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SLOVO STAROSTY
: Situace kolem nové tøídy
mateøské školy v Karlíku
Na základě nečekaného nárůstu zájemců
o umístění dítěte do MŠ Dobřichovice vznikla
na jaře 2009 petice rodičů, která mimo jiné žádá vyřešení situace ohledně přijímacího řízení.
V této souvislosti je nezbytně důležité, aby nedocházelo ke zvýhodňování karlických obyvatel
oproti dobřichovickým, ale naopak. Zároveň tato petice iniciovala snahu o vznik nové třídy přímo v obci Karlík. Aby se nemusela zřizovat nová školka, nabídli jsme po dohodě s ředitelkou
MŠ Monikou Víškovou možnost zřízení detašované třídy v Karlíku, která by spadala pod MŠ
Dobřichovice. Kapacita nové třídy by byla 21
dětí. Proběhlo několik jednání mezi mnou, paní
ředitelkou a starostou Karlíka, na kterých jsme
řešili další otázky kolem vzniku nové třídy.
Jaká je tedy nyní situace. Zastupitelstvo města Dobřichovice projednalo možnost zřízení

této nové třídy a odsouhlasilo ji. Financování
zřízení této třídy, jejíž kapacita bude plně využita karlickými dětmi, bude plně v režii obce
Karlík. Zajištění prostor pro třídu, stavební povolení, stavební úpravy a zajištění kolaudačního souhlasu je plně na bedrech Karlíka.
Ředitelka MŠ zajistí administrativní stránku
navýšení kapacity školky a bude ředitelkou
i pro tuto detašovanou třídu.
Nyní tedy čekáme, až Karlík předloží nájemní
smlouvu mezi obcí Karlík a soukromým subjektem, který umožní umístění třídy ve svém
objektu, dále na kolaudační souhlas na novou
třídu, tak abychom mohli oficiálně požádat
o navýšení kapacity MŠ Dobřichovice.

: Sprejeøi – pokraèování
Již tři soboty se účastnilo několik žáků ZŠ mytí
sprejerských výtvorů a čmáranic po obci. Vyžadovalo to určitou odvahu jak od nich, tak od je-
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jich rodičů. Do akce se přihlásili dokonce i někteří, kteří se na sprejování aktivně nepodíleli.
Každopádně jsem rád, že všichni poznali, jaká
je to dřina nápisy odstraňovat. Některé nápisy
nelze odstranit mytím a budou se muset přetřít.
Toho se ujmou technické služby a odborná firma. Připravujeme ve spolupráci s policií instalaci několika přenosných kamer, jejichž záznam

Podzimní barvy
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bude moci sloužit pro případné trestní řízení.
Rád bych poprosil rodiče o osvětu u svých dětí, neboť nyní již v případě, že jejich dítě bude
takto chyceno při činu, bude řešení tohoto případu již plně v kompetenci policie a nebude již
možno ho řešit sobotními brigádami jako to
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bylo nyní. Musím také upozornit, že škody,
o kterých mluvíme, se pohybují v řádech sto
tisíců a po chyceném viníkovi bude tato škoda
již vymáhána soudně. Cílem této akce není
někoho chytit, ale zamezit dalšímu vandalství.
Rád bych poprosil ty, kteří mají na svých plo-

tech či el. skříňkách sprejerské výtvory aby,
pokud je to v jejich silách a možnostech, je
svépomocí odstranili, aby počmárané objekty
nelákaly k dalšímu čmárání a aby Dobřichovice vypadaly zase jako kulturní město.
Michael Pánek

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Bohosluby o Vánocích
Blíží se Vánoce – svátky narození Ježíše Krista. V tabulce uvádíme kdy a kde se konají bohoslužby o Vánocích

Bohoslužby v době vánoční 2009 - 2010
Řevnice
Dobřichovice Všenory
Karlštejn
ČT 24.12.
22.00
16.00D
22.00
PÁ 25.12.
9.30
11.00
8.00
16.00
SO 26.12.
9.00
9.00
NE 27.12.
9.30
11.00
8.00
16.00
ÚT 29.12.
18.00
ST 30.12.
18.00
ČT 31.12.
18.00
18.00B
18.00
PÁ 1.1
9.30
11.00
8.00
16.00
SO 2.1.
NE 3.1.
9.30
11.00
8.00
16.00
ÚT 5.1.
18.00
ST 6.1.
18.00
B – bohoslužba slova
neoznačeno – mše
D – pro děti

Liteň
24.00B

Osov
24.00
10.30
10.30

Všeradice
16.00D
9.00
9.00B
9.00

10.30

9.00

10.30

9.00

15.30

15.30

Mořina
9.00B
17.00

9.00B
17.00

18.00

ZAJÍMAVOSTI
: Mìsíc PROSINEC
Prosinec nese název pravděpodobně od slova siný, prosinec značí prosvítat, prosincové
dny jsou bledé, mlhavé, slunce jen prosvítá.
Zajímavé pořekadlo tvrdí, že „když v prosinci
mrzne a sněží, úrodný rok na to běží“. Teplotní charakteristika Vánoc v posledních desetiletích (asi od roku 1970) říká, že většina Vánoc
je na blátě.
Kritický den je 4. prosinec – sv. Barbory (Po
sv. Baruši střež nosu i uší!) a též 24. prosinec
Adama a Evy (na Štědrý večer hvězdičky –
ponesou vajíčka slepičky). Ladovy Vánoce
před 100 lety vypadaly jinak a za K. J. Erbena
byly opravdu zimní (např. v roce 1870 bylo
-25°C), rekordně teplé naopak v roce bylo
1983 téměř +15°C. Po teplém prosinci většinou bývá i teplý leden a často i únor, takže po
teplejším prosinci čekejme celou zimu teplejší.
Naopak sám prosinec na předchozích měsících statisticky závislý není.
Prosincový teplotní průměr je 0,82°C. Nejvyšší měsíční teplotní průměry byly zaznamenány v letech 1806 (5,7°C), 1824 (5,6°C), 1825
(5,4°C), 1934 (6,3°C), 1974 (5,9°C), 1979
(5,3°C).

Prosincový průměr záporných hodnot má asi
třetina letopočtů, nejnižší pak byly v letech
1788 (-9,6°C), 1830 (-7,1°C), 1840 (-7,7°C),
1878 (-8,6°C).
Výrazně teplotní prosincové rekordy mají 5.
prosinec 1961 (denní maximum 17,4°C), 7.
prosinec 1868 (16°C), 25. prosinec 1983
(14,6°C) a 31. prosinec 1925 (14,9°C), mrazivé pak 8. prosinec 1875 (denní minimum
-21°C), 17. prosinec 1788 (-23,8°C), 25. prosinec 1870 (-23,4°C).
Zajímavostí je, že nejvyšší teplotní rozsah
v obou směrech je za celou dobu měření zaznamenán k 25. prosincům a rozdíl v teplotách je neuvěřitelných 38°C.
Větší voda prošla Vltavou 17. prosince 1854,
29. prosince 1892, v letech 1974 a 1975 vždy
10. prosince, a 23. prosinec 1993, nebyly to
ničivé, ale běžné povodně.

pochoval. (Druhé pokračování Kosmovy
kroniky – zima 1283/84)
Mírná zima, že se na 6. prosince objevily
květy (R. Henning rok 1415).
V prosinci byla velmi teplá zima, že vorati
se mohlo, tráva rostla a kvítí rozkvétalo. Též
zezulku i slavíčka tu zimu slyšeli zpívat
u zámku Velhartice (Kryštof Harant z Polžic
1625).
Francouzi při obsazení Prahy v zimě vyháněli lidi z příbytků, aby se sami hříti mohli,
při ústupu zmíraloť jich mrazem a nemocemi tolik, že denně 4 i 5 vozů mrtvol z města vyváželi a zemřelých Francouzů od Prahy až do Chebu leželo jako much (F.
Ledecký a Rulík 1742 a 1743).
Ing. Pavel Kyzlík

Z kronik:
Dne 25. prosince postihly velmi silné bouře
mnoho míst v Evropě (R. Hennig rok 1081)
Zima měla silného průvodce, hlad, nahotu
a krutost mrazu a jejich síla rychle pronikala všemi končinami celých Čech a zahubila většinu smrtelníků a nebylo, kdo by je

V našem zrekonstruovaném parku se především myslelo na lidi, na stromy a na jarní kytičky. Ale úplně se zapomíná na ptáky a jejich
hnízdění. Na výměru téměř 2 ha by mohlo být
umístěno více ptačích budek pro více druhů,
tak aby si jednotlivé druhy potravně příliš nekonkurovaly. Navrhuji např.:

: Podporujme ptáky!
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budky pro sýkorky 10 ks (pro srovnání ve
smíšených lesích se dává 10 – 12 ks/ha,
budka má mít oplechovaný vlet průměr
28 mm, který chrání před dunami a strakapoudem)
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polobudky pro rehky 4 ks (polobudka proto, že velikost vletového otvoru činí 1 přední stěny budky)
budka pro šoupálky 2 ks (je zvláštní trojúhelníkovými vletovými otvory na přední
i zadní stěně – pro únik)
budky pro letní pobyt netopýrů 2 ks (vypadají jak obrácená velké schránka na dopisy, netopýr je savec, má čich, proto se
budky nesmí natírat; zimoviště pro netopýry jsou pak zcela jinde)
krmítka 2 ks
tj. celkem 20 ks zařízení pro ptactvo.
Největším specializovaným výrobcem budek
jsou Lesy ČR SZ Týniště nad Orlicí, vyrobili již
asi 50 tisíc budek, které jsou umístěny v našich lesích. Celková cena všech uvedených
20 ks zařízení je nižší než jedna lavička, která
stála 7 tis. Kč.
Určitě je v Dobřichovicích nějaký ornitolog –
amatér, který pomůže navrhnout nejvýhodnější
umístění budek příp. poradí Česká společnost
ornitologická. S přesností 80 % to umím i já.
Ptáci park oživí a víte co hmyzu, komárů, pakomárů, much, tiplic atd. musí pár pochytat

aby uživili holátka? Zajímavostí je, že některé
ptačí druhy jsou tak konzervativní a ani za nic
nabídnutou budku nepoužijí; trvají na doupném stromu, je to např. datel, žluna, dudek,
sýc, puštík, holub doupňák aj.
Ing. Pavel Kyzlík

: Dobøichovice v Kansasu
v USA
Většina čtenářů již asi ví, že Dobřichovice mají družbu (již od roku 1977) s francouzským
městečkem Villieu Loyes Mollon. Ale styky
s Francií nejsou jediné. Od roku 2004 se datují kontakty s městem Manhattan v Kansasu
v USA.
Informovali jsme vás již v létě, že pěvecký sbor tohoto kansaského města (Pozor
neplést s Manhattanem – částí New Yorku!!) navštívil ČR a také Dobřichovice
v rámci svého evropského turné. Po několika měsících jsme získali kopii zajímavého článku z místních kansaských novin, kter ý je věno va ný návštěvě
Dobřichovic. Má hezký název

MÏsto, jehoû jmÈno se öpatnÏ vyslovuje, ale snadno si jej zalÌbÌte
Když vjíždíte do Manhattanu, tak uvidíte u silnice tabuli, která ohlašuje, že město Manhattan má v České republice partnerské město Dobři .... – jak se to jen ale vysloví?
V červnu 2009 cestoval pěvecký sbor Flint Hills Masterworks
Chorale po starém rakousko-uherském mocnářství a navštívil
také toto město a setkal se s jeho občany.
Asi 15 mil jihovýchodně od Prahy, ve středních Čechách protéká řeka Berounka Dobřichovicemi, které je obklopeno nikoliv prérií jako Manhattan, ale poli a zalesněnými pahorky. Není úplně jasné, jak je definováno „město“ v Kansasu, ale v roce
2006 prohlásil český parlament Dobřichovice městem, protože nedávno překonal hranici 3.000 obyvatel. Pro srovnání
Manhattan nedávno překonal hranici 50.000 obyvatel, což jej
činí tzv. „metropolitním městem“. Obyvatelé Dobřichovic
mluví o statutu města s hrdostí.
Historie Dobřichovic sahá mnohem hlouběji do minulosti
než historie jejich amerického partnera. Jméno Dobřichovice
je poprvé písemně zmíněno v roce 1253, tedy před 756 roky,
když král Václav I. daroval vesnici Rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou. Tento řád pravděpodobně vznikl
v Čechách jako špitální řád. Jeho rytíři pečovali nejen o nemocné, ale pomáhali poutníkům, chudým, lidem bez domova a nespravedlivě pronásledovaným. Křižovníci jsou jediným
církevním řádem českého původu a úplně jediným mužským
řádem na světě, který byl založen ženou – sv. Anežkou Přemyslovnou.
V 16. století vybudovali Křižovníci v Dobřichovicích zámek,
a to na místě bývalé gotické tvrze na řece Berounce. Křižov-

ničtí velmistři používali mnoho let zámek jako své letní sídlo.
Zámek přežil mnoho válek i pohrom, byl několikrát přestavěn, naposled v roce 1779 po požáru. Další období velkého
úpadku přišlo po 2. světové válce s vládou komunistů, když
dovolili, aby zámek zpustl a byl téměř určen k demolici. Naštěstí po sametové revoluci v roce 1989 Křižovníci zámek opět
opravili a zrenovovali. Nyní zaujímá významné místo ve městě i v okolí. Před zámkem je nádherná lípa z roku 1729.
A v tomto zámku byli členové našeho sboru přivítáni občerstvením v restauraci Zámecký had a po koncertě v kostele
v Karlíku i večeří v podzemních klenutých prostorách zámku.
Pohostinnost, se kterou jsme byli přivítáni, by slušela i daleko
většímu městu než jsou Dobřichovice. Po velké bufetové večeři vystoupili na oplátku místní hudebníci souboru Ludus Mu-
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sicus, skupiny místních umělců v dobových kostýmech. Starosta nám předal knihy a DVD o Dobřichovicích. Všichni jsme
odjížděli s pocitem, že jsme zde získali nové přátele a také s pohárem s vyrytým jménem Dobřichovic a znakem města.
Je zajímavé, že jak Manhattan, tak i Dobřichovice postavily
v roce 1996 nové mosty přes řeky protékající jejich městy. Během komunistického režimu most v Dobřichovicích z roku
1897 zchátral, podobně jako zámek. Zámek to vydržel, ale
most nikoliv. Financování stavby mostu byl pro Dobřichovice značný problém, ale vedení obce trvalo na svém a most byl
dokončen v listopadu 1996, v tom samém roce, jako most přes
řeku Kansas v Manhattanu.
Podobně jako Manhattan i Dobřichovice zaznamenaly v nedávné historii velkou povodeň. V srpnu 2002 se rozvodnila řeka Berounka a dosáhla průtoku, který je jednou za 500 let.
Dalších několik let opravovali dobřichovičtí povodňové škody
na více než 200 domech, včetně lávky přes Berounku.
Zatímco počet obyvatel v Manhattanu přes léto klesá, v Dobřichovicích naopak roste. Ve druhé polovině 19. století byla

: Øád TGM pro Františka
Šedivého
Ti z vás, kteří se 28. října dívali na přímý přenos z předávání vysokých státních vyznamenání, jste si jistě všimli vyššího šedivého muže,
který z rukou prezidenta Václava Klause obdržel Řád T. G. Masaryka za zásluhy o rozvoj
demokracie a lidských práv. Pan Šedivý bydlí
v Řevnicích a přes svých 82 let se aktivně
účastní společenského života v Řevnicích.
A nejen tam, je místopředsedou Konfederace
politických vězňů a předsedou Klubu Milady
Horákové. Jako mladý muž se účastnil protifašistického odboje, po únoru 1948 se zapojil do
boje proti nové totalitě. Vydával a šířil letáky
a pomáhal lidem přejít přes hranice. V roce
1952 byl odsouzen k trestu 14 let za velezradu a špionáž. Ve vězeních a uranových dolech
strávil nakonec 11 dlouhých let.
Panu Šedivému gratulujeme.
vk

Dìti z Lumku potkaly
Martina na bílém koni
Už začátkem listopadu začaly děti v Lumku
v Dobřichovicích s přípravami na Martinskou
slavnost, která proběhla právě 11.11. – v den
Sv. Martina.
V průběhu prvních listopadových dní si děti
vyráběly pestré lucerničky, aby si posvítily na
cestu za Martinem a jeho bílým koněm.
V Lumku před slavností sladce voněly martinské rohlíčky – nedílná součást pohoštění pro
rodiče, sourozence a kamarády, kteří se společně sešli v klubu dětí ve středu 11. listopadu
po setmění.

přes Dobřichovice postavena železnice z Prahy do Norimberku, která přilákala zámožné Pražany, kteří zde na kopcovitém
pravém břehu řeky začali stavět své letní rezidence. Železnice
také otevřela celé údolí Berounky turistům a naopak dovolila
dobřichovickým občanům pracovat v Praze a bydlet na venkově. Je to podobné jako u nás, kdy obyvatelé Manhattanu
dojíždí do práce do Topeky.
Až příště uvidíte u silnice informační tabuli s názvem Dobřichovice, možná že pojedete právě z práce z Topeky, můžete
se inspirovat k pátrání po dalších informacích o Dobřichovicích. Pokud budete mít zájem, zastavte se Art Centru a prohlédněte si ilustrovanou knihu o Dobřichovicích, nebo požádejte o DVD, které bylo natočeno k 750. výročí města.
Pěvecký sbor Masterworks Chorale byl v Dobřichovicích velmi srdečně přivítán, zeptejte se Ann Buhlerové a sbor je připraven přispět k dalším kontaktům mezi Dobřichovicemi
a Manhattanem. Někteří členové sboru se již docela dobře naučili vyslovovat Dobri-chovice.
Penny Senften

Kromě napečených výborných rohlíčků – pekly je samy děti (a vydržely až na výjimky s jejich ochutnáváním až do středy), se slavnostní
stůl prohýbal pod dobrotami napečenými maminkami a babičkami, takže okázalost a bohatost posvícenského stolu byla dodržena – až
na husu, která mohla chybět některým přítomným tatínkům (bude třeba příště?!:-)
Součástí slavnosti bylo i divadélko „Děvčátko
a hvězdy“ zahrané tetami Radkou a Danou
o dívence, která byla nebem za svou dobrotu
odměněna padajícími hvězdičkami, které se
proměnily v dukáty.
Bylo tak působivé, že se děti v prvních řadách
během představení několikrát snažily zasáhnout do děje.
V rytmu říkadel a zpěvu písniček, kterým udávala tón flétna, se průvod s lucernami vydal za

Martinem a jeho bílým koněm po břehu Berounky. Děti nedočkavě vyhlížely koně s Martinem. Nenechal je dlouho čekat. Ještě že
s sebou měly děti malé lucerničky, které si
v týdnu vyráběly. Podařilo se jim tak najít nejen
skutečnou podkovu, kterou martinský kůň
ztratil, ale také zlaté podkovičky – jako odměnu za to, že se nebály dojít až k němu, že se
podílely na přípravách celé slavnosti a podělily se v duchu martinské tradice o rohlíčky, které samy pekly.
Děkujeme paní Fabiánové, opatrovnici svatomartinského koně, za to, že přijel až k nám!
Tak – a teď může pomalinku přijít předvánoční čas!
Mgr. Renáta Bartoníčková
Ing. Barbora Tesařová, www.ilumen.cz

Co je nového v Lumenu?
Podzimní přednášky
V průběhu listopadu uspořádalo OS Lumen další dvě přednášky paní Mgr. Jany
Doksanské. Převážně rodiče předškolních
dětí měli příležitost ptát se na otázky týkající se rozvoje dítěte a jeho zájmů před
vstupem do školy.
Tématy listopadových přednášek byla „Školní
zralost“ a „Volba kurzů“.
V příjemném prostředí dětského klubu Lumek
si rodiče měli příležitost povídat při čaji s paní
psycholožkou Janou Doksanskou o dovednostech z oblasti pohybu, řeči, smyslového
vnímání a kresebného projevu, které by mělo
dítě mít zvládnuté pro zdárný start ve škole,
a o tom, jak mohou napomoci hlavně sami rodiče.
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Při druhém setkání se rozebíraly otázky spojené se zájmy a zálibami dětí, jak je podporovat a zároveň nevnucovat. Zkrátka – jaké „rodičovské fígle“ použít k udržení zájmu, který je
evidentní, jak rozpoznat míru zátěže.
Další přednášky s Mgr. Janou Doksanskou
jsou připravované na leden a únor. I tentokrát
je díky Městskému úřadu Dobřichovice vstup
zdarma – jste na ně srdečně zváni!
Herna
Pro ty nejmenší děti a rodiče stále platí pozvání v úterý dopoledne do herny, kde si děti
v hodinovém programu užijí pohybu, kreativity
i písniček s vlastním hudebním doprovodem.
Těšíme se na nové kamarády.

Kurz zajistí dětem pod vedením odborníka lepší připravenost na vstup do školy.
V Lumenu se setkávají odborníci spolu s rodiči. Přijďte se k nám podívat, dát si u nás čaj
a pobýt s námi. Ať už se přijdete podívat do
klubu malých dětí Lumek nebo na jakoukoliv
aktivitu pořádanou občanským sdružením Lumen, rádi Vás uvítáme.
Mgr. Renáta Bartoníčková
Ing. Barbora Tesařová, www.ilumen.cz

Předškolní děti s odkladem školní docházky se scházejí pod vedením školní psycholožky Mgr. Jany Doksanské každé úterý od 15
hodin v dobřichovické škole. Díky finanční podpoře Městského úřadu Dobřichovice a spolupráci se ZŠ Dobřichovice je dostupný všem
dětem, jejichž rodiče mají o kurz zájem.
V činnostech, které s dětmi lektorka prochází,
je oslovována dětská zvídavost a hravost
v ohraničený čas. Čas je strukturovaný – opírá se o rituály (jak se začíná, kdy děti pracují
u stolku, kdy se cvičí). Tyto opakující se úkony
vybudují u dětí pracovní návyky, vnímání časové posloupnosti a předjímání, co bude následovat, rozvíjet sebekontrolu dítěte, odhad
toho, co se od něj v té které situaci očekává.
Zátěž, kterou děti mají, je hierarchická – od
nejjednoduššího k těžšímu. V rámci jednoho
setkání je stimulováno vícero oblastí, tedy např. trénink vystihování myšlenek, paměti, propojování vnímání s motorikou, budování matematických představ.

: Svatý Martin pøijel
do Dobøichovic
Pověst o svatém Martinovi ožila v pátek 13. listopadu při Fabiánkově lampionovém průvodu. Kolem 150 účastníků utvořilo nádherný
světélkující průvod, který vycházel od dobřichovického zámku a pokračoval kolem řeky
směrem k lávce. Tam se průvod setkal se svatým Martinem na bílém koni, který symbolicky
přinesl sychravé počasí do našich končin. Od
této chvíle zima nežertuje. Děti se Martina ani
bílého koně vůbec nebály a některé ho i nakrmily. A na zpáteční cestě ochutnaly pravé martinské rohlíky, které jim napekl sám Fabiánek.
Fabiánek však nelení a připravuje další akce.
Jednou z nich je Předadventní tvořivá dílna. Ve
středu 25. listopadu se těsně před začátkem
adventu sejdeme v knihovně Dobřichovicích,
kde budeme vyrábět drobnosti na Dětský vánoční jarmark. Pokud se chcete přidat, přijďte
v 16:30. Třeba se naučíte něco nového, nebo

prostě jen tak na chvíli zvolníte tempo… Vítáni jsou děti, rodiče i prarodiče.
Všechny dospělé, kteří budou chtít strávit ve
středu 9. prosince příjemný podvečer, zveme
od 17:00 do dobřichovické knihovny. Známý
botanik, ale také spisovatel Václav Větvička,
zde představí svou novou knihu Berounka, řeka bez pramene. Můžete se těšit nejen na knihu a povídání o „naší“ řece, ale také na jeho
autorské čtení a autogramiádu.
A pokud Vám něco v nabídce Fabiánka chybí
nebo máte zájem se na organizaci akcí podílet, neváhejte a napište na Fabiánkův email rcfabianek@seznam.cz. Také hledáme maminku, která by nám za odměnu pomohla
s hlídáním pátky od 10,30 do 11,30. Program
a podrobnosti o akcích a mnoho dalšího naleznete na našem webu: www.rcfabianek.estranky.cz.
Zdeňka Klimková, RC Fabiánek

: Odpoledne k 28. øíjnu
Na státní svátek ve středu 28. října uspořádal
hudební soubor LUDUS MUSICUS krásné odpoledne s netradičním programem s názvem
„SNĚNÍ O MINULOSTI – kaleidoskop písní,
čtení a vyprávění k 28. říjnu“. Plný sál křižovnického zámku potvrdil, že o takovéto akce je
stále zájem. Hlavním aktérem tohoto odpoledne byl Dobřichovice Tuxedo Orchestra, swingová skupina se sólovými houslemi, klavírem,
kytarou (na tu hrál F. Běhounek), basou a bicími(u nich seděl Jan Vaculík). Slyšeli jsme známé staré melodie minulých let, zpěvem je obohacovali houslista Zbyněk Malý a člen skupiny
Ludus Musicus Jan Venclík. Hudební čísla byla velmi vhodně prokládána četbou a vyprávě-
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Swingová skupina Tuxedo Orchestra
ním, které zprostředkovali Jan a Ondřej Vaculíkovi.
Kromě hudby jsme viděli kroužit sálem i dva
taneční páry a jako překvapení projeli sálem
dva sportovci na dvojkole. Vše se odehrávalo
v kulisách první republiky, zejména kostýmy
aktérů (např. frakové kabáty) navodily správnou atmosféru.
O přestávce mohli diváci obdivovat ukázky ze
sbírky Zdeňka Žáčka. Na stěnách visely reklamní tabule z 20. a 30. let a na stolech jsme
si mohli po letech prohlédnout vybavení starých, vesměs hokynářských obchodů, např.
staré váhy, pokladny na kliku nebo mosazné
zásobníky na kávu.

Celé odpoledne se početné publikum dobře
bavilo a osobně se domnívám, že takováto
oslava, resp. vzpomínka na události dávno minulé, ale stále živé, je pro veřejnost daleko zajímavější než proslovy u památníků, které zejména těm později narozeným již většinou nic
neříkají.
V. Kratochvíl

: Dobøichovická divadelní
spoleènost
Dobřichovičtí ochotníci začali připravovat novou divadelní sezónu. Po úspěšné sezóně
v roce 2009 připravuje společnost nejprve
uvedení hry Jiřího Suchého s názvem „Já
jsem otec Bemle a já matka Žemle“, která mělo minulý rok svoji premiéru v divadle Semafor.
Čtené zkoušky již začaly a my se můžeme těšit, že na jaře příštího roku uvidíme zcela nový divadelní kus.
vk

: Dìtského vánoèního
Jarmarku se u 2. rok úèastní
také nadace Èlovìk v tísni.

Dana Klásková (housle) a Kateřina Košťálová
(klavír)

Ve svém stánku nabízí k zakoupeni rukodělné
Fair-trade výrobky z chráněné dílny Člověka
v tísni v Namibii. Již od roku 2004 provozuje
Člověk v tísni v Namibii projekty zaměřené
především na boj s chudobou, jejichž součástí je i chráněnná dílna, která zaměstnává cca
35 lidí, především žen, které tak získávají možnost zajištění základních finančních prostředků pro svoje rodiny. Rukodělné výrobky (šperky, tašky, dekorativní bytové předměty, hračky
apod.) vycházející z místních materiálů a tradic a prodávají se jak v Namibii, tak v České

republice. Celý příjem z prodeje plyne zpět na
podporu dílny a jejích zaměstnanců.
Více informací na stránkách projektu
www.nama.cz .
Denisa Rosová, nadace Člověk v tísni

: Oznámení
Gymnázium Oty Pavla v Praze 5-Radotíně pořádá Den otevřených dveří dne 8. prosince od
16 do 18 hodin. Budou podávány kompletní informace o studiu i přijímacím řízení. Srdečně
zveme všechny zájemce o studium. Ve školním roce 2010/2011 bude otevřena jedna třída čtyřletého studia pro žáky z devátých tříd
a jedna třída šestiletého studia pro žáky ze sedmých tříd. Více informací na www.gop.cz.
Jana Hrkalová, ředitelka gymnázia

: Dìtský pìvecký sbor Chorus
Angelus bude v prosinci
poøádat následující koncerty:
07.12. 2009 18:00 – Vánoční zpívání
Dobřichovice, aula školy
14.12. 2009 17:00 – Vánoční zpívání
Řevnice, kostel Sv. Mauritia
20.12. 2009 17:00 – Vánoční zpívání
Velký koncert s přípravkami – Černošice,
Club kino
Petr Ullrich, Chorus Angelus

: Povídání o Itálii a koncert
v sále U Kafkù
Úvodní setkání Klubu aktivního stáří –
8.11. 2009
Odpoledne 8.11. 2009 ožil sál u Kafků (Lety)
nevšedním vyprávěním berounského spiso-
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vatele, 70-tníka Jana Kříže o rozmanitých
stránkách života v Itálii. Rodinné centrum Leťánek tak odstartovalo sérii pravidelných setkání NEJEN pro seniory. Klub aktivního stáří nabízí besedy se zajímavými hosty
(spisovatelé, herci, cestovatelé, vědci, lékaři
…), vzdělávací semináře (trénink paměti,
němčina…) společná posezení (vánoční dílny…), oslavy (Den seniorů…). Již nyní můžete navštěvovat Relaxační cvičení pro seniory
(každý čtvrtek 11:30-12:30hod. Letovská Sokolovna) a pravidelné přednášky.
Italské červené víno, teplý čaj a výborné luštěninové a brynzové pomazánky, které připra-

23. listopad 2009 / ročník 15.11 / Dobřichovice
vila Adriana Hobotová, dokreslovaly příjemnou listopadovou atmosféru.
Na úvod nám pan Kříž přečetl několik povídek ze své knihy Scarlino a pokračoval zajímavostmi ze života Italů, ze kterých nás
zaujala především schopnost Italů komunikovat a rozdávat radost i dobrou náladu
všem.
V 18 hod. začal koncert v podání Dany Kláskové (housle) a Kateřiny Košťálové (klavír).
Romance Johan Severin Svendsena, Jarní
sonáta Ludwig van Beethovena i Sonáta
A Dur César Francka posluchače doslova
ohromily. Majestátní hudba tak důstojně za-

končila naše první setkání. A těšíme se na další (od 15:30 hod., sál u Kafků)
23.11. 2009 Jižní Toskánsko v podání Jana
Kříže
14.12. 2009 Vánoční besídka NEJEN pro
seniory
Pokud se chcete dozvědět více z dění kolem
nás, pravidelně se setkávat či se jen podělit
o své bohaté zkušenosti, přijďte mezi nás.
V sále u Kafků na Vás kromě příjemných diskuzí a milých lidí čeká ochutnávka dobrého
a zdravého!
RC Leťánek, www.letanek.cz,
tel. +420 603 293 139

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Výstavy v Dobøichovicích
Až do 6. prosince můžete shlédnout tradiční
Adventní a vánoční inspiraci – výstavu sušených vazeb.
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.
Na zámku v prostorách velkého sálu, chodby,
a obřadního sálu je od 28.11. do konce roku
k vidění „Výstava dětských prací a fotografií
u příležitosti 30. výročí založení Mateřské
školky v Dobřichovicích“.

: Pøehled dalších kulturních
a spoleèenských akcí
v Dobøichovicích
7. prosince,pondělí 18:00 – aula ZŠ, 1. stupeň
Vánoční zpívání – Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
9. prosince, středa – knihovna, v 17 hodin
Rodinné centrum Fabiánek pořádá večer s panem Václavem Větvičkou, který představí
a bude podepisovat svou novou knihu o Berounce „Berounka, řeka bez pramene“.
12. prosince, sobota – zámek, od 13 hodin
Dětský vánoční Jarmark – vánoční atmosféra
tohoto Jarmarku Vás jistě okouzlí!
Výrobky, které si koupíte, vyrobili děti a výtěžek z prodeje zase dětem pomáhá…
Jako každý rok si můžete přijít upéct vlastní vánočku, domeček, šneka či koníčka. zhotovit si
vlastní vánoční dekoraci i přání v rozličných rukodělných dílničkách, koupit jmelí, zkusit svůj
fortel u mistra kováře anebo se projet na koni.
13:30 vystoupí ve velkém sále děti ze ZUŠ
Dobřichovice, během vystoupení bude také
oficiální předání dárků ze Stromu splněných
přání pro DD Lety
15:00 ve spodním sále – prezentace knihy Ivanem Binarem a ilustrátorkou Veronikou Podzimkovou – Dobrodružství Bibiany se staciostrana 7
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nářem v Dobřichovicích. Kromě autorského
čtení se můžete těšit na krátké loutkové představení a také výtvarnou dílnu s Veronikou
Podzimkovou.
16:00 ve velkém sále – pohádku o tom, Jak Kašpárek zachránil vánoce, zahraje divadlo Krab
Na Vaši návštěvu se těší děti ze ZUŠ, ZŠ, Náruče, Skautů, nadace Člověk v tísni, RC Fabiánek.
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!!!Akce „Strom splněných přání“ pokračuje do
21.12.2009. Informace v restauraci Zámecký
Had.
12. prosince, sobota – Fürstův sál v 18:00
Podvečer s operetou – Christina Kluge -soprán,
Jaroslav Mrázek – tenor, Jaroslav Šaroun – klavír
19. prosincem, sobota – Fürstův sál v 19:00
Panu Josefu Klímovi vyšla v září knížka
„Vlastníma očima“. Knížku pokřtí Josef Klíma

spolu s Ondřejem Šťastným, který se mj. přičinil na rezignaci Šustra – více na: http://domaci.ihned.cz/c1-38438820-denik-nachytalstrany-na-milionovy-dar-sustr-rezignoval,
nebude chybět muzika v podání Josef Klíma –
Pavel Půta – Andy Saidl. Tip na vánoční dárek! Podepsanou knihu bude možno koupit
na místě. Přijďte si popovídat v předvánočním
čase a „utéct na chvíli“ z vánočního shonu…

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice, paní
Lenka Kolářová, telefon 603 245 784.
lenka1kolarova@seznam.cz
5.12. Adventní trhy -tradiční adventní setkání na
náměstí. V poledne vystoupí dětské soubory.
14.12. Setkání seniorů – posezení s harmonikou v sále Zámečku.
20.12. Divadlo Mimotaurus uvádí v sále Zámečku inscenaci oceněnou na divadelním festivalu Zlomvaz „Zatracený děcko“.
V úterý 22. prosince 2009 ve 20 hodin zazní
v kostele svatého Mořice v Řevnicích již po-

druhé originální Česká mše vánoční kantora
Jakuba Jana Ryby, a to v monstrózním provedení! Pro velký úspěch v minulém roce se i letos schází na 50 místních občanů a zhruba
30-ti členný orchestr, doplněný o profesionální
hráče, aby pod vedením dirigenta Lukáše Prchala tuto skladbu společně nastudovali.
Velmi lákavé je obsazení sólových pěveckých
partů. V tenoru uslyšíme známého skladatele
a dirigenta filmové hudby Varhana Orchestroviče Bauera, basového sóla se zhostí Ondřej
Hejma. Sopránový part zazpívá jazzová zpěvačka Alice Bauer a v altu se představí nadějná mladá zpěvačka Eliška Veselá. Výčet osobností, které nejsou typickými sólisty
v klasicistním hudebním díle završuje jazzman

Jan Kořínek, který bude varhanní part hrát na
jazzové varhany – hammond organ.
Benefiční koncert pořádá občanské sdružení
Náruč, které provozuje denní stacionář pro
děti a mládež s postižením v Dobřichovicích
a sociální firmu Modrý domeček v Řevnicích.
Výtěžek ze vstupného bude použit na podporu jeho charitativní a sociální činnosti.
Díky společnosti DataConnect s.r.o. se letos
podařilo zajistit přímý přenos celého koncertu
– live streaming na internetové adrese
http://www.czechstream.cz. Takže i ti, kteří se
do kostela již nevejdou, budou moci koncert
živě sledovat ve vysoké kvalitě zvuku i obrazu, buď doma u počítače či v některých vybraných restauracích. V současné době je zastrana 8
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jištěn přenos do ClubKina Černošice a další
lokality jsou v jednání.
V open-air komorním provedení zazní Rybova
mše i na Štědrý den ve 13 hodin před Modrým
domečkem v Řevnicích. Srdečně zveme
všechny spoluobčany: „Přijďte si s námi zazpívat!“ Více informací naleznete na
http://www.os-naruc.cz
Lukáš Prchal
Řevnický příležitostný ochotnický pěvecký sbor a orchestr rozšiřuje své řady pro
interpretaci Řevnické Rybofky zpěváci
a zpěvačky, hudebníci a hudebnice hlaste se nám na modrydomecek@os-naruc.cz. Obratem obdržíte bližší informace.
Kulturní akce občanského sdružení Náruč
v Modrém domečku
Kavárna Modrého domečku a Galerie Modrého 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
Vánoční prodejní výstava šperků, obrazů, malby na textil a keramiky. Výstava bude otevřena
1.12. vernisáží a potrvá do 6. ledna 2010. Vystavují: Monika Kopecká, Andrea Kudrnová
roz. Hrubá, Markéta Novotná, Zuzana Hrubá
a Bohuslav Vágner.
Až do Vánoc je v Modrém domečku otevřena
zajímavá výstava historických vánočních a novoročních pohlednic ze sbírky MUDr. Jindřicha
Königa ze Řevnic.
4 – 5. prosince – akce KOLÁČE PRO NÁRUČ
Tak jako vloni navazujeme na tradici a vyzýváme všechny zdatné a nadšené kuchařky, aby
přinesly svoje koláče, buchty, sladké i slané
pečivo v pátek 4.12. odpoledne a v sobotu
5.12. od 8 hod do 12 hod. do Modrého domečku na náměstí v Řevnicích. O.s. Náruč bude Vaše příspěvky prodávat na vánočních trzích v Řevnicích a veškerý výtěžek z prodeje
bude použit na podporu charitativní a sociální
činnosti občanského sdružení Náruč. Kromě
občerstvení budeme nabízet, adventní věnce
a vánoční přání vyrobené s dětmi ve stacionáři i ručně vyráběné relaxační polštářky.
12. prosince – účast o.s. Náruč na Dobřichovickém Dětském vánočním jarmarku.
Zde zažijete Dobrodružství Bibiany se stacionářem v Dobřichovicích – prezentace knihy
s autorem Ivanem Binarem a výtvarné dílny
s ilustrátorkou Veronikou Podzimkovou. Chybět nebude ani tradiční pečení vánoček.
22. prosince – v úterý – od 20 hodin Řevnická
Rybofka v kostele Sv. Mořice v Řevnicích.
24. prosince ve 13 hodin – Řevnická Rybofka
před Modrým domečkem
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6. ledna 2010 v 18 hodin se v kavárně uskuteční vernisáž výstavy mladého fotografa Robina Seidla „Všechno je možné“. Výstava kreseb a fotografií žáka ZUŠ Řevnice, který Vám
představí své práce z období posledních měsíců na první samostatné výstavě u příležitosti ukončení I. stupně studia. Zatím je to hledání, experimentování a nabírání zkušeností,
nemůžeme zde mluvit ani přesně shrnout téma tvorby autora, Robin se připravuje na
střední uměleckou školu a jednou v životě by
se chtěl věnovat fotografii profesionálně.Výstava potrvá do 5.března 2010.
Plánujeme:
9. března 2009 v 16 hodin proběhne vyhlášení vítězů VI. ročníku regionální dětské výtvarné
soutěže „Jiný svět“.Podrobné informace
o podmínkách soutěže naleznete na webových stránkách www.zus.rev. Nebo www.osnaruc.cz a na plakátech. Výstava dětských
prací, které nás budou obklopovat v celém domečku potrvá do 10. května a během jejího
konání se děti budou moci zúčastnit dvou výtvarných dílen. Téma soutěže vychází z bezprostředního prožitků dětí coby handicapovaných umělců. Formou: „Zkus namalovat
obrázek naslepo, levou rukou, nohama nebo
ústy, a uvidíš, co krásného dokážeš !“
Kino Řevnice
STŘEDA 2.12.
20:00 MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE…
Životopisný dokument, Česko, 2009, 110 min,
60 / 70 Kč*
Citlivý portrét Miloše Formana, jež zachycuje
jak současný život tohoto světově uznávaného režiséra, tak jeho intimní vzpomínky na
události, které ho formovaly.
Režie: M.Šmídmajer. Hrají: M.Forman, jeho
synové ad.
PÁTEK 4.12.
20:00 COCO CHANEL
Životopisné drama, Fr., 2009, 105 min, 70 Kč
Audrey Tautou (Amélie z Montmartru) v hlavní
roli příběhu o francouzské módní ikoně Coco
Chanel. Ženě, která překročila konvence své
doby, aby vyzdvihla módu jako nedílnou součást ženské přirozenosti a krásy.
SOBOTA 5.12.
17:00 NOTIČKY: MIKULÁŠSKÝ KONCERT
Vystoupení dětského hudebního souboru Notičky – vstupné dobrovolné.
NEDĚLE 6.12.
16:00 DĚTSKÉ MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE - PLNÉ HER + FILM: AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI!
Vydejte se v nové české pohádce na středověký hrad, obývaný chrabrými rytíři a zažijte
po jejich boku napínavé i veselé okamžiky.
Po filmu budou následovat nejrůznější hry
a soutěže o spoustu věcných cen. Vstupné na
celou akci je 70 Kč.
STŘEDA 9.12.
20:00 MILIONÁŘ Z CHATRČE
8-oscarový romantický, VB, 2008, 120 min,

Absolutní vítěz letošních Oscarů, to je příběh
mladého Inda, pocházejícího z bombajského
slumu, jenž přes svůj prostý původ dokázal,
co se před ním nikomu nepovedlo – vyhrát
v televizní soutěži balík peněz. Tím vše ale
teprve začíná... Režie: D.Boyle, Hraje: D.Patel.
PÁTEK 11.12.
20:00 NA SEVER /fk/
Humorná antidepresivní off-road movie, USA,
2009, 110 min, 60 / 70 Kč*
Tlouštík Jomar býval úspěšný atlet, pak se ale
nervově zhroutil. Nyní se vydává na daleký
sever, aby nalezl svého syna, jehož niky nepoznal, ale také aby mimoděk nalezl sám sebe… R.:R.D.Langlo. Hr.:A.B.Christiansen.
SOBOTA 12.12.
16:00 (děti) DOBA LEDOVÁ 3
Veselé animované dobrodružství, USA, 2009,
96 min, 70 Kč, český dabing
Naši oblíbení hrdinové z prostředí pod bodem
mrazu se tentokrát vydávají na napínavou cestu do hlubin Země, kde se nachází barevná,
bujnou zelení porostlá říše dinosaurů. Vydáte
se tam s nimi? Losování o plakáty!!
20:00 PROTEKTOR
Drama / Romantický, Česko, 2009, 100 min,
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Ona je vycházející filmová
hvězda, on rozhlasový reportér. Ona je židovka, on se z lásky k ní stane hlasem německé
propagandy. Smlouva s ďáblem si ale brzo vybírá svou daň… Film světového formátu, právem vyslaný za Česko do oscarového klání.
NEDĚLE 13.12.
16:00 (děti) VÁNOČNÍ KOLEDA
Animovaný / NOVINKA, USA, 2009, 120 min,
Vydejte se na tajuplný vánoční příběh natočený podle slavné povídky Charlese Dickense
a uvidíte, že i starý lakomý morous se může
o Vánocích napravit. Losování o plakáty!!
STŘEDA 16.12.
20:00 2012
Akční drama, USA / Kanada, 2009, 158 min,
Podle mayského kalendáře skončí 21.prosince
2012 náš svět. Pokud ale kalendář dále nepokračuje, co nastane potom? Chystá se katastrofa biblických rozměrů? Každopádně si raději již začněte stavět na zahradě loď už nyní…
PÁTEK 18.12.
20:00 3 SEZÓNY V PEKLE
Romantické drama, Česko / SR / Něm, 2009,
Píše se rok 1947, doba plná poválečné euforie, přející extravaganci, humoru a velkým očekáváním. Zkrátka čas jak stvořený pro mladého umělce a světáka (K.Hádek) a jeho
svobodomyslnou družku Janu (K.Gruszka).
Jenže nad celou zemí se pomalu stahují
mračna v podobě komunistického režimu,
a tak se z jejich lehkovážného způsobu života
stává tanec na ostří žiletky… R:T.Mašín.
SOBOTA 19.12. ,
16:00 (děti) VZHŮRU DO OBLAK
Veselé animované dobrodružství, USA, 2009,
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formací najdete na http://www.one-manband.cz/ . Vstupné zdarma!
Adventní trhy v Černošicích u kostela
Město Černošice vás srdečně zve na adventní trhy, které se budou konat v sobotu 12. prosince v Komenského ulici u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Komenského ulice bude
uzavřena pro veškerou dopravu podobně jako
při černošických poutích. Na zastřešeném pódiu, které zdarma poskytla firma Šiba postupně vystoupí děti z naší Základní umělecké
školy, pěvecký soubor Chorus Angelus a bude
zde i další doprovodný program. Na tržišti si
budete moci koupit pěkné dárky pro své blízké a podpořit černošickou ZUŠ nákupem u jejich stánku. Vyzýváme všechny výtvarníky
a umělce, kteří by se rádi na těchto trzích svými díly prezentovali, aby se do 10. prosince
přihlásili odboru kultury na tel. číslo 251 641
116 nebo 602 200 817, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

Bratři Ebenové vystoupí v Černošicích
Vydejte se s na cestu do oblak v domě přivázaném na spoustu balónků v jednom z nejhezčích dětských filmů poslední doby.
20:00 JULIE A JULIA
Drama, USA, 2009, 123 min, 70 Kč
Skvělá Meryl Streepová tentokrát v roli moderní americké Magdaleny Dobromily Rettigové. Příjemně oddychový film plný kulinářských
specialit, při kterých se vám budou sbíhat sliny na jazyku. Režie:N.Ephron.
PONDĚLÍ 21.12.
19:00 VÁNOČNÍ MUZIKA
KONCERT ZUŠ DOBŘICHOVICE
Předvánoční koncert Základní umělecké školy
Dobřichovice ve Vás jistě navodí tu správnou
vánoční náladu. Vstupné dobrovolné.
SOBOTA 26.12.
16:00 (děti) HRDINOVÉ Z DARANU
Dobrodružný, Nizozemsko, 2009, 89 min,
Dobrodružný film o malém chlapci jménem
Jimmy, který se přestěhoval s rodiči do Afriky.
Jednoho dne se zatoulá na tržiště, kde se
setká s mluvící žirafou. Spolu s ní a s domorodou dívkou se pak vydává na napínavou cestu africkou džunglí… Před filmem losování
o plakáty
20:00 ULOVIT MILIARDÁŘE
Komedie, Česko, 2009, 88 min, 75 Kč
Nový film Tomáše Vorla je osobitě pojatou satirou, v níž si autor bere na mušku zejména praktiky, jimiž nás den co den masírují nejrůznější
sdělovací prostředky.
STŘEDA 30.12.
16:00 (děti) ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
Animované dobrodružství, USA, 2009, 90
min, 70 Kč, český dabing
Bláznivý příběh o potrhlém vynálezci, jehož
vynálezy způsobují více škody než užitku. Jeho velká chvíle však nadejde, když postaví

stroj na přeměnu vody v jídlo a z nebe pak
místo deště začnou padat špagety.
20:00 2 BOBULE
Volné pokračování veleúspěšné komedie
o dvojici kamarádů (K.Hádek, L.Langmajer),
kterým není cizí moravské víno, ženy ani sem
tam nějaká ta lumpárna… Režie: V.Lanné. Dále hr: T.Voříšková, L.Lipský, J.Krampol ad.

: ÈERNOŠICE
Galakoncert Big Bandu Václava Zelinky
Odbor kultury Černošice vás zve v pátek 11.
prosince od 20:30 do Club Kina v Černošicích
na tradiční vánoční, koncert velkého swingového orchestru Václava Zelinky. Orchestr je
především orientován na taneční a swingovou
hudbu. V poslední době se častěji věnuje i velkokapelovému jazzu, tak že je schopen hrát
i v jazz klubech, nebo i na jazzových festivalech. V programu zazní již posluchačsky
osvědčené skladby od Jaroslava Ježka, Glena
Millera, Counta Basieho, Karla Vlacha a mnoha dalších. Vstupenky za 150 Kč. si můžete
zakoupit v předprodeji v trafice na černošickém nádraží. Těšíme se na Vaší návštěvu.
Radek Novák a Animus band
Odbor kultury a Hostinec U Mlynáře vás srdečně svou v sobotu 12.12. od 19:00 na hudebně- zábavný večer . K tanci a poslechu bude hrát multi instrumentalista Radek Novák.
Na své si přijde takřka každý neboť Radek
hraje i písničky na přání a v jeho repertoáru
najdete takřka vše od lidovek přes Rock , Rock'n'Roll až po moderní muziku. Nezapomeňte
tedy sobota 12.12., Hostinec u Mlynáře, Masopustní náměstí v Mokropsech a univerzální
hudba pro všechny věkové kategorie. Více in-

Živý Betlém na černošických adventních
trzích
Církev Bratrská zve i letos všechny spoluobčany na živý Betlém, který se bude konat 12.
prosince v rámci Černošických Adventních trhů u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stejně
jako loni budou i tentokrát k vidění a slyšení
písně, herci a zvířátka. Přijďte se podívat a připomenout si, co že se to před dvěma tisíci lety vlastně odehrálo. Jste srdečně zváni!
Ondřej Štastný
Koncert Lokomotiva planet
V sobotu 12. prosince od 20:30 se v Club Klubu Černošice koná koncert skupiny Lokomotiva planet s křestem jejich CD.
Jazzový koncert Dorota Barová and Tellemarkk v Černošicích
Neděle 13. prosince od 20:30 se v Club Kině
Černošice koná jazzový koncert, na kterém
vystoupí Dorota Barová and Tellemarkk. Dorota Barová – violoncello a zpěv, Pavel Hrubý
– saxofony, Tomáš Reindl – perkuse, tabla, bicí nástroje. Koncert bude jistě zážitkem, který
nenechá diváka klidným.
Za odbor kultury Milena Kozáková
Bratři Ebenové vystoupí v Černošicích
Velký muzikantský svátek zažije Club Kino
v Černošicích 19. prosince. Se svým nejnovějším albem, nazvaným Chlebíčky, přijedou poprvé Bratři Ebenové. Synové skladatele Petra
Ebena a synovci Ilji Hurníka Marek, Kryštof
a David nabízejí prvotřídní muziku plnou vtipu
a jemné lyriky. Spojení kytary, klavíru či flétny,
klarinetu a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý
ebenovský sound, obohacený dalšími nástroji. Repertoár tvoří skladby z alba „Já na tom
dělám“ (oceněné cenou Akademie populární
hudby Anděl 2002 a platinovou deskou), „Malé písně do tmy“ a „Tichá domácnost“. Autorem
hudby i textů nového alba „Chlebíčky“, které
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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

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

EKOS Řevnice, spol. s r.o. nabízí prodej štípaného palivového dříví v těchto délkách – 20, 25, 33, 40 a 50 cm
Ceny palivového dřeva za 1 sprm (sypaný prostorový metr) včetně DPH 9%:
Jehličnaté palivo: Smrk, Borovice a Modřín – 770,-Kč
Listnaté palivo: Olše, Bříza a Topol – 880,-Kč
Listnaté palivo: Dub, Buk, Habr, Javor a Jasan – 990,-Kč
Objednávky přijímáme na telefonu – 257 720 090, 603 259 439 nebo e-mailem na – ekos.revnice@c-box.cz
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Zdědili jste nemovitost?
Rozvádíte se?
Přijedu a vyplatím podíl na nemovitosti. Volejte 723 778 570
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Maminka 5tileté holčičky nabízí v odpoledních
hodinách a o víkendech

hlídání Vašich dětí
v rodinném domku se zahradou v Kosoři.
120,– Kč/hod., pití a strava v ceně.
Petra Gergelyová, tel.: 732 703 485

Hledám starší paní,
která by mohla 3 dny v týdnu pohlídat
starého, špatně chodícího pána (jinak zdravého).
Tel.: 603 430 619
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vyšlo v polovině června 2008, je Marek Eben.
V Černošicích Bratři Ebenové vystoupí společně s vynikajícími muzikanty, některými
z kapely ETC Vladimíra Mišíka: Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí)
a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary).
Kapelu dnes již neodmyslitelně doplňuje jazzový kontrabasista Jaromír Honzák. Není pochyb, že v čase předvánočním bude večer
strávený s bratry Ebenovými svátkem a dárkem zároveň.
Koncert začína ve 20:30, vstupenky v ceně
300Kč zakoupíte v předprodeji v trafice na černošickém nádraží, v den koncertu potom přímo v Clubu Kino za 350 Kč. Více informací najdete na www.bratriebenove.cz
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Česká mše vánoční zazní opět v kostele
Srdečně všechny zveme na již tradiční provedení České mše vánoční J. J. Ryby „Hej mistře“. Těšíme se na Vás 24. 12. v 22.00 hod.
v černošickém kostele Na nebe vzetí Panny
Marie. Hrají a zpívají profesionální i amatérští
muzikanti z Černošic a okolí.
Květa Hurťáková

: MNÍŠEK POD BRDY
Neděle 6. prosince 2009 MNÍŠECKÁ ROŠÁDA 4. ročník šachové soutěže MKS V Lipkách – sál
Neděle 6. prosince 2009 VÝTVARNÁ DÍLNA
OÁZY – Malované svícínky od 14:00 v MKS
V Lipkách -klubovna MC
Sobota 19. prosince 2009Dětský KNOFLÍKOVÝ TRH na náměstí F. X. Svobody
Sobota 19. prosince 2009 Rorejsí VÁNOČNÍ
KONCERT v Divadélku „K“
Pátek 25. prosince 2009, 16.00 Jakub Jan Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ. Slavná vánoční
mše v tradičním provedení se zpěváky a hudebníky pod vedením Michaela Pospíšila,Kostel sv. Václava Mníšek pod Brdy
Pořádá město Mníšek pod Brdy – MKS ve
spolupráci s Římskokatolickou farností
Středa 30. prosince 2009, 18.00 PŘEDČASNÝ SILVESTR Slavnostní rozloučení s rokem
2009, ohňostroj
Náměstí F. X. Svobody, Neděle 6. prosince
2009 od 14 hod.

KARLŠTEJN
Karlštejnský advent pokračuje
Třetí Karlštejnský advent, který začal v neděli
29. listopadu pokračuje. Až do Vánoc budou
každou neděli pod hradem od 14.00 do 16.00
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

23. listopad 2009 / ročník 15.11 / Dobřichovice

: Kino Radotín
4. pátek – 17 a 19:30 hodin (GB)
ARCHITEKT ODPADU
Dokumentární film o Američanovi Reinoldsovi,
kterého lze bez nadsázky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu. Třicet
let staví velmi levné domy, které disponují
vlastním zdrojem tepla, voda a energie. Ke
stavbě používá staré pneumatiky, plechovky
od piva a skleněné lahve.
5. sobota – 17 a 19:30 hodin (ČR/SR/IRS)
LIŠTIČKY
Au pair Alžběta se zoufale snaží vytvořit si nový domov v Irsku tím, že si chce najít chlapa za
každou cenu. Částečně proto, že její skutečný
domov na Slovensku bude brzy srovnán se
zemí, ale hlavně má své osobní důvody.
6. neděle – 17 a 19:30 hodin (IZR/SRN/FR)
VALČÍK S BAŠÍREM
Hrdina Ari se vydává za dávnými známými,
kteří mu mohou pomoci vybavit si vzpomínky
na krutý masakr v palestinských táborech,
který v roce 1982 připustila armáda během
11. pátek – 17 a 19:30 hodin (AUST)
MARY A MAX
12. sobota – 17 a 19:30 hodin (MEX)
SIN NOMBRE
Film líčí strastiplnou pouť imigrantů ze Střední
Ameriky do Spojených států, kde chtějí začít
nový život. Zároveň se dívá do kuchyně nelítostných mexických gangů, které drží klíče od
lepšího světa.
13. neděle – 17 a 19:30 hodin (ČR)
PROTEKTOR
18. pátek – 17 a 19:30 hodin (USA)
HOLKA Z MĚSTA
19. sobota – 17 a 19:30 hodin (GB/KAN)
ŠTVANEC IRA
20. neděle – 17 a 19:30 hodin (ČR)
T. M. A.
Příběh umělce Marka, který se rozhodl opustit
kariéru hudebníka a na čas se usadit v opuštěném rodinném domě na samotě. Dům má
však tajemnou minulost a nadchází čas, aby
prozradil léta utajované pravdy.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
6. neděle 15 h
VÁNOČNÍ PÁSMO IV
13. neděle 15 h
POHÁDKY POD SNĚHEM
20. neděle 15 h
VÁNOČNÍ PÁSMO I

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
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 23. listopadu 2009
Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
M. Pánek, P. Kaplan, J. Abel,
P. Koblížek, P. Hampl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tisk Repro servis s.r.o.
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