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zdarma do všech domácností

Budulínkova stezka 2015 - Budulínkovi je deset let!

Letošní Budulínkova stezka proběhla netradičně v pátek, a to 12. 6. 2015, a jelikož uběhlo
deset let od vzniku našeho mateřského centra, nemohla být tematicky zvolena jinak, než
pohádkou O Budulínkovi.
Děti na stanovištích provázely postavy z této pohádky, a tak
nechyběla babička, dědeček, lištičky a hlavně Budulínek. Děti
cestou, které vedla od ZUŠ k místnímu Káčku, plnily úkoly jako
nákup na trhu, lepení hrášků na mističku, proběhnutí se po
lavici s liškou, hledání lištiček a Budulínka v noře, skládání
puzzle a hádání hudebních nástrojů. Na každém stanovišti
čekala děti odměna, kterou si mohly dát do tašky s logem našeho MC. A hlavně na konci stezky mohli společně s rodiči zhlédnout operku pánů Svěráka a Uhlíře – O Budulínkovi.
Tu pro nás nacvičily děti zdejší ZUŠ J. S. Bacha se svými
učitelkami. Za to jim patří velký dík. Dík patří též Městu Dobřany za podporu naší činnosti, cukrárně U Broučků za nádherné
sladké lištičky a hlavně dětem a rodičům, kteří nás navštěvují
Blanka Kopsová
a inspirují k další práci.			

Akce byla podpořena z Grantového dotačního titulu
města Dobřany

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
všude kolem sebe slyším slovo PRÁZDNINY... Ano, máme je tu
a ocení je samozřejmě hlavně děti. Pro nás rodiče je to spíše
období pro vytouženou dovolenou a leckdy důmyslné naplánování táborů a dalších aktivit pro potomky. Věřím, že se vám
plány podařily a přeji Vám poklidné, slunečné a pohodově
strávené toto období.
Jak jste si jistě všimli, na poslední straně tohoto prázdninového dvojčísla, které se jako vždy dostává do Vašich schránek
později než čísla jednotlivá, je plakát na letošní Radbuzafest
a uvnitř se máte možnost v rozhovoru dočíst, jak se takový
festival připravuje. Víme, jak dopadlo Vaše hlasování o téma
na nové logo města, a je velmi potěšující, kolik se Vás zapojilo.
Nechybí zprávy z radnice, informace o dění ve městě, téma
měsíce, informace o školních, zuškových i sportovních úspěších ani přehledy akcí, včetně programového plakátu pro letní
kino na dobřanském náměstí...
Příjemné počtení přeje Jaroslava Umnerová

Překvapivý týden s lékaři a ministry
První červnový týden jsem měl tu čest potkat se s lékaři a vedením psychiatrické nemocnice v jedné z těch vzácných situací,
které prověřují lidské charaktery. Ve stejném světle jsem mohl
sledovat i ministry naší vlády.
Viděl jsem dva světy, v jednom ještě existuje pravda, čest
a zájem o pomoc bližnímu. V druhém se vše podřizuje médiím,
volitelnosti a snaze vše co nejrychleji ututlat.
Jsem hrdý na lidi, kteří pracují na “ústavě”. Dokázali se sice
vzepřít křivdě, ale po celou dobu měli na paměti dobré jméno své “firmy”, zájem pacientů i veřejnosti. I proto přijali dobrý
kompromis a zabránili postupnému rozkladu nejdůležitějšího
zaměstnavatele ve městě.
I v nejvypjatějších chvílích ale konali plně v rámci Hippokratovy přísahy, dokázali odhlédnout od svých vlastních zájmů a v
útrobách Strakovy akademie způsobili svěží závan duševního
zdraví. Neměli sice žádné zkušenosti s podobnými jednáními,
přesto skvěle obstáli.
Stejně tak se jim dařilo v televizním „kotli“ Michaely Jílkové,
kde jste na ně mohli být pyšní i vy.
Martin Sobotka, starosta města

Vyhodnocení ankety o téma
pro nové logo města
(red) Tímto děkujeme všem zúčastněným za hojnou část při
anketě, která probíhala mezi 1.květnem a 14.červnem tohoto
roku jednak prostřednictvím webových stránek města, jednak
pomocí hlasovacích lístků, které vyšly v rámci květnového vydání DL.
Ankety se zúčastnilo celkem 533 hlasujících (506 prostřednictvím webu, 27 pomocí DL), což přibližně znamená, že se
ankety zúčastnil KAŽDÝ 12. OBČAN DOBŘAN! A to rozhodně
není zanedbatelný počet.
Na prvním místě se nakonec s přehledem umístilo téma č.2
– FIGURA NÁMĚSTÍ S VĚŽÍ. Podrobné bilance jsou patrné z přiloženého obrázku.
Vítězné téma tak bude během prázdnin rozpracováno do několika variant. Poté tyto pracovní návrhy loga projdou v září předjednáním se zástupci vedení města. Vybrané varianty budou
(tak jak jste zvyklí) prezentovány veřejnosti a následně zvolené
logo bude slavnostně pokřtěno v adventním čase. Teprve poté
dojde k dopracování poslední části, tzn. k vytvoření grafického
manuálu a doladění všech prvků JVS (jednotného vizuálního
stylu) města.
Držte nám tedy palce a zůstaňte zvědaví!

Vedení města v pátek 19. 6. poděkovalo oficiálně bývalému
řediteli Psychiatrické nemocnice v Dobřanech MUDr. Vladislavu
Žižkovi za 18 let, během kterých výrazně vylepšil vzhled i hospodaření největšího zaměstnavatele na našem území. Zároveň
mu starosta popřál mnoho úspěchů v roli náměstka ředitele pro
léčebnou péči.

Nová vyhláška zavádí stejný metr
pro všechny
Městské zastupitelstvo jednomyslně schválilo vyhlášku číslo
4/2015. Povoluje pořádat zábavy, kulturní a sportovní akce ve
dnech, po kterých se nejde do práce, až do jedné hodiny ranní.
Netýká se to dění uvnitř hospod a restaurací, pro které platí stávající pravidla. Jde pouze o akce, jež se konají „pod otevřeným
nebem“, tedy na veřejně přístupných prostranstvích.
Nic podstatného se ale nemění. Drtivá většina prostranství,
kde se dají tyto akce pořádat, je ve vlastnictví města, které tak
může i nadále ovlivnit počet i ráz akcí. Zlepšuje se postavení
pořadatelů, kteří nepatří pod město, například pro Benátskou
noc, taneční zábavy v Modré hvězdě, koncerty na OFF-ROAD
apod.
Po 22. hodině musí i tak pořadatelé ubrat z hlasitosti s ohledem na noční klid, který je stanovený zákonem.
Martin Sobotka, starosta města
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Ulice Hornická a Plzeňská
se oblékly do nového

Třídy v ZŠ Dobřany jsou nově vybaveny
V dubnovém čísle Dobřanských listů byli čtenáři informováni
o pořízení nového vybavení do obou budov základní školy, a to
z důvodu zkvalitnění procesu vzdělávání. Konkrétně jde o 33 tříd,
které se nachází na I. i II. stupni. Všichni, kteří se na projektu
podíleli, si při jeho dokončení skutečně oddychli, protože v průběhu realizace se vyskytlo hned několik zádrhelů. Bylo nutné
za chodu školy skloubit provedení potřebných prací stavebního
charakteru (výměna PVC) s dodávkou samotného vybavení, na
jehož pořízení je městu Dobřany přislíbena dotace ve výši 85 %
z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Ani výběrové řízení na vybavení se neobešlo bez problémů.
Proto se vyskytla obava, zda se podaří vše včas dokončit. Nakonec se to však povedlo a od konce června jsou třídy vybaveny
novým školním nábytkem a také tabulemi za 2.897 mil. Kč.
Lenka Tomanová, místostarostka města

(tom) V březnu a dubnu město vysoutěžilo dvě zakázky malého
rozsahu na rekonstrukci komunikací Hornická a krátkého úseku Plzeňské. Na konci června je hotovo, viz obrázky výše. Celkem
investice vyšla na téměř 5,590 milionu korun. Na komunikaci
Hornická město podávalo žádost o poskytnutí evropských finančních prostředků v rámci ROP NUTS II Jihozápad, ve které sice
neuspělo, ale existuje nemalá šance, že uspěje jako náhradník.

Anketa pro letní dvojčíslo: Jaké služby či obchody Vám v Dobřanech chybí?
Při aktualizaci programu rozvoje města vyšlo z dotazníkového
šetření najevo, že výrazná skupina dotazovaných postrádá ve
městě nějaké služby či obchody (viz níže). Město Dobřany vlastní nebytové prostory, které pronajímá, a má tímto možnost do
jisté míry ovlivnit spektrum služeb a obchodů.

Zdroj: NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI DOBŘAN v rámci
aktualizace Programu rozvoje města, AGORA CE, o.p.s., 2014

Budeme rádi, pokud se do prázdninové ankety zapojíte vyplněním anketního lístku a jeho vhozením do nádoby v Městské
knihovně Dobřany či v Městském kulturním středisku Dobřany,
nebo hlasováním na webových stránkách města Dobřany. Zjištěná data budou sloužit jako vodítko pro městskou radu k rozhodnutí, komu pronajmout volný nebytový prostor. Díky průzku-

mu se zároveň snažíme více zapojit obyvatele do dění ve městě
a udržovat vybavenost službami dle Strategické části Programu
rozvoje města Dobřany (opatření 3.8 Komunikace a spolupráce
města s občany, opatření 4.4 Rozvoj služeb pro obyvatele).
Děkujeme Vám, že se zapojíte.		
Lenka Tomanová, místostarostka města

A
N
K
E
T
A

Jaké služby či obchody Vám v Dobřanech
chybí? (zakroužkujte jen 1 možnost)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sportovní potřeby
Klenoty, zlatnictví
Prodejna ovoce a zeleniny
Knihkupectví
Rybářské potřeby
Hodinářství
Galanterie, látky
Dětské zboží, hračkářství
Zverimex
Fitness centrum
Čistírna oděvů
Jiné (vypište)……….………………................................
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Městské dotace se sjednotí, první
výzva patrně již na podzim
V letošním roce se podstatně změnila legislativa, která se
dotkne poskytování dotací z rozpočtu města Dobřany. Novela
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů směřuje ke zvýšení povědomí o možnostech získání
podpory, ale také zpřísňuje postihy za neplnění podmínek dotačního programu. Grantový dotační titul, jehož prostřednictvím
jsou v Dobřanech podporovány zejména sportovní a kulturní
akce, nevykazoval zásadní problémy ve vztahu k nové úpravě.
Přesto však pro příští rok musí dojít k některým změnám.
Novou podobu programu by mělo schvalovat zastupitelstvo
města v září, přinášíme však již s předstihem přehled základních
parametrů a upozorňujeme na provedené změny. Po schválení
bude na webových stránkách města uveden konkrétní návod
a doporučení, jak postupovat při přípravě žádosti i vyúčtování
dotace v případě jednotlivých výzev.
Změna názvu, zkratka zůstává
Zkratka GDT se mezi příjemci a poskytovatelem běžně používá, proto byla zachována. Aby lépe vystihovala charakter programu, půjde nově o „Globální dotační titul města Dobřany“.
V programu se zastupitelstvo zaváže k celkové částce vyčleněné na dotace, která se následně promítá do rozpočtu na příslušný rok minimálně v této hodnotě. Celková částka bude konečná,
výdaje v žádostech nezahrnuté již nepůjde formou dotace financovat. Nový systém proto od uchazečů vyžaduje pečlivou přípravu své činnosti na následující rok. Město bude moci nadále
poskytovat pouze dary jako ocenění za reprezentaci města či ze
sociálních důvodů.
Program bude nově obsahovat dva druhy dotací – na celoroční
provoz a na jednorázové projekty. Zveřejnění první výzvy k předkládání žádostí o dotace na celoroční činnost se předpokládá na
podzim tak, aby žadatelé mohli s příspěvkem počítat již od ledna.
Změna nejzásadnější – rozšíření programu o dotace na
provoz
Slovo globální v názvu programu znamená, že jednotná pravidla se vztahují také na dotace dosud poskytované na základě
individuální žádosti. Jde obvykle o příspěvky na provoz či nájem
pro zájmové spolky (např. myslivci, skauti, Budulínek). Vedení
města si je vědomo přínosu těchto organizací, a proto jim chce
podporu poskytovat i nadále. Půjde však do jisté míry o větší
soutěž, neboť možnost žádat o dotaci se otevírá většímu počtu
žadatelů. Dotace se bude poskytovat pouze na maximálně 80 %
provozních výdajů.
Ke sjednocení došlo rovněž u pravidel vyúčtování poskytnuté
dotace, a to včetně termínů. Nedodržení pravidel pro vyúčtování
může vést až ke krácení nebo úplnému vrácení dotace.
V souladu s novelou zákona se nová dotační pravidla města
nevztahují na služby poskytované na základě zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Změny drobné
Druhá forma podpory v rámci GDT zůstane prakticky nezměněna, neboť zastupitelstvo města v únoru/březnu běžného roku
vyhlásí výzvu na jednorázové projekty, jak jsou žadatelé zvyklí.
V oblastech podpory by nově přibyla oblast zdravotnictví a sociální péče a dále důležitá oblast prevence užívání drog a kriminality, u ostatních oblastí se nic nemění. Žádosti bude možné
doručovat také prostřednictvím datové schránky, avšak pouze
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při opatření zaručeným elektronickým podpisem. Zůstává také
rozsah uznatelných nákladů, minimální a maximální hodnota
dotace bude specifikována také v konkrétní výzvě.
Zastupitelé obdrží veškeré dokumenty v předstihu v průběhu
července tak, aby případné dotazy a připomínky mohly být zodpovězeny před podzimním schvalováním.
Lenka Tomanová, místostarostka města

(sob) Na přelomu června a července byla dotvořena budoucí podoba fotbalového stadionu. Na obrázku vidíme vizualizaci tribuny,
která poskytne plnohodnotné zázemí především pro to, aby se
mohla rozvíjet úspěšná spolupráce FC Dobřany s mládeží. Krom
toho vyroste v areálu ještě technické zázemí, venkovní občerstvení a dostatek parkovacích ploch. Přislíbena je dotace od FA ČR
a MŠMT, bez ohledu na její získání by se skutečnost měla dnešním představám výrazně blížit už příští rok touto dobou.

PAMĚŤ DOMOVA

Pan Vítězslav Schwarz

(1929 v Mantově – 2015 v Plzni)
Díl 6.
(v předchozím dílu o zabrání Sudet, odsunu Němců a životě po válce ...)
Jaký byl pro vás běžný školní den?
No, jaký byl. Ráno vstát třeba
v půl šestý v létě, hnát husy
napást,
čuníky
vyhnat…
Když jela půl sedmá (pozn.:
vlak), u těch čuňat se zavřely ohrady, rozvézt mlíko po
zákazníkách. To jsem nosil
k Dlouhejm, to byli příbuzný, Urbanom, to bylo taky
příbuzenstvo, Schléglom, do
Brajtovny, potom tam, co
bydlel Soukup a ten Šindler,
stavitel,
kterej
renovoval
kasárna. A dokonce tomu …
Breitovi, to byl takovej hajzl,
to byl ředitel školy za první
republiky, to řikali kluci ...
A on taky, když se na člověka
podíval, člověk měl husí kůži
na sobě. Ona ale byla hodná
paní, ono se řikalo Brajtovna
kvůli tomu, že tam bydlel ten
Breit (pozn.: Brajtovna – vila
u bývalých kasáren). Ale on se
tam přiženil, ten Breit. Jeho
paní byla nějakejch Albrechtojc. Tak původně to byla
Albrechtina, vila Albrechtina
to byla ... A syn Albrechtovic
měl na náměstí hospodářství,
taky dost velký, jak je Husův
dům.
Jak teda přišli na Husův dům,
najednou, to teda nevím. Protože Husův dům původně byl,
co bydlel kazatel, nějakej pan
Hodoušek, pekař. Eda, jeho
syn, chodil se mnou do školy. Ten měl v Jezdecké ulici
pekárnu, koupili to od něho
Maxovi, co byl Jarda Maxa
... Ten Hodoušek, když začal
dělat kazatele, měl kazatelnu, jak byla školka, co to má
teď Krištof … Tak tam měl
potom, když to bylo prázdný, po válce, po druhý, tak
tam měl kazatelnu … To byl
starej barák, tak potom mu
dali na náměstí jednu místnost v tom Albrechtovo, to už
bylo prakticky zabraný, byli
vodsunutý všichní Albrech-

tové. Od tý doby potom začali
řikat Husův dům, protože tam
kázal ten pan Hodoušek, to
byla ta českobratrská církev
husitská. Oni pak oba zemřeli, i ten mladej, Jarda …
Jak pokračoval váš školní
den?
… no, bylo vše vykonáno,
pak honem do školy. A ze
školy, babka už stála venku
na zápraží a: „... krmit husy,
chvátej, chvátej, musíš napást
husy ...“
A v kolik hodin jste přicházel ze školy?
Škola byla tak do tři čtvrtě na
jednu a bylo to tak od osmi.
A obědval jste ve školní
jídelně, nebo doma?
Chodil jsem domů, ona tam
jídelna nebyla. Ale dole vyvařoval školník se školníkovou,
oni měli takovej sklepní byt
dole ... a tam vařili v zimě pro
ty přespolní, kteří sem jezdili,
a pro nějaký ty chudý …
Tam se vařily nějaké polévky?
Jo, polívky, nic jinýho, třeba
flíčkovou z uzenýho masa,
nebo bramborovou polívku
nebo z jazyků nebo nějaký ty
morkový kosti, z toho se vařily ty polívky. Paní školníková
to tam potom rozdávala. Já to
ale měl kousek domů ...
A odpoledne?
To my jsme neměli školu, to
bylo potom až za Hitlera ...
a to byly přesunutý tělocviky
na odpoledne, asi od dvou do
štyr, dvakrát dvě hodiny za
tejden. Místo tělocviku jsme
také šli třeba plejt brambory
...

A co jste jedli k snídani …
No, vo tom ani nemluvim, za
první republiky snídaně byly
bídný. Naši stavěli stáje, stodolu a sýpky, to stavěli v osumadvacátým roce, vzali si
velkou půjčku. Ono to stálo
sto dvacet osm tisíc tenkrát,
pak přišla krize a byli namydlený. Jo, neměli ani na úroky splácet … No, tak to byly
brambory na loupačku, osolit
a kafe - pražený žito. To bylo
na kamnech pražený a rozemletý na mlýnku, taky jsme
to měli k večeři a do toho mlíko od krávy, ale to se snažili
prodat … Potřebovali splácet
dluhy a potom, když přišel
Hitler (jak se řikalo) a potřeboval se písek, tak to jim
hodně pomohlo. Poněvadž
ten všechny silnice dával do
pořádku (pozn.: kvůli přesunům vojska), ty musely bejt
každej rok na zimu položený
v hladkým písku, cestář
každej den to musel projít.
A když se něco našlo ... tak
to musel hned vyspravovat.
A taky kasárna. A my jsme
měli pískovnu! Cvičiště, jak
tam bylo v kasárnách, buzicírák, nástupiště - pak tam
bylo fotbalový hřiště po válce
- tak to bylo celý vykopaný,

tam byly daný drenáže, písek.
Všechno to bylo vydlážděný,
pak se tam dal písek, antuka
taková ... Tam se vešlo písku,
že to mohlo pršet dva dny a za
půl hodiny tam bylo sucho.
(pozn.: dnes jsou zde rodinné
domky v Jezdecké ulici).
Ta naše pískovna byla za tratí,
ono už je to zavezený, dávno.
Za viaduktem, jak byl náš statek, Eisenhammerojc, tak kousek dál, tam byla ta pískovna.
Tam byla kaplička, jak jsou
ty kaštany, tam byla cesta do
pískovny. (pozn.: u staré silnice na Vysokou, před areálem
Penny). To bylo jejich pole, to
byl samej písek tam, no, tak to
otevřeli a dolovali písek, prodávali ho. Když se začalo stavět, dovážel se na stavby. Jezdil sem také z Přeštic pro písek
stavitel Klaubr a Sieger, ty
sem jezdili autem, nákladním,
pro písek. A pak sem jezdil po
válce ještě jeden z Nýřan, to už
nevím, jak se jmenoval … taky
pro písek s autem.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2011 / 12 projektový tým ve
složení: Jakub Fořt, Kateřina
Mafková a Dominika Hrádková pod vedením a s editací
Mgr. Jaroslava Šedivého

Novinka od 15. června 2015

Linka 558

Využijte nové přímé a rychlé spojení Dobřan s Plzní!
Jízdné zakoupíte u řidiče autobusu hotově nebo čipovou kartou ČSAD či Plzeňskou kartou.
Platí rovněž předplatné zóny Integrované dopravy Plzeňska (IDP) tj. s nahraným předplatným
(zóna 001 Plzeň + 081 Dobřany) na Plzeňské kartě cestujete ZDARMA.
Plné jízdné pro trasu Dobřany – Bory linkou 450558 je pouze 22,- Kč hotově
(20,90 při platbě z Plzeňské karty či zákaznické karty ČSAD),
jízdné pro děti 6 – 15 let je ve výši 11,- Kč (10,50 při úhradě z Plzeňské karty či karty ČSAD).

Odjezdy z Dobřan do Plzně:
Zastávka
Dobřany,Léčebna
Dobřany,Lidový dům
Dobřany,MŠ
Dobřany,u čerp.st.
příjezd Bory

Spoj 9
13:48
13:50
13:52
13:54
14:17

Spoj 11
15:32
15:34
15:36
15:38
16:00

ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Váš dopravce

Odjezdy z Plzně směr Dobřany:
Zastávka
Bory (točna ČSAD)
Bory (Kaplířova)
U Darebáka

Spoj 10
14:25
14:26
14:28

Spoj 12
16:05
16:06
16:08

Na Borech autobus linky 450558 odbavuje v točně ČSAD
(nachází se za výstupní zastávkou z tramvaje)
a také v zastávce ČSAD v Kaplířově ulici (u Domu světel).

Spoje jsou vedeny pouze v pracovních dnech.

www.csadplzen.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / CO SE DĚJE

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali MÚ za pozvání na oslavu společně prožitých padesáti let manželského života, která se
konala 6. 6. 2015.
Děkujeme panu starostovi za dojemný projev, krásné a bohaté pohoštění ve školní jídelně a dárky, které jsme dostali.
Všichni zúčastnění děkují všem, kteří se podíleli na přípravě
oslavy tohoto pro nás velmi významného dne.
Za všechny zúčastněné manželé Homrovi

Blahopřejeme

Vzpomínáme
27. července tomu bude rok,
co od nás navždy odešel
náš drahý, pan

Dne 27.06.2015 byli přivítáni panem Bc. Martinem Sobotkou,
starostou města, tito noví občánci:
Leontýna Divíšková, Pavlína Grätschová, Anna Mladenović,
Patrik Šneberger, Vladimír Tomášek, Vít Věříš
Anna Hegnerová, Stanislav Hnilka, Matyáš Kleisner, Karolína
Lišková, Jiří Oulík, Petra Trdličková

Dne 06.06.2015 byly přivítány na radnici v Dobřanech k oslavě
zlaté svatby manželské páry: Marie a Vladimír Homrovi, Jaroslava a Jan Urbanovi, Božena a Bohumil Kubovi, Danuše a Rudolf
Žitnikovi, Anna a Oldřich Čechalovi.
Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jim přejeme do
dalších let pevné zdraví a spokojenost.
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V měsíci červnu oslavila
90. narozeniny
paní Pavlína Šestáková.
Za Sbor pro občanské
záležitosti města Dobřany
přejeme do dalších let hodně
zdraví a spokojenosti.

Václav Petrželka.
Vzpomíná manželka Zdeňka
a synové s rodinami.

Policie informuje
Dnešní příspěvek bych chtěl věnovat některým chystaným
opatřením policistů obvodního oddělení Dobřany v době letních prázdnin. Toto období má z pohledu bezpečnosti určitá
specifika, a vyžaduje proto zvýšenou pozornost. Jedná se např.
o případy vloupání do obydlí, krádeže jízdních kol, vloupání do
zaparkovaných motorových vozidel, ale i zvýšený prázdninový
silniční provoz a rizika související s dětmi. Činnost policie bude
proto více zaměřena na dodržování veřejného pořádku, kontroly
na požívání alkoholu a drog při řízení vozidel.
O letošních prázdninách budou policisté pokračovat v intenzivních kontrolách restauračních zařízení na podávání alkoholických nápojů mladistvým a nezletilcům a dodržování provozní doby upravené obecně závaznou vyhláškou č.1/2013. Jako
každoročně se v letních měsících budeme věnovat BESIPu
u koupacího biotopu Kotynka v Ústavní ulici, kde v minulých
letech docházelo k četným prohřeškům v souvislosti s parkováním vozidel.
Plánujeme také posilování hlídek v době konání kulturních
akcí, kde lze předpokládat vyšší počet návštěvníků. Taková opatření budou plánována v součinnosti s Městskou policií Plzeň.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany

ROZHOVOR / KULTURA
Na stránkách červnových Dobřanských listů jste se měli možnost dočíst o chystaných změnách týkajících se Radbuza festu.
O přípravách letošního hudebního festivalu jsem si povídala s organizátorem Jardou Hudcem…
Můžete, prosím, čtenářům
Dobřanských listů představit sebe a iREPORT?
iREPORT je značka provozující hudební média a současně agentura, která sama
pořádá nebo se podílí na organizaci nejrůznějších kulturních projektů. Už je to hodně
dávno, myslím, že v roce 1991
jsme v Dobřanech s kamarády
zakládali časopis Rock Report,
který pak vycházel i pod zkráceným názvem Report skoro
20 let. Na tištěné médium poté
navázal internetový magazín
iREPORT.cz
–(www.ireport.
cz), patřící dnes k nejčtenějším webům svého druhu u nás. Začátkem 90. let také vznikly
hudební ceny Žebřík, které se postupem času staly prestižní
anketou pro celou česko-slovenskou hudební scénu, jejíž vyhlášení pravidelně probíhá v Plzni - to nejbližší nás čeká 11. března
2016. Osobně se tedy v médiích a hudebním průmyslu pohybuji bezmála čtvrt století, což zní tedy docela hrozně, když to
takhle vyslovím (smích).

Co se změní oproti loňským ročníkům?
Program jde trochu víc do mainstreamu, nebude tak ortodoxně rockový, chceme oslovit co nejširší pole návštěvníků, i mladší
fanoušky.
To ale neznamená, že by si rockeři nepřišli na své, např. hned
na úvod Radbuza festu ve 13 hod. vystoupí skupina Electric,
kterou tvoří členové legendární Alice, hrající hity své mateřské
kapely i další hardrockové šlágry. Další rockovou peckou bude
zřejmě nejlepší český revival Queen – Pilsen Queen Tribute
Band, to je jediná shoda s loňským programem. Dále uvidíme
populární Děda Mládek Illegal Band, Báru Zemanovou, vystoupí i další plzeňská legenda, Burma Jones, která se loni vrátila
na pódia, a mnohé další. Největší prostor pochopitelně dostane
večerní show Mňágy a Žďorp, která v posledních letech jako by
chytila druhý dech a dnes patří mezi nejlepší koncertní kapely
na naší scéně.
Jinak se kromě dramaturgie změnil i grafický vizuál festivalu,
který mimochodem připravil renomovaný výtvarník a muzikant
Maťo Mišík, syn Vladimíra Mišíka.
Kompletní program a další informace sledujte na www.radbuzafest.dobrany.cz a profilu na facebooku Radbuza fest Dobřany.
Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Umnerová

Vaše činnost je rozsáhlá... Jaké festivaly připravujete?
Nejvíc času nám zabírá Žebřík, který připravujeme zhruba
devět měsíců. Samotný projekt čítá dvouměsíční hlasování
v anketě, březnové vyhlášení spojené s koncerty předních interpretů, televizní vysílání a další následné mediální výstupy…
Dále se podílíme na řadě festivalů, turné nebo jednorázových
akcích – většinou mediálně a formou PR, leckdy také dramaturgicky a produkčně. Aktuálně jsme např. partnery festivalů
Hrady.cz, United Islands, Okoř se šťávou, Rock for People, High
Jam, Barvy léta, Natruc, Keltská noc, podporujeme i nějaké
zahraniční akce, letos např. Sziget, Melt!, Lollapalooza atd.
Kolik času je potřeba na přípravu festivalu, jako je dobřanský Radbuza fest?
Ideální by bylo začít připravovat program minimálně s půlročním předstihem, my na něj ale měli pouhé 3 - 4 měsíce. Z produkčního hlediska by to tolik nevadilo, ale problém je booking,
protože v dnešní době má řada žádaných kapel plný itinerář rok
i více dopředu, zvlášť v tak frekventovaném termínu, jakým je
první zářijová sobota (letos vychází na 5. září). Mnohé nás tedy
musely odmítnout s tím, že by mohly až za rok. Naštěstí jsme
ale několik zajímavých jmen zarezervovat stihli, hlavně jsme
rádi za Mňágu a Žďorp, která, pokud vím, vystoupí v Dobřanech úplně poprvé.
Jak se stalo, že letos poprvé pořádáte tento festival?
Osobně mám k Dobřanům docela silný vztah, mám i dobrý pocit z toho, jak město vzkvétá, a protože v tomto termínu
(5. září) zrovna máme volno, nabídku pana starosty jsme přijali.
Spolu s kolegy, s nimiž děláme Žebřík a kteří sami mají bohaté
zkušenosti ze zmíněných akcí, se pokusíme dát tradici Radbuza
festu nový náboj. Čímž netvrdím, že by to byl špatný festival, ale
už po cca deseti letech potřebuje určitý „upgrade“ a svěží vítr,
který se sem pokusíme vnést.
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KULTURA

Svatovítské oslavy nabídly skvělé kapely,
báječné občerstvení a slunečné počasí
Stovky návštěvníků oslav svatého Víta v Dobřanech si přišly
na své, když jim v sobotu od odpoledních hodin až do půlnoci
hrála jedna kapela lepší než druhá. Velkým lákadlem byli oblíbení AC/DC Spejbl’s Helprs. Bylo bezva, že jste si všichni užívali skvělou atmosféru a zpívali společně s kapelami. Na dobřanském náměstí se líbilo nejen Vám, ale i hudebníkům. Vzkaz od
Davida Švandrlíka nejen pro nás, jako organizátory a techniku,
ale i pro Vás, kteří jste byli s námi, předávám tímto i Vám: „Bylo
to fakt SUPER a moc díky za 100% servis. Publikum úžasný
a vše jak má být. Celá LR FAMILY děkuje:)“.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

KULTURNÍ AKCE

červenec–prosinec 2015
červenec						
28. 7.–1. 8.
Letní kino na dobřanském náměstí
15. 7.
9 týdnů baroka – EHMK 2015
srpen						
4.–8. 8.
Letní kino na dobřanském náměstí
15. 8.
Memoriál F. A. Elstnera
– vyhlídková jízda veteránů
září						
5. 9.
Radbuza fest
17. 9.
Haydnovy hudební slavnosti
– kostel sv. Víta
19. 9.
Dobřanská 50, Pohádkový les
Dobřanský beerfest
říjen						
10. 10.
Pouť na Kamínku
28. 10.
Večer se světýlky – lampionový průvod
31. 10.
Hororový ostrov
bude upřesněno Dračí odpoledne (drakiáda)
listopad						
bude upřesněno Dobřanské vinobraní

6.–11. 11.
29. 11.

MFF Juniorfest 2015
Mikuláššský jarmark
1. adventní podvečer

prosinec						
5. 12.
Pekelné koňské spřežení
6. 12.
2. adventní podvečer
13. 12.
3. adventní podvečer
20. 12.
4. adventní podvečer

Poslední červnový víkend patřil v dobřanském Káčku dětem. Na
projekcích hitu letošního léta – Mimoních - je vítal a rozdával dárky jeden z nich.
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KULTURA
Veteran Car Club Plzeň v AČR

Memoriál
F. A. Elstnera
15. srpna - 2015

9:00 – 11:00
11:00
12:00 – 14:00
15:00 – 17:00

výstava vozidel – Dobřany náměstí
start jízdy – Dobřany náměstí
výstava vozidel zámek Žinkovy
cíl jízdy – Dýšina - parkoviště u hřiště

Více na www.vccplzen.eu
Partneři akce:

Dobřany

Dýšina
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KULTURA
Nezapomenutelný
příběh
o nekonečné lásce mezi dvěma věrnými přáteli.

KNIHY PRO DĚTI
DICAMILLO Karel:
Flora a Odysseus
Iluminovaná dobrodružství.
Můžou se ti přihodit strašlivé
věci!
Náš příběh, jako většina
pořádných superhrdinských
příběhů,
začíná
tragickou událostí s nedozírnými
následky. Nebohý veverčák
nemohl tušit, že na zahradě potká vysavač, ale Flora,
proslulá cynička a náruživá
čtenářka komiksu, ho zachrání. Jenže veverčák Odysseus
jako by se po nehodě znovu
narodil a do vínku dostal neobyčejnou sílu, schopnost létat
a psát básně plné pravopisných chyb. A změní se i Flora
– najde v sobě naději a zjistí,
co dokáže otevřené srdce.

PYRON Bobbie: Cesta domů
Pro Betty je její šetlandský
ovčák Tam nejlepší přítel
a největší životní radost. Když
je rozdělí automobilová nehoda, zdá se, jako by všechny
hvězdy popadaly z nebe a nic
už nemělo smysl. Dny, které je
dělí, se postupně mění v týdny
a pak i měsíce, ale Betty na
svého pejska nemůže zapomenout. Tama před cestou domů
neodradí ani drsná zima amerických Modrých hor, hlad,
ani nebezpečí. Jak ale najde
svou dívku, která se mezitím
přestěhovala neznámo kam?
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SMOLÍKOVÁ Klára:
Řemesla
Zábava i poučení.
Být ve mlýně práškem a jen
ometat mlýn? O to mlynářský
učedník Matěj nestojí. Mnohem zábavnější je vandrovat
po světě. Během putování
nastoupí do služby k šestnácti mistrům různých řemesel. Ve dvou se všechno lépe
táhne, a proto je Matěj rád, že
má s sebou kamaráda, čerta
Lukáše. Společně se vandrovníci naučí, jak se kovají koně,
jak se vyrábí dřevěné sudy
nebo jak se vaří pivo. Dvojice
prožívá veselé i napínavé příhody a současně proniká do
tajů dnes polozapomenutých
řemeslných postupů.

SEDLÁČKOVÁ Jana:
Letem módním světem
Zábavné ilustrované dějiny
oblékání od pravěku až po
současnost.

Pojď se podívat, jak se oděvy
vyvíjely v průběhu staletí, kdy
naši předci vynalezli jehlu či
zip, a hlavně – co s nimi dokázali! Dozvíš se, kdy se ženy
začaly malovat, že podpatky
se nosily už ve starověkém
Egyptě i že sukně dříve tvořily běžnou součást pánského
šatníku. Nezapomeneme ani
na to, jak se z pracovních kalhot stal hit – džíny!

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
FOGLOVÁ Majka:
Etapová hry v přírodě
Z publikace mohou čerpat
celoroční inspiraci oddíloví
vedoucí na táborech, náčelníci skautských družin, organizátoři volnočasových aktivit
na školách v přírodě nebo
v ozdravovnách a pořadatelé
skupinových akcí pro děti.

LOMOVÁ Lucie: Na odstřel
Komiksová detektivka z divadelního prostředí, kde není
nouze o podezřelé. Na tuhle
premiéru komisař Oulibský
hnedtak nezapomene. Jeden
z herců umírá na jevišti a brzy

je jasné, že to byla vražda.
Detektiv se pouští na těžkou
cestu bludištěm otazníků. Jak
se vyznat ve složité síti vztahů
v zákulisí? Pomůže mu v tom
jeho statečná žena, divadelní
kritička Dita?

PEKÁRKOVÁ Iva: Levhartice
Hrdinka románu je průměrná
Češka, něco přes čtyřicet, které se právě za dramatických
okolností rozpadlo průměrné
manželství. Milla však situaci
řeší poněkud nezvykle: odjede
do Anglie, kde se léčí z pocitu vlastní zbytečnosti v náručích mužů všemožných ras
a národností.
Svěže psaný román pojednává o věcech ne vždy veselých,
je plný humoru a životní síly
a svým nadhledem povzbudí
a potěší mnohého čtenáře.

HOLDEN, Kate:
Na vlastní kůži
Skutečný příběh o návratu
z pekla prostituce a drog.
Tato kniha je příběhem cesty
z tepla domova normálně fungující rodiny do ulic vykřičené
melbournské čtvrti St Kilda;
cesty, na jejímž začátku stála
stydlivá intelektuálka, která
se postupně proměnila v rozporuplnou krásku nabízející
své tělo v bordelu v centru
města.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Česko-německé přátelení
Letos se již podruhé uskutečnilo partnerské setkání žáků 4. ročníku a učitelů ZŠ Dobřany a Grundschule Obertraubling. Dlouhodobá
příprava vyvrcholila ve dvou dnech, kdy proběhlo setkání v obou spřátelených městech.
Středa 20. 5. 2015 – Dobřany
Přátelení v dešti aneb „Oni u nás“
Kdo přijede? Jaký/á bude? Zvládnu to? Jak se budeme
domlouvat? Co spolu zažijeme…???
Příjezd německého autobusu na dobřanské náměstí, vítáme se, děti se setkávají a tvoří dvojice kluk-holka. Zjištění, že
komunikace nebude snadná… cesta do školy, občerstvení, Tandem (česko-německy mluvící animátoři), cesta do ŠJ (prší, prší),
společný oběd. Návrat, Tandem, odpolední aktivity na stanovištích, některé nouzově ve škole (stále prší, prší).
64 dětských účastníků, nervozita, hledání se, smích, zmatek, stále prší, tolerance, navazování nových přátelských vztahů
i mimo určenou dvojici.
Loučíme se v 17 hodin, máváme, odjíždějí… Obstáli jsme???
Úterý 9. 6. 2015 – Obertraubling
Za hranicemi už neprší aneb „My u nich“
Bude tam (on/ona)? Také se na mě těší? Jakou mají asi školu? Překvapím ho/ji dárkem?
Sraz u dobřanské školy (prší), nakládání drumbenů, darů,
dětí… Cesta necelé 3 hodiny, zpívání s kytarou. Parkujeme na
kopci u jejich školy, čekají, známe se, vítáme se, usmíváme
se…
Škola moderní, nová, prostorově promyšlená. Svačina v aule
+ program ONI – MY (pro úspěch opakujeme 2x bubnování
na drumbeny). Procházka školou, poznáváme lidi i prostředí.
Návštěva radnice (přivítání s panem starostou… máme spousty dotazů☺). Oběd v restauraci, sedíme promíchaní, jazyková bariéra se snižuje. Škola – tělocvična – Tandem – hry pro
skupiny – další poznávání řeči i lidí. Odjezd zpět přes Walhallu
(památník v podobě antického chrámu – busty německých velikánů). Cesta zpět – únava – dojmy, zážitky.
Eva Fekerlová

Červnová Kavárna po škole v ZŠ Dobřany

2. 6. odpoledne jsme se opět setkali v cyklu Kavárna po škole
s rodiči našich žáků, tentokrát při tématu Puberta a dospívání. Lektory byli manželé Mgr. Jan Betlach a Mgr. Tereza Betlachová, psychologové dobřanské Psychiatrické nemocnice. Ve

dvouhodinovém semináři téma uvedli teoreticky i reagovali na
konkrétní dotazy rodičů. Někteří z rodičů si po kavárně dokonce
domluvili osobní konzultaci.
V tento čas připravujeme témata pro příští školní rok. Sešlo
se nám již několik návrhů a prosíme rodiče, zda by nám pomohli ve výběru pěti témat. Navržená témata jsou: Šikana, Počítačové prostředí našich dětí, CLIL (anotace: účastníci kavárny
se stanou žáky a vyzkoušejí si metodu CLIL - výuku odborného
předmětu prostřednictvím cizího jazyka - sami na sobě; zjistí
tak, jak metoda funguje, na jakých principech je založena, jaké
jsou její přínosy a případná rizika), Moderní trendy ve školním
stravování, Matematika podle profesora Hejného, Puberta
a dospívání, Vývojové poruchy učení / chování, ADHD ...
Uvítáme i další tipy.
Chci poděkovat všem lektorům, kteří nám pomohli zajistit
pět premiérových letošních kaváren, a především maminkám ze
Sdružení rodičů za skvělé zajištění pohoštění pro návštěvníky
kaváren.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany
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Poděkování DS Rozmarýn

Velice rádi bychom poděkovali divadelnímu spolku Rozmarýn za finanční dar, který poskytl Základní škole v Dobřanech
na výchovně vzdělávací pomůcky pro děti ze speciálních tříd
při Psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Finanční prostředky
byly využity k nákupu pomůcek vhodných k všestrannému rozvoji, poučení, ale i zábavě dětí. Děti se mohou mimo jiné těšit
na velký výběr zajímavých deskových her, didaktické pomůcky,
puzzle, hula hop obruče, míče a set florbalových holí, které si
chlapci přáli, a díky velkorysému daru jim mohlo být toto přání
splněno. Ještě jednou děkujeme za váš zájem i podporu.
Bc. Miroslava Klimešová a Bc. Bohuslava Havránková, DiS.,
vychovatelky školní družiny při speciálních třídách

Myslivecký den pro děti
Ester Špísová
Myslivci
Líbilo se mi střílení, i když mi vůbec nešlo, ale velice jsem se
pobavila a to je důležité. Ptáčci byli rozkošní a měli heboučké
peří a viděla jsem tři ptačí vajíčka a všechna jsem si vzala do
rukou.
Naše třída vyhrála v testu vědomostí 1. místo. Viděla jsem
malou kadibudku, sice se mi v ní zvedal žaludek, ale mám další
zkušenost a zážitek. Dendrologie byla naučná a moc se mi líbila. Kynologie byla úžasná, co se myslivečtí pejsci naučí a umí
to...Byl to nádherný zážitek.
Adam Černý
Vysoká
Jeli jsme autobusem na Vysokou za myslivci na Dianu. Byla
tam tři stanoviště, na prvním stanovišti jsme stříleli ze vzduchovky do terče, pak jsme si prohlíželi další zbraně. Druhé stanoviště bylo ornitologie. A pak jsme šli s panem Krákorou na
vycházku do lesa a viděli jsme lišku a prase divoké a pak jsme
si dávali buřty. Mňam :-)
Josef Šneberger
Myslivecký den
Na začátku jsem šli střílet ze vzduchovky. Orel byl hodně velký a raroh zase malý. Kynologie se mi moc líbila, protože jsem
tam měl dědu Karla Sýkoru a psa Uma. Dendrologie byla hezká
a taky liška a prase.
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Verča Špísová
V pátek 19. 6. jsme jeli autobusem se čtvrtými třídami do
lesa na Vysokou. Když jsme vyšli z autobusu, byla zima, ale
museli jsme to vydržet. Pak každá třída šla na jiné stanoviště,
my, 4.C, jsme šli na střílení. Potom jsme si mohli prohlédnout
zbraně a mohli jsme si vzít pár nábojů. Byly tam modré, červené, zelené a pár bílých. Já si vybrala tmavě modrou, zelenou
a bílou. Šli jsme se podívat na dravce, byly tam různé druhy
i vajíčka. Šli jsme stezkou a potkali dva pány se psy. Ukazovali nám různé kousky. Viděli jsme i předškoláky, já tam měla
sestřičku. Šli jsme studeným lesem, mně, Niky a paní učitelce
byla zima, proto jsme si udělaly pár dřepů. Když jsme konečně došli, dali jsme si buřta a pití, a dokonce jsme se mohli
ohřát vevnitř u kamen. Pak nás čekal test. U pár věcí jsme se
sice pohádali, ale dopadlo to dobře, vyhráli jsme první místo
a obrovský koláč. Dostali jsme pár věcí, rozloučili se a jeli k
jídelně.
Poděkování
Z předchozích textů si vnímavý čtenář jistě všiml, že bylo
čtvrťákům dobře. Měla jsem stejný dojem a potvrzují to i zbývající paní učitelky. Ráda bych touto cestou poděkovala dobřanským myslivcům za jejich čas, ochotu, pohostinnost a pohodu,
které jsme díky nim snad bez výjimek zažívali.
-v.u.-
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Rozkvetlá jídelna
Stalo se již tradicí, že v době dobřanské pouti se školní jídelna promění ve výstavní sál. Vernisáž výstavy Dobřanské pohledy 2015 proběhla v pátek 12. 6., zahájena byla vystoupením
dětského pěveckého sboru Hvězdičky – několika písněmi o květinách. Nejlepší díla byla odměněna pěknými cenami. Výstava
pak byla otevřena pro veřejnost i v sobotu a neděli a byla hojně
navštěvována.
Letošní téma „Květy“ soutěžící pojali opravdu všestranně.
Děti z prvního i druhého stupně naší školy se zapojily do literární části soutěže básněmi, pohádkami, vyprávěním ze života
i úvahami. Ve fotosoutěži jsme mohli obdivovat zajímavé záběry
různobarevných květin zachycených objektivy dětí i dospělých.
Nejvíce však oslovila tvůrce soutěž výtvarná, do ní se zapojily obě
MŠ, ZUŠ Dobřany – výtvarný obor, keramické kroužky při ZUŠ
i ZŠ, školáci od 1. po 9. třídu a ani dospěláci nezůstali pozadu.

Potěšila nás také účast dvou škol ze zahraničí – ze slovinských
Brežic a z obce Globoka.
Pokud jste výstavu navštívili, možná jste nevěděli, kam koukat
dříve… Na panely s výkresy? Na rozloženou keramiku? Na šňůry
s výtvarnými pracemi většího formátu? Na živé květiny ve vázách,
které výstavu provoněly a doplnily? Návštěvníci odcházeli snad
bez výjimky spokojeni, překvapeni šikovností tvůrců a nápaditostí učitelů, kteří byli schopni své žáky k těmto veledílům dovést.
Jsme rádi, že našich diváků i fanoušků přibývá a že jsou schopni
ocenit pestrost, techniku a kvalitu vystavovaných prací.
Děkujeme městu za jeho podporu a doufáme, že i v příštích
letech se s vámi všemi opět na výstavě potkáme. Věříme, že alespoň
někteří z vás rozšíří řady tvůrců. Motivací by mohlo být nové téma
na příští rok, a to „Všechno lítá, co … aneb Mezi nebem a zemí“.
Za organizátory soutěže Mgr. Eva Fekerlová

7. badatelská exkurze do Brna

V úterý 22. června se vybraní žáci, především mentoři
z badatelského dne a členové
technického kroužku, vydali společně s žáky a učiteli
ze Zbůchu a Letin do Brna
na poslední, 7. badatelskou

exkurzi v rámci projektu
Regiopopulár. Jako dozor
s námi jely paní učitelky Simbartlová a Kovářová. Z Plzně
do Prahy jsme cestovali Pendolinem, v Praze jsme nasedli
na mezistátní expres do Brna.

Zde jsme měli také oběd
a zákusek v jídelním voze.
Celá cesta trvala necelých
pět hodin. Po příjezdu jsme
jeli tramvají k výstavišti, kde
jsme navštívili VIDA science
centrum, což je něco na způsob
plzeňské
Techmanie.
Strávili jsme tam celkem čtyři
a půl hodiny. Vyzkoušeli jsme
si mnoho zajímavých fyzikálních či chemických pokusů.
Velkou atrakcí byla také jízda
na lanovém kole. Poté jsme se
přemístili tramvají do přístaviště Bystrc, kde jsme nasedli
na parník a pluli do přístaviště Kozí horka a ubytovali se
v hotelu Rakovec. Následovala
večeře a po ní se někteří z nás
rozhodli pro bowling.
Ráno, v půl deváté, byla
snídaně v podobě švédských
stolů. Pět z nás se rozhodlo

si přivstat, a ještě před snídaní si jít zaplavat do vnitřního
hotelového bazénu. Museli
jsme však přemluvit paní učitelku Kovářovou, aby na nás
dohlédla. Pak byl čas na balení zavazadel a v 10 hodin jsme
se sešli před hotelem a odevzdali jsme klíče. Pak jsme se
šli podívat na hráz Brněnské
přehrady. Odtud na tramvaj,
která nás dovezla k hlavnímu
nádraží. Následovala krátká
prohlídka města, po níž jsme
se vrátili zpět. Nastoupili jsme
do luxusního vlaku Railjet,
v němž jsme měli oběd. V Praze jsme přestoupili do rychlíku vyšší kvality na Plzeň.
Výlet se vydařil na výbornou. Všichni si to velmi užili,
a dokonce i počasí nám celkem přálo.
Matěj Jindra, 9.A, ZŠ Dobřany
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Obrazy historie regionu
V letošním školním roce se žáci 2. stupně ZŠ Dobřany zapojili do projektu Obrazy historie
regionu, který je spolufinancován Evropskou unií. Žáci zajímající se o historii Dobřan v době
druhé světové války společně vytvořili historický kroužek pod vedením paní učitelky Bardounové a Eisenhammerové. Kroužek navštěvovali převážně žáci 9. A a 8. A. Každé úterý jsme
se odpoledne scházeli ve škole a dozvídali jsme se více o historii Dobřan. Diskutovali jsme
například o Sudetech, o vztazích mezi Čechy a Němci, vcítili jsme se do lidí, kteří byli vyhnáni
či deportováni do koncentračních táborů. Pak jsme dělali rozhovory s pamětníky z Dobřan a
okolí. V únoru jsme dostali nabídku nacvičit divadlo a předvést ho v německém Chamu. Zpočátku se do toho nikomu moc nechtělo, ale nakonec jsme souhlasili. Režii měla na starosti lektorka Martina Šimánková z centra
Johan. Nejprve jsme vybrali tři příběhy z knihy Arabesky ze života města Dobřan. Byly to Mrtvola v žumpě, Před tváří Boží a Případ
s mokrým prádlem. Jelikož nás bylo málo, přišli nám na pomoc další žáci osmých tříd. Následovalo několik nácviků. Ve čtvrtek
21. května jsme se vydali do Chamu představit česko-německému publiku naše divadlo. Vše se vydařilo na jedničku a z Německa
jsme odjížděli nadšeni. Divadlo jsme pak sehráli ještě jednou v Dobřanech pro rodiče a kamarády. Ve středu 17. června jsme byli
na Krasíkově na zakončení projektu. Zde jsme předvedli prezentaci o celkové činnosti našeho kroužku v letošním roce. Již od začátku jsme si vedli projektovou knihu, do které jsme vkládali fotografie z našich schůzek či akcí a rozhovory s pamětníky. Dále jsme
porovnávali různá místa v Dobřanech, jak vypadala tehdy a dnes. Při schůzkách jsme si užili spoustu legrace. Děkujeme, že jsme
se mohli zúčastnit tohoto projektu.
Matěj Jindra a Jana Šístková, 9.A

Školní rok v jídelně ZŠ
Do prázdninového čísla Dobřanských listů patří určitě i shrnutí školního roku z jídelny ZŠ.
Nově zrekonstruovaná jídelna se během školního roku stala součástí dobřanského života a nemusí to nutně být jenom
o jídle. Úžas dětí z nového prostředí pominul rychle, inu,
na dobré věci si zvykáme velmi snadno. Nicméně po ročním
používání je jídelna stále jako nová. Vliv prostředí na chování
dětí je tedy jednoznačný.
Start jídelny začal slavnostním otevřením při akci Den se
školní jídelnou. Už se stal tradicí a ani v příštím školním
roce ji neporušíme. Po rozjezdovém září jsme si rychle zvykli na klasický chod. Děti se dočkaly svých oblíbených jídel,
zařazovala se i jídla nová, nechyběly ochutnávky mezinárodní kuchyně. Některé novinky se na našem jídelníčku ustálily.
Legislativa nám nařídila uvádět alergeny, zkomplikovala vaření dietních jídel. Nakonec byl akční ministr školství odvolán
a uvidíme, jak jeho nástupkyně bude pokračovat v započaté
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práci ohledně školního stravování. Musíte všichni uznat, že
vyhláška o školních automatech a jejich sortimentu je velmi
povedená.
Po zimě přišlo jaro a s ním Den dětí. Vždy se na tento den
hodně těšíme a připravujeme nějaké překvapení. Letos děti
ochutnaly čerstvé jahody s čokoládou z čokoládové fontány. Pro všechny to byl malý gastronomický zážitek. Během
dobřanské pouti byla jídelna plná květů z výstavy Dobřanské pohledy. Školní jídelna se tedy stala součástí života nás,
Dobřanských. Mimo stravování dětí zde proběhly narozeninové oslavy a oslavy zlatých svateb. I tyto akce pomáhají zvedat
prestiž školního stravování.
Cílem nás všech, kteří se na chodu jídelny podílíme, jsou
spokojené děti i dospělí strávníci a doufám, že se nám to
během roku povedlo a že se v září zase můžeme těšit na naše
malé i velké strávníky.
Renáta Černá, vedoucí školní jídelny
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Nabídka školních svačin pro žáky
1. stupně
Vážení rodiče žáků 1. stupně,
v návaznosti na Vaše dotazy, diskusi v Kavárně po škole
a na stravovací komisi k možnosti přípravy svačin pro školní děti jsme se rozhodli v případě Vašeho trvajícího zájmu
Vám tuto službu zajistit. Dovolujeme si Vás informovat
o logistice a složení svačinky, která je v možnostech naší
školní jídelny.
Přihlášení školních svačin: standardně jako u obědů, to
je přes portál www.strava.cz, nebo v kanceláři ŠJ, mailem,
telefonem
Odhlášení školních svačin: POZOR - tady je změna oproti
obědům, svačinky je možné odhlásit pouze do 14:00 hod.
předchozího pracovního dne.
Složení školních svačin:
•	pečivo z nabídky Dobřanské pekárny plus ovoce nebo
zelenina
• jogurt nebo jiný mléčný výrobek plus ovoce
• svačinky nebudou obsahovat nápoje
Cena školní svačiny: 20 Kč včetně DPH (nejedná se – na

Dny plné zábavy v naší mateřské škole
Jaké volat telefonní číslo v případě požáru? Co si počít,
když na mně hoří oděv? Jak ošetřit zraněného? Odpovědi na
tyto i další otázky získaly děti v mateřské škole během „Dne
s hasiči“. Ten jsme pro ně připravili ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Plzeňského kraje a dobřanskými hasiči. Na
školní zahradě jsme měli přistavené velké hasičské auto, které
si děti prohlédly nejen zvenku, ale mohly si vyzkoušet, jak se
uvnitř sedí. To byl ale zážitek! Hasiči dětem trpělivě vysvětlovali,
na co je ta spousta věcí uvnitř a co se k čemu používá. Hasičky
z Plzně měly zase připravené zábavné i poučné úkoly. Ty musely
děti splnit, když chtěly dostat za odměnu dráčka Hasíka, který
je celou akcí provázel. Na rozloučenou nám auto ještě pořádně
zahoukalo a zablikalo majáčkem. Akce se nám všem velmi líbila
a určitě si ji rádi zopakujeme. Moc děkujeme všem zúčastněným. A protože dalším dnem byl 1. červen, kdy mají všechny děti
svátek a naše MŠ má stále narozeniny, pokračovali jsme v oslavách. Na zahradě bylo po ránu krásně, ptáčkové měli zrovna
koncert. Paní školnice rozdělala ohýnek a všichni už se těšili na
buřtíka. Pak nastalo překvapení. Každé dítě dostalo nafouknutý
balonek, ke kterému paní učitelka přivázala obrázek s nakresleným přáníčkem. To byla krása, když všechny balonky společně
stoupaly k nebi. Tak ať se všechna dětská přání vyplní! Oslavy
40. výročí založení naší MŠ tímto však ještě nekončí. Pokračují
dalšími akcemi až do konce školního roku.
Jarmila Šteflová, učitelka MŠ - Loudů

rozdíl od obědů – o dotované školní stravování)
Další informace:
•	školní svačiny budou součástí jídelníčku, takže budete
vědět, co vašemu dítěti objednáváte
•	školní svačinu dostane Vaše dítě přímo do třídy o velké
přestávce
•	školní svačina bude hygienicky zabalena a bude obsahovat i lžičku, pokud to bude třeba, ubrousek je samozřejmostí
•	v případě dotazů se obracejte na vedoucí ŠJ
Renáta Černá, vedoucí školní jídelny

Junák-český skaut, středisko Zelený Šíp Dobřany, z. s.

Květinový den

V letošním roce Český den proti rakovině oslavil 25. výročí své činnosti a byl
zaměřen na nádory reprodukčních orgánů (gynekologické nádory u žen a rakovinu varlat u mužů).
Junáci děkují všem Dobřaňákům, kteří se akce „Kytičky“ zúčastnili a přispěli
celkovou částkou 7 357,-Kč. Díky moc !!!
Šíša

Upozornění/výzva pro spolky: Uzávěrka zářijového čísla je 20. 8. 2015. Prosíme o včasné zaslání přehledů
zájmových činností (po tomto datu nezaručíme otištění).
Děkujeme za pochopení.
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Tamburašský orchestr poprvé v Dobřanech
Tento školní rok již podruhé navštívili město Dobřany přátelé ze slovinské Brežice. Důvodem a vrcholem návštěvy byl koncert
v úterý 23. 6. 2015 ve farním sále v Plzni - Liticích. Vystoupil tamburašský orchestr (kulturní umělecké sdružení Otona Župančiče)
pod taktovkou Dragutina Križaniče, bývalého ředitele Glasbene šoly v Brežicích. Mohli jsme vidět a slyšet kytarky různých tvarů
a velikostí, s rozdílným počtem strun. A kdo zavřel oči, připadal si jako u moře. Tento pocit umocňoval přirozený zpěv sólistů - Elizabet Križanič (viz foto), Robert Fuks. Hostem tamburašského orchestru byl náš pan učitel Petr Vacek (viz foto). Milé překvapení
čekalo posluchače v závěru koncertu, když zazněly v češtině nastudované lidové písně Plzeňská věž, Kače Kačena a Škoda lásky.
Nutno dodat, že hráči v orchestru jsou amatéři. Zřejmě slovo amatér - milovník ještě neztratilo svůj pravý význam, protože z hráčů
sršela pozitivní energie. Během návštěvy tamburaši zahráli a zazpívali na slovinském velvyslanectví v Praze.
Michaela Svobodová

Zuška v Měšťanské besedě
Závěrečný žákovský koncert naší ZUŠ se tentokrát uskutečnil v malém sále Měšťanské besedy dne 22. 6. 2015. Vystoupily na něm soubory školy (na fotce dětský žákovský orchestr), komorní soubory, sólisté a žáci tanečního oboru. Koncert
zahájilo vystoupení nejmladších žáků, kteří si připravili operku
O Budulínkovi. Lidová muzika Vozembach pokřtila nové plzeňské kroje. Již tradičně byli oceněni nejúspěšnější žáci školy.
Pamětní listy si odnesli i někteří rodiče - děkujeme za jejich
podporu a spolupráci. Slavnostní atmosféru završilo vystoupení tamburašského orchestru ze Slovinska.
Jiřina Faltýnová

Naši absolventi - V. Dvořáková, Z. Sobotková - zobcové flétny (ze
třídy pí uč. J. Faltýnové) a Š. Vyletová - zpěv (ze třídy pí uč. K.
Vlahačové-Kartákové). Gratulujeme...
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U příležitosti slavnostního otevření Martinské stěny dne 14. 6.
2015 vystoupila keltská skupina De Domhanaigh. Poprvé tak
bylo využito pódium pod pískovcovou stěnou (14. zastavení).
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Setkání s citerovým orchestrem
V měsíci květnu se uskutečnila návštěva partnerské hudební
školy ze slovinské Brežice. Na slavnostním koncertě na zámku
Nebílovy se nám slovinští kamarádi představili se svým citerovým orchestrem (citera je tradiční slovinský lidový nástroj).
Koncertu předcházela vernisáž výstavy fotografií Damjana Prelovšeka, který byl u zrodu partnerství mezi oběma městy. Na
závěr koncertu zazněla skladba, kterou společně nastudovali
žáci našeho dětského orchestru a citerového orchestru ze Slovinska. Kromě společného muzicírování jsme společně navštívili
nově otevřenou jízdárnu v našem městě, plzeňské Planetárium,
Techmanii, zámek Loučeň a středověkou vesnici Botanicus.
Jiřina Faltýnová

Letošní školní rok jsme soutěžili v oborech dechové nástroje dřevěné, zpěv, komorní zpěv, hra na lidové nástroje, hra lidových
souborů a hra na akordeon. Skvělé výsledky našich žáků jsme
završili Koncertem vítězů, který jsme si náležitě užili:-) foto: K.
Vápeníková, A. M. Klinkovská, S. Doubková.

Dětská lidová muzika Vozembach zakončila školní rok na Moravě,
a to přímo ve Strážnici - kolébce lidového folklóru. Ve dnech 26. 28. 6. 2015 se zde konal 70. ročník Mezinárodního folklórního festivalu a 33. ročník Folklórního festivalu Dětská Strážnice. Vozembach zde představil své pásmo lidových písní a říkadel z oblasti
Plzeňska a jihozápadních Čech (skupinové foto souborů z Terchove
ze Slovenska a Vozembachu z Dobřan ve strážnickém skanzenu).

Bývalí žáci naší školy Karolína
Tothová a Tomáš Impellizzeri
vystoupili ve zcela zaplněném
sále školy dne 15. 6. 2015. Oba
studují v Praze, Tomáš Mezinárodní konzervatoř - obor klavír,
Karolína Konzervatoř a VOŠ
J. Ježka - obor muzikál. Tentokrát zazněla v našem koncertním
sále populární hudba a jazzová
improvizace. Jsme rádi, že si oba
muzikanti našli na nás čas a my
mohli vidět a slyšet, jaké dělají
pokroky a že nadále rozvíjí své
talenty.
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Setkání rodáků z “Hvízdalky” a “ústavu”
Jednoho dne jsme si s pár kamarády při společném vzpomínání na naše mládí řekli, že by bylo pěkné se někdy sejít i se
všemi ostatními a společně si popovídat.
A tak slovo dalo slovo a sraz bývalých rodáků „Hvízdaláků“
a „ústaváků“ jsme naplánovali na sobotu 6. 6. 2015 v restauraci Cinema Bowling Dobřany.
Uvedený den jsme napjatě čekali, kolik z nás se asi dostaví.
Konečný počet předčil naše očekávání. Přišlo přes šedesát kamarádů všech věkových skupin. A mnoho dalších se ještě omluvilo.
Bylo velmi příjemné se po letech opět potkat a zavzpomínat na
časy prožité na “Hvízdalce” a na “ústavu”. Měli jsme k sobě tehdy hodně blízko a některá přátelství přetrvávají dodnes, i když
je to již téměř 50 let. Stále si máme co vyprávět. Někteří z rodáků tu dosud ještě bydlí, jiní se odstěhovali hodně daleko, ale
velmi rádi na svoje mládí vzpomínají.
Všichni jsme byli za toto setkání rádi a slíbili jsme si, že ho
zase někdy zopakujeme.
Krásné počasí, milí lidé a příjemné prostředí přispěli ke zdaru
naší akce, kterou jsme si užili až do pozdních večerních hodin.
Jaroslava Štychová , Ivan Magoči

KOVO–ELEKTRO–DOMÁCÍ POTŘEBY
Náměstí T. G. M. 117, 334 41 Dobřany
letní otevírací doba:
pondělí–pátek
8:00–17:00
sobota		
8:00–12:00
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Dobřanští hasiči se probojovali
na mistrovství republiky
Za deštivého počasí se v Plzni dne 30. 5. 2015 konala krajská soutěž dorostu v požárním sportu. Dobřanské hasiče na
atletickém oválu v Plzni na Skvrňanech reprezentovali Jan
Šváb a Michaela Provazníková. Honzík se do soutěže postavil
jako jednotlivec a jeho disciplínami byl dvojboj a testy, a když
nenašel přemožitele ani v jedné z disciplín, stal se přeborníkem Plzeňského kraje. Za své vítězství si Honza vybojoval
postup na mistrovství republiky, které se koná 10. - 12. 7.
2015 v Praze. Míša Provazníková se do závodu postavila jako
hostující v družstvu Úněšova. Družstva plní tyto disciplíny:
požární útok, štafetu 4x100 metrů s překážkami, testy a 100
metrů s překážkami. Po vyrovnaném boji s družstvem Obory
se šťastnějším stal Úněšov a stal se mistrem Plzeňského kraje. Na mistrovství republiky tak budou závodit dva dobřanští
hasiči.
Martin Provazník
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Úspěšný závod v Horní Bělé

Po roce jsme se zase vypravili do Horní Bělé na závod v šedesátkách. Minulý rok jsme si přivezli jednu medaili a letos jsme
doufali, že budeme maximálně úspěšní. Už cestou jsme se ale
strachovali, aby nepršelo a závod se nám vydařil. Jako zkušenější než minulý rok jsme si přibalili stan a naplánovali jsme si,
že v Bělé přespíme a užijeme si i závod nočních útoků, bohužel
ale jen jako diváci, protože stále nemáme dostatek členů na
složení družstva.
Z obvyklé sestavy nám chyběl Honza Šváb, a tak jsme pozbyli
hlavního favorita na medaili. Jako první se do závodu postavily

mladší žákyně a hned v třetím běhu si proti sobě zazávodila Míša
Kudličková a Monika Provazníková. Míša (17,99) jako obhájkyně
loňského stříbra rozběhla závod skvěle a ujala se vedení v soutěži. Nezahálela však ani Monika (18,13) a zaujala druhé místo. V druhých pokusech se obě holky chtěly zlepšit a upevnit si
své pozice, ale to jim překazila Pavla Kelešová ze Všerub. Pavla zaběhla krásných 17,07 a závod vyhrála. Nikdo další Míšu
s Monikou už ale nepředstihl, a tak děvčata získala stříbro
a bronz. Z mladších žákyň byla ještě úspěšná třetí dobřanská
závodnice Karolína Kuželová. Kája se sice na stupně vítězů už
nevešla, ale čas 18,94 a páté místo je dobrým výsledkem.
Jako druzí vystartovali mladší žáci a pro svou první zkušenost si ze startovních bloků vyběhl Matěj Jírovec. Matěj svůj
první běh zvládl za 19,45 sec., ale bohužel zapojil proudnici
až za cílovou čárou a byl diskvalifikován. Matěj byl zklamaný,
ale doufal, že si spraví náladu v druhém pokusu. Po drobných
chybách z lehké nervozity si Matěj zapsal čas 21,03 a umístil se
na jedenáctém místě.
Jako poslední z Dobřaňáků se na start připravovala Míša Provazníková. Míša zaběhla v prvním pokusu 14,47 a ve druhém
se zlepšila na 14,33. Oba pokusy byly osobními rekordy, ale na
velice silnou konkurenci to nestačilo, a tak si Míša z Bělé odvezla bramborovou medaili.
Po závodě jsme si užili slavnostního předání medailí a zhlédli
krásné souboje požárních útoků. Doufáme, že příští rok zasáhneme i do této disciplíny.
Martin Provazník

Rybáři
Ani koncem května a začátkem černa mi
rybářské štěstí moc nepřálo. Na výkazu úlovků
se krčili pouze dva kapříci. Proto jsem se těšil
na 16. červen – zahájení lovu dravců. Hned ráno
jsem vyrazil mezi mosty. Nikde ani noha. Usadil jsem se u kanálu a spustil do vody udici s rybičkou. Než
jsem stačil uložit prut do vidličky, cítil jsem škubnutí a tah. Po
chvilce jsem zasekl a vytáhl štiku tak pod 50 cm. Pustil jsem ji
a nastražil novou rybičku a na druhý prut polovinu té potrhané.
To se už splávek znovu potopil, ale hned zase vyskočil na hladinu. Znovu se potopil a zase nahoru. Když se potopil potřetí,
zasekl jsem a vytáhl pěkného pruhovaného okouna 26 cm. Teď
se zachvěla špička druhého prutu a čihátko se rozjelo nahoru.
Trochu jsem ještě povolil a pak zasekl. Byl to candátek, tak
akorát míra. Toho ještě nechám vyrůst. Přesunul jsem se o pár
metrů níž a znovu nahodil. Asi hodinu se nic nedělo, mezitím
přišli další dva kolegové. Už jsem se chtěl zase přemístit, když
se čihátko zase dalo do pohybu. Tentokrát to byla štika 56 cm.
Protože mi zbývala poslední rybička, zajel jsem na soutok pod
mlýn. Nastražil jsem poslední rybičku a rozbalil lehký proutek
na malé rybky. Pohodil jsem trochu rozmáčené housky, abych
je přilákal. Náhle jsem si všiml, že se na jednom místě rybičky
rozskočily a zavířila se voda. Přitáhl jsem štikovák do toho místa a vzápětí se „kačena“ potopila. Zásek a po krátkém boji je
v podběráku štika 51 cm. Pouštím ji, a než jsem nachytal pár
rybiček, za odměnu mi ještě přišla štika 57 cm. Zahájení se mi
tedy vydařilo.
Jako každý rok jsme se zúčastnili akce pořádané městem
Dobřany dne 30. 5. na oslavu Dne dětí. Stanoviště rybářů bylo

opět v prostoru biotopu. Největší problém letos bylo ulovit úhoře do vystaveného akvária. Já byl na lovu 5x v noci a 3x ráno
od 5:00. Ulovil jsem několik kapříků, plno podouství, cejnků,
jelečků, plotic a dokonce dvě parmy, ale o úhoře ne a ne zavadit. Až na poslední chvíli v pátek před akcí se Davidovi podařilo
na Židováku jednoho chytit. Oslava se vydařila. Počasí přálo,
dětí přišlo plno. Největší zájem dětí i dospělých budilo akvárium
s říčními rybami a výše zmíněným úhořem, ale líbilo se i navlékání „udice“ s kroužkem na kolíky a házení skutečnou udicí
na terče. Mně se nejvíc líbila tři děvčata, která se u nás znovu
zastavila těsně před koncem a přála si zkusit házet přes hlavu
do dálky. Zpočátku jsem jim musel trochu radit, ale pak už jim
to šlo jako po másle. Že by nové rybářky?
V sobotu 6. 6. se konaly dětské rybářské závody na Dolní
Kotynce, kterých se zúčastnilo 31 dětí. Počasí přálo, ale ryby
moc nebraly, 16ti závodníkům se nepodařilo ulovit rybu. První
místo obsadila teprve osmiletá Berenika Batlová ze Lhoty, která nalovila ryby o celkové délce 216 cm. Druhý byl Ervín Krejza se 195 cm a 3. byl Filip Císař se 142 cm. Tito tři nejlepší
obdrželi medaile a pěkné sošky ryb, které věnovala paní senátorka Mgr. Dagmar Terelmešová. Svojí návštěvou nás poctil starosta města p. Bc. Martin Sobotka, který se ujal předávání cen.
Město Dobřany a fa Čevak, a.s., byly hlavními sponzory závodů
a za to jim vřele děkujeme. Poděkování patří také všem, kdo se
na přípravě a organizaci závodů podíleli a zajistili jejich vysokou
úroveň. Všichni závodníci dostali občerstvení – pitíčko a výborné
toasty, které napekla pí Zuzka Šeflová. Ta také prováděla na
pokračování na straně 20
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pokračování ze strany 19
počítači soupis závodníků a vyhodnocení úlovků. Podle umístění
si pak závodníci mohli vybrat některou z mnoha pěkných cen.
Dětský kroužek se scházel každý čtvrtek od 16:00 hodin. Od
jara jsme s dětmi cvičili praktický rybolov na Kotynkách nebo
na řece. Poslední kroužek před prázdninami byl věnován lovu
na přívlač, ulovil se tloušť 22 cm a vyhákla se malá štika. Další
kroužek bude až po prázdninách, datum bude na internetu.

delních slavností a v neděli v Liticích ve farním sále Koinonie
Jana Křtitele. Rozmarného Ducha vidělo více než sto diváků
a už nyní je jasné, že k nim do konce roku přibudou další.

Litický Rozmarný duch objektivem Otce Francesca

Zahrádkářské rady a zajímavosti

V období prázdnin a dovolených přeji dětem i dospělým pěkné zážitky u vody, a pokud se Vám poštěstí, neváhejte zaslat
obrázky Vašich úlovků s udáním délky, váhy a revíru na mail:
rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz
Vladislav Šefl

Rozmarný duch po druhé
/jar/ Po pěti letech od prvního veřejného vystoupení dobřanského ochotnického divadelního spolku Rozmarýn se herci
rozhodli vrátit k prvotině a opět představili divákům anglickou
duchařskou komedii Noela Cowarda Rozmarný duch.
Na otázku, proč znovu první hra, odpověděl principál souboru Martin Sobotka: „Žijeme jen z toho, co vyděláme. Tudíž nás
k tomu vedla hlavně ekonomická úvaha, s minimálními náklady můžeme objet nově objevené štace, kde jsme Ducha nehráli.
Tím pádem si dokážeme naspořit na pořádné kulisy pro příští
hru. Je na čase podepřít naše výkony pořádným vybavením. No
a taky první hra je jako první láska.“
Třetí červnový víkend odehráli ochotníci tuto hru hned dvakrát, a to v sobotu na klatovské Hůrce v rámci tamních diva-
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Červenec a srpen jsou nejteplejší letní měsíce, doba školních prázdnin a dovolené. Dny
jsou dlouhé, plné slunce, noci
krátké a teplé, i když se začínají nenápadně prodlužovat,
protože máme po letním slunovratu. V ovocné zahradě máme
nejvíc práce se sklizní úrody.
Dokončujeme sklizeň pozdějších odrůd jahod, následně
je odplevelíme okopáním a šlahouny ponecháme pouze na
množení. Porost jednoplodících jahod můžeme i posekat,
omezíme tak šíření listových
chorob. Sazenice jahod po
třetím roce plodnosti rušíme.
Sklízíme červený a bílý rybíz,
angrešt a maliny průběžně.
Zrají pozdnější odrůdy třešní
– chrupky, které jsou náchylné
na pukání plodů za deště při
dozrávání. Nastává také doba
zralosti meruněk a nejranější
odrůdy slivoní a broskví. Hospodyňkám nastává čas zavařování a konzervace sklizeného
ovoce - džemy, kompoty, nebo
jen zamrazení či zpracování do
pečených čajů.
Z jádrovin začínají zrát od
poloviny července letní odrůdy jablek /Průsvitné letní,
Julie, Atlas/ nebo hrušky  
/Alice/. Ovoce zavčas sklízíme
a konzumujeme, velmi rychle přezrává a moučnatí. Stále
průběžně kontrolujeme výskyt

moniliózy na plodech, výskyt
padlí na broskvoních, mšic
na všech plodinách, v případě
výskytu použijeme vhodné přípravky na ochranu.
V zeleninové zahradě sklízíme okurky salátovky, nakládačky, rajčata, papriky. Koncem července již sklízíme cibuli
ze sazečky a ozimý česnek,
cibuli sklízíme, když polehne
polovina až dvě třetiny natě, po
vytržení ji necháme na řádcích
zatáhnout asi 2 týdny - nať
postupně usychá, potom svazujeme do copánků. Česnek
paličák se sklízí v době, kdy se
začíná narovnávat květní stvol,
nepaličák se sklízí v době, kdy
žloutnou listy a polehávají, při
sklizní neotloukáme rostliny
o sebe, když se potřebujeme
zbavit zeminy. Česnek necháme na suchém a vzdušném
místě proschnout a pak dočistíme a uskladníme. Dále sklízíme letní košťáloviny, seřezáváme před rozkvětem bylinky
/tymián, majoránku, saturejku, mátu, šalvěj, meduňku,
dobromysl/.
Péče o plodovou zeleninu spočívá v zálivce spojené s přihnojením vodorozpustným hnojivem, v kypření a odplevelování.
U tyčkových rajčat začátkem
srpna zakrátíme hlavní stonek,
protože z dalších květenství by
plody již nedozrály. Od kvete-
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ní do dozrání plodu uplynou
zhruba 2 měsíce.
Ve druhé polovině července
vyséváme na uvolněnou půdu
pekingské a čínské zelí pro podzimní sklizeň přímo na záhon
a zakryjeme netkanou textilií,
tím se zabrání vzniku dřepčíků
a dalších škůdců. Vysévat se
může i salát, kopr, fenykl, vodnice, tuřín, ředkev, ředkvičky.
Během první poloviny srpna
naposledy stříháme za vegetace živé ploty z jehličnanů a listnáčů. Mečíky do vázy řežeme
v době, kdy se v dolní části klasu otevírá první květ. Řízkujeme pelargonie a fuchsie a řízky
dáme do květináčů nebo truhlíků. Substrát smísíme ¼ s pískem. Vegetativně rozmnožujeme dělením trsů reveň, rovněž
i bylinky můžeme rozmnožovat, např. šalvěj, meduňku.
Koncem srpna odstraníme
u růžičkové kapusty vrcholovou růžici, abychom podpořili
růst růžiček. U rajčat a okurek
provádíme ochranu proti houbovým chorobám.
V červenci je podle tradiční
čínské medicíny nejvíce zatížen
krevní oběh. Příznakem vysokého tlaku bývají bolesti hlavy,
závratě, hučení v uších, nízký tlak se projevuje chladnými končetinami, chvilkovými
závratěmi nebo mdlobou při
rychlém vstávání. Špatný krevní oběh se projevuje mravenčením v končetinách, křečemi
svalů, změnou srdečního rytmu nebo ztěžknutím nohou.
Prevence: Každý den se věnujte 30 minut ostřejší chůzi do
mírného kopce,
zdravě se stravujte – omezte
sůl a tuky, jezte ovoce a zeleninu, nekuřte,
pokuste se snížit stres.

10 let jsme s Vámi aneb Od historie k dnešku
Spolek (dříve o.s.) Budulínek právě slaví desáté výročí svého vzniku. Jeho
prvotním a prioritním záměrem bylo provozování mateřského centra jako místa
pro setkávání rodičů s malými dětmi, podpora jejich společných aktivit a příprava zájmových programů přizpůsobených cílové skupině, tedy dětem v předškolkovém věku 2 – 4 roky.
MC začínalo svůj provoz na podzim roku 2005 v provizorních podmínkách ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou v ulici Loudů, zhruba po půl roce fungování Budulínek
přesídlil na základní školu, kde získal své zázemí na další cca 2 roky. V současnosti má své sídlo
ve spolkovém domě v prostorách bývalých kasáren
Programová nabídka průběžně prochází vývojem s narůstající tendencí – z výchozího stavu jednoho dopoledne za týden se postupně rozšířila na více dopoledních klubů, cvičení předškolních
dětí, cvičení dětí a rodičů, pískání pro zdraví a angličtinu pro děti i maminky, dále pak výtvarné
dílny pro děti i dospělé, dvakrát ročně burzu dětského oblečení. Též zajišťujeme některé další,
jako je příměstský tábor, Velikonoční jarmark nebo Budulínkova stezka.
Aby vše fungovalo, jak má, je třeba značného lektorského zázemí. Na počátku nás bylo pět...
Aktuálně se v aktivitách zapojuje cca 20 - 25 lektorek a lektorů v rámci období jednoho školního roku. Věnují svůj volný čas a energii tomu, aby vše fungovalo tak, jak má. Přinášejí nápady,
impulsy, dělají spoustu práce a otiskují své „já“ do celkového chodu centra. Pracují na sobě, vzdělávají se, rozšiřují své znalosti a zkušenosti, jsou důležitou součástí dnešní podoby sdružení…..
Velký dík náleží právem všem, kteří se podílí či v minulosti podíleli na našem fungování.
Poděkování patří též všem podporovatelům našich projektů a aktivit, jimiž jsou především Město Dobřany, Plzeňský kraj a MAS Radbuza.
A děkujeme též Vám, našim příznivcům a návštěvníkům, jsme tu pro Vás a jsme s Vámi rádi,
držte nám tedy palce do další „desítky“.
Krásné léto všem.
Za MC Budulínek Pavla Adamcová

Rady od babičky:
Chcete-li vypěstovat obrovskou tykev, jednou týdně ji
zalijte litrem mléka.
Pažitka bude lépe růst, budete-li ji hnojit kávovou sedlinou.
Klíčivost brambor omezíme,
přidáme-li k uskladněným
bramborám pár jablek. Salát
nekrájejte, ale trhejte rukou,
zachová si více vitamínů.
Výbor ČZS
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BOS 2015 Cena města Dobřan
Malé jubileum, 5. ročník Branně orientační soutěže dvojic
žactva, pořádané Sdružením nezávislých Dobřany s podporou
Grantového dotačního titulu města Dobřany oslavila soutěž,
kterou vymyslel pan Václav Lecjaks, patron všech dětských
sportovců. Soutěž se uskutečnila v sobotu 6. června a kromě
dětí ze základní školy se jí zúčastnily i děti předškolního věku.
Ty běžely v doprovodu dospělého, většinou s rodičem. Tyto děti
mají obětavé rodiče, kteří jim neváhají věnovat více času. Přestože i letos se v Dobřanech ten samý den konalo několik dalších
akcí pro děti, byla účast velice slušná. Startovalo 14 dvojic ve
třech kategoriích: A- dítě do 2. třídy v doprovodu rodičů, B- děti
3.-5. tříd, C – děti 6.-9. tříd. V 10 hodin ve Školní ulici, po zápisu do soutěže a přivítání účastníků její ředitelkou MUDr. Jitkou
Šebestovou, obdržela startující dvojice itinerář a mapu závodu,
což bylo do té doby tajné. Ve tříminutových intervalech vybíhaly dvojice na 5,5 km dlouhou, neznámou trať s neznámým
cílem. Jak dobře umějí děti pracovat s mapou, bylo vidět při
soutěži. Dvě dvojice
těsně před cílem minuly uličku, která vede z ulice Krále Jiřího na hráz rybníka Dolní Kotynka a běžely až k Horní Kotynce,
čímž se zcela jistě připravily o lepší umístění. Všichni startující našli přesně ve stanoveném pořadí všechny kontrolní body.
Hned 5 dvojic absolvovalo trať pod 30 minut. V cíli ve sportovním areálu Džungle v zázemí Pétanque clubu pak dvojice plnily
různé úkoly. Střelbu ze vzduchovky na cíl, hod granátem na cíl,
odhad vzdáleností, test zručnosti a vědomostní test. Za plnění
těchto úkolů dostala dvojice trestné body a po připočtení bodů
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za čas běhu obdržela celkové trestné body, které určily konečné
pořadí v jednotlivých kategoriích.
V kategorii A obhájili vítězství z roku 2014 Jan Duban s tatínkem Petrem se 134 TB. Druhé místo vybojoval Jan Schlehofer (2 roky), kterého celý běh nesl za krkem Láďa Kiril, se 142
TB. Třetí místo obsadili Šimon Mařík s maminkou Janou, která s sebou vezla ještě kočárek s dalším potomkem, získali 145
TB. V kategorii B zvítězili Filip Baumruk a Lukáš Brousek (159
TB). Druhé byly Viktorka Khásová s Lenkou Štichovou (184
TB). Třetí pak skončili Jakub Šatra a Jana Urbancová (221 TB).
V kategorii C zvítězili Tomáš Stupka a Tomáš Duchek (123 TB).
Druzí byli Matěj Malotín a Tomáš Blažek (146 TB). Třetí místo vybojovali Tomáš Bošek a Ondřej Macko (158 TB). Soutěž
měla také celkového vítěze bez rozdílu kategorií. Tím se stali Tomáš Stupka a Tomáš Duchek, kteří si za vítězství odnesli
každý tablet. Ostatní vítězové kategorií A, B, C na 1.-3. místě
dostali medaile a věcnou cenu. Každý účastník soutěže obdržel
dárek – balíček sladkostí. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení, sněz, co sníš, vypij, co vypiješ. Po skončení
slavnostního vyhlášení výsledků ředitelka soutěže MUDr. Jitka
Šebestová poděkovala ještě jednou městu Dobřany za podporu této akce, věnovanou prostřednictvím Grantového dotačního
titulu města. Poděkovala i dalším účastníkům z řad občanů,
kteří nejsou členy pořádajícího Sdružení nezávislých Dobřany
za jejich pomoc při organizaci této soutěže. Všichni uznali, že
dělat něco pro děti má vždy velký význam.
Sdružení nezávislých Dobřany

SPORT

Junior cup 2015

Jubilejní 10. ročník tohoto oblíbeného dětského turnaje
v pétanque dvojic se konal v sobotu 20. června. Hrálo se na hřištích pétanque klubu ve sportovním areálu Džungle. Turnaj byl
i tentokráte podpořen městem Dobřany prostřednictvím „Grantového dotačního titulu města Dobřany“. Sponzorsky také tradičně přispělo „Dobřanské pekařství“ rodiny Fonfauserových.
Na turnaj opět přišly děti z dětského oddělení Psychiatrické
nemocnice v Dobřanech. Přišly v doprovodu sestřiček, které

přispěly ke zdárnému průběhu turnaje. Po zahájení turnaje
prezidentem pétanque clubu Zdeňkem Dubanem došlo k losování. Ve čtyřech skupinách začaly nelítostné boje. V turnaji
nebylo vyslovených favoritů. Bylo však znát, že někteří hrají
tuto hru poprvé. Ze skupin postoupily jen první dvě dvojice.
Dále už se hrálo k.o. systémem. V osmifinále došlo k jedinému
překvapení, kdy bratři Dubanové porazili do té doby suverénní
dvojici Kops s Adamcovou závěrečnou hrou, kde získali 5 bodů.
Své kvality začala ukazovat i dvojice Filip Baumruk s Matějem
Hájkem. Ti se v semifinále utkali právě s Honzíkem a Kubou
Dubanovými. Po vyrovnaném boji do finále postoupili do finále
Filip s Matějem. V druhém semifinále Aleš a Tomáš Duchkovi
jasně porazili poslední zástupce PN v Dobřanech, Elišku Kohlovou s Kristýnou Výplachovou. Těm se pak přestalo dařit a v boji
o třetí místo jasně podlehly bratrům Dubanovým. V boji o první
místo ve velmi pěkném zápasu zvítězili Filip Baumruk s Matějem Hájkem. Aleš a Tomáš Duchkovi obsadili druhé místo.
Děti z PN v Dobřanech však v turnaji nepřišly zkrátka. Jejich
zástupkyně Eliška Kohlová vyhrála soutěž jednotlivců v hodu
na přesnost a zaslouženě si odnesla pohár pro vítěze. Všechny
děti dostaly účastnické ceny a první tři dvojice poháry. Pěkný turnaj nezkazilo ani počasí, které na malou chvíli přerušilo
finálové zápasy.
Další akcí na, kterou srdečně zveme, bude „Snack cup“ 18.
července.
Zdeněk Duban

Dětský den na Tenisové hale
Červen je tradičně měsícem bohatým na sportovní a společensko-kulturní události ve městě. Jednou z nich je i tradiční
akce pro děti nazvaná „Přijďte odstartovat prázdniny“. Poslední
předprázdninový víkend si tuto zábavnou akci, konanou v areálu Tenisové haly Dobřany, nenechalo ujít téměř sedmdesát dětí,
které prožily odpoledne plné soutěží, her a sladkých odměn.
Deštivé počasí venkovním hrám příliš nepřálo, a tak většina
disciplín probíhala v tenisové hale. Každá disciplina měla svého
pohádkového průvodce, k vidění tak byl vodník, čert, víla, Sněhurka, Karkulka, piráti, námořníci a celá řada dalších postaviček dětského světa. Za svou šikovnost byly děti odměněny
různými drobnými dárky a sladkostmi, oblíbené byly zejména
palačinky a opékání buřtů. Na závěr soutěží proběhlo losování

o hračky – největší zájem byl o sovičky, které svépomocí zhotovili organizátoři této akce.
Vyvrcholením odpolední části bylo předání výtěžku finanční sbírky na podporu malých onkologických pacientů. Hlavní
organizátorka Bohumila Nekolová slavnostně předala výsledek
sbírky ve výši přes 3,5 tisíce korun, do které přispěli rodiče, návštěvníci akce a mnozí další obyvatelé města Dobřan.
Pohodový den završil podvečerní koncert skupiny Ponorka
Band. Svatý Petr vyslyšel přání pořadatelů a schoval svůj kropáč. Všichni si tak mohli užít příjemné posezení na venkovní
terase spojené s tancem, jídlem i dobrým pitím. Prázdniny už
mohou přijít.
Vladimír Tomášek, foto: Martina Bezděková
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Dobřanští hokejbalisté v závěru sezóny snů
Po úspěších v podobě zisku bronzových
medailí v extralize staršího dorostu a titulu
vicemistrů ČR v kategorii mladších žáků byly
ve hře ještě zbylé dvě šnečí kategorie.
Muži: Finalista 1. NHBL 2014-15
Realizační tým: Šlehofer, Pokorný – trenéři, Marek - trenér
brankářů, vedoucí: Kovářík
Tým mužů, který byl letos tradičně prošpikován dorostenci, nad kterými držela ochrannou ruku sotva hrstka starších
matadorů, nakonec dokráčel do finále.
V něm čekal Šneky v 1. ČESKÉ NÁRODNÍ HOKEJBALOVÉ LIZE tým z Karlových Varů. Po úspěšném semifinále, kdy
dobřanští hokejbalisté vyřadili favorita celé soutěže, pražskou
Hostivař, 3:2 na zápasy, vládla v kabině Šneků obrovská euforie. Samotné finále bylo velmi vyrovnané a v sérii hrané na 3
vítězné zápasy musel tajenku vítěze rozřešit až nejvyšší možný
počet utkání – tedy pět. Pátý rozhodující duel zvládly v domácím
prostředí K. Vary, a pro Dobřany tak zbyly stříbrné medaile.
I druhé místo však v našem táboře považujeme za úspěch, a to
velký. Po zkl. části náš tým skončil pátý a potvrdil přesně roli,
kterou si vytyčil před sezónou, a sice nehrát spodek, ale držet se
na místech zaručujících play off a trápit favority soutěže. Jedná se skutečně o mladý tým doplněný pár zkušenými ,,mazáky“, i proto lze považovat tuto sezónu jako velmi zdařilou, navíc
s jasnou vizí do budoucna. To už ovšem předbíháme…..
Aby Vám mohl fungovat tým mužů, je na místě dbát i na práci
s mládeží, a i proto je zapotřebí vyzdvihnout další úspěch novodobého dobřanského hokejbalu, vezmeme-li to z pohledu cca
6 let nazpět. Přecházíme tak k další mládežnické kategorii.

Vicemistr v 1.NÁRODNÍ HOKEJBALOVÉ LIZE MUŽŮ 2014-15
Zleva stojí: Petr Ulrich, Dominik Babor, Ondra Ulm, Pavel Görges, Jaroslav Pancurák, Jakub Juráň, Lukáš Kopta, Petr Chvojka, Václav Šlehofer ml., Jarda Kobr, Milan Hoffman, Radek
Khuebach a Petr Skála
Pod nimi zleva: Tomáš Mužík, Václav Průcha, Václav Šlehofer
st.,Tomáš Kučera, Jan Kovářík, Petr Kodýtek, Dominik Dušek,
Daniel Kovářík, Miroslav Kodýtek
Ležící: nejlepší gólmani: Marek Hájek, Jan Marek a Lukáš
Kaňák, na snímku chybí: Marek Košňa
Mladší dorost: extraliga 2014-15
Realizační tým: Matoušek, Šlehofer – trenéři, Marek - trenér brankářů, Bohuslav Havránek - kondiční trenér, vedoucí: Vísner
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Ml. dorost letos při podzimním rozjezdu v kvalifikační skupině se chvílemi i doslova trápil. Naší snahou bylo probojovat
se do jarní části extraligy a nebylo to vůbec jednoduché. Navíc
soupeři z Prachatic, Kladna, Berouna, Plzně, Č. Budějovic
a Třemošné chtěli být také úspěšní… Tým se pomalu sehrával
a začal si tzv. sedat, to však nějakou dobu trvá a ne vždy se
vše povede. Hlavně zápasy nám ukázaly, kde a na čem stavět
a co „malinko“ odbourávat…. Hlavně v tréninkovém přístupu
většiny kádru jsme zaznamenali pokrok. Kluci se lepšili každým
zápasem a výhra doma s Plzní náš tým doslova nakopla natolik,
že jsme od té doby bodovali pokaždé. Zrodil se tedy jarní postup
a náš nově vytvořený tým před sezónou měl další postupné cíle.
Prvotní zněl, neudělat v extralize ostudu a být sedmi nejlepším
soupeřům v ČR kvalitním protivníkem. Vždyť všichni postoupivší z územních kvalifikací – Ml. Boleslav, Plzeň, Pardubice,
Hradec Králové, Ústí nad Labem, Č. Budějovice, Kyjov a v koutku duše i my, Dobřany, při vyrovnanosti soutěže pomýšleli na
medaile. Po počátečním rozjezdu, kdy náš tým přibrzdila chřipková epidemie a s tím i spojené dvě porážky, se postupně začala
zlepšovat i sportovní stránka a k tomu přibývat i důležité výhry.
Opět se nám podařilo porazit Plzeň a cesta mezi nejlepší čtyři celky v ČR byla našemu týmu při dalších výhrách otevřena.
V semifinále si naši mladíci poradili s Hradcem Králové a po
dvou letech tak v Dobřanech bylo k vidění finále extraligy mladšího dorostu.
V druhém semifinále neuspěla Plzeň a nás čekaly tím pádem
Pardubice.
Bohužel se předloňský triumf mladších dorostenců neopakoval a naši kluci se po souboji s Pardubicemi stali vicemistry ČR,
přičemž i stříbrné medaile mají svoji velkou hodnotu. Myslím,
že tihle mladíci to docení až za nějaký čas. I v tomto kádru
je mnoho potenciálních hráčů do mužské kategorie a o tom to
je….. Čas ukáže, nakolik naše mládežnické úspěchy zúročíme.
Tahle doba má hodně lákadel, to asi není žádná novinka, čili
uvidíme….

Mladší dorost - TJ Snack Dobřany letos v dubnu po výhře v Českých Budějovicích. To jsme ještě nevěděli, že s touhle lodí doplujeme až do finále!!!
Na snímku zleva: trenér: Matoušek st., Belfín, Šlehofer O., Hůrka,
Čechura, Zelenka, Páv, Rubner, Mužík R. a Málek
Dole: Ulrich, Sloup, Kodýtek P., Šlehofer V. st., Mužík T. a Kaňák N.
Pod nimi: Hájek, chybí: Erhart, Brtník, Čech, Sláma, Matoušek
ml. a Vísner ml. a Vísner st.

SPORT
Nalosování dopadlo pro všechny týmy přívětivě, když se hrály vesměs vyrovnané zápasy. V průběhu skupinových klání si
s jednotlivými zápasy pohrávalo i počasí, když občasné přeháňky dokonce přerušily některá utkání.
Již ve skupinách se začínalo rodit jedno velké překvapení,
které nakonec gradovalo ve vyřazovacích bojích. Až do finále
celkem hladce dokráčela fanouškovská skupina Výjezďáci, kteří
se utkali s největším favoritem celého turnaje a dvojnásobným
vítězem, družstvem TJ Přeštice.
V počátku vyrovnané utkání se nakonec přiklonilo na stranu
Výjezďáků, kteří se zcela zaslouženě stali vítězi letošního ročníku!

Tým staršího dorostu po podzimní výhře v Hradci Králové. To
ještě nikdo netušil, že i tento ročníkově mladší tým si po sezóně
sáhne na medaili....
Zleva stojí: Jan Matoušek - trenér, Jakub Juráň, Pavel Görges,
Václav Šlehofer ml., Dominik Dušek, Jaroslav Kobr, Dominik
Babor, Lukáš Kopta a Miroslav Vízner - vedoucí
Pod nimi zleva: Miroslav Vísner ml., Jan Kovářík, Václav Průcha,
Filip Michel, Václav Šlehofer st. a Daniel Kovářík
Ležící: Marek Hájek
Nyní však ze soudku pozitivního – lze konstatovat, že sezóna
2014-15, kde všechny naše kategorie skončily na medailových
příčkách v konfrontaci s celou ČR, se dá nazvat jako SEZÓNA
SNŮ a vejde do historie klubu!
Oslavy si všichni v klubu zainteresovaní náležitě užili, ale…..
Už nyní je zapotřebí myslet na ty další!!!
Obhajoba vydobytých pozic je daleko a daleko těžší a tím spíš
pro naše malé, ale hrdé extraligové město Dobřany.
Jeden cíl do příštích sezón už máme, a sice být našim protivníkům se vší pokorou důstojným soupeřem, tak jak je nám to
po ty roky vlastní.
Za hokejbal v Dobřanech Václav Šlehofer

Vzpomínka na Žita

V sobotu 20. 6. 2015 proběhl již třetí ročník vzpomínkového
turnaje na ŽITA v malé kopané. V letošním roce zahájil turnaj
starosta města Dobřany p. Sobotka. Po dlouhém vzpomínkovém
potlesku věnovaném památce Petra Žitnika bylo rozděleno celkem devět týmů do dvou skupin.

Celodenní sportovní den, který nenarušily ani občasné přeháňky, byl ještě doplněn soutěží pro děti ve střelbě na branku,
fotbalovým utkáním žen, dražbou podepsaného plakátu hráči
Viktorie Plzeň.
„Během odpoledne měli zúčastnění možnost pořídit si fotografii s pohárem za vítězství v Synot lize, který zapůjčila FC Viktoria Plzeň,‘‘ říká jeden z organizátorů Martin Havránek
„Celý turnaj byl odehrán v duchu fair play, kde bylo prvořadé zavzpomínat na našeho kamaráda Petra Žitnika. Poděkování
patří všem, kteří se na turnaji jakýmkoliv způsobem podíleli,
zejména FC Viktorii Plzeň a senátorce pí Terelmešové za hlavní
cenu pro vítěze turnaje - sud piva,“ doplnil organizátor turnaje
Daniel Ulrich.

Pořadí turnaje:
1. místo Výjezďáci / 2. místo TJ Přeštice / 3. místo Lužany
4. místo Zlej sen / 5. – 8. místo Ultra Side, SSSR, Šlovice, Ultras
9. místo Tiky Ťaka
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SPORT

Fotbal TJ Dobřany
STARŠÍ PŘÍPRAVKA + MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Turnaj starších přípravek Stod - 23. 5. 2015
týmy

Havlík, Jakub Jílek, Ondřej Kubela, Adam Sláma, Josef Šneberger, Pavel Špís, Matyáš Vaněk

skóre

týmy

skóre

Stod - Líně

1:0

Mrákov - Chotěšov

2:1

Tlučná - Dobřany

3:0

Vstiš - Holýšov

0:4

Stod - Mrákov

0:1

Líně - Chotěšov

0:1

Holýšov - Tlučná

0:0

Dobřany - Vstiš

4:0

Chotěšov - Stod

3:0

Mrákov - Líně

3:0

Tlučná - Vstiš

10:0

Holýšov - Dobřany

1:1

Tlučná - Stod

10:0

Dobřany - Mrákov

0:0

Vstiš - Chotěšov

0:8

Líně - Holýšov

0:3

Stod - Dobřany

0:0

Mrákov - Tlučná

1:6

Vstiš - Líně

0:3

Chotěšov - Holýšov

1:1

Líně - Dobřany

0:0

Mrákov - Holýšov

1:1

Stod - Vstiš

0:1

Chotěšov - Tlučná

1:1

Holýšov - Vstiš

4:1

Vstiš - Mrákov

0:11

Tlučná - Líně

6:0

Dobřany - Chotěšov

0:1

Body + konečné umístění
Tlučná

3

1

3

3

3

1

3

17

1

Chotěšov

3

0

3

3

1

1

3

14

2

Mrákov

3

3

3

1

0

1

3

14

3

Holýšov

1

3

1

3

1

1

3

13

4

Dobřany

0

1

3

1

1

1

0

7

5

Stod

3

0

0

0

1

0

0

4

6

Líně

0

0

0

0

3

1

0

4

7

Vstiš

0

0

0

0

0

3

0

3

8

MC DONALD´S CUP
V úterý 26. 5. 2015 se konalo v Plzni-Skvrňanech na 33. ZŠ
krajské kolo turnaje MC DONALD´S CUPU, celorepublikové
soutěže pro kluky a holky základních škol 1. stupně. Starší přípravka vybojovala krásné 5. místo z 8 týmů. Poděkování proběhlo při vyhlašování výsledků za to, že tým ve složení hráčů
fotbalu a žáků ze ZŠ Dobřany je na takové úrovni, aby se probojoval do krajského kola.
Výsledky odehraných zápasů:
Zápasy: Dobřany - Třemošná
7:2
Dobřany - Tachov
2:7
Dobřany - Domažlice
2:5
Zápas o 5. místo: Dobřany - Nýrsko

Turnaj o pohár starosty města Dobřany
V sobotu 30. května 2015 se konal fotbalový turnaj pořádaný
TJ Dobřany, který byl podpořen Grantovým titulem města Dobřany. Tým na vítězném 1. místě obdržel putovní pohár starosty
města Dobřany, který oficiálně předal pan starosta Bc. Martin
Sobotka.
Výsledky zápasů: Chlumčany/Dobřany „A“
Dobřany „C“/ Stod		
Stod/Chlumčany		
Dobřany „B“/ Dobřany „C“
Stod/Dobřany „A“		
Chlumčany /Dobřany „B“
Dobřany „A“/Dobřany „C“
Dobřany „B“/Stod		
Dobřany „B“/Dobřany „A“
Chlumčany/Dobřany „C“

Výsledky dle bodů ze zápasů: Chlumčany - 3 body
Stod - 9 bodů
Dobřany „A“ - 3 body
Dobřany „B“ - 3 body
Dobřany „C“ - 12 bodů
Rozhodující celkové skóre:
Chlumčany - 6 gólů
Dobřany „A“ - 6 gólů
Dobřany „B“ - 5 gólů
Rozhodující vzájemný zápas: Chlumčany/Dobřany „A“

Nejlepší brankář turnaje: David Tomíšek z TJ Keramika
Chlumčany
Nejlepší hráč turnaje: Kristián Šobr z TJ Slavoj Stod
Nejlepší střelec: David Brant z TJ Dobřany „C“

Výsledné umístění:
1/ 33. ZŠ Plzeň
2/ Rokycany
3/ Tachov
4/ Domažlice
5/ Dobřany
6/ Nýrsko
7/ 14. ZŠ Plzeň
8/ Třemošná
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1:4

Konečné umístění týmů:
1) TJ Dobřany „C“
2) TJ Slavoj Stod
3) TJ Dobřany „A“
4) TJ Keramika Chlumčany
5) TJ Dobřany „B“

3:2

Hráči na McDonald´s cupu:
Ondřej Oravec, David Brant, Martin Brant, Petr Brabec,
Tomáš Bošek, Adam Černý, David Bäuml, Jakub František

1:4
8:0
3:1
0:7
4:1
4:1
0:8
1:6
3:1
0:3

David Brant nej střelec

SPORT
Finálový turnaj starších přípravek OFS PJ 14. 6. 2015
hřiště Vstiš
Zápasy:
Skupina A

O pohár starosty - mladší přípravka

Skupina B

Vstiš - Žákavá

0:8

Štěnovice - Sp. Poříčí

2:4

Vstiš - Kasejovice

0:3

Štěnovice - Stod

1:1

Vstiš - Nepomuk

0:4

Štěnovice - Chotěšov

2:3

Vstiš - Chlumčany

0:2

Štěnovice - Dobřany

1:5

Nepomuk - Kasejovice

5:0

Dobřany - Chotěšov

0:2

Chlumčany - Nepomuk

1:2

Dobřany - Sp. Poříčí

4:3

Chlumčany - Žákavá

0:3

Dobřany - Stod

3:0

Chlumčany - Kasejovice

0:4

Sp. Poříčí - Stod

4:0

Žákavá - Kasejovice

4:0

Sp. Poříčí - Chotěšov

0:2

Žákavá - Nepomuk

1:0

Stod - Chotěšov

2:4

Skupina A

Celkové
výsledky
celk. body

skóre

poř

Žákavá

body ze zápasů
3

3

3

3

12

16:0

1

1)

Nepomuk

3

3

3

0

9

11:2

2

3)

Kasejovice

3

0

3

0

6

7:9

3

6)

Chlumčany

3

0

0

0

3

3:9

4

8)

Vstiš

0

0

0

0

0

0:17

5

10)

Dobřany

3

0

3

3

9

12:6

2

4)

Chotěšov

3

3

3

3

12

11:4

1

2)

Sp. Poříčí

3

0

3

0

6

11:10

3

5)

Stod

1

0

0

0

1

3:10

5

9)

Štěnovice

0

1

0

0

1

6:13

4

7)

Skupina B

O pohár starosty - starší přípravka
Zápasy o umístění:
Finálový turnaj mladších přípravek OFS PJ
7. 6. 2015 Přeštice
Zápasy: Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany

-

Žákavá
Kasejovice
Chotěšov
Stod		
Vstiš		

1:2
2:1
1:2
3:1
5:0

Účast týmů:

Dobřany
Stod
Žákavá
Kasejovice
Chotěšov
Nepomuk
Dvorec
Vstiš
Chlumčany
Přeštice
Naše konečné umístění: 7. místo
Účast hráčů (Dobřany): T. Brejcha, T. Brož, T. Holeček, J.
Bělohrad, M. Filo, D. Šampalík David, K. Šampalík, A. Šneberger, D. Škardová Denisa, D. Štulc

Stod - Vstiš

4:2

8. - 7. místo

10. - 9. místo

Štěnovice - Chlumčany

2:2

6. - 5. místo

Sp. Poříčí - Kasejovice

2:1

4. - 3. místo

Dobřany - Nepomuk

0:6

2. - 1. místo

Chotěšov - Žákavá

2:2

pen.-Štěnovice +

pen.-Žákavá +

Tabulka odehraných zápasů za okresní přebor Plzeň-jih
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

23.

21. 5. 2015

Dobřany - Merklín

16:4

24.

5. 6. 2015

Chlumčany - Dobřany

2:8

Branky: Brabec 2, P. Špís 2, D. Bäuml, J. Šneberger, M. Brant

Souhrnem mohu říci, že jarní část odehraných zápasů za
mladší i starší přípravku byla velmi nabitá. Jednak samotnými
koly za okresní přebor Plzeň-jih, tak i mnoha turnaji, kterých se
zúčastnili. Velké poděkování patří trenérům Miroslavu Homrovi
a Josefu Šnebergerovi a samozřejmě i celému týmu starší přípravky, kterou opustí hned sedm hráčů díky splněnému věku
a postoupí výše do týmu mladších žáků. Jmenovitě: D. Bäuml,
D. Brant, M. Brant, A. Černý, L. Richter, J. Šneberger, M. Veselý, O. Kubela, A. Sláma, J. Stránský, M. Žemlička.
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SPORT
ŽÁCI - MISTŘI OKRESNÍHO PŘEBORU PLZEŇ-JIH
Shrnutí zápasů
15. kolo		
Dobřany – Záhoří 3:1 (1:0)
V 15. kole na naše hřiště zavítal celek ze Záhoří. První poločas
byl hodně vyrovnaný s minimem šancí na obou stranách. Ale i
tak se našemu celku povedl jeden gól vstřelit a jít do šaten veselejší než soupeř. Do druhého poločasu jsme ale nastoupili hodně nešťastně. Jeden z našich hráčů při obranném zákroku ve
vápně „škobrtl“ o nohu soupeře a byla z toho penalta. Tu soupeř
proměnil a srovnal tak na 1:1. Domácí se ale ničeho nezalekli
a přidali další dva góly, které znamenaly vítězství 3:1.
16. kolo 		
Merklín – Dobřany 1:2 (1:0)
K dalšímu těžkému zápasu zajížděl náš tým do Merklína. Že
nás nečeká lehké utkání, nám bylo jasné už od prvních minut,
když domácí hráči útočili rychlými brejky, které naši hráči
zastavovali pouze za cenu faulů. A to se nám bohužel vymstilo,
když po volném přímém kopu zakroutil míč jeden z domácích
hráčů přímo do šibenice. Naši hráči se najednou ocitli v situaci, kterou už dlouho nezažili - po prvním poločase prohrávali
1:0. Výbornou ukázkou byla síla našeho týmu. Trenéři udělali
o přestávce změnu rozestavení, které bylo správným řešením.
Do druhého poločasu nastoupil úplně jiný tým, který domácí
„zamknul“ na polovině hřiště a po dvou krásných gólech dokázal utkání otočit. Trenéři obou týmů označili utkání za velmi
povedené a všichni aktéři zaslouží velkou pochvalu.
17. kolo		
Žákava – Dobřany 2:2 (1:2) PK 2:4
Utkáním jara bychom mohli nazvat zápas v Žákavé, když oba
týmy měly před zápasem stejný počet bodů a ve prospěch domácích hovořilo jen lepší skóre. Naši hráči nastoupili do utkání
skvěle a již v 1. minutě po rohu Petra Hejhala se prosadil hlavou kapitán týmu František Němeček. Domácí se ale nevzdávali
a v 15. minutě se jim povedlo po skrumáži před brankou vyrovnat. A tak byli na řadě opět naši hráči. V 27. minutě aktivně
hrající Petr Hejhal nacentroval míč do vápna, kde se netradičně
prosadil hlavou Robin Milota a naši hráči tak opět vedli. Bohužel
se nám nepovedlo dotáhnout do vítězného konce, protože v 63.
minutě Žákava opět vyrovnala a do konce utkání již další gól
nepadl, přišli na řadu infarktové penalty. Hráči soupeře si dvakrát vylámali zuby na našem brankáři a P. Hejhal v páté sérii
svoji penaltu proměnil, mohli jsme tak slavit důležité vítězství,
které nás před posledním zápasem posunulo na čelo tabulky.
Velkou pochvalu zaslouží nejen hráči obou týmů, ale i diváci
Dobřan, kteří přijeli podpořit naše mužstvo ve velkém počtu.
18. kolo 		
Dobřany – Štěnovice 3:0 (0:0)
Předchozí utkání v Žákavě bylo UTKÁNÍ JARA, ale domácí
utkání se Štěnovicemi bylo UTKÁNÍ SEZÓNY, protože vítězství
by zajistilo našim hráčům žákovský titul mistra okresu. A že
se nejedná jen tak o nějaký fotbal, bylo znát již při pohledu do
ochozů, kde bylo velké množství diváků. Bohužel se na našich
hráčích projevovala velká nervozita, a tak nedokázali v prvním
poločase proměnit i ty nejvyloženější šance. Nutno ale podotknout, že brankář Štěnovic chytal opravdu ve výborné formě.
O přestávce se snažili trenéři tým nabudit a opět udělali „lišácký“ tah. A to když poslali do útoku Petra Hejhala. Erik Mašek
odkopával v 41. minutě míč z vlastní poloviny, míč propadl až
za obranu hostů, kde byl P. Hejhal a poslal míč do branky. Za
10 minut se prosadil podruhé. A když 3 minuty před koncem
uklidil po střele J. Šnebergera do branky míč Jindřich Homr,
mohli na stadionu vypuknout oslavy. Z hlediště se ozývalo „hoši
děkujem“. A hráči děkují všem divákům, kteří je přišli podpořit
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a zvláště hráčům A týmu, kteří jim vytvořili opravdový kotel.
Podzimní část zápasů již bude probíhat pod krajským přeborem. Velké díky si zaslouží i páni trenéři Jakub Kraus
a Jan Roubíček. Na poslední dokopné se tým žáků rozloučil
s odcházejícími hráči do dorostu, jmenovitě s Františkem
Němečkem, Václavem a Františkem Strejcem, Michalem
Hrubým a Martinem Lindou.

Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

16.

23. 5. 2015

Dobřany - Záhoří

3:1

Branky: Robin Milota 2, Petr Hejhal
17.

30. 5. 2015

Merklín - Dobřany

1:2

Žákava - Dobřany

2:2 (PK 4:5)

Branky: Milota, Hejhal
18.

7. 6. 2015

Branky: František Němeček, Milota
19.

13. 6. 2015

Dobřany - Štěnovice

3:0

Branky: Hejhal 2, Jindřich Homr

Tabulka výsledků
Rk.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Tým
Dobřany

18

15

2

1

75:8

49

2

( 20)

2.

Žákava

18

14

3

1

114:1

45

( 18)

3.

Chlumčany

18

11

0

7

70:3

33

( 6)

4.

Merklín

18

10

0

8

76:9

30

( 3)

5.

S. Poříčí

18

9

1

8

65:5

29

1

( 1)

6.

Štěnovice

18

8

2

8

55:3

28

2

( -1)

7.

Záhoří

18

7

2

9

67:3

23

( -4)

8.

Stod

18

7

0

11

58:6

21

( -6)

9.

Letiny

18

2

1

15

22:129

7

10.

Losiná

18

1

1

16

13:108

5

Soupiska
Hejhal
Milota
Němeček
Strejc
Hrubý
Oravec
Homr

střelců:
18
16
13
6
4
3
3

Málek
Mašek
Strejc
Linda
Pokorný
Rubeš

3			
3
2
1
1			
1

(-20)
1

(-23)

SPORT
DOROST
Letošní sezonu zakončil tým dorostu opravdu senzačně. Tři
zápasy - tři výhry. Nejprve zdolali dorostenci tým Bolevce poměrem 7:4 a po jednokolové pauze následovalo utkání s Losinou,
která dorazila v nízkém počtu hráčů a odvezla si z Dobřan vysokou porážku 13:0, kdy se mimo jiné gólově prosadil i domácí
gólman Karel Lang. Poslední kolo s sebou neslo velké napětí
a spoustu emocí. Tým odjížděl na utkání do Zruče a jen výhra mu
mohla zajistit třetí pozici, protože Chlumčany stále držely svůj
jednobodový závěs. I když i počasí dorostencům nepřálo, dokázali
svůj poslední zápas pojmout zodpovědně, bojovně a výhrou 6:2.
Po 24 zápasech sezony se tedy dorost těší ze třetího místa se
ziskem 47 bodů a 80 nastřílenými góly a za bravurně odehranou jarní část jim patří obrovská pochvala. Nebýt nevydařeného
začátku na podzim, mohla být naše radost ještě větší.
Motivací pro ještě lepší výkony do další sezony zůstává fakt,
že díky organizačním změnám v okresní soutěži je dorostenecký tým, posílený příchodem několika nových hráčů z kategorie žáků, přihlášen do krajské soutěže. V dalších utkáních se
tak můžeme těšit na mnohem atraktivnější soupeře a určitě
i spoustu zajímavých utkání.
Touto cestou také realizační tým dorostu Dobřany děkuje
všem, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na chodu mužstva
- od vedení klubu až po dobrovolníky, kteří s námi jezdili jako
odvoz nebo alespoň fandili a podporovali nás.
Tabulka výsledků
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

MUŽI
Tabulka odehraných zápasů za okresní přebor Plzeň-jih
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

21.

10. 5. 2015

Dobřany - Hradec A

5:2

Branky: J. Roubíček 2, F. Olah, L. Strejc, P. Smetana
22.

16. 5. 2015

Chotěšov A - Dobřany

6:1

Žinkovy - Dobřany

2:5

Branky: J. Čimera
23.

23. 5. 2015

Branky: J. Roubíček 2, L. Strejc 2, P. Mareš
24.

31. 5. 2015

Dobřany - Losiná

0:8

25.

6. 6. 2015

Dvorec - Dobřany

4:2

Branky: P. Mareš, J. Čimera
26.

14. 6. 2015

Dobřany - Radkovice

0:5

Tabulka výsledků
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Losiná A

26

18

3

5

79:35

58

1

(18)

2.

Chotěšov A

26

18

2

6

81:36

58

2

(17)

3.

Předenice

26

14

8

4

63:30

54

4

(11)

4.

Kasejovice

26

16

2

8

79:51

50

5.

Žinkovy

26

13

4

9

64:40

46

3

(4)

(11)

1.

Kasejovice

24

21

2

1

135:26

66

1

(32)

2.

Křimice

24

18

1

5

104:46

56

1

(19)

6.

Radkovice

26

13

5

8

50:43

45

1

(5)

3.

Dobřany

24

15

1

8

80:64

47

1

(7)

7.

Nepomuk B

26

12

4

10

67:68

41

1

(1)

4.

Chlumčany

24

14

3

7

62:35

46

1

(9)

5.

Střížovice

24

8

4

12

41:66

30

2

(-11)

8.

Dobřany

26

7

9

10

47:63

34

4

(-9)

6.

Zruč

23

9

2

12

70:57

30

1

(-4)

9.

Chlumčany B

26

7

6

13

32:41

32

5

(-12)

7.

Lhota

23

5

3

15

63:98

20

2

(-15)

10.

Letiny

26

6

6

14

39:79

28

4

(-15)

8.

Losiná

24

4

2

18

36:105

14

(-22)

11.

Dvorec

26

8

3

15

41:77

27

9.

Bolevec

24

3

2

19

42:136

12

12.

Lužany

26

5

6

15

29:60

26

5

(-18)

13.

Střížovice

26

6

5

15

47:79

24

1

(-16)

14.

Hradec A

26

7

1

18

55:71

23

1

(-17)

Tabulka střelců ke dni 17. 6. 2015
Patrik Smetana		
22
Lukáš Strejc		
14
Patrik Polívka		
11
František Strejc		
7
Martin Žďánský		
5
Miroslav Jankech
4
Patrik Jáchim		
3
Bohuslav Schlehofer
3

1

(-25)

Tomáš Helus		
Jan Kraft		
František Němeček
Patrik Červeňák		
Lukáš Koubovský
Karel Lang		
Věroslav Varmuža
vlastní (soupeř)		

2
2
2
1
1
1
1
1

(-12)

Dominika Bošková

Tabulka odehraných zápasů za sdružený okresní přebor Plzeň-město
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

24.

24. 5. 2015

Dobřany - Bolevec

7:4

Branky: P. Polívka 2, L. Strejc 2, F. Strejc, J. Kraft, P. Smetana
25.

7. 6. 2015

Dobřany - Losiná

13:0

Branky: L. Strejc 3, M. Žďánský 2, M.Jankech 2, J. Kraft, P. Smetana,
T. Helus, P. Jáchim, K. Lang, B. Schlehofer
26.

13. 6. 2015

Zruč - Dobřany

2:6

Branky: F. Strejc 2, P. Smetana 2, T. Helus, P. Jáchim
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SPORT

Badminton

V sobotu 30. 5. 2015 se uskutečnil v městské sportovní hale
pod nádražím poslední dobřanský turnaj této sezóny, tradiční
rekreační “Rodič a žák”, za účasti 14 různě zkombinovaných
párů. Zúčastnili se:
Skupina A - pokročilí
1. Adam Marťan - strejda Ivo Černý, 2. Tereza Černá - taťka
Zbyněk Černý, 3. Martin Linda - taťka Zdeněk Linda, 4. Denisa
Dušková - taťka Robert Dušek, 5. Eva Horová - taťka Hora
Skupina B - středně pokročilí
1. Libuše Špačková - junior Josef Pech, 2. Adéla Nová - taťka
Jan Nový, 3. Petr Špís - mamka Eva Špísová, 4. Michaela Čechová - mamka Miroslava Čechová, 5. Nicole Ibermajerová - juniorka Karolína Bešková
Skupina C - začínající
1. Tereza Dušková - babi Květa Dušková, 2. Jan Mašát - taťka
Petr Mašát, 3. Klára Sedláčková - mamka Eva Sedláčková, 4.
Zuzana Nová - mamka Veronika Nová
Od 12:30 pak začaly bláznivé “Crazy Cupy” samostatně hráčů
do 18 let a nad 18 let, vždy po 8 dvojicích.
„Crazy Cup“ do 18 let
1. T. Černá – E. Horová, 2. J. Pech – P. Špís, 3. N. Ibermajerová – M. Linda, 4. A. Marťan – J. Mašát, 5. K. Bešková – L. Špačková, 6. M. Čechová – A. Nová, 7. D. Dušková – T. Dušková, 8.
Z. Nová – K. Sedláčková
„Crazy Cup“ nad 18 let
1. R. Dušek - K. Dušková, 2. Z. Černý - Šrachta, 3. I. Černý Marťan, 4. Z. Linda – Z. Linda, 5. J. Sedláček (J. Pešek, J. Malý)
– E. Sedláčková, 6. J. Nový – V. Nová, 7. M. Čechová - Hora, 8.
P. Mašát – E. Špísová
Hrálo se tabulkovým způsobem, každý s každým na 2 vítězné
sety do 15 bodů.
Každý z účastníků si odnesl nějakou tu cenu - diplom, účastnické pohárky a věcné ceny. Ti nejlepší poháry i šumivá vína.
Za oddíl badmintonu TJ Dobřany zdraví a příjemné léto přejí
Ing. Josef Malý, Zdeněk Linda a Zbyněk Černý
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Dobřanští futsalisté
V neděli 7. 6. 2015
dohráli
FC
Jokers
svůj poslední zápas
této sezony v Plzeňské městské soutěži ve
futsalu. Hrálo se, jak
tomu bývá zvykem,
v Plzni na Rapidu. Pro
jarní sezonu vykročili
opět správnou nohou
a bylo tomu tak i na konci jarní sezony. „Jokeři“ si v této sezoně
celkově odnesli 18 výher, 1 remízu a 5 porážek. Připsali si tak
krásných 37 bodů. FC Jokers se umístili na druhé postupové
příčce, a tudíž mají jasný postup do vyšší třídy. Kladně to hodnotil i zakladatel dobřanského týmu Jan Podzimek. Dne 20. 6.
si byl team „Jokerů“ převzít ceny za druhé místo. Vyhlašovali se
také nejlepší hráči. Jedním z nich byl také náš brankář Michal
Mašek, který za celou sezonu inkasoval nejméně branek. Naším
nejlepším útočníkem se stal Stanislav Dobrý, který se umístil
v celkovém pořadí střelců třetí. Doufáme, že i nadále se bude
dařit a další postupová příčka je na dohled. Více informací
ohledně tohoto sportu a výsledků můžete nalézt na stránkách
Asociace plzeňského futsalu.
				
#29 Sáš – Alex Podhorský

TIPY NA VÝLET

Přijeďte do Plzně na pivo zdarma
Přijměte pozvání do Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015 a užijte si nejen rozmanité kulturní zážitky, ale i jedinečný zlatavý mok Pilsner Urquell či Gambrinus. Při nákupu
vstupenky na jakoukoliv kulturní akci u našich regionálních
partnerů – členů Informační sítě, dostanete od Plzně 2015
a Plzeňského Prazdroje voucher na jedno pivo zdarma. Vouchery budou u regionálních partnerů v distribuci od 1. 7. 2015.
Seznam restaurací, kde voucher můžete uplatnit, naleznete
v praktických informacích v sekci „Kam na pivo“ na webu www.
plzen2015.cz. Poukázku na pivo můžete zaslat také svým přátelům – stačí, když vytvoříte originální fotopozvánku na webu
http://pozvanky.plzen2015.cz/smilebox a rozešlete ji. Poukaz
obdrží prvních 50 000 pozvaných. Nejbližším místem, kde
můžete kupon na pivo získat, je Městské kulturní středisko
Dobřany – regionální partner Plzně 2015. Kompletní seznam
regionálních partnerů najdete v praktických informacích na
webu www.plzen2015.cz v sekci Informační síť v regionu.
Zdroj: Plzeň 2015

Turisté vás zvou
18. července
ŠUMAVA – POCHOD S PEPOU
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Špičák.
Dále autobusem. Projdeme se Šumavou přes
Rovinu, Pustinu, Malý Bor, Velký Bor, Velký
Radkov a Rejštejn. Délka vycházky 10 km. Akci
pořádá KČT Nýrsko. Vedoucí Luboš Kučera.
21. července		
BORŮVKOVÁ VYCHÁZKA
Odjezd z Dobřan auty v 8,00 hod. Sraz u kruhového objezdu.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
25. července		
ZA BRDSKÝM FABIÁNEM
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod./z Plzně v 8,31 hod./ do
Hořovic. Akci pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň na trasách
8-20 km. Start na nádraží ČD, cíl restaurace Společenský dům.
Odjezd v 16,00 hod. Vedoucí Sváťa Leitl.
28. července
BEZDRUŽICE – KONSTANTINOVY LÁZNĚ
Odjezd z Dobřan vlakem v 8,41 hod. /z Plzně v 9,05 hod./ do
Bezdružic. Půjdeme po NS Údolím Nezdického a Úterského
potoka /také modrá tz./ po soutok potoků /zelená tz./. Dále
nás značky povedou kolem Mlýna Barvírny do vesničky Potín,
kde opustíme NS, a modrá značka nás dovede přes Novou Ves
do Starých Lázní, kde končí a pokračuje zelená na nádraží
ČD. Délka vycházky 15 km, při návštěvě zatopeného lomu 19
km. Stoupání 460, klesání 440 m. Odjezd vlakem v 16,13 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
1. srpna			
ŠUMAVA – POCHOD S PEPOU
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Špičák. Dále autobusem. Půjdeme z Antýglu kolem Hamerského potoka na Horskou
Kvildu, Jezerní slať a do Kvildy. Délka vycházky 10 km. Stoupání 323 m. Akci pořádá KČT Nýrsko. Vedoucí Luboš Kučera.
4. srpna			
SVATOŠSKÉ SKÁLY – LOKET
Odjezd z Dobřan autobusem v 5,25 hod. do Dubí. Můžeme jít
po NS Doubí Svatošské skály, která upozorní na pozoruhodná
místa, nebo po modré tz. přímo na Svatošské skály. Dále pak

podél řeky Ohře až do Lokte. Délka obou variant 12 km. Stoupání 577, klesání 605 m. Odjezd: BUS 15,25 hod. vlak v 15,15
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
8. – 15. srpna
		
TÝDEN NA ŠUMAVĚ
Přihlášení – nástup 8. srpna. Ubytování: chata KČT Prášily po
12. hodině.
11. srpna
ŠPIČÁK – PANCÍŘ – PRAMENIŠTĚ KŘEMELNÉ A ŘEZNÉ
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Špičák. Povede nás
červená tz. na sedlo Špičáku, Pancíř a k Tomandlovu křížku.
Pokračujeme po žluté tz. na Šmauzy, kde je prameniště Křemelné, a po modré na Nový Brunst. Přejdeme na zelenou a kolem
pramenů Řezné dojdeme na Hofmanky – rozcestí. Modrá tz. nás
dovede do Železné Rudy na vlak. Stoupání 565, klesání 631 m.
Délka vycházky 14 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
18. srpna		
TEPLÁ – BEZDRUŽICE
Odjezd z Dobřan v 6,12 hod. /z Plzně v 7,00 hod. SP/ do Teplé.
Po žluté tz. půjdeme do Kláštera Teplá. Přejdeme na červenou
tz., která nás dovede do Křepkovic. Dále neznačenou cestou po
silnici do Nezdic, polní a lesní cestou kolem pramenů kyselek
na silnici a do vesničky Zahrádka. Zde odbočíme doleva na polní cestu na Nový Dvůr a pokračujeme až na silnici. Žlutá tz. nás
dovede do Bezdružic. Délka vycházky 15 km. Stoupání 365 m,
klesání 469 m. Odjezd v 16,13 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
22. srpna
SETKÁNÍ TURISTŮ NA ČERCHOVĚ
Odjezd z Dobřan v 6,41 hod. /z Plzně v 7,10 hod./ do Trhanova. Půjdeme po žluté tz. do Pece pod Čerchovem a modrá tz.
nás dovede na vrchol Čerchova. Po skončení akce sejdeme po
zelené a červené značce do Capartic. Modrá značka na Výhledy
a červená do cíle naší cesty – Trhanova. Délka vycházky 16 km.
Stoupání a klesání 736 m. Odjezd v 15,15 R, 17,22 hod. os.
Vedoucí Karel Bohmann.
25. srpna
BRUSINKOVÁ VYCHÁZKA
Odjezd z Dobřan osobními auty v 7,00 hod. Sraz u kruhového
objezdu. Vedoucí Jindra Šmatlák.
29. srpna
KOLEM PADRŤSKÝCH RYBNÍKŮ
Odjezd z Dobřan vlakem v 6,41 hod. do Plzně. BUS v 7,45 hod.
do Teslin. Půjdeme po cyklostezce 2275 a 2273 k Padrťským
rybníkům. Dále půjdeme přes Okrouhlík do Trokavce. Žlutá
tz. nás dále povede přes Pančavu do Příkosic na vlak. Odjezd
v 15,03 nebo v 17,03 hod. Délka vycházky 16 km. Vedoucí
Luboš Kučera.
1. září
ANNÍN – HARTMANICE – DOBRÁ VODA
Odjezd z Dobřan vlakem v 6,29 hod. do Sušice. BUS v 8,25 do
Annína. Prohlédneme si kostel sv. Mořice a půjdeme po červené
tz. a cyklostezce 2108 k zámku Pavlínov a k židovskému hřbitovu do Hartmanic. Prohlídka městečka. Dále nás povede modrá
tz. na Hamižnou, Dobrou Vodu, Pustinu. Přejdeme na zelenou,
vystoupáme na výhled z Březníku a sejdeme k občerstvovací
stanici Rovina. Žlutá tz. nás dovede kolem zámku Karlov zpět do
Hartmanic. Odjezd BUS v 16,27 a v 17,30 hod. Délka vycházky
15 km. Stoupání 732, klesání 554 m. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme za
každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní
skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek.
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INZERCE
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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.

Firma Vladimír Hrubý přijme

ŘIDIČE C+E

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

pro rozvoz zboží obchodního řetězce Penny
z velkoskladu v Dobřanech
Mzda: 25.000 – 40.000,- Kč
Informace: 733 145 331 (p. Vavrek)

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)

NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ČERVENEC A SRPEN 2015
ÚT

7. 7.

14 - 17

PO

13. 7.

14 - 17

ČT

13. 8.

14 - 17

ÚT

21. 7.

14 - 17

ÚT

18. 8.

14 - 17

ČT

27. 8.

14 - 17

PO

31. 8.

14 - 17

22.-29. 7. dovolená
ČT

30. 7.

14 - 17

6.-12. 8. dovolená

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex).
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.
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Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

INZERCE

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

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

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

OD 19. 6. 2015
MLÉKOMAT FARMY MILKNATUR
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Řádková inzerce

► M
 ajitel prodá nový byt 54m2 na Javorné, parkovací stání se závorou,
vl. pozemky, sklep, chod řídí SV. Cena 1.799.000 Kč. Tel.: 606 242 093
 ajitel prodá 11 730 m2 pozemku na výstavbu 10 rod. domů v Horní
► M
Lukavici u koupaliště. IS 50 m. Cena 289 Kč/m2. Tel.: 606 242 093
► N
 abízím nepravidelnou pomoc (dle domluvy) v rodině s dětmi - přesun
na kroužky, hlídání apod. Spolehlivost zaručena. Tel.: 728 046 455
► P
 rodám kombinovanou ledničku PREMIERE ve stříbrné barvě, cca
7 měsíců stará, prodloužená záruka 36 měsíců - dosud platná. Super stav,
objem lednice 166 litrů, mrazák 64 litrů, výška 170 cm.
Tel.: 605 263 872
 rodám dětskou sedačku na kolo, dívčí rostoucí kolečkové brusle 23-27,
► P
školní aktovku dívčí do 1. tř. a dívčí oblečení a boty od 0-5 let. Levně,
spěchá. Tel.: 776 827 008

www.milknatur.cz

milknatur

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.

► P
 rodám byt 3+1 po rekonstrukci v revitalizovaném panelovém domě
v Dobřanech. Tel.: 739 247 391, e-mail: petr.dobrany@seznam.cz

Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.

►	Hledáme hlavně kluky–muže (20–40let), mohou se přidat i holky, na
ochotnický divadelní projekt. Více informací na tel.: 607 683 993

Registrováno: MK ČR E12353

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
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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
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

Veterinární ordinace

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
středa
7:15 - 11:15
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 11:15
pátek
8:00 - 11:15

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

Gynekologie - odborný ženský lékař

MUDr. Jana Prošková
náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

12:00 - 14:30
12:00 - 13:00

Triumfa s.r.o. - Dobřany

Sběrný dvůr

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

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
pátek
9:00 - 12:15

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

dospělé (B. Kubelková)

Oční optika

Veterinární ordinace

Výpůjční doba o prázdninách
Oddělení pro dospělé
úterý
7:30 - 12:00
středa
7:30 - 12:00
pátek
7:30 - 12:00
Oddělení pro děti
pondělí
9:00 - 11:00

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

13:00 - 16:00
13:00 - 15:00

Městská knihovna

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

MVDr. Tereza Sýkorová

13:00 - 17:00
13:00 - 16:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

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

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

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

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

12:00 - 18:00
12:00 - 17:00

Interní ambulance – NOVĚ!

MUDr. Jitka Šebestová

Diabetologie

Městský úřad Dobřany

Ordinační hodiny:
čtvrtek
7:30 - 13:30 Dobřany
pátek (lichý)
7:30 - 12:00
Chlumčany, Dobřany (dle objednání pacientek)

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

MVDr. Drahomíra Jeroušková

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

MUDr. Petr Krčál

MUDr. Martin Straka

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

Ordinační hodiny:
středa
6:30 - 7:30
8:00 - 13:30

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. Máje 1300

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení pro
umnerova@dobrany.cz - region
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

13:00 - 18:00

12:00 - 17:00

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU
16. 7. ve 20:00 hodin
(USA, romantický/drama, 119 min, do 12
let nevhodný, titulky, režie: T. Vintenberg)
Bathsheba Everdene (Carey Mulligan)
je krásná a také hodně svéhlavá. A jako
mnoho svobodomyslných žen, to ani
ona nemá lehké. Tím spíše, že žije ve
viktoriánské Anglii druhé poloviny 19.
století. Bathsheba se v okamžiku, kdy
po svém strýci zdědí usedlost v panství
Wessex, promění z obyčejné venkovské dívky v nezávislou a cílevědomou
statkářku.
Vstupné: 110 Kč
ANDÍLEK NA NERVY
17. 7. v 17:00 hodin
(ČR, romantická komedie, 105 min, přístupný od 12 let, režie: J. Šajmovič)

Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie
si musí po smrti matky vybrat, zda žít
v dětském domově nebo s otcem (Pavel
Řezníček), kterého nikdy neviděla.
Vstupné: 110 Kč
TERMINATOR GENISYS
17. 7. ve 20:00 hodin
(USA, akční/sci-fi, 126 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: A. Taylor)

Ti, kdo přežili soudný den v 90. letech
minulého století se marně snaží vzdorovat počítačovému systému Skynet.
Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo
kolem Johna Connora (Jason Clarke).
Problém má vyřešit Terminátor (Arnold
Schwarzenegger), kterého Skynet vyšle
do minulosti, aby zabil Connorovu matku dřív, než svého syna stihne počít.
Návratem do roku 1984 však dochází
k zásadnímu bodu obratu.
Vstupné: 120 Kč
SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU
19. 7. v 15:00 hodin
Vstupné: 80 Kč
DOMÁCÍ PÉČE
23. a 24. 7. ve 20:00 hodin
(ČR, lidská komedie, 92 min, přístupný,
režie: S. 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
- začíná objevovat svět alternaivního
léčení. To vše k velké nelibosti manžela
Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle
“hňupoviny” nevěří.
Vstupné: 110 Kč

SEDMERO KRKAVCŮ
24. 7. v 17:00 hodin

KONEČNĚ DOMA
16. 8. v 15:00 hodin
Vstupné: 80 Kč

(ČR, pohádka, 97 min, přístupný, režie:
A. Nellis)

Když se Bohdanka (Marta Issová) dozví,
že matka v návalu vzteku proklela svých
sedm synů a z těch se stali krkavci, rozhodne se, že musí bratry zachránit.
Vstupné: 120 Kč
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
26. 7. v 15:00 hodin
Vstupné: 80 Kč
MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
13. a 21. 8. ve 20:00 hodin
(USA, akční thriller, do 12 let nevhodný,
titulky, režie: Christopher McQuarrie)
Státním úředníkům se poněkud zajídají neortodoxní pracovní metody tajné vládní služby IMF, proto ji rozpustí
a jejího šéfa Ethana Hunta (Tom Cruise)
chtějí hnát k zodpovědnosti. Mezitím
se začíná o slovo hlásit mýtická organizace Syndikát, jejímiž členy jsou zběhlí
tajní agenti. Jejím cílem je prostřednictvím řízených teroristických útoků
zavést trochu jiný světový pořádek.
Vstupné: 120 Kč
V HLAVĚ
14. 8. v 17:00 hodin (3D)
21. 8. v 17:00 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 z amerického Středozápadu do
San Francisca, kde její tatínek dostal
novou práci, 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.
Vstupné: 145 Kč (3D) / 100 Kč
SLOW WEST
14. 8. ve 20:00 hodin
(VB, Nový Zéland, western, 84 min, přístupný od 15 let, titulky, režie: J. Maclean)

Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do amerického Colorada 19. století, aby pátral po ženě, kterou miluje.
Evropskému zelenáčovi dělá společnost nájemný zabiják Silas (Michael
Fassbender), který souhlasil, že ho za
úplatu na cestě ochrání. Divoký západ
však není místo, kde by věci vycházely
přesně podle plánu.
Vstupné: 100 Kč

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
20. 8. ve 20:00 hodin (titulky)
28. 8. v 17:00 hodin (dabing)
(USA, akční/sci-fi, 94 min, režie: J. Trank)

Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci specifické
superschopnosti, které se jim budou
hodit v boji proti tyranovi, jenž má
v úmyslu ovládnout svět.
Vstupné: 120 Kč
ZVONILKA A TVOR NETVOR
23. 8. v 15:00 hodin
Vstupné: 80 Kč
BOJOVNÍK
27. 8. ve 20:00 hodin
(USA, drama/sportovní, 123 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Antoine Fuqua)

Boxer Billy Hope (Jake Gyllenhaal) je
na vrcholu své slávy. I navzdory jeho
úspěšné kariéře, ho manželka Maureen
(Rachel McAdams) prosí, aby s boxem
skončil a mohl tak trávit více času se svojí dcerou Leilou. Během jednoho večírku
Billy skutečně svůj odchod „do důchodu“

oznámí. Vše se ovšem změní ve chvíli,
kdy je jeho manželka neúmyslně zabita
během potyčky s jiným boxerem.
Vstupné: 110 Kč
IRACIONÁLNÍ MUŽ
28. 8. ve 20:00 hodin
(Francie, mysteriózní, 96 min, do 15 let
nevhodný, titulky, režie: Woody Allen)

Uznávaný profesor filozofie Abe Lucas
(Joaquin Phoenix) je už víc než rok
emocionálně na dně. Jeho jediným spolehlivým přítelem je alkohol. Přijíždí učit
na fakultu do malého městečka. Brzy
se zaplétá se dvěma ženami. Osamělá
profesorka Rita (Parker Posey) od něj
očekává záchranu z jejího nešťastného manželství. Jeho nejlepší studentka
Jill (Emma Stone) se okouzlená stává
jeho nejbližší kamarádkou.
VELKÁ ŠESTKA
30. 8. v 15:00 hodin
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

