer, kdy poslední tatínek ukončil pouštění rodinného draka.
Děkujeme všem, kdo napekli a přispěli pomocnou rukou, dále Městskému úřadu v Dobřicho-

: Vyuívání veøejného
prostranství
Ve druhé polovině měsíce října 2009 provede
Městská policie Černošice kontrolu veřejného
prostranství ve městě Dobřichovice. Strážníci
se zejména zaměří na vraky vozidel, jejichž
odstavení na veřejných prostranstvích a pozemních komunikacích je přestupkovým jednáním za které hrozí sankce dle zákona o pozemních komunikacích či dle zákona
o odpadech. Dále bude provedena kontrola
záborů veřejného prostranství, a to např. stavebním materiálem, písky, sutěmi, atd., které
podléhá ohlašovací povinnosti dle zákona
o místních poplatcích. Neohlášení takového
záboru může být považováno za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy dle zákona
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vicích, který nám přispěl na část materiálu a občerstvení, a také restauraci Zámecký had, od
kterých jsme měli půjčené nádoby na nápoje.

: Lumek nabízí cyklus
podzimních pøednášek pro
rodièe
Těšit se můžete na další setkání v Lumku, třeba na některém z cyklu podzimních přednášek
Mgr. Jany Doksanské, psycholožky při ZŠ
Dobřichovice. První se uskuteční 10. listopadu
od 17h v budově Lumku na adrese Palackého
127 v Dobřichovicích na téma „Školní zralost“
a druhá 24. listopadu od 17h tamtéž. Tématem
druhé přednášky bude „Předškolák – volba
kurzů aneb jak moc zatížit potomka?“
Přednášky jsou zcela zdarma, finančně je
podpořil Městský úřad Dobřichovice.
Mgr. R. Bartoníčková, http://ilumen2.webnode.cz
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: Náboenská výchova aneb
ebøíèek hodnot našich dìtí
Římskokatolická farnost Řevnice ve spolupráci se ZŠ Dobřichovice nabízí i v tomto školním
roce nepovinný předmět náboženská výchova. Jaké jsou hlavní cíle tohoto předmětu?
Jednak je to pomoci žákům vytvářet si správný žebříček hodnot pro každodenní život podle staletími osvědčených křesťanských zásad.
Proč se právě tento cíl klade na 1. místo? Žijeme ve společnosti, kde již mnoho let jsme
svědky nárůstu celé řady negativních jevů jako je např. neúcta ke společnému majetku či
majetku druhých (sprejování i architektonicky
vzácných budov, vandalismus na zastávkách
MHD, ničení vybavení škol atd........), lhaní, intriky, krádeže, neúcta ke starým lidem, nebezpečné závislosti (drogy, alkohol, počítač,.....)
atd. atd. Naše děti vyrůstají uprostřed tohoto

všeho a potřebují nejen slyšet JASNÉ NE ke
všemu negativnímu, co je obklopuje, ale potřebují vědět PROČ NE a potřebují jasnou
MOTIVACI a inspiraci, aby toto NE dokázaly
naplňovat ve svém každodenním životě. Toto
vše se snaží výuka náboženství dětem nabídnout.
Dále chce výuka náboženství přiblížit žákům
vznik a význam křesťanství a jeho aktuální poslání v dnešní době.
Jednotlivá témata jsou zpracována adekvátně
k věku a zájmu dětí a jsou předkládána často
formou her, hádanek, scének aj.
Výuka probíhá na 1. stupni ZŠ Dobřichovice
každé pondělí od 13:15 do 14:00 a od 14:00
do 14:45. Je vhodná pro žáky od 1. až do 7.
třídy. Byla zahájena 5. října a noví zájemci jsou
vítáni (i včetně dětí, které nechodí do jmenované školy).
Mgr. Jana Sluková

ZAJÍMAVOSTI
: KÁMO CLUB s.r.o. zahájil
èinnost

Emil Calda, HgS podepisuje svoji novou knihu

: Nová kníka doc. Emila
Caldy
V pátek 25. září byla ve zcela zaplněném sále
dr. Fűrsta pokřtěna knížka, kterou pod názvem
„O věcech a lidech“ vydal Emil Calda, HgS.
Setkání zájemců o tuto knihu a vlastnoruční
podpis autora proběhlo pod patronací Kulturního centra Dobřichovic, DOB-Investu a redakční rady Kukátka a všichni účastníci mohou potvrdit, že večer to byl milý a srdečný.
O přátelskou atmosféru se přičinilo nejen humorné vyprávění autora o jeho pedagogických
zásadách, o jeho bádání v patamatematice

a jak se mu podařilo přežít nonstop pochod na
100 kilometrů, ale svým nemalým dílem k ní
přispěly i vtipné poznámky dr. J. Matla
a dr. V. Czumala, moderátorů pořadu.
Hudební doprovod obstarala skupina Velbloud
ve složení pánů J. Tuláčka, K. Křenka (kytary)
a P. Jirouta (kontrabas), o likvidaci občerstvení
a vína se po skončení postarali všichni přítomní.
A pokud vám nepříznivé okolnosti v účasti na
tomto večeru zabránily a o tuto knížku máte
zájem, nezoufejte – lze ji za pouhých 50 Kč
zakoupit v místní knihovně, v kanceláři DOBInvestu a ve vinárně U Caldů.
WP

V polovině září se v dobřichovické sokolovně
poprvé sešli malí „kámové“ v novém klubu pro
děti. Od té doby se scházejí pravidelně v pondělí a ve středu. Kdo má zájem, účastní se
všech aktivit, které začínají již v půl druhé
a končí v pět hodin. Někteří si však vybrali jen
jednu či dvě z nabízených aktivit, které na sebe plynule navazují. Velikým plusem pro zaměstnané rodiče je „služba“ Kámoclubu, kterou je vyzvedávání dítěte z družiny a doprovod
dítěte na začátek aktivit. Kromě dětí z Dobřichovic, zajišťuje Kámoclub vyzvedávání dětí
také ve škole ve Všenorech a Černošicích.
V Kámoklubu se v sokolské učebně děti věnují výuce angličtiny hravou formou – zpívají,
soutěží, hrají scénky, apod. Začátečnická skupina se schází od půl druhé do čtvrt na tři, pokročilejší děti, které již s angličtinou přišly do
styku, se v ní procvičují od půl třetí do čtvrt na
čtyři. Skupiny jsou malé, maximální počet dětí je osm, takže ke slovu se dostane každý
a lektorka má dosti prostoru pro individuální
práci. Ve stejných časech probíhá v malém
sále Sokolovny protahovací a posilovací cvičení, takže děti, které se zrovna nevěnují výuce angličtiny, tuží své tělo při cvicích, které
by pamětníkovi mohly připomínat nápravný
tělocvik. Tyto lekce jsou tvořeny prvky strečinku, jógy i klasického posilování a zaměřují se
na předcházení vadného držení těla nebo
vzniku plochých nohou. Důkladné protažení
zkrácených partií a posílení svalového korzetu se hodí dětem, které pak pokračují ve sportovní přípravě, ale je určeno také pro ty, kteří
se sportu nevěnují, ale nechtějí nechat své
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tělo zahálet. Od půl čtvrté do pěti pak děti „řádí“ ve velkém sále sokolovny. Tato pohybová
průprava je zaměřená na basketbal, ale
vzhledem k náročnosti specifických dovedností tohoto sportu, kladou trenérky důraz na
rozvoj všeobecných pohybových činností jako
je obratnost, koordinace, atletická průprava
(běh, skok, hod) a zvyšování fyzické kondice.
Základní prvky basketbalu jakými jsou dribling, přihrávky obouruč a přihrávky v pohybu,
střelba na koš z místa i z pohybu, jsou do programu začleňovány postupně. Děti soutěží
v různých disciplínách jednotlivě i ve skupinách, učí se týmové spolupráci, toleranci a fair play. Pomocí různých her se děti seznamují
s novými cvičebními prvky, ale učí se při nich
dodržovat pravidla a řešit různé situace. Hodina a půl malým „kámům“ uteče jako voda
a již nyní se většině daří driblovat, trefit se do
koše, ale i omluvit se kamarádovi za nefér
jednání. Kromě pochval a uznání dobrých výkonů, děti dostávají za každou hodinu, kdy se
jim činnost dařila, obrázkové razítko a po nasbírání určitého počtu na děti čeká drobná odměna. Razítkování vlastního docházkového listu, se stalo oblíbeným závěrečným rituálem
dětí, poté co tělocvičnou zazní pokřik „GOOD
JOB!“, kterým se děti loučí s trenérkami. Cílem Kámoclubu není jen umožnit rodičům,
aby se jejich děti bavily a bylo o ně postaráno,
ale také výchovně působit, zaujmout děti pro
sport a pomoci jim vytvořit kladný vztah k pohybu, ke svému tělu a k jazykovému vzdělávání.
Pokud Vás nabídka Kámoclubu zaujala, neváhejte se přijít podívat a nezávazně vyzkoušet,
zda se také Vašemu potomkovi nebude u nás
líbit. Ještě můžeme přijmout několik dětí a je
možné si vybrat jen některou z nabízených
aktivit. Více se o Kámoclubu a jeho dalších akcích můžete dovědět na www.kamoclub.cz
mv
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: Rodinné centrum v Letech
Rodinné centrum Leťánek v Letech 20. září
úspěšně zahájilo svůj provoz Leťánkovou
Olympiádou. Start centra posvětil starosta obce Lety Jiří Hudeček a senátor Jiří Oberfalzer
přestřižením pásky v Sále u Kafků. Olympiády
se zúčastnilo přes 60 dětí z širokého okolí ve
věku od jednoho roku do 11 let. Počasí přálo
a program byl opravdu bohatý. V Sále u Kafků
děti tvořily krásné výrobky a venku si pak zasportovaly a projely se i na koních. Mnozí si
nechali ozdobit obličej do podoby piráta či
princezny. Tímto děkujeme salónu Klementýna z Řevnic za jejich malování dětem na obličej. Zahájení centra podpořil také Ivan Mládek
svým vystoupením. Dospělí si přišli na své při
tanci orientální tanečnice a koncertu rockové
kapely „80:20“.
V současné době rodinné centrum nabízí 11
pravidelných kurzů pro děti a 12 pravidelných
kurzů pro dospělé. Kurzy probíhají od pondělí
do neděle mezi 9-21h. Velká škála přednášek
a cvičení je věnována těhotným ženám a maminkám po porodu. Vede je laktační poradkyně a certifikovaná dula, konají se každou středu. Od podzimu do jara budou probíhat
odborné semináře zaměřené na osobní rozvoj. Nechybí ani poradna a terapie určená pro
děti, dospělé a seniory. Každý měsíc se o víkendech bude konat minimálně jedna zábavná akce. Každé úterý, středa a čtvrtek dopoledne od 9h do 12h je také pro Vás a Vaše děti
otevřena volně přístupná herna s malým občerstvením.
Program – podzim 2009
3.11. REFLEXNÍ TERAPIE
4.11. a 06.12. PŘIROZENÁ ANTIKONCEPCE PO PORODU A PŘI KOJENÍ
7.11. SV. MARTINSKÉ POSVÍCENÍ
11.11. ROČNÍ OBDOBÍ Z POHLEDU ČÍNSKÉ MEDICÍNY – ELEMENT VODY

18. 11., 25. 11., 2. 12. MASÁŽE DĚTÍ A
KOJENCŮ
19.11. DĚTSKÝ VZDOR ANEB KDO S KOHO
21. 11. DUCHAŘSKÁ DÍLNIČKA S LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM
27. 11. a 4. 12. MANIPULACE S NOVOROZENCEM A KOJENCEM
01. 12. VZÁCNÝ DAR ENERGIE REIKI
5. 12. VESELICE S MIKULÁŠI, ČERTY
A ANDĚLY
8. 12. JAK SPRÁVNĚ SEDĚT, STÁT,
PRACOVAT
9. 12. KOJENÍ
19. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
Pro těhotné ženy a maminky po porodu proběhne třídenní kurz Masáže dětí a kojenců. Naučíte se jak masírovat své děti a jak pozitivně
využívat působení doteku. Vhodné již pro děti
od 1. měsíce, ale i pro maminky, které miminko teprve čekají. V říjnu můžete strávit jedno
příjemné voňavé dopoledne při přednášce
o Aromaterapii. Tématem bude jak používat
éterické a rostlinné oleje v těhotenství, během
porodu, v šestinedělí a v péči o děti. V listopadu a prosinci proběhne přednáška Manipulace s novorozencem a kojencem. Získáte teoretické rady a uvidíte praktické ukázky. Na
prosinec je plánována přednáška o Kojení.
Dozvíte se jak správně přiložit miminko, jak
často a dlouho kojit, vše o příkrmech, budou
předvedeny užitečné pomůcky.
Pro děti připravujeme jednorázové víkendové
akce. Koncem listopadu se děti mohou těšit
na lampiónový průvod a v prosinci pak na Mikuláše, čerty a anděly a vánoční tvoření.
Pro dospělé a seniory nabízíme sérii přednášek o zdravé výživě, reflexní terapii a vzácném
daru energie reiki a schopnosti každého z nás.
Pro osobní rozvoj nepřehlédněte přednášku
Psychomotorický vývoj dítěte. Získáte podrobný přehled pohybového vývoje dítěte od narození do tří let. Dozvíte se proč dítě pohybově
podporovat již
od prvních měsíců. Jaký je význam hry s dětmi atd. Další zajímavou přednáškou je Dětský
vzdor aneb kdo s koho. V jakém věku mluvíme
o „dětském“ vzdoru? Dá se mu předejít a máme se o to vůbec snažit? Jak přistupovat k dítěti, které už je uprostřed afektu? Na tyto
a další otázky se společně pokusíme najít odpověď. Na únor, duben a květen 2010 je plánován zážitkově vedený cyklus seminářů Respektovat a být respektován. Výchova dětí
založená na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a málo účinná, má negativní dopady
na dítě. Tento seminář je určen všem, kteří se
snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově a v mezilidských vztazích.
Na všechny kurzy, přednášky a semináře je
kapacita omezena. Proto neváhejte a předem
se přihlaste na info@letanek.cz. Více informací o pravidelných kurzech, seminářích a dalších akcích najdete na www.letanek.cz.
Rodinné centrum Leťánek
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: Padesát let bezpeènostních
pasù v automobilech
V roce 1959, tedy před padesáti roky, začala
automobilka Volvo vyrábět sériově osobní automobily s tříbodovými bezpečnostními pásy.
Švédský inženýr Niels Bohlin byl tím, který
zdokonalil dvojbodové bezpečnostní pásy,
které se dodnes používají v letadlech.
S rozvojem automobilismu kladli výrobci stále
větší a větší důraz na spolehlivost a na bezpečnost vozidel. Ta se začala odvíjet od roku
1899, kdy v USA zahynul první chodec při dopravní nehodě zaviněné automobilem. V roce
1901 se objevil v automobilech Oldsmobil první rychloměr, v roce 1920 bezpečnost křižovatek zlepšil první semafor v městě Detroit. Počet
dopravních nehod ale s přibývajícím počtem
aut i ujetých mil či kilometrů neustále rostl
a tak se začal klást důraz i na pasivní bezpečnost, Byly to již zmíněné bezpečnostní pasy,
vylepšené konstrukce aut, zesilování a zpevňovaní tzv. deformačních zón, v devadesátých
letech přišly airbagy, nyní již několikanásobné,
nyní se do aut montuje nepříjemná zvuková
signalizace nezapnutí pasů, pro děti jsou povinné speciální autosedačky a na dalším zvyšování bezpečnosti se dále pracuje.
Vraťme se ale k výročí bezpečnostních pasů.
Odborníci na bezpečnost odhadují, že tyto pasy zachránily na celém světě již více než
1,000.000 lidských životů. I přesto se najdou
řidiči i spolucestující, kteří je nechtějí používat.
Průzkum dokonce i v USA prokázal, že cca
20% osob v osobních autech používá pasy jen
nepravidelně nebo dokonce vůbec. Věřím, že
vy nejste mezi nimi.
VK

: Olympus FotoAkademie
2009/10 – 5. roèník
pod záštitou Ministerstva školsví, mládeže
a tělovýchovy ČR (MŠMT), Magistrátu hl.m.
Prahy a Asociace profesionálních fotografů
ČR (AF) probíhá nejrozsáhlejší vzdělávací
projekt ve fotografii pro studenty středních
škol a žáky 2. stupně základních škol Olympus
Fotoakademie. Je to soubor vzdělávacích akcí
pro studenty středních škol a žáky základních
škol České republiky s cílem prohloubit znalosti digitální techniky a fotografické schopnosti prostřednictvím workshopů, letní školy, výstavy a celorepublikové soutěže.
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Sestavení výsledkové listiny: do 31.3.2010
Workshopy na školách v celé ČR: říjen 2009 –
květen 2010
Putovní výstava vítězných fotografií 4. ročníku:
září 2009 – červen 2010
Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku,: duben 2010
Brožíkova síň, Staroměstská radnice
Vernisáž vítězných fotografií 5. ročníku Czech
Student Photo, Staroměstská radnice: duben
2010
Letní škola digitální fotografie (40 studentů):
srpen 2010
Témata fotografické soutěže o atraktivní
ceny
HRA SVĚTEL
Popusťte uzdu vaší fantazii, experimentujte.
Nebudeme napovídat. Použít můžete jak dlouhé tak ultra krátké expoziční časy.
SVĚT MÝMA OČIMA
Jak vidíte svět kolem vás? Veselý, smutný, zábavný, nudný. Jaký byste si ho představovali?
Je reálný nebo virtuální?
KOUZELNÁ ÚHLOPŘÍČKA
Úhlopříčka nám pomáhá udělat naši fotografii
zajímavější, dynamičtější. Foťte celky, polocelky či detaily. Cesta se vine po úhlopříčce, portrét lze natočit po úhlopříčce, produkt umístěte
po úhlopříčce. Úhlopříčka nemusí vést přesně
z rohu do protějšího rohu, vyváženost fotografie promyslete. Téma fotografie záleží na vás.
VODA
Voda má spousty podob. Voda jako živel – tekoucí, stojatá. Voda jako déšť, kapka, rosa.
MOMENTKY ZVÍŘAT
Zachyťte zvířátko ve vašem okolí, na dovolené, na výletě. V okamžiku nečekaném, veselém, dramatickém, důležitém, prostě v momentě netradičním.
Forma soutěžení a hodnocení
Fotografická soutěž má stejná soutěžní témata pro kategorii studentů středních škol i kate-

gorii žáků 2. stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vkládání soutěžních fotografií probíhá na stránkách www.fotoakademie.cz od 1. listopadu
2009 do 11. ledna 2010.Převzato z tiskové
zprávy, celá verze na www.fotoakademie.cz

: První Fabiánkova Drakiáda
Na louce pod lávkou v Dobřichovicích se o víkendu uskutečnila první Drakiáda Rodinného
centra Fabiánek.
I když počasí létání draků zrovna nepřálo a vítr foukal jen občas, děti, rodiče i prarodiče si
Drakiádu užili i díky pestrému doprovodnému
programu. Děti si zahrály Dračí pexeso, pohádkový princ Bajaja honil draka a soutěžilo
se také v loupení dračího vejce.
Ke konci Drakiády byla vyhlášena soutěž
o nejdelší let, který ale nakonec nevyhrál drak,
ale upír. Samozřejmě papírový. Spravedlivá
porota, vybraná z řad rodičů také pečlivě vybírala nejlépe létající draky z celé Drakiády. Na
vítěze samozřejmě čekalo ocenění. A cenu si
odnesli rovněž tvůrci nejkrásnějších doma vyrobených draků: Draka Stíhačky, Draka Mraka
a Draka Chobotnice. A když byli všichni účastníci na konci náležitě uběhaní, akce ještě nekončila. Zájemci si s odbornou pomocí mohli
sami vyrobit malého dráčka z papíru.
Účast byla hojná a poděkování náleží rodičům, kteří vedou děti k aktivnímu odpočinku,
třeba právě s akcemi Fabiánku.
A co Fabiánek chystá na příště?
Pro budoucí a novopečené maminky a všechny další zájemce se konal seminář o kojení
s porodní asistentkou Kristýnou Matulovou
na středu 21. 10. od 10.00 do 11.30 v RC Fabiánek (budova ZUŠ, Lomená 159). Dozvíte
se na něm řadu informací o výhodách a správné technice kojení, o nejčastějších problémech a jejich řešení, fyziologii laktace atd.
RC Fabiánek otevírá kurzy angličtiny s možností hlídání dětí pod vedením zkušené lek-

Harmonogram Olympus FotoAkademie pro
rok 2009/10
Zahájení: tisková konference MŠMT ČR: 21.
říjen 2009
Registrace škol a studentů: 1.11.2009 – 11. 1.
2010
Fotografická soutěž: 1. 11. 2009 – 11. 1. 2010
Hodnocení fotografií: listopad 2009 – únor
2010
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torky Kristiny Millerové. Zájemci mohou přijít
na zápis v pátek 6. 11. od 10,00 v herně RC
Fabiánek (budova ZUŠ, Lomená 159). Při zápisu budou zájemci rozřazeni do skupin podle
pokročilosti a kurzy budou probíhat vždy v pátek dopoledne. Bude zajištěno také případné
hlídání dětí kvalifikovaným dozorem a výuka
bude probíhat v jiné místnosti.
Dále se uskuteční burza dětských věcí, a to
v sobotu 7. 11. od 9.00 do 12.00 v sále
dr. Fürsta v Dobřichovicích. Využijte možnosti
prodat či nakoupit dětské oblečení, hračky, kočárky a další potřeby.
Děti se mohou těšit na Svatomartinský lampiónový průvod v pátek 13. 11. od 17.00 na
nádvoří zámku v Dobřichovicích.
A ještě připomínáme, že Fabiánek pozměnil
svůj program, aby lépe vyhovoval potřebám
maminek. Program se mění od 1. 11. 2009
takto:
Kroužky z úterka se přesouvají na pondělí,
takže v pondělí od 10,00-11,00 můžete
navštěvovat Hrátky s batolátky. To jsou
hry, cvičení a pohybové aktivity s dětskými
říkadly a písničkami pro děti od 10 měsíců
do 2 let (nebo dle uvážení rodičů) v doprovodu dospělých.
V úterý od 9,00-11,30 je otevřena volná
herna. Zde si děti společně hrají s hračkami v doprovodu dospělých.
Středa je vyhrazena pro mimořádný program.
Ve čtvrtek od 9,00-10,00 můžete navštěvovat s dětmi kroužek Kdo si hraje, nezlobí.
Je to tematicky zaměřené čtení, hry, tvoření a muzicírování pro děti od 2 do 3 let (nebo dle uvážení rodičů) v doprovodu dospělých. Od 10 do 11 hod. pak navazuje Hravé
tvoření pro předškoláky. Opět tematicky
zaměřené hry a tvorbu pro děti od 3 do 5
let (program bude případně uzpůsobený
dle přijatých návrhů rodičů) v doprovodu
dospělých.
Do volné herny můžete chodit ve vymezeném
čase vždy i bez objednání. Budeme rádi, když
si místo na kroužku budete předem rezervovat, ale je možné zatím přijít i bez objednání.
Všechny podrobné informace k akcím Fabiánka naleznete na našich webových stránkách:
www.rcfabianek.estranky.cz. Kontaktovat nás
můžete na e-mailu rcfabianek@seznam.cz.

: Výlet na Hejšovinu
Sobota 5. září 2009 byl nejchladnější den celého léta a náš zájezd směřoval do Kladska do
Parku narodowego Gor Stolowych, na Hejšovinu známou z Devatera pohádek Karla Čapka
– Velká doktorská pohádka. Na temeno hory
polsky zvané Szczeliniec Wielki (919 m n. m.),
což je nejvyšší místo Stolových hor, jsme vystoupali po 665 schodech, fičelo tam jako na
Špicberkách, přesto výhled na Broumovsko
a Kladsko byl souvislý. Sledovali jsme též cvi-
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Skalní město na Helšovině
čení (závody) horolezeckých záchranářů. Za
jakého počasí zde byli pruský král Bedřich či
J. W. Goethe v roce 1780, o čemž svědčí pamětní deska, se dnes již neví.
Toto pískovcové skalní město je sice menší
a na skalní útvary chudší než např. Prachovské skály, ale je v nadmořské výšce o 500 m
vyšší. Hlavní útvar i vyhlídky jsou dobře na
okruhu označeny a popsány.
Na území Kladska od příchodu Slovanů v 8.
stol. žil kmen Charvatů a od dob raných Přemyslovců patřilo Kladsko vždy k českému království, a to až do poloviny 18. století.
Nejtěžší bitva za válek o dědictví rakouské
(1740-1748) ne počtem vojáků, ale vysokým
procentem padlých byla bitva u Chotusic
(u Čáslavi) 17. května 1742, kde vojska Marie
Terezie podlehla pruské armádě Fridricha II.
Po této porážce musela císařovna uzavřít mír,
kterým České království přišlo definitivně

o Kladsko. Z pěti set pruských kyrysníků prince Viléma jich bylo 421 zabito nebo raněno
a na tuto paměť byl pluk vyznamenán na čákách lebkou se zkříženými hnáty, „smrtihlavem“, který byl tak známý za 2. světové války.
Pokračováním po „Silnicí sto zatáček“ jsme
dojeli do Vambeřic (Wambierzyce) nejznámějšího poutního místa v Sudetech s mohutným
barokním kostelem Navštívení Panny Marie
obklopeným ochozy a monumentálním schodištěm. Sem chodívala na pouť babička
B. Němcové. Obec má 9 bran, 135 kaplí, kalvárií a křížovou cestu. Několik účastníků bylo
i na mši, která se zde právě konala. Ve Vambeřicích už bylo počasí dobré a též i v lázních
Duszniky Zdroj, Kudowa Zdroj a v Náchodě.
Ze čtyřiceti účastníků nikdo (ani já) na Hejšovině předtím nebyl a všichni ocenili příspěvek
obce.
Ing. Pavel Kyzlík, foto A. Juříková
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: Mìsíc LISTOPAD
Nejoblačnější měsíc roku nese jméno po padajícím listí. Po teplém listopadu většinou přichází i teplý prosinec. Ale pozor, pranostika říká „Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se
přikrádá“ nebo „Když napadá sníh na zelené
listí, bude tuhá zima“.
Hodně povětrnostních přísloví má hned první
den měsíce, svátek Všech svatých (Jak na
Vše svaté, tak měsíc po nich) a samozřejmě
na 11. listopad, sv. Martin k prvnímu sněžení.
Statisticky ale první sníh padá již 3. listopadu
(letos ale mnohem dříve!!). Teplotní anomálie
přichází 24. listopadu s pravděpodobností
70% jako Kateřinská chladna a trvá asi 4 dny.
Listopadový teplotní průměr je 4,3 °C. Teplé listopady byly zaznamenány v letech 1772
(7°C), 1872 (6,8°C), 1906 (7,1°C), 1926
(7,6°C), 1928 (7,4°C), 1938 (7,1°C), 1951
(7,3°C), 1963 (1963°C), 1970 (7,2°C), 1994
(8,1°C). Nízkou teplotní hodnotu pod 1°C mají
roky 1771, 1782, 1805, 1829, 1835, 1856,
1876, 1902, 1921 a dokonce záporné průměrné teploty v letech 1786 (-0,9°C) a 1858 (-3°C).
Významné teplotní rekordy k danému datu
jsou: 3. listopadu 1970 (19,5°C), 21. listopadu
1926 (18°C), a záporné 8. listopadu 1908 (10,2°C), 13. listopadu 1786 (-12,2°C), nebo 22.
a 23. listopadu 1858 (-16,9°C). Opravdu jen
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málo povodní je v listopadu. Zajímavostí může
být, že stoletá zářijová voda v roce 1890 měla
o jeden měsíc dříve (9. 8.) menší sestřičku
a 25.11. další. Tři povodně během čtyř měsíců!
Události z kronik:
Zima byla mrazivá, řeky zamrzlé od Martina
11.11. až do dubna. Vinné keře až do kořenů vymrzly (rok 1077)
Ve střední Evropě 30. listopadu byla nesmírná bouře z Afriky přišlá. (R. Henning
rok 1178)
Nestvůrný bouřlivý příboj a vzdutí moře nastaly 17.11. na pobřeží Severního moře. Tři
kláštery byly zatopeny mořema a 100 000
lidí utonulo (Henning rok 1218)
Toho roku byla tak krutá zima a mnoho sněhu, že ho 100 let tolik nepamatují (letopisy
rok 1434)
Po neuvěřitelně horkém létě začala 1.11. nesmírně krutá zima, 9. ledna 1740 bylo -40°C,
proto se jí říkalo čtyřicítková, velmi chladno bylo ještě v dubnu i květnu (byla to nejchladnější zima 18. století). Německá kronika 1740/41.
Ing. Pavel Kyzlík

: Jedineèný kurz pro dìti
s odkladem školní docházky
Koncem září se rozběhl v dobřichovické základní škole pod záštitou občanského sdruže-

ní Lumen kurz pro děti s odkladem školní docházky. Jeho lektorkou je zkušená psycholožka s desetiletou praxí v pedagogicko-psychologickém poradenství, Mgr. Jana Doksanská.
Tento kurz organizovaný formou odpoledního
kroužku, kdy se děti se svou lektorkou scházejí každé úterý od 15 – 16 hodin na prvním
stupni místní ZŠ, má za cíl pozitivně naladit dítě na vstup do školy, seznámit ho se školním
prostředím i s formou vyučování. Tím se dětem usnadní přechod z mateřské do základní
školy.
Kurz je celoroční, systematicky koncipovaný,
aby na sebe probíraná látka navazovala. Stimulační program třiceti setkání od září do
května podporuje psychomotorický vývoj dítěte pozitivním ovlivňováním jemné motoriky,
pravolevé a prostorové orientace, zrakového
i sluchového vnímání – dovedností podstatných pro rozvoj čtení, psaní a počítání.
Zkrátka – děti s odkladem školní docházky
jsou pod odborným dohledem připravovány
na vstup do školy.
Přihlášky a jiné informace k připravovanému
programu občanského sdružení Lumen můžete získat na telefonu 734 483 188, dále E-mailem na adrese: info.lumen@seznam.cz
(mailto:info.lumen@seznam.cz),
http://ilumen2.webnode.cz.
Mgr. Renáta Bartoníčková

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Zprávy z volejbalu
Začátkem října začala volejbalová sezóna
hraná v halách a soutěže, které se hrají na
venkovní antuce, ukončily podzimní částí svou
první polovinu. Mezi ty, které už skončily, patří
krajský přebor 2. třídy, ve kterém hrají dvě
družstva našich žen: Dobřichovice B a Dobřichovice C. Obě družstva si vedla úspěšně –
Céčko přezimuje na prvním a Béčko na čtvrtém místě, jak je ostatně patrné z tabulky po
skončení podzimní části:
V P Skóre Body
1. Sokol Dobřichovice C 15 3 50:16 33
2. Lokomotiva Zdice A
15 3 49:17 33

3. Sokol Komárov B
14 4 46:19 32
4. Sokol Dobřichovice B 12 6 42:23 30
5. Sokol Nové Strašecí
9 9 33:40 27
6. Sokol Slaný
8 10 32.36 26
7. Sokol Nučice
8 10 28:39 26
8. Lokomotiva Zdice B
5 13 24:45 23
9. Lokomotiva Beroun
2 16 18:49 20
10. KV Dobříš
2 16 12:50 20
Druhá polovina soutěže bude zahájena až
koncem dubna 2010.
Naše ženské Áčko zahájilo druhou ligu dvěma porážkami ve Vamberku (1:3, 0:3) a dvěma vítězstvími doma s Jihlavou (3:0, 3:0). Do
konce letošního roku budou hrát na domácí
půdě už jenom třikrát: 24. 10. s Nuslemi B,

14. 11. se Stavební fakultou Praha a 28. 11.
s Jaroměří.
Muži B, kteří hrají krajský přebor 1. třídy, budou hrát doma 7. 11. s Tuchlovicemi, 21. 11.
s Nymburkem a 5. 12. s Mělníkem.
Naše mužské Áčko zahájilo své dvanácté prvoligové působení třemi vítězstvími na domácí
palubovce: s Prosekem 3:0, s družstvem ČZU
B Praha také 3:0 a s MFF Praha 3:1. Další domácí utkání sehrají 30. 10. s Českými Budějovicemi, 31. 10. s Brnem B, 20. 11. s Odolenou
Vodou a 21. 11. s Chomutovem.
Pozvání na všechna domácí utkání našich volejbalistů od všech hráček i hráčů vyřizuje
HgS.

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Výstavy v Dobøichovicích
První letošní výstava ve Fürstově sále Ivan
a Josef Vokurkovi: Fotografie v básních – symboly nevinnosti se otevřela programem Josefa
Fouska „Nemám čas lhát“ v úterý 20. října
2009 a potrvá do 8. listopadu.
Výstavu je možno v listopadu vidět 7. 11. a 8.
11. od 17 do19hodin. V rámci této výstavy vás

čeká i koncert skupiny Chudinkové, a to 3. listopadu od 17 hodin. Pořádá agentura Cucumbers – www.cucumbers.cz

: Od 15. listopadu do 6.
prosince

stopadu v 18 hodin uvidíte dětské taneční vystoupení „Cvičení s kořenkou“. Výstava je prodejní a to jak hotové vazby, tak i samotný materiál pro vlastnoruční výrobu. Otevřeno bude
vždy od čtvrtka do neděle od 12 do 19 hodin.
Vystavuje Martina Dvořáková.

nás čeká tradiční Adventní a vánoční inspirace
– výstava sušených vazeb. Na vernisáži 14. li-

: Pøehled dalších kulturních
a spoleèenských akcí
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3. listopadu, úterý – Fürstův sál v 17:00
V rámci výstavy Ivana a Josefa Vokurky vás
čeká koncert skupiny Chudinkové – zájmového sdružení pro zesurovění trampské písně.
Skupinu tvoří Milan Znojemský – „Kaďour“ –
zpěv a foukací harmonika, Jiří Rohan – „Max“
– zpěv a 12strunná kytara a Jarmila Mücková
„Jařénka“ – zpěv a kontrabas.
22. listopadu, neděle – aula ZŠ v 15:00
Divadlo pro děti: Veselá nauka Klauníka
Notíka Režie: Iveta Dušková
Hrají: Petra Bílková a Vanda Hauserová
Klauník Notík a slečna Písnička se spolu vydávají na dobrodružnou cestu do říše hudby.
Spolu se svými kamarády klavírem Klimpr
Klamprem a flétničkou Zdeničkou objevují tajemství tónů, rytmu a hudebních žánrů. Představení vzniklo jako divadelní verze stejnojmenného televizního hudebního seriálu pro
děti „Veselá nauka Klauníka Notíka“, které děti znají z pořadu Hřiště 7.
28. listopadu, sobota – zámek od 10:00
Adventní trhy
ve 14 hodin uvede divadlo Buchty a Loutky vánoční představení: Andělíček Toníček
v 15:30 se přijďte podívat na Bublinovou show
v 17:00 bude u řeky ohňostroj
ve 20:00 v hale Bios tradiční a jediný „Mostový ples“, na kterém zahraje taneční orchestr
Josefa Hlavsy, od půlnoci se můžete těšit na

produkci hitů v podání skupiny Elvis Presley
Revival Band.
Vstupenky na ples na městském úřadě Dobřichovice
Přednášky v Lumku
V úterý 10. listopadu od 17 hod. se uskuteční v budově Lumku, Palackého 147 přednáš-

ka na téma „Školní zralost“. Přednáší psycholožka při ZŠ Dobřichovice Mgr. Jana Doksanská.
Další úterý za 14 dnů se 24. listopadu opět od
17 hodin bude v Lumku další přednáška
Mgr. Doksanské na téma „Předškolák – volba
kurzů aneb jak moc zatížit potomka“.

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice, paní Lenka
Kolářová, telefon 603 245 784.
lenka1kolarova@seznam.cz
Úterý 17. listopadu 18 hodin – terasa Modrého domečku – Setkání k 20. výročí listopadu 1989
Pondělí 23. listopadu 9,30 hod. sál Zámečku –
Setkání seniorů
Neděle 29. listopadu 15 hod. sál Zámečku –
O pejskovi a kočičce – loutková pohádka
v podání souboru Divadlo kapsář
Sobota 5. prosince od 9 hod. na řevnickém náměstí – Adventní trhy – tradiční setkání s drobným programem o polednách
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 12-19h, úterý-pátek 9-19h,
v sobotu a neděli 10-17h
Kavárna Modrého domečku
Koláče pro Náruč
Věnujte své koláče na dobročinnou akci Náruče. Přineste své koláče, buchty, sladké i slané
pečivo do řevnického Modrého domečku Vaše

výtvory budou prodávány na vánočních trzích
a výtěžek půjde plně na podporu sociálních
služeb pro postižené děti v o. s. Náruč. Koláče
a další své produkty můžete přinést do Modrého domečku v pátek 4. prosince celé odpoledne nebo v sobotu 5. prosince od 8 do 12
hodin.
Galerie Modrého domečku
Od 25. listopad až do Vánoc je otevřena zajímavá výstava historických vánočních a novoročních pohlednic ze sbírky MUDr. Jindřicha
Königa ze Řevnic.
Od 2. do 21. listopadu můžete v galerii shlédnout výstavu fotografií Jana Černého, 17letého studenta Střední školy fotografické, filmové
a televizní. Vernisáž výstavy se koná 2. listopadu v 18 hodin.
Od 3. do 29. listopadu bude v galerii Modrého
domečku k vidění výstava Yvone Baalbaki
s podtitulem „Poškrábejte mě někdo na lopatce“. Vernisáž pro veřejnost se koná 3. listopadu
v 18,30 za účasti jazzového tria „Triové jazzo“.
Modrý Domeček
Galerie Modrého domečku Vás srdečně zve
na vánoční prodejní výstavu obrazů, šperků, keramiky. Vernisáž 1.12.2009 v 19hodin.
Vystavuje: Monika Kopecká, Andrea Kudrno-

vá roz. Hrubá, Markéta Novotná,Zuzana Hrubá a Bohuslav Vágner.
Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice, www.os.-naruc.cz
Kino Řevnice
STŘEDA 4.11.
20:00 LOUISE – MICHEL /fk/
Anarchistická černá komedie, Francie, 2008,
PÁTEK 6.11.
20:00 JULIE A JULIA
Drama, USA, 2009, 123 min, 70 Kč
Skvělá Meryl Streepová tentokrát v roli moderní americké Magdaleny Dobromily Rettigové.
SOBOTA 7.11.
16:00 (děti) G-FORCE
20:00 ROZERVANÁ OBJETÍ
Drama lásky, žárlivosti a zrady, Španělsko
ÚTERÝ 10.11. VZPOMÍNKOVÝ VEČER
PŘEDVEČER DNE VETERÁNŮ
Vzpomínkový večer ku příležitosti dne veteránů spojený s promítáním filmů z vojenské historie. Možná přijde i režisér filmu Tobruk Václav Marhoul…
STŘEDA 11.11.
20:00 BRONSON /fk/
Životopisné drama, Velká Británie, 2009
strana 9

Dobřichovice
Informační list

PÁTEK 13.11
20:00 NÁVRH
Romantická komedie, USA, 2009
SOBOTA 14.11.
16:00 (děti) VZHŮRU DO OBLAK
Veselé animované dobrodružství, USA, 2009
20:00 MARY A MAX
ÚTERÝ 17.11. KONCERTY
Od 15:00 20 LET „NAŠICH NOVIN“
+ VZPOMÍNKA NA LISTOPAD 1989
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Účinkují: Josef Klíma, Jan Matěj Rak, Klíček,
Notičky, Kapičky, Alotrium, Proměny, Holky
v rozpuku, Třehusk, Černá mamba … Výstava fotografií a dokumentů, udělení Ceny Našich novin, vyhlášení Událostí uplynulého dvacetiletí, dražba 1.čísla NN. Vstup zdarma.
STŘEDA 18.11. KONCERT 19:00
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT EVY PILAROVÉ
Stálice české hudební scény Eva Pilarová se
svou skupinou poctí naše kino svou návště-

vou. Vstupné:150 / 200 / 250 Kč (předprodej
na tel:257720847)
PÁTEK 20.11.
20:00 HEREČKY /fk/
Křehká tragikomedie, Francie, 2007
SOBOTA 21.11. 16:00 (děti) DOBA LEDOVÁ
3: ÚSVIT DINOSAURŮ
Veselé animované dobrodružství, USA, 2009
20:00 HANEBNÝ PANCHARTI
Opojné akční drama, USA / Něm, 2009
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STŘEDA 25.11.
20:00 JÁNOŠÍK: PRAVDIVÁ HISTORIE
PÁTEK 27.11.
20:00 LA BOHÉME /fk/
Jedinečné filmové zpracování slavné Pucciniho
opery o velké lásce zkoušené nepřízní osudu.
SOBOTA 28.11., 16:00 (děti)
KORALÍNA A SVĚT ZA TAJEMNÝMI DVEŘMI

21. říjen 2009 / ročník 15.10 / Dobřichovice

Animované dobrodružství, USA, 2009, 100
min, 70 Kč, film s českými titulky!!!
20:00 PROTEKTOR
Drama / Romantický, Česko, 2009
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na
pozadí válečného dramatu prožívají vlastní
drama soukromé. Ona je vycházející filmová
hvězda, on rozhlasový reportér.

: ZADNÍ TØEBAÒ
Koncert v Třebani
Soubor Harmonia Mozartiana Pragensis připravil na sobotu 28. listopadu ve Společenském domě v Zadní Třebani od 14. hodiny
koncert nazvaný Pocta Františku Vincenci Kramářovi (1759-1831) u příležitosti 250. výročí
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narození tohoto významného českého skladatele. Kramář pocházel z obce Kamenice
u Jihlavy a díky své píli, nadání a vytrvalosti
se vypracoval k metě nejvyšší – v roce 1818
byl jmenován císařským dvorním skladatelem
a kapelníkem komorní hudby a stal se tak posledním držitelem tohoto titulu v historii c.
k. monarchie. Nutno podotknout, že o toto
místo měl v minulosti velký zájem, bohužel
bez úspěchu, i W. A. Mozart. Rozsáhlou a jedinečnou pozornost F. V. Kramář věnoval párovým seskupením dechových nástrojů s 2
hoboji, 2 klarinety, 2 lesními rohy a 2 fagoty.
Právě v takovém obsazení působí soubor
Harmonia Mozartiana Pragensis, jenž v letošním roce slaví 10 let své koncertní činnosti.
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V podání souboru HMP zazní kromě dvou
Kramářových skladeb oktet Jarní píšťalky význačného novodobého autora Viktora Kalabise (1923-2006). Program mluveným slovem
doplní známý botanik a úspěšný publicista
Václav Větvička, s nímž soubor pravidelně
spolupracuje, který si tentokrát přizval dalšího
hosta, proslulou cembalistku prof. Zuzanu Růžičkovou, manželku V. Kalabise. Na závěr se
uskuteční autogramiáda knih obou autorů.

: ÈERNOŠICE
Houslový recitál v Černošicích
Srdečně zveme milovníky hudby na koncert
dvou předních českých interpretů. Po nějaké

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

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 ko-

Pokračování na straně 16
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Vyklízení, odvoz nepořádku, sutí, odpadu
Dovoz písku, štěrku, betonu, drtí
Kontejnery Avia
Výhodné ceny
Vít Solnička, Dobřichovice, Telefon 739-406639,
25771-1720

Koupím nebo pronajmu
jakýkoliv nestavební pozemek
v Dobřichovicích a okolí.

Tel. 603 858 959
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Zdědili jste nemovitost?
Rozvádíte se?
Přijedu a vyplatím podíl na nemovitosti. Volejte 723 778 570
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morních 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
Pátek 6. listopadu ve 20:30 hod
JAZZ Černošice – koncert Peter Lipa and
Band
Všestranného slovenského muzikanta Petera
Lipu není jistě nutné představovat. Po delší době si opět můžete vychutnat neopakovatelnou
jazz-bluesovou koncertní atmosféru v Clubu
Kino.
Srdečně zve O.S. JAZZ Černošice. Vstupné
150,- Kč, v předprodeji 120,- Kč. Předprodej
vstupenek denně od 11:30 hod v Clubu Kino.
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 hostuje 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.
Jazz Efterrätt
Odbor kultury Černošice vás zve v sobotu 14.
listopadu od 20.30 do černošického Club kina
na koncert vynikajících Jazz Efterrätt .Jazz Efterrätt je sdružení profesionálních hudebníků
vystupujících již od roku 1998. Ve své tvorbě
se nebojí experimentovat, a proto je možné
v jejich skladbách zaslechnout prvky stylů jako funk, soul a jazz. Během svého působení
doprovázelo sdružení mnoho hvězd, jmenovi-
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tě pak např.: Moisese Parkera, Andreu Bocelliho, Chrise Brubecka, Barryho Masona a také
mnohé domácí zpěváky a kapely, např.: Monkey Business, King Size, Lauru a její tygry, Hot
Line, Pražský Výběr, Big Band Českého Rozhlasu, Tonnyho Lakatoše, Phillipa Nikwue, Miro Žbirku, Leonou Machálkovou, Lucií Bílou,
Láďu Kerndla atd. Úspěšné působení po boku
těchto populárních interpretů jistě dostatečně
potvrzuje kvality uskupení. Vstupné 100 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

: MNÍŠEK POD BRDY
Neděle 6. prosince 2009
MNÍŠECKÁ ROŠÁDA – 4. ročník šachové
soutěže (MKS V Lipkách – sál)
Pořádá o. s. OÁZA

: KARLŠTEJN
Třetí Karlštejnský advent začne v neděli
29. listopadu. Od 15 hodin na náměstí pod
hradem zahrají či zatancují soubory, které
jsou doma v našem kraji – country skupina
Kapičky, řevnická taneční skupina Proměny
a staropražská kapela Třehusk. Program vyvrcholí kolem 17.00 vystoupením karlštejnských dětí, během kterého bude rozsvícen
velký vánoční strom před Muzeem betlémů.
Karlštejnský advent pak bude pokračovat tři
následující neděle až do Vánoc. Vždy od 14.00
do 16.00 budou na náměstí vystupovat soubory zblízka i zdaleka, připraven je i malý předvánoční jarmark. K dostání bude také karlštejnské
víno či místní pivo Karlíček. Všechny prosincové víkendy bude také přístupný hrad Karlštejn.
M. Frýdl

: Kino Radotín
1. neděle – PRACH ČASU • 6. pátek – OPERACE DUNAJ • 8. neděle – ROZERVANÁ
OBJETÍ • 13. pátek – G. I. JOE • 14. sobota –
VICKY CRISTINA BARCELONA • 15. neděle
– KLÍČEK • 19. čtvrtek – mimořádné představení k 17. listopadu • 20. pátek – G – FORCE
21. sobota, 22. neděle – JÁNOŠÍK PRAVDIVÁ
HISTORIE • 27. pátek – MUŽI V ŘÍJI • 28. sobota – KNĚŽNA LIBUŠE • 29. neděle – NOC
OŽIVLÝCH MRTVOL 3D
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ v 15 h: 1. PERNÍKOVÝ DĚDEK • 8. CIRKUS HURVÍNEK
15. KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ • 29. BROUČKOVA RODINA II

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
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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