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zdarma do všech domácností

8. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest je za námi

(miš) 8. ročník mezinárodního filmového festivalu pro děti a
mládež JUNIORFEST se tentokrát uskutečnil již v pěti městech Plzeňského kraje - nejen v Dobřanech, Plzni a Horšovském
Týně, ale také nově v Domažlicích a Přešticích.Bez významné
finanční podpory všech městských samospráv, Plzeňského kraje a generálního partnera Czechtourismus by se letošní ročník nemohl uskutečnit. Všem patří velké poděkování! Věříme,
že všichni dosavadní partneři zůstanou festivalu nakloněni
i v letech následujících. V průběhu osmi festivalových dní proběhlo celkem 98 projekcí v sedmi promítacích sálech a dále 17
doprovodných akcí.
Nejúspěšnější z nich se staly Dny s Českou televizí, které
navštívilo ve třech městech přes 2 500 tisíce návštěvníků. Celková návštěvnost předčila veškerá očekávání pořadatelů, neboť
přesáhla hranici 11 500 diváků. Vždyť jen slavnostní zahájení
ve třech festivalových městech navštívilo přes 800 diváků. Od
pátého ročníku je JUNIORFEST festivalem soutěžním. V letošním roce o hlavní festivalové ceny bojovalo pět filmů ve dvou

kategoriích. Filmy hodnotila mezinárodní odborná porota v čele
s nestorem českých komedií a pohádek Václavem Vorlíčkem.
V mezinárodní soutěži hraných filmů pro děti ve věku 5-10 let
zvítězil estonský film „Tajné společenství“ a ve druhé soutěžní kategorii pro děti ve věku 11-13 let zvítězil nizozemský film
„Malý gangster“.
Hlavními hosty, kteří převzali festivalové ocenění Zlatá rafička
za přínos dětskému filmu, byli režisérka Marie Poledňáková (S
tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat
tatínka do polepšovny) a Filip Renč (Jakub, Nechci nic slyšet).
Určitě je na místě zmínit, že Filipa Renče pro film objevil dobřanský rodák a režisér v jedné osobě, Ota Koval, na kterého se
taktéž během besed mnohokrát vzpomínalo. Mezi další oblíbené tváře, které letos festival navštívili, patří Hana Maciuchová,
Lukáš Langmajer, Jan Přeučil, Pavel Kříž nebo Marek Vašut.
Pokud se nestane něco nepředvídatelného, tak se na vás těšíme v průběhu příštího podzimu, kdy se ve dnech 11. až 16.
listopadu 2016 uskuteční již 9. ročník.

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
rok se s rokem sešel a nejenže jsou tu opět Vánoce, ale také
je pryč první rok redakční rady pod mým vedením ve složení
Zdeňka Nová, Miroslava Palkosková, Milada Soukupová,
Michal Šašek, Lenka Šašková, Vladislav Šefl, Petr Šístek,
Jakub Urbanec s Magda Vozárová a pevně věřím, že jsme se
toho ujali k Vaší spokojenosti. Děkuji všem zmíněným za jejich,
někdy větší, někdy menší pracovní nasazení a přeji mnoho sil
do roku dalšího, ve kterém nás čeká jedna zásadní změna, co
se vzhledu listů týče, a to změna grafického charakteru. Noviny budou mít formát i rozsah, na který jste zvyklí, avšak jejich
barevné provedení bude jiné. A jaké barvy to budou? To záleží
hlavně na Vás, obyvatelích našeho města i přidružených obcí,
pro jakou variantu městského loga se v posledním kole hlasování rozhodnete...
Na následujících stránkách najdete informace o změnách
v bytovém hospodaření, odměně za včasné uhrazení poplatku
za odpady, ohlédnutí za filmovým festivalem, ale také třeba
několik rozhovorů, slov chvály a sportovních výsledků. Děkuji
proto pravidelným i občasným přispěvatelům za jejich články. V následujícím, lednovém vydání bude, jako již tradičně,
uveřejněn rozhovor se starostou města. Máte-li pro něj otázku, neváhejte nám ji zaslat do redakce (listy@dobrany.cz).
Děkujeme.
Prosinec je vždy ve znamení mnoha kulturních a společenských akcí, a proto Vám přeji volnou chvíli na ty, které si přejete navštívit, co nejklidnější a pohodové čekání na Ježíška
a také zdraví, štěstí, lásku a spokojenost v roce 2016.
Jaroslava Umnerová

Vážení občané, vážení zastupitelé,
dovolte, abych poděkoval všem, kdo přišli vyjádřit svou úctu
k zastupitelské demokracii při oslavě jejích 25. narozenin.
Setkání bylo velice příjemné a jsem rád, že se dostavili všichni porevoluční starostové. Bylo to bezesporu jedno z mála takto
reprezentativních setkání. Díky patří i německé delegaci.
Velice mne překvapilo, že je hlavní myšlenka slavnosti zaujala.
Bylo jí poděkování za ochotu nést kůži na trh, starat se o své
okolí při vědomí toho, že spíše než vděku a vavřínů se dočkáte
urážek, pomluv a osočování.
Přesto to stojí za to, přesto vítězí vědomí, že nic lepšího než
demokracii v její živé místní podobě nemáme k dispozici.
Za 25 let tohoto způsobu vládnutí město zkrásnělo, rozrostlo se
a vyrostlo z mnoha dětských nemocí. Vyzdvižení zásluh jednotlivců je práce historiků, ale již dnes smíme a musíme říkat, že bez
ochoty podílet se na životě města, bez ochoty pracovat v zastupitelstvu by se nepovedlo nic ani těm nejschopnějším starostům.
Važme si toho, že zatím ještě smíme svůj život ovlivňovat,
společností prorůstá jako rakovina myšlenka, že centralizace je
efektivnější a pohodlnější. Vlády z principu zmenšují prostor pro
samostatné rozhodování v obcích.
Pokud nebudeme hledat cesty, jak se bránit, prohrajeme.
Setkání ve sv. Vítu bylo snad symbolickým zahájením obrany,
snad to jím neskončí.
Každopádně ještě jednou děkuji občanům a zastupitelům za
účast na oslavě překrásné Popelky, kterou demokracie bezesporu je.
V hluboké úctě Váš
Martin Sobotka, starosta města
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Vážení pořadatelé Juniorfestu,
přiznám se, píši tento článek jako třetí a vzhledem k tomu, že
je to třetí poděkování v půlhodince, kterou jsem si dnes na články
vyhradil, připadám si už jako stroj na vyjadřování vděčnosti.
Přesto Vám děkuji s chutí! Jinak než před chvílí Triumfě, na
rozdíl od nich se festivalem neživíte, přesto jsou vaše výkony stále souměřitelnější s profesionály.
Děkuji jinak než za účast ve sv. Vítu, tam šlo o vážné téma mezi
námi dospělými a vy přinášíte radost dětem.
Děkuji za to, že zůstáváte dobřanští, ale přitom jste i velice
naddobřanští, šíříte dobrou pověst města po kraji a zasloužíte si
i nadále naši plnou podporu!
Přeju vám příjemné střádání sil, abyste jubilejní ročník zvládli
s lehkostí, nadhledem a bez totálního vyčerpání.
Jsem do Vás fanda, jak by řekl Jan Werich.
Držte se!			
Martin Sobotka

Změna v úředních hodinách
Městská rada schválila změnu úředních hodin MěÚ. Předcházelo tomu šestnáctitýdenní sledování a zaznamenávání všech
návštěv úřadu mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou. Ukázalo se, že na většinu odborů nechodí po této hodině prakticky
nikdo, nebo se jedná o předem domluvené návštěvy.
Proto městská rada schválila změnu režimu tak, že úřední hodiny v pondělí končí v 17:00 h a v následující hodině si
mohou lidé své záležitosti vyřizovat jen tehdy, pokud se předem
telefonicky nebo e-mailem objednají. Pak mají jistotu, že na ně
příslušný pracovník do osmnácté hodiny počká.
Již teď je běžnou praxí, že zaměstnanci radnice vycházejí
vstříc veřejnosti mimo oficiální úřední hodiny. Vzhledem k pružné pracovní době tak může ušetřená pondělní hodina posloužit
veřejnosti v jiných dnech, záleží na domluvě s příslušným referentem.
Předpokládá se, že v sezóně placení poplatků bude v pondělí
večer prodloužená otevírací doba na pokladně.
Jiřina Beranová, tajemnice MěÚ Dobřany

Hřbitov Dobřany
Vzhledem k tomu, že aktuální stav zeleně a její funkčnost na
hřbitově v Dobřanech je nevyhovující, zahájilo město Dobřany a městský úřad v Dobřanech první kroky k celkové rekonstrukci zeleně v této lokalitě. Při průzkumu stavu vegetace na
hřbitově byla hodnocena vhodnost každého taxonu pro dané
stanoviště, jeho aktuální vitalita, zdravotní a pěstební stav.
Vzhledem k nekoncepčnosti a nízké estetičnosti prostoru z hlediska sadovnického dojde k výraznějšímu zásahu do současné
podoby hřbitova. Odstraněny budou především zeravy s poškozeným habitusem – tedy nevhodně vyvětvené, dále vícekmenné jehličnany, stromy ohrožující provozní bezpečnost a stromy,
které svými kořeny již zásadně poškozují hroby.
Návrh výsadeb bude zpracován nejprve ve dvou variantách,
které budou uveřejněny v lednových Dobřanských listech, na
webu města a v areálu hřbitova a vy budete moci rozhodnout
o výběru výsledné varianty. Cílem sadových úprav bude esteticky vyhovující přehledný prostor s použitím méně vzrůstných kultivarů stromů i keřů s dodržením historické autenticity místa.
Jitka Dlouhá,
zpracovatelka studie hřbitova,
lesoparku Martinská stěna a ekologické školní zahrady

ZPRÁVY Z RADNICE

Nové logo města... poslední kolo hlasování!
(red) V říjnovém čísle Dobřanských listů byla vyhlášena anketa o podobu loga reprezentujícího v budoucnu město Dobřany
v jeho vizuálním styku s širokou veřejností. Tato se konala jak
tištěnou formou, tak i na webu města Dobřany. Výsledky byly
do uzavření ankety velmi těsné a varianty dělilo v zásadě pouze
několik hlasů - posuďte sami:
Varianta 1 - 30 %
Varianta 2 - 33 %
Varianta 3 - 37 %
Všem hlasujícím děkujeme, po zralé úvaze budeme v hlasování pokračovat. Vedou nás k tomu tyto hlavní důvody:
1) V naší republice jsme ve volbách zvyklí na dvě kola tak,
aby příznivci poražené varianty měli možnost se ještě jednou
vyjádřit. Postupují tedy dva kandidáti jako ve volbě prezidenta
a v druhém kole to bude férový duel.
2) Hlasovalo se o ideovém návrhu, který se od výsledného loga
může dost lišit. Od myšlenky k výsledku je třeba odvést ještě
kus odborné práce. Vzhledem k malým rozdílům se odborný
zpracovatel, ateliér V.A.S., rozhodl nám nabídnout, že zpracuje
místo jednoho loga dvě bez navýšení ceny.

3) Vzhledem k rozhodnutí České pošty opustit část prostor,
které si pronajímá od města, čeká radnici proměna. Slavnostní vyhlášení loga proto nemusíme napasovat na konec roku,
budeme mít vhodnější příležitost. Přechod úřadu na standard
21. století z hlediska otevřenosti a vstřícnosti k lidem.
Nyní už vybíráte logo, jak bude skutečně vypadat. Možná, že
se Vám zdá být toto téma příliš vzdálené, ale věřte, že jednou se
s logem budete setkávat velice často. Např. na veřejných prostranstvích – orientační systém ve městě, lavičky, autobusové
zastávky, služební vozidla města, veřejné vývěsní plochy, změní
se i tvář Dobřanských listů, webových stánek města. Záběr je
opravdu široký.
Předem děkujeme za Vaše hlasy, tentokrát už snad pat nehrozí.
Hlasovat můžete v měsíci prosinci následujícími způsoby:
- odstřihněte tento anketní lístek a vhoďte do připravené
nádoby v oddělení pro dospělé Městské knihovny Dobřany
nebo v Městském kulturním středisku Dobřany. Pokud vyplníte kontaktní údaje, budete zařazeni do slosování o balíček
reklamních předmětů s novým logem
- na www.dobrany.cz v sekci Anketa (anonymní hlasování)




JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL: *

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Hlasujte pro návrh číslo:					

2

3

* Jedná se o nepovinný údaj.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Od prvního ledna se město začne starat o byty samo
5) Z
 ákon o veřejných zakázkách by nás nutil periodicky vybírat nového správce, přechod z jedné firmy na jinou je riskantní a nechceme, aby vznikl chaos.
6) Stávající cena služeb firmy Triumfa je velice zajímavá, ale
nikde není jistota, že by v příští soutěži byla stejně příznivá.

Po dlouhých letech se agenda bytového hospodářství vrací
pod křídla radnice. Důvodů pro tuto změnu je hned několik.
Žádný z nich by neměl poškozovat dobré jméno dosavadního
správce firmy Triumfa.
Naopak se službami této společnosti jsme byli spokojeni a dlouho jí budeme vděčni, jak se jí podařilo z mizerných
podkladů po předchozí správkyni vykřesat obstojnou databázi. Velmi nám také pomohla se zavedením systému, který
vedl k účinnějšímu vymáhání nájemného. Podařilo se zastavit nebezpečný stav, kdy se dluhy promlčovaly, protože o nich
nebyl přehled.
Zkrátka a dobře: Triumfo, díky!
Přesto jsme se rozhodli stát se znovu správcem sami, důvody
jsou tyto:
1) Triumfa nás naučila mnohému a uvedla evidenci do kvalitního stavu, nyní si už tedy věříme, že to zvládneme.
2) Chceme celkově lépe spravovat i ostatní majetek, tudíž
využijeme cenné zkušenosti z dobře fungující správy bytů.
3) Majetek města je tak veliký, že jeden investiční technik
nestačí, a chybí možnost zástupu. Bytový technik tak
zastane i část práce kolem dalších nemovitostí.
4) Zkrátí se přenos informací tím, že budeme mít přímý vstup
do databází.

Bezesporu nebude přechod úplně hladký, ale uděláme vše
pro to, aby počáteční obtíže netrvaly dlouho.
A ještě na vysvětlenou, tým pro správu bytů, který vám v tomto čísle představujeme, jsme sestavili velice úsporně. Nikdo
bytům nevěnuje 100 % své pracovní činnosti. Pohybujeme se
od 60 % po 10 % úvazku.
V týmu chybí ještě další lidé, kteří se do správy zapojí, fakturantka Pavla Černá, právnička města Mgr. Jana Komišová a moje maličkost, jako dlouholetý koordinátor pro správu
pohledávek.
Všichni jsme rádi, že ve výběrovém řízení uspěl Jan Šváb.
Věříme, že v ideálním případě bude jediná změna, kterou to pro
vás znamená, jeho nové telefonní číslo. Účty a ostatní náležitosti se nemění!
Příjemné bydlení i v roce 2016 přeje za tým pro správu bytů
Martin Sobotka

Milena Jánská
tel.: 377 195 860
email: janska@dobrany.cz
▪ evidence žádostí o byty
▪ příprava podkladů pro přidělení bytů
budova MěÚ, č. dveří 6

Jaroslava Kypetová – externě
tel.: 735 170 381
email: byty@dobrany.cz
▪ sledování pohledávek po
splatnosti
▪ podklady pro žaloby
▪ koordinace vyúčtování služeb

Miroslava Frousová
tel.: 377 195 832
email: frousova@dobrany.
cz▪ evidence nájemních smluv
▪ splátkové kalendáře
budova MěÚ, č. dveří 3

Jan Šváb
tel.: 739 280 800
(nové telefonní číslo)
email: byty@dobrany.cz
▪ technická správa bytů
a nebytových prostor
▪ pokladna
▪ příprava evidenčních listů
kancelář v budově bývalého
zdravotního střediska
Nová 956 (vchod z ulice Stromořadí – stávající kancelář
správní firmy)
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Edita Matoušová – externě
email: byty@dobrany.cz
▪ evidence přijatých plateb

Informace pro občany ČR – odstávka systému
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech
a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24.12.2015
až 31.12.2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů
a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy. Podávat žádosti o vydání občanského průkazu
a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nejpozději
do 23.12.2015 včetně.

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE

Odpady – odměňujeme za třídění
a včasné placení!
Od ledna 2016 budou zaměstnankyně na pokladně po uhrazení poplatku za odpady vydávat sadu tří tašek na třídění odpadů v malém nebo velkém provedení. Sada je určena do každé domácnosti po uhrazení poplatku za odpad pro rok 2016
u všech členů domácnosti (do vydání zásob).

ilustrační foto
INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY
(platit lze až od ledna 2016)
1)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které
mají v obci trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok 2016.
	Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty
Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS 19 - 725295379/0800
	variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka
2) P
 oplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba činí 500 Kč pro rok 2016.
	Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty
Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS 19 - 725295379/0800
	variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka (majitele nemovitosti)
Kontakty:
správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7.
tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

/red/ V neděli 22.11. se uskutečnila již třetí sousedská vycházka, tentokrát věnovaná problematice parkování ve městě. Při
setkáních se starostou města v roce 2016 si budete moci pohovořit např. o zeleni ve městě, sídlišti - „hornické“ bytovky a nebo
třeba na téma rozvoj Šlovic.

Policie informuje
Konec roku a blížící se vánoční svátky jsou v Dobřanech spojeny s řadou kulturních a společenských akcí. Zároveň se ale
jedná o období zvýšeného výskytu majetkové trestné činnosti.
Každoročně policisté v tomto období evidují vyšší počet krádeží
věcí ze zaparkovaných motorových vozidel a krádeží věcí na osobách.
Policisté se řadou preventivních akcí snaží řádění zlodějů
zabránit, případně je od takového jednání odradit. I s koncem
letošního roku budou policisté OOP Dobřany v rámci zvýšeného
výkonu služby provádět opatření na místech výskytu většího
počtu osob při konání kulturních akcí a na parkovištích před
obchody a hřbitovem. Ve spolupráci s MěÚ Dobřany a MP Plzeň
budou také přijata razantní opatření k zabránění neoprávněnému vstupu a konání nepovolených motoristických závodů
v oblasti Šlovického vrchu a bývalého tankodromu. Pozornost
bude taktéž věnována krádežím vánočních stromků v městských lesích.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany
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CO SE DĚJE / JAK TO VIDÍ OPOZICE

Finanční správa pomůže v lednu
při vyplňování daňových přiznání
k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní pracoviště
Plzeň–jih připravuje na leden pro občany Dobřan a přilehlých obcí zvláštní informační dny k dani z nemovitých věcí
na dobřanské radnici.
V letošním roce proběhla v Dobřanech a okolních katastrálních územích obnova katastrálního operátu (digitalizace katastru). S tím je spojena povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do 1. února 2016 podle stavu katastru
k 1. lednu 2016.
Ve dnech 5. a 12. ledna 2016 v době od 13:00 do 17:30
hodin budou pracovnice finanční správy poskytovat potřebné informace k této dani a k daňovému přiznání přímo
v prostorách dobřanské radnice. Také zde budou přijímat
již vyplněná daňová přiznání. Z technických důvodů nelze
zabezpečit dálkové připojení do informačních sítí finanční správy, proto nebude možno poskytovat kompletní služby spojené
s vyplňováním přiznání.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je možné stáhnout
z internetových stránek www.financnisprava.cz nebo www.
daneelektronicky.cz, příp. je možné získat formulář na jakémkoli územním pracovišti finančního úřadu. Formuláře budou
k dispozici od 5. ledna také na dobřanské radnici.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí lze podat také elektronicky prostřednictvím daňového portálu ze stránek www.
daneelektronicky.cz, zaslat písemně poštou na adresu Finanční
úřad pro Plzeňský kraj, územní pracoviště Plzeň–jih, Františkánská 18, 305 02 Plzeň nebo podat osobně v podatelně územního pracoviště.
Během informačních dnů bude možno přihlásit se k placení
daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
Ing. Michaela Hošťálková
tisková mluvčí

Nabízíme k pronájmu
zavedenou restauraci
Scéna v Dobřanech.
Nabídky zasílejte
na e-mail:
kultura@dobrany.cz.

Kotlíkové dotace ušetří vaše peníze
i životní prostředí v Dobřanech
Špinavý vzduch v České republice zabije ročně přes 5000
lidí, to je zhruba pětkrát víc, než kolik jich zemře při dopravních nehodách. Ještě horší je, jaký dopad má znečištění
ovzduší na celkové zdraví obyvatel. Znečištěné ovzduší je o to
nebezpečnější, že není vždy přímo vidět. Ničí nás dlouhodobě
a pozvolna, takže si to člověk ani neuvědomuje, a proto ho zcela ignoruje. Příliš se nemluví o tom, že znečištění ovzduší patří
mezi největší problémy našeho města. Tím nechceme nikoho
strašit. Chceme naopak ukázat, že tento problém se dá velmi
dobře řešit.
Podstatným znečišťovatelem ovzduší jsou místní topeniště
tuhých paliv. Právě proto Plzeňský kraj připravil na období
2015-2018 dotace na výměnu starých kotlů na tuhá paliva.
Smyslem této dotace je zlepšení kvality ovzduší. Podle Ministerstva životního prostředí patří Dobřany mezi 20 obcí a aglomerací s nejvíce znečištěným ovzduším v Plzeňském kraji,
a proto zde může dotace dosahovat až 85 % ceny nového kotle
do maximální částky 150 tisíc korun v závislosti na volbě typu
nové technologie.
Protože bylo zlepšení kvality ovzduší v našem městě jedním
z hlavních bodů našeho volebního programu, požádali jsme
vedení města, aby se v této záležitosti angažovalo a nabídlo občanům administrativní podporu při vyřizování žádostí
o dotace a komunikaci s krajským úřadem. Zatím to vypadá,
že nám vedení města v této věci vyjde vstříc a snad se můžeme
těšit, že se nám v Dobřanech bude již během další topné sezóny lépe dýchat. Lidé, kteří používají staré kotle na tuhá paliva,
by neměli zapomínat na to, že není pouze jejich věcí, čím si
topí, protože kouř ze spalování, který je plný škodlivin, dusí
celé město.
Od roku 2022 navíc nebude možné provozovat staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy, výměna tedy bude nutná
v každém případě. Nyní mají jejich majitelé jedinečnou možnost opatřit si předčasně náhradu za minimální náklady.
Další informace o dotacích lze získat, na adresách:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/kotlikove-dotacev-plzenskem-kraji-2015-2018
http://www.mzp.cz/cz/news_151001_kotliky
Ing. Václav Hrdonka,
člen sdružení Otevřené město Dobřany

Pronájem od 1. 3. 2016.

ZABIJAČKOVÉ HODY u restaurace Scéna
od řeznické firmy z Třemošné

19. a 20. 12. 2015 od 12:00 do 16:00 hodin

Prodej zabijačkových specialit včetně uzených mas
a jatečního masa. Po celý den speciální menu v restauraci
Scéna. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
*

SILVESTR v restauraci Scéna

Začátek ve 20:00 hodin • Hraje DJ Kečup
• Vstup 50 Kč • Můžete si donést vlastní jednohubky,
chlebíčky a sladké • Nutná rezervace na telefonním čísle
607 014 362
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Obsah a jazykovou korekturu opozičních příspěvků zajišťuje:
Otevřené město Dobřany, o.s., www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu: otevrene@dobrany.eu

PAMĚŤ DOMOVA
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války
a po válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti
a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových
stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

Paní Květoslava Lehnerová
(*1933 v Dobřanech)
Díl 2.
(v předchozím dílu jsme se dozvěděli, jak začátkem 2. světové války byly Dobřany obsazeny německou armádou a někteří obyvatelé
města se rozhodli odejít z města na české území; byla zmíněna česká solidarita i obtížné životní a pracovní podmínky za války)
A maminka, ta aby tatínkovi trochu vypomohla, zašívala
a šila prádlo pro léčebnu, jako
tam byla švadlenská dílna.
To se dřív nekupovaly hotové
věci, myslím tím oblečení pro
pacienty, ty se šily a tatínkova známá opatřila, že může
i maminka, protože byla velice šikovná na ruční práce, že
by si taky mohla přivydělat.
Košile byly takové jako rovné
a nějaké ramínko to muselo
mít … prostě šila a zašívala
prádlo, aby si vydělala. Tatí
jezdil do Tlučné a maminka zase přivydělávala šitím
a potom různě chodila k sedlákům pomáhat, tam naproti,
kde jsme bydleli v takovéým
malinkém domečku. Tam
bydleli
nějací
Tobrmanovi a k nim chodila pomáhat
a tak různě, jak jsme bydleli
v té ulici, na Pajzavně se tam
říkalo, to už je zašlý název té
horní části Dolní Lukavice,
když se přijíždí od hlavní, na
Dnešickou zastávku, tak dolů.
Té horní části Dolní Lukavice
se říkalo Pajzovna. Ti známí
tam většinou byli hospodáři,
maminka tam chodila pomáhat při žních. My jsme chodili
sbírat klásky, protože maso
všechno bylo na lístky. A naše
mami byla takový dobrák, že
její sestra, moje teta, bydlela
v Děčíně, že jí určitou část
lístků posílala. Protože my
jsme mohli mít - to byl takový
malinkatý domeček a velikánská zahrada - my jsme mohli držet husy a králíky, takže

my jsme na maso nemuseli
stát nějakou frontu, to jsme
nemuseli mít lístky a posílala
je tedy své sestře do Děčína.
I ta paní Tobrmanová, co
bydleli naproti, to byli taky
hospodáři, dávala mamince taky trochu mouky anebo nějaký to vajíčko, takže
maminka jí zase pozašívala
na děti, oni jich měli 5. Jeden
druhému si tak pomáhal,
nebyla taková velká bída, protože jak říkám, mohli, když
byl někdo šikovný, tak si vzájemně pomohli a za odměnu
dávali sedláci mouku anebo
něco takového. My jsme těch
šest let byli v Dolní Lukavici
a měli jsme se tam v tom místě moc rádi.
Taky se stalo, že když naši
drželi ty husy, tak taky je
museli vykrmit, to se šlejškovalo. Tak se z těch klásků
drolilo, mleli jsme to, moje
stará babi měla takový velikánský mlejnek a to se namlelo a potom se tam něco přidávalo a dělaly se z toho šlejšky.
A když kolikrát nebyla mouka, tak se vzala i ta na vaření.
Tam ale byl hodný pan mlynář
v Dolní Lukavici, on pomáhal,
viděl, jak je to těžké žít, když
vše bylo na lístky, tak pomáhal. V noci k němu chodili lidi
s obilím, třeba co dostali od
těch hospodářů za nějakou
tu odměnu nebo z těch klásků, tak to mlel. A byli takoví
zlí lidi někteří, že ho udali a musel za tu dobrotu, že
pomáhal těmto našim lidem,

myslím, že byl i nějakou dobu
zavřenej za to. Takhle pomáhal mlynář, hospodáři, takhle
si pomáhali lidé, aby mohli žít,
aby to celou tu ošklivou dobu
přežili, že si pomáhali.
Chodila jste do české školy?
No právě, že se naši stačili
odstěhovat z jara devětatřicátého, tak já jsem potom od
září začala chodit do lukavické školy a milovala jsem tak
toho pana učitele, to si neumíte představit. To já bych
měla tolik vzpomínek.
Tak naši mě zapsali do té
školy. Znáte trochu Lukavici? Tam je zámek, kostel sv.
Petra a Pavla, potom fara
a potom škola, ta končila tu
ulici. Tak ten pan učitel, můj
vzor, ten bydlel, když se sešlo
ze zámeckých vrat, tak tam
stál vysoký dům a on tam měl
byt. Teď vám povím, já jsem
neznala hodiny a ještě když
jsem začala chodit, když byla
Hani malá, moje sestřička,
tak jsem se nestačila najíst, já
jsem hanebně jedla, co mami
se mnou zkusila, tak mě pozapomněla poslat do školy a holt
mi řekla: „Květuš, utíkej, přijdeš dlouho do školy.“ A to se
chodilo takovou strouhou, to
byla zkratka. To u těch starých lidí přežívalo, zkratkou
do školy. Otevřela jsem dveře a věděla jsem, že jdu pozdě, a teďka celá třída, i jako
já jsem dělala druhým, začala zpívat: „Ivánku náš, copak

děláš, děti jdou do školy, tys´
ještě v posteli, o nic nedbáš.“
No ale druhým jsem taky
zazpívala, když přišli, ale když
zpívali mně, tak já jsem zůstala mezi těma otevřenýma dveřma a rozbrečela jsem se tolik,
že pan učitel … snad jsem ani
nebyla schopna vejít, tak mě
posadil do lavice, dal mi cukroví, všechno možné, utěšoval
mě. Bylo to málo platný. Já
brečela. To byla dvoutřídka,
ta škola. Tak potom poprosil toho druhého pana učitele, či kdo to byl, jestli nějaký
pomocník, to přesně nevím.
Sebral mě a musel mě odnést
až domů a tam to mamince
řekl, že jsem k neutišení, že
si se mnou neví rady. Já když
si na to dnes vzpomenu, tak
se musím smát, ale tenkrát
mi do smíchu nebylo, ale co
následovalo. Jak já jsem se
rychle naučila hodiny. Znát
hodiny. Už jsem mami neříkala, kdyby mi říkala nahoru
dolů, že mám čas. Tak čtvrt,
půl, tři čtvrtě, celá, to jsem se
rychle naučila a pomohlo mi
to. Taková peripetie s hodinami. A už mami, kdyby dělala,
co chtěla, tak já jsem se nedala a už jsem koukala a už
jsem radši šla, aby mi nezpívali Ivánku náš.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení: Jan Pokorný, Jakub
Fořt, Mgr. Jaroslav Šedivý
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vítání občánků
Dne 7. 11. 2015 byli přivítáni starostou města, panem Bc.
Martinem Sobotkou, tito noví občánci:

Vzpomínáme
Odešlas tiše, jako když
lístek ze stromu spadne.
Pro nás to nebude nikdy
snadné.

27. listopadu uplynulo
12 smutných let bez pana

12. 11. 2015 uplynulo
10 smutných let, kdy nás
navždy opustila paní

Jana Holého.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn
a dcera s rodinami.

Jaroslav Čmolík, Vojtěch Mareš, Jan Pospíšil, Tomáš Ryšavý,
Šimon Sýkora

Irma Jánská.

30. 12. tomu bude už 5 let,
co naposledy vydechl můj
manžel

S bolestí v srdci vzpomínají
syn Ladislav s rodinou
a všichni příbuzní.
Za vzpomínku na ni všem
děkujeme.

Čas plyne a vzpomínky
v srdci zůstávají.
Dne 4. prosince 2015
uplynulo 10 let, co nás
navždy opustila naše drahá
sestřička
Rebecca Bártová, Tobiáš Kříž, Anežka Okrouhlá, Tereza Plačková

Blahopřejeme

Vzpomínáme

Václav Klesnil.
Nikdy na něho
nezapomeneme.
Slávka s rodinou.
Dne 28. 12. 2015 tomu bude
10 let, co tragicky odešel
náš milovaný otec a dědeček
pan

Dne 19. prosince uplyne rok
od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Hanička Kučerová.
Jen ten, kdo s Tebou žil a ke
komu jsi patřila, ten jediný ví,
co Tvým odchodem ztratil.
V měsíci říjnu oslavila 90. narozeniny paní Danuška Němečková. Za Sbor pro občanské
záležitosti města Dobřany
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
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Václav Tichý.
Vzpomíná rodina.

S láskou a velkou bolestí
v srdci stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou sestry
Věra, Libuše a Zdeňka.

Josef Frajdl.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Josef a dcera Ivana
s rodinami.

ROZHOVOR S MARIÍ POLEDŇÁKOVOU
/red/ Jméno Marie Poledňáková jste jistě už někdy slyšeli... Ano, je to TA scénáristka a režisérka filmů, jejíž jméno máme spojené
s dětskou hvězdou Tomášem Holým, kultovním snímkem S tebou mě baví svět a také třeba komediemi pro dospělé Líbáš jako Bůh
a Líbáš jako ďábel... Paní Poledňáková letos převzala prestižní ocenění Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST a právě při své cestě do Horšovského Týna pro Zlatou rafičku se zastavila na slavnostním zahájení festivalu v Dobřanech. Nyní
máte možnost jako první číst její exkluzivní rozhovor s redaktory školního časopisu Podlavičník.
Jaký byl největší problém při natáčení?
To bylo tolik problémů. Když už vzpomínám na tyto filmy, tak
jedním z problémů bylo, že Franta Němec, když jsme točili to
lezení na skálu, tak tam opravdu byl na skále. Bylo to připravené s mnoha záběry, s kaskadéry, s horolezci. Chtěla jsem to
točit ještě jednou pro laboratoře, kdyby se něco stalo s materiálem. František Němec sáhl na úchyt na skále, kterému se
říká hodiny, a přesně, jak je to ve scénáři, to prasklo a on letěl
z té výšky na zem. Byl samozřejmě jištěný, ale padl na kámen.
Nastalo hrobové ticho. Viděla jsem, že vstal. Odřel si loket, ruce,
všechno to, co mu měli udělat kostyméři. Za chvíli začal kulhat,
musel odjet do nemocnice, měl výron, musel ležet tři dny. Předělávala jsem celý plán. Nikdo na záběrech nepoznal, že kulhá,
ale bylo to s velkým sebezapřením.

Jaký film se vám točil nejlépe?
Každý film měl své radosti a své starosti, jako to bývá v životě.
Ale třeba ve filmu S tebou mě baví svět jsme si užili hodně legrace. A byly jiné filmy, kde jsme si také užili hodně legrace, ale
i kde jsme měli i hodně starostí a kde byly velké překážky.
Máte nějakou vtipnou historku z natáčení?
(smích) Těch by bylo strašně moc. Chcete vědět něco o Tomáši
Holém? To byl hrozný „ukecánek“, všechno sledoval. Na natáčení s ním byl tatínek. Byli jsme na Hrubé Skále, tam spali.
A tatínek se kamarádil s Františkem Němcem (s jeho filmovým
tatínkem). Druhý den jsme jeli na místo a on si vzal ten mikrofon v autobusu jako průvodce a všechno nám przozradil, jak
tatínek s Frantou pili, jak lezli oknem. Všechno jsme se dozvěděli.
Jaké to bylo pracovat s Tomášem Holým?
Není to tak jednoduché, jak se zdá na první pohled. Když
jsem točili Jak vytrhnout velrybě stoličku, neměl Tomáš žádnou zkušenost s natáčením. A to byla nádherná práce. Byl jak
nepopsaný papír, nic nevěděl o natáčení, všemu věřil, co jsme
mu napovídali. Různými režijními fígly jsem z něj dostala smutek, radost, smích, pláč. Na druhém filmu Jak dostat tatínka
do polepšovny (mezitím už natočil jiný film) najednou přišel,
všechno znal a věděl, že jsou některé záběry těžké. Ptal se, paní
režisérko, budeme točit střihově (po krátkých úsecích). Natáčení už bylo daleko složitější. Jednou jsme končili film, byli jsme
v ateliéru a točili jsme scénu, kde je F. Němec, děda a domlouvají se, že budou stopovat maminku. Už to bylo hotové, potřebovali jsme natočit Tomáše, jak se směje. On to slyšel a řekl, že se
nezasměje a nezasměje. Šla jsem za panem Karlíkem, který už
se chystal odjet, a prosila jsem ho o pomoc. Museli jsme nějak
Tomáše rozesmát. Když jsem se vrátila, Tomáš stále opakoval,
že se nezasměje a nezasměje. Přesto jsem mu připomněla, že
má říct větu: „Ty jsi, táto, stejně frajer jako já.“ Jela kamera
a najednou se ozval strašný smích. Tomáš se rozesmál, řekl tu
větu, kterou miluji nejvíc z celého filmu. A jak se to stalo? Za
kamerou stál pan Karlík a rozklepl si syrové vejce o hlavu a to
mu teklo. A tak se Tomáš zasmál velmi přirozeně a krásně.

Když jsem si četl vaši knihu S kým mě bavil svět, tak mě
zaujal úvod, do kterého jste napsala, že se vším končíte. Co
to znamená?
(smích) To tam bylo? Je to možné. To já říkám celý život.
Vždycky, když skončím nějaký film, říkám, že to bylo poslední.
Je to takový nervák, taková strašná práce. Pak si ale odpočinu
a zase něco napíšu.
Jaký jste měla pocit, když jste dostala ocenění na Mezinárodním filmovém festivalu ve Španělsku?
Tak si představte, že jsem o tom nevěděla, ani jsem tam nebyla. Jednou jsem byla ve střižně a volali mi z filmového zahraničního oddělení, jestli bych nejela jako porotce na festival do
Španělska. Nechápala jsem, se Španělskem jsem neměla nic
společného. Teprve pak jsem se dozvěděla, že tam můj film
dostal hlavní cenu.
Čím jste chtěla být jako malá?
Určitě jsem chtěla vynalézat nějaké věci, léky. Věnovat se chemii.
Co vás vedlo k tomu, abyste studovala scénáristiku?
Mě k tomu ani nic nevedlo. Musela jsem do továrny (to je
všechno v mé knížce). Člověk si něco představuje a pak je to
všechno jinak. Byla to jedna náhoda za druhou. Jenom jsem
si říkala, že když mi nedovolili studovat na vysoké škole, že tu
školu udělám, že mě žádný „blbec“ nesrazí na kolena. Ta cesta
byla ale složitá.
Co jste v továrně dělala?
Pracovala jsem na vrtačce, na soustruhu, lisu a svářela jsem.
Jak se vám pracuje s dětmi?
Na jednu stranu je to úžasné. Zásadně dělám s dětmi, které
předtím netočily. Jakmile děti o filmování nic neví, tak se pracuje nádherně. Když jsou to ale ty malé děti, tak člověk nikdy
neví, jak to dopadne, protože každé dítě může jednoho dne říct,
mě už to nebaví. Do posledního dne je to tedy hrozný nervák.
Děti musíte pořád a pořád motivovat. Když jsme točili S tebou
mě baví svět, tam bylo 6 dětí. Když čekaly na záběr, hrály si ve
sněhu. Určitě si vybavíte pihatého rošťáka, ten kopal do sněhu a říkal, že by za tenhle film nedal ani korunu, protože byl
naštvaný, že nemůže jezdit na saních dolů.
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TÉMA MĚSÍCE: JUNIORFEST OČIMA DĚTÍ (redaktorů školního časopisu Podlavičník)

Učení i o víkendu

Marek s Honzou. Když jsme dorazili do Káčka, tak nás přivítal
známý herec ze seriálu Ulice, kterého znáte pod jménem Matěj
Jordán. Ten také soutěž moderoval. Byl fajn, ale myslím, že
jsme mu po chvíli „lezli krkem“. Všechny týmy se postavily ke
své popelnici a začali jsme soutěžit. Nejprve jsme odrecitovali
básničku, kterou si měla každá třída připravit. To nám celkem
šlo, ale když došlo na vědomostní soutěže, tak už to taková sláva nebyla. Nevěděli jsme třeba, do jakého kontejneru bychom
vyhodili účtenku nebo porcelánový talíř. Když došlo na to, aby
publikum skládalo vlaštovky, vypukl v kině chaos. V průběhu
soutěže jsme se však dozvěděli mnoho zajímavých věcí, které
jsem předtím nevěděli. Také jsme došli k poznání, že třídění se
vážně vyplatí. Nakonec jsme byli poslední (7.C), ale bylo to fajn.
Barbora Čížková a Natálie Gawendová

Kino na kolečkách
Předposlední říjnovou sobotu uspořádal JUNIORFEST pro
redaktory Podlavičníku novinářský workshop, který měl redaktory připravit na množství práce, která je v Dobřanech při festivalu čeká.
Po příchodu a přivítání se s panem Jiřím Renčem, šéfreportérem TV Magazínu, jsme se pustili do práce. Nejprve jsme se
všichni představili a poté nás seznámil se základy dobrého rozhovoru. Povídáním o rozhovorech a jejich zkoušení jsme strávili
celý dvouhodinový dopolední blok.
Po návratu z oběda jsme pana Renče zaskočili a vyzkoušeli
jsme si rozhovor přímo s ním. Poté přišel čas na články o JUNIORFESTu. Informace do svých článků jsme získali z vlastních
a internetových zdrojů. Pan Renč nám slíbil, že článek, který ho
nejvíce zaujme, bude otištěn v TV Magazínu v týdnu zahájení
Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST.
Kolem třetí odpoledne byla naše práce u konce, rozloučili
jsme se a už teď se těšíme na rozhovory s osobnostmi během
JUNIORFESTu.
Filip Umner

Popelnice jedou

Velkým lákadlem festivalu byl i takzvaný Kinematovlak –
železniční vagón upravený na kinosál, který naposledy navštívil
Dobřany na festivalu Filmák, jenž se dá považovat za předchůdce JUNIORFESTu. Film v něm může sledovat přes čtyřicet návštěvníků. A co jste mohli v Dobřanech v kinematovlaku vidět?
Pohádková pásma „Večerníček slaví 50“, film Marie Poledňákové Dva lidi v ZOO a nultý příběh kouzelného panáčka s deštníkem a buřinkou Pana Taua, který byl mnoho let zatoulaný ve
filmovém archívu.
Filip Umner

Pohádkové postavičky na jevišti

V pátek 6. 11. 2015 se v Káčku konala ekosoutěž pro 6. a 7.
ročníky. Z každé třídy byli vybráni 4 žáci, kteří zastupovali svou
třídu. U nás v 7.C jsme to byly my dvě (Bára a Naty) a ještě
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TÉMA MĚSÍCE: JUNIORFEST OČIMA DĚTÍ (redaktorů školního časopisu Podlavičník)
V neděli 8. 11. 2015 se konalo zahájení už osmého ročníku
JUNIORFESTU. Zahájení se konalo v Káčku, jako každý rok.
Když se všichni usadili, žáci Základní školy v Dobřanech nám
zatancovali představení, které si připravili. Celým zahájením nás
provázeli moderátoři ze třídy 6.B. Na pódiu se postupně objevily různé pohádkové postavy, které vždy pronesly krátkou řeč.
Mohli jsme si tak připomenout Saxanu, Harryho Pottera, Pana
Tau, Pata a Mata, Maxipsa Fíka s Ájou a další. Když pohádkové
postavy odešly, přišla na podium paní Marie Poledňáková a mladí moderátoři s ní udělali krátký rozhovor. Paní Poledňáková
byla velmi milá a bylo vidět, že to s dětmi prostě umí. Na pódiu
se také objevil pan starosta Martin Sobotka a ředitelka festivalu Judita Soukupová. Když účinkující pomocí kouzel vykouzlili lektvar, který dali ochutnat přítomné porotě, bylo slavnostní
zahájení ukončeno a my jsme měli možnost získat při autogramiádě podpis paní Poledňákové a obou moderátorů. Publikum
vypadalo nadšeně a i my se už teď těšíme na příští rok.
Natálie Gawendová a Barbora Čížková

Dobrý večer, dobrou noc

Kdo zapátrá v mysli, zjistí, že touto větou začínal a končil
jeden z nejoblíbenějších pohádkových pořadů pro děti. Ano,
správně, byl to náš známý Večerníček. A ten i se svou Českou
televizí přijel na naše krásné náměstí T. G. Masaryka. Dne 10.
11. 2015 začal od dvanácti program s Českou televizí. A jak
už jsem zmínil, televize s sebou přivezla i pohádkové postavičky. A to nejen Večerníčka, ale i Křemílka a Vochomůrku, Jů
a Hele, Maxipsa Fíka a ptáčka Duháčka. Tyto postavičky se
objevily později odpoledne, tak nás napadalo, že toho je docela málo, protože aktivity měly probíhat až do čtyř hodin. Ale
pak to bylo o hodně lepší, jelikož se na náměstí objevily ony
pohádkové postavičky. Všichni se s nimi začali fotit a objímat
je, bylo slyšet jen: „Mami, vyfotíš mě s ním?“ nebo „Chceš s ním
vyfotit?“ Podle mě to byl super nápad. Kromě focení a objímání
jste si s nimi mohli zatancovat a popovídat si, zjistit, jak se vede
v pohádkovém světě. Dále si děti mohly v našich dílničkách
vyrobit večerníčkovu čepičku a vyfotit se s ní v autíčku. Dále si
mohly navrhnout svoji placku a tu si poté vyrobit. Děti si mohly
zahrát i známý AZ kvíz, který byl plný otázek týkajících se pohádek. Pro ty nejmenší zde byl připraven slalom, kde děti chodily
s plyšovou postavičkou na pálce (překvapivě postavička spadla
i jedné dívce ze sedmičky☺, takže tak lehké to zase nebylo).
Za vše byly sladké odměny a školní potřeby. Děkujeme vedení
JUNIORFESTU, který všechno toto zařídil v rámci festivalu.
Dáša Brožková a Filip Brada

Během pěti dnů tři palačinky
Rozhovor s Felixem Vanginderhuysenem z Belgie, členem
mezinárodní poroty a distributorem festivalového filmu Booster.

Jaké máte pocity z filmu Booster? Pocity mám různé, je to
film plný emocí. Film je jak o mládeži, tak o dospělých, rodičích.
Můžete místy cítit strach, obavy, napětí, neboť je ve filmu i několik
akčních momentů. Jelikož je to film o mládeži, je zde zachycena
i láska. Myslím, že je to dobrý film.
Jaká byla práce s dětmi? Dospělí herci ve filmu jsou herci, kteří
jsou poměrně známí v Belgii. Mladí herci prošli castingem. Poté, co
byli vybráni, museli hodně pracovat na svých rolích. Mladí se naučili
spolupracovat s dospělými herci, myslím, že to byla dobrá zkušenost.
Dospělí – profesionálové - dětem pomáhali. Zajímavá je hlavní postava, mladík, který nikdy na motorce nejezdil, obavy měl veliké. Ve filmu
to pro něj bylo zcela nové. Musel se mnoho naučit, ale měl za sebe
i kaskadéra. Čím jste a co obnáší vaše práce? Jsem distributorem filmů pro dospívající v Belgii. Snažím se také přínést finance na produkci, podporu filmů, distribuci filmů. Musím také umět posoudit, zda
se film bude líbit, zda bude pro mládež přitažlivý. Získat finance pro
film Booster bylo obtížné. Jedná se o nízkonákladový film, byl vyroben
za 2,5 milionu českých korun (v přepočtu). I přesto doufám, že to na
filmu není znát.
Chtěl jste se stát koproducentem? Mám rád filmy pro děti
a mládež. Vždy, když vidím dobrý film, jsem šťastný. Myslím si, že
neexistuje mnoho dobrých filmů pro děti a mládež. Mnoho filmů
je akčních. Svou práci mám rád. Hledat nové filmy, přivézt je do
Belgie. A když jsem byl malý, chtěl jsem být sportovcem. Hrál jsem
basketbal deset let, jenže pak jsem si zranil záda a musel jsem
s tímto sportem skončit.
Líbí se vám Dobřany? Moc jsem z nich neviděl, ale byl jsem
v pivovaru. Máte zde velmi dobré pivo. Koupil jsem si také pivovici.
A šel jsem na zmrzlinu.
Už jste někdy byl v České republice? Ano. Jelikož se věnuji
filmům pro děti dlouho, byl jsem zde, konkrétně v Československu,
před dvaceti sedmi lety na festivalu v Gottwaldově. Poté jsem byl ve
vaší zemi ještě několikrát, navštívil jsem Gottwaldov, Prahu. Ale teď
je to prvně, co jsem tady na Juniorfestu.
Jak jste dopravil do Dobřan? Z Belgie jsem letěl, do Dobřan
jsem dojel autem. Cesta byla bez problémů.
Jak se vám líbí náš jazyk? Chtěl byste se ho naučit? Byl jsem
v České republice několikrát, ale češtinu jsem nezvládl. Jelikož jsem
z Belgie, kde se učíme mnoha jazykům a jelikož mám jazyky rád,
naučil jsem se ještě italsky. To je pět jazyků a myslím, že to stačí.
Jaké jsou vaše koníčky? Nemůžu říct, že bych měl mnoho
končíků. Ale když mám čas, jdu si rád zajezdit na kole.
Chtěl byste se zúčastnit Tour de France? Ano, ale jako divák.
Máte rád české jídlo? Mám, obvzláště palačinky. Jsem zde
pátý den a palačinky jsem měl již třikrát.
Vojtěch Kordík, Filip Brada,
Barbora Čížková, Natálie Gawendová a Adéla Nekolová
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KULTURA

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
PROGRAM V DOBŘANECH

***********************************************************************
3. prosince 2015 od 16:00 hodin
Městská knihovna Dobřany

20. prosince 2015 od 17:00 hodin
kostel sv. Mikuláše

5. prosince 2015 od 17:00 hodin

• vystoupí dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ
Dobřany, seniorský pěvecký sbor Dobřanské
bábinky a P.U.D.U.

Zdobení stromečku a perníčků
Pekelné koňské spřežení

• Spřežení vyrazí z průjezdu domu č. p. 111
na dobřanské náměstí.

6. prosince 2015 od 17:00 hodin
kostel sv. Mikuláše

Adventní setkání s dobřanským
rodákem Janem Karáskem

• klavírní doprovod: MgA. Eva Vimrová, Ph.D.
• v programu vystoupí žáci ZŠ Dobřany

6. prosince 2015 od 17:00 hodin
náves Šlovice

Mikulášská nadílka
a rozsvícení vánočního stromku

• cca v 17:15 vychází z návsi světélkový průvod
k Centru Šlovice
• cca v 17:30 ohňstroj u Centra Šlovice
• následně krátký program pro děti v sále Centra
Šlovice

13. prosince 2015 od 17:00 hodin
kostel sv. Mikuláše

Vokální skupina KrisKrosKvintet
•
•
•
•
•

soprán: Petra Šintáková
mezzosoprán: Anna-Marie Lahodová
alt: Jana Puterová
tenor: Martin Švimberský
bas: Vít Palacký

15. prosince 2015 od 17:00 hodin
sál ZUŠ J. S. Bacha

Vánoční koncert I

• v programu vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha
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Dobřanské pěvecké sbory

22. prosince 2015 od 17:00 hodin
kostel sv. Mikuláše

Vánoční koncert II

• v programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ
J. S. Bacha

24. prosince 2015 od 11:00 hodin
dvůr ZUŠ J. S. Bacha

Živý Betlém

• účinkují žáci, učitelé a přátelé ZUŠ, hudbu
obstará dětská lidová muzika Vozembach

1. ledna 2016 od 13:00 hodin

Novoroční výstup na Šlovický vrch

• akci pořádá Klub českých turistů při TJ Dobřany
• přístupové cesty od panelárny a po silnici
od skladu PENNY

1. ledna 2016 od 18:00 hodin
Náměstí T.G.M.

Slavnostní uvítání roku 2016

• slavnostní slovo starosty města
• velký ohňostroj za hudebního doprovodu

9. ledna 2016
Dobřany

Tříkrálová sbírka 2016
10. ledna 2016 od 14:00 hodin
v místech bývalé dobřanské plovárny
nad jezem za fotbalovým hřištěm

Tříkrálové koupání – 4. ročník

5. LISTOPADU – 18. PROSINCE 2015

KULTURA

ˇ
JIRINA
KOTALOVÁ LORENCOVÁ

„MANUŠ“
výstava autorských šperků, kabelek a obrazů
„Cesty“

• výstava je prodejní
ˇ dárek pro vaše blízké
• originální vánocní
(znáte z www.fler.cz)

DOBŘANSKÁ GALERIE (Náměstí T.G.M. 5)
po–pá 9:00–12:15, 13:00–16:00
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY

KNIHY PRO DĚTI
SCHERZ Oliver:
Za chvíli jsme doma, jen si
odskočíme do Afriky
Co byste dělali, kdyby vám
v noci zaklepal na okno slon?
Slon jménem Abuu, který
utekl ze zoo a touží znovu
vidět svou početnou rodinu
v Africe. Sourozenci Honzík
a Maruška si sbalili svačinu
a rozhodli se slona na jeho
dobrodružné cestě doprovodit. Afrika totiž neleží tak
daleko, jak se zdá.

LIGHT Cynthia:
Mapy a navigace pro děti
V knize se děti ve věku 9 – 12
let dozví o historii a vědě, která se skrývá za vývojem map,
a kolik toho ještě na svoje
zmapování čeká. Historie tvoření map je plná významných
osobností, které zmapovaly
neznámá území pomocí neustále se měnících pomůcek
a nástrojů. Čtenáři si uvedené poznatky vyzkouší v praktických pokusech a zároveň si
osvojí nové termíny nebo zajímavá fakta. Prostřednictvím
mapování sluneční soustavy
vlastního bydliště a dalších
aktivit čtenáři pochopí různé
techniky a pohlédnou na svět
novým způsobem.
GALÁNOVÁ Ana:
Dračí srdce. Nástrahy
labyrintu
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Naši kamarádi prožívají se
svými draky velké dobrodružství.
Magická
kniha
z hradu jim prozradila tajemství, jak zachránit poslední
mluvící stromy. Musí najít
ještě pět vzácných semínek
a v noci během úplňku je
zasadit v lese. Jako by nestačilo, že v zapovězeném Mlžném lese stále hrozí nějaké
nebezpečí a že zlý Murda
chystá pomstu! Je třeba
vyhnout se záhadné postavě,
která kácí stromy a chce najít cestu do labyrintu baobabu. Najdou děti a jejich draci
také cestu zpět?
OOMEN Francine:
Tajemství Leny Notýskové
Jmenuju se Lena, chodím do
6. třídy a mívám občas problémy s rozhodováním. Proto si pořád píšu do notýsku
seznamy. Taky mi to pomáhá
srovnat zmatek, co mám teď
v hlavě. Jako kdyby nestačilo, že se naši rozvedli. Ještě
k tomu mám teď nejspíš dvě
macechy! A asi jsem se zamilovala do svého nevlastního
bráchy. Ale to je moje tajemství, takže nikomu ani slovo!

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ŠIMKOVÁ Hana:
Bezlepková, bezmléčná
a bezsojová kuchařka
Pečivo, pomazánky, bramborové variace, obědy, večeře,
slavnostní jídla a dezerty.
I bez lepku, soji, mléka
a dokonce i bez vajec dokážete
podle této knihy připravit
nepřebernou škálu vynikají-

cích jídel pro různé příležitosti. Klasické pečivo, kynuté
jahodové knedlíky, pomazánky, polévky a mnoho variant
bramborových kaší, hlavní
chody, večeře, zmrzliny, likéry, dezerty. Nechybí tradiční
jídla pro slavnostní příležitosti, jako jsou Vánoce, Velikonoce, oslavy.

GRYLLS Bear: Vzhůru
Pozoruhodná cesta k vrcholu
Mount Everestu.
Svižně psaný příběh uchvacující nečekanou pokorou.
Gryllsovo vyprávění je současně veselé i děsivé. Věcným, neokázalým stylem
přibližuje atmosféru vysokohorského prostředí, vykresluje úchvatné přírodní scenerie,
charakterizuje rázovité osobnosti svých přátel a dalších
horolezců, stejně jako fyzické
i psychické utrpení. Kniha
ze světa horolezců, svědčící
o jejich odvaze, smyslu pro
přátelství i víře v konečný
úspěch.

HOOPER Emma:
Etta a Otto a Russell
a James
Ettě je třiaosmdesát a ještě
nikdy neviděla oceán. A tak
si jednoho dne velmi časně
ráno vezme pušku, kousek
čokolády a své nejpohodlnější
boty a vydá se na cestu dlouhou přes tři tisíce kilometrů
– z kanadské farmy v prérii až
na východní pobřeží severního
Atlantiku. Nádherný příběh,
jehož hrdinku si zamilujete
a nikdy na ni nezapomenete.
Příběh o jedné daleké cestě,
o slibech a splnění celoživotního snu. Nikdy není pozdě na
velké dobrodružství.
SOBOTKA Richard:
Útěk do svobody
Skutečný příběh riskantního
útěku před jistou smrtí v koncentračním táboře.
Marcel
Sperling
neúnavně pátrá po svých rodových
kořenech. Dětství a dospívání prožil spolu s vrstevníky
v malebné slovenské krajině,
v nezámožné, ale spokojené
rodině. Netuší, jak jeho životní
dráha v čase nástupu dospělosti dramaticky ovlivní vichr
válečných událostí. Téměř
všichni z jeho rodiny zahynou
v koncentračních táborech.
Jemu se podaří riskantním
útěkem zachránit. Jako štvanec podnikne nesnadnou
cestu napříč Evropou. Cílem
jsou československé jednotky v Anglii. V jejich řadách
se chce jako voják pomstít za
smrt svých blízkých.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Při vystoupení v rámci „Slavnostního připomenutí 25 let demokratické samosprávy v Dobřanech” si členové souboru Vozembach
spolu s akordeonistou Davidem Brantem a pěvci Janou Šístkovou a Filipem Bradou převzali finanční dar od města Dobřany.

Žáci orchestru Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany
se představili divákům na svém prvním letošním koncertě ve
středu 18. 11. v sále ZUŠ. Zahráli známé filmové a populární
skladby.

Setkání seniorů
Dne 24. 11. 2015 se uskutečnilo v Káčku Setkání seniorů, na kterém vystoupili žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ v Dobřanech. Starosta města Martin Sobotka během své prezentace shrnul nejpodstatnější okamžiky v končícím roce 2015. Senioři si tak odnesli do svých
domovů nejen kulturní zážitky, ale také spoustu informací a v neposlední řadě i malou pozornost.

Nově založený pěvecký soubor při Základní umělecké škole J. S.
Bacha Dobřany měl na této akci svoji premiéru.

Anna Bromová a Aneta Vozárová jako moderátorky při rozhovoru s jedním z účinkujících.
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Poděkování
Žáci a učitelé lidové muziky Vozembach děkují městu
Dobřany za finanční obnos,
který obdrželi za úspěšné
reprezentování našeho města v loňském školním roce
v Národní soutěži v Mikulově.
Vážíme si vaší podpory a této
myšlenky. Děkujeme!!!
Město Dobřany od letošního
roku 2015 finančně odměňuje
(napříč všemi obory) jedince,
soubory a týmy za úspěšné
reprezentování města na celorepublikové úrovni.

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
6. prosince 2015 / 16:30 / kostel sv. Prokopa, Štěnovice
Adventní koncert s Mikulášskou nadílkou
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
10. prosince 2015 / 14:00 / PD Loudů Dobřany
Vánoční vystoupení pro Klub důchodců
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
11. prosince 2015 / 18:00 / kostel Kanice u Domažlic
Vánoční koncert
- vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ
J. S. Bacha Dobřany
13. prosince 2015 / 15:00 / Zámecké náměstí Teplice
Vánoční trhy
- vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ
J. S. Bacha Dobřany
16. prosince 2015 / 17:00 / sál ZUŠ
Vánoční koncert I
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
19. prosince 2015 / 15:00 / ZOO Plzeň
Živý Betlém
- vystoupí žáci, učitelé a přátelé hudební školy
20. prosince 2015 / 17:00 / kostel sv. Mikuláše
4. Adventní podvečer – Koncert pěveckých sborů
- vystoupí dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany,
P.U.D.U. a seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky
21. prosince 2015 / 15:30 / PD Harmonie Dobřany
Vánoční posezení
- vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhnaigh ZUŠ J.
S. Bacha Dobřany
22. prosince 2015 / 17:00 / kostel sv. Mikuláše
Vánoční koncert II
- vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
24. prosince 2015 / 11:00 / dvůr ZUŠ
Živý Betlém
- vystoupí žáci, učitelé a přátelé hudební školy
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Keltská skupina „De Domhanaigh” vystoupila v rámci keltského
festivalu Samhain na zámku Nižbor.

Tříkrálová sbírka 2016
Letos popatnácté organizuje dobřanská Římskokatolická farnost ve spolupráci s Městem
Dobřany a Základní školou v Dobřanech Tříkrálovou sbírku. I v letošním roce chceme pomoci
mladým i dospělým klientům s diagnostikovaným autismem
a mentálním postižením z merklínského domova Radost Diakonie ČCE a nově také seniorům s diagnostikovanou poruchou
paměti (Alzheimerovou chorobou, demencí) v Domově sv. Aloise
Městské charity Plzeň. Hledáme proto trojice zájemců, kteří
mají chuť si připravit královský kostým a vyrazit v sobotu
9. 1. 2016 do dobřanských ulic. Je důležité, aby mezi vámi
nebo s vámi byl jeden dospělý, který převezme zapečetěnou
pokladničku a po dobu koledování bude o ni pečovat.
Přihlášky prosíme co nejdříve řediteli ZŠ v Dobřanech,
následně dostanete další podrobnosti a vyberete si místo koledování. Jakékoliv dotazy ke konání sbírky Vám rád zodpoví
J. Šedivý, tel. 602 658 066. Děkujeme Vám.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Co se děje v Klubu Echo
V rámci projektu „Ve světě se neztratím II“ v Klubu Echo pro
děti a mládež i nadále probíhají tematické měsíce za finanční podpory MŠMT. Tématem pro měsíc listopad byly náročné
životní situace. Pro účastníky byly připraveny preventivně vzdělávací programy na dané téma, věnovali jsme se například šikaně nebo domácímu násilí. Dále byly realizovány zážitkové aktivity a výtvarné dílny. V rámci výtvarných dílen jsme se zaměřili
především na výrobu dekorace na Mikulášský jarmark. Výtěžek
z Mikulášského jarmarku bude věnován na charitativní účely.
S koncem projektu se blíží ke svému konci i dlouhodobá motivační soutěž o zajímavé ceny.
Kromě projektu „Ve světě se neztratím II“ Klub Echo dále realizuje projekt „Dobřany – město příběhů“, v jehož rámci se děti
a mladí setkávají s pamětníky z města Dobřan. Naposledy se
uskutečnila komentovaná prohlídka u Martinské stěny. Tento
projekt, podpořený Českou spořitelnou prostřednictvím Nadace
VIA, vyvrcholí vernisáží výstavy dobových fotografií „Stopy historie“, která se bude konat v dobřanském Káčku dne 10. 12.
2015 od 17:00 hodin.
Za Klub Echo pro děti a mládež: Markéta Tomanová

cantů s kolečky navážela mulč a hrabanku k vloni zasazeným
ovocným stromkům a lipám. Pak jsme prošli naučnou stezku
a posunuli více do lesa hromady větví, které vcelku odvážně
– horolezeckým způsobem – odřezal pan Sloup ze stromů v blízkosti cesty. Jednalo se vesměs o větve, u nichž hrozilo ulomení
a pád na stezku. Po tradičních opečených buřtech a pauze na
oddech jsme pak pokračovali hrabáním a odvozem spadaného
listí na trase kolem cesty od kaple dolů k silnici.
Bylo to hezké a užitečně strávené dopoledne.
Za skupinu pro trvale udržitelný rozvoj Martiňáku
Jaroslav Šedivý

Nakonec jsme to stihli …
Ptáte se co? Poslední podzimní den. Letošní podzimní pracovní setkání na Martiňáku, co se týče počasí, ale i počtu účastníků a pracovních výkonů, se skutečně vydařilo. Po více deštivých dnech svítilo v sobotu 21. 11. 2015 celé dopoledne slunce
a přes mrazivější vítr, který dával tušit první sníh v následující
den, nám práce šla pěkně od ruky. A co konkrétně? Začínali
jsme v nové hrušňové aleji, která prodloužila již vloni vysazenou
alej ke kříži za kaplí a nyní pokračuje přes bývalé popraviště
a remíz až k polní cestě. Tento nový počin zafinancovala Nadace ČEZ a moc jí za to děkujeme. Zástupci Nadace nás právě
v tuto sobotu navštívili a pan starosta, který se návštěvy ujal, je
provedl obnoveným lesoparkem. Při návratu se u zvonu znovu
setkali s částí brigádníků a vyjádřili svou velkou spokojenost
nejenom s využitím finančních prostředků Nadace, ale i s podobou parku.
Novým hrušním jsme pod vedením zkušených zahradnic
doplnili jutové „kabátky“ na kmínky, úvazy k zajištění rovného vzrůstu a plastové chrániče proti okusu zvěří. Skupina pra-
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Sebeobrana pro děti

Hororový ostrov 2015

Začátkem školního roku 2015 byl pod hlavičkou MC Budulínek a za podpory Grantového dotačního titulu města Dobřany
zahájen již druhý kurz sebeobrany pro děti ze čtvrtých až devátých tříd základní školy. Účastníci kurzu se zde učí základy ze
širokého spektra úpolových sportů, jako je například judo, box
i kick box, tedy pády, podmety, páky, údery a kopy. Nedílnou
součástí sebeobrany ovšem není jen umění boje, ale též fyzická zdatnost, psychická odolnost a připravenost čelit jakékoliv
nepříjemné konfrontaci, s kterou se můžeme v běžném životě
sekat. Nepříjemných a nebezpečných situací bohužel přibývá
a jsem rád, že existují rodiče, kteří se snaží eliminovat rizika
jakéhokoliv napadení či útoku na své dítě. Mezi rizikové situace
se řadí např. i šikana nebo fyzické a slovní napadení cestou ze
školy, ať už od spolužáků, nebo od neznámých osob, vrstevníků
či starších dětí…... Dětem hrozí mnohem více nebezpečí, než
si možná dokáží ony samy, stejně jako jejich rodiče představit.
Proto se je snažíme alespoň pomocí kurzů sebeobrany připravit
na možné nepříjemné situace a hlavně jim vysvětlujeme a učíme je, že existují možnosti, jak se těmto konfrontacím vyhnout
a naučené bojové techniky nemuset nikdy používat.

Dobřanští skauti ve spolupráci s městem Dobřany připravili již
12. ročník Hororového ostrova. Příprava letošního ročníku byla
opravdu radost. Do masek se nám přihlásilo přes 50 nadšenců, kteří si chtěli užít strašení. Nikdy jste zatím nemohli v lese
potkat více strašidel než letos, byl to rekord. Start jsme poprvé
posunuli na půl šestou a osvědčilo se to. V sobotu 31. 10. se
starý most opět zcela zaplnil lidmi. Je vidět, že vás stále ještě
bavíme a na naši akci se těšíte. Na strašidelné trase, která vedla
nově upravenou Martinskou stěnou, na vás čekali upíři, zombíci, maniaci, klauni, mumie, oběšenec, smrťáci a další šílené
bytosti. V cíli pak Marioneta předala pamětní listy a malou sladkou odměnu za statečnost. Přišlo vás opravdu hodně, ale do cíle
se dostalo „pouze“ 519 statečných jedinců. Ti, co se přišli bát,
mohli kolem 19. hodiny vidět na obloze poměrně vzácný úkaz –
průlet Bolitu. Byl to nádherný a velmi zvláštní pohled. Obrovský
DÍK patří všem kamarádům, ať už skautům nebo neskautům,
kteří vás s nadšením strašili. Díky moc, bez vás by to nešlo!!!!!!
Těším se na příští rok A VY SE TAKY TĚŠTE...
Šíša

Samozřejmě rozhodnutí rodičů je jedna věc, ale řekněme si
to na rovinu - bez zájmu dětí by se tento projekt vůbec nemohl
uskutečnit. Snažíme se je proto na trénincích zaujmout tak,
abychom počáteční zájem o sebeobranu proměnili v nadšení,
čehož jsou nám důkazem ti, kteří již náš kurz navštěvují druhým rokem. Absolventi kurzu pro začátečníky plynule přešli
do kurzu sebeobrany pro pokročilé žáky a výsledky jejich technicko-taktické přípravy jsou na velice dobré úrovni. Jistě ještě
máme co trénovat, ale musím jen chválit a vyzdvihnout jejich
nasazení při trénincích.
Často se setkáváme s dotazy, zda budeme pořádat kurz
i pro dospělé. Pro všechny tazatele a zájemce máme příznivou
zprávu☺ Na začátek roku 2016 připravujeme prvotní seminář
o sebeobraně, kde bychom provedli účastníky úvodem a ukázali možnosti dnešní sebeobrany, jako jsou slzotvorné prostředky, teleskopické obušky a jiné pomůcky umožňující napadené
osobě intenzivnější a účinnější obranu proti útočníkovi, či ve
většině případech proti několika útočníkům. A pokud se sejde
dostatečné množství zájemců, od února můžeme navázat dlouhodobějším kurzem s podrobnějšími informacemi, praktickým
výcvikem a v neposlední řadě se zvýšením fyzické kondice. Konkrétní datum, čas a místo konání zveřejníme v lednovém vydání
Dobřanských listů.
Za MC Budulínek Karel Fojtík, lektor kurzů sebeobrany
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PF 2016

Junák – Český skaut, středisko Zelený Šíp
Dobřany, z. s. přeje všem Dobřaňákům
krásné, klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2016 hodně zdraví, štěstí,
pohody a spoustu skvělých zážitků.
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Výtvarný víkend

Na Tři krále do Radbuzy

V sobotu 7. listopadu 2015 pořádali pionýři ve své klubovně Výtvarný víkend pro širokou veřejnost. Sešlo se sice méně
zájemců než jsme čekali, ale ti co přišli, se nenudili.
Mimo vánoční přáníčka si vytvořili dvě ozdoby na stromeček
– pavoučka a hvězdičku, ale zkusili si i výrobu pískových obrázků. Škoda jen, že odpoledne bylo tak krátké, protože vyrábění
je moc bavilo.
L. Nejedlá

Na Tři krále do Radbuzy? Proč ne, řekli si dobřanští Mroži
a vzali zaniklou plovárnu u řeky z gruntu. Toto místo využívají
řadu let k zimnímu plavání. Voda je zde čistá, nezamrzá, a tak
se konečně přešlo od řečí k činu.
Zorganizovalo se pár brigád, což nelibě snášely manželky,
a začalo se sekat, řezat, pálit a kopat. Nejprve byly břehy osvobozeny od náletových dřevin, které svazovaly provazce divoce
rostoucího chmele. Na zbylých místech vykoukla tráva, ukrytá po dlouhá desetiletí v pralese žahavých kopřiv a trnitého
ostružiníku. Obnovy se dočkal i kamenný břeh z nesmrtelné
žuly. Podařilo se i dokonce to, v co nedoufali ani místní pamětníci. Totiž odkrytí druhých kamenných schodů, odpočívajících
hluboko pod nánosem zeminy. Nacházely se v prostoru dřevěné
převlékárny, která zde stávala až do šedesátých let, kdy ji snad
uštědřila poslední ránu velká voda, po níž nadobro zmizela.
Naštěstí nezmizela dřevěná náplavka. Několik metrů se podařilo zrekonstruovat, což usnadňuje vstup do vody. Ten se bude
jistě hodit i přes léto, protože areál prochází pozvolnou obnovou
a koryto řeky se tímto prosvětlilo, čímž se paprsky slunce znovu
po dlouhé době podívají až na hladinu řeky Radbuzy.
Dovolujeme si tedy pozvat naše spoluobčany na 4. ročník
Tříkrálového koupání. Akce se bude konat v neděli 10. 1.
2016 od 14:00 hodin v místech bývalé dobřanské plovárny nad
jezem za fotbalovým hřištěm. Dostavte se v hojném počtu a podpořte otužilce, až se budou nořit do vod chladné Radbuzy.
Petr Spálenka

„Džem“ před školou
Co je to za nesmysl? Chcete ho vidět? Přijďte se podívat kolem
půl osmé ke škole u náměstí. Uvidíte nefalšovaný trafic jam
– tedy opravdu hustý dopravní ruch.
Jedno auto za druhým, míjí se, objíždějí, zastavují (i v křižovatce), občas se přes šířku silnice setkávají i čtyři auta – dvě
zaparkovaná a dvě projíždějící. Situace je nepřehledná a pro
nás děti nebezpečná.
11. listopadu jsme my, kluci a holky ze Senátu, monitorovali dopravní situaci před školou. Obousměrně během dvaceti
minut projelo bezprostředně kolem školy 86 aut.
12. listopadu jsme se ve třídách ptali dětí na to, jak se dostávají do školy.
1. tř.

2. tř.

3. tř.

4. tř.

5. tř.

∑

Rok 1935, foto: M. Suchomel

1. otázka: Kdo chodí do školy pěšky?

45

40

47

45

52

229

24

6

146

2. otázka: Kdo jezdí do školy autem?

58

29

29

3. otázka: Kdo z vás vystupuje z auta až před školou (před hlavním
nebo bočním vchodem)?

41

25

23

21

11

121

Pozn.: někdo se hlásil víckrát – podle toho jak kdy ☺

13. listopadu jsme monitoring opakovali. Aut bylo dokonce 110!
Vážení rodiče – řidiči, pomozte tuto situaci řešit. Neparkujte
v bezprostřední blízkosti školy. Využijte možnosti zaparkovat na
náměstí, případně najděte jiný způsob, jak bezpečně dopravit do
školy své dítě s ohledem na bezpečnost ostatních dětí.
Děkujeme.
Organizátoři monitoringu
z Dolní sněmovny Senátu ZŠ Dobřany

Rok 2015, foto: P. Spálenka
Na současné fotografii je vidět jen zlomek opravené náplavky a mola.
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Přehled tanečních a pěveckých
vystoupení „Dobřanských bábinek“
za rok 2015
1. 1. Novoroční vycházka do Nové Vsi, 21. 2. Babský bál - Dobřany, 11. 3. Vejprnice - DPS, 21. 3. Hradec u Stoda - setkání
seniorů, 16. 4. Dolce - setkání seniorů, 16. 5. Štěnovice - Jarní
vínek, 16. 5. Plzeň - Senioři baví seniory, 19. 5. Praha - Senát,
13. 6. Hněvnice – 900 let založení obce, 17. 6. České Budějovice
- Seniorská píseň, 18. 6. Horní Bříza DPS, 24. 6. Křest vlajky:
Dobřanské Bábinky, 25. 6. Náchod - DD+DPS, 2. 7. Vejprnice
- DPS, 7. 10. Letiny - Domov pro seniory, 20. 12. Dobřany kostel sv. Mikuláše

2. 5. se „bábinky“ aktivně účastnily oslav 70. výročí osvobození Dobřan.
22. 6. – 24. 6. jsme uvítali přátele z partnerského slovinského města Brežice. Bábinky připravily pro tamburašský orchestr
mnoho sladkých dobrot a podílely se na zajištění programu po
celý pobyt. Na závěr jim zazpívaly a zatancovaly.
Několikrát ročně připravujeme krátké, žertovné vystoupení
pro KD /Loudů/ v Dobřanech.
Členky souboru jezdí společně na ozdravné týdenní wellness
pobyty, kterých se pravidelně účastní cca 80 %. V tomto roce
jsme vybraly Poděbrady.
Organizujeme také vycházky do okolí Dobřan, Nové Vsi, výlety
na Šumavu aj.
Některé „bábinky“ se zúčastnily návštěvy partnerských Dobřan v Orlických horách, kde jsme navázaly přátelství s tamními
seniorkami, a už se moc těšíme na další setkání s nimi.
2. 7. 2015 jsme byly pozváni manželi Vozárovými na třetí
ročník „Zahradní párty“. Bylo to krásné odpoledne plné zpěvu
a veselí!
Z našeho výčtu je zřejmé, že nezahálíme!! Nejenže přinášíme
radost našim posluchačům, ale také samy sobě.
Chtěly bychom poděkovat řediteli ZUŠ J. S. Bacha p. Vozárovi
za vedení a podporu, stejně tak i pí uč. Vozárové, naší sbormistryni za její péči.
Děkujeme manželům Boučkovým - doprovod na heligonku
a choreografie našich tanečních pásem - za čas, který nám
nezištně věnují. Paní Blažkové za příkladné vedení naší kroniky
a rýmovaná úvodní slova, která připravuje ke každému z našich
vystoupení.
Děkujeme také městskému úřadu za podporu našeho souboru!
Vždyť my se snažíme reprezentovat naše město co nejlépe!
O tom, že se nám to daří, svědčí narůstající zájem o naše
vystoupení.
Za „Dobřanské bábinky“
M. Paroubková
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Klub důchodců 2O15
Stejně jako loni, i letos KLUB DŮCHODCŮ připravil několik
akcí.
Zájezdy a divadla zajišťuje pí Jaroslava Tothová. Jsou pečlivě
připravené a je o ně veliký zájem.
Jezdí s námi nejen členové Klubu ale i ostatní senioři z Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu.
Zájezdy: zámek Blatná s krásnou oborou, zámek Lnáře, klášter Plasy, ZOO Plzeň
Plzeň: SENIOŘI BAVÍ SENIORY, kde vystupovaly i DOBŘANSKÉ BÁBINKY
Mariánská Týnice, KLÁŠTER A POUTNÍ KOSTEL
Litice – na krásný TAMBURAŠSKÝ koncert ze Slovinska jsme
byli pozváni p. ředitelem Janem Vozárem, moc mu děkujeme
Divadla:
Plzeň - POLSKÁ KREV
Pluto - PLETKY ŠTRAUSOVY OPERETKY
Káčko - Kolovečtí: SAUNA, Přeštičtí: SLUNCE SENO A PÁR
FACEK PO PŘEŠTICKU
V Klubu pořádáme oslavy, přednášky, besedy, různá posezení.
Docházejí k nám děti z družiny se svojí pí vychovatelkou V. Malou,
Dobřanské Bábinky, děti ze Základní umělecké školy J.S.Bacha.
O pohoštění v Klubu se nám obětavě stará pí A. Pošarová.
Kulatá jubilea nad 80 let měli: pí M. Zavadilová 85 let,
pí J. Mašková 85 let, p. E. Jírovec 80 let, pí I. Kosnarová 80 let,
pí V. Kaderová 90 let, naše nejstarší členka. Oslavencům jsme
popřáli a obdarovali je kytičkou a bonboniérou.
Pan E. Jírovec s p. F. Boučkem hrají a zpívají k poslechu,
někteří si i zatancují.
Paní I. Kosnarová zajišťuje fotodokumentaci.
V roce 2016 v únoru budeme mít Babský bál, v lednu divadlo:
opera „ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA“, v březnu připravujeme oslavu 50 let od založení KLUBU DŮCHODCŮ.
Pan starosta M. Sobotka, pí místostarostka a senátorka
D. Terelmešová a místostarostka L. Tomanová nezapomínají přicházet mezi nás, vyslechnou naše připomínky i poradí.
K MDŽ obdarují ženy květinou a dobrým slovem.
Pan ředitel Jan Vozár chodí jubilantům poblahopřát a předat
malý dárek.Velkým dárkem pro nás je zpěv a hraní na hudební
nástroje dětí a jejich učitelů ze ZUŠ J.S.B. Dělají nám tím velkou radost, vždy se na ně těšíme.
Děkujeme městu a všem, kteří na nás nezapomínají a podporují nás.
Jarmila Štěpařová

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Rybáři

Zahrádkářské rady a zajímavosti

Koncem října a téměř do konce listopadu se
teploty pohybovaly nezvykle vysoko, a tak stále ještě bylo možno ulovit kapra. Také se mi
jich povedlo několik ulovit, v listopadu jsem
pak chytil dvě štiky 65 a 55 cm.
S dětským kroužkem jsme byli v říjnu dvakrát na Kotynce. Chtěli jsme, aby si děti ještě zachytaly, na
řece šlo v té době lupení. Ale vůbec se nedařilo. Při účasti 810 dětí se chytilo poprvé asi 5 a podruhé asi 4 kapříci. A to se
ještě dostavili asi tři tatínkové s namíchaným krmením a místa
dětem provnadili. Od listopadu se již scházíme jen v klubovně
a děti se připravují na zkoušky pro získání rybářského lístku.
Výlovy rybníků jsme ukončili 24. 10. - Montajch a Horní Černoblata. Větší ryby byly nasazeny do řeky, menší se zakomorovaly na Kotynkách. Zjara se pak sloví a znovu nasadí do vylovených rybníků. Plánovaná výměna požeráku na Montajchu
se odložila na příští rok, přednost dostalo vybudování nového
napouštěcího objektu na Montajchu a úprava stávajícího na
Černoblatech. Obojí bylo provedeno 7. a 13. 11.
Od r. 2016 nastává změna termínu zaplacení členského příspěvku – je prodloužen do 30. dubna. Tomu byly přizpůsobeny
i termíny výdeje povolenek na r. 2016:
St 30. 12. 2015
17:00-18:30
So 9. 1. 2016		
09:00-11:00
St 20. 1.		
17:00-18:30
So 27. 2.		
09:00-11:00
St 17. 3.		
17:00-18:30
St 27. 4.		
17:00-18:30

Prosinec je měsíc dlouhých temných večerů, krátkých dní
s nízkou oblohou a prvním sněhem. Čas podzimní se chýlí ke
svému konci a nastává zima. Teploty se pohybují kolem nuly,
celodenní mrazy však v nižších polohách zpravidla v této době
ještě nebývají. Stromy mají období vegetačního klidu, proto
v ovocné zahradě nebudeme mít mnoho práce.
Ovoce uskladněné ve sklepě pravidelně kontrolujeme, dozrávající konzumujeme nebo zpracováváme, skládkovými chorobami napadené ovoce neprodleně odstraňujeme, abychom zabránili šíření infekce. Sklep vydatně větráme. Pokud na stromech
zůstaly shnilé (mumifikované) plody, odstraňujeme je a likvidujeme. Nenecháváme je ani ležet pod stromy, infekce by se z nich
snadno šířila.
Nejlépe do Vánoc odebereme za bezmrazého dne rouby peckovin, které uchováváme ve vlhkém sklepě, nebo je založíme
do půdy k severní patě stromu, případně do nádobky vlhkého
písku. Rouby odebíráme pouze ze zdravých stromů, jednoleté
výhony z obvodu koruny. Nebereme bujně rostoucí výhony ze
středu koruny, tzv. „vlky“. Přikrmovat ptáky je vhodné, avšak
pouze v případě tužších mrazů a sněhové pokrývky, kdy si
nemohou obstarat potravu sami.
Začátkem měsíce (na sv. Barboru) můžeme nařezat plodné
větve třešně nebo i jiných stromů a dát do vody do vázy, kde
nám při pokojové teplotě do Vánoc vykvetou, budeme mít pěknou připomínku jara. V zeleninové zahradě na konci roku bilancujeme, co se nám podařilo vypěstovat, vše ale záleží na počasí,
a jelikož byl rok hodně suchý, nedařilo se okurkám ani jiné zelenině. Poučíme se z chyb, které jsme udělali, a již se začínáme
těšit a připravovat na novou sezónu. Prohlédneme osivo, které nám zůstalo, a zkontrolujeme datum použití. Můžeme začít
s přípravou plánku osevního postupu, jehož zásady (střídání
plodin podle nároků na hnojení chlévským hnojem a nároků na
výživu, náchylnosti k chorobám, požadavkům na vodu) mají být
splněny. Je ten pravý čas se v klidu porozhlédnout po zahrádce, co by se dalo v příštím roce ještě zlepšit. Zamyslíme se nad
novými úpravami a stavbami v zahradě a potřebou zakoupení
zahradního nábytku. Také naplánujeme použití přípravků pro
ochranu před chorobami a škůdci i použití hnojiv. To nám ušetří drahocenný čas během sezóny. Dokončujeme sázení česneku
a do skleníčku zaryjeme chlévský hnůj.
V prosinci je podle čínské medicíny potřeba posilovat tlusté
střevo, které je konečným úsekem trávicí trubice, kde probíhá závěrečné zahušťování a vyměšování potravy z těla. Sliznice
tlustého střeva nemá klky, jen nízké řasy a neprodukuje žádné trávicí šťávy. Na povrchu sliznice se nacházejí prostředky
imunitní obrany. Žít zdravěji nám pomáhají byliny. Ostružinové
listí uklidňuje sliznici střev, působí protizánětlivě a regeneruje
celé tělo. Čaj z ostružinového listí zmírňuje a léčí koliky, uklidňuje žaludek. Používá se jako prostředek proti průjmu.
Zahrádkáři přejí všem čtenářům Dobřanských listů krásné,
pohodové Vánoce a úspěšný a šťastný rok 2016 prožitý ve zdraví.
Podpořeno z Grantového dotačního titulu města Dobřany.
Výbor ČZS

Školení nových členů proběhne v sobotu 13. 2. od 9:00, dostanou písemnou pozvánku. Zájemci o členství v ČRS si mohou
vyzvednout přihlášku každý pátek od 17:00 v rybárně v Plzeňské ulici, č.p. 1048. I pro r. 2016 platí, že děti do 15 let, které
začnou v r. 2016 chytat, obdrží svoji první povolenku zdarma.
Termín odevzdání vyplněného sumáře úlovků zůstává 15. 1.
Rybářský bál se uskuteční 19. 2.
Výroční členská schůze ČRS MO Dobřany se bude konat 19. 3.
Ceny povolenek na r. 2016 zůstávají na úrovni letošního roku.
Cena územní povolenky pro vody MP i P:
Dospělí
1 300 Kč
Mládež, IVM
650 Kč
Děti do 15 let
250 Kč
Vladislav Šefl

Přehled plesů v Kulturním domě PN v Dobřanech od začátku roku 2016:
Myslivecký ples – 9. 1.		

Společenský ples – 12. 2.

Dětský maškarní bál – 24. 1.

Rybářský ples – 19. 2.

Sportovní ples – 29. 1.		

Babský ples – 20. 2.
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TJ Snack Dobřany - hokejbal

MUŽI – 1. ČESKÁ NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ
LIGA
Trenéři: Václav Šlehofer a Jan Matoušek
Mužský tým si v letošní sezóně nevede
špatně a v tabulce se pohybuje prozatím tam,
kde jsme také předpokládali. Což v praxi
znamená lepší střed. Útočit na jaře ze zadních pozic a potrápit
favority soutěže, to bude další krůček. Třeba jako loni. Nakonec
z toho bylo finále, ale zůstaňme při zemi. Soutěž je velmi náročná a navíc o dvaceti týmech. K naší skupině se totiž připojila
Morava a východ Čech. Stačí dvakrát po sobě prohrát a už jste
v dolních patrech vyrovnané tabulky. Poslední dvě utkání na
domácím hřišti se nám bodově zdařila, když jsme porazili Jihlavu 6:0 a Přelouč 3:2 po nájezdech. Pět bodů do tabulky nás
posunulo na čtvrtou příčku. Poslední podzimní kolo odehrajeme
30. listopadu opět doma a soupeřem nám bude Opava. Před
zimní přestávkou tak půjde o hodně…. Kdyby se už teď mohl
zhodnotit podzim, pak myslím, že z celkového pohledu můžeme
být s účastí v druhé nejvyšší soutěži a s hodně mladým kádrem
spokojeni.

STARŠÍ DOROST – EXTRALIGA
Trenéři: Václav Šlehofer a Jan Matoušek. Trenér brankářů: Jan
Marek, kondiční: Bohuslav Havránek
Extraliga dorostu se letos hraje prvně jiným systémem, když
v úvodní zkl. části je rozdělena do tří územních skupin. Naši
mladíci jsou přiděleni do skupiny Jih. S prozatímní pouhou jednou porážkou se pohybujeme okolo čela tabulky a to jsme i při
vší úctě k soupeřům předpokládali. Téměř všichni dorostenci
jsou vytěžováni i v mužských kategoriích, což bychom chtěli
zhodnotit především v budoucnu. Je to ale tzv. běh na dlouhou trať. Čili lepší je se držet zpátky a útočit ze zadních pozic.
K tomu všemu se snažíme přidat kvalitní tréninkovou přípravu,
neboť jsme přesvědčeni, že tudy vede cesta ke sportovním úspěchům. V zimní přestávce, která prosincem začíná a koncem
února končí, se právě na tréninkový cyklus proložený zápasy
určitě a tradičně zaměříme. Aktuálně jsme v tabulce druzí, ale
máme dva zápasy k dobru. Všichni umíme počítat, když je ve
hře 6 bodů…. Chcete být úspěšní? Pak určitě víte proč trénovat! Ale to už u nás vědí i nejmladší Šnečci z přípravky.
Extraliga staršího dorostu

Tabulka mužů v 1. NHBL

1.

HBC Plzeň

2.

Snack Dobřany

10

8

0

0

2

69:17

24

8

7

0

0

0

47:5

21

3.
4.

Blatná Datels

10

7

0

0

3

56:25

21

Pedagog ČB

10

6

0

0

4

34:28

18

5.

Suchdol n./L.

6.

Olymp J. Hradec

7.

HBC Zliv

1.

Rakovník

16

14

2

0

0

83:20

46

2.

SK Jihlava

15

11

1

0

3

61:26

35

3.

Přelouč

15

9

0

2

4

57:33

29

4.

Snack Dobřany

14

8

2

0

4

59:33

28

5.

Polička

14

8

1

2

3

52:28

28

6.

SHC Opava

14

8

1

2

3

43:30

28

7.

Plzeň-Litice

15

7

2

1

5

48:45

26

8.

Olymp J. Hradec

15

8

0

1

6

54:48

25

9.

Rondo Teplice

13

6

1

2

4

41:23

22

10.

Svítkov Stars

15

6

1

1

7

56:57

21

11.

Tatran Třemošná

15

6

1

1

7

46:53

21

12.

Chlumec n./C.

13

4

2

1

6

35:47

17

13.

Č. Třebová

15

4

1

2

8

34:54

16

14.

HBK Bulldogs Brno

15

5

0

0

10

40:63

15

15.

Nové Strašecí

15

4

1

1

9

40:66

15

16.

CSKA K. Vary

14

4

1

1

8

41:83

15

17.

Tygři M.Boleslav

15

4

1

0

10

39:62

14

1.

Snack Dobřany B

12

10

0

0

2

93:33

30

18.

Kovodemont Most

15

4

0

2

9

30:54

14

2.

Cannibals Č. Bříza

11

7

1

0

3

57:37

23

19.

Kelti 2008

14

3

2

0

9

46:53

13

3.

Horní Bříza B

11

7

0

1

3

57:38

22

20.

Suchdol n./L.

15

3

0

1

11

35:62

10

4.

Taurus Plzeň

11

6

0

0

5

49:51

18

5.

Plzeň-Litice

10

3

0

0

7

25:40

9

6.

Chvojkovice Brod

12

3

0

0

9

31:69

9

7.

Černíkovice

11

2

0

0

9

29:73

6

A-tým mužů po výhře v Chlumci nad Cidlinou
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8

2

0

0

6

14:45

6

10

2

0

0

8

10:61

6

8

0

0

0

8

6:55

0

MUŽI B – KRAJSKÁ LIGA ZÁPAD
Trenéři: Daniel Kovářík, Jaroslav Kočka a Václav Šlehofer
Sice jsme už dvakrát klopýtli, ale i porážka ke sportu patří.
Tahle soutěž je především pro kluky, kteří nejsou tolik vytížení
v mužském áčku či dorostu. Navíc k sobě mají starší zkušenější
hráče, takže o herní praxi nepřichází. Zatím naše mužská rezerva opanuje Krajskou ligu – Západ. Jarní část napoví, zda se
i s tímto týmem budeme případně ucházet o vyšší soutěž.
Krajská liga Západ

MISTROVSTVÍ ČR – STARŠÍ ŽÁCI + PŘÍPRAVKA
– REGIONÁLNÍ TURNAJE
Trenér: Petr Úbl, vedoucí: Luboš Duchek a Ladislav Gawenda
S touto kategorií máme ty nejlepší zkušenosti. Šnečci mají
hokejbal pod vedením Petra Úbla především jako hru a o to
nám jde, tak jsme si to i nastavili. Výsledky jsou v této fázi až
na druhém místě. Přesto jsou to kluci, kteří jsou oproti jiným
týmům ročníkově ne příliš ideálně poskládáni. Jinými slovy:
Jsou oproti soupeřům z převážné většiny i o několik let mladší.
Přesto mají na svém kontě i zasloužené výhry.

SPORT
Naposledy to v naší Snack aréně odnesl Jindřichův Hradec,
když utrpěl debakl 9:1. Šnečci se opravdu činili. Také naše přípravka válí, na posledním turné v Třemošné porazila Karlovy
Vary 7:2 a remizovala s domácím Tatranem 2:2. I tady jde především o dobrý pocit a radost ze hry, nikoliv o výsledek. V plánu
máme dvě tradiční celoklubová soustředění, nejspíš opět na Přijde. Pojedeme tam se všemi klubovými kategoriemi, což v praxi
znamená – od nejmladšího žáčka, až po nejstaršího matadora.
I tím naše nejen sportovní vazby řádně utužíme a provážeme.
Přijďte si i Vy a Vaše děti zahrát hokejbal na pravidelné tréninky v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin. Hokejka, bezva sport
a skvělá parta - to je dobřanský hokejbal!
Mistrovství ČR sk. Jih – st. žáci
1.

Blatná Datels

10

7

0

2

1

33:16

23

2.

Suchdol n./L.

12

6

1

1

4

52:31

21

3.

Pedagog ČB

9

5

2

0

2

37:11

19

4.

Snack Dobřany

10

6

0

0

4

41:31

18

5.

HBC Prachatice

12

4

1

1

6

32:33

15

6.

Olymp J. Hradec

11

0

0

0

11

13:86

0

Kluci šikovní, pohybově talentovaní, ročníku narození 2004
a mladší jsou vítáni do našich řad přípravky. Podrobnější info
o klubu TJ Snack Dobřany najdete na stránkách www.snackdobrany.websnadno.cz
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Rallycross
Pro Standu Brunáta 22. závodní sezóna lépe skončit nemohla. Vyhrál dva seriály. V Domažlicích se už několik let závodí
o Chodský čakan. Od prvního závodu nebylo pochyb, kdo chce
opět tuto trofej domů. V devíti závodech nasbíral 125,5 bodu
a o 7,5 bodu zvítězil. V kategorii 4x4 dělalo Standovi konkurenci 21 závodníků z Německa. Dokázal tak vyhrát jako jediný
Čech a ještě s dieselovým Seatem Leon.
Letos byla opět vypsána Česká trofej historických automobilů. Tyto závody se jedou společně s Mezinárodním mistrovstvím České republiky. Sérii pěti závodů odstartoval slovenský
Slovakiaring, následovaly naše Sedlčany, Sosnová, opět Sedlčany a na závěr rakouské Fuglau. Standa dokázal se svým autem BMW E30 nasbírat 73 bodů a kraloval ve své kategorii do
1600 ccm, kde bylo 12 závodníků.
Tyto dvě velké výhry si Standa nadělil ke svému životnímu
jubileu, když všechny závody v Domažlicích odjel se startovním
číslem 50.
Ohromná pochvala patří RC týmu Dobřany, poděkování
reklamním partnerům, mechanikům a všem příznivcům za
podporu.
Standa Brunát a RC team Dobřany přeje všem klidné prožití
Vánoc a vše nejlepší do roku 2016.
Petr Šístek
www.brunatracing.cz

B-tým mužů po výhře nad Taurusem v Plzni

Přípravka po turné v Třemošné
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Regionální přebory ve stolním tenisu
Předposlední
listopadový
víkend se nesl ve znamení
Regionálních přeborů ve stolním tenisu. V sobotu zavítali naši borci do Stodu, kde
své síly změřili muži a ženy,
načež neděle patřila mladším
a starším žákům, jejichž klání
se odehrálo v domácím prostředí dobřanské sokolovny.
V těchto turnajích jde o hodně. Vítěz turnaje je titulován
Regionálním
přeborníkem
a v neposlední řadě jsou ve
hře i postupová místa na přebor Krajský.

Filip Umner a Šimon Uhlík
A jak to dopadlo?
Sobotní soutěž mužů dokonale ovládli naši borci, a to
v silné konkurenci zejména
ještě do nedávna ligových
borců ze Stodu. Již první
semifinále mělo velmi vysokou úroveň a taktéž se zde
zrodilo
první
překvapení,
když náš hráč Milan Obertík

ml. zaskočil svou oboustranně útočnou hrou v Německu
hrajícího Jana Roubíčka, taktéž odchovance dobřanského
stolního tenisu. Obecně se
od Jana Roubíčka očekávala obhajoba loňského titulu,
ovšem Milan Obertík ml. byl
v letošním roce proti a vystavil největšímu favoritovi na
titul stopku již v semifinále.
Svoji velmi dobrou výkonnost,
kterou prokazuje v nejvyšší krajské soutěži družstev
mužů, tentokrát naplno prodal i v tomto semifinálovém
zápasu. Milan odehrál semifinále ve velkém stylu a zejména z bekhednové strany svého
soupeře výrazně převyšoval.
Po pěkném a atraktivním boji
svého soupeře porazil 4:2
a stal se tak po zásluze prvním finalistou. Ve druhém
semifinále se o postup do
finále utkal stodský Súkeník,
který se ve čtvrtfinále postaral o druhé překvapení, když
porazil jednoho z favoritů na
titul, Rocha, s naším Markem
Vohradským. Marek papírově
slabšího soupeře nepodcenil
a stal se tak druhým finalistou. Finále se tedy neslo ve
znamení dobřanských borců.
Milan Obertík ml. začal finále
ve velkém stylu a Markovi po
tři sety nedával příliš šancí.
Milan, pravděpodobně ukolébán hladkým průběhem finále, však v nasazeném tempu
poněkud polevil, čehož trpělivě hrající Marek Vohradský
dokonale využil. Finále nako-

nec skončilo výsledkem 4:3
ve prospěch Marka Vohradského, který se tak po zásluze
stal novým Regionálním přeborníkem. V boji o třetí místo Jan Roubíček neponechal
nic náhodě a kromě bronzové
medaile si zajistil i třetí postupové místo na přebor Krajský.
Překvapivého vítěze měla
i soutěž čtyřher mužů, kde
si titul zajistila dvojice Karel
Baxa (Slavoj Stod) a Jan Roubíček (zahraničí). Stále velmi
dobrou výkonností a nadšením pro stolní tenis oplývající Karel Baxa se tak stal ve
svých 76 letech pravděpodobně historicky nejstarším Regionálním přeborníkem mužů.
Oproti létům minulým, kdy
se Regionální přebor žáků
konal zpravidla za účasti
výhradně dobřanských bor-

ců, měl letos tento turnaj
nad poměry slušné obsazení.
Tradičně početné zastoupení v turnaji měl samozřejmě
domácí oddíl, dále se zúčastnili borci z Přeštic, Stodu
a Starého Plzence. Domácím borcům se dařilo a ve
všech obsazených kategoriích
dosáhli medailových umístění. Cenné kovy za domácí
získali v kategorii mladšího
žactva Filip Umner za druhé
místo a Šimon Uhlík za místo
třetí. V soutěži čtyřher si oba
jmenovaní dokráčeli až pro
titul Regionálních přeborníků. V kategorii staršího žactva se pak shodně na třetím
místě umístili domácí borci
Tomáš Duchek a Oliver Lang.
Bronz společně vybojovali i ve
čtyřhře.
Bc. Luděk Reitšpies

vpravo Oliver Lang a druhý zprava Tomáš Duchek

Pivnice Hájek–Hájková
►	Dne 24. 12. 2015 se v pivnici Hájek-Hájková pořádá již 16. ročník v degustaci bramborového salátu. Velká cena Josefa Šnebergra začíná od 10:00 hod. přijímáním vzorků donesených jednotlivými výrobci. To potrvá až do 11.15 hod. Potom dojde
k samotné degustaci a hodnocení jednotlivých vzorků. Ve 12.30 hod. budou vyhlášeny výsledky a budou předány hodnotné
ceny. Těšíme se i na Váš vzorek o hmotnosti 200 g. Manželé Hájkovi s personálem
► 25. 12. Vánoční diskotéka od 20.00 hod. Hraje DJ Kečup. Vstup 50 Kč.
►	Dne 31. 12. Vás zveme do pivnice Hájek-Hájková na Silvestrovský večer. Vstupné je 50,-Kč. K tanci a poslechu hraje DJ
ŠELMA - Míra Sikyta. Začátek ve 20.00 hod.
► 	 Dne 1. 1. 2016 v 0.30 hod. přivítáme Nový rok tradičním ohňostrojem. Vše proběhne před pivnicí Hájek-Hájková.
Přejeme všem svým zákazníkům, obchodním partnerům, občanům města Dobřany a všem lidem dobré vůle příjemné prožití svátků
vánočních, veselého Silvestra a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2016. Manželé Hájkovi a personál pivnice.
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Turisté vás zvou
8. prosince
Z PŇOVAN DO STŘÍBRA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 hod. (z Plzně v 9,05 hod.) do Pňovan. Půjdeme cyklostezkou č. 37 kolem přehrady k Valečkovu mlýnu
a pak do Vranova. Cyklostezka nás dále povede k řece Mži - k lávce. Zde přejdeme přes řeku na modrou tz.
a po ní dojdeme až do Stříbra. Délka vycházky 14 km. Odjezdy
vlaků: 14,30 sp, 15,32 sc, 16,30 sp. Vedoucí Jindra Šmatlák.
12. prosince
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Akci pořádá odbor KČT Zbuch na trasách 10–30 km. Start
v Dobřanech na nádraží ČD v 8,00 hod. Půjdeme přes Novou
Ves, Líně a Červený Újezd do Zbuchu. Délka vycházky 11 km.
Zde můžete pochod ukončit a vrátit se vlakem. Dále pokračujeme ze Zbuchu přes Novou Ves do Dobřan. Délka celé vycházky
19 km. Vedoucí Karel Bohmann.
15. prosince
PLZEŇSKÝ OKRUH
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 hod. do Plzně. Půjdeme
kolem plzeňských rybníků a vycházku zakončíme v pivovaru
GROLL. Délka vycházky 10 km. Předpokládaný odjezd z Plzně
v 16,11 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
19. prosince
NS Z ČERVENÉHO POŘÍČÍ DO ŠVIHOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 do Červeného Poříčí. Povede nás zelená tz. od vlaku přes Červené Poříčí do Lhovic. Dále
půjdeme neznačenou lesní cestou do Ježov, kde zhlédneme zámek, a zelená tz. nám ukáže cestu do Chlumské. Přejdeme na
cyklostezku 2042 a po ní dojdeme do Švihova. Délka vycházky
17 km. Stoupání 360, klesání 350 m. Odjezd vlakem v 16,15
hod. Vedoucí Luboš Kučera.
22. prosince
Z BOROV PŘES TANEČEK DO PŘEŠTIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. do Borov. Půjdeme cestou kolem mlýna do Nezdic, kde uvidíme zelenou tz., která nás
dovede na silnici pod Zelenou Horou. Vystoupáme na Taneček,
vrátíme se na cyklostezku 2186, která nás dovede do Příchovic.
Po žluté pak dojdeme do Přeštic na vlak. Délka vycházky 12 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
26. prosince
Z PŘEŠTIC DO PŘÍCHOVIC A ZPĚT – odpolední
Odjedeme z Dobřan vlakem ve 12,29 hod. do Lužan. Prohlédneme si park kolem zámku a půjdeme kolem řeky do Příchovic
na Betlém. Po prohlídce se vrátíme do Přeštic na vlak. Vedoucí
vycházky Sváťa Leitl.
29. prosince
ZE STODU PŘES VÝTUŇ DO MERKLÍNA
Odjedeme z Dobřan v autobusem (zastávka u benzinky) v 7,10
hod. do Stodu. Půjdeme na náměstí, odtud po žluté tz. na Výtuň
a zde odbočíme po modré do Merklína. Délka vycházky 17 km.
Převýšení 252, snížení 231 m. Vedoucí Jindra Šmatlák.
1. LEDNA 2016		
VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH

Turisté, přátelé turistů a všichni, kdo se chcete projít a přivítat
nový rok 2016, přijďte na Šlovický vrch. Začínáme ve 13,00
hod. Přístupové cesty jsou: od skladu Penny a od panelárny.
2. ledna
KOLEM ŘEKY DO LHOTY A PŘES MĚSÍČNÍ STRÁŇ ZPĚT
Sejdeme se u kruhového objezdu ve 13,00 hod. Půjdeme kolem
řeky do Lhoty a přes Měsíční stráň do Dobřan. Délka vycházky
10 km. Vedoucí Karel Bohmann.
5. ledna
Z PLEŠNICE PŘES HRAD BUBEN A NOVOU HOSPODU
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 hod. (z Plzně v 8,08 hod.) do
Plešnice. Půjdeme na hrad Buben /Lurdská madona/ a pokračujeme k přehradě, přejdeme řeku Mži a neznačenou cestou
dojdeme na Novou Hospodu. Zpět odjedeme v 15,05 hod. – BUS.
Délka vycházky 12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme
za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek

Rozloučení s rokem kultury 2015
Letos zažila Plzeň jako
Evropské hlavní město kultury více než 600 akcí. Divadlo, koncerty, výstavy, akce
ve veřejném prostoru, nový
cirkus... Do povědomí umělecké veřejnosti se vrátili
plzeňští rodáci, Jiří Trnka,
Gottfried Lindauer i Ladislav
Sutnar, v duchu loutkářské
tradice se městem prošly
obří španělské loutky, na
které se přišlo do ulic podívat sto tisíc lidí. Na industriální tradici navázal nově otevřený
areál Kreativní zóny DEPO2015, propojující umění s podnikáním. Kultura se stala každodenní součástí života města, které
bylo dříve známé jako metropole průmyslu a piva. Přestože řada
akcí bude mít pokračování i v příštím roce, v polovině prosince přijde čas se s titulem Evropského hlavního města kultury
rozloučit.
„V rámci slavnostního zakončení projektu nechystáme opulentní oslavy, ale chceme si společně připomenout zážitky z pestrého
kulturního programu a poděkovat divákům, umělcům i partnerům, kteří se na této výjimečné akci podíleli,“ vysvětluje programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.
Rozloučení s kulturním rokem v týdnu od 7. do 12. prosince
nebude jednou velkou akcí, naopak nabídne řadu akcí, které
zaujmou různé skupiny diváků. Společně s Malým tanečním
orchestrem Universal Divadla Sklep oslavíme 140. narozeniny Adolfa Loose, s Plzeňskou filharmonií a aktuálně nejzářivější hvězdou českého operního nebe Adamem Plachetkou vás
pozveme na operní gala do DEPO2015, kde se ve spolupráci
s plzeňskou firmou Horsefeathers odehrají také snowboardové závody evropského formátu. Vyvrcholením rozloučení bude
pokus o světový rekord s nejdelším fotoalbem, do kterého vybereme fotografie z akcí roku 2015 a které si pak budete moci
odnést domů na památku.
Podrobný program najdete na www.plzen2015.cz/zakonceni.
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
TIPY NA DÁRKY POD VÁNOČNÍ STROMEČEK

4.990 4.990,-

2.999,-

2.990,2x AKU

Aku vrtačka BS 18

+ ZDARMA
KVADROKOPTÉRA
V HODNOTĚ
1.290,- Kč

18 V/ 1,3 Ah, 2 rychlosti
0 – 450/ 1600 ot./ min.,
záruka 5 let

ŠIROKÝ VÝBĚR
VÁNOČNÍCH HVĚZD,
RŮZNÝCH BAREV
A VELIKOSTÍ

Kufr s nářadím Basic

Multifunkční nářadí FME 650 K set

91 dílů, ideální skladba
pro první vybavení každé dílny

300 W, 10000 – 22000 kmitů/ min., elektronická regulace
otáček, v kufru, vč. 22-dílné sady příslušenství a adaptérů
pro řezání a broušení všech běžných materiálů, záruka 5 let

od

479,-

od

199,-

od

32,V sortimentu také řezané dánské jedle Nordmann!
Stojan na vánoční
stromek
pro kmene
až 11 cm,
rychloupínací systém

599,-

Vánoční stromky v kontejneru

Umělé vánoční stromky

široký výběr, nepoškozené kořeny

velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž

Široký výběr baněk a ozdob
různá balení, barvy a provedení
od

69,-

DÁRKOVÉ POUKAZY
Volitelná hodnota poukazů
Různé typy pro různé příležitosti
Platné ve všech
centrech

www.bauhaus.cz

/bauhauscz

Tato nabídka platí do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

15-12 Dobrany 190x250 CMYK.indd 1

13.11.15 11:43
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LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ

Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR
hledá nové zaměstnance do výrobního závodu Chlumčany
na tyto pracovní pozice:

ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

OBSLUHA KERAMICKÉ LINKY
jedná se zejména o profese:

Na problémy nejste sami

OBSLUHA LISU
OBSLUHA GLAZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
OBSLUHA PECE
OBSLUHA ROZPRACHOVÝCH SUŠÁREN

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Požadujeme:

Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

• vzdělání – vyučen nebo maturita
• spolehlivost, zodpovědnost
• práce je v nepřetržitém provozu

Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz

ŘIDIČ VZV
ŘIDIČ VZV – SKLADNÍK
Požadujeme:

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□ bydlení
□ rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)

•
•
•
•

vzdělání – SŠ nebo SOU
zkušenost s obsluhou VZV
platný průkaz VZV výhodou
spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost

MISTR VÝROBY

Vaším úkolem bude vedení výroby na linkách cut crash
(sokle, schodovky, lámání polotovarů)

Požadujeme:
- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru
- znalost výroby, znalost provozování a udržování strojních zařízení
- uživatelskou znalost práce s PC
- řidičský průkaz skup. B
-	spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, organizační a komunikační
schopnosti

Nabízíme:
• zaměstnání ve stabilní společnosti s řadou sociálních výhod
• zajímavé finanční ohodnocení
•	benefity pro zaměstnance (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, nadstandardní příplatky za noční
a odpolední směnu, závodní stravování, příspěvek na rekreaci a další)

Nástup dle vzájemné dohody.
Místem výkonu práce jsou Chlumčany, U Keramičky 448

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis společně s kontaktními údaji na adresu LASSELSBERGER, s.r.o., Ing. Doležalová
Markéta, U Keramičky 448, 334 42 Chlumčany
nebo na e-mail: marketa.dolezalova@cz.lasselsberger.com.
Vaše případné dotazy Vám rádi odpovíme na telefonním čísle
378 022 531, 730 196 153.

INZERCE
Firma APPLYCON s.r.o. přijme do svého nového sídla
a hlavní provozovny v Dobřanech pracovníka do pozice

asistentka/asistent vedení společnosti
Požadavky:
• Všeobecné znalosti, aktivní práce v MS Office
• Jazykové znalosti: angličtina aktivně, znalost němčiny výhodou
Zájemci se mohou přihlásit osobně, písemně či telefonicky na adrese firmy:
APPLYCON s.r.o.
Sokolovská 1008
334 41 Dobřany

e-mail:
Tel.:
Mobil:

info@applycon.cz
373 701 562
731 577 813

Firma APPLYCON s.r.o. přijme do svého nového sídla
a hlavní provozovny v Dobřanech pracovníka do pozice

operátor výroby
Náplň práce:
• Výroba kabelové konfekce
• Letování konektorů a miniaturních součástek na DPS
• Práce s moderními textilními materiály
Zájemci se mohou přihlásit osobně, písemně či telefonicky na adrese firmy:
APPLYCON s.r.o.
e-mail: info@applycon.cz
Sokolovská 1008
Tel.:
373 701 562
334 41 Dobřany
Mobil: 731 577 813

U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na pozici:

SKLADNÍK/CE
Hlavní činnosti:

• Montáž dílů		
• Logistika kooperací		

• Práce na PC
• Komise pro export

Požadujeme:

• OU/SOU/SŠ vzdělání • Znalost práce na PC • Základní čtení výkresů
• Manuální zručnost • Smysl pro pořádek a pečlivost • Ochota učit se novým
věcem • VZV - poskytneme školení • Jeřáb, vazač - poskytneme školení

Uchazečům nabízíme:

PRODEJNA KOVO – ELEKTRO
Náměstí T. G. M., Dobřany

Otevírací doba:
leden–únor 2016
pondělí–pátek 8:00 – 17:00
sobota
8:00 – 12:00
1.–10. 1. 2016

INVENTURA

• zázemí stabilní a rozvíjející se zahraniční společnosti • příjemné pracovní prostředí • možnost dalšího rozvoje • závodní stravování • týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu • příspěvek na penzijní připojištění • 1 směnný provoz
• smlouva na dobu neurčitou • další benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813
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INZERCE

Tř. 1. máje 1300, zdravotní středisko nad Penny marketem
„Všem našim stálým i novým zákazníkům přejeme plno radostných
dnů v nadcházejícím roce a příjemné prožití svátků Vánočních.
Zároveň srdečně děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se
na další spolupráci v roce 2016!“

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

Provozní doba: Dobřany: středa 9:00–17:00, pátek 7:30–15:00
Přeštice: pondělí–pátek 8:30–17:00, sobota 9:00–11:00
		
kontakt: 377 897 050, 776 260 822

www.aggeo.cz

Nově
otevřeno
Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky
NABÍDKA:
- smrk pichlavý
- borovice lesní

- borovice prostříhávaná
- jedle normandská

* zahájení prodeje 1. prosince 2014
* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

Řádková inzerce

►P
 ronajmu byt 2+1 Dobřany – Dobřánky, tuhé palivo – leden 2016,
dlouhodobě. Tel.: 731 118 271
 rodám 4 ks pneu 165/14 letní vzor. Cena po domluvě.
►P
Tel.: 734 494 826

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
PROSINEC 2015
P0

7. 12.

14 - 17

ST

9. 12.

14 - 17

ÚT

15. 12.

16. 12. 2015 – 15. 1. 2016 ZAVŘENO
Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex).
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.
Od dobřanského verpánku přeji příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů
Zbyněk Albl, švec

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy
Typografie: Kalous & Skřivan
Předsedkyně redakce: Jaroslava Umnerová

 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného nábytku.
►Č
Tel.: 775 285 102
 řijmu řidiče autobusu, rozšíření řidičského průkazu na sk. D případně
►P
zajistím. Tel.: 723 282 722
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Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 800 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
MOST ŠPIÓNŮ
3. 12. ve 20:00 hodin
11. 12. ve 20:00 hodin
(USA, thriller/drama, 141 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Steven Spielberg)

Svět po obou stranách železné opony
se propadá do šílené paranoie. Uplynulo už více než deset let od porážky
nacistického Německa a lidstvo teď
ohrožuje studená válka, napětí mezi
USA a SSSR je téměř hmatatelné. Když
v roce 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela
(Mark Rylance), sovětského špióna
žijícího v New Yorku, strach a mocenská nedůvěra se ještě více vystupňují.
Abel se ve skutečnosti jmenuje Viljam
Genrichovič Fišer, řídil síť agentů a do
Moskvy důmyslným způsobem odesílal kódované zprávy, i proto vyšetřování do dějin vstoupilo jako „Případ
dutého nikláku“. Americká vláda osloví
Jamese Donovana (Tom Hanks), uznávaného právníka z Brooklynu, aby se
chopil Abelovy obhajoby. Přes počáteční obavy jeho i rodiny a odmítání tak
nepopulární kauzy se Donovan nakonec rozhodne Abela zastupovat. Přes
počáteční obavy jeho i rodiny a odmítání tak nepopulární kauzy se Donovan
nakonec rozhodne Abela zastupovat.
Chce zajistit, aby byl podroben spravedlivému soudu. Donovan obdivuje
Abelovu sílu a loajálnost. Před soudem
přednese vášnivou obhajobou, aby
ho uchránil před trestem smrti. Abel
je v říjnu 1957 odsouzen na čtyřicet
pět let vězení. O tři roky později je
nad sovětským vzdušným prostorem
sestřelen americký průzkumný letoun
U-2 a jeho pilot Francis Gary Powers
(Austin Stowell) je zajat a odsouzen
k deseti letům vězení. CIA se obává, že
Powers bude krutými výslechy a tvrdými vězeňskými podmínkami přinucen k
odhalení přísně tajných informací. CIA
proto osloví Donovana a přesvědčí jej,
aby se stal členem záchranné mise.
Vstupné: 120 Kč
ALDABRA 3D
20. 11. v 17:00 hodin
ČR, rodinný, 73 min, přístupný, režie: Steve Lichtag)

Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných

živočichů, kteří obývají atol Aldabra,
kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují
o své přežití. Film není přírodopisným
dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody s neopakovatelným komentářem Oldřicha
Kaisera.
Vstupné: 150 Kč
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
4. 12. ve 20:00 hodin
5. 12. ve 20:00 hodin
(ČR, komedie, 86 min, přístupný od 15
let, režie: F. A. Brabec)
Pátý díl úspěšné série se značkou
Kameňák opět sleduje neskutečné
karamboly kolem starosty Pepana,
který tentokrát opravdu nemá klidný
adventní čas.
Zdá se, že Kameňákov neproslaví, protože nepřející občanští aktivisté mu
zhatili plán – postavit obří skokanský
můstek na nedaleké hoře Říp. A to si
přímluvu obstaral osobně u samotného pana prezidenta! Zázraky se však
dějí, zvláště o Vánocích, a prezident
ve finále jako vždy překvapí. Než ale
dospějeme k happyendu, u kterého se
dojme celý Kameňákov i celé lidstvo,
zažijeme během čtyř adventních týdnů
typický kameňákovský mumraj.
Vstupné: 120 Kč

TRABLE O VÁNOCÍCH
12. 12. ve 20:00 hodin
(USA, komedie, 107 min, přístupný od 12
let, titulky, režie: Jessie Nelson)

Ve skvěle obsazené komedii o vánočních svátcích sledujeme členy širší
rodiny, kteří se snaží tradičně sejít, aby
společně oslavili svátky.
Hrají: Amanda Seyfried, Diane Keaton,
Ed Helms, John Goodman, Marisa Tomei,
Olivia Wilde

PADESÁTKA
28. 12. ve 20:00 hodin
29. 12. ve 20:00 hodin
(ČR, komedie, 97 min, přístupný od 12
let, režie: Vojta Kotek)

Vstupné: 110 Kč
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
17. 12. ve 20:00 hodin (titulky)
18. 12. ve 20:00 hodin (3D, dabing)
19. 12. v 17:00 hodin (3D, dabing)
19. 12. ve 20:00 hodin (titulky)
28. 12. v 17:00 hodin (3D, dabing)
(USA, sci-fi/dobrodružný, 136 min, přístupný, režie: J. J. Abrams)

MALÝ PRINC
11. 12. v 17:00 hodin
12. 12. v 17:00 hodin
(Francie, animovaný, 106 min, přístupný,
dabing, režie: Mark Osborne)

Lucasfilm a vizionářský režisér J.J.
Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké galaxie.
Hrají: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie
Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, Oscar
Isaac, Lupita Nyong’o a další
Vstupné: 130 Kč/160 Kč (3D)
Přichází první celovečerní animovaná
adaptace slavného díla o přátelství,
lásce a skutečném štěstí. Ústřední
postavou je malá holčička, kterou se její
maminka snaží připravit na skutečný
svět dospělých. Její plán naruší trochu
excentrický, leč dobrosrdečný soused,
letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou
představil Malý princ. Ve světě, kde vše
je možné, začne pro malou holčičku
kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že skutečně můžeme vidět
jen srdcem.
Vstupné: 120 Kč

se zalíbila svoboda, kterou do té doby
nepoznali a Orm se stal jejich hrdinou
a vzorem. Z ledu a sněhu však povstali
nové temné síly, kterým dokáže čelit
jen po boku svých věrných přátel. Orma
tak čeká napínavé dobrodružství plné
nebezpečí a nástrah, na jehož konci
zjistí, že přátelství, štěstí a pravá láska
překoná všechny překážky a zvítězí
i nad tím najvětším zlem!
Vstupné: 100 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
18. 12. v 17:00 hodin
29. 12. v 17:00 hodin
(Rusko, animovaný, 78 min, přístupný,
dabing, režie: Aleksey Tsitsilin)

Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo
porazit Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye. Ostatním skřítkům

Co se stane na horách, zůstane na
horách, a dole ať si dělaj, co chtěj.
Opravdovým kořením Krkonoš jsou
místní horalé, kteří zde žijí, ať už je
sezóna jakákoliv. Lyžařka s jednou
nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije, legendární lovec žen ozdobený
neplodností, barman se zálibou ve
věštění. A také Pavka, nejstarší žijící
člen tradiční běžkařské rodiny Bulánů.
Vždyť jeho otec zlomil během padesátky hůlku a stejně doběh jedenáctej, a svého syna nechal Pavka porodit na Sněžce ve vysoké nadmořské
výšce, aby se rychleji okysličoval.
Jenže tomu dělá starosti syn Jura.
Místo běžkování totiž nahání úplně
jiné padesátky. Je závislý na svádění
zralých žen, jimž vyhání mráz z duší.
Na závod, který Jura asi znovu nedokončí, přijíždí se svou matkou Jan Hilský a vedle skvělého času má i jeden
osobní cíl. Za jeho splněním se vydává
„nahoru“ – do zasněženého světa horských chat. Spustí tam lavinu událostí
a vzpomínek a v neposlední řadě se
naučí, jak se proflusává mlha.
Hrají: Jakub Prachař, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Vilma Cibulková, Tereza
Voříšková, Vojta Kotek, Jiří Mádl a další
Vstupné: 110 Kč

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku. Pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání.
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz

INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544, ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 - 12:00 14:00 - 18:00
úterý
7:00 - 13:00
středa
7:00 - 12:00
od 13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 - 12:00
od 13:00 Harmonie
7:00 - 12:00
pátek

MUDr. Radana Salvétová

SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie
kontakt: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 12:00 15:00 - 18:00
úterý, středa
7:30 - 12:15
čtvrtek, pátek
7:30 - 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost

kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek
7:30 - 17:00
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí
7:15 - 11:15 12:00 - 18:00
středa
7:15 - 11:15 12:00 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 11:15 12:00 - 14:30
pátek
8:00 - 11:15 12:00 - 13:00

MVDr. Drahomíra Jeroušková

Městský úřad Dobřany

kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 14:30
úterý
8:30 - 17:30
středa
7:00 - 13:00
6:30 - 12:30
čtvrtek
pátek
6:30 - 12:00

Triumfa s.r.o. - Dobřany

Gynekologie - odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 - 13:00
čtvrtek
7:00 - 13:00
pátek (lichý)
7:00 - 13:00

pro objednané

MUDr. Martin Straka
Ordinační hodiny:
pátek
8:00 - 16:00

prevence
13:30 - 15:00
15:00 - 18:00
11:00 - 14:30
10:00 - 12:00
10:00 - 13:00

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek
6:00 - 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Dnešice
pondělí
10:30 - 13:00
čtvrtek
12:30 - 15:00
Návštěvní služba po domluvě.

Diabetologie

MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny:
středa
6:30 - 7:30
8:00 - 13:30

Veterinární ordinace

Interní ambulance

MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 - 10:00
úterý
13:00 - 15:00
středa
7:30 - 11:00
čtvrtek
7:30 - 10:00
pátek
7:30 - 10:00

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. Máje 1300

náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

Školní 33
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:00 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00

kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 - 14:00 14:00 - 16:30
pátek
7:00 - 11:00 11:00 - 13:00

Gynekologická poradna

Oční optika

Veterinární ordinace

Dagmar Strejcová
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
www.optikastrejcova.cz
Provozní doba:
středa
9:00 - 17:00
pátek
7:30 - 15:00

MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101, kontakt: 602 466 209
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, úterý
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
čtvrtek
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00

Nová 956 (budova starého zdr. střediska)
kontakt: 377 972 582
e-mail: dobrany1@triumfa.cz, www.triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí, středa
8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

Sběrný dvůr

kontakt: 721 529 770
Otevírací doba:
pondělí
středa
9:00 - 13:00
pátek, neděle
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie / Kostel sv. Víta / CA

Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:15 13:00 - 17:00
pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00
sobota, neděle
13:00 - 17:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Sokolovská 1011, kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:30 13:00 - 16:00
pátek
9:00 - 12:30 13:00 - 15:00

Městská knihovna

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení pro
dospělé (B. Kubelková)

umnerova@dobrany.cz - region
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý
7:30 - 11:00 13:00 - 15:00
středa
7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
12:00 - 17:00
pondělí
úterý, čtvrtek
12:00 - 15:00
středa
9:00 - 11:00 12:00 - 18:00

