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SLOVO STAROSTY
Starosta zdraví všechny čtenáře tohoto listu
z dovolené a osloví občany Dobřichovic opět
v příštím čísle. Tento výtisk je opravdu letní, je
skoro polovina prázdnin, jsou zavřené školy,
školky, dětské kluby atd. a tak je nových informací poskrovnu. Okurky zrají, tento list nezveřejňuje ani drby, ani černou kroniku a tak v tomto měsíci máme poněkud omezený rozsah.
Kulturní akce se ale předhánějí – skončilo
Dobřichovické divadelní léto (viz samostatný

článek), čeká nás hudební festival Musica Viva, v Řevnicích na náměstí bude v srpnu velmi
populární den Dixielandu, intenzivně žije i řevnické Lesní divadlo, výstavy na Skalce jsou také oblíbeným místem kultury, ale i trochu té turistiky. Téměř by se dalo napsat, že snad ani
není možné někam odjet na dovolenou, protože vždy zmeškáme nějakou zajímavou
a kvalitní kulturní akci.
Krásné léto přeje redakce.
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DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Odeèty vodomìrù
V době od 1. srpna do 14. září bude pracovník provozovatele vodovodu, firmy Aquconsult s.r.o. pan Jaroslav Machek, provádět
v Dobřichovicích pravidelné půlroční odečty vodoměrů. Prosíme všechny vlastníky, aby panu Machkovi umožnili přístup k vodoměrům.

V centru vyrůstá nový dům na místě tří starých domů.
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ZAJÍMAVOSTI
Cyklus fotografií s názvem CO VIDĚL DIVÁK
Dnes přinášíme čtvrtou část cyklu s tímto názvem.

7. 9. 2009
11.45 hod.

: Co vidìl Divák – Parhelický
kruh
V minulém roce, 7. září v poledních hodinách,
mohl sochařem Koblasou vysochaný Velký Divák spatřit na obloze unikátní halový jev. Ve vysoké atmosféře se vyskytlo několik skupin navzájem různě orientovaných krystalků ledu, na
kterých se lomem slunečních paprsků objevilo
souběžně hned několik optických jevů. Divák
mohl obdivovat tangenciální oblouk (na rozdíl
od malého hala je eliptický) a parhelický oblouk, který protíná Slunce a obtáčí celý horizont. V jejich průsečíku pak známé parhelium.
Nádherná optická představení nejsou určena
pouze pro Diváka v dobřichovickém sochořadí. Halové jevy jsou poměrně častým úkazem
na obloze a příroda je vytváří především pro
nás. Stačí, když občas zvedneme hlavy a zapomeneme na každodenní starosti.
J. Ryšavý

NÁZORY OBÈANÙ
Patrně již v příštím čísle přineseme alespoň
částečné vyhodnocení dotazníkové ankety, na

jejíž otázky odpovídali v květnu t.r. obyvatelé
Dobřichovic. Těšíme se již na výsledky, ze kte-

rých by měla příští vedení města vycházet při
formulaci politiky dalšího rozvoje.
ph

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Fotbalisté postupují
Všeobecně je fotbal pokládán za nejpopulárnější sport na této planetě, proto by také neměl chybět ani zde, u nás v Dobřichovicích.
Není tím ovšem myšleno jenom tak nějaké kopání do mičudy, kdesi na plácku, nebo působení v tzv. „pralesních ligách“ – třetích a čtvrtých tříd na okrese.
Naše město si zaslouží, aby se zde hrál fotbal
na úrovni, jež bude reprezentovat sídlo tohoto
významu a velikosti, čemuž odpovídá minimálně krajská IA třída nebo krajský přebor.
Nakonec proč ne, když menší obce a města,
proti nimž jsou Dobřichovice, s odpuštěním,
Las Vegas, měla svá družstva i v mnohem
vyšších soutěžích.
Letošní fotbalová sezóna skončila pro Dobřichovice velmi úspěšně. Družstvo A našeho
fotbalového oddílu zvítězilo v krajské IB třídě
a postupuje po třiceti letech do IA třídy. Družstvo starších žáků s přehledem vyhrálo okresní přebor.

Na tomto vpravdě historickém úspěchu
A mužstva se podíleli tito hráči:
brankáři: M. Socha a Kremín,
obránci: Swider, Chyle, Kuneš, Smiovský,
Kolín, Frýbort a Elsner,
záložníci: Větrovec, Bouška, Krajčí, Vršecký, Debnár, Mašek, Rosol a K. Socha,
útočníci: Kokštejn, Kalivoda, Chaloupka
a Černý.
S A mužstvem nastupoval pravidelně i dorostenec Vorlíček a zahráli si i další dva – Štedroňský a Šlapák.
Dík a blahopřání všem, kteří přispěli k uskutečnění tohoto krásného cíle. V první řadě všem
hráčů, dále trenérům Mojžíšovi a Pytlíčkovi,
všem členům výboru v čele s předsedou oddílu panem Mrázkem a presidentem panem Orságem a samozřejmě všem příznivcům dobřichovické kopané, sponzorům a organizacím.
Zvu všechny příznivce kopané na utkání našeho dobřichovického mužstva v 1A třídě.
Přijďte je povzbudit, budou to potřebovat.
M. Omáčka

: Domácí zápasy fotbalistù
Sokola Dobøichovice v 1A tøídì
Neděle 15. srpna 2010 od 17 hodin
s SK Nový Knín
Neděle 29. srpna 2010 od 17 hodin
s SK Doksy
Neděle 19. září 2010 od 16,30 hodin
se Sokolem Vraný
Neděle 3. října 2010 od 16 hodin
se Sokolem Nová Ves pod Pleší
Neděle 17. října 2010 od 15,30 hodin
s SK Černolice
Neděle 31. října 2010 od 14,30 hodin
se Sokolem Klecany
Neděle 14. listopadu 2010 od 14 hodin
s SK Petrovice

: Sokol Dobøichovice – oddíl
tenisu
Naše smíšená tenisová družstva dokončila
své soutěže s těmito výsledky:
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Dobřichovické A mužstvo postoupilo do 1A třídy Středočeského kraje

Dobřichovické družstvo starších žáků vyhrálo okresní přebor
1.Vestecká sportovní : Sokol Dobřichovice A 9:0
Tenis Dobříš B : Sokol Dobřichovice A
2:7
Sokol Dobřichovice A : TK Březnice B
6:3
LTC Řevnice : Sokol Dobřichovice A
4:5
Sokol Dobřichovice B : Sokol Sedlčany B 2:7
Sokol Dobřichovice B : Tenis Dobříš C
1:8

TJ Višňová : Sokol Dobřichovice B
Sokol Dobřichovice B : TC Mokropsy

4:5
4:5

Družstvo A si zlepšenými výkony v závěru
soutěže uhájilo účast ve 2. třídě krajského přeboru i pro příští rok. Družstvo B startovalo ve

4. třídě především s odhodláním se dobře
sportovně pobavit a tohoto cíle též dosáhlo.
Od počátku září bude na dvorcích pokračovat
naše tenisová přípravka. Přihlášky dětí přijímá
ing. J. Němec, tel. 602 659 626.
T. Tomášek

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Dobøichovické divadelní
slavnosti
Po skromném začátku v loňském roce připravila Dobřichovická divadelní společnost na
první tři víkendy celkem devět představení
druhého ročníku Dobřichovických divadelních
slavností.
Ve dnech 2., 4. a 5. července to byla bláznivá
hudební komedie Jiřího Suchého s názvem
„Já jsem otec Bemle a já matka Žemle“.

O týden později, ve dnech 8., 9. a 11. července to byla konverzační komedie Marca Camolettiho s názvem „Pyžamo pro šest“.
Konečně o víkendu 15., 16. a 18. července to
byla další konverzační komedie Georgese
Feydeau s názvem „Kdo utře nos“.
Divadelní slavnosti proběhly na nádvoří
dobřichovického zámku pod otevřeným nebem, které někdy přineslo déšť a vítr, většinou ale bylo i po setmění horko a herci se
potili.

Mezi herci jsme mohli vidět mnoho známých
tváří, ale i některé v Dobřichovicích málo známé. Jako hosté slavností vystoupili Jiří Štědroň a Jan Petráň (i když druhého jmenovaného je nezvyklé nazývat „hostem“, protože
v Dobřichovicích bydlí). V komedii Utřinos jsme
mohli opět po dvou letech obdivovat herečku
Divadla Ypsilon Renatu Rychlou, která ale
u nás také bydlí.
Režiséry představení byli Petr Říha a Lenka
Loubalová.
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Jan Seidl a Jiří Šafránek v pyžamech
Diváci se dobře bavili, herci si „zablbli“ a tak
všichni odcházeli domů spokojeni. Zajímavé
momenty nastaly při odbíjení celých hodin na
zámecké věži nebo při siréně, která svolávala
dobrovolné hasiče k výjezdu. Již se společně
těšme na 3. ročník Dobřichovických divadelních slavností.
Trochu statistiky – devět představení navštívilo celkem 700 diváků.
vk
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Jiří Šafránek v zajetí podvedených paniček Moniky Vaňkové a Hedviky
Hájkové.
vernisáž fotografií Zdeňka Kabelky v 18:00
v krbovém sále a ve 19:00 na nádvoří začne
opera Bohemica de Camino aneb o komínku
nakřivo postaveném.
Festival trvá do 15. srpna, podrobný program
najdete na plakátu. Předprodej: Vinotéka Modrý domeček. www.ludusmusicus.cz
14. srpna, v sobotu – Fürstův sál ve 20:00
Zločin trochu jinak – předposlední z pěti pořadů Josefa Klímy.

: Výstavy na zámku
Do 5. srpna vystavuje na zámku své fotografie
Ivan Šlapeta, kameraman žijící v Dobřichovicích.
Od 17. srpna budou ve velkém sále vystaveny
fotografie Jarmily Zedníkové.

: Pøehled dalších kulturních
a spoleèenských akcí
v Dobøichovicích
2. srpna, v pondělí – zámek v 19:00
Koncert v rámci Dobřichovických Mistrovských
kurzů – Večerní koncert Jana Thuriho. Jan Thuri patří k předním mladým hobojistům současnosti. Spolupracuje s s domácími i zahraničními orchestry, jeho celovečerní recitály můžete
slyšet živě na stanici Vltava. Působí jako profesor hry na hoboj na Pražské konzervatoři a vede mistrovské kurzy v USA, Japonsku, Korea.
6. srpna, v pátek – zámek v 18:00
Desáté mistrovské kurzy se i letos rozloučí závěrečným studentským koncertem, na kterém
vystoupí účastníci kurzů.
7. srpna, v sobotu – Fürstův sál ve 20:00
Zločin trochu jinak – třetí z pěti pořadů Josefa
Klímy.¨ Další tajemný host, hraje Klíma band.
8. srpna, v neděli – zámek od 17:30 na nádvoří
Zahájení hudebního festivalu Musica Viva
2010. Na programu je po hostině vzájemnosti

14. srpna, chodník směr Karlík
Slavnost osazení soch do chodníku směrem
na Karlík. Sochy vznikly během loňského sochařského symposia Cesta Mramoru a jsou
dočasně umístěny kolem zámku. Kromě organizátora sympozia akad. sochaře Petra Váni
se zúčastní i autoři děl Václav Gatarik, Barbora Hapalová, Jura Plieštik a Miro Žáčok.
19. srpna, ve čtvrtek – kostel v Karlíku
v 18.30
Houslový koncert Evy a Pavly Franců z cyklu
„Karlická setkávání s Duem ECO“ s názvem
Petrohradské ozvěny.
Jiří Teml: Mozartovská křížovka. Dedikováno
Duu ECO – psáno pro festival Mozartiana Iuventus – Bertramka 2006
Venjamin Sher: Duet
Antonín Dvořák: Arie Rusalky „O měsíčku“ –
Arr. Jindřich Feld
Johann Pachelbel: Canon in D – Arr. Scott
Staidle
R. M. Gliere: Dua
Jiří Teml: Vivat Čajkovskij (k 170. výročí narození). Soutěžní skladba „TEREM Crossover
Competition“ – St. Petersburg 2010.
21. srpna, v sobotu – Fürstův sál ve 20:00
Zločin trochu jinak – poslední z řady pořadů
Josefa Klímy, s posledním hostem a Klíma
band.
28. srpna, v sobotu – zámek, od 11 hodin

Alena a Petr Říhovi jako matka Žemle a otec
Bemle
Poslední prázdninová sobota už tradičně patří
dobřichovickým Vinařským slavnostem.
Mimo degustaci vína se můžete těšit na bohatý doprovodný program.
U řeky bude zábavný park pro děti i dospělé.
Na Křížovnickém náměstí od 14 hodin hraje
Brass band, na nádvoří od 11 hodin cimbálka
nejen lidová Rivus a v několika vstupech nepřehlédnutelná kapela Třehusk.
Ve 14 hodin u kostela začne představení divadla Emillion: Děti pirátů a ztracený ostrov,
kde nebude chybět skutečná loď. Rozličné
hrátky komediantské na chůdách vás doprovodí k další pohádce v 17:30 Komedianti
v akci. U kostela také najdete různé dobové
hry z dílny Pepína Kašpara, kde si děti mohou
vysoutěžit sladkou odměnu.
Se svojí družinou přijede v 18 hodin císař Karel IV. (Vladimír Čech) a vyhlásí Vinaře roku.
O večerní muziku se postará Le Čhavendar
a od 22 hodin Therne Čhave.
Vstupné je jako v minulých letech, 50 Kč.
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DOBŘICHOVICKÉ
VINAŘSKÉ SLAVNOSTI
ZÁMEK DOBŘICHOVICE
28. SRPNA 2010, 11:00 – 24:00
PROGRAM: CELÝ ZÁMECKÝ AREÁL od 11:00 – ochutnávky vín přímo s vinaři
U ŘEKY – zábavný park pro děti i dospělé
OD 11:00
OD 14:00
14:00
14:45
OD 15:00
15:30
16:15
16:45
17:30
18:00

19:00
OD 22:00

NÁDVOŘÍ ZÁMKU – cimbálová skupina RIVUS
KŘIŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ – kapela BRASS BAND
U KOSTELA – divadlo eMILLIon : DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ OSTROV
NÁDVOŘÍ ZÁMKU – TŘEHUSK
U KOSTELA – svět her pro všechny
KŘIŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ – vystoupení šermířské skupiny ALOTRIUM
NÁDVOŘÍ ZÁMKU – divadlo na CHŮDÁCH
NÁDVOŘÍ ZÁMKU – TŘEHUSK
U KOSTELA – divadlo eMILLIon – KOMEDIANTI V AKCI
NÁDVOŘÍ ZÁMKU – příjezd císařské družiny v čele s Karlem IV.(Vladimír Čech)
– udělení titulu VINAŘ ROKU 2010
– losování vstupenek o LUXUSNÍ vinotéku WHIRLPOOL
NÁDVOŘÍ ZÁMKU – romská kapela LE ČHAVENDAR
NÁDVOŘÍ ZÁMKU – HVĚZDA VEČERA – THERNE ČHAVE

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice, Veronika
Stará, 725 852 815, kultura@revnice.cz

Divadelní festival v Lesním divadle v Řevnicích
pokračuje i v srpnu a zve Vás na další představení.

opět Balet Praha – Pražský komorní balet
Pavla Šmoka s baletním pásmem tří choreografií „DIVOCÍ KONĚ“, „CARMEN PAS DE DEUX“ a „MÁTOVÝ ČAJ“, takže milovníci baletu
se mají na co těšit.
Neděle 22. srpna 2010 bude v Lesním divadle
patřit dětem. Divadlo Pohádka sehraje pásmo
tří pohádek s písničkou „O DVOU CHROUSTECH“, „O ZMRZLÉM KRÁLI“ a „POŠTOVSKÝ PANÁČEK“. Po ukončení představení na
děti v Lesním divadle čeká odpoledne plné her
a soutěží o ceny.

Kromě populárních titulů je na festivalu místo
i pro české autorské divadlo. Dramatička Michaela Šmerglová napsala pro řevnický divadelní soubor již šestou hru, tentokráte komedii
ze současnosti s názvem „ŠTVANCI KRÁSY
& MLÁDÍ (...ANEB ČEŠI OF PLASTIC,
A RÁDI!)“. Premiéra se chystá na 6. srpna
2010 a titul bude mít v lese také pět repríz.

Úplné finále festivalu obstará již tradičně Dejvické divadlo. Ve dnech 23. a 24. srpna 2010
uvidí diváci pozoruhodnou divadelní adaptaci
filmu finského režiséra Akiho Kaurismäkiho
„MUŽ BEZ MINULOSTI“, kterou provedl a také zrežíroval Miroslav Krobot. V představení
hraje téměř celý ansámbl Dejvického divadla.

Závěr prázdnin přinese skutečné vyvrcholení
festivalu. 21. srpna 2010 zavítá na festival

Posledním titulem festivalu je komedie na motivy klasického špionážního filmu Alfreda

Hitchcocka z roku 1935 „39 STUPŇŮ“. Crazy
thriller pro 4 herce sehraje Dejvické divadlo ve
dnech 25. a 26. srpna 2010.
Předprodej vstupenek na tituly 39 STUPŇŮ,
MUŽ BEZ MINULOSTI, SLUHA DVOU PÁNŮ
a na vystoupení Baletu Praha – Pražského komorního baletu Pavla Šmoka jsou k zakoupení
v síti TICKETSTREAM a na všechny tituly pak
také v Městském kulturním středisku v Řevnicích. Vstup na dětské představení je zdarma.
Pořadatelem projektu Lesní Slavnosti Divadla
je agentura MMC Praha s.r.o. a festival je pořádán pod osobní záštitou starosty města
Řevnice pana Miroslava Cvancigera.
Bližší a detailnější informace naleznete na webových stránkách www.divadlovlese.cz .
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 úterý-pátek
9-21h, v sobotu 9-19h
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Od 14. července do konce září bude v Modrém
domečku probíhat výstava studentů Ateliéru
veškerého sochařství Kurta Gebauera. Mladí
umělci zde představí díla různých technik. Od
fotografií, obrazů, obrazových objektů, plastiky,
experimentálních oděvních návrhů, desingnových šperků po instalace. Takový MIŠ MAŠ.
A to ponese i název výstavy. Nebudou zde jen
studenti, ale také již hotoví výtvarníci působící
na české výtvarné scéně. Při výběru prací to
vyšlo na samé ženy. Radka Salcmanová, Markéta Jáchymová, Lenka Janušková, Janja Prokič za studenty a Hana Posilová, Michaela
Huffsteter, Michaela Gorcová a Eva Melo.
Při příležitosti slavnostní vernisáže se v pondělí 9. srpna 2010 v 17 hodin v kavárně Modrý domeček uskuteční Barmanská show, na
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které budete moci ochutnat spoustu nových
koktejlů a dozvědět se něco o jejich přípravě.
Osvěžit se můžete alkoholickými i nealkoholickými koktejly jako je třeba Mojito, Daiquiri, Piňa Colada, Tequila Sunrise a další.
S koktejlem v ruce a dobrou náladou doporučujeme posečkat do 19 hodin, kdy bude zahájena vernisáž pro veřejnost. Výstava fotografií
je na téma Slavnosti a hosté a na Miš Maši nebudou chybět plastiky, experimentální oděvní
návrhy, designové šperky, instalace, obrazy,
fotomontáže … na prostě miš maš. Umělkyně
působí na české výtvarné scéně a další z nich
ještě studují na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Výstavy potrvají do 25. září 2010.
Barmanská show nazvaná „NA VLNĚ
BÍLÉHO RUMU“ se uskuteční před Modrým

domečkem také ve čtvrtek 19. srpna od 17
hod. Přijďte ochutnat výsledky barmanova
kouzlení převážně z bílého rumu.
Těšíme na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásné pohodové léto, plné radostí a Slunce.
šh
Kino Řevnice
4.8. 20.00 hod.
TOY STORY: PŘÍBĚH HRAČEK 3
6.8. 20.30 hod.
KUKY SE VRACÍ
7.8. 16.00 hod.
KUKY SE VRACÍ
20.30 hod.
AVATAR
11.8. 20.30 hod.
ŽENY V POKUŠENÍ
13.8. 20.30 hod.
KVĚT POUŠTĚ
14.8. 16.00 hod.
(děti) JAK VYCVIČIT DRAKA
20.30 hod.
ZELENÁ ZÓNA
18.8. 20.30 hod.
SERGE GAINSBOURG
20.8. 20.30 hod.
MAMMA MIA!
21.8. 16.00 hod.
(děti) ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
20.30 hod.
IRON MAN 2
25.8. 20.30 hod.
AGORA
27.8. 20.30 hod.
POČÁTEK
28.8. 16.00 hod.
20.30 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH

Pokračování na straně 12
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Výuka angličtiny
Nabízím individuální či skupinovou (max.3-4 členné skupinky)
pravidelnou výuku angličtiny pro dospělé i děti,
přizpůsobenou Vašim potřebám (příprava na zkoušky,
doučování, konverzace, obchodní angličtina apod.),
od začátečníků po velmi pokročilé.
Začínáme v září 2010 – výuka možná v dopoledních
i odpoledních hodinách, dle dohody,
neváhejte se přihlásit již nyní.
Místo: Dobřichovice či dle dohody
Kontakt: 607689777, mail: kristina@dobnet.cz

L a b rad o rs k ý re t r í v r – s v ě t l á š t ě ň a t a s P P
p o v ý s t av ě i p r a c o v n ě v ý b o r ný c h r o d i č í c h m o ž n o s t n áv š t ě v y k o d b ě r u ko n c e m s r p n a.
Te l e fo n 6 0 4 - 3 6 6 2 9 8 , E - m a i l : z b r u n s o v s k y v r c h . bl o g . c z

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

Koupím nebo pronajmu
jakýkoliv nestavební pozemek
v Dobřichovicích a okolí.
Tel. 603 858 959

Zdědili jste nemovitost?
Rozvádíte se?
Přijedu a vyplatím podíl na nemovitosti. Volejte 723 778 570
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Nabídka zaměstnání:

• pokladní
• řidič skupiny B
• skladník
Pracovníky těchto profesí
přijme velkoobchod potraviny
Cash&Carry
Praha 5 – Velkotržnice Lipence.
Tel. 777-661111,
nebo 296 828 302
po 14. hodině.
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cem areálu telefonicky na čísle 732-931219.
Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na
obnovu barokního areálu Skalka.
jb

Dùleitá
telefonní èísla

: Kino Radotín

Linka tísňového volání – 112

20. pátek – 17 a 19:30 hodin (ČR)
KUKY SE VRACÍ
21. sobota – 17 a 19:30 hodin (GB)
MAMMA, MIA
22. neděle – 17 a 19:30 hodin (ČR)
JARMAREČNÍ BOUDA
Drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské
píše, krutosti a nesnášenlivosti. Velice netradiční film založený převážně na obrazovém vidění
světa v netradičním pojetí a netradičních lokalitách, které výrazně umocňují celý příběh. Hrají: Jaroslav DUŠEK, Pavel LIŠKA, Dan BÁRTA,
Hana BROŇOVÁ, Karel ZIMA, Martin DUŠEK.

V klášteře na Skalce byla zahájena výstava
obrazů Ladislava Tomiče a Vladimíra Balcara

: ÈERNOŠICE
14. – 15. 8. / Mariánská pouť (Komenského
ulice u kostela)
28. 8. / Lokál Fest (Club Kino)
Září
4. 9. / Inline Černošice – Černošická míle
13. 9. / Janet Robin USA (Club Kino)
17. 9. / Geoff Tyson USA (Club Kino)
19. 9. / Spirituál kvintet (kostel Nanebevzetí
Panny Marie)
24. 9. / Pitsch Bender CZ, SK (Club Kino)
25. 9. / Oktoberfest (Masopustní náměstí)

27. pátek – 19 hodin (SRN)
AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ (FK)
Výprava Lopeho de Aguirreho, přezdívaného
El Loco (šílenec), do nitra deštných pralesů
jižní Ameriky, za bájným městem zlata El Doradem. Více než historická fakta je vylíčena
posedlost hlavního hrdiny hraničící se šílenstvím, která jej a jeho muže přivádí do záhuby.
V hlavních rolích Klaus KINSKI, Helena ROJOVÁ, Del NEGRO, Ruy GUERRA.
Ocenění: 1973-Německá filmová cena

: MNÍŠEK POD BRDY

28. sobota – 17 a 19:30 hodin (ČR)
ŽENY V POKUŠENÍ
Odbornice, která radí jiným s manželskými
problémy, se musí sama potýkat s manželskou nevěrou. Pomáhat jí chtějí matka i dcera.
V hlavních rolích Eliška BALCEROVÁ, Lenka
VLASÁKOVÁ, Veronika KUBAŘOVÁ, Vojtěch
DYK, Jiří MACHÁČEK.

Akce na Skalce
V rámci kulturního programu Skalecké pouti
byla v sobotu 10. července v klášteře na Skalce zahájena výstava obrazů Ladislava Tomiče
z Kořenova a Vladimíra Balcara z Desné
PRAŽSKÉ MOTIVY. Improvizací na kytaru doprovodil vernisáž Tomáš Illich z Turnova.
Oba malíři představují krajinné motivy především z Jizerských hor, Vladimír Balcar rovněž
zákoutí staré Prahy. Výstavu bude možno navštívit do neděle 1. srpna 2010.

29. neděle – 17 a 19:30 hodin (ČR)
BÁBA / DRUHÉ DĚJSTVÍ
Bába – dospívající dívka žije v jednom bytě
s matkou a umírající babičkou. Protože matka
je neustále pracovně zaneprázdněna, veškerá
péče o „bábu“ spočívá na dívce.
Druhé dějství – příběh manželského páru, který pomalu, zato s jistotou ztrácí své ideály.
Hrají: Marika ŠOPOVSKÁ, Eva POKORNÁ,
Miluše ŠPLECHTOVÁ, Ondřej HAVEL, Petr
MAREK, Ivana UHLÍŘOVÁ.

Následovat bude vernisáž výstavy LIDÉ A KRAJINY OBJEKTIVEM členů fotoklubu Beroun,
a to v sobotu 7. srpna 2010 v 15 hod. . Expozici
bude možno navštívit do 31. srpna 2010.
Výstavy na Skalce jsou přístupny každou sobotu, neděli a ve svátky od 10 do 17 hodin,
v ostatní dny po telefonické domluvě se správ-

Záchranná služba – 155
Záchranná služba Řevnice
25772−1555, −1666, −1777
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 19. července 2010
Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna
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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