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zdarma do všech domácností

Letní kino opět přilákalo stovky diváků

(red) Jubilejně podesáté ožilo dobřanské náměstí filmem. Letní kino představilo pestrou nabídku archivních filmů i aktuálních filmových novinek. V současné velké konkurenci letních kin přilákala nabídka nevšedních filmů dokonce i mimodobřanské návštěvníky.
Počasí nám přálo, a tak letní kino navštívilo celkem více než 1 500 diváků. Největší úspěch u diváků sklidila dle očekávaní pohádka
Jana Svěráka Tři bratři. Pro vetší pohodlí návštěvníků bylo připraveno i zcela nové občerstvení, které nabízelo oblíbené pochutiny pro
děti i dospělé. Tak příští rok opět na viděnou. Foto: Martin Polívka, MAFRA

Pomozte řešit parkování na sídlišti
V rámci přípravy Programu rozvoje města (PRM) vzešel od
veřejnosti požadavek na hlídané či jinak zabezpečené parkování
osobních vozů na sídlišti. Jelikož je pro nás na radnici PRM něco
jako posvátné čtení, zkoumali jsme tuto myšlenku podrobněji.
Technicky se rýsuje vícero možností, z nichž některé by šlo
uskutečnit v poměrně krátkém časovém výhledu. Závory na čip
bez pokladny a dalších složitostí by bylo možné pořídit za přijatelné prostředky. Včetně takových vymožeností jako kamerový
systém, abyste na svůj vůz viděli přes web, záruka, že zaparku-

jete v kteroukoliv hodinu v klidu… Nutným předpokladem je ale
zájem veřejnosti.
Prosím všechny, kdo se k tomu chtějí vyjádřit, aby napsali
e-mail na sobotka@dobrany.cz. Do předmětu laskavě napište
Parkování Pančava, aby Vaše podněty nezapadly. Vyjádřete se
ke všem okolnostem, jaká by byla přijatelná cena, zda by mělo
být parkoviště oplocené nebo jen ohrazené a podobně. Pokud se
sejde deset takovýchto mailů, rozjedeme studii, oficiální anketu
a možná se tento požadavek PRM podaří rychle uskutečnit.
Předem děkuji, že se taky staráte.☺
Martin Sobotka, starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
jedno z nejšťastnějších období roku našich dětí je za námi
a starosti s nadcházejícím novým školním rokem před námi.
Pro některé z nás to není změna výrazná, a pro jiné zásadní.
Nicméně září není jen o začínající školní docházce, ale o konci léta a pozvolném ukončování venkovních kulturních akcí
a jejich přesun do interiérů, ale než se tak stane můžeme si
užít Radbuza fest, exkurzi na Šlovičák, Dobřanskou padesátku, Pohádkový les, Haydnovy hudební slavnosti a řadu dalších. S přicházejícím podzimem pak např. Pouť na Kamínku,
drakiádu, Večer se světýlky a koncem roku bohatý adventní
program. Pořád je na co se těšit.
Na stránkách zářijového vydání najdete užitečný přehled volnočasových aktivit řady spolků a sdružení. Bohužel ne všech,
které jsou Dobřaňákům k dispozici. Vysvětlení? Ne všichni
mají potřebu sebeprezentace, alespoň tak to vidím já. Což je,
myslím, velká škoda. A to se za zveřejnění takovýchto informací v našem měsíčníku neplatí.
Rozhodně také doporučuji nevynechat stránky se zprávami
z radnice... Ať víte co se chystá!
Přeji pohodové babí léto. 		
Jaroslava Umnerová

Druhý projekt je v daleko ranější fázi, ale je pravděpodobné,
že jízdárnu dožene, či možná předežene. Investorovi, který kdysi
chtěl budovat muzeum aut v jízdárně, jsem nabídl, aby pomohl uskutečnit sen o zachování unikátních stájí, které přežily
bombardování kasáren. Klub vojenské historie spolu s městem
by v části rád vybudoval dům historie Dobřanska včetně expozice o armádě, místo by se tu našlo i na klasické automobily
a dohromady by to mohlo fungovat.
Nutnou podmínkou bylo změnit studii celých kasáren architekta Oldřicha Hýska. Ten pochopitelně uvítal možnost zachránit zajímavé budovy, o kterých málokdo ví. Výsledkem je nástin,
jak by mohla celá oblast vypadat. Výhodou projektu „3 muzea
v 1“ je to, že investor je ochoten výrazně přispět a dopad na rozpočet města nebude tak velký.
Martin Sobotka, starosta města

Památky na dragouny získávají
jasnější obrysy

První projekty na pozemcích spekulantů

Během prázdnin odevzdali architekti dvě zajímavé studie.
Obě se větší či menší mírou týkají historie vojenského jezdectví
v Dobřanech.
První se týká jízdárny ve Vančurově ulici a přilehlého okolí.
Řeší využití této zajímavé památky nejen pro koně. Jak ukázaly
zkušenosti z jiných měst, důležité jsou též kvalitní podmínky
pro kynologii, letecké modeláře nebo kulturní akce, u kterých
nevadí, že jste po kotníky zaprášení. Budova nemůže být šita na
míru jen jednomu sportu už proto, že svými rozměry neumožňuje pořádat závody v drezúře na vrcholové úrovni.
Jízdárnou se zabývaly dvě dámy – architektky, Darina Hejlová, která kdysi zpracovávala studii využití tohoto zajímavého
prostoru jako muzea klasických automobilů, a Kristýna Tesařová, jež je sama aktivní jezdkyní. Výsledek jejich práce vidíte na
obrázcích.
Naším zadáním bylo i to, aby vzaly v potaz, že toto místo je
klíčovým uzlem, je branou z centra na Pančavu a zpět a musí
navazovat na další projekty v této oblasti. Projekt dle mého názoru stojí za uskutečnění a těším se na plnění velkého, a milého
úkolu sehnat na něj peníze a uvést jej v život.
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(sob) Začátkem srpna zapsal katastrální úřad město jako
vlastníka pozemků, bez nichž nelze řešit většinu palčivých problémů dopravy ve městě. Okamžitě začalo oprašování předpřipravených projektů i jednání o nových.
Do první kategorie spadají vjezdové ostrůvky, které zpomalí
dopravu u tenisové haly, u pivovaru v Dobřánkách a z obou
stran Vodního Újezda. Patří sem i chodník na Osoblaho, který
se napojí na stávající u Penny skladu, obojí by se mohlo stavět již příští rok. Nejaktuálnějším projektem, který pozemky ve
vlastnictví Sepa Credit brzdily, je napojení nové bytové výstavby
- lokalita Malá Strana.
Zároveň chystáme projekt kruhového objezdu v Dobřánkách
a rekonstrukci silnice včetně výstavby chodníků v navazující
Komenského ulici. Její správce, SÚS PK, slíbil, že se vynasnaží
o uskutečnění již v roce 2017, pokud se podaří vytvořit a projednat projekt. Již teď víme, že bezpečí v této oblasti závisí i na
vstřícnosti místních lidí, kteří vlastní pozemky, bez nichž se
kruhový objezd do na toto místo jednoduše nevejde.
Téměř jisté jsou i opravy v Plzeňské ulici, odborníci ČEZ Distribuce se podivují nad tím, že zdejší rozvody nízkého napětí
jsou ještě funkční, zralý na zásah je i vodovod a kanalizace.
V ideálním případě i zde SÚS PK uvolní prostředky na rekonstrukci komunikace samé.
Zatím to vypadá, že značné peníze z evropských fondů poputují i na kruhový objezd v ulici Průmyslová.

ZPRÁVY Z RADNICE

Máme nový desetiletý lesní plán
Začátkem srpna předal Plzeňský lesprojekt finální výstupy zpracovaného lesního hospodářského plánu (dále LHP) pro
Městské lesy Dobřany. Tímto dokumentem stát dohlíží na vlastníky, aby se o své lesy starali řádně. Jeho dodržování podléhá přísné kontrole a zpracovává se vždy na období deseti let,
v našem případě tedy končí platnost v prosinci roku 2024. Mezi
odborníky se mu podle této délky říká také decennium.
V minulém decenniu do konce roku 2014 bylo podle předpisu
v těžbě plněno na 61 %, zvláště málo v mýtní těžbě, s čímž souvisí níže zmiňované věkové nadprůměry. Podle předpisu byla na
100 % plněna výchova porostů do stáří 40 let na plochu - prořezávkou a probírkou bylo ošetřeno na celkem 142 hektarů.
Podle nového LHP výměra pozemků, které jsou
určené k plnění funkcí
lesa, dosahuje téměř 630
hektarů. Z toho 11 hektarů
patří do kategorie zvláštního určení, což jsou lesy příměstské a lesy se zvýšenou
rekreační funkcí – Dobřanským známé jako lesopark
Martinská stěna. Zbytek
rozlohy tvoří lesy hospodářské. V druhové skladbě
převažují ze 76 % dřeviny
jehličnaté, nejvíce borovice, která je zastoupena
téměř 50 % ze všech dřevin. Věkově oproti normálu
je v městských lesích velký
nadprůměr lesa starého 60 let, a pak dokonce110 až 160 let,
což svědčí o nadbytku mýtních porostů. Zdravotní stav lesa je
velmi dobrý, dokonce na Vysoké roste Provazovka, lišejník citlivý na znečištěné ovzduší imisemi (viz foto).
A jak se bude hospodařit do roku 2024?
Celková zásoba dřeva v městských lesích dosahuje téměř 150
tisíc kubických metrů, ze kterých lze během deseti let vytěžit
maximálně 41,5 tisíc kubických metrů (v minulém decenniu to
bylo jen 26,5 tis. m3), a to převážně formou mýtní těžby. Plošně
bude nutné provést výchovný zásah do porostů čtyřicetiletých
na ploše 160 ha, prořezávku na 100 ha a zalesnění na 60 ha.
Lenka Tomanová
místostarostka města

Projekt CHCEME SI HRÁT SPOLU –

dětské hřiště pro děti ve Vodním Újezdě
Od začátku září budeme mít možnost vykouzlit úsměv na
tvářích dětí ve Vodním Újezdě, kterým chybí společné místo pro hraní – dětské hřiště. A jak? Stačí si do svého telefonu
zdarma stáhnout mobilní aplikaci EPP, začít sbírat body pohybem (chůzí, během, jízdou na kole i např. pohybem na běžícím pásu) a nashromážděné body pak věnovat našemu projektu. Body budou převedeny na finanční částku, kterou Nadace
ČEZ poskytne na nákup a instalování 5 kusů dřevěných herních prvků s dopadovou plochou a krytého pískoviště na travnatém plácku nedaleko budovy knihovny. Děkuji za zapojení
do přípravy k podání žádosti rodičům, dětem z Vodního Újezdu
a panu fotografovi z Dobřan. Věřím, že nám pomůžete nadační
prostředky ve výši 150.000 Kč svým pohybem získat.
Lenka Tomanová, místostarostka města

Nadace ČEZ letos přišla se skvělým projektem Pomáhej pohybem, kterým dala možnost vybrané projekty finančně podpořit.
Píši “možnost”, neboť výše podpory sama o sobě už byla na
ostatních přispěvatelích, kteří chtěli projektům pomoci. Princip
podpory spočívá v získávání bodů pohybem (např. jízdou na kole,
během, chůzí), které daný člověk mohl následně přidělit projektu,
kterému fandí. Do “Pomáhej pohybem” byl letos zahrnut i JUNIORFEST 2015, a tak bych touto cestou ráda poděkovala vám
všem, kteří jste udělali něco pro své zdraví a zároveň získané
body věnovali festivalu. Nebylo vás málo a pravda je, že hlavním
tahounem, co do počtu bodů, byl Honza Marek a co do propagace,
Veronika Hanšová :o). JUNIORFEST pro vás všechny v tuto chvíli
finalizuje zcela nové webové stránky, které spustíme na přelomu
srpna/září. Do té doby můžete sledovat dění a malé festivalové ochutnávky na našem Facebooku. Tak neváhejte a přidejte
si nás!
Judita Soukupová, ředitelka MFF JUNIORFEST
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(sob) Městská zeleň jakžtakž přežila vedra i díky technickým
službám a hasičům, kteří zavlažovali, aby zabránili největším
škodám. Pomoci se dočkaly i stromky v lesoparku Martinská stěna. Bohužel nebylo možné zachránit všechny čerstvé sazenice
v lesích.

Za teplo se platí zbytečně mnoho na
základě nezákonného rozhodnutí ÚHOS
(sob) Střet Dobřan s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) o cenu tepla v Dobřanech přinesl první dílčí vítězství. Město uspělo se svým rozkladem vůči rozhodnutí ÚHOS,
kterým zrušil výběrové řízení na nového provozovatele městského teplárenského podniku. Rozkladová komise se po více než
osmi měsících usnesla na tom, že ÚHOS postupoval nezákonně,
a vrátila mu celou věc k projednání.
Občanům a městskému rozpočtu tímto postupem způsobil
orgán ústřední státní moci přinejmenším sedmimilionovou škodu, jejíž vymáhání bude na pořadu dne až po definitivním rozuzlení případu.
Stále ještě není vyhráno, protože firmy usilující o zachování
výhodných smluv tlačí na ÚHOS, aby znechutil obcím snahu
o férovou soutěž. Zatím se zdá, že úředníci této brněnské instituce zajímají jejich zisky více než právo zákazníků platit přiměřenou cenu.

reme cca v 9.45 na západním okraji cvičiště u cesty z Dobřan
(49.6614231N, 13.3129542E).
Trasa: Budeme se pohybovat po ploše cvičiště a v jeho okolí,
přičemž nachodíme cca 5–10 km. V případě příznivých okolností je možné, že vybraní zájemci absolvují část trasy na korbě
bojového vozidla pěchoty (BVP).
Akce je vhodná pro všechny věkové skupiny včetně terénně
zdatnějších kočárků. Náročnost trasy přizpůsobíme možnostem
účastníků.
Doporučené vybavení: obuv a oblečení do terénu, holínky
v případě vlhkého počasí, jídlo a pití.
Průvodci: Mgr. Jiří Koptík, botanik, ekolog, specialista na
management biologicky cenných území, pracovník Juniperia,
z.s.; Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., lichenolog, pracovník Západočeského muzea v Plzni.
Kontakt: jiri.koptik@juniperia.cz; opeksa@zcm.cz (případně
na tel. čísle 774 650 519).
V rámci druhé sousedské vycházky, která bude probíhat
zároveň s exkurzí, si budeme povídat o současných aktivitách v prostoru Šlovického vrchu a také o jeho budoucnosti. Tak se přijďte něco dozvědět a přispět svým nápadem či
názorem!
Těšíme se na Vás

Jiří Koptík, Ondřej Peksa, Martin Sobotka

Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
Tajemník Městského úřadu Dobřany vyhlašuje v souladu se zákonem
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného
do MěÚ Dobřany jako

referent/ka stavebního odboru

Jak tanky zachraňují přírodu
bývalého vojenského cvičiště?

Rámcová pracovní náplň: výkon činnosti na úseku územního plánování
a stavebního řádu
Platová třída odpovídající druhu práce: dle katalogu prací – 9. pl. tř.
Předpokládaný datum nástupu: ihned, nejpozději od 1.1.2016

To můžete zjistit na exkurzi na Šlovický vrch v sobotu
5. září 2015 spojené s druhou sousedskou vycházkou!

Kvalifikační a odborné požadavky:
• ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání
• vzdělání stavebního, architektonického nebo právnického směru
•	zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění dle zákona č. 312/2002
Sb. o úřednících a prováděcí vyhlášky č. 512/2002 Sb. výhodou
• dobrá znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
								
Ing. Jiřina Beranová
tajemnice MěÚ Dobřany

Kriticky ohrožené rostliny a živočichové versus tanky, čtyřkolky, kácení, bagrování... Může tohle jít dohromady? Ano, může
a o tom se nejlépe přesvědčíte právě v bývalém vojenském cvičišti na Šlovickém vrchu u Dobřan.
Díky činnosti armády zde vzniklo unikátní prostředí, ve kterém našla útočiště řada vzácných druhů, které v dnešní běžné krajině již nenacházejí vhodné podmínky. Abychom však
pestrost zdejší přírody zachovali, museli jsme povolat poněkud netradiční prostředek – tanky. Uvidíme je zde přímo v akci
a povíme si, proč je podobná péče nezbytná.
Sraz: 5. září 2015 v 9.20 před nádražní budovou v Dobřanech; účastníky, kteří na lokalitu dorazí po vlastní ose, nabe-
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Bližší informace o podmínkách a náležitostech přihlášky jsou vyvěšeny
na úřední desce MěÚ Dobřany nebo na webových stránkách města.

CO SE DĚJE

Oslavy 770 let od první písemné zmínky o obci Šlovice

Víkend 3. - 5. 7. 2015 patřil ve Šlovicích oslavám 770 let od první písemné zmínky o obci Šlovice. Páteční country večer při
táboráku rozjel BandaTrampBand. Sobotní hlavní program otevřelo dětské divadélko Nána. Zážitek návštěvníkům zpestřil seskok
parašutistů přímo na hřiště a rodinné odpoledne přešlo v rockový večer se skupinami Anakonda Benda, Odyssea a Ozzy Osbourne
revival. Neděle patřila rodákům obce. Jejich setkání zahájila mše svatá a vysvěcení opravené kapličky u č.p. 63. Odpoledne pokračovalo na hřišti s dechovou hudbou Nýřaňanka. Oceněn dary od občanů Šlovic a od města Dobřany byl pan Karel Kašpar. Člověk,
který zpracoval historii obce Šlovice a jehož zásluhou se setkání rodáku mohlo uskutečnit. Tečkou za oslavami byl nedělní večer
a zpívaná se skupinou HoP a ŠaVani. Celý víkend přinesl spoustu příjemných chvil a setkání. Děkujeme všem, kteří si do Šlovic
našli cestu, a všem, co se na organizaci oslav podíleli.
Michal Trdlička, předseda OV Šlovice
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„Prázdniny“ u dobřanských hasičů

Nadměrně horké a suché počasí letošních prázdnin se
významně podepsalo i na zásazích dobřanské hasičské jednotky. Nejčastější událostí letošních prázdnin byla technická pomoc, kdy šlo o dovoz vody pro potřeby města, likvidaci
nebezpečného bodavého hmyzu, čerpání vody nebo odstraňování nebezpečných stromů a větví po silné bouřce, která naše
město zasáhla na začátku července. Ani požáry se dobřanským
hasičům během prázdnin nevyhýbaly. Šlo především o požáry
lesních a travních porostů, z toho k největším patřil požár lesa
nedaleko Chlumčan nebo požár trávy ve Lhotě. V dalších případech šlo například o požár elektrického rozvaděče v areálu
Psychiatrické nemocnice, železniční a silniční nehodu, úniky
nebezpečných látek na komunikaci nebo do ovzduší, dále jeden
planý poplach a záchranu osoby z uzavřených prostor. Dobřanští hasiči zasahovali během prázdnin u 20 událostí a od začátku
roku jich mají na kontě již celkem 58.
Ing. Milan Dvořák, DiS, velitel

Policie informuje
Policisté OOP Dobřany zjistili od začátku roku 2015 již téměř
dvě desítky případů, kdy řidič řídil motorové vozidlo pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky, případně byl přistižen při
řízení vozidla v době, kdy měl řízení všech motorových vozidel
zakázáno.
V lednu 2015 kontrolovali v Dobřanech policisté 26letého
řidiče, u kterého bylo dechovou zkouškou zjištěno 1,15 promile alkoholu v dechu. Po potvrzení přítomnosti alkoholu v krvi
byl řidič ve zkráceném přípravném řízení realizován pro přečin
ohrožení pod vlivem návykové látky. Od soudu si následně řidič
odnesl trest odnětí svobody na 4 měsíce s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání patnácti měsíců. Zároveň nesmí
řidič řídit žádné motorové vozidlo dalších patnáct měsíců.
Taktéž v lednu 2015 byla policisty obvodního oddělení zjištěna
při jízdě v Dobřanech přítomnost alkoholu v dechu u 42letého
řidiče. Ten při kontrole nadýchal 1,5 promile alkoholu. I tento řidič byl již pravomocně odsouzen, tentokrát k trestu odnětí svobody na 3 měsíce s podmíněným odkladem v trvání 12
měsíců. Soud dále rozhodl, že muž má zakázáno řídit všechna
motorová vozidla po dobu 16 měsíců.
V měsíci červnu 2015 si od soudu odnesl trest 300 hodin obecně prospěšných prací 46letý muž poté, co řídil vozidlo v době
vysloveného zákazu řízení všech motorových vozidel. Dobřanští
policisté muže kontrolovali v polovině května u Dnešic. V rámci
kontroly zjistili, že řidič má již vysloven zákaz řízení od Okresního
soudu Plzeň-město. V trestním řízení policisté sdělili řidiči pode-
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zření z přečinu maření výkonu úředního a vykázání a následně
věc předali na Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih. Muž dále
nesmí řídit žádné motorové vozidlo po dobu jednoho roku.
V současné době čeká na rozhodnutí soudu 22letý řidič
z Dobřan, který v červenci řídil pod vlivem alkoholu. Řidiče na
obvodní oddělení v Dobřanech předvedla hlídka Městské policie
Plzeň, která kontrolovala podezřelé vozidlo v centru města. Policisté řidiči následně naměřili 1,70 promile alkoholu v dechu.
Poté se muž podrobil odběrům krve, které přítomnost alkoholu
v krvi potvrdily. I tuto trestní věc po konání zkráceného přípravného řízení policisté předložili na Okresní státní zastupitelství
Plzeň-jih.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany

Hobby drezurní závody v Dobřanech
Cena města Dobřany – 12. 9. 2015

ilustrační foto

Prázdniny skončily, ale ve Stáji A 1/1 Jan Košťál jako by nebyly. Přiblížil se totiž termín konání tradičních Hobby drezurních
závodů, takže trénink a příprava na ně jsou v plném proudu.
Závody se uskuteční 12. 9. 2015 od 10:00 hodin, budou celodenní a pojede se jako každý rok soutěž stupně Z 1, Z 2, Z 3,
L 2 a pro velký zájem účastníků se program rozšířil o soutěž
L 3, která nese název „Cena města Dobřan“. Na závěr závodů
je opět vypsána velmi oblíbená soutěž, kdy jezdci jsou oblečeni
do kostýmů např. pohádkových bytostí nebo postav filmových
hrdinů a vedou svého koně v souladu s hudbou.
Pověstnou třešničkou na dortu bude účast dvojnásobné juniorské mistryně ČR v drezuře, sl. Terezy Čechurové, která se
svým koněm ELFEN PRINZ předvede svoji mistrovskou drezurní úlohu.
O Tereze, rodačce z Dobřan, již bylo v médiích napsáno mnoho, a proto dovolte, abychom se zmínili ještě o jednom „černém
koni“, který působí v naší stáji.
Ano, je skutečně černý, jmenuje se FALKO a jeho majitelka
a zároveň jezdkyně Kamila Singrová s ním již druhým rokem
sbírá cenné body v parkurových soutěžích. Za všechny uvádíme
nedávno konanou Velkou cenu Klatov, kde tato dvojice ve velké
konkurenci obsadila krásné třetí místo. Pro zpestření parkurové
sezony se i tento úspěšný skokan zúčastní drezurních závodů.
Jezdecká společnost Dobřany se domnívá, že se po celý den
bude na co dívat, a proto: na shledanou v areálu Stáje A 1/1
Jan Košťál 12. 9. 2015 v 10:00 hodin.
Za JS Dobřany V. Košťálová

PAMĚŤ DOMOVA / NAPSALI JSTE NÁM

Pan Vítězslav Schwarz
(1929 v Mantově – 2015 v Plzni)
Díl 7.
(v předchozím dílu o běžném životě školáka, každodenním životě na statku a pracích v kasárnách
... Tento díl ukazuje, že v každé době se najdou lidé dobří a slušní, ale i zlí a nezáleží na národnosti. A těžko soudit i touhu po pomstě po prožitých útrapách, např. v koncentračním táboře.)
Jak se změnily poměry po
válce?
To už bída nebyla, dluhy byly
splacený … to už nebylo jako
ve třicátých letech, do války…
Ale co bylo taky, jako za první republiky, to byly pořád
samý nedoplatky. To bylo skoro podobný, ať to udělal, kdo
udělal, jak udělal, to daňový
přiznání, vždycky to bylo špatně a vždycky byly nějaký nedoplatky. I když dělal přiznání
člověk, který dělal na finančáku, vždycky byly nedoplatky. Vždycky nějaká tisícovka
nedoplatek… Přišla válka ...
a v tomto byl pořádek. Češi si
ani nemohli nějak stěžovat, jeli
do Stříbra, dali daňový přiznání, poslaly se peníze a najednou, ani ne za měsíc, přijde
ze Stříbra, že mají přeplaceno
dvě stě marek, jestli to chtějí
poslat zpátky, anebo když tak
aby si to odpočítali příští rok.
To se za první republiky v životě nestalo. Opravdu. A tady
byl taky novej velitel policie,
to byl říšskej Němec a ten byl
dobrej celkem.
Takže tu byl větší pořádek
než za první republiky?
No, to byl, někde to bylo třeba
o hodně horší, ale aspoň tady
v Dobřanech to bylo celkem ...
to ušlo. Honza Koenigsmark
si bude taky hodně pamatovat, ten si taky pamatuje ještě hodně. Je sice mladší než
já, ale už byl narozenej v třiatřicátým, takže si pamatuje
dost, už jako kluk taky. Bydlí
v bytovkách, ale kde přesně,
nevím.
Jak se chovali Češi po válce
k Němcům?
To bylo taky takový. Prostě. Tak ti funkcionáři (pozn.:

sloužící za války v Německu),
nebo takoví, co byli velký straníci, tak ti byli zajištění, byli
zavření v Dobřanech. Na dvoře byla basa, na radnici, ve
sklepě asi taky. A vyslýchali je. A tam byl nějakej K. ze
Slovan, ten byl v koncentráku
snad a ten je tam mydlil … ať
byl vinnej nebo ne … a pak
byla vyvěšená jejich jména
na radnici, a kdo na ně něco
měl, nějaký stížnosti, tak se
měl přihlásit. Oni to sepsali
a potom to poslali na Bory do
Plzně, třeba k soudu.
A jak je ten poschoďovej barák
před náměstím hned, jak
je ulička … tam byl nějakej
Růžička, ten měl koželužnu
a veliký hospodářství a byl
tam krámek taky. Tam byl
nějakej volyňskej Čech ze
Svobodovo armády. Byl asi
třikrát raněnej, měl jizvy po
sobě, zuby měl venku, dostal
průstřel taky … a zrovna,
když měl přebírat službu, tak
v noci někdo zapálil stodolu.
No a oni to měli na Růžičku,
tak ho zavřeli, oba, starýho
i mladýho. Ten mladej, ten byl
narukovanej za války v Rommelově armádě v Africe, Afrika korps. (pozn.: mladí muži
německé národnosti museli za
války povinně narukovat). Tak
je zavřeli a taky je tam tloukli. I když místní Češi říkali, že
to on určitě neudělal, že by se
k tomu nesnížil, aby to udělal.
No a nakonec to udělal jeden
hasič, byl to V. S. a chytli ho
potom ... Můj novej šéf, Pytlík, tak ten se vždycky zdržel
dýl, dělal nějaký papíry třeba.
A on jezdil na kole, ten neudělal krok pěšky, a jel tou uličkou… Tam vedle byla stodola
a ta byla taky Růžičkova a byly
tam ve zdi udělaný takový
jakoby díry. Ono to bylo kvůli
větrání a strkali tam na zimu

žebřiňáky, aby je nemuseli
rozebírat. Tak šikmo trochu,
a koukala z tý díry oj... A on
jel na kole a vidí, že tam někdo
něco rochá u tý díry. A on ho
chytil, toho hasiče, ten Pytlík.
A to při tom, jak dával papír
a svíčku do tý díry a chtěl to
zase zapálit! On to byl mladej kluk, kolik mu bylo? 15
let nebo 16, ani ne, byl mladší
než já … Pak se přiznal, že to
udělal kvůli tomu, poněvadž
měl trubku, a aby byl vždycky
první a mohl troubit, že hoří,
a aby byl jako první u toho
ohně, tak to zapálil. Tak to
byl palič. Potom šel na vojnu
a z vojny už se sem nevrátil.
A odnesli to Růžičkové.
A bylo to nejdřív na Němce
…
Ale Češi tvrdili, že on by to na
tuty neudělal, to že byli poctiví lidi.
Jak to bylo po volbách, když
byli zvoleni komunisti? Oni
je lidé volili, nebo to bylo
nějakým nátlakem?
Tenkrát to nebylo ani nátlakem, to bylo dobrovolně, oni
jim slibovali hory doly, všechno bude vaše, a pak je z toho
stejně vyšoupli. Lidi byli pro
ně, to je jasný. Ty volby, ty
první vyhráli snadno.
Tady v Dobřanech byl nějaký
Revoluční výbor?
To bylo hned po válce, před
těmi volbami. To byla Rudá
garda a Revoluční výbor na
radnici. S tím já jsem do styku nějak nepřišel, poněvadž
to jsem byl jako učedník a my
jsme museli dělat, do školy
jsme jezdili jednou za tejden
a jinak jsme museli dělat...

Vážení a milí spolužáci!
Protože uplynulo 60 let od
ukončení naší školní docházky
do Osmileté školy v Dobřanech,
považujeme za dobrý nápad
uskutečnit setkání všech absolventů, kteří se v roce 1955 rozprchli do všech koutů republiky.
Víme, že naše školní docházka
byla poněkud poznamenána
dobou, ale náš věk a naše stárnoucí paměť nám jistě pomůže
zavzpomínat a vyvolá potřebu
setkat se se všemi, se kterými
jsme prožili krásná školní léta
v dobřanské škole.
Setkání se uskuteční 17. 10.
2015 před budovou školy ve
Školní ulici ve 13 hod. Plánujeme prohlídku školy a posezení, pravděpodobně v restauraci
„CINEMA BOWLING” /bývalé kino/. Máte-li uschovány
památné předměty na školní
docházku, přineste je s sebou.
Přijďte si zavzpomínat!
Jménem organizátorů:
Jiří Šíma
Anuška Adamová (Březinová)
Zdena Blažková (Voltrová)

Nespokojenost
s roznosy dopisů
Vždy o prázdninách, nebo
když poštu roznáší brigádníci, kteří neví, kam a co patří,
vyskytne se problém a odnese to pošta. Tak se ptám,
proč nezaměstnají brigádníky z Dobřan, kteří to tu znají. V červenci jsem čekala na
dopis z úřadu a brigádník nic
nevezl, ale večer byl dopis ve
schránce. Jak je to možné?
Opravdu nejsem sama, která
si stěžuje. Ale musím pochválit
dvě děvčata, co roznáší Dobřanské listy. Super roznos,
hlavně kvalita a rychlost. Proč
o prázdninách nechodí s poštou ta děvčata, co nosí listy?
Nebyl by žádný problém.
Děkujeme za zveřejnění.
Králová, Homrová,
Klesnilová atd., Dobřany
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínáme
Dne 24. 9. uplyne
10 smutných let, co andělé
navždy povolali k sobě
pana

Vítání občánků

4. 9. uplyne rok od doby,
kdy tragicky zahynul náš
milovaný

Josef Novák (35).
Josefa Silovského ml.
S bolestí v srdci vzpomíná
manželka, syn, matka,
bratr a sestra s rodinami.
Za vzpomínku na něj
děkujeme.

S bolestí v srdcích
a s láskou vzpomínají táta,
Jarda, Andrea a Filípek,
ostatní příbuzní a přátelé.

Dne 11. 7. 2015 byli přivítáni místostarostkou města, paní
Mgr. Dagmar Terelmešovou, tito noví občánci:
Maxim Dezort, Kateřina Dušáková, Tereza Holerová, Antonín
Peksa, Simona Poslední, Jan Vodička.

10. srpna uplynuly 2 roky
od chvíle, kdy nás náhle
opustil náš drahý, pan

Dne 11. 9. uplyne 25 let,
kdy nás navždy opustil
pan

Zdeněk Bulín.

Josef Silovský.
Všem, kteří s námi na
něj vzpomenou, děkuje
manželka, syn a dcera
s rodinami.

31. 8. 2015 by se dožil
můj manžel Václav Klesnil 67 let. Toho štěstí mu
ale nebylo dopřáno, protože 30. 12. 2010 navždy dotlouklo jeho srdce.
V únoru jsme museli uspat
i jeho mazlíčka Filípka, který se dožil 14 let. Nikdy
nezapomeneme, ani Tvoje
rodina v Dobřanech a přátelé. Slávka
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Nikdy nezapomene celá
rodina. Dík za vzpomínku
těm, kteří jste ho znali.

Blahopřejeme

Dne 14. 9. 2015 se dožívá
krásných 90 let paní Květa
Pešková, rodačka z Útušic.
Celá rodina jí ze srdce přeje
pevné zdraví do dalších let.

29. září 2015 od 19:00 hodin v Káčku

Slavnostní projekce celovečerního dokumentu o Šumavě
s účastí tvůrčí delegace a možnou besedou po filmu.
Vstupné: 80 Kč

ROZHOVOR / KULTURA
(red) Máme za sebou nádherné prázdninové měsíce, které
přinesly mimořádné množství teplých dní. Každý, kdo neměl
to štěstí být zrovna u moře nebo v horách, využil ke zchlazení
domácí bazén nebo dobřanský biotop Kotynka, který své brány otevřel již popáté. Na to, jak hodnotí letošní sezónu, jsme se
zeptali místostarostky města Lenky Tomanové, jejíž odpovědi
potvrdil i vedoucí technických služeb Michal Pokorný.

Lenka Tomanová:

Letošní dlouhotrvající slunné počasí s vysokými teplotami
mělo překvapivě opačný vliv na návštěvnost biotopu. Lidem se
prostě v tak velkém „hicu“ už ani vyrazit k vodě nechtělo. Potvrzují to zkušenosti i z dalších koupališť, svěřili se nám s nimi
například z Plzně – Slovan. Nicméně pokud budeme hodnotit
návštěvnost, předpokládáme, že letošní sezóna na biotopu bude
úspěšnější než loňská. Za rok 2015 máme zatím k dispozici
informaci o návštěvnosti k 16. 08. K tomuto datu bylo prodáno
celkem 13 899 vstupů s tím, že do ukončení sezóny zbývá ještě
1,5 měsíce. Pro srovnání v loňském roce za dobu od května do
září bylo prodáno 14 154 vstupů. Zatím letošní rekord v návštěvnosti i v tržbách padl 4. července, biotop toho dne navštívilo
celkem 727 lidí.
Určitě bylo složité v tomto teplém počasí udržet kvalitu
vody, že?
Kvalita vody je pravidelně kontrolována každých 14 dní
a všechny výsledky dopadly příznivě. V době dlouhotrvajících
vysokých teplot běžně dochází ke snížení průzračnosti vody, což
je problém spíše estetický něž špatné kvality vody. Na začátku měsíce srpna proběhla přepadová velká kontrola Krajskou
hygienickou stanicí, která neshledala žádné nedostatky.
Máte již nyní nějaké podněty a nápady pro příští rok?
V příštím roce budeme pokračovat v letos zavedeném postupu mechanického čištění vody. Oslovili jsme doktorku Chocholouškovou, vedoucí oddělení Centra biologie, geověd a envigogiky ZČU, která má zkušenosti s rostlinným čistěním vody
v soustavě Boleveckých rybníků a která pro dobřanský biotop
navrhne osazení rostlin, jež by měly pomoci získat lepší průzračnost vody v době vysokých teplot a návštěvnosti. Úpravy
by se měla dočkat i budova s občerstvením, díky které se bude
moci obsluhovat i přes výdejní okénko do Ústavní ulice, mimo
areál biotopu.

obrazy krajin brdských lesů a hor

Jak hodnotíte letošní mimořádně teplou letní sezónu na
biotopu? Došlo k nárůstu počtu návštěvníků?

LUKÁŠ KUDRNA
BRDY ZÁŘÍ

7. SRPNA – 13. ZÁŘÍ 2015
DOBŘANSKÁ GALERIE (NÁMĚSTÍ T.G.M. 5)
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KULTURA

KNIHY PRO DĚTI
RUSKOVÁ Dana:
První velký případ
Seznamte se s Leopoldem alias Poldou, amatérským detektivem a jeho pátracím týmem:
sestřenicí Borkou Laborkou,
bratrancem Lupem a psem
Randálem! Zatímco tato neohrožená trojice řeší záhadu
rozbitých ptačích krmítek,
stane se mnohem závažnější zločin. Krádež vzácného
diamantového náhrdelníku.
Souvisí spolu tyto dva případy
nějak? Podaří se je detektivní
partě vyřešit, nebo je předstihne konkurenční tým?
Kniha zvítězila v literární soutěži nakladatelství Albatros
o nejlepší původní detektivní
příběh pro děti v roce 2014.

BRAT Roman:
Zlo nemá kouzlo
Historky o slušňácích a podrazácích
Třináctiletá Marťa to nemá
zrovna moc jednoduché. Prožívá svou první lásku, čelí
složitým situacím ve třídě
i na sociálních sítích, snaží
se vyrovnat ostatním a být in,
přestože její rodina má hluboko do kapsy. Zjišťuje, že
svět není tak černobílý, jak si
myslela a občas si s ním neví
rady. Život se s ní nemazlí, ale
šikovná Marťa dokáže bojovat
o své místo na slunci a čas-

to si při tom pomáhá triky a
kouzly, které se naučila od
svého otce, kdysi známého
kouzelníka. Podaří se Martině odhalit, kdo proti ní vede
zákeřný boj na internetu? Najde se Stanleym klíč od tajného pokoje? Přesvědčí nakonec
svého otce, aby se vrátil ke
kouzlení?

MACHO Milan:
Sparta - Slavia
Rivalové navěky
Bitvy nejslavnějších českých
fotbalových klubů na hřišti
a v zákulisí.
Jsi sparťan? Jsi slávista?
Fandíš fotbalu?
Pak tuhle knihu musíš číst!
Klasické české hry pro kluky a holky
Nevíš přesně, jak se hraje
Školka se švihadlem, Polívka
se vaří, Krvavý koleno, Přijela
babička z Číny nebo Honzo,
vstávej?
Tak právě pro tebe je sešit
plný návodů na klasické
české hry. Svolej kamarády
a kamarádky a vyražte do
parku nebo na hřiště. K většině her nejsou potřeba žádné
pomůcky, u jiných si vystačíte
s míčem, švihadlem, skákací
gumou, křídou nebo několika
kamínky.
Tři… dva… jedna… start! Hra
začíná!
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
SOUKUPOVÁ Petra:
Pod sněhem
Zdánlivě běžná situace. Tři
sestry nasedají jednoho zim-

ního dne do auta a vyrážejí
k rodičům na oslavu otcových narozenin. V plném autě
se však spolu s nimi ocitají
i jejich životní příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné
sny a frustrace a atmosféra
tak už po několika kilometrech jízdy houstne. A to ještě žádná ze sester netuší, že
další nepříjemnosti je čekají
v domě rodičů.

LAMSCHOVÁ Petra
a HAVLÍČEK Petr:
Hezky česky, hravě
a zdravě!
aneb Česká klasika ve zdravém kabátku
Česká kuchyně je prý pro
hubnutí a zdravý životní styl
naprosto nevhodná. Je ale
opravdu nutné vzdát se těch
skvělých receptů a klenotů
našich babiček? Odpověď
zní ne! Šéfredaktorka časopisu Dieta Petra Lamschová a výživový poradce Petr
Havlíček si tentokrát posvítili na klasické české recepty
a upravili je tak, aby vyhovovaly všem zásadám zdravé
stravy. Odteď už o Vánocích
nepřiberete!

Všem třem je společná stejná
umíněnost i smysl pro humor
a všechny tři trpí vrozenými
problémy oběhového systému, které si samy léčí příliš
silnou kávou a dobrou kořalkou. Řešit na stará kolena
sourozenecké spory a jitřit
dávné rány není jednoduché.
Sestry však zjišťují, že brát si
svá tajemství s sebou do hrobu nechtějí a že nastal ten
pravý čas začít si klást nepříjemné otázky.
MACKOVÁ Marie:
Příběh vzácné tabatěrky
Vyšetřuje komisař finanční
stráže Eduard Plischek
Malebné příhraniční hory
a poutní místo na Hoře Matky Boží u Králík tvoří kulisu
nového historického krimi
románu.
V období dlouhé vlády císaře
Františka Josefa I. dohlížel
na dodržování litery celního
a monopolního zákona zvláštní ozbrojený sbor – finanční
stráž. Zejména v pohraničních oblastech ztrpčovali
financům život pašeráci všeho druhu. A tak také velitel
finanční stráže v Králíkách,
komisař Eduard Plischek,
vede svůj tradiční boj proti pašerákům. Chod jinak
poměrně poklidného městečka však naruší hned dvě
nečekané události – ohlášený
kontraband střelného prachu
a vražda mladé ženy.

GESTHUYSEN Anne:
Jsme přece sestry
Tři sestry, tři životy, tři lásky – a portrét celého století.
Strhující kniha o úchvatných
pratetách, které byly nuceny
čelit předsudkům své doby.
Všechny tři se setkávají na
oslavě stých narozenin jedné
z nich – moralistky Gertrudy.
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Z pohádky do pohádky na
příměstském táboře MC Budulínek

a svačiny na páteční den. Dále všem lektorkám MC Budulínek, které pomáhaly s táborem, a to jak účastí, tak přípravou na tábor. V neposlední řadě děkuji manželům Žďánským
za skvělou zmrzlinu, která nám všem v parných dnech přišla
vhod, a restauraci Cinema Bowling Dobřany za výborné obědy
a vstřícný přístup k našim dráčkům a dračicím.
Lucie Korotvičková

Vikingové v Dobřanech aneb
Příměstský tábor s Budulínkem

Po několikaleté tradici příměstských táborů pro děti školního
věku se letos poprvé pod hlavičkou MC Budulínek v Dobřanech
uskutečnil i tábor pro mladší děti, tj. od 5 do 7 let. V průběhu
týdne prošly děti v duchu názvu tábora „Z pohádky do pohádky“ pohádkami O chytrém Budulínkovi, Zlatovláska i Popelka.
Hned při nástupu děti přivítali v prostorách herny královna,
šašek a červená Karkulka a pak už následovaly akce propojené s jednotlivými pohádkami. Děti se například vydaly po stopách Popelky na celodenní výlet vlakem na vodní hrad Švihov,
kde nejen absolvovaly v zapůjčených kostýmech prohlídku pro
nejmenší, ale hledaly i ukrytý poklad. Ten se jim nakonec podařilo ve sklepení hradu nalézt a byl plný sladkostí. Jako Popelka
si i ony vyzkoušely úspěšně střelbu z luku pod dozorem zkušeného lučištníka.
Tábor však dětem mimo pohádkových výprav přinesl i nová
poznání. Při návštěvě kulturního zařízení Káčko zhlédly pohádkový příběh Ať žijí duchové, ale také navštívily zákulisí, kde se
dozvěděly, jak se promítají filmy dnes a jaké to bylo dříve. Jindy pro ně připravil pan Bakala ukázku práce s dravými ptáky.
A nejen ukázku, děti si mohly dravce samy podržet na rukavici
na předloktí. Jedno odpoledne pak dostaly možnost vyzkoušet
si střelbu ze vzduchovky a každé si na památku odneslo svůj
terč. Ke konci týdne „stopovačka“ dovedla děti až na Martinskou stěnu, kde i přesto, že jim tento den počasí nepřálo, splnily
všechny úkoly a nalezly další poklad. Děti zažily i příjemný
večer s opékáním buřtů, po kterém následovala pyžamová párty spojená s přenocováním přímo v prostorách MC Budulínek.
Zde lektorky zastoupily maminky a přečetly pohádku na dobrou noc, ovšem až na několik výjimek, kdy děti vyžadovaly na
dobrou noc příklady z matematiky. Poslední den pak zavládl
maškarní rej plný překrásných a samozřejmě opět pohádkových
kostýmů. Celý tábor byl završen společnou konzumací zmrzliny
U Hřiště. Domů si pak na závěr kromě úžasných zážitků děti
odnesly i spoustu krásných drobností, které si samy vyrobily.
Za sebe bych chtěla závěrem poděkovat především všem
zúčastněným dětem, se kterými jsme si užili báječný týden,
rodičům a zejména těm, kteří nám pomohli s přípravou snídaně

Druhý srpnový týden obsadili mateřské centrum Budulínek Vikingové... Alespoň tak to
vypadalo, když začal příměstský tábor pro děti
z prvních až pátých tříd. Novopečení bojovníci
se v rámci tábora připravovali na souboj s draky – vyrobili si vikingskou helmu, namalovali tričko, studovali
drakologii, vytvořili prak a naučili se ho používat, probojovali se
vikingským trojbojem a dozvěděli se spoustu zajímavostí, díky
nimž a také svému důvtipu a šikovnosti v závěru týdne draka
přemohli a zachránili vesnici před vyhladověním.☺ Tábor si též
zpestřili výletem na Karlštejn, koupáním v Kotynce, bubnováním na djembe nebo třeba posilováním svalů na kuželkách….
Bylo nám s nimi fajn a těšíme se zase za rok.☺
Kmenoví Vikingové z Budulínka

PODPOŘENO Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY

strana 12

LETNÍ TÁBORY

Skautské tábory
Milí rodiče, prarodiče a všichni v Dobřanech,
jako každý rok, i letos trávili skautíci
červenec na táboře u Trpíst. Rádi bychom
Vám zprostředkovali aspoň pár pohledů do
našeho táborového života.
Máme prvních čtrnáct dní v červenci a po
tábořišti řádí zlatá horečka. Za drahým
kovem se tu žene 43 zlatokopů, rozdělených do družin Marsim
s.r.o., Lősch-Lind industries, Cornell a syn, Šándor company.
Těží ho v lese, rýžují v potoce, směňují v bance za Trpístské
dolary. Jako správní zlatokopové pak peníze utratí v saloonu za
různé pochoutky (ty jediné nepocházely z časů divokého západu). Přestože se kluci od rána do večera prohání po prériích,
zůstávají i normální skautské záležitosti – rozcvičky, nástupy,
noční hlídky a táborový slibový oheň. Do oddílu Smolfousi letos
přibylo 10 vlčat, 4 skauti a 2 roveři. Dva týdny v časech Billyho
Kida utečou jako voda a do podsaďáků se nakvartýruje pečlivá
ženská ruka.

A těšíme se ještě na jednu věc – příliv nových tváří v září. Pokud
chcete ty nádherné okamžiky nejen na táboře, ale i během roku
sdílet s námi, přijďte se za námi podívat na schůzku.
Kluci
5/6 – 11 let
Pondělí 16:00 – 17:00
12 – 15 let			
17:00 – 18:00
Holky
5/6 - 11 let
Středa
16:00 – 17:00
12 – 15 let			
17:00 – 18:00
Za středisko Zelený šíp
Švestka

Velký rozdíl nás ale nečeká (aspoň co do úklidu stanů). Na
táboře jde pořádkumilovnost stranou. Oddíly Berušky a Bílá
stopa tráví svých 14 dní v pohádce. Průvodci jsou jim členové legendárního kvarteta Čtyřlístek. V pohádkovém příběhu za
záchranou neopatrné Fifinky si světlušky i skautky vyzkouší
azimut, morseovku, ale hlavně týmovou spolupráci. Šmoulové,
Mimoni a Zvonilky si díky rozmanitosti počasí užijí hry v potoce,
běhání po lese i sedavé hry u stolů za deštivého počasí. U táborového ohně přivítají do svých řad 5 světlušek a 3 rangers.
Teď už je tábořiště uklizené, chalupa zamčená a my všichni
doma. Tábor přinesl spoustu legrace, únik od každodenní rutiny, spoustu nových nápadů a energie a naučil nás vážit si věcí,
které jsme uprostřed lesů postrádali. Vzpomínáme na všechny
krásné chvíle a těšíme se na příští rok.
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Újezd u Plánice – Piráti 2015 – letní tábor Pionýr Dobřany
Jako každý rok, tak i letos
se sešlo 30 dětí a 10 dospěláků ve dnech 4.-17. července
na táborové základně v Újezdě. Motivem celotáborové hry
byli tentokrát „Piráti“.
Už od prvního dne bylo horko. Po zabydlení se ve stanech
a v budově se všichni seznámili nejen s pravidly pobytu
a chování mezi sebou, ale i
s okolím a cestou zpět sebral
každý kus dřeva na večerní
ohýnek.
Další den začal nejen snídaní, ale i společným loupáním brambor k obědu. Poté
začala hra, kdy byla nalezena
láhev pro kapitána, ze které
bylo jasné, že je třeba hledat
poklad, každá posádka svůj.
Byla nalezena trička tří barev
– žlutá, zelená a červená.
Zbývalo ještě vymyslet název
posádek, pokřiky a vlajky. No
a před další plavbou bylo třeba ještě najít zásoby – názvy
měli lodní důstojníci – vedoucí na lístečcích, které jim bylo
třeba sebrat, před vyplutím se
vykoupat, dojít na slavnostní
nástup, vztyčit vlajku a složit
slavnostní přísahu. No a protože byla najednou tma, šlo se
spát.
Třetí den ráno vysvětlil kapitán Hook posádkám, jak bude
celotáborová hra probíhat, jak
bude bodována a podle věku
došlo k rozdělení na korzáry,
bukanýry a dělmistry. Následoval nácvik dovedností, jako
šifry, ohně, práce se sekyrou
a pilou, chování v přírodě i na
moři, lovení perel, ve které
námořníkům bránili žraloci,
a další hry, při kterých bylo
třeba znalostí z dopoledního
nácviku. Stopovačka dovedla všechny ke koupališti a po
večeři zbývalo dodělat obrázky lodí a připravit se k slavnostnímu zapálení hranice
na počest 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Někteří
odvážlivci se rozhodli pro spaní pod širým nebem.
Následují
den
vyrazily
posádky ke Korálovému útesu, kde se učili poznávat zvířátka, jejich stopy a prostředí,
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ve kterém žijí. Po obědě následovala návštěva koupaliště,
výroba přáníček pro oslavence a diskotéka.
8. července ráno vyrazily
posádky na pobřeží do lesa,
kde si měly každá postavit
záchranný vor. Mezitím kuchyni v podpalubí došel plyn při

pro dárce vody a noční hru,
kdy 3 – 4členné pirátské hlídky měly dojít po trase označené svíčkami a kolem lidojedských ohňů ke koupališti, kde
dostaly od velitele pirátů další
zásoby jídla.
Po vydatné snídani následující den vyrazily posádky

smažení řízků a z oblohy se
spustil déšť. Řešením byly hry
na lodi, např. Městečko Palermo. S koncem poledního klidu přestalo pršet, a tak bylo
možné dokončit vory a spustit
je na vodu. Ve vodě byl nalezen klíč, který patřil kapitánu
Hookovi, a dobrou zprávou
bylo, že ani jeden vor se nepotopil a odpluly do dálky. Poté,
co poslední vor zmizel za obzorem, bylo třeba jít na pobřeží
a vytvořit SOS signály ze všeho, co bylo zrovna po ruce.
A pak to přišlo!! Na lodi
došla večer pitná voda!! A tak
bylo třeba zajistit alespoň její
minimum na vaření a základní hygienu a stanovit pravidla,
jak s ní šetřit.
O pomoc byly následující
ráno požádány i posádky okolo plujících lodí – tedy sousedi
z okolí základny. Dopoledne
pak na pobřeží byly pořádány
sportovní hry – např. hod škrpálem, létajícím talířem na cíl,
ringo kroužkem na tyč, brčkem do dálky a pěnovými míčky. Bohužel opět přišel déšť,
dobrý sice na zisk vody, ale
byl nutný přesun na loď, kde
hry mohly pokračovat, stejně
jako odpoledne na zahradě.
Večer došlo na výrobu dárků

na pobřeží hledat léky na své
nemoci. Cestou zpět na oběd
pak hrály další drobné hry
a odpoledne pak na pobřeží
hráli všichni piráti včetně
důstojníků vybíjenou, povídali si o léčivých bylinách a také
si je natrhali, aby z nich později na ohni v kotlíku uvařili
čaj. Ne všem ale chutnal.
Osmý den společného pobytu na pirátských lodích byl
na programu celodenní výlet.
Posádky vyrazily lehce po
deváté hodině. Na pobřeží se
daly lesem do kopce a ocitly se
na planině u Zbyslavi, kde lehce posvačily obklopeny balíky
suché slámy. Poté pokračovaly zpět k lodím, ale vtipně to
vzaly zkratkou přes Němčice.
Tam si daly oběd, hodinu si
odpočinuly a pokračovaly dál
do mateřského přístavu, kde
pokračovaly v dovádění, protože je celodenní pochod přece
nemůže unavit. Večer pokračovaly v dozdobování a vylepšování svých lodí a pak už jen
hygiena a spinky spinky.
Další den ráno vyrazily
posádky opět na pobřeží do
lesa, kde jejich důstojníci našli
další část mapy, ale kapitán
Hook jim ji hned zabavil. A protože posádkám neříkal všech-

no, tak se vzbouřily, kradly
jídlo z lodi a pašovaly ho pryč,
kdy dvě posádky byli pašeráci a jedna je chytala. Při obědě, kdy se vzbouřil i kapitán
a kuchaři, bylo jídlo třeba jíst
částečně hůlkami. Odpolední
program připravily posádky
samy – např. hru Hutututu,
„hospodář-dvůr-hnůj“, nebo
„bagr“. Večer pak posádky rozdělené na dvě poloviny vymýšlely scénky, které potom předvedly ostatním.
Desátý den dopoledne došlo
na výrobu dalekohledů a sáčků plněných bylinkami proti zlým duchům. Odpoledne
probíhaly drobné hry, např.
lov zvěře, navigace pomocí
vymyšlených slov a další. Po
svačině i večer si posádky
s ohledem na občasný déšť
hrály na zahradě.
Další den začal opět deštěm, a tak posádky vyráběly
pistole a meče. Dál dostaly
za úkol zhudebnit text písně s námořnickou tematikou,
nacvičit a zazpívat ji. Po obědě hrály posádky na palubě
„židličkovanou“, „ptáka Ohniváka“, „deku“ nebo „prostěradlo“. Po večeři a nástupu
si všichni poslechli písničky
jednotlivých posádek. Vyhrála
posádka zelených.
A byl tu 15. červenec, kdy se
všechny posádky vydaly na cestu na ostrov Plánice, kde utratily většinu svých úspor a kde
se setkaly s dosud neznámým
pirátem - důstojníkem. Po
pozdním obědě a odpočinku
pak stopovaly piráta, který se
jim poprvé ukázal ráno v Plánici. Stopovačka je zavedla do
lesa, kde ho našly a okradly
o poklad. Večer se pak všichni
společně bavili při diskotéce.
Předposlední den pobytu se
všichni opět sešli na pobřeží
v lese a hráli čtverce. Každý
důstojník měl jedno stanoviště
a část tajenky a zástupci posádek dostávali za plnění úkolů
jednotlivá písmena. Po vyluštění tajenky šli všichni na oběd
a po odpočinku hledat poklad.
Po cestě je čekalo plno nástrah
– po kamenech přes močál,
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plížení, obří pavučina, lovení
zlatých valounků v potoce pro
mýtného na mostě a další. Na
konci cesty pak našli truhlu,
bohužel bez pokladu.
Po návratu na lodě pak hledali poklad podle indicií. Každá posádka našla nakonec
ten svůj zakopaný na zahradě. S veselou pak šli společně připravovat občerstvení na
večerní oslavu spojenou s diskotékou a noční bojovkou, po
které někteří ulehli opět pod
noční oblohu plnou hvězd.
Jejich klidný spánek hlídali
důstojníci při ohýnku.
Den poslední – snídaně,
slavnostní nástup, předání
Pirátských glejtů s oprávně-

ním plavit se pod pirátskou
vlajkou a podílet se na kořisti, rozdání tašek s odměnami,
společné focení na památku,
balení, oběd, úklid a odjezd
domů. To bylo radosti, když
se postupně objevovala auta
s rodiči či prarodiči. Loučení
s kapitánem Hookem a lodními důstojníky............ Tak
piráti, za rok možná zas!?
Poděkování
patří
všem
důstojníkům a kapitánu Hookovi za trpělivost a připravený program, lodní kuchyni za
připravovanou krmi a pirátům
za statečnost při všech hrách
a bojích.
Zapsal: lodní ochutnávač
Medulka

ni vyzkoušet, opečené uzeniny k obědu, nákup upomínkových
předmětů, to vše se účastníkům líbilo.
Středa byla hlavně ve znamení vyrábění na téma „do kontejneru vše nepatří“, takže postupně si všichni vyzkoušeli ozdobit tričko sítotiskem, svačinový ubrousek lesklou folií, vyrobit
dva druhy ozdobného zápisníčku z odpadového papíru a odekorovat svíčku voskovými plátky. Přesto, že bylo připraveno
víc technik, tak pro velké horko bylo zejména po obědě – pizze
– zvolněno tempo a dán prostor i sportovním aktivitám – opět
zvítězil míč a koloběžky.

(podrobněji kronika na www.dobrany.pionyr.cz a fotogalerie)

I ve čtvrtek přijel pro účastníky tábora autobus s ohledem
na předpověď počasí a dopravní spojení a odvezl je do plzeňské Techmánie, kde parádně fungovala klimatizace, a tak byla
radost dívat se na děti, jak je baví jednotlivé expozice – kostičky,
vodní mlýnky, a nejen děti. U některých se zastavili i vedoucí,
které zaujala i výstava dětských výrobků z odpadových surovin.
Přestávku věnovali přítomní svačině a nákupu upomínkových
předmětů. A pak už jen honem do autobusu a domů. Před rozchodem si ale ještě všichni ozdobili skleněný talířek folií, která
musí před vypálením zaschnout.

Příměstský LT Pionýrské skupiny
v Dobřanech
se konal ve dnech 3.-7. srpna 2015 pod názvem „Pět krát pět
je..“ s ohledem na 25. výročí znovuobnovení činnosti Pionýra.
Tedy 5 dnů – se zaměřením na přírodu, sport, techniku, turistiku a tvoření. Fotoreportáž najdete na www.dobrany.pionyr.cz
ve fotogalerii.
Hned v pondělí se účastníci tábora šli podívat na Dobřany
z výšky. V rámci vycházky na Kamínek si zahráli nejen míčové
hry na louce, ale vyšli si po nové stezce, kdy se hned na začátku
dozvěděli základní informace a zbývající o náhodně vybraných
zastaveních museli rozděleni do čtyř soutěžních družstev zjistit
sami. Tedy nejen komu je zastavení věnováno, ale i kdo to byli
– sv. Markéta, sv. Acháta, sv. Cyriak, sv. Diviš, sv. Vít, dalším
úkolem bylo i srdce parku a sv. Jiří namalovat, na podiu zapívat
a zarecitovat /jen odvážlivci/ a pak si všichni zahráli i hru „Co
do přírody nepatří“. Před odchodem domů jsme si ještě hráli
s míčem a jezdili na koloběžkách.
V úterý ráno všichni nastoupili do mikrobusu a vyrazili směr
Pohádková chalupa Mlázovy s pohádkovou dílnou. Svezení na
poníkovi, koupání v místním bazénku, přírodní kuželky a další
možnosti areálu, např.maňáskové divadlo, které si mohli všich-

A byl tu pátek – poslední den a ještě větší vedro hned po ránu
než na začátku týdne, a tak bylo přistoupeno k dalšímu tvoření
na téma „do kontejneru vše nepatří“ - 2.část. Na začátku byly
vypáleny ozdobené talířky, ozdobeny jedna sklenice obtiskem
a druhá leptaným obrázkem, obtiskem byly ozdobeny i svíčky,
ubrouskovou technikou obrázek, z moosgumi vyrobeny sovičky
a smaltem ozdobeny a vypáleny krabičky. Díky únavě z horka
už nebyly vyrobeny šiškoun, hedvábný šperk, čelenka či odlito
mýdlo. Takže příště. Na závěr byl zhodnocen celotýdenní program, předány odměny a za rok možná.....
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veřejnosti ukázat příběhy mladých lidí, kteří chodí do Klubu
Echo,“ doplňuje slečna Vladyková.
„Náš Klub není jediný, který v tomto týdnu otevírá své dveře.
Celá akce se koná v rámci celorepublikové akce Týden nízkoprahových klubů a jejím cílem je představit nízkoprahové služby
široké veřejnosti,“ dodává sociální pracovnice Klubu Echo Markéta Tomanová.
Klub Echo pro děti a mládež Dobřany je jednou ze sociálních
služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ. Pracovníci Klubu
doprovází a podporují děti a mládež v dané lokalitě při řešení
obtížných i každodenních situací a zvyšují jejich šance uspět
v dalším životě. Služby jsou poskytovány anonymně, bezplatně
a diskrétně v atraktivním prostředí Klubu. Klub Echo je v letošním roce spolufinancován z Individuálního projektu „Podpora
sociálních služeb v Plzeňském kraji“ a z rozpočtu města Dobřany.
Bc. Barbora Vladyková

5. POUŤ NA KAMÍNKU
v sobotu 10. 10. 2015
Program:

13.00 – 15.30 Dětská pouť na Kamínku

(různá herní a soutěžní stanoviště pro malé a menší děti kolem kaple)

16.00 Kulturní vystoupení v přírodním
amfiteátru pod pískovcovou stěnou
v provedení Základní umělecké školy J. S. Bacha
a Divadelního spolku Rozmarýn
Akce je finančně podpořena městem Dobřany.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují místní spolky, sdružení, instituce ...
(ilustrativní fotografie ze 4. pouti na Kamínku)

Jaké je to dospívat? – Výstava
fotografií „Zaostřeno na život“
24. 9. 2015 se Náměstí T. G. Masaryka v Dobřanech na jedno odpoledne stane místem, kde se „dospívá“. Po celé odpoledne bude k vidění výstava „Zaostřeno na život“, mapující život
a dospívání dětí a mládeže z nízkoprahového Klubu Echo pro
děti a mládež. Součástí celé akce bude bohatý doprovodný kulturní program (divadelní, taneční i pěvecká vystoupení a mnoho
dalšího). Těšit se můžete také na představení projektu „Dobřany
– město příběhů“, který podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím nadace VIA.
Po celou dobu konání akce budou moci návštěvníci zhlédnout
prezentace služeb Diakonie Západ, kde se mohou mimo jiné
dozvědět, jak přežít dospívání svých dětí nebo kterých deset vět
by nikdy neměli říkat puberťákovi. Budete tak mít jedinečnou
možnost se seznámit nejen s Klubem Echo pro děti a mládež,
ale také se službou Jubilata pro osoby potřebující péči, krizovým centrem Plus pro lidi v krizové situaci či Archou pro rodiny
s dětmi.
„Dospívání dětí není jednoduché, potýkají se s mnoha ohrožujícími a obtížnými situacemi (šikana, drogy, neúspěchy ve škole
atd.) a ne vždy jim dokážou sami čelit. Právě proto Diakonie
Západ zřizuje Klub Echo pro děti a mládež, který jim má pomoci
toto nelehké období prožít bezpečně,“ říká vedoucí Klubu Echo
Bc. Barbora Vladyková. „Prostřednictvím fotografií chceme
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!!! Prosíme, podpořte náš projekt
v elektronickém hlasování
www.erapomaharegionum.cz !!!
MC Budulínek se přihlásilo s projektem
„Nově v novém“ do programu Era pomáhá
regionům a získalo Divokou kartu, což znamená možnost podpory za přispění hlasů
veřejnosti. Podaří-li se nám peníze získat, vybavíme naši
v loňském roce rozšířenou hernu novým nábytkem, konkrétně stolky a židličkami, proto tedy „Nově v novém“.
Náš projekt najdete na www.erapomaharegionum.cz pod
oblastí „Chodsko“, budeme velmi rádi za vaši podporu.
Děkujeme!!!
Jak bude hlasování přesně probíhat?
1.	Každý hlasující může dát vždy jen jeden hlas jednomu
projektu v každém z regionů. Celkem tedy může hlasující udělit max. 20 hlasů, každý v jiném regionu.
2.	Hlasy se započtou až po kliknutí na potvrzující odkaz,
který hlasujícímu přijde na zadanou e-mailovou adresu.
3.	Vše probíhá automaticky, k e-mailovým adresám bude
mít přístup pouze organizátor kvůli kontrole regulérnosti
hlasování.
4.	U popisů soutěžících projektů se budou zobrazovat i průběžné výsledky.

Pozor, hlasování končí 19. září 2015!

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Nově vybavené třídy ZŠ

(red) Naše Základní škola, jak již víte, se pyšní novým školním nábytkem. Na začátku školního roku si tento projekt ještě
představme v číslech. V září žáci na I. stupni usedli do zcela
nových 135 dvoumístných lavic s 272 židlemi, na II. stupni máme
nových 135 dvoumístných a 23 jednomístných lavic a 353 židlí.
Novým školním nábytkem včetně skříní a tabulí za 2,897 mil. Kč
je s podporou EU vybaveno 33 učeben. Jednou z nich je i školní
dílna na II. stupni, která je nyní přehledná a uspořádaná zejména díky skříním s plastovými kontejnery. Pro větší pohodlí žáků
při pracovních činnostech je k dispozici 20 otočných stoliček na
kolečkách s nastavitelnou výškou, dílna je vybavena také novými
pracovními stoly.

Rybáři
Koncem června a začátkem července dozrávaly
třešně, a tak jsem vyrazil na tlouště. Hned první
lov byl úspěšný. Po nahození přišel razantní záběr
a po záseku dával silný odpor tušit, že se nejedná
o malou rybu. Byl to pěkný tloušť, do kila mu moc
nechybělo. Během dvou hodin jsem takových ulovil 5 a dalších
6 - 7 menších jsem pouštěl. Ještě několikrát se mi takhle poštěstilo. Na poslední třešně jsem 12. 7. ulovil tlouště 1,4 a 1,5 kg.
Asi tři dni potom jsem zkusil štěstí na rybičku. Jak jsem přišel k vodě, spatřil jsem zavlnění a do všech stran prchající rybičky. Nastražil jsem rychle hrouzka a nahodil k vrbičkám. Netrvalo dlouho, u splávku se rozlétly rybičky a splávek zmizel pod
vodou. Viděl jsem, jak pomalu ujíždí na druhou stranu a potom
se vydal proti proudu. Už jsem chtěl zaseknout, když kačena
vyskočila na hladinu a proud ji unášel po vodě. Štika strhla
rybičku z háčku. Chytil jsem nového hrouzka a znovu nahodil.
Za chvíli se kačena opět potopila a zamířila k protějšímu břehu.
Teď už jsem neváhal a zasekl. Zásek seděl a po kratším zápasu
jsem podebral štiku 60 cm. Když jsem ji doma kuchal, našel
jsem v jejích útrobách háček, ještě lesklý. Znamenalo to, že zcela nedávno někomu zabrala a ukousla udici.

Koncem července jsem chytal převážně na rohlík. Chytil jsem
pár malých kapříků, asi tři větší mi utekli. Celkem ale ryby moc
nebraly. Protože od jara bylo sucho a neměl jsem žížaly, nechodil
jsem téměř na ryby v noci. Když už, tak řeka večer byla tichá,
nebylo slyšet šplouchnutí. Skoro bych uvěřil řečem, že sumci
(kterých je v řece asi opravdu dost) vyžrali všechny nasazované
malé kapříky a ostatní ryby a že řeka je prázdná. Začátkem srpna se ale vše změnilo. Začali brát ve větším množství cejnkové,
podoustve, karasi, malí kapříci a mezi nimi i míroví. Od 1. do
20. 8. jsem chytil 8 mírových kaprů; hodně jsem jich také vyhákl.
A to jsem byl od 4. do 10. 8. zase v nemocnici. Zvláště po deštích v
polovině srpna řeka jako kouzlem ožila. Mezi mosty i po celé řece
bylo vidět, jak ryby kroužkují a sbírají z hladiny, měl jsem hojnost
záběrů. Ukázalo se, že ryby v řece stále jsou, ale mají období, kdy
vůbec neberou. Teď po deštích jsem konečně nasbíral v noci na
louce žížaly a těším se, že ještě ulovím i nějakého úhoře.
Uvítáme fotografie Vašich mimořádných úlovků. S udáním
délky, váhy, revíru a popř. dalšími údaji je zašlete na mail:
rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz, nebo doneste přímo
do rybárny.
Vladislav Šefl
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Léto se pomalu chýlí ke svému závěru. Zejména v první polovině měsíce může být ještě počasí vyloženě letní, i když noci
a rána již bývají chladnější, mnohdy však přijde chladnější perioda, která bývá následně střídána stálejším a poměrně teplým
počasím, které nazýváme babí léto. Je čas sklizně a prvních
příprav na zimu. Listy stromů se začínají vybarvovat, dozrávají bezinky, padají žaludy, v lese najdeme houby václavky. Pro
ovocnou zahradu je vhodné, aby bylo srážek sice dostatek, ale
i poměrně teplo a slunečno, aby mohlo ovoce dobře dozrávat.
Nejvíce práce budeme mít s jeho sklizní, zpracováním, případně
přípravou na jeho uskladnění. Začátkem září zrají podzimní
odrůdy jablek, jako např. Diadém, pak následují odrůdy Selena, Prima a pak pozdně zimní odrůdy Topaz, Goldstar. Zvláště
u zimních odrůd je velmi důležité správně určit vhodnou dobu
sklizně. Plody sklízíme, když jde dobře oddělit stopku od plodonoše a jadérka začínají nahnědávat. Také zrají podzimní a později zimní odrůdy hrušek /Erika, Bohemica/. Ovoce určené pro
dlouhodobé skladování by mělo být bezvadné, uložené v jedné
vrstvě nejlépe v plastových bednách. Sklep pro uskladnění má
být vydezinfikovaný, chladný a vlhký a dobře větratelný.
Začíná doba sklizně vlašských ořechů i lískových oříšků. Tyto
jsou zralé, jakmile praskne zelené oplodí plodů. Ořechy očistíme
a dosušíme na suchém a větratelném místě, rozložené v jedné
vrstvě.
Plodovou zeleninu sklízíme, dokud nezačnou první mrazíky.
Před jejich příchodem můžeme sklidit zelená rajčata, která mají
odrůdovou velikost. Lze je uchovat při teplotě 12-15°C po dobu
2 – 4 týdnů. Když chceme, aby dozrály, dáme je do místnosti s pokojovou teplotou. Tykve, které chceme uchovat do zimy
nebo i déle, sklidíme v botanické zralosti /mají tvrdou pokožku/
a skladujeme v suchých místnostech /ne ve sklepě, kde dochází
k hnilobám plodů/ při teplotě 8-13°C. Rovněž můžeme uchovat i
plody cuket. Sklízíme listovou a stonkovou zeleninu a až koncem
září nebo až v říjnu sklidíme kořenovou a košťálovou zeleninu na
uskladnění. Se sklizní celeru hlíznatého nepospícháme, protože
bulva v září narůstá, vhodná doba ke sklizni je tehdy, když listy
poléhají a řapíky praskají. V tomto měsíci můžeme vysévat ředkvičku, ozimý špenát, kopr, polníček pro sklizeň v jarním období. Vysazujeme ozimý salát. Plochy po sklizené zelenině osejeme
zeleným hnojením. Zahrádkáři využívají k zelenému hnojení
velice často hořčici bílou, po které však není vhodné pěstovat
v příštím roce košťáloviny, protože je nebezpečí vzniku nádorovitosti. Jako ozimou směsku můžeme použít vikev huňatou,
řepku ozimou /po ní nebudeme vysazovat košťáloviny/, ozimou
vikev a žito, které svým mohutným kořenovým systémem brání
vyplavování dusíku. Zaryjeme je do půdy v dubnu.
V okrasné zahradě můžeme vysazovat jehličnany i stálezelené
dřeviny pěstované v kontejnerech, je-li sucho, důkladně zaléváme nové i starší výsadby dřevin. Přihnojujeme podzimním hnojivem bohatým na draslík a hořčík náchylné okrasné dřeviny,
abychom zvýšili jejich zimuvzdornost. Odstraníme suché stonky
trvalek. Růže jsme přestali přihnojovat plným hnojivem již v červenci. Odstraníme jim odkvetlé stonky a plané výhony – vlky.
Vysazujeme cibuloviny - hyacinty, krokusy, modřence, tulipány.
Naopak ze země vyjímáme odkvetlé rostliny jako begónie, jakubské lilie, mečíky. Ostříháme odkvétající muškáty a přeneseme
truhlíky na zimoviště. Muškáty řízkujeme. Září je ideální měsíc
pro drobné i větší zahradní stavební práce. Začněme se stavbou
skalky, zahradních cest i s opravou či výměnou oplocení.
V září jsou podle tradiční čínské medicíny nejvíce zatíženy
slinivka a slezina. Slezina je největší lymfatický orgán v těle.
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Slinivka vytváří šťávy, které štěpí bílkoviny, tuky, cukry a produkuje hormon inzulín, regulující hladinu krevního cukru. Při
nedostatečné produkci vzniká cukrovka, která se ohlašuje neuhasitelnou žízní a enormním množstvím vylučované moči.
Aby růže byly krásné, zahrňte do země pod růže slupky od
banánů, dodají dusík, železo a hořčík.
Proti mšicím zaléváme napadené rostliny kopřivovým výluhem.
Při napadení padlím postříkejte rostliny slanou vodou.
Aby vám slimáci neožírali rostliny, nasypte kolem záhonů
vaječné skořápky.
Mušky na pokojových rostlinách vyhubíte, posypete-li zeminu
v květináči vyluhovaným čajem.
Výbor ČZS

BUDE PROVÁDĚT

v klubovně v kasárnách

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

V Ý S T A V U
O V O C E
A Z E L E N IN Y
ve čtvrtek 24. 9. od 16 h. a v pátek 25. 9. od 17 h.
/red/ V sobotu 15. srpna startovala z dobřanského náměstí jízda
historických vozidel s názvem Memoriál F. A. Elstnera, která připomíná českého motoristického cestovatele, skauta, dobrodruha,
novináře a spisovatele. Závod je určený pro vozidla do roku výroby 1948 a přibližně 70 km dlouhá trať vede jižním Plzeňskem.
Součástí memoriálu je vždy výstava historických aut a motocyklů, která se tentokrát uskutečnila v Žinkovech.
Foto: J. Urbanec

Pionýr, z. s.

Pionýrská skupina Dobřany
vás srdečně zve
na akci

„Z A Č Í N Á M E“
dne 12. září 2015 od 14:00 hodin
v areálu bývalých kasáren.
Připraveny jsou sportovní a výtvarné aktivity,
výstava kronik a fotografií z činnosti.
vstup zdarma
podrobné info na

www.dobrany.pionyr.cz

Francouzi v Dobřanech
V pondělí 6. července se uskutečnilo přátelské utkání v pétanque mezi domácím Pétanque clubem Dobřany a desetičlennou
skupinou francouzských bednářů ze střední školy řemesel
z města Beaune, kraj Dijone, departament Bourgogne. Ti byli
3 týdny na praxi v bednárně Plzeňského Prazdroje, kde se učili
výrobě pivních sudů, neboť výroba sudů vinných je trochu jiná,
jak nám vysvětlil vedoucí skupiny Pierre. Sedmnáctiletí a osmnáctiletí mladí muži Jules, Paul, Pierre, Louis, Remi, Morgan,
Artur, Anthony, Eloi a Francois se utkali ve dvou zápasech téte
á téte (jeden proti jednomu), jednom zápase doublettes (dvojice) a dvou zápasech triplettes (trojice) se zástupci dobřanského
klubu, který reprezentovali manželé Štulcovi, manželé Kubovi, Jindra Bechyně, Dana Bernklauová, Zdeněk Duban, Vláďa
Khás a malý sedmiletý Honzík Štulc. S organizací pomáhala asistentka - tlumočnice Klára. Mladí muži z Francie byli především
bednáři a podle toho dopadl i výsledek utkání. Ale o ten zase ani
tak moc nešlo. Důležitější bylo navázání přátelství a představení našich lidí a našeho města. Za pomoci tlumočnice Kláry jsme
se dozvěděli plno zajímavých věcí z historie Francie a o životě
obyčejných Francouzů. Po obědě, kdy si hosté přáli ochutnat
českou kuchyni, si obzvláště pochutnali na místním pivu. Poté
se odebrali na koupaliště Kotynka a ve večerních hodinách se
vrátili zpět do Plzně. Členové klubu byli také pozváni na návštěvu města a školy v Beaune, což s díky přijali se slovy „až
pojedeme kolem tak se stavíme“.
Zdeněk Duban

srdečně zvou oddíly Delfíni a Delfíňata

RESTAURACE SCÉNA
Otevírací doba od září opět zpět

pondělí–čtvrtek 11:00–22:00, pátek 11:00–24:00
sobota 12:00–01:00, neděle 12:00–20:00

● n ové ceny piv (např. Gambrinus nepaster. 10 - 20,50 Kč, Prazdroj 12 30,50 Kč, atd.)
● nový jídelní lístek přizpůsobený pro děti (např. kuřecí mletý hamburger
30 Kč, tortila - 65 Kč, langoš - 35 Kč, pizza - 89 Kč, atd.)
● nové ceny alkoholických nápojů - vše od dodavatele značky Božkov,
panák za 15 Kč
● nově nabídka kávového menu: espresso s muffinem - 45 Kč, espresso
s palačinkou - 45 Kč
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
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Noční turnaj v pétanque
V sobotu 22. srpna se na hřištích Pétanque clubu v Dobřanech konal „Noční turnaj aneb Vzpomínka na kamaráda Zdeňka
Bláhu“. Ten výraznou měrou pomohl klubu při jeho vzniku. Přestože se v ten samý den hrál turnaj v Nepomuku a další turnaj
MR ČR v Jilemnici, byla účast patnácti dvojic velice pěkná. Po
rozlosování do skupin, které provedly děti Matěj Hájek s Davidem Štulcem, začaly boje. Hned v první skupině na sebe narazili
největší favorité turnaje, a tak to byly opravdu bitvy. Z dalších
skupin si s přehledem zajistili postup papíroví favorité. Snad
jen trochu víc se čekalo od Hůrkové se Salvovou z Klatov. Po
skončení her ve skupinách se turnaj rozdělil na dvě části, hlavní a malý turnaj. O postup v malém turnaji se utkaly dvojice,
které ve skupinách obsadily 3. a 4. místo. V semifinále hlavního
turnaje, kam postoupily dvojice z 1. a 2. místa ze skupin, došlo
ke dvěma překvapením, kdy domácí Rieckel se Štulcovou porazili do té doby suverénní Klatováky Kovářovou se Soukupem.
A děda Zdeněk Hájek s vnukem Matějem nedali šanci Koláčnému s Langovou z Oseka. Malý turnaj, kam přešli poražení semifinalisté z hlavního turnaje, pokračoval vyřazovacím systémem
K.O., až zůstaly poslední dvě dvojice. O vítěze malého turnaje se utkali Koneční z Oseka, kteří porazili Klatovské Hůrkovou se Salvovou. Ve finálové skupině se utkaly jen čtyři dvojice
domácích Dobřaňáků. Na některých hráčích se začala projevovat únava a své sehrály i panáky na posilněnou. Při hře každý
s každým se v posledních zápasech proti sobě postavili v boji
o 3. a 4. místo děda Zdeněk Hájek s vnukem Matějem proti

Zdeňkovi Dubanovi s Josefem Fišerem (Bicanem), kteří nakonec zvítězili a obsadili 3. místo. O první místo se utkali Vláďa
Khás s Karlem Kopejskem proti Miluš Štulcové s Rudlou Rieckelem. Favoritem tohoto zápasu byli Khás s Kopejskem, protože
v základní skupině vzájemný zápas vyhráli jednoznačně 13:3.
Ale tentokrát tomu bylo jinak, Štulcová s Rieckelem se zklidnili
a stejně jednoznačně jim porážku vrátili 13:4 a získali tím vítězství v hlavním turnaji. Vypilo se všechno pivo, snědly všechny
klobásy a po vyhlášení výsledků a předání cen si všichni, kteří
vydrželi až do konce, připili na památku Zdeňka Bláhy.
Zdeněk Duban

Snack-pivnice cup

MÍRY BUKOVJANA

SPORTOVNÍ TURNAJ DVOJIC PRO DĚTI A JEJICH PRARODIČE/RODIČE
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Turnaj dvojic v pétanque ve spolupráci PC Dobřany s pivnicí
Hájek a Hájková se uskutečnil v sobotu 18. července na hřištích klubu ve sportovním areálu Džungle. Tradičně přijeli hráči
z Klatov, Zavlekova a početná skupina z Nepomuku. Po bojích
ve čtyřech základních skupinách hráli vítězové skupin o 1.-4.
místo, druzí ve skupinách o 5.-8. místo atd. až o poslední místo
v turnaji. Do finálové skupiny, ve které se hrálo každý s každým,
postoupili favorité, Klatovští Hůrka se Salvou, Štulc st. s Khásem, manželé Kubovi a snad jedno malé překvapení, Štulc ml.
se Švábkem. Nepomuckým se moc nedařilo. Někteří hráči byli
na turnaji poprvé a dle jejich slov už se těší na další. Tentokrát
vyhráli Klatovští Hůrka se Salvou díky vzájemnému zápasu s druhými Štulcem ml. se Švábkem. Třetí místo pak vybojovali Khás
se Štulcem st. Podle umístění v turnaji pak přistupovaly dvojice
k cenám a každý si jednu vybral. Cen bylo dost a opravdu pěkné,
takže i poslední dvojice si měla z čeho vybírat. Nakonec sponzor
turnaje Pepa Hájek ocenil i nejsympatičtější hráčku turnaje.
Zdeněk Duban

SPORT

/red/ Tereza Čechurová, která má doma zlatou medaili z loňského mistrovství republiky v kategorii mladších juniorů, získala na
konci července na mistrovství České republiky v Ptýrově u Mladé
Boleslavi titul i v kategorii starších juniorů. Letos ji čekají ještě
dva důležité závody. V září se zúčastní finálového závodu Českého drezurního poháru a v listopadu halového závodu v Polsku. V Dobřanech může Terezu vidět 12. 9. na Hobby drezurních
závodech Cena města Dobřany nebo se s ní setkat 8. 10. na
besedě v Městské knihovně Dobřany.
Foto: Zdeňka Šimková, www.plzensky.denik.cz

je naplánovaný turnaj 29. 8. u nás v Dobřanech. Měla by se
zde popasovat silná konkurence týmů, už jen proto, že účast
přislíbily dva týmy z Č. Budějovic, Most, Stříbro, reprezentace ČR Masters a samozřejmě do bojů vyrazí i náš mladý tým.
V Dobřanech se tak v sobotu 29. 8. bude hrát až do večerních
hodin. Očekává se atraktivní sportovní podívaná. Třešničkou
na dortu bude avizovaná účast místostarostky Dobřan, paní
Lenky Tomanové, která dodatečně a postupně předá medaile za
loňskou triumfální sezónu v mistrovství ČR či v dorosteneckých
extraligách nejdříve našim stříbrným žákům, poté stříbrnému
ml. dorostu a závěrem bronzovému st. dorostu. Mladý a úspěšný klub z jihu Plzeňska však půjde do nové sezóny s čistým
štítem a k tomu je zapotřebí pořádná sportovní dřina, toho jsme
si v Dobřanech moc dobře vědomi. Myslím, že i letošní léto jsme
tomu tradičně obětovali hodně, ale vše zhodnotí sezóna nová!
Muži startují 5. 9. domácím dvojkolem s K. Vary, což bude
repríza loňského finále 1. NHBL, v neděli 6. 9. pak dorazí Nové
Strašecí. Starší dorost začne o týden déle doma s J. Hradcem.
Do nové sezóny po letech vkročí i nově vytvořený B-tým mužů,
ale to už předbíhám. Zajíci se počítají až po honu, takže uvidíme….., každopádně – pořád je to jen sport a na to, že má stále
punc amatérský, to skutečně někdy nevypadá….
Václav Šlehofer – TJ Snack Dobřany

Sezóna snů za námi aneb Vyhlídky
Šneků do nové
Loňskou sezónu, kterou jsme nazvali nejspíš právem Sezónou snů a která
nepochybně vejde do dějin klubu, již asi
nezopakujeme, ačkoli se o to určitě pokusíme…… Ono – když muži skončí ve finále 1. NHBL – Západ v ČR stříbrní, starší
dorostenci v extralize ČR bronzoví, mladší
dorostenci se stanou v extralize vicemistry ČR a žáci skončí na
mistrovství republiky rovněž jako vicemistři ČR, TAKOVÉ POZICE je skutečně těžké obhájit!!!
Ale to vše je již minulost a z ní se nedá žít do nekonečna….
Nepsaná povinnost velí pro malé, ale hrdé město z jihu Plzeňska řádně se připravit na sezóny další. V našem případě na tu
nadcházející.
Je samozřejmě, že jsme nelenili a nezbytnou přípravu i odstartovali.
Letní dril jsme zahájili 21. 7. úvodní tréninkovou jednotkou
v našem areálu. Snažili jsme se trénovat v rámci možností třikrát - čtyřikrát v týdnu včetně turnajů či zápasů.
Přípravná utkání jsme odehráli buď tzv. sólo či na turnajích.
První turnaj jsme absolvovali ještě na konci června v Č. Budějovicích, to abychom nezapomněli, že hrajeme hokejbal.... Poté už
v plné přípravě následovala na přelomu prázdnin tradiční akce
Přelouč, kde startovalo 8 týmů, především z východu Čech. Za
všechny: Hradec Králové, Přelouč, Pardubice. Účast obohatily i týmy z Kolína a Kladna. Sólo zápas jsme odehráli v Mostu
19. 8., čímž jsme zakončili hrubou fázi. Nyní už budeme pouze dolaďovat herní stránku. Do startu sezóny nás čeká ještě
plzeňský Taurus, hrající nižší soutěž, a vrcholem celé přípravy

foto Přelouč:
Stojící zleva: Dušek, Kovářík J., Páv, Kovářík D. st., Babor, Šlehofer V. ml. a Kopta
Pod nimi zleva: Kovářík D. ml., Hájek, Šlehofer V. st. a Juráň

foto v Č. Budějovicích:
Zleva stojí: Šlehofer O., Kučera, Bárta A.., Kůrka, Zelenka, Kobr,
Kovářík D., Bárta O. a Smola
Pod nimi zleva: Kovářík J., Hájek, Marek, Šlehofer V. st., Sikyta
alias DJ Šelma a Šlehofer V. ml.
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Turisté vás zvou
5. září
ZE ŠVIHOVA DO BOROV
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,17 do Švihova.
Půjdeme po červené tz. na Třebýcinku, Kaliště, Stropčice, až na křižovatku cest, kde červená tz. křižuje zelenou, která nás dovede
do Nezdic a Borov. Délka vycházky 13 km. Stoupání a klesání
341 m. Odjezd vlakem v 15,06, 16,21 hod.
Vedoucí Luboš Kučera.
8. září
PO STOPÁCH HUSITŮ – TACHOV
Odjezd z Dobřan vlakem v 6,12 hod. (z Plzně 7,00 hod.)
do Tachova. Po prohlídce města se vydáme kolem řeky
Mže do Světců a k památníku vítězství husitů nad křižáky.
Poblíž vystoupíme na rozhlednu. Půjdeme zpět do města a v
15,36 hod. na vlak. Délka vycházky 12 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
12. září
ZE STRAŠIC PŘES DOBŘÍV DO MIROŠOVA
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,08 hod. R.) do
Rokycan. Bus v 8,40 hod. do Strašic. Po návštěvě muzea středních Čech se vydáme po zelené tz. přírodním parkem Trhoň na
horu Bábovka. Asi po jednom km odbočíme neznačenou cestou
ze svahu do Dobříva zhlédnout hamr, pamětní síň Jindřicha
Mošny a švédský most. Modrá tz. nás dovede do Dobříva na
vlak. Délka vycházky 14 km. Stoupání 291, klesání 370 m.
Vedoucí Luboš Kučera.
15. září
PRAHA – STRAHOVSKÝ KLÁŠTER A VALDŠTEJNSKÁ
ZAHRADA
Odjezd z Dobřan vlakem v 6,41 hod. do Prahy. Půjdeme do Strahovského kláštera, kde vyslechneme varhanní koncert barokní
hudby, přednesený regenschorim, p. Vladimírem Roubalem.
Navštívíme Valdštejnské zahrady a další. Odjedeme vlakem
v 15,14, 16,39 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

Pohádkový les: start od 9 hod. do 12 hod.
Cyklotrasy: horská kola – start od 7 - 10 hod. 15 – 80 km. Silniční kola - start od 7 – 10 hod 20 – 100 km.
Vážení občané, přijďte se projít, nebo projet, nadýchat čerstvého vzduchu a dokázat si, že se nebojíte zvládnout více kilometrů. Klub českých turistů je tu pro Vás a nabízíme Vám po celý
rok zajímavé vycházky v okolí.
22. září
Z HEŘMANOVY HUTI DO STŘÍBRA
Odjezd z Dobřan vlakem v 6,12 (z Plzně v 6,30 hod.) do Heřmanovy Huti. Vydáme se po zelené tz. přes Žďár do Kladrub.
/prohlídka muzea čs. opevnění a kláštera/. Pak vystoupáme
na rozhlednu a modrá tz. nás dovede do Stříbra na vlak. Délka
vycházky 13 km. Odjezdy vlaků v 14,30, 15,32, 16,30 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
26. září
ZE SRB PŘES BUKOVOU HORU DO BLOVIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,08 hod.)
na zastávku Srby. Povede nás zelená tz. přes Bukovou horu
(650 nv.) do Blovic. Cestou se rozhlédneme po houbách. Délka
vycházky 14 km. Stoupání 336, klesání 368 m. Odjezdy vlaků
v 15,22 a v 17,22 hod.
Vedoucí Karel Bohmann.
29. září
Z TRPÍST KOLEM ÚTERSKÉHO POTOKA NA GUTŠTEJN HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 hod. (z Plzně v 9,05 hod.) do
Trpíst. Půjdeme po silnici k Úterskému potoku a dále po zelené tz. přes Mydlovary do Šipína. Přejdeme na červenou tz. ke
zřícenině hradu Gutštejn a na železniční zastávku Šipín. Délka
vycházky 15 km. Odjezd vlaků v 16,28 a v 18,28 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
3 října
ZE ZELENÉ LHOTY PŘES PRENET A ZPĚT – HOUBAŘSKÁ
VYCHÁZKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Zelené Lhoty. Povede nás lesní cesta nad kolejištěm směrem k Denkovu Dvoru.
Půjdeme lesem, směr Pod Prenetem. Přejdeme na žlutou tz.
směr Křížový vrch, kterou opustíme, a sejdeme na železniční
stanici Zelená Lhota. Snad porostou. Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Luboš Kučera.

Valdštejnská zahrada (zdroj: www.vojanovysady.cz)

6. října
Z KAŘEZU NA ROZHLEDNU TŘENICKÁ HORA A JINUDY
ZPĚT
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,15 hod.) do
Kařezu. Půjdeme po žluté tz. kolem Dvorského rybníka a Pětidomí. Přejdeme na zelenou tz., která nás dovede na Třenětickou
horu, kde je rozhledna. Zpět po zelené tz. půjdeme přes Cerhovice, Újezd a hájovnu Doubravku. Při pravoúhlém odbočení
zelené tz. pokračujeme přímo neznačenou lesní cestou do Kařezu a žlutá tz. nás dovede na nádraží. Délka vycházky 14 km. St.
a klesání 368 m. Odjezdy vlaků: 14,55, 16,16 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák

19. září
DOBŘANSKÁ 50 A POHÁDKOVÝ LES
Pěší trasy: start od 7 do 12 hod. na trasách 7, 10, 15 – 40 km.
Všechny trasy povedou přes Pohádkový les.

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.
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NOVĚ OTEVŘENO!!!
ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz
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)

Nabízím poradenství, konzultace
a prodej švýcarských bylinných produktů.
www.justnahrin.cz
Andrea Vandasová
601 356 020
andrea.vandasova@post.cz
Nová 956,Dobřany
Bývalé zdrav. středisko po MUDr. Horové
Provozní doba dle domluvy.

Malokarpatská vínka – Víno ze Slovenska
Přímý dovozce - manželé Roblovi

Srdečně Vás zveme do stále otevřeného prodejního místa v Dobřanech.

Co u nás můžete ochutnat?

Několik druhů Malokarpatských vín, jako například: Vajnorák – cuvée
(směs - červené a bílé polosladké), Rizling vlašský a Veltlínské zelené
– bílé suché a dále rybízové víno (Černý medvěd) jako od našich babiček, ale vyrobené vinaři.
Rybízové víno s neobvyklou přírodní silou pro Vaše zdraví. Má
mnoho dalších vitamínů a minerálů, které mají lékařsky prokázané
účinky: Protizánětlivé vůči infekcím, účinná prevence proti závažným
onemocněním a další detaily Vám rádi upřesníme přímo na místě – je
toho MOC !!!
U nás také můžete ochutnat jednotlivé druhy kvalitních vín přímo na
místě! Přijďte klidně relaxovat, postát nebo posedět! Rádi Vás zde přivítáme. Autem zajedete až ke dveřím, parkovat možné přes noc v uzamčeném objektu. V našem prodejním místě Vám načepujeme víno
ze sudů, buď do vašich lahví, které si sami přinesete nebo Vám rádi
poskytneme vlastní vinné PET lahve.

Kde nás najdete?

v provozovně: Dragounů 1020, 334 41 Dobřany
(za pneuservisem J. Kháse – barevná hradba
Colorado Springs)

Kdy?
v pracovní dny 7:30–12:00 a 12:30–17:00
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

nebo i jindy po telefonické dohodě
Rozvoz přímo k Vám dle přání již od 3 lahví.

Telefon: 603 427 199
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme
cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.

19,- !
od

Zahradní obrubník
šedý, červený, 100 x 20 x 5 cm,
50 x 20 x 5 cm, 100 x 25 x 5 cm,
systém pero-drážka

od

45,--

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných
provedeních, šedá barva skladem

Zámková dlažba Parketa

2,70 !

šedá, 20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná,
vysoká pevnost a otěruvzdornost,
odolná proti rozmrazovacím
látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

při paletovém odběru

ks

129,-/ m2

od 1 palety 2,58/ ks

SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI 0,039 Wm�1K�1

KE KAŽDÉMU BALENÍ
PIVO ZDARMA

Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace,
λD ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm,
d 900 – 350 cm

50,90 !
m2 od

Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách
od 10 do 140 mm

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská), tel.: 377 012 911
Tato nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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8,- !
ks od

www.bauhaus.cz

INZERCE

Řádková inzerce
► Prodám zachovalou lednici s mrazákem GORENJE RK6282W A+, led-

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

nice 205 l, mrazák 2 šupl. - 59 l. Rozměry: 156x60x56. Cena: 2 000 Kč.
Tel.: 602 247 783
► Zahrádkáři! Dám za odvoz koňský hnůj, v Dobřanech. Tel.: 774 106 588
► Přijmu řidiče sk. B a D i na výpomoc nebo brigádu. Tel.: 723 28 27 22
► Koupím jakýkoliv československý motocykl od předválečných až po
devadesátá léta (včetně malých motocyklů). Možno i ve špatném stavu
nebo na díly, s doklady i odhlášený. Prosím nabídněte. E-mail:ONDREJ.
LANE@SEZNAM.CZ, tel. 606 60 33 11.

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ZÁŘÍ 2015
Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

www.aggeo.cz

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

1.-13. 9. dovolená
PO

14. 9.

14 - 17

ÚT

22. 9.

14 - 17

ST

16. 9.

14 - 17

ČT

24. 9.

9 - 12

PÁ

18. 9.

9 - 12

ÚT

29. 9.

14 - 17

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex).
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.

KOUČKA ZDRAVÍ A KRÁSY
- energie, stres, únava...
- hubnutí, tvarování postavy, přibírání...
- akutní i chronické bolesti, nemoci...
- akné, ekzém, lupénka, vyrážky...
A mnoho dalších zdravotních problémů
Vám pomohu zlepšit nebo úplně vyřešit.
Nezávazná KONZULTACE 1 hod. 150 Kč
Informace: 776 827 008
kouckazdraviakrasy@tiscali.cz

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
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
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2015/2016
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ DOBŘANY
Kroužky budou zahájeny v týdnu
od 14. 9. 2015. Přihlášení do kroužků provádí paní Vítová v kanceláři
na 2. stupni ZŠ od 7:00 do 15:30 hodin, příp. telefonicky
377 970 467. Poplatky jsou na celý školní rok, platební
příkaz dostanou děti na kroužku. Podmínky pro některé kroužky budou příležitostně doplněny (dle rozvrhu
vedoucích / učitelek a naplněnosti kroužků) začátkem
září na plakátcích ve škole.
Kroužek č. 1
Výtvarný – kreslení (pro 1. - 5. ročník)
Vedoucí: Klinkovská
Kdy: pondělí 14:00 – 15:30 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 070 Kč
Pokud dítě navštěvuje školní družinu, může být po
obědě (na základě oznámení vychovatelce) předáno
přímo paní Klinkovské před budovou 2. stupně.
Kroužek č. 2
Malí šikulové (pro 1. – 5. ročník)
Vedoucí: Machová
Kdy: středa 13:30 – 15:30 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 400 Kč
V kroužku budeme tvořit ze skla, plastu, dřeva, papíru,
vlny… Výrobky si děti odnesou domů. V ceně kroužku
je započítána i cena materiálů a potřebných pomůcek.
Kroužek je dvouhodinový (74 hodin za rok). Pokud
dítě navštěvuje školní družinu, může být po obědě (na
základě oznámení vychovatelce) předáno přímo paní
Machové před budovou 2. stupně
Kroužek č. 3
Snažílek (pro 1. – 5. ročník)
Vedoucí: Mathesová
Kdy: bude upřesněno
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 390 Kč
V kroužku budeme tvořit ze dřeva, papíru, vlny... Výrobky si děti odnesou domů. V ceně kroužku je započítána i cena materiálů a potřebných pomůcek. Kroužek
je dvouhodinový (74 hodin za rok).
Kroužek č. 4
Břišní tance
Vedoucí: Mathesová
Kdy: pátek 13:30 –14:30 hodin
Kde: 1. stupeň ZŠ
Cena: 1 030 Kč
Kroužek č. 5
Keramika pro dospělé
Vedoucí: Šindelářová
Kdy: v sobotu 1x za měsíc, 14:00 – 18:00 hodin;
40 hodin ve školním roce - termíny dle dohody
(v zimě lze častěji)
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 940 Kč
Náplň: práce s hlínou, základy technik, které postupně
účastníci uplatní ve vlastní tvorbě užitných i prostoro-

vých objektů (mistička, krmítko, vázy, svícny apod.).
Maximální počet účastníků je 10, osobní přístup ke
každému zaručen. Materiál, glazury a výpal jsou
v ceně.

FYZIO-REHA CVIČENÍ (cvičení pro všechny)
Kdy: pondělí 18:30 hodin
HATHA JÓGA (propojení těla a mysli)
Kdy: středa 19:00 hodin

Kroužek č. 6
Cvičení žen
Vedoucí: Tomanová
Kdy: pondělí a čtvrtek 19:00 – 20:00 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 120 Kč

Kde: tělocvička ZŠ – I. stupeň
Bližší informace: tel. 607 683 993
Cvičením Vás s úsměvem provede lektorka a terapeutka Petra G. Levorová
Zahájení: v týdnu od 14. 9. 2015

Kroužek č. 7
Zumba
Vedoucí: Tomanová
Kdy: úterý 19:00 – 20:00 hodin
čtvrtek 20:00 – 21:00 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 120 Kč

ATLETIKA

Kroužek č. 8
Vaření hravě a chutně (pro 1. – 5. ročník)
Vedoucí: Černá
Kdy: čtvrtek 14:30 – 16:00 hodin
Kde: školní jídelna
Cena: 1 180 Kč
V ceně jsou zahrnuty i náklady na potraviny.
Kroužek č. 9
Pohybové hry (pro 1. – 5. ročník)
Vedoucí: Řezáčová
Kdy: dle domluvy
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 600 Kč
Další nabídka
Cvičení tai chi
Vedoucí: Šindelářová
Kdy: úterý 18:00 - 19:30 hodin
Kde: Církevní gymnázium Plzeň
Cena: 1.000 Kč za začátečnický kurz, který je od
7. 10. 2015 do 30. 1. 2016
Cvičíme sestavu 108 cviků pro zdraví, na začátečnický kurz navazuje cvičení pro pokračující, které vedou
cvičitelé z Prahy (do Plzně dojíždějí). Bližší informace
o sdružení najdete na stránkách www.taoist.cz (Praha).

VELKÉ AKTIVITY PRO MALÉ
Pro: děti mezi 5. – 8. rokem
Kdy: pondělí 16:15 - 17:15 hodin
Kde: tělocvička ZŠ – I. stupeň
Cena: 900 Kč
Náplň: základy atletiky, gymnastiky, tance, strečinku,
her a nejen to...
Informace a přihlášky: tel. 607 683 993
Kapacita omezena!
Těší se na Vás a hodinu povede Petra Levorová

DOBŘANSKÁ JÓGA
POWER JÓGA (zdravé fitness cvičení)
Kdy: pondělí 17:30 hodin

Pro: děti ve věku 8 – 12 let
Kdy: pondělí 15:00 - 16:00 hodin
Kde: sportovní hala
Cena: 900 Kč
Informace a přihlášky: tel. 607 683 993
Program atletického výcviku připravuje trenérka Petra
Levorová.

CVIČENÍ VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY I STARŠÍ ŽENY
Kde: tělocvična ZŠ – I. stupeň
Cena za 12 lekcí: 400 Kč (33,30 Kč/hod)
Při jednotlivých platbách 50 Kč/hod.
Na první hodinu si přineste: míček-owerbool, podložku, obuv, oblečení na cvičení a láhev s vodou.
První hodina je ukázková a zdarma. Přijďte si vyzkoušet, zda vám bude cvičení vyhovovat.
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová
Zahájení: čtvrtek 17. 9. 2015 v 19:00 hodin
Cvičíme do 17. 12. 2015.

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
STŘEDISKO ZELENÝ ŠÍP DOBŘANY
Pro: děti od 7 do 15 let
Kdy: pondělí – chlapecký oddíl
Jan Smola „Taťka“, tel. 603 868 328
- mladší (5/6 – 11 let) od 16:00 do 17:00 hod.
- starší (12 – 15 let) od 17:00 do 18:00 hod.
středa – dívčí oddíl
Věra Šístková „Šíša“, tel. 604 470 501
- mladší (5/6 – 11 let) od 16:00 do 17:00 hod.
- starší (12 – 15 let) od 17:00 do 18:00 hod.
Kde: klubovna na Ostrově - u Žabáku
Náplň:	možnost využití volného času pro děti, o letních prázdninách 14denní tábor v Trpístech
u Úterského potoka, fyzický a duševní rozvoj
dětí, poznávání přírody a manuální zručnost,
to vše hrou a systémem soutěží

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY
Vedoucí: K. Mašátová, tel. 721 561 742
I. Fidlerová, tel. 775 188 892
L. Nejedlá, tel. 603 112 996
Kdy: čtvrtek 16:00 – 18:00 hodin
Kde: klubovna v bývalých kasárnách, U Trati 1014
Cena: 450 Kč/rok
Náplň:	pravidelní činnost + 1x za 14 dnů výtvarná
(volnočasový klub Dominik)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2015/2016
SPOLEK BUDULÍNEK

Tento kurz je podpořen z GDT Města Dobřany, konečná

Aktivity spolku BUDULÍNEK provozu-

cena bude vypočítána ze skutečného počtu účastníků

Kde: klubovna, U Trati 1014 (v bývalých kasárnách)

jící MATEŘSKÉ CENTRUM v Dobřanech

v rozmezí 300 – 600 Kč na osobu.

Náplň: je naučit mladé rybáře rybařit a zároveň je při-

Kdy: čtvrtek 16:00 – 17:00 hodin

mět ke správnému chování v přírodě, seznámit

pro období září – prosinec 2015
Cvičení s liškou I + II

je s rybářským řádem, navazování háčků, spláv-

Pro: děti ve věku 3 – 6 let bez rodičů (děti budou roz-

ků, sestav a různých montáží, techniky a způ-

děleny dle věku a počtu přihlášených do dvou kurzů)

sob rybolovu, nahazování, způsoby zdolávání

Klub lištiček – dopolední herna s krátkým programem

Kdy: čtvrtek 16:15 – 17:00 a 17:00 – 18:00 hodin

a podebírání ulovené ryby, správné zacházení

Pro: děti ve věku 2,5 – 3,5 let s rodiči

Cena: 450 Kč

s ulovenou rybou (vyjmutí háčku....), vyplnění

Kdy: úterý 9:00 – 11:00 hodin

Informace a přihlášky: V. Duchková, tel. 776 124 174,

úlovkového lístku a sumarizace ulovených ryb.

Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů

B. Kopsová, tel. 736 287 255

V rámci kroužku chodíme do přírody, chytáme

Informace a přihlášky: L. Korotvičková, tel. 724 352 063

Začínáme 17. září 2015

DOPOLEDNÍ AKTIVITY (HERNA)

na rybníkách a na řece.

Začínáme 15. září 2015

1. informační schůzka: 10. 9. 2015 v klubovně
Taneční a pohybové hry

Mimiklub – dopolední herna s krátkým programem

(pro správné držení těla a radost z tance a pohybu)

Pro: děti ve věku cca 6 – 12 měsíců s rodiči

Pro: děti ve věku 6 – 8 let

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI MS DOBŘANY

Kdy: středa 9:00 - 11:00 hodin

Kdy: pátek 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: Pavel Krákora (tel. 725 362 448)

Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů

Cena: 450 Kč

Pro: děti od 1. třídy

Informace a přihlášky: Z. Peksová, tel. 728 860 810

Informace a přihlášky: L. Moravcová, tel. 732 741 989

Kdy:

Začínáme 16. září 2015

Začínáme 18. září 2015

1x měsíčně v klubovně
1x měsíčně vycházka o víkendech

Kde: k lubovna v objektu čističky odpadních vod
Angličtina pro maminky s hlídáním dětí
Kdy: pravděpodobně čtvrtek dopoledne,
bude upřesněno

V případě dotazů, nejasností či potřeby dalších informací kontaktujte nejlépe přímo lektorky jednotlivých aktivit na uvedených telefonních číslech 

Informace a přihlášky: K. Synková, tel. 608 079 240
ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)

v Plzeňské ul.
Náplň: nauka o zvěři, kynologii, vycházky do přírody,
zásady pobytu v přírodě, sázení stromků, v zimě přikrmování, apod.

Provoz MC je přerušen během státních svátků
a školních prázdnin – v případě změn – individuální domluva s lektorkami jednotlivých aktivit.

1. informační schůzka: 15. 9. 2015 v 16:00 hodin před
areálem ČOV
1. vycházka: 19. 9. 2015 v 8:00 hodin od klubovny

Hravá angličtina
Pro: děti ve věku 3,5 – 5 let bez rodičů
Kdy: úterý 16:30 – 17:30 hodin
Cena: 450 Kč

Výtvarné dílny pro děti i dospělé a další jednorázové akce – aktuální informace na webu, FB, ve
vývěsce a v Dobřanských listech.

Informace a přihlášky: M. Kofroňová, tel. 723 852 362
Začínáme 15. září 2015

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Vedoucí: Martin Sobotka, tel. 735 170 175
Pro: děti ze 2. - 4. tříd

Informace k placení dostanete od svých lektorek,
preferujeme bezhotovostní platbu na náš účet.

Kdy: čtvrtek, 16:00 hodin

Všechny aktuální informace o aktivitách MC získáte
na webu www.mcbudulinek.webnode.cz, www.facebook.com/BudulinekDobrany, ve vývěsce, mailu
mcbudulinek.info@centrum.cz, v Dobřanských listech, v případě dalších dotazů možno též volat na
tel. č. 604 899 418 Jarka Umnerová nebo tel. č.
607 841 079 Pavla Adamcová.

Vedoucí: Helena Dvořáková, tel. 728 817 495

1. schůzka: 10. 9. 2015

Pískání pro zdraví
Pro: děti ve věku 3,5 – 5 let bez rodičů
Kdy: bude upřesněno
Lektorka: Marie Kordíková
Informace a přihlášky: A. Palkosková, tel. 728 932 598
ODPOLEDNÍ AKTIVITY (tělocvična ZŠ – 1. stupeň)

Pro: děti z 5. - 9. tříd
Kdy: pátek, 16:00 hodin
1. schůzka: 4. 9. 2015
Cena: 500 Kč/ rok

Cvičení s Budulínkem

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO JEZDECKÉHO ODDÍLU

Kdy: úterý 16:30 – 17:30 hodin

Hernu MC Budulínek naleznete v areálu bývalých
kasáren, ulice U Trati 1014.

Cena: 450 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu!!

Kde: Luční ulice

Pro: děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči

Informace a přihlášky: M. Brauerová, tel. 723 513 771

Lektorky MC

Začínáme 15. září 2015

Rehabilitační jezdecký oddíl TJ-Slavoj v Dobřanech
Náplň: výuka anglického ježdění pro začátečníky
i pokročilé, sportovní výcvik pro pokročilé,
vyjížďky do přírody, individuální lekce

Sebeobrana pro děti

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE MO DOBŘANY

Pro děti do 12 let – Dětský klub Koník

(základní kurz sebeobrany)

Vedoucí: David Šefl, tel. 604 334 827,

Informace: tel. 777 230 487

Pro: děti 5. – 9. tříd ZŠ

rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz

		

Kdy: úterý 17:30 – 18:30 hodin

Zdeněk Skála, tel. 728 933 769

V areálu v Luční ulici jsme denně mimo čtvrtka vždy

Informace a přihlášky: K. Fojtík, tel. 725 538 855
Začínáme 15. září 2015

David Šmůla
Pro: děti od 1. třídy do 15 let

www.tj-slavoj.webnode.cz

od 15:00 hodin.
S výcvikem začínáme v září.

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
7:30 - 17:30
úterý
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

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
DOMÁCÍ PÉČE
3. 9. ve 20:00 hodin
(ČR, lidská komedie, 92 min, přístupný,
režie: Slávek Horák)

Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena
Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však
dozví, že sama potřebuje pomoc, musí
ji začít hledat mimo prostředí, které
zná. Díky dceři jednoho z pacientů
(Tatiana Vilhelmová) a její esoterické
mentorce (Zuzana Krónerová) začíná
objevovat svět alternativního léčení
a díky němu snad i sebe samu... To vše
k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek
Polívka), který na tyhle „hňupoviny”
nevěří.
Vstupné: 110 Kč
V HLAVĚ
4. 9. v 17:00 hodin
6. 9. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 102 min, přístupný,
dabing, režie: Pete Docter)

Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley,
která se musí se svou rodinou přestěhovat, to platí dvojnásob. Stejně jako
nás všechny, i Riley ovlivňují její emoce
– Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí na Hlavním velitelství,
což je řídící centrum uvnitř Rileyiny
mysli, odkud Riley pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Jak
se Riley společně se svými emocemi
pokouší vyrovnat s problémy nových
začátků v San Franciscu, propuká na
Hlavním velitelství zmatek.
Vstupné: 100 Kč
KURÝR: RESTART
4. 9. ve 20:00 hodin
(Francie, akční/thriller, 96 min, přístupný
od 12 let, titulky, režie: Camille Delamarre)

Bývalý žoldák Frank Martin (Ed Skrein)
nyní žije méně nebezpečným životem.
Tedy alespoň si to myslí. Pracuje jako
kurýr nejrůznějších zásilek pro poněkud pochybné zákazníky. Tato práce
vyžaduje ledově chladnou hlavu, excelentní řidičské schopnosti a občas také
precizní schopnosti zabijáka. Když
Franka navštíví na jihu Francie jeho
otec (Ray Stevenson), plánují společný, odpočinkový víkend. Ten se však
rychle mění v katastrofu. Rafinovaná
a okouzlující Anna (Loan Chabanol)
a její tři svůdné společnice Franka
najmou, aby jim pomohl zorganizovat
bankovní loupež století.
Vstupné: 120 Kč

GANGSTER KA
10. 9. ve 20:00 hodin
11. 9. ve 20:00 hodin
18. 9. ve 20:00 hodin
(ČR, kriminální/thriller, 90 min, přístupný
od 12 let, režie: Jan Pachl)

Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem
pro dokonalý podvod. Kde jiní sahají
po zbrani, on využívá lsti a armády
právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun.
Díky kontaktům na politické scéně
chystá Kraviec triumfální majstrštyk
- ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot
v republice. Káčka nečekaně zradí jeho
pravá ruka, Albánec Dardan Cirkel, který spolupracuje s hospodářskou kriminálkou. Nemožné se stává skutečností. Nepolapitelný tunelář končí ve
vazbě, státu jsou zachráněny miliardy
korun. Zatím... Protřelý Kraviec se díky
šikovným právnickým kličkám dostává
velmi rychle na svobodu a rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty.
Vstupné: 130 Kč
MALÝ DRÁČEK
11. 9. v 17:00 hodin (3D)
13. 9. v 15:00 hodin
(Německo, animovaný, 83 min, přístupný,
dabing, režie: Hubert Weiland, Nina Wels)

Dráček Kokosáček a jeho kamarád
Oskar se narodili na Dračím ostrově,
ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček
je létající drak, který nelítá, a Oskar je
drak masožravec, který se stal vegetariánem. Společně s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit ostrov
před nebezpečnou sopkou, která se po
letech najednou probudila. Bude to ale
možné jenom tehdy, pokud draci všech
velikostí a barev uzavřou mezi sebou
mír a spojí síly k záchraně jejich nádherného ostrova.
Vstupné: 110 Kč (3D)/90 Kč

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
18. 9. v 17:00 hodin (3D)
20. 9. v 15:00 hodin
(Francie, animovaný, 85 min, přístupný,
dabing, režie: Alexandre Heboyan, Benoît
Philippon)

Aniž by o to žádal, je malý Mune, snílek a šibal, v bájném světě jmenován
strážcem Měsíce, tedy tím, kdo přináší
noc a bdí nad sny. Mune ale přitahuje
katastrofy a omylem umožní strážci
temna, aby ukradl Slunce. S pomocí
hrdého strážce Slunce Sohona a křehké
Ciry se Mune vydává za neobyčejným
dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu
mezi strážci!
Vstupné: 130 Kč (3D)/100 Kč
FILMOVÝ KLUBÍČEK ONDŘEJE SUCHÉHO
22. 9. v 18:00 hodin
Besední pořad, ve kterém se Ondřej
Suchý setkává s fanoušky filmových
hereček a herců doby byvší a s milovníky starých filmů a starých kin. V rámci
těchto svých besed promítá neznámé
krátké filmy, které diváci hned tak nemají možnost vidět ani v kinech, ani v žádné
z televizí. Jde o amatérské, poloprofesionální, ale i profesionální snímky z období od 40. let až po současnost, které jsou
dílem buď členů Českého klubu kinoamatérů Václava Fořta či ing. Antonína
Skotáka, anebo známých osobností.
Vstupné: 90 Kč
EVEREST
24. 9. ve 20:00 hodin (3D)
25. 9. ve 20:00 hodin
(USA, dobrodružný/drama, 121 min, do
12 let nevhodný, titulky, režie: Baltasar
Kormákur)

NIKDY NENÍ POZDĚ
17. 9. ve 20:00 hodin
(USA, hudební/komedie, 101 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Jonathan
Demme)

Meryl Streep ztvárňuje postavu Ricki
Rendazzové, slavné kytaristky, která se
ve snaze splnit si své sny o rokenrolové
slávě dopustila nepřeberného množství
životních chyb. Během návratu domů
dostává šanci tváří v tvář své rodině
tyto chyby napravit a změnit se. Streep
se ve filmu objevuje po boku své skutečné dcery Mamie Gummer.
Vstupné: 120 Kč

Píše se polovina devadesátých let
a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. Na osmitisícovky už
nešplhají jen zkušení horolezci, ale
táhnou se tam celá procesí dobrodruhů
z celého světa. Horští vůdci Rob Hall
(Jason Clarke) a Scott Fischer (Jake

Gyllenhaal) přesto nic nepodceňují
a do své expedice na nejvyšší bod naší
Země berou jen lidi, kteří mají něco za
sebou. Všichni jsou skvěle připravení
a vybavení, splnění snů jejich klientů
by nic nemělo stát v cestě. Stačí však
drobná odchylka od plánu, náhlá změna
počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám
horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem
zásadnější - „Dokážeme přežít?“
Vstupné: 140 Kč (3D)/120 Kč
Uuups! Noe zdrhnul...
25. 9. v 17:00 hodin
27. 9. v 15:00 hodin
(Německo/Belgie/..., animovaný, 86 min,
přístupný, dabing, režie: Toby Genkel,
Sean McCormack)

Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na vyhubení
veškerého života na Zemi. Tvorečci Dejv
a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se
dostali na Noemovu archu na poslední
chvíli za pomoci Grumpíků Lísky a její
dcery Ley. Když však archa odplouvá,
Finík a Lea na ní omylem nejsou. Pravé
dobrodružství tak pro ně teprve začíná.
Při hledání cesty zpátky na archu budou
muset společně přemoci nejen lstivé
nepřátele, ale také najít nové kamarády
a uvědomit si, na čem v životě skutečně
záleží. Podaří se navíc zachránit Finíkovi
život svého otce a zajistit sympatickým
Raťafákům místo na arše?
Vstupné: 100 Kč
BOŽÍ MLÝNY
29. 9. v 19:00 hodin
(ČR, dokument s hranými pasážemi, 60
min, režie: Josef Císařovský)

Slavnostní projekce celovečerního
dokumentu o Šumavě s účastí tvůrčí
delegace a možnou besedou po filmu.
V letech 1945 - 1955 se pohraniční
šumavská krajina proměnila v zónu
smrti.
Film rekonstruuje vznik železné opony,
dokumentuje případy osob zavražděných Pohraniční stráží a analyzuje
dosud neznámá fakta: jen uprchlých
pohraničníků bylo 1800. Ve filmu promlouvá poslední generace pamětníků,
českých Němců odsunutých po válce
a pomocí 3D animace rekonstruuje
zapomenutou tvář Šumavy, především
vesnice srovnané po válce se zemí.
Vstupné: 80 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

