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Na konci října jsme se přešli do druhé poloviny volebního období současného zastupitelstva. Většina problémů, které jsme
dosud řešili, se týkala hlavně likvidace škod po velké povodni
roku 2002. Většinu škod, které dosáhly celkové výše 93 mil Kč
se nám podařilo v těchto dvou letech opravit a já bych rád alespoň touto cestou poděkoval všem, kdo se na této práci podíleli.
Rád bych se nyní věnoval představení určité vize na druhou
polovinu volebního období. V tomto období bychom rádi
dokončili opravu mateřské školy, a to včetně výměny oken,
opravy sociálních zařízení a pokud se to podaří, tak i fasády.
Zároveň zastupitelstvo vyčlenilo jako jednu z priorit zvýšení
kapacity mateřské školy a to formou přístavby nebo nástavby.
K tomu je ovšem nutno nejprve zpracovat projekty a na jejich
základě se pokusit získat finance na stavbu. Z obecního rozpočtu není možné tuto stavbu financovat.
Další akcí, kterou bychom rádi zrealizovali, je dokončení
generální rekonstrukce základní školy v Raisově ulici. Součástí
této stavby by měla být i oprava části Raisovy ulice od Karlické
až ke škole. Na tuto stavbu máme předběžný příslib dotace.
Rádi bychom se věnovali též dokončení celého prostoru kolem
nové okružní křižovatky, včetně nových chodníků a přechodů
pro chodce, které budou nasvíceny svítidly ZEBRA s větší intenzitou svícení, která již můžete vidět u přechodů před nádražím.
Tato svítidla by se měla také objevit u přechodů u Anglické ulice, u přechodu před benzínovou pumpou a u přechodu v ulici
Palackého. Větší péči bychom chtěli věnovat údržbě veřejných
prostor a zároveň se chceme pokusit zapojit ty, kteří mají zájem
na vzhledu naší obce, do údržby předzahrádek a prostorů před
ploty svých zahrad.
Samozřejmě chceme dokončit projekt „Náhrada individuálních zdrojů pitné vody veřejným vodovodem s výstavbou nového vodojemu“. Tento projekt by měl být dokončen na konci
roku 2005 a jeho součástí je i oprava poškozených komunikací.
O této akci píšeme na jiném místě tohoto listu.
Vzhledem k tomu, že plánujeme od nového roku novou grafickou úpravu a s tím i určitou změnu obsahu Informačních listů, počítáme se zavedením prostoru na názory občanů, která by
měla přispět k většímu dialogu s těmi, kteří mají výhrady k práci obecního úřadu.

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
VÝSLEDKY VOLEB
STAVBA VODOVODU
ZPRÁVY Z OKOLÍ
MLADÉ BASKETBALISTKY
ÚSPĚŠNĚ
ŠKOLA V ESCHWEGE
KULTURA U NÁS I V OKOLÍ

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Ve středu 1. prosince od 19 hodin se bude v sále MUDr. Fürsta
konat 13. zasedání zastupitelstva naší obce. Hlavním bodem
programu budou obecní finance – zpráva o hospodaření za
leden – říjen 2004 a návrh na změnu rozpočtu. Upřesněný program najdete na vývěskách.
vk

VÁNOČNÍ JARMARK
Chtěla bych pozvat všechny občany a hosty Dobřichovic dne 19.
prosince (poslední adventní neděle) na Dětský vánoční jarmark,
který opět před Vánocemi pořádám. Společně se Základní školou,
Základní uměleckou školou a Denním stacionářem nadace Náruč
se budeme snažit vytvořit příjemné odpoledne s předvánoční
atmosférou. Od 14 hodin se budete moci přijít na nádvoří Křižovnického zámku potěšit (výtvarné dílny, stylové občerstvení, prodej drobných dárků a jmelí) a odnést si odtamtud plno krásných
zážitků (divadelní představení, zpívání koled, předvádění vánočních zvyků). Jste všichni srdečně zváni. Těšíme se na vás.

Na závěr bych Vám rád popřál klidné adventní období
Michael Pánek

콯

Veronika Podzimková

Důležitá telefonní čísla
Poruchy elektřiny STE a.s. 311-622472 nebo 800-186435
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost 737-200851, 311-621515
Poruchy vody a kanalizace – Aquaconsult s.r.o. 25164-2203,
602-311274, 606-692781
Poruchy veřejného osvětlení – Elektroštika, s.r.o. 251 625 761
Poruchy internetové sítě DOBNET 602-948446

Hasiči Řevnice tísňové volání 150, hasiči Dobřichovice 25771-1730
Záchranná služba Řevnice 25772-1555, 25772-1666
Policie Praha-západ stálá služba 257-321-220 nebo 974-882-103
Obecní úřad Dobřichovice 25771-2241, 25771-1590, 25771-2182
Obecní policie Dobřichovice 602-253665 nebo 602-253666
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE V DOBŘICHOVICÍCH
Volební výsledek v procentech
Název strany
Koalice pro Stč kraj (KDU a US-DEU)
Sdruž.nezávislých a Evropští demok.
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ
Strana zelených a Str.pro otevř.spol.
Občanská demokratická strana
SVOBODNÍ
Koruna Česká (monarch. strana)
Pravý Blok
Česká strana sociálně demokratická
Strana za životní jistoty
Strana venkova-spoj.občan.síly
Koalice Dělnické a Národní strany
Národní sjednocení
Komunistická strana Čech a Moravy
Účast na hlasování

Okrsek 1

10,81
6,94
0,00
2,70
1,93
56,37
0,77
0,38
1,15
14,28
0,00
0,00
0,00
0,00
4,63
38,54

Okrsek 2

9,11
7,94
0,29
2,35
2,64
56,76
0,00
0,00
0,29
14,11
0,00
0,00
0,00
0,00
6,47
40,56

Okrsek 3 Dobřichovice Praha-západ

5,76
6,08
0,32
3,20
1,28
61,21
0,00
0,00
1,92
12,82
0,00
0,00
0,32
0.32
6,73
44,26

8,45
7,02
0,21
2,74
1,97
58,17
0,27
0,10
1,09
13,73
0,00
0,00
0,10
0,10
6,03
41,11

Stč. kraj

7,15
7,12
0,22
3,05
3,38
53,44
0,17
0,12
0,37
10,77
0,46
0,85
0,06
0,09
12,67
33,64

6,62
5,06
0,40
2,85
2,05
44,65
0,19
0,14
0,33
16,70
0,85
0,86
0,11
0,08
19,02
30,73

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU V DOBŘICHOVICÍCH 1. KOLO
Kandidát

Jiří Oberfalzer - ODS
Tomáš Jedlička - NEZ/KDU
Martin Bezouška - NEZ
Jiří Besser - LIRA
Rudolf Peltan - KSČM
Otakar Maňas - SZR
Lenka Šmídová - ČSSD
Dušan Kučera - NS
Volební účast

Vol. okrsek č. 1
počet
%
hlasů

115
45
20
13
11
6
34
0

47,1
18,4
8,2
5,3
4,5
2,5
13,9
0,0
37,8

Vol. okrsek č. 2
počet
%
hlasů

145
52
21
25
18
11
39
1

Vol. okrsek č. 3
počet
%
hlasů

46,5
16,7
6,7
8,0
5,8
3,5
12,5
0,3
39,3

144
43
26
21
20
6
31
1

49,3
14,7
8,9
7,2
6,8
2,1
10,6
0,3
42,7

Dobřichovice cel.
počet
%
hlasů

404
140
67
59
49
23
104
2

47,6
16,5
7,9
7,0
5,8
2,7
12,3
0,2
39,9

Celý okrsek č. 16
počet
%
hlasů

11
5
1
3
4

748
296
627
979
652
615
3 584
274

37,0
16,7
5,1
12,5
14,6
1,9
11,3
0,9
31,2

Do 2. kola postoupili kandidáti č. 1 a č. 2 : J. Oberfalzer a T. Jedlička

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU V DOBŘICHOVICÍCH 2. KOLO
Kandidát

Jiří Oberfalzer - ODS
Tomáš Jedlička - NEZ/KDU
Volební účast

Vol. okrsek č. 1

Vol. okrsek č. 2

Vol. okrsek č. 3

Dobřichovice cel.

Celý okrsek č. 16

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

91
58

61,1
38,9
21,1

139
73

65,6
34,4
24,7

110
62

64,0
36,0
23,5

340
193

63,8
36,2
23,2

11 723
7 661

60,5
39,5
17,3

Senátorem byl zvolen Jiří Oberfalzer
42,9%, v Letech volilo 41,6%, v Černošicích a v Dobřichovicích
shodně 42,11%. Ve všech obcích okresu vyhrála ODS, někde
s větší převahou než v Dobřichovicích, např. v Okoři 81%,
v Chýnici 71%, v Jesenici 65%, Horoměřicích 63%, v Karlíku také
63%, v Letech 61%, v Řevnicích 58%, v Černošicích 53%. Nejlepší výsledek získala na opačném konci politického spektra
KSČM v Jenči 39,6%, v Dolanech KSČM 36%, v Chotči 26%. Ze
známých osobností našeho regionu se zastupiteli Středočeského kraje stali Miroslav Cvanciger, starosta Řevnic a Helena Langšádlová, starostka Černošic.
Ke dni uzávěrky listu to vypadá tak, že koalici ve středočeském zastupitelstvu vytvoří ODS, KDU+US a nezávislí, v opozici
bude ČSSD a KSČM, tedy obraz podobný jako v ostatních krajích.

Ve dnech 5. a 6. listopadu proběhly v celé republice s výjimkou
Prahy volby do zastupitelstev krajů. Jistě již víte, že skončily
velkou porážkou stran vládní koalice, především ČSSD. Jak
jsme volili v Dobřichovicích vám ukáže následující tabulka.
V tom samém termínu se ve třetině republiky konaly také volby
do senátu a tentokráte došlo i na náš senátní okrsek č. 16 –
Beroun, kam spadá většina okresu Beroun a většina okresu Praha-západ. O týden později se konalo druhé kolo. I tyto výsledky
jsou zřejmé z tabulky.
Nechceme zde dělat žádný komentář voleb, ale jen dokumentovat, jak volili občané naší obce a porovnat s výsledky okolních obcí a okresu Praha-západ a celého Středočeského kraje.
Jak volili občané v okolních obcích. V okrese Praha-západ
a zejména v regionu Poberounčí byla účast ve volbách vyšší než
ve zbytku kraje nebo republiky. Nejvyšší účast byla v Karlíku

vk

2

všechna kriteria. Z tohoto zdroje jsou nyní zásobováni všichni
obyvatelé sídliště a od roku 1996-2000 i obyvatelé celé Dědiny.
V rámci stavby plynovodu, byl v roce 2000 a 2001 zaveden vodovod i do ulice Vítovy, Palackého, ul. 5. května, odkud je Jugoslávskou ulicí zásobována vodou i mateřská škola a zdravotní
středisko. V rámci stavby inženýrských sítí pro zónu výroby
a služeb na bývalé skládce, byl vodovod protažen až téměř na
konec ulice 5. května.
Oblast, kde vodovod dosud není je tedy celá velká oblast na
východ od Palackého ulice a sokolovny, tedy ulice Jiráskova,
Březová, Ke Křížku, Zelená a všechny kolmé ulice. Zde jsou obyvatelé odkázáni pouze na tzv. individuální zdroje, tj. na vlastní
studně. Je to odhadem asi třetina obyvatel obce. Během povodně v srpnu 2002 byly všechny studně v této oblasti zatopeny
vodou, voda v nich byla znehodnocena a i když byly všechny
studně vyčištěny a od povodně uplynuly přes dva roky, stále
voda ve většině studní není kvalitní. Je zde zejména stále trvající vysoký obsah dusičnanů, někde převyšující normu i o 100
a více % a dále obsah různých bakterií, většinou fekálního původu, které mají zdroj buď ve starých nezlikvidovaných žumpách,
nebo v narušené kanalizaci, případně pochází z chovů hospodářských zvířat a v mnoha případech i z nepořádku kolem studní.
V loňském roce požádala obec Ministerstvo zemědělství
o dotaci na dokončení vodovodu tak, aby každý obyvatel Dobřichovic měl možnost se na veřejný vodovod napojit. Žádost byla
podpořena právě znehodnocením studní během povodně.
Žádosti bylo vyhověno a nyní se akce rozeběhla.
Jedná se tedy o stavbu vodovodních řadů ve všech ulicích,
kde dosud vodovod není. Stavba začala v Březové ulici od křižovatky s Palackého, kde se napojuje na již hotový vodovod
v Palackého a bude postupovat směrem k východu. Po dokončení hlavních řadů se začnou budovat vodovodní přípojky k jednotlivým domům, pokud jejich vlastníci budou mít o připojení
zájem. Podle projektu bude položeno celkem 15 km potrubí.
Součástí stavby je i stavba nového velkého vodojemu
o kapacitě 500 m3, který se již staví na kraji obecního lesa proti tenisovým kurtům na Brunšově. Do tohoto vodojemu bude
přivedena voda ze zdroje v parku, a to výtlačným potrubím,
které povede ulicemi Vítova, 5. května, přes most a dále Tyršovou, nahoru vedle schodů, pak ulicí K Tenisu. Stejnou trasou
povede tzv. gravitační potrubí, které bude napojeno na vodovodní síť na levém břehu a které naopak z vodojemu povede
vodu ke spotřebitelům. Velmi důležitou částí stavby je i propojovací potrubí v ulicích Na Vyhlídce a Lesní, které propojí brunšovský starý vodovod s novým vodovodem a umožní lepší
využívání obou kapacit, např. při výpadku jednoho zdroje bude
možno využívat krátkodobě druhý zdroj pro celou obec. To by
mělo podstatně zlepšit zásobování vodou v horní části Brunšova. Další částí stavby je rekonstrukce čerpací stanice u vodního zdroje v parku.
Stavba má termín dokončení do konce roku 2005. Náklady
na celou stavbu jsou 58,8 mil. Kč, z čehož dotace činí 44,5 mil.
Kč a obec z vlastních financí hradí 25%, což je 14,4 mil. Kč.
Původně vyjednaná dotace kryla téměř 86% nákladů, ale protože vláda a zvýšila DPH z 5% na 19%, tak tento nárůst musí uhradit obec z vlastních financí.
Tato akce je pro obec velmi důležitá, protože nyní se bude
moci každý člověk připojit na veřejný vodovod, tedy na vodu,

VELKÝ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH
Žákyně 8. třídy naší základní školy Tamara Jiříková representovala v květnu 2004 Českou republiku na mistrovství světa
juniorů ve sportovním aerobiku a fitness v australském Adelaide, kde získala v kategorii družstev stříbrnou medaili. To není
ale jediný úspěch Tamary. Na mistrovství Evropy ve dnech 12.14. listopadu 2004 v holandském Rotterdamu jí chyběla pouze
jedna desetina bodu k získání zlata. K velkým sportovním úspěchům blahopřejeme a těšíme se na další.
vk

ZAČALA STAVBA VODOVODU
Jak jste mnozí již zaznamenali, začala v naší obci další a zřejmě
závěrečná etapa stavby vodovodu. Tímto dílem by měla být
zajištěno zásobování prakticky všech obyvatel naší obce vodou
z veřejného vodovodu.
Jaká je situace nyní? Z veřejného vodovodu jsou zásobováni
obyvatelé celého pravého břehu Berounky, tedy Brunšova
a Luhu. Voda se čerpá z prameniště v Řevnicích, odkud je vedena do vodojemu v lese nad obcí u Nové Cesty. Tento vodovod
pochází z konce 20. let a vybudovali ho včetně vodojemu Křižovníci, když prodávali stavební parcely v lokalitě kolem ulic
Lesní a Na Vyhlídce. Během let byl rozšířen do celé pravobřežní části obce.
Na levém břehu je vodovod cca od roku 1972 v sídlišti Za Parkem, který využívá velké studny uprostřed parku. Tato studna je
nejen velmi vydatná, ale má i velmi kvalitní vodu, splňující
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jejíž kvalita je pravidelně kontrolována. Touto akcí také bude
v zásadě ukončena stavba základních inženýrských sítí, jejichž
majitelem je obec, tj. kanalizace, plyn a vodovod. Zbývá postupně provádět rekonstrukce veřejného osvětlení s uložením
kabelů do země (je již cca v polovině obce) a samozřejmě nás
čeká velká rekonstrukce telefonních sítí, což je ale záležitostí
pouze Telecomu a postupné odstraňování nadzemních vedení
rozvodu elektřiny, což je opět pouze a jen záležitostí Středočeské energetické a.s.
Stavbu vodovodu provádí firma Ekis s.r.o., která ve veřejné
obchodní soutěži předložila nejlepší nabídku. Vidíte sami, že
stavba většinou neprobíhá „tradičními“ výkopy, ale tam kde to
jde moderní metodou tzv. protlaků, kde na vzdálenost až 100 m
se hydraulicky potrubí protlačuje zeminou v předepsané hloubce. Výkopy budou pouze v místech spojů nebo odboček a v místech vodovodních přípojek k jednotlivým domům.

nému domu. O výši příspěvku pro podnikatele nebo pro nájemníky bytových domů bude zastupitelstvo ještě jednat.
V případě, že tedy budete mít zájem o připojení vašeho domu
na nový vodovod, přijďte na obecní úřad a zde podepište smlouvu, která je velmi podobná té, kterou jste uzavírali s obcí při
stavbě plynovodů a zaplaťte buď v hotovosti nebo převodem na
účet obce částku 7.500 Kč. V odůvodněných případech je možno dohodnout i splácení této částky, nejpozději však do doby
dokončení celé akce, tedy cca do října 2005.
Ke každému domu bude vedena jedna přípojka a bude
namontován jeden vodoměr. Pokud je v domě více nájemníků,
je možné, abyste si uvnitř v domě namontovali tzv. podružné
vodoměry (vlastním nákladem) a vodu pak majitel domu bude
rozúčtovávat nájemníkům.
Pro vaší informaci uvádíme současnou cenu pitné vody
v naší obci. Je to 24,92 Kč za 1 m3. Jak to bude s kalkulací stočného po vašem připojení na vodovod. Jsou dva možné případy.
Buď si na vodovod připojíte celý váš dům a zrušíte tedy odběr
vody ze studny a pak výše stočného se bude počítat podle množství odebrané vody. z vodovodu. Asi běžnější případ bude, že se
na vodovod sice připojíte, ale necháte si studnu, kterou budete
používat např. na zalévání zahrady, příp. si rozvod v domě upravíte tak, že studniční vodou budete splachovat WC a vodovod si
zavedete pouze do kuchyně. Pokud si tedy necháte odběr ze
studny, pak budete platit stočné tak jako dosud (tj. podle směrných čísel daných zákonem).
Tedy rekapitulujeme postup:
rozmyslete si, zda svůj dům připojíte na vodovod a určete si
místo, kde bude blízko plotu vodoměrná šachta.
na obecním úřadě uzavřete smlouvu o připojení a zaplaťte
příspěvek 7.500 Kč
najděte si oprávněného projektanta a nechte si zpracovat
projektovou dokumentaci své přípojky
mezitím si dohodněte se stavbyvedoucím firmy EKIS kdy
a kde bude u vás stavba přípojky a vodoměrné šachty probíhat.
s dodavatelem vody (firma Aquaconsult, tedy stejná, která
provozuje kanalizaci) uzavřete smlouvu o dodávce vody. Pak
vám bude do vodoměrné šachty namontován vodoměr, bez
kterého nesmíte vodu odebírat.
nakonec si nechte stavebním úřadem přípojku kolaudovat.
Počítejte s tím, že voda bude do nového vodovodu napuštěna až po kolaudaci a vydání rozhodnutí o povolení užívat celou
stavbu (potrubí, vodojem, čerpací stanice atd.), což bude nejdříve na podzim příštího roku, tj. 2005.

vk

PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ
RODINNÝCH DOMŮ NA VODOVOD
V návaznosti na předchozí článek vás chceme informovat, jak
můžete váš dům či chatu připojit na nový vodovod.
Obec buduje vlastním nákladem (s dotací státu) nové rozvody pitné vody v ulicích, a to včetně uličních částí domovních přípojek a vodoměrných šachet. Znamená to, že pokud projevíte
zájem o připojení vašeho domu na veřejný vodovod, bude
v rámci stavby provedena i vodovodní přípojka k vašemu domu,
resp. pouze její uliční část (tj. to co je pod ulicí a odbočuje
z hlavního vedení) a navíc i malá část na vašem pozemku, která
bude zahrnovat vodoměrnou šachtu. Tato šachta by měla být
těsně u vašeho plotu a bude obsahovat vodoměr (ten vám dodá
dodavatel vody, resp. správce vodovodu pro vás zdarma). Vy
sami si budete platit pokračování domovní přípojky z vodoměrné šachty do vašeho domu a samozřejmě i úpravy vodovodních
rozvodů ve vašem domě. K tomu budete potřebovat malý projekt, zpracovaný oprávněnou osobou, protože stavba vodovodních přípojek podléhá stavebnímu povolení. Stavbu přípojky si
projednáte s naším dobřichovickým stavebním úřadem
K vydání stavebního povolení budete tedy potřebovat projekt přípojky zpracovaný oprávněným projektantem a to bude
ve velké většině případů všechno. Stavební úřad nebude vyžadovat souhlas sousedů a nebude požadovat ani výpis z evidence
nemovitostí, protože údaje o vlastnictví staveb jsou dnes přístupné na internetu. V příštím čísle vás budeme informovat
o projektantech, kteří vám mohou projekt zpracovat, ale je to
zcela na vašem rozhodnutí.
Umístění přípojky si zvolte takové, které vám bude nejlépe
vyhovovat. Až stavba vodovodu dospěje do vaší ulice, pověste si
na váš plot označení, kde chcete, aby přípojka vstoupila na váš
pozemek a následně si dohodněte nejlépe se stavbyvedoucím
její provedení a stavbu vodoměrné šachty.
Protože zastupitelstvo obce již dříve schválilo princip, že
občané, kteří se budou chtít připojit na veřejný vodovod, budou
se muset podílet na nákladech obce menším příspěvkem. Tento
byl schválen na 7.500 Kč za jednu vodovodní přípojku k rodin-

vk

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Připomínáme, že v sobotu 4. prosince 2004 je další termín svozu nebezpečného odpadu. Kontejner bude, jako obvykle, přistaven od 9.00 do 10.00 u nádraží, od 10.00 do 11.00 před obecním
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
na tento rok již dávno zaplatili. Nebezpečným odpadem jsou
staré barvy, ředidla, staré štětce, hadry od barev, oleje, filtry
z aut, autobaterie, nespotřebované prostředky na ochranu rost-
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lin, 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.
ph

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU ODPADU
Pravděpodobně jste zaznamenali, že již několik týdnů probíhá
odvoz komunálního odpadu v pravobřežní části obce místo
pondělí během úterý. Tento režim bude platit i nadále a to pro
celou pravobřežní část obce. Na levém břehu Berounky zůstane termín odvozu komunálního odpadu zachován jak tomu
bylo dosud, bude tedy probíhat nadále každé pondělí. Ti z vás,
kteří bydlí na pravém břehu, tj. na Brunšově, v Luhu a na Plzeňce budou mít odvezen odpad vždy až v úterý. Děkujeme za
pochopení.

stezkou do Zbečna, ale protože jsme se v lese trochu zamotali,
místo 6 km to bylo nejméně 10 km. Nakonec jsme přece jenom
dorazili na místo, kde už na nás čekal pán, který nám řekl něco
o výrobě chleba.
Ve středu 6. října jsme navštívili Petřín, zrcadlové bludiště,
Hradčany, Malostranské náměstí, kde jsme si dali oběd
v McDonald's, dále pak Karlův most a Klementinum. České děti
tento výlet pěkně zmohl. Německé děti měly energie pořád na
rozdávání, jenom je to nebavilo. Předposlední den jsme v osm
hodin jeli do pražské ZOO. Počasí nám moc nepřálo a tak většina zvířat byla schovaná. Uvnitř nás však čekala prohlídka
exotických zvířat, byli tam např. hadi a želvy, které mohly děti
pochovat. Potom se jelo na Václavské náměstí, aby Němci
nakoupili dárky domů.
V pátek všichni nasedli do německého autobusu, který pro
nás přijel ke 2. stupni. Všichni se divili, kde je paní učitelka Plášilová. Dostala se nám rychlá odpověď od paní Kubíkové, že je
paní Plášilová nemocná a nemůže mluvit. V deset hodin ráno se
odjelo.
Náš pobyt v Eschwege: Až k hranicím jsme se nudili, ale když
si začal dělat německý učitel legraci z našich pohraničních stánků, smály se obě skupiny. Při příjezdu do Eschwege už mnozí
rodiče čekali před školou na své děti a jejich kamarády. Všichni
se rozjeli do svých domovů. Během víkendu se někteří Češi
sešli, jinak s ostatními jsme se setkali v pondělí ráno před školou. Dopoledne nás přivítal ředitel školy Anne Frank Schule
a němečtí kamarádi nám ukázali školu. Druhý den jsme se jeli
koupat do akvaparku ve Fuldě a poté jsme navštívili tamější
katedrálu. Ve středu nás čekal výlet do Kasselu, už s panem ředitelem, který za námi přijel,aby zastoupil nemocnou paní učitelku Plášilovou. Ve městě jsme měli pouhých 45 minut na
nakupování. Kdo si chytře nenajal nosiče jako Andrea s Markétou, nemohl nic stihnout. Ve čtvrtek se vařilo! Ve školní jídelně
část dětí vařila pizzu, část špagety, někdo pudink a dokonce se
vařilo i ruské národní jídlo. Po hostině jsme jeli opět do domovů. V pátek už pár lidí brečelo pro svou německou lásku, ostatní byli smutní. Když takhle přemítám o našem smutném
odjezdu, vsadila bych se, že minimálně půlka studentů by si to
ráda zopakovala.

ph

NÁRUČ ZVE NA PŘEDVÁNOČNÍ
AKCE
Občanské sdružení Náruč rozšiřuje svoje služby. Kromě denního stacionáře v Dobřichovicích, kde pod vedením speciálního
pedagoga probíhá výuka dětí, nabízíme asistenční službu pro
spoluobčany se zvláštními potřebami.
Dále bychom Vás rádi pozvali na předvánoční akce, kterých
se zúčastníme a kde si můžete koupit naše výrobky nebo výrobky a umělecká díla, která nám byla darována. Akcí se můžete
zúčastnit celý prosinec (1. – 30. prosince) na Vánočním
uměleckém trhu v Galerii Salon No 1 v Řevnicích proti poště
nebo v termínu 18. prosince od 10 hod. na akci s názvem
„Vánoční čas“ na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.
Kdo by nám chtěl přispět třeba upečeným cukrovím nebo
koláčem – zavolejte do stacionáře 25771-2312 a domluvíme se.
Předem všem děkujeme a těšíme se na shledanou.
Monika Waldmanová

VÝMĚNNÝ POBYT
ŽÁKŮ ŠKOLY V ESCHWEGE
Ve dnech 1. – 15. října 2004 se již poosmé uskutečnil výměnný
pobyt s německými dětmi v Eschwege. Tento rok byly našimi
vedoucími paní Plášilová a paní Kubíková, německou stranu
zastupovali pan Wedemeyer a pan Tögr.
První týden byla německá skupina u nás. Přijeli vlakem na
dobřichovické nádraží se svými dvěma učiteli v 16:26. Poté se
každý seznámil se svým partnerem, který si ho odvezl domů.
Víkend, jak tady, tak v Německu, jsme prožili v rodinách. V pondělí se všechny děti sešly u školy, pan ředitel krátkým projevem
všechny přivítal, německé děti si napsaly domů e-maily a do
12:00 probíhala Dobřichovická rallye. Jelikož všechny děti byly
už v poledne unavené, zůstalo se doma. V úterý jsme jeli vlakem
na výlet na hrad Křivoklát. Zpátky to mělo být 6 km naučnou

Tereza Kalinová a Betka Němcová,
žákyně Základní školy Dobřichovice
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na nádraží jsme udělali poslední společné foto a rozešli se do
svých rodin. Dostala jsem večeři a podívala se na video, co jsem
nahrála. Jak jsem ho viděla, tak se mi začalo stýskat. Doufám,
že se ještě někdy uvidíme.
Z celé této výměnné akce mám velmi dobrý pocit. Moje dívky poznaly jiné zvyklosti, vyzkoušely si svoje schopnosti konverzace v jiném jazyce, připomněly si pravidla slušného
chování, pobavily se, více se stmelily jako kolektiv a staly se
o něco samostatnějšími.

JAK JSME PROŽÍVALI VÝMĚNNÝ
POBYT
Když jsem zadávala dívkám z 8B samostatnou práci z českého
jazyka na dobu, kdy se budou věnovat svým kamarádům
z Eschwege, netušila jsem, kolik se toho dozvím. Vybrala jsem
charakteristiku rodiny a dopis kamarádovi. Chtěla bych se
s vámi podělit o příjemné zážitky, postřehy a vzkazy, o kterých
jsem si v pracích přečetla. Vybírám úryvky slohových pokusů,
se svolením autorek.
Jako první jsem poznala babičku s dědou, kteří si pro nás přijeli k autobusu, protože její máma a táta byli na tanečních kurzech. Když babička vystoupila z auta, přišla se s námi přivítat,
něco na nás dokonce mluvila anglicky. Udělalo to na mě velký
dojem, že dokonce oba její prarodiče umí anglicky. Jenže potom
jsem si o babičce začala dělat obrázek úplně jiný. Když z auta
vyskočil takový ošklivý pes, začala už obletovat pouze jeho a na
nás jaksi zapomněla. Líza mi však řekla, že ona je taková a já si
z toho nemám nic dělat.
Když jsem přijela, necítila jsem se dvakrát dobře. Byla jsem
v jiném prostředí a hlavně odloučena od svých kamarádů. Ale
postupem času jsem si začala zvykat. Táta byl hodný, milý
a o všem rozhodoval. Máma byla také hodná a bylo na ní vidět,
že by pro Lindu udělala všechno. Sestra vyhlížela trochu namyšleně. Babička vypadala jako chlap a stále na mě mluvila německy, ale k tomu naštěstí naznačovala rukama, takže jsem jí trochu
rozuměla.
Ve druhém patře na nás vybafla sestra Anniky, celá v černém
s krátkými vlasy a bílou ofinou. Trochu jsme se jí lekly, protože
na rukou měla velké volány. Tatínek si vykuřoval v kuchyni.
Když se otočil, začaly jsme se smát, protože měl strašně velký
nos. Jak poznamenala Iveta, jako by měl na obličeji druhý
zadek. Taková legrační a milá rodina to byla.
Týden, co jsem u nich bydlela, jsem nepoznala, kdo je hlava
rodiny, Soriannina máma byla fotomodelka. Vzdala se své kariéry a věnovala se dětem. Táta se živil jako cukrář a pekař. Sorianne je z dětí nejstarší. Nejdřív jsem si myslela, že je nafoukaná,
ale ukázala se jako bezva holka, která má doma respekt.
Prohlížela jsem si město. Když jsme dorazili do zapadlé vesnice, tak jsem si říkala, že tady bude nuda. Vystoupila jsem,
máma Terezy vyletěla ze dveří a na celé kolo zařvala: „Hello!“
Pak mi stiskla ruku tak, že mi ji málem zlomila.
Ten den, co jsi přijela, byl hrozný. Jak jsem tě uviděla, tak se
mi udělalo v hlavě prázdno. Nemohla jsem si na nic vzpomenout, nevěděla jsem, co mám s tebou dělat, a nevěděla jsem, co
ti mám říct a na co se tě ptát. Moje sestra Martina mi nechtěla
pomoct, protože jsem se měla o tebe starat já.
Nejdříve se mi na výměnný pobyt nechtělo, ale přemohla mě
zvědavost, jaké to v Německu je… Naše rodiny se velice liší, ale
zároveň mají mnoho společného. V mé hostitelské rodině se
taky snaží být co nejvíce spolu.
Moc vás obdivuji, jak celá rodina držíte pohromadě a máte se
rádi. To se jen tak nevidí!
Už poněkolikáté vyprávím naše zážitky a těším se na další
setkání nejen nás dvou, ale i našich rodičů. Už jsem se jich na to
ptala a souhlasili s tím, že vás pojedeme navštívit.
Cesta domů byla ze začátku smutná, někdo i brečel. Pak jsme
začali plánovat další setkání a bylo veseleji. V Dobřichovicích

Radka Habešová, třídní učitelka 8.b.

MLADÉ BASKETBALISTKY ÚSPĚŠNĚ VSTOUPILY DO NOVÉ SEZÓNY
První listopadovou neděli nastoupila ke svým letošním prvním
zápasům obě družstva mladých basketbalistek – žákyň, které
hrají krajský přebor. A vstup do sezóny se jím velmi vydařil.
Během jediného dne zaznamenal dobřichovický basketbal celkem 4 vítězství. Starší žákyně (ročník 1990) sehrály dvě střetnutí se silnými soupeřkami z Nymburka, mladší žákyně (ročník
1991) dvakrát nastoupily proti stále se lepšícímu družstvu
z Rudné.
Sokol Dobřichovice – Sokol Rudná 45:26
(8:4; 20:16; 33:18; 45:26 )
Z oboustranně neurovnané hry na začátku utkání bylo jasně
poznat, že jde o první zápas sezóny. Domácí děvčata však prokázala větší přehled při zakončování útoků a vyhrála první čtvrtinu 8:4. V průběhu následující čtvrtky si dobřichovická druhá
pětka vybrala slabší chvilku, kdy rozehrávky z autu směřovaly
přímo do rukou soupeřek. Získané míče však soupeřky nedokázaly využít k výraznějšímu bodovému trháku. O výsledku rozhodla agresivní osobní obrana domácích ve třetí čtvrtině, ve
které povolily soupeřkám vstřelit jediný koš. V této fázi zápasu
zúročily domácí hráčky dobrou fyzickou kondici, kterou nabyly
během letní přípravy. Pod dohledem trenérky Geisslerové
dotáhly sokolské derby do vítězného konce.
Body: Brejlová 11, Bumbová 11, Rusá 7, Jablonská 5, Flašková 3, Janoušková 3, Ponáhlá 2, Šmídková 2
Čtvrtiny: 8:4; 12:12; 13:2; 12:8
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15. prosince, středa od 18 hodin – aula nové ZŠ Dobřichovice
KONCERT

Sokol Dobřichovice – Sokol Rudná 65:37
(11:16; 35:24; 53:35; 65:37 )
Do druhého zápasu nastoupily lépe baskebalistky z Rudné.
Koncentrovaným výkonem si vybudovaly až 8 bodový náskok.
Postupně se však projevovala větší střelecká jistota a lepší
fyzická kondice domácích. Ve druhé čtvrtině se jim podařilo
odpor soupeřek zlomit a závěr již proměnily v malou exhibici.
Diváky potěšil zejména výkon Brejlové, autorky 19 bodů.
Nejvíce bodů: Brejlová 19; Bumbová 10.
Čtvrtiny: 11:16; 24:8; 18:11; 12:2.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT CHORUS ANGELUS
Koncert poberounského dětského sboru s vánočním programem, kde vystoupí i nejmenší členové sboru.
17. prosince, pátek ve 20 hod. / VÁNOČNÍ KONCERT
JABLKOŇ – VÁNOČNÍ
Svátečně laděný koncert originální kapely, s jejímž žánrovým
zařazením na nebi české muziky se potýkají hudební kritici
a publicisté už více než dvě desetiletí. Dá se předpokládat, že
vystoupení naváže na velice úspěšnou dobřichovickou premiéru a nabídne tak trochu netradiční předvánoční zážitek.

Sokol Dobřichovice – Basketball Nymburk 71:58
(Vývoj skóre:20:11; 36:22; 51:37; 71:58 )
Do prestižních zápasů s Nymburkem nastoupilo dobřichovické družstvo posílené o několik hráček Sparty Praha.
Přesná ruka Příhodové, útočné doskoky Tinákové a burcování temperamentního trenéra Tremla dovedly domácí tým k 14ti
bodovému vítězství.
Body: Příhodová 23, Tináková 18, Jakešová 7, Tremlová 7,
Házová 6,, Soprová 4, Patková 4, Daníčková 2.
Čtvrtiny: 20:11; 16:11; 15:15; 20:21.

18. prosince, sobota v 15 hod. / VÁNOČNÍ HRA PRO DĚTI
SOUBOR BUCHTY A LOUTKY – ANDĚLÍČEK TONÍČEK
Originální, původní, autorská vánoční hra souboru, který účinkuje ve smíchovském Švandově divadle. V Dobřichovicích už
sehrál většinu svých výpravných loutkáren a toto je úplná
novinka. Zdejší děti budou jedny z prvních, které potěší.
Martina Hrdličková

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH

Sokol Dobřichovice – Basketball Nymburk 78:76
(16:19; 43:32; 60:58; 78:76)
Druhé měření sil dobřichovických a nymburských basketbalistek přineslo divákům dramatickou podívanou. O výsledku se
rozhodovalo až v posledních vteřinách utkání. Ještě v 5. minutě
závěrečné čtvrtiny byl stav nerozhodný 67:67. Dvě minuty před
koncem však přišla velká chvíle Tinákové. Přesným tříbodovým
hodem posunula domácí do mírného náskoku 77:71 . V nervózním závěru opustila domácí tým střelecké muška, ale i soupeřkám vypadlo několik střel z obroučky. Těsnou osobní obranou
nedovolila dobřichovická děvčata soupeřkám zakončit poslední
útok a vítězství zůstalo doma.
Body: Tináková 25, Příhodová 17, Házová 13, Jakešová 7,
Soprová 7, Daníčková 4, Tremlová 3, Patková 2.
Čtvrtiny: 16:19, 27:13; 17:26; 18:18 .
Další informace najdete na internetové adrese:
http://www.dobi.unas.cz

ŘEVNICE
1. – 30. prosince / Galerie No1 / Vánoční umělecký trh
4. prosince od 18 hod. / Kostel sv. Mořice Koncert souboru
Chorus Angelus
5. prosince od 17 hod. / Kino / Mikulášský koncert Notiček
8. prosince od 19,30 hod. / Galerie No1 4. koncert Jazzibabince – Alice Bauer Blues
10. prosince od 20 hod. / Lidový dům / ORKUS slaví 30 let
12. prosince od 14 hod. / Sál Zámečku Pohádková neděle – dvě
a možná tři pohádky pro děti od 3 do 11 let. O přestávkách možnost občerstvení v cukrárně.
15. prosince od 19,30 hod. Galerie No1 Lešanské jesličky
Františka Hrubína v podání Otakara Brouska st.
18. prosince od 10 hod. / Náměstí / Vánoční čas – tradiční setkání, od 13,00 Malý kulturní program
19. prosince od 19,30 hod. Galerie No1 / Létající koberec –
etnické bubny

M.Váňa

KULTURA
DOBŘICHOVICKÉ MŽENÍ

MNÍŠEK POD BRDY
Program kina v Mníšku pod Brdy
4. prosince – sobota v 18 a ve 20 hod. – VESNICE (USA)
Thriller mistra tohoto žánru, M. Nighta Shyalamana (Šestý
smysl, Znamení aj.). Obyvatelé idylického místa uprostřed lesů
jsou pronásledováni strachem ze záhadných příšer. Hrají
Joaquin Phoenix, William Hurt, Sigourney Weaver aj. Od 12 let.
11. prosince – sobota – GARFIELD VE FILMU (USA) Od
16.00 a 18.00 hod!
Animovaná verze oblíbeného komiksu s líným, ale sympatickým chlupatcem, kocourem Garfieldem je zábavou pro celou
rodinu. Nejlínější kočka na světě má konečně důvod vstát ze
svého křesla! Český dabing.

V SÁLE MUDR. FÜRSTA
V PROSINCI 2004
3. prosince, pátek ve 20 hod. / BESEDA S PROMÍTÁNÍM
MARTIN MYKISKA –
– BYL JSEM ROK NA ANTARKTIDĚ II
Druhá část besedy cestovatele a polárníka o životě mezi
ledovými krami. Po listopadovém vyprávění o dobrodružstvích na polární základně na ledovém kontinentu se tentokrát
dovíme mnoho zajímavého o floře a fauně Antarktidy.
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18. prosince – sobota v 18 a ve 20 hod. – HŘÍŠNÝ
TANEC 2 (USA)
Osmnáctiletá Katey (Romola Garai) přijíždí v r. 1958 s rodiči
na Kubu. Zamiluje se do místního chlapce Javiera (Diego Luna),
s nímž se připravuje na prestižní mezinárodní taneční soutěž.
Castrova revoluce však ohrozí jejich plány... V roli tanečního
instruktora Patrick Swayze. Od 12 let.
Připravujeme na leden 2005: TERMINÁL (15. 1. 2005)

populární hudbu té doby, naproti tomu Count Basie, černošský
kapelník a pianista, směřoval více k jazzu. Orchestr Václava
Zelinky, později KT Swing Band, věnuje své vystoupení, které se
uskuteční v sobotu, 11. prosince v 20.30 do Club Kinu vzpomínce převážně těmto dvěma skvělým hudebníkům. Doufám, že se
nám podaří vzbudit v posluchačích příjemné pocity a radost,
které byly se swingem vždy spjaty.
Karlštejnská ulice bude místem konání vánočních trhů
Město Černošice a agentura Šiba připravují vánoční trhy, které
se budou konat v sobotu a neděly od 18. do 19. prosince v Karlštejnské ulici, která bude uzavřena pro veškerou dopravu od
ulice Dr. Janského po vjezd k parkovišti u prodejny Bobík.
Autobusová zastávka bude umístěna vedle trafiky u černošického nádraží. Vyzýváme dobřichovické výtvarníky a umělce, kteří
by se rádi na těchto trzích prezentovali svými díly, aby se do 7.
prosince přihlásili na odbor kultury na tel. číslo 25164-1116
nebo 602-200817, E-mail kultura@mestocernosice.cz.

Tradiční vánoční výstava v mníšeckém kulturním středisku
Mníšecký Klub žen pořádá ve dnech 5. – 12. prosince 2004
v Městském kulturním středisku V Lipkách v Mníšku pod Brdy
tradiční výstavu KOUZLO VÁNOC. Vernisáž se koná 5. prosince ve 14:00 hod. za účasti pěveckého sboru při ZŚ Mníšek pod
Brdy. Výstava je otevřena denně od 13:00 do 17:00 hod.

ČERNOŠICE

podle informací MěÚ Černošice

Koncert kapely 123 min.
Přijďte v sobotu 4. prosince ve 21.00 do ClubKina v Černošicích
a dobře se bavte. Fenomenální trio -123. min hraje ve složení
Zdeněk Bína (kytara, zpěv, vůdčí osobnost kapely a obrovský
hudební talent), Fredrich Janáček (baskytarista švédského
původu, který se Zdeňkem Bínou tvoří autorský tandem)
a Marin Vajgl (bicí). Kapela ve své hudbě výtečně mísí energické funky s prvky jazzu a blues a při každém koncertním vystoupení z ní přímo vyzařuje energie a tvůrčí napětí.

CLUB KINO ČERNOŠICE - PROGRAM PROSINEC
1.12. st- ŠATY A … prodejní výstava oděvních doplňků a šperků,
vstupné. Autorská přehlídka oděvů Blanky Hovorkové
Maříkové. Přehlídku doprovodí JAZZ BLUTTER.
3.12. pá- live: VOTCHI - rockový koncert, 20.30hod.
4.12. so- live: -123 min - koncert, 20.30hod.
7.12. út- kino: JÁ ROBOT - USA/2004, 20.30hod.
10.12. pá- live: PREWEET - rockový koncert, 20.30 hod.
11.12. so- live: KT SWING BAND - koncert, 20.30 hod.
12.12. ne- divadlo: DETEKTIVNÍ PŘÍBĚH K.U.P.A. aneb
KRIMINÁLNÍ ÚSPĚŠNÝ PŘÍPAD AMATÉRŮ, vstupné:
dobrovolné, 16.00hod.
14.12. út- kino: VATERLAND-Lovecký deník- ČR/2004, 20.00hod
17.12. pá- TANEČNÍ PÁRTY 60.-80. LET, 20.00hod
18.12. so- live: CRAZY BOYS OF PRAGUE - koncert, 20.30hod.
19.-23.12. výstava: KRTEČEK- velká výstava obrázků Zdeňka
Milera, neděle 19.12. zahájení výstavy ve 14.00 hod., 20.-23.
otevřeno od 10.00 do 18.00hod.
20.12. po- live: VÁNOCE S PRAMÍNKEM- vánoční koncert,
18.00hod.
21.12. út- kino: FAHRENHEIT 9/11 - USA/2004, 20.00hod.
28.12.út- kino: SVĚT ZÍTŘKA - USA, VB/2004, 20.00 hod.
31.12. Přijímáme objednávky na SILVESTR 2004 / tel: 603456198

Pohádka O líných strašidlech
Ve starém mlýně bydlí dvě nesmírně líná strašidla – Ježibaba
a Hastrmanka. Jejich pohodlíčko naruší vesnická dívka Anička,
kterou do mlýna poslala lakomá selka Tereza hledat poklad.
Strašidla však chtějí poklad získat pro sebe. A jak pohádka plná
komických situací a veselých písniček dopadne? To bude záležet i na dětech, které 6. prosince v 10 hodin zavítají do sálu černošického ClubKina.
Skupina Preweet pokřtí v ClubKinu své nové CD
Své první cédéčko se 10. prosince v černošickém ClubKinu rozhodla pokřtít skupina Preweet. A proč zrovna tam? „Máme moc
rádi Černošice a především výborný kulturní ClubKino. Srdečně
zveme všechny ‘Černochy’ a budeme rádi, když se přijdou podívat,“ svěřil se kapelník skupiny Daniel Kouba. CD se bude jmenovat Po střepech, je na něm pět písní a kmotrem bude Vláďa
Dvořák (Lokomotiva planet, Acoustic Noise Band). Fanouškům
v sále zahraje nejen Preweet ve složení Tamara Kubová (zpěv),
Daniel Kouba (kytara) Whispter, Martin Chobot (kytara), Petr
Eliáš (bicí) a Michal Landa (basa), ale i kapela BubliFuck
a Acoustic Noise band. Začátek je ve 20 hodin, vstupné činí 80
Kč, CD bude možné pořídit za 60 Kč.

ŠIROKOÚHLÉ KINO LITEŇ
www.kina.365dni.cz, nebo na www.obecliten.cz nebo telefonicky na čísle 311 684 218
soboty, začátky v 18 hod.

Vánoční koncert velkého swingového orchestru
Kapelník Václav Zelinka založil v roce 1945 velký orchestr, který se záhy proslavil i v konkurenci tak vynikajících hudebních
těles, jako byl orchestr Karla Vlacha, Vlastimila Kloce či Zdeňka
Bartáka. I když se během let měnili kapelníci i muzikanti,
orchestr je tu stále. Jeho repertoár ovlivňují nahrávky amerických bigbandů Glenna Millera, Counta Basieho, Duke Ellingtona, Billyho Maye a dalšími. Millerův orchestr představoval spíš

PROGRAM KINA RADOTÍN
3. pátek - 17 a 19:30 hodin / U nás na farmě (USA)
4. sobota - 17 a 19:30 hodin / Riddick: kronika temna (USA)
5. neděle - 17 a 19:30 hodin / Terminál (USA)
10. pátek - 17 a 19:30 hodin / Garfield ve filmu (USA)
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11. sobota - 17 a 19:30 / Carmen: divoká vášeň (ŠPA/GB)
12. neděle - 17 a 19:30 / Duše jako kaviár (ČR)

DENNÍ STACIONÁŘ V DOBŘICHOVICÍCH

17. pátek - 17 a 19:30 hodin / r r r R R R ! ! ! (FR)

Pražská 345 252 29 Dobřichovice, telefon 25771-2312
přijme nové klienty s mentálním i kombinovaným postižením.
Nabízíme: pomocnou školu, fyzioterapii (vodoléčbu),
ergoterapii, logopedii, arteterapii, individuální přístup
a odborné vedení v rodinném prostředí.
os-naruc@atlas.cz

18. sobota - 17 a 19:30 hodin / Já, robot (USA)
19. neděle - 17 a 19:30 / Lásko moje, kde jsi? (FR)

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ KINA RADOTÍN
5. neděle v 15 hodin / SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
12. neděle v 15 hodin / CIRKUS HURVÍNEK
19. neděle v 15 hodin / BRUNDIBÁŘI

ASTROLOGIE

Pokladna otevřena 1 hodinu před představením. Změna

Nabízím sestavení osobního či partnerského horoskopu.
V případě zájmu volejte na tel: 776/347864-Dobřichovice

programu vyhrazena tel. 257 910 322

CHORUS ANGELUS
ZVE NA VÁNOČNÍ KONCERTY

Nabízím k pronájmu byt 3+1
v Dobřichovicích

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus působí v našem regionu

Byt je volný. K nastěhování ihned.
Tel.: 602 208 908

již řadu let a každým rokem se prezentuje svými koncerty především v období Adventu a Vánoc. V letoším roce se děti představí se zcela novými programem, který s nimi nastudoval nový
sbormistr, pan Lukáš Prchal, student konzervatoře Jaroslava

Stavební bytové družstvo Dobřichovice,

Ježka v Praze. Pan Prchal je i přes své mládí zkušeným sbor-

Za Parkem 866,252 29 Dobřichovice
přijme účetní
požadavek ÚSO – ekonom. směru,
práce v oboru v bytovém účetnictví vítána
Informace v kanceláři SBD
Dobřichovice nebo na tel.: 257 712 202

mistrem a uměleckým vedoucím ještě dalších sborů: pražský
smíšený sbor Mikrochor, Chrámový sbor Sv. Ducha a komorní
dívčí sbor Brécy de Chorus Angelus.
Pro letošní adventní koncerty připravil Chorus Angelus ve
spolupráci s řadou hostů program, ve kterém uslyšíte skladby F.
Schuberta, W.A. Mozarta, M. Haydna, J.S. Bacha, černošský spirituál a několik starých písní neznámých autorů. Jeden z konce-

Nabízím k pronájmu

rtů je též věnován nejmenším dětem z přípravných oddělení. Na

v centru Dobřichovic jednu místnost
s předsíní a příslušenstvím
(celkem 23 m2) ke klidné činnosti
(kancelář, pracovna, kosmetika, pedikúra apod.).
Tel.: 723 356 132

něm zazní i lidové písně a koledy. Dva koncerty jsou věnovány
již tematice vánoční a uslyšíte na nich Českou mši vánoční „Hej
Mistře“ od Jakuba Jana Ryby. Milí spoluobčané, srdečně Vás
zveme na naše koncerty a věříme, že si z následující nabídky
vyberete.
sobota 4. prosince 2004 od 18.00 hodin – kostel Sv. Mauritia
v Řevnicích – adventní koncert, Chorus Angelus a hosté
středa 8. prosince 2004 od 19.30 hodin – kostel Panny Marie
Sněžné, Praha 1 Jungmannovo nám. – slavnostní předvánoční koncert, dětský sbor Chorus Angelus, dívčí komorní sbor
Brécy de Chorus Angelus a hosté, dirigent a sbormistr: Lukáš
Prchal
středa 15. prosince 2004 od 18.00 hodin – aula ZŠ Dobřichovice (budova I. stupně) – předvánoční koncert s našimi nejmenšími
čtvrtek 16. prosince 2004 od 19.00 hodin, kostel Sv. Salvátora, Praha 1, Salvátorská ul. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční,
Chrámový sbor Sv. Ducha, Mikrochor, dětský sbor Chorus
Angelus
čtvrtek 23. prosince 2004 od 13.00 hodin – Praha – Hlavní
nádraží – hala nad pokladnami – J. J. Ryba: Česká mše vánoční, pro všechny milovníky zpěvu a hudby a zpěvu
Přijďte si zazpívat, zahrát, či jen poslechnout „Hej Mistře“.
Nástroje s sebou, noty pokud možno také. Další informace na
www.noise/chor.
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Oblastní sdružení ODS Praha-západ
a Místní sdružení ODS v Dobřichovicích

KRÁSNÝ DOMOV

děkují všem dobřichovickým voličům,
kteří nám dali své hlasy
a pomohli k vítězství ODS.
Naši zástupci v zastupitelstvu kraje
budou prosazovat rozvoj našich obcí
a větší podíl financí pro obce.

záclony – závěsy
potahové látky
garnyže – doplňky

Velký výběr – kompletní servis – inspirace...
Vrážská 326 / Černošice / tel. 251 641 624
Po – Pá : 1000 – 1700

SNARK, s.r.o.

Přijďte si vybrat

správa nemovitostí a realitní kanceláĜ

Originální vánoční dárky a dekorace

specialista na trhu s nemovitostmi v
regionech:

Praha – mČsto
Praha – západ
PĜíbramsko
NabídnČte nám svou nemovitost
k prodeji þi pronájmu.

Svícny a svíčky, polštářky, drobné dekorace
do interiéru, dárkové předměty, sváteční prostírání
podle přání a mnoho dalšího!

608 61 81 61
e-mail: info@snark.cz

Těšíme se na Vás

www.snark.cz
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Prodáme zahradu – stavební parcelu
v Dobřichovicích

DDÚ Dobřichovice přijme kuchařku
a pomocnou kuchařku

Cena Kč 1.400 - 1.500 /1m2
Informace na telefonu 732-427012

do školní kuchyně.
Nástup leden 2005.
Informace u paní Konečné na telefonu 257 713 062.

Vazby kytic a věnců
• dušičkové a smuteční
• adventní a vánoční
• slavnostní a svatební
• jiné dle přání zákazníka
• výzdoba interiérů
Používám různé materiály i čistě přírodní. Možnost dovozu.
Objednávky na adrese: Ivana Kaplanová,
Krajníkova 890, Dobřichovice
Telefony 604-221414 nebo 25771-0618
E-mail: ivana.kaplanova@seznam.cz

KOSMETICKÝ SALON
Laserové ošetření
Martina Janoušová
Palackého 453, Dobřichovice
Objednávky na telefonu 603–172875

ZÁCLONY – ZÁVĚSY
mohou být dominantou interiéru
jejich změna udělá zázrak
Jolana Kalousová, Lesní 553, Dobřichovice
604 268 998 – 257 710 771
látky, závěsné systémy, šití, dekorování

Hledáme paní nebo slečnu na hlídání
naší osmiměsíční dcerky v Dobřichovicích.
Tel.: 257 711 816, 777 570 584
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AQUACONSULT ®, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
ÚSTŘEDÍ: Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

realitní a dražební spoleþnost
________________________________________________

PŘIJMEME PRACOVNÍKY:
MONTÉRY
• pro provozování vodovodů a kanalizací v obcích
Dobřichovice, Všenory, Karlík, Lety, Řevnice, Kosoř,
Vrané nad Vltavou, Skochovice, městská část
Praha–Zličín

jsme malá, ale spolehlivá firma
nabídnďte nám svojí nemovitost
zajistíme Vám bezstarostný prodej
Āi pronájem
v západní Āásti StĢedoĀeského kraje
zejména v okresech Praha-západ
Beroun, Kladno,PĢíbram a Rakovník

SVÁŘEČE
• pro montáže technologií čistíren odpadních vod po celé
ČR
• řidičský průkaz B a oprávnění pro sváření oceli
(především nerezové) obloukem podmínkou

_______________________________________________
kanceláĜ Pražská 375, DobĜichovice 252 29
Tel.+ fax : 257 712 671
e-mail:
info@infocredit-reality.cz
www:
infocredit-reality.cz
kontaktní osoba:
Hana Geisslerová Brejlová

podmínky:
• možnost podnikového ubytování v Černošicích
• nástup možný ihned
736 673 909

Bližší informace na tel.: 251 642 213, 251 642 203,
e-mail: voda@aquaconsult.cz

PRONAJMEME NEBYTOVÉ PROSTORY

Nabízím žehlení a mandlování prádla

v „Areálu Mokropsy“ (bývalá Geoidustria), Černošice,
Dr. Janského 953,954
možnost výhodného dlouhodobého pronájmu

Vaše prádlo mohu odvézt i přivézt.
Telefon 721-063268

KH thermo s.r.o.

PRODÁVÁME MATERIÁLY PRO VYTÁPĚNÍ,
VODOVODY, KANALIZACI A PLYN
PLYNOVÉ KOTLE A TOPIDLA
KOTLE ELEKTRICKÉ, NA UHLÍ, DŘEVO A PYROLITICKÉ
KAMNA, KRBY
BOILERY PLYNOVÉ, ELEKTRICKÉ, KOMBINOVANÉ
REGULAČNÍ TECHNIKA PRO TOPENÍ SIEMENS
ČERPADLA A VODÁRNY WILO
TRUBKY MĚDĚNÉ, PLASTOVÉ, OCELOVÉ
FITINKY
UMYVADLA, WC ZAŘÍZENÍ, BIDETY
SPRCHOVÉ KOUTY, VANY, ZÁSTĚNY RAVAK
SYSTÉMY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ gabotherm
KUCHYŇSKÉ SPORÁKY PLYNOVÉ, ELEKTRICKÉ A KOMBINOVANÉ
CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, AUTOMATICKÉ PRAČKY, MYČKY FAGOR
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PROVEDEME PROJEKT,
MONTÁŽ PLYNU, VODY, TOPENÍ, KANALIZACE
REVIZE PLYNU A KOMÍNŮ,
SERVIS A SEŘÍZENÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
Najdete nás v Řevnicích, v bývalé cihelně
ulice V Zátiší 908,
Telefon 25772-0441-3
E-mail: kh.thermo@quick.cz
Otevírací doba: Po – Pá 7,30 – 16,00

NABÍZÍME TRVALE NÍZKÉ CENY
ÚSPORU NÁKLADŮ ZA VYTÁPĚNÍ
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