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zdarma do všech domácností

Po třech letech opět zlato - tentokrát pro sólistku!

Do celostátního kola Národní soutěže ZUŠ v sólovém
a komorním zpěvu, které se letos konalo v Turnově, se
z naší školy prozpívali hned dva žáci, Filip Brada a Jana
Šístková. Oba museli vítězně projít čtyřmi koly soutěže, aby
si mohli změřit síly s těmi nejlepšími zpěváky z celé České
republiky. Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy jednou za tři roky a v roce 2012
se do jejího národního kola probojovalo komorní pěvecké
trio (ve složení A. Palkosková, M. Tichotová a L. Palkoska),
které tehdy ve své kategorii zvítězilo. Také letos jsme mohli
být hned dvakrát hrdí, že se jméno našeho města a školy
znovu objevilo mezi těmi nejlepšími: Filip Brada si vyzpíval krásnou 2. cenu a Jana Šístková cenu 1. Stala se tak
první vítězkou této soutěže v sólovém zpěvu v historii naší
školy!!! Gratulujeme!
Jan Vozár – ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

pí uč. K. Vlahačová-Kartáková, Jana Šístková, Filip Brada, pí uč.
Michaela Svobodová

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
naše město v těchto dnech neoficiálně zahajuje turistickou
sezonu. S řadou akcí, které se v průběhu května, června, ale i
dalších měsíců budou na území města konat, nastane v Dobřanech pořádný “šrumec”. A že toho není málo, se máte možnost přesvědčit i v tomto čísle listů.
Květen nám odstartují Májové slavnosti svobody spolu s očekávaným odhalením Slzy - památníku obětem válek, bude
pokračovat slavnostním znovuotevřením jízdárny, vítáním
ptačího zpěvu, půlmaratonem Plzeňského kraje, jehož trasa
vede přes Šlovice i Dobřany, a zakončen bude Nocí kostelů
nebo třeba Dnem dětí se zahájením koupací sezony, k tomu
připočtěme řadu koncertů, sportovních událostí a dalších akcí.
Je pouze na vás, co si vyberete.
Je zde ještě jedna věc, kterou bych vám prostřednictvím tohoto sloupku chtěla říct... Přesněji řečeno požádat vás. Doufám,
že se tak již neděje a drobné problémy s doručováním Dobřanských listů do vašich schránek jsou již minulostí, ale přesto.
Prosím, pokud zaznamenáte jakýkoliv problém s doručením či
nedoručením, nebo třeba uvidíte větší počet novin vyhozený
v koši u schránek, neváhejte nám tuto skutečnost sdělit a třeba i vyfotit. Noviny pro vás připravují redaktoři každý měsíc
s osobním nasazením a láskou, tak by byla škoda, kdybyste
je právě vy do své schránky nedostali.
Jaroslava Umnerová

Město zpřísnilo režim na nových
hřištích
Městská rada rozhodla o tom, že do definitivního dořešení
konstrukčně-technických nedostatků nových hřišť omezí dobu
pro sportování neorganizovaných skupin časem do 17:30. Ve
zbytku provozní doby si budou moci užít pohybu jen ti, kteří si
zarezervují čas a vyzvednou si klíče.
Nemusí jít o oddíly či kluby, klíče si může vyzvednout osoba
starší 18 let, která bude ručit za dění na hřišti v době, po kterou
ho má zarezervované. Připomínáme, že spolky, oddíly, školy,
kroužky apod. mají přednost po celou provozní dobu.
K upevnění této zásady bude na webu města (www.dobrany.
cz) umístěna nabídka s rezervacemi, která se bude každý týden
aktualizovat. Jelikož nám na uklidnění situace na hřišti a na
jejich zachování v únosném stavu záleží, bude mít po dobu platnosti těchto opatření rezervace na starost první místostarostka
města Lenka Tomanová (tomanova@dobrany.cz 377 195 865).
Martin Sobotka
za městskou radu
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Žehlíme dávný průšvih likvidátora
Silnic
Chodníky v Dobřánkách, rekonstrukce Plzeňské ulice, chodník k průmyslové zóně nad nádražím, bezpečnější křižovatka
staré a nové „vysoké“, zpomalení aut při vjezdu do města od
Chlumčan, Chotěšova, Lhoty a Šlovic, to vše dosud naráželo na
majetkový problém s firmou SEPA credit.
Jak už jste se v listech mohli opakovaně dočíst, tato společnost z Ostravy získala pozemky v dražbě, ke které vůbec nemělo
dojít. Přeplatila Plzeňský kraj, pod jehož komunikacemi leží většina z těchto pozemků. Jen pro představu, celkově jde o téměř
20 hektarů, pod chodníky a další infrastrukturou města je
necelých 0,4 hektaru.
Od začátku letošního roku vedeme spolu s místostarostkami
složitá jednání s touto společností. Jde o tvrdé a vyčerpávající
obchodní střety, kdy na druhé straně sedí zkušení a ostřílení realitní podnikatelé, kteří se nezatěžují žádnými zábranami a nemají vřelou sympatii k veřejným zájmům a Dobřanům
vůbec.
Díky naprostému soustředění na výsledek a trpělivosti se
všemi zdržovacími a dalšími znervózňujícími taktikami se nám
povedlo pokročit ke kompromisu. Musím při této příležitosti
kromě zmíněných místostarostek poděkovat zaměstnancům
úřadu Věře Hessové, Juditě Grunské, Davidu Šmůlovi a Františku Kaftanovi za značnou pomoc při přípravě jednání i za psychickou podporu při řešení této stěžejní záležitosti, která bude
mít velký vliv na dopravní bezpečnost ve městě.
Velké díky zaslouží i zbytek zastupitelstva včetně opozice, se
kterou se obvykle spíše škorpíme. Všichni chápou, že jde o hodně, že jde o životy a zdraví lidí. Díky tomu se nám podařilo 29. 4.
schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní a doufám, že v září
tak budeme mít podle plánu zapsáno vlastnictví v katastru. Pak
nás čeká spousta práce, abychom nově získané pozemky skutečně využili pro lidi.
Osobně se těším, že se mi o pánech ze SEPA Credit přestane
zdát. Jsou, doufám, příjemnější sny.
Martin Sobotka, starosta

Obhájili jsme pozice
v nejdůležitějších obecních svazcích
(tom) V dubnu končil mandát bývalého starosty Marka Sýkory
v pozici předsedy výkonné rady Mikroregionu Radbuza a člena
správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
Obě funkce zůstaly u nás. Volba předsedy mikroregionu
9. dubna v Dobřanech byla jednomyslná, stejně tak jako volba
10. dubna v Plzni.
„Nejsem rád, že se ze mě stává sběratel takové ošklivé kuriozity, jakou funkce bezesporu jsou. Být lídrem mikroregionu
je ale pro Dobřany důležité, máme v Čisté Radbuze stále dost
peněz, jsme na sobě závislí kvůli cyklotrase CT3 a můžeme si
být vzájemně užiteční. Takže tahle pracná funkce je logickou
součástí práce starosty. Správní výbor sdružení je spíše společenská záležitost, vítaná možnost potkat se každé čtvrtletí
s vrcholným vedením Plzně. To ty funkce spojuje, zajišťují dobré vztahy se sousedy,“ uvedl k tomu Martin Sobotka.
Shromáždění zástupců Mikroregionu Radbuza také našeho
starostu zvolilo svým zástupcem v delegaci Plzeňského kraje na
jednání s ministrem obrany o osudu letiště Líně.

ZPRÁVY Z RADNICE

Nové logo města?
Vážení občané,
budeme velmi rádi, pokud
se zúčastníte níže uvedené ankety a pomůžete nám
vybrat motiv či téma, které
by mělo v budoucnu figurovat v novém logu Vašeho
města!
(red) V minulých dvou
číslech DL jsme Vám stručně představili, co vše by
mělo městu přinést zpracování nového, jednotného vizuálního stylu včetně
nové značky (či loga) města, a zároveň Vám ukázali
i některé příklady pro inspiraci. Nyní přichází na řadu
avizovaná anketa, jejímž
cílem by mělo být vytipování nejžhavějšího kandidáta,
který ve spolupráci s Vámi
poukáže, jakým směrem
by se měl ubírat samotný
návrh nového loga. Nejvíce
frekventované téma ankety bude poté přednostně
rozpracováno do výsledné
podoby.
Hlasovat můžete do konce
května 2015 následujícím
způsobem:
-	odstřihněte tento anketní
lístek a vhoďte do připravené nádoby v oddělení pro dospělé Městské
knihovny Dobřany nebo
v Městském kulturním
středisku Dobřany
www.dobrany.cz
-	na
v sekci Anketa (anonymní hlasování)
Z
řádně
vyplněných
anketních lístků došlých do
15. 05. 2015 budou následující pondělí starostou
města vylosováni 3 šťastlivci, kteří odměnou obdrží
poukázku na sladké ledové
překvapení. Jejich jména se
dozvíte na https://www.facebook.com/DobranskeListy a v červnovém čísle
Dobřanských listů.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v Plzeňském kraji

Dne 13. 4. 2015 se na pozvání senátorky Dagmar Terelmešové uskutečnila dlouhodobě
připravovaná návštěva paní
ministryně Michaely Marksové, její náměstkyně Mgr.
Zuzany Jentschke Stöcklové
a poradkyně Mgr. Kláry Laurenčíkové - Šimáčkové.
Program návštěvy byl zaměřen odborně a týkal se především problematiky seniorů a zdravotně postižených
v Plzeňském regionu.
V Plzni si paní Marksová po
odborné diskusi se zástupci
sociálního odboru Plzeňského kraje a sociálního odboru
magistrátu města Plzně prohlédla soukromé pobytové
zařízení Terasy na Lochotíně,
které je zaměřeno výhradně na
seniory. Důležitá byla zastávka v Dobřanech a seznámení
se se specifiky provozu bytových domů Harmonie v Sokolovské ulici, kde také proběhlo
setkání se zástupci Diakonie,
poskytující
pečovatelskou
službu pro klienty tohoto zařízení. Oběd s vedením

města Dobřany v restaurantu
Modrá hvězda a ochutnávka piva byla malým odlehčením v nabitém programu
paní ministryně. Odpolední
program byl věnován dokončenému projektu Plzeňského
kraje Transformace sociálních
služeb, nyní CSS dříve DOZP,
ve Stodu. Určitě zajímavou
zastávkou pro celou delegaci
byla návštěva nově vybudovaného chráněného bydlení
ve Dnešicích, kam se nedávno
nastěhovali klienti z transformovaného zařízení ve Stodu.
Krátká zastávka v Robinsonu

ve Stodu, pobytovém zařízení
pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, byla posledním bodem
programu, kterým byl pracovní den zástupkyň MPSV ČR
na jižním Plzeňsku ukončen.
Jednoznačným
přínosem
návštěvy paní ministryně
v Dobřanech byla diskuse
o nových dotačních programech, které by měly pomoci
s vybudováním zařízení pro
seniory se zajištěním 24hodinové péče a výstavbou startovacích bytů na katastru našeho města.
Dagmar Terelmešová

ANKETA
JAKÝ SYMBOL, MOTIV ČI TÉMA BY PODLE VÁS MĚLO
REPREZENTOVAT MĚSTO DOBŘANY V NOVÉM LOGU

?

6. JINÝ
MOTIV ...
Jaký? ...

1. KOSTEL
SV. VÍTA
(& BAROKO)

2. FIGURA
NÁMĚSTÍ
S VĚŽÍ
(spojitost
se 3 věžemi
z městského
znaku)

3. KAMENNÝ
MOST
S ŘEKOU
RADBUZOU

4. PSYCHIATRICKÁ
NEMOCNICE
V DOBŘANECH

5. ABSTRAKTNÍ
MOTIV
V DUCHU
MOTTA
“Město,
kde se (nám)
dobře žije”

HLASUJI PRO TÉMA č.:

1.

2.

3.

4.

● Zakřížkujte, prosím, jedno vybrané políčko
● Vyplňte kontaktní údaje na opačné straně
● Odstřihněte anketní lístek a odevzdejte na určeném místě

5.

6.
DĚKUJEME VÁM
ZA ÚČAST!
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ZPRÁVY Z RADNICE

O kamerách ve veřejném prostoru
V minulém čísle jsem byl vyzván, abych se vyjádřil na téma
vykradení garáží v Plzeňské ulici.
Tento neutěšený kout plánujeme do příštího roku zvelebit,
odvodníme jej, zpevníme třímetrovou komunikaci v celém areálu a zavedeme veřejné osvětlení. Snad to pomůže.
Co se týče kamerového systému, záleží na debatě v zastupitelstvu. Je to hodně ideologická otázka, zástupci svobody jsou
kvůli ochraně soukromí proti kamerám vůbec, zastánci bezpečnosti by byli rádi, kdyby jejich objektivům téměř nic neuteklo.
Náš kamerový systém zatím vždy stál na zásadách toho, že
bezpečnostní zájem chráněný kamerou musí být tak významný,
aby převýšil právo občanů na soukromí v daném místě. Ochrana soukromého majetku zatím nebyla nikdy cílem instalace
veřejného dohledového systému. Pro letošek například plánujeme dvě kamery na nádraží, kde se bezpečnostní situace zhoršuje, a pohybuje se tam značné množství občanů.
Martin Sobotka, starosta

Na prodej garáží není příhodný čas
Není v posledních měsících vydání, v němž bychom se v Dobřanských listech nevěnovali tématu plánovaného odvodnění
garáží v blízkosti ul. Plzeňská. Po tomto plánovaném kroku bude
vydlážděn v celém prostoru tři metry široký pruh komunikace.
Stane se tak možná letos, nejpozději na jaře 2016, v závislosti na počasí. Zkvalitněním prostředí lze předpokládat výrazné
navýšení cen těchto garáží, proto již nyní varujeme před spekulanty, kteří by chtěli této situace využít. Doporučujeme, abyste, pokud nemusíte, svoji garáž před plánovaným dokončením
komunikace raději neprodávali.
Martin Sobotka, starosta
Michal Šašek, předseda finančního výboru

FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA 2015

Město Dobřany vyhlásilo na základě usnesení zastupitelstva města dne
25. února 2015 FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA DOBŘANY NA
ROK 2015.
Cílem fondu je formou zvýhodněných finančních půjček pro obyvatele města
– vlastníky nemovitostí sloužících k bydlení na území města vylepšit vzhled
a funkčnost nemovitostí sloužících k bydlení v majetku fyzických, ale i právnických osob na území města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd.

Více informací se dočtete na www.dobrany.cz, konkrétně na odkazu:
http://www.dobrany.cz/fond-rozvoje-bydleni-mesta-dobrany/, zde najdete také závazná pravidla a formuláře žádostí, nebo si je v písemné podobě
lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, kancelář č. 2 vlevo v přízemí budovy č. p. 1, Náměstí T. G. M.
Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení se podávají od 27. února 2015
do 29. května 2015 do 13:00 hodin, a to do podatelny Městského úřadu
Dobřany, kancelář č. 2 vlevo v přízemí budovy č. p. 1, Náměstí T. G. M.
O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči
vyrozuměni po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v červnu roku
2015, nejpozději do 5. července 2015.

Odvážné nápady mají šanci
Nerad bych se dostal do
jakýchkoliv podezření z rasismu, ale musím se vyjádřit k tomu, na co se mě lidé
poslední měsíc na ulici nejčastěji ptali. Na situaci v domku naproti hořejší škole, kde
žilo 50 velmi nevychovaných
lidí spolu se čtyřmi ještě méně
způsobnými psy.

JAKÝ SYMBOL, MOTIV ČI TÉMA BY PODLE VÁS MĚLO
REPREZENTOVAT MĚSTO DOBŘANY V NOVÉM LOGU

?

● JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ........................................................................................................................
● ADRESA: ..........................................................................................................................................
● E-MAIL: ............................................................................................................................................
● TELEFON: ........................................................................................................................................
● MÍSTO PRO DALŠÍ PODNĚTY A POSTŘEHY, POKUD MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ NA SRDCI:

● Zakřížkujte, prosím, jedno vybrané políčko na opačné straně
● Vyplňte kontaktní údaje
● Odstřihněte anketní lístek a odevzdejte na určeném místě
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DĚKUJEME VÁM
ZA ÚČAST!

Už na volební debatě v Káčku se o tom hodně mluvilo,
zůstala naděje, že pomůže
nový zákon. Začal platit od
1. ledna a od té doby jsme
spolu s místostarostkou Terelmešovou naháněli vedení úřadu práce, aby začalo konat.
V blocích byl zakleknutý i náš
stavební úřad, aby dokázal, že
tolik lidí podle onoho zákona
nelze v tomto domě ubytovat.
Jednali jsme o tom dokonce
s ministryní práce a sociálních
věcí Marksovou-Tominovou.
Zároveň s tím se ale rozjela
práce nad zdánlivě neuskutečnitelným nápadem místostarostky Tomanové, na kterou
se obrátili z Penny skladu
se žádostí o pomoc při shánění ubytování pro ověřené
zahraniční zaměstnance, kteří pro ně pracují už dlouhá
léta. Zatím bydlí v Dnešicích,
odkud není ani moc levné, ani
moc pohodlné cestování.
Tamní starosta Malý nám
potvrdil, že jde o slušné lidi
a nic nebránilo tomu, aby se
místostarostčin nápad oficiálně navrhl. Ujal se a v sousedství školy snad už konečně
bude klid. Doufejme, že do
budoucna už se u nás o podnikání s ubytovnami pro sociálně slabé nikdo nepokusí.
Martin Sobotka, starosta

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE

Podpořené žádosti podané do Grantového dotačního titulu města Dobřany
Rada města Dobřany na návrh grantové komise schválila beze změn výši finanční podpory
u žádostí podaných do Grantového dotačního titulu města Dobřany. V letošním roce bylo podáno
22 žádostí, ve kterých byla požadována podpora ze strany města v celkové výši 293 056 Kč, přičemž celkové náklady dosahují přes tři čtvrtě milionu korun. Zastupitelstvem schválený finanční
objem pro letošní rok činí 250 000 Kč. V přiložené tabulce naleznete seznam všech žadatelů
s akcemi a finanční částky, které město Dobřany poskytne na jejich uskutečnění.
Pavel Sloup
předseda Komise pro Grantový dotační titul města Dobřany
Žadatel

Předmět žádosti

Výše podpory

TJ Dobřany - Pétanque club

JUNIOR CUP

5 500,00

Sdružení nezávislých Dobřany

Cena města Dobřany v BOS žactva

8 000,00

Johan, o. s.

Dětský divadelní tartas 2015

16 150,00

Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany

Letní pobyt SDH Dobřany 2015

30 000,00

Myslivecké sdružení Dobřany

Myslivecký den pro děti a veřejnost

18 960,00

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany

„Andělské tvoření...“ - rukodělné dílničky

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany

„Pět krát pět je...“ - příměstský tábor

17 000,00

Rehabilitační jezdecký oddíl TJ Slavoj Plzeň

Slavnostní znovuotevření dobřanské jízdárny

10 000,00

TJ Dobřany - oddíl kopané

O pohár starosty města Dobřany

11 600,00

TJ Dobřany - oddíl kopané

Memoriál Václava Lecjakse - 1. ročník

13 600,00

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

Souboj měst - celodenní hokejbalový turnaj mládeže

15 000,00

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

Tréninkové soustředění v Přimdě

10 240,00

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

Podzimní tréninkové soustředění v Přimdě

12 800,00

Budulínek, z. s.

Kurz sebeobrany pro děti

5 000,00

Budulínek, z. s.

Budulínkova stezka pro děti

5 000,00

Budulínek, z. s.

Letní příměstský tábor pro děti

11 000,00

Iron Monument Club Plzeň

Mikulášský vlak Dobřany-Plzeň

5 000,00

TJ Dobřany - oddíl volejbalu

BRADA CUP 2015 (volejbalový turnaj smíšených družstev)

3 000,00

Římskokatolická farnost Dobřany

Projekty Římskokatolické farnosti - 1. pololetí

3 000,00

Římskokatolická farnost Dobřany

Projekty Římskokatolické farnosti - 2. pololetí

3 150,00

TJ Dobřany - tenisový oddíl

Tenisový turnaj O pohár starosty města Dobřany, celostátní turnaj
dorostenců kategorie C

15 000,00

ZO ČSOP Dobřany

Tábor MOP v Polánce

25 000,00

Celkem

6 000,00

250 000,00

Dobřaňáci se chtějí blýsknout!
Rád bych touto cestou poděkoval za místy až dojemné odezvy na prosbu o spolupráci na propagaci města při půlmaratonu Plzeňského kraje. Skvěle se k tomu postavili dobřanští i šlovičtí
hasiči a především TJ Dobřany.
Jmenovitě je třeba poděkovat paní učitelce Zdeňce Tomanové za nabídku vystoupení více
než 20 roztleskávaček, které pomohou ukázat Dobřany v příznivém světle. Podobně vstřícnou
nabídku učinil Jan Soukup st., který chtěl zřídit občerstvovací stanici. To ale nebude třeba,
protože ji na náměstí zřídí přímo pořadatelé z hejtmanství.
Martin Sobotka

Policie
informuje
Dnešní příspěvek Policie ČR
je zaměřen na plánované společenské akce v Dobřanech,
které proběhnou v měsíci
květnu 2015.
O prvním víkendu se uskuteční tradiční Májové slavnosti svobody, letos u příležitosti
70. výročí ukončení II. světové
války. Vzhledem k významu
akce i bohatému kulturnímu
programu je očekávána velká
účast návštěvníků z Dobřan
i okolí a s tím související zvýšený dopravní provoz. Policie
ČR připravuje na tyto dny
bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu.
Prvořadým cílem je preventivní činností zamezit možným
rizikům, která akce tohoto
typu přinášejí. Významným
způsobem proto naši činnost
zaměříme na kontroly řidičů
pod vlivem alkoholu a jiných
omamných látek, kontroly
restauračních zařízení a prodejních stánků v souvislosti
s podáváním alkoholických
nápojů mladistvým a nezletilcům a ochraně zdraví a majetku občanů. Věnovat se budeme také parkování vozidel.
Do opatření budou zapojeny nejen pořádkové hlídky
obvodního oddělení, ale také
policisté dopravního inspektorátu Plzeň venkov, hlídky
Městské policie Plzeň a hasičského záchranného sboru.
Dne 16. 5. 2015 se město
Dobřany stane součástí běžeckého Půlmaratonu Plzeňského
kraje 2015. S průběhem akce
souvisí řada zejména dopravních omezení, která mají za
cíl ochránit zdraví závodníků.
Z tohoto důvodu vyzýváme
hlavně řidiče, aby sledovali
přechodné dopravní značení
a dodržovali objízdné trasy.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení
Policie ČR Dobřany
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JAK TO VIDÍ OPOZICE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Reakce na článek “Jak je to se
stromy na sídlišti?”
Chtěl bych reagovat na starostův článek v dubnových Dobřanských listech. Ze zasedání zastupitelstva, které se konalo
25. února, jsem skutečně získal pocit, že se chystá tažení proti
jehličnanům na sídlišti. Starosta mě uklidnil jen zčásti. Pokusím se vysvětlit proč.
Vzrostlý strom zvyšuje kvalitu života v mnoha ohledech a nelze ho nahradit ani desítkami mladých stromů. Jeho porážka je
nevratná záležitost, která vyvolává ve svém okolí řadu emocí.
Jsem přesvědčen, že vyžaduje více konsenzuální přístup než jen
úřední rozhodnutí stavebního úřadu.
Na zmíněném zasedání zastupitelstva proto naše sdružení
navrhovalo, aby o kácení stromů spolurozhodovala komise
životního prostředí složená z odborníků a zástupců politických
stran tak, jak je to běžné v řadě jiných měst. Komise by svá
rozhodnutí měla umět vysvětlit a ne občany odbýt tím, že “si to
přeje majitel pozemku”. Komise by mohla otevřít i další témata
týkající se životního prostředí (například kvalita ovzduší), o kterých se příliš nemluví. Bohužel jsme se nesetkali s pochopením
a komise pravděpodobně nevznikne.
Jak starosta ve svém článku píše, většina lidí si v programu
rozvoje města přála více stromů. Ty město skutečně vysazuje.
Problém ale je, že než nové stromy dorostou a plně nahradí ty
starší nevhodné, uplyne mnoho let. Proto bych apeloval na větší
zdrženlivost při kácení sice nevhodných, ale ve svém okolí jediných vzrostlých stromů.
Druhý problém spatřuji v nadměrném protežování listnatých
stromů. Ty, jak známo, na podzim opadají a v zimních měsících pak neplní jednu z hlavních funkcí - čištění vzduchu. Právě
v zimních měsících je ovzduší ve městě v nejhorším stavu, neopadavé jehličnaté stromy jsou pak nezastupitelné.
Starosta se vyhrazoval proti fámě nepozorných posluchačů.
Ta by zřejmě vůbec nevznikla, pokud by byl zápis nebo zvukový
záznam ze zastupitelstva dostupný na webu města.
Ing. Václav Hrdonka, Otevřené město Dobřany

Změna jednacího řádu městského
zastupitelstva
Ve volebním programu našeho sdružení jsme upozornili na
nedostatky v jednacím řádu dobřanského zastupitelstva. Nový
starosta nás pak v prosinci minulého roku pozval na radnici,
kde jsme mu předložili naše návrhy na změnu jednacího řádu.
Tyto návrhy jsou též uvedeny na našich stránkách www.otevrene.dobrany.eu
Jde nám především o to, aby v souladu se zákonem o obcích
se přítomní občané mohli vyjádřit k projednávaným věcem ještě
před hlasováním zastupitelů a ne až na konci jednání v diskusi,
kdy je vše schváleno a odhlasováno.
Také jsme navrhli, aby podklady pro jednání byly zastupitelům posílány v dostatečném předstihu (alespoň týden před
zasedáním). Současná praxe zasílání podkladů tři pracovní dny
před jednáním nedává dostatek prostoru pro jejich prostudování. Mnoho důležitých podkladů bylo též v minulém období
pokládáno tzv. na stůl, těsně před jednáním zastupitelstva.
Chtěli bychom, aby nový jednací řád toto sice umožnil, ale pouze ve výjimečných případech. To je pouze tehdy, kdy rozhodnutí nestrpí odkladu, nebo se jedná o banální, jednoduché věci.
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Také jsme navrhli, aby jednací řád byl uveden na webu města
a aby dopředu zveřejňovaný program zastupitelstva byl pokud
možno konkrétní.
Všechny tyto návrhy sledují jeden cíl, oživit jednání a umožnit
občanům vyjadřovat se k projednávaným bodům a neodsoudit
je tak pouze do pasivní role pozorovatelů. Byl by tak i částečně
naplněn jeden z požadavků vzešlých z ankety pořádané v minulém roce, a sice umožnit občanům větší účast na rozhodování
o rozvoji města.
Další schůzka v této věci proběhla v březnu. Pan starosta
pozval na radnici zástupce všech volebních stran a představil zde koncept nového jednacího řádu, který zohledňuje naše
návrhy. Konečná verze jednacího řádu se bude schvalovat
na dubnovém zasedání zastupitelstva. Neočekáváme však, že
schválení proběhne hladce. Zaznívají i hlasy, že přímými vstupy občanů před hlasováním bude narušeno jak vlastní jednání zastupitelstva, tak i celý princip zastupitelské demokracie.
My si to samozřejmě nemyslíme, takové názory nám připadají absurdní. Vždyť jednací řád omezí délku vystoupení občana
a rovněž bude požadováno, aby se vystoupení týkalo právě projednávaného bodu.
Bližší informace o právech občanů vystoupit na jednání městského zastupitelstva naleznete též na: http://www.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace/zadam-o-informace#chci-seucastnit-na-rozhodovani
Josef Weinreb, Otevřené město Dobřany
Obsah a jazykovou korekturu opozičních příspěvků zajišťuje:
Otevřené město Dobřany, o.s., www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu: otevrene@dobrany.eu

Vzpomínáme
Dne 7. května 2015 uplynulo
65 let od úmrtí
mojí matky
Anny Otýsové,
ošetřovatelky PL.
Vzpomíná syn s rodinou.

Blahopřejeme

PAMĚŤ DOMOVA
Vysvětlení k textům Paměti domova:
Vážení čtenáři a čtenářky,
pod tlakem negativních ohlasů jsem další díl vzpomínek pana Schwarze jazykově upravil tak, že jsem odstranil část opakujících se výrazů,
některých dialektismů, citoslovcí a vsuvek, hovorové koncovky jsem nahradil spisovnými a provedl jsem další úpravy, aby text nabyl stylisticky neutrálnější podoby. Nechci odradit další pamětníky od spolupráce a rozčilovat některé čtenáře.
Jen bych chtěl vysvětlit, že se jedná o badatelský projekt a zachycení nejenom vzpomínek a událostí, ale i zanikajících forem jazyka, konkrétně našeho plzeňského dialektu, je bonusem, který nám tyto rozhovory přinášejí navíc. Není cílem zesměšňovat pamětníky, naopak, jejich
autentický projev má své kouzlo a zřejmě jsme se mylně domnívali, že čtenáři tuto podobu ocení. Přepis rozhovorů je díky diktafonům přesný
a zároveň náročný, protože počítač se automaticky snaží opravovat jakýkoliv podezřelý výraz. Obdivuji originalitu nespisovných Hrabalových
textů opřených o věrný odposlech. Je škoda, že originalitu mluvy našich spoluobčanů budeme muset ponechat ve školním archívu.
Děkuji za kritickou reakci, je pro mě důkazem, že o Paměť domova je mezi čtenáři zájem, a děkuji také všem, kteří Paměť domova tvoří.
Jaroslav Šedivý

Vítězslav Schwarz
Díl 4.

(v předchozím dílu o práci v Německu, válečných zajatcích a náletu na Dobřany …)
Vy jste byl elektrikář?
No, mně pomohl nálet, že jsem
se mohl vyučit. Můj šéf bydlel
tam, co je Kelerova vila, jestli
víte, kdo byl Keler, vedle pana
Černého. Já jsem mu tam taky
nosil mléko. On věděl, že budu
vycházet, a ptal se mě, co se
budu učit. No, to se ví, rodiče
chtěli, abych se učil kovářem.
To bylo smluvené i ve Šlovicích, protože kovář v hospodářství, to se pořád potřebovalo, ostřit nářadí, kovat koně,
to bylo i dost drahé … A když
jsem mu to řekl, říkal, prosím
tě - já byl slabej poměrně - ti
se zbláznili, na to musí být
pořádný „chlapák“, na kováře.
Ale ředitel „hořejší“ školy za
války, ve čtyřiačtyřicátým, kdy
jsem vycházel, chtěl, abych
protože jsem byl ze smíšeného manželství a Němci rozhodovali, kam se můžu jít učit.
Tedy ten ředitel chtěl, abych
šel z domova pryč, tam se mluví jenom česky, u nás. A měl
jsem nastálo jít do Kraslic,
abych se naučil německy, měl
jsem tam mít ubytování ...
A na jaký obor?
Strojní zámečník. Tam bylo
strojní zámečnictví a kovářství,
ona to byla nějaká větší firma
v těch Kraslicích. Jo, jenže
ten Scheller, co jsem mu nosil
mlíko, to byl Němec, pocházel
z Chodové Plané … a landrath,
to byl zemský rada ve Stříbře,
ten byl taky z Chodové Plané,
tak ti se znali ještě ze střední školy. No a Scheller řekl:
„Hele, pošli za mnou babku ...
(protože ta byla mou poručni-

cí, když jsem nebyl tátův) ...
pošli za mnou babi a já se s ní
domluvím.“ Říkal: „Lidé potřebují práci po náletu...“ Já sem
vycházel. Tak jsem jí to řekl,
ona tam šla a on jí povídá:
„Heleďte, on nikam do Kraslic nepůjde, já ho vezmu ...
dám vám pro landratha dopis
a vezměte s sebou nějaké
máslo, nějaké vajíčko a že vás
tam posílám.“ Ona uměla perfektně německy psát, číst, česky, německy, jí to bylo jedno.
Uměla i švabach, kdežto my,
když jsme přišli do německý školy, my jsme to neznali,
tam se ještě psalo švabachem
… my jsme to omalovávali …
až potom to zrušili a udělali
takovou německou latinku, to
bylo potom „deutsche normal
Tschech“ ... to už nám bylo
hej potom ... to byly samý klikyháky, tři „s“ měli, dvě „vé“,
dvojité wé, normální „vé“, to
se četlo „ef“, dvojitý „vé“, to
se četlo „vé“, ostrý „es“, to se
psalo nahoru dolů a takhle …
a pak bylo jedno „es“ a takové to zakroucené a s tím jsme
začínali v německé škole, to
jsme neznali vůbec. Němci to
znali, oni to měli…
Jak to dopadlo v tom Stříbře potom?
No, tak ten landrath to povolil, že se můžu učit u nás ... já
jsem to měl, jak on říkal, na
dva měsíce že bere na zkoušku,
než sepsali smlouvu. To dělali
... když se člověk nehodil, tak
ho nevzali. Že mě vezme jako
pracovní sílu … aby nemohl
nikdo nic říkat a za dva měsíce

to usne, to už se nebude nikdo
o mě starat a pak se sepíše
smlouva … tak jsem se mohl
začít učit … jezdil jsem do Stříbra do školy rok, potom jsem
šel do Škroupovky do Plzně
naproti tomu krajskému … to
nebyl tehdy krajský národní
výbor, to bylo ředitelství státních drah, ta budova …
Co můžete říct o Dobřanech
z elektrikářského hlediska?
No, z elektrikářského hlediska – to bylo po náletu všechno jen tak splátované. Potom
v padesátém roce jsme dělali
rekonstrukci celých Dobřan,
to se jenom tak zkroutily,
navazovaly dráty, poněvadž
to bylo zpřetrhané. Pro mě to
byla práce normální – dělal
jsem s Francouzem a ještě se
spolužákem Vokáčem. V té
horní škole, kde je teď knihovna ... nás potom přestěhovali
tam nahoru, poněvadž hned,
jak Němci zabrali Dobřany,
tak tam byli usídlení takzvaní národní hosté, Besarabové,
těch byl plný „okresák“, plná
škola, a když je potom vystěhovali, tak to bylo všechno samé
štěnice, museli to všechno
vysířit, a když se to vyčistilo,
tak nás potom všechny přestěhovali nahoru. Potom tam byl
nějaký štáb letectva … taky
tady to letadlo padlo … ty třídy
byly jako přepažené heraklitem a dělaly se tam elektrické
rozvody a byly tam kanceláře,
tam seděly ženské u psacích
strojů … Bylo to nějaké velitelství ... a ti piloti, kteří se cvičili, bydleli u „Liďáku“ vzadu

... no a taky tam jeden chodil
s holkou, nebudu ji jmenovat,
protože už je teď stará, ale ještě žije, ona byla starší než já.
Ta chodila s jedním letcem, já
je viděl, když jsem šel do kina,
jak se „muchlovali“ v té ulici ... jak je Šlégl a Kozický …
Šel jsem do kina, to bylo pro
mládež, odpoledne ... asi půl
filmového představení hráli
a najednou zhaslo kino, elektřina zhasla a přišli a hlásili,
že spadlo letadlo, že přetrhli
nějaké vedení. Ta holka bydlela v ulici Krále Jiřího a ten
letec se tam začal předvádět
s tím svým cvičným messerschmidtem a od těch luk - ony
ty rodinné domky tam ještě
nestály, jak bydlí pan Sobotka
… a on tam vzal do toho vršku
nad střechama ... a asi u toho
třetího domku chytil křídlem
za štít, rozplácl se tam a shořelo to. To jste měli vidět, my
kluci hned jak jsme to slyšeli,
jsme tam vyrazili po chodníku, a tam, jak bydlí Sobotkovi,
jsme mohli stát a dívat se a to
už to bylo shořelé ...
Přežil to?
Kdepak, to nemohl, letěl nízko a nemohl vyskočit. On ani
padák možná neměl ... shořel
tam.
(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
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ROZHOVOR SE SKUPINOU ASMODEUS
Skupina Asmodeus získala Anděla v kategorii HARD & HEAVY za album PAST NA DAVIDA KLEINERA.
te mladším posluchačům? Bojujete ještě někdy s odporem
k metalové hudbě?
Jo, jo, my tyhle zákazy pamatujeme. Také jsme byli na černé
listině. Skoro všechny staré kapely na ní byly. V dnešní době
s žádným odporem už nebojujeme. Dnes se všechno točí kolem
byznysu, a když budeš velmi slušně navštěvovaná kapela,
budou se k Tobě všichni hlásit, jako největší přátelé. Obě strany vydělají. Pokud na Tebe nikdo nechodí, ani pořadatel o tebe
neprojeví zájem. Podívej, jaký byznys je Kabát, který začínal velmi tvrdě. Asmodeus je klubová kapela, nejsme „komerční produkt“ a hodíme se přesně do rockových klubíků pro sto nebo
sto padesát lidí. Tam je naše síla, náš prostor, tam s nikým
nebojujeme, tam jsme doma, tam si to s našimi fanoušky užíváme.

zdroj: www.cenyandel.cz
Asmodeus - démon a představitel zla přebírá cenu nazvanou “Anděl” - není to protimluv?
Ale vůbec ne. Asmodeus je sice hebrejský ďábel, nicméně
smyslnosti a přepychu, takže je v podstatě krásný jako Anděl…
smích.
Ale vážně - gratulujeme k získání ceny Anděla. Nebyli jste
nominováni poprvé - jak to, že to letos konečně vyšlo ;-) ?
Díky za gratulaci. První nominaci jsme získali v roce 2006 za
album Řetěz kritických událostí a tehdy těsně prohráli. Nicméně jsme si odnesli zkušenosti, které jiným způsobem nezískáš.
Byla to jakási příprava a motivace pro novou desku. Samozřejmě
zásadní a nejdůležitější je, aby se dílo podařilo, protože pokud
nebude CD obecně kvalitní, můžeš mít zkušeností kolik chceš
a nebude ti to nic platné. Každopádně platí, že hlavní práce
začíná až po vydání, kdy musíš investovat neskutečné množství
energie do reklamy a propagace. Co s deskou, o které nikdo
neví? Jako kdyby nebyla. V tomto směru nám velmi vydatným
způsobem pomáhá vydavatel František Březina ze Sušice a jeho
firma Magick Disk Musick. Zaslouží poděkování a absolutorium
za odvedenou práci.
Mohli byste pro naše čtenáře vysvětlit název alba, za které jste dostali Anděla? Je to jen jiný boj dobra se zlem tak,
jak ho známe z pohádek?
Svým způsobem ano. Nějaká spravedlnost přeci musí být,
někdy se rozuzlení dočkáme dříve, jindy později. My jsme prostřednictvím imaginární postavy „zloducha“ Davida Kleinera, vyjádřili názor a zaujali postoj ke všem kauzám z podsvětí
i nadsvětí organizovaného zločinu, propojení vlivných podnikatelů s politiky a lobbisty, propojení s policií, se soudci a právníky, kteří dokáží obhájit vrahy, zbohatlíky, podvodníky a vysekat
naprosto regulérní zločince ze všech trestných činů, a ještě se
navíc smát všem do ksichtu. Je to někdy k vzteku, jak peníze
vládnou světu. Každý den o tom čteme, každý den vyplouvají na
světlo další a další kauzy. Takhle to přece není možné. Museli
jsme s takovým člověkem, takovým podobným Kleinerem, kterých po celém světě běhá tisíce, nějak zatočit. Když se nebojí
ničeho ve světě, kde korupce vládne, bude se bát alespoň své
vlastní smrti!!
Kolik kapel ještě pamatuje přehrávky a zákazy svých skladeb - jak tyto zvrácenosti komunistické cenzury vysvětluje-
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V době vašeho vzniku se hrál v rádiu a televizi Karel
Gott, Zvonky štěstí, Holky z naší školky a podobné normalizátorovanky. Vedle toho existovaly kapely metalového
úsvitu jako Arakain, Root, Master’s Hammer a další. Co
Vám dalo popud k založení kapely a čím to, že se stále
držíte?
Arakain, Citron, Vitacit, Titanic byla velká čtyřka, na kterou jsme chodili, když nám bylo šestnáct. Líbila se nám takhle
muzika, tahle kultura a komunita lidí. Říkali jsme, takhle nějak
bychom chtěli třeba někdy hrát. Každý jsme jednou za život
teenagerem a nás to chytlo v téhle předrevoluční době. Root,
Debustrol nebo Master´s Hammer vznikly jen těsně před námi
a odehráli jsme spolu spoustu vystoupení. A jakou máme nebo
měli jsme motivaci? No přeci vyhrát Anděla, to dá rozum…..teď
už to můžeme klidně zabalit …..smích.
Metalová hudba měla v období okolo převratu status tvrdé alternativní muziky pro nekonfekční posluchače - jak je
na tom dnes? Kdo jsou dnes vaši posluchači?
Dnes naši fanoušci poslouchají všechno, řekl bych, že si
dokáží odnést z každé kvalitní muziky něco. Prostě poslech
napříč žánry. Metalový fanoušek je vnímavý a náročný posluchač, jen tak se nenechá opít rohlíkem a vodit za nos. Je velmi
inteligentní a to je bezva. Ceníme si toho, že jsme ho zaujali
právě naší hudbou.
Otázka na Romana Houšku: Mám slabost na metalovou
hudbu, oceňuju brilantní kytaristy a basáky, ale stejně
nakonec v němém úžasu zírám na metalové bubeníky. Co
Tě přivedlo k bicím, jaké jsou Tvé vzory?
Asi od 13 let jsem poslouchal tvrdou muziku a toužil jsem
do něčeho řezat :) Bicí to jasně vyhrály! Vzorů mam hodně ale
zásadní byl asi bubeník Sepultury Igor Cavalera.
Roman Houška: Co doporučíš mladým bubeníkům? Mohou
začít někde v Dobřanech?
Co já vím, tak v Dobřanech výuka na bicí není a nebo alespoň
nebyla. A doporučuji spíš se stát zpěvákem. Ten už dávno sedí
na baru, když já tahám hromadu krámů … :)
Děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Rozhovor vedl
mailem Jakub Urbanec s pomocí Václava Hrdonky.
Více o kapele Asmodeus naleznete na:
www.bandzone.cz/asmodeus
www.asmodeus.info

KULTURA

KNIHY PRO DĚTI
ŠMIKMÁTOROVÁ Pavla:
Víš, co jíš?
Co tě neposílí, to tě zabije,
aneb Dětská kuchařka bez
nebezpečných éček a chemie.
V této zdravé kuchařce naleznete.
20
komiksů
odhalujících
postup výroby nezdravých jídel, ze kterých se vám zvedne
žaludek.
20 úžasných receptů na přípravu zdravé varianty nezdravých jídel, na které se vám
budou sbíhat sliny.
20 rad, jak být fit až do stáří.
10 nepostradatelných orgánů
lidského těla.
2
přehledné
anatomické
„mapy“ lidského těla se všemi
důležitými orgány.
1 chytrou paní doktorku, která si ví se vším rady.
Bonus – tabulku nejpoužívanějších „éček“.

DRIJVEROVÁ Martina:
Kouzlo Voodoo
Anna a Jan musí odjet z domova kvůli epidemii neštovic,
a tak se vydávají na cestu za
tetičkou, která žije v osamělém sídle vysoko v horách.
Ne nadarmo se mu říká Orlí
hnízdo.
Anna se těší, jak si bude
vyšívat a zdokonalovat se
ve francouzštině, zato Jan
se nemůže dočkat, až uvidí
všechny trofeje po strýčkovi,

který cestoval po celém světě.
Ani jednoho však nenapadne, že je čeká dobrodružství,
ze kterého jim budou hrůzou
vstávat vlasy na hlavě. Podaří
se jim vyváznout se zdravou
kůží? A pomůže jim starodávné a nebezpečné kouzlo
voodoo z ostrova Haiti?

REEVE Philip:
Zajatci parukových ostrovů
Potrhlá dobrodružství
Oliver vyrůstá v rodině dobrodruhů – vždyť jeho rodiče se
seznámili na Mount Everestu!
Největší dobrodružství ho ale
teprve čeká… Jednoho dne se
vynoří z vody u jejich domu
ostrovy, které tam předtím
nebyly. Oliverovi rodiče neváhají a jdou je prozkoumat.
Najednou jsou rodiče i ostrovy
fuč. Oliver se okamžitě vydává
na záchrannou výpravu.
PAULOVÁ Lucie:
Elvíra
Strašidlo z kontejneru
Elvíra je normální běžné kontejnerové strašidlo. Kontejner
je její domov. Živí se odpadky
a taky je dovede zužitkovat. Je
zvídavá, mlsná, nešikovná, ale
vynalézavá a má dobré srdce.
Dovede i číst a vlastní dokonce jednu knihu: Průvodce Prahou. Díky ní zná město jako
svoje boty a vyráží na toulky
za jídlem a dobrodružstvím.
Tak se jedné noci seznámí
s šišlavou fretkou Brunem
a stanou se z nich nerozluční
přátelé. Jenomže jejich kontejner je ohrožen podivnou
bytostí z dávných temných
příběhů a Elvíře nezbývá, než

aby se vypravila do knihovny
najít způsob, jak se jí zbavit.
Během nebezpečné výpravy ožívají tajemné postavy ze
staré Prahy a Elvířino veliké
dobrodružství začíná.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
MACH David:
Deník kantora
aneb Učitel, ten tvrdý chleba
má
Skutečné příhody na střední
den po dni! Diagnóza? Učitel.
Jsou postavičky za katedrou
ulejváci, nebo nedocenění pracovníci? Zažívají muka, nebo
zábavu? Názory se různí.
Prožijte školní rok den po dni,
vážně i nevážně a zjistěte to
sami. Nahlédněte pod pokličku každodenní práce pedagoga a tajuplného dění na takové „normální“ škole.
Žádná fikce, ale realita! Pozor!
Hrozí vykloubení bránice!

POSPÍŠILOVÁ Jarmila:
Katedrála z písku
Příběh o rodině, která působila jako vzor dokonalosti
a spořádanosti, a přece přišla
smršť.
Manželé Magda a Boris Minářovi žijí přechodně kvůli
rekonstrukci domu na chalupě v malé vesnici bez veškerých civilizačních výdobytků,
na které jsou zvyklí. Nepohodlí, starosti s rekonstrukcí
a profesní problémy se brzy
promítnou do vzájemné komunikace. Po jedné z prudkých
hádek skončí Boris v nemocnici. Důvody neshod se rázem
stanou malichernými. Magda

i Boris hledají cestu ke smíření, a když se zdá, že je vše
odpuštěno a zapomenuto,
objeví se pověstný kostlivec ve
skříni.
ČERNÝ Vojtěch:
GROFOVÁ Kateřina:
Děti a emoce
Učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity. Určeno dětem, rodičům
a pedagogům.
Poselstvím této knihy je pomoci rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují
tak jejich emocionální život.
Na pozadí krátkých emočně
zabarvených příběhů dvou
rodičů a jejich čtyř dětí jsou
představeny
nejdůležitější emoce, se kterými se my
i naše děti setkáváme.
Noty, texty, karaoke verze.
DAMHAUG Torkil:
Slepá skvrna
Psychologický thriller o krutosti a temnotě lidské duše.
Září 1996. Jo, dospívající
dvanáctiletý chlapec, tráví se
svou rodinou prázdniny na
Krétě. Slunce, moře, krásné
dívky. Mohlo by to vypadat
jako splněný sen…
Damhaug
vás
nenechá
vydechnout, ale umí i přesvědčit, že jeho spletitý příběh
by mohl být pravdivý a že by
se mohl odehrát kdekoli na
světě. Slepá skvrna překvapí důmyslností, hloubkou
psychologického vhledu. Je
to něco víc, než jen obyčejná
a dobře prodejná detektivka.
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4.C v knihovně
Dne 16. 4. 2015 jsem byla se školou (třídou 4.C) v knihovně.
Probírali jsme detektivky. Měli jsme z obrázku vybrat vetřelce,
který nějak nesouvisí s detektivním vyšetřováním, např. fajfka,
pouta, detektivové, mikroskop… Moc jsme si to užili. Dostali
jsme papír a na něj jsme ve skupinkách psali slova, která nás
napadla s detektivkou. Pak jsme zapsali do podvojného deníku
citaci a svůj komentář. Na čtvrt hodinku jsme si četli.
Magdaléna Grünthalová, 9 let

Těší nás, že paní učitelky využívají ke školní výuce prostory dětského oddělení Městské knihovny. Na fotce třída 4. C paní učitelky Urbancové.

SVATOVÍTSKÉ
SLAVNOSTI

13. června 2015 / Náměstí T.G.M.

WESTERNOVÁ LEGENDA JE ZPĚT

14:00–14:30

Jalapeňos Percussion (Amberg)
– bubenická show

Vystoupení mládežnického orchestru KUFR

16:00–17:30

AC/DC revival band – Špejbl’s Helprs

Prezentace westernového městečka Pullman City

18:00–19:30

Extra band revival (Jarda Soukup, Radek Zíka)

20:00–21:30

The End of Colours - The Doors Revival

22:00–24:00

Lucie revival

Mistr světa v lasování a vynikající jezdec a trenér

Ukázka špičkového výcviku koně amerického plemene Quarter Horse

Leoš Holcknecht slavnostně zahájí provoz obnovené

Práce s lasem a bičem v americkém i mexickém stylu

dobřanské jízdárny!

Dobřany, 8. května 2015 od 15 hodin
Jezdecká hala v Tyršově ulici

Vstupné: předprodej 70 kč/ děti do 12 let 40kč
na místě 90 kč/ děti do 12 let 50kč

Předprodejní místa: Informační centrum Dobřany, Náměstí T.G. Masaryka 5 a Kavárna ve Studijní a vědecké knihovně Plz. kraje, Smetanovy sady 2

13.–14. června 2015 / školní jídelna ZŠ Dobřany

Na tento mimořádný zážitek zvou Stáj A1/1 Jan Košťál, Rehabilitační jezdecký oddíl TJ Slavoj a Jezdecká společnost Dobřany.

10:00–16:00
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Dobřanské pohledy 2015 – výstava

KULTURA / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Dobřanská galerie

Městské kulturní středisko Dobřany ve spolupráci s dalšími
místními organizacemi zve všechny malé i velké na

DEN DETÍ
ˇ
A ZAHÁJENÍ KOUPACÍ

sobota

SEZONY

30. kvEtna
2015
ˇ

ˇ
ˇ
Start v infoRMACNÍM
STREDISKU
ˇ
na NámEstí
T.G.M.
od 13:00 do 14:30 hodin.

Přijďte se podívat do Dobřanské galerie na zajímavou výstavu,
kterou jsme připravili při příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války.
K vidění je mnoho zajímavých dobových předmětů a dokumentů. Nechybí ani fragmenty letounu Avro Lancaster Mk. 1,
jež se zřítil za Dobřany při náletu v dubnu 1943. Zajímavá je
i sbírka pamětních odznaků „Hubertovy jízdy“ 4. dragounského
pluku. Výstavu můžete navštívit do 12. června 2015.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

Každý účastník obdrží mapku s trasou, na které jsou pro děti připravena různá
stanoviště se soutěžemi. Trasa končí na biotopu Kotynka.
Za bezpečnost svých dětí v průběhu celé akce zodpovídají rodiče.

SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY
srdečně zvou rodiče žáků 1. a 2. stupně na cyklus besed

Kavárna po škole
2. 6. 2015

Puberta a dospívání

Manželé Mgr. Jan Betlach a Mgr. Tereza Betlachová
Oba manželé pracují jako psychologové v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech,
Mgr. J. Betlach s dětmi a Mgr.T. Betlachová s dospívajícími.
Mgr. J. Betlach provozuje vlastní psychoterapeutickou praxi pro dospělé v Plzni
a Mgr. T. Betlachová se věnuje se zážitkové pedagogice, v práci s dospívajícími
má bohaté zkušenosti.
Je-li vše v období dospívání v pořádku, pak děti už nechtějí být dětmi. Pozvolna se
stávají nezávislejšími na rodičích, přestávají být vůči nim bezmezně loajální, ztrácejí
svoji dětskou něhu, hravost a naivitu. Osamostatňování se od rodičů je proces náročný
pro obě strany.
Budeme mluvit o tom, co se v tomto období v mladých lidech odehrává.
Vysvětlíme si, jaké důvody má jejich vzdor a rebelství a také to, jak k tomuto chování
přistupovat ve výchově. Co vše bychom měli pubescentům tolerovat a dovolit?
Poznáme, jestli z dítěte nevyroste delikvent? Co mladý člověk od rodičů potřebuje?
Počítáme s vašimi dotazy, můžeme hovořit o konkrétních situacích, které jako rodiče
dětí zažíváte.

Příští téma: … je na Vás, milí rodiče. Čekáme od Vás odpověď na otázku, zda
v Kavárně po škole pokračovat v dalším školním roce, a pokud ano, která témata
by Vás zajímala. Můžete nám to sdělit jakkoliv, třeba i na výstavě Dobřanských
pohledů 12. – 14. 6. 2015 ve školní jídelně.

od 17.00 do 19.00 hodin
učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618)
vstup zdarma do počtu volných míst
malé občerstvení zajištěno
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2015
Vyhlašovatelé a pořadatelé:
Městské kulturní středisko Dobřany
a Základní škola Dobřany
Téma:

KVĚTY

1. Výtvarná soutěž
garantky soutěže: Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním
výtvorem v daném tématu zpracovaném libovolnou
technikou, dvojrozměrným i trojrozměrným (např. malba,
kresba, koláž, textilie, keramika, dřevořezba, ...). Soutěžní
práci je nutno označit (ze zadní strany či visačkou)
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem
soutěžní práce.

Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapacity výstavy
a označit je jako nesoutěžní.

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce

Uzávěrka soutěže: pátek 29. 5. 2015

2. Literární soutěž

Soutěžní práce je možno osobně předat
v sekretariátu Základní školy, příp. zaslat poštou
(Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41
Dobřany – zásilku prosím označte výrazem
Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480
(MěKS Dobřany), či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem
v daném tématu zpracovaném v libovolném slohovém
útvaru (např. popis, esej, úvaha, líčení, povídka, pohádka,
báseň, fejeton, ...). Rozsah práce je maximálně 2 strany
strojopisu formátu A4, je možno ji zaslat také e-mailem přímo
na adresu garanta: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz.
Soutěžní práci je nutno označit jménem a příjmením autora,
soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

Vyhodnocení soutěže a výstava:

garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek
12. 6. 2015 v 15:00 hodin v budově školní jídelny
ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni účastníci
soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky
nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná
veřejnosti v sobotu 13. 6. a v neděli 14. 6. od 10:00
do 16:00 hodin.

Právo zveřejnění:
S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé
vyhrazují právo zveřejňovat soutěžní práce s tím,
že odevzdané soutěžní výtvory přecházejí do
majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména ve
výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s pořadateli
jinak). Autorská práva zůstávají zachována autorovi
soutěžních prací.

strana 12

3. Fotografická soutěž
garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevnými
nebo černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně
9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo větší). Fotografie
je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením
autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Rozhovor s Janou Šístkovou
Před nedávnem se konalo ústřední (celostátní) kolo
Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu v Turnově. Prozraď našim čtenářům, jak jsi na soutěži uspěla,
jaká byla tvoje příprava, co jsi
zpívala a jak se ti v Turnově
líbilo?
V Turnově na celostátní soutěži se mi moc líbilo. Potkala jsem
se tam s několika kamarády ze
soutěží, a dokonce i s budoucími spolužáky. Zpívala jsem tři
písničky – Zvolenovcí chlapci,
Povedz, že mi povedz a Wenn
mein Bastienne. Na soutěž jsem
se připravovala s pančelkou Klárou Vlahačovou-Kartákovou při
hodinách v hudební škole a pak jsme korepetovaly s učitelkou
klavíru Míšou Svobodovou, za to jí patří velký dík. Měla jsem větší
trému než jindy. Spadlo to ze mě, až když jsem odcházela z pódia.
Věřila jsem si na nějaké umístění, ale že to bude 1. místo, to jsem
netušila. Když vyhlašovali výsledky, byla jsem napjatá, a když
přečetli mé jméno, říkala jsem si, konečně…
Tato soutěž je čtyřkolová (školní, okresní, krajské
a ústřední) a jednou za tři roky ji vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Tuto soutěž jsi absolvovala
již třikrát. Jak jsi dopadla v předchozích letech?
Poprvé, v roce 2009, jsem v okresním kole byla první, ale bez
postupu do krajského kola. Za další tři roky jsem se dostala
dál. Z okresu jsem postoupila do kraje, kde jsem byla první, ale
opět bez postupu dál. V letošním roce jsem prošla základním
a okresním kolem na 1. místě. V krajském kole jsem vyzpívala
1. místo s postupem do celostátního kola. Byla jsem šťastná,
že to konečně vyšlo a já se do celostátního kola dostala. Byla to
poslední šance.
Za osm let studia zpěvu na naší škole jsi ovšem úspěšně
absolvovala celou řadu dalších pěveckých soutěží. Víš, kolik
jich vlastně dohromady bylo? Která byla pro tebe nejtěžší,
na jakou vzpomínáš nejraději a kterého soutěžního úspěchu
si vážíš nejvíce?
Soutěží bylo opravdu hodně, ani nevím kolik. Jenom když
spočítám diplomy, co mám na zdi, je jich 16, ale jsou tam jen
některé. Nejtěžší soutěží byla Duškova pěvecká soutěž v roce
2010. Poprvé jsem totiž zpívala německou písničku. Nejraději vzpomínám na soutěž Karlovarský skřivánek a na „kotelnu“,
kde jsme se rozezpívávaly. Vážím si všech úspěchů, ale nejvíc
asi mezinárodní soutěže Pro Bohemia Ostrava 2015, kde jsem
soutěžila i se studenty konzervatoří a byla jsem druhá.
Měla jsi ke zpěvu vztah od útlého dětství, nebo tě někdo
ke zpěvu přivedl?
Doma jsem zpívala ve vaně, jako asi kdekdo. Na naší chatě
jsem pak jen tak zpívala se svým kamarádem Ondrou Rumlem
ze sektoru E45. Jinak jsem se zpěvu nevěnovala. Při prvních
postupových zkouškách na flétnu jsem kromě hraní zpívala jednu písničku. Tady pančelka Klára mě tam slyšela a pak už to
šlo rychle. Zeptala se rodičů, já začala chodit na zpěv a bylo to.
Pančelko, jste můj vzor, mám Vás ráda, jste super.

Tento rok jsi úspěšně složila přijímací zkoušky na konzervatoře v Praze i Plzni. Upřednostnila jsi Plzeň. Jak se
těšíš? Co od studia očekáváš a jak vidíš svoji budoucnost
řekněme za deset let?
Na konzervatoř se moc těším. Asi to nebude jednoduché, ale
znám už několik budoucích spolužáků a těšíme se na sebe. Co
očekávám? Chci se naučit nové věci. Ráda bych učila v hudebce
a předávala dál své znalosti. Možná to dopadne jinak a budu
zpívat v opeře, ale to je ještě daleko. Fakt nevím, uvidím. A kde
se vidím za 10 let? Možná na dovolené.
Na závěr bych moc, moc, moc chtěla poděkovat panu řídícímu
Janu Vozárovi, který ač prý nemá zpěváky moc rád, mě 7 let
skvěle doprovázel na klavír.
Velké díky patří pančelce Kláře Vlahačové-Kartákové za její přístup, trpělivost při učení textů a jsem ráda, že si mě našla.
Děkuji všem svým kamarádům z folklorního souboru Vozembach a z orchestru Macarát. Mám vás všechny ráda a těším se
na naše další hraní.
Za velkou podporu a prakticky 100% účast na všech soutěžích,
při kterých jsme najezdili přes 6 000 km, děkuji svým luxusním
rodičům.
Milá Janičko, přeji ti hodně krásných chvil spojených s hudbou,
ať nadále děláš radost sobě i všem posluchačům, ve studiu na
konzervatoři štěstí na dobré profesory a nezapomeň na naši
Základní uměleckou školu v Dobřanech.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

MATERSKÁ
ˇ
ŠKOLA
ˇ
DOBRANY

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
a Mateřská škola Dobřany

ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany

vás srdečně zvou na

ŠKOLNÍ

AKADEMII
úterý 26. května 2015
17:00 hodin
Káčko Dobřany
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Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(29. 3. 2015 ZUŠ B. Smetany Plzeň - zobcová flétna)
M. Vozárová
Šárka Samcová
Inka Radějová
Anna Umnerová

1. místo
2. místo
3. místo

kategorie 0.
kategorie II.
kategorie I.

E. Šustrová
Kristýna Vápeníková
1. místo
Stella Doubková
2. místo
Anna Marie Klinkovská 3. místo

kategorie IV.
kategorie 0.
kategorie II.

J. Faltýnová
Markéta Regentová
Veronika Dvořáková
Erika Hessová
Zuzana Sobotková
Jana Krajčovičová
Magdalena Plšková

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

1.
1.
1.
2.
2.
3.

místo
místo
místo
místo
místo
místo

IV.
V.
V.
V.
VI.
VI.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v 9. ročníku soutěže Plzeňský akordeon - sólo, komorní hra
(28. 3. 2015 ZUŠ B. Smetany Plzeň)
P. Vacek
Ladislav Bouřil
David Brant
Šimon Mertl
Antonín Šneberger
Josef Šneberger

1.
3.
3.
4.
9.

místo
místo
místo
místo
místo

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

Zpěváci naší ZUŠ uspěli
v mezinárodní konkurenci, i mezi
konzervatoristy!
Na začátku dubna se v Ostravě konal 13. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia 2015, která je vyhlašována každoročně pro žáky ZUŠ a konzervatoří v oborech: klavír, smyčcové nástroje, dřevěné dechové nástroje a sólový zpěv
a jejímž pořadatelem je Konzervatoř a Gymnázium L. Janáčka
v Ostravě. Napříč všemi obory se letos soutěže zúčastnilo na
230 soutěžících a z toho třetina přijela ze zahraničí, nejčastěji
z Polska a Slovenska.
Z naší školy se do Ostravy vypravili Adélka Bartoníčková,
Jana Šístková a Filip Brada a nazpět do Dobřan přivezli báječné
ceny. Adélka Bartoníčková, která soutěžila v 0. kategorii, cenu
první a zároveň titul laureáta. Filip Brada soutěžil v kategorii
3. a také on si vyzpíval první cenu, titul laureáta a zároveň
zvláštní cenu ředitelky Konzervatoře a Gymnázia L. Janáčka v
Ostravě. Jana Šístková soutěžila v kategorii 4., kde si poměřila
síly mimo jiné i se studenty konzervatoří z Kroměříže, Žiliny,
Bratislavy, Gliwicachu a Ostravy. “Přezpívala” ji jen studentka
konzervatoře v Ostravě a Jana si tedy přivezla krásnou druhou
cenu! Gratulujeme!!!
(Na rozhovor s Filipem Bradou se můžete těšit v příštím vydání Dobřanských listů.)
Jan Vozár – ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

V.
III.
IV.
II.
III.

pí uč. K. Vlahačová-Kartáková, Filip Brada, Jana Šístková, Marie
Kordíková, pí uč. Michaela Svobodová

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
Ladislav Bouřil

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih

v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(21. 3. 2015 ZUŠ B. Smetany Plzeň - příčná flétna)
(22. 3. 2015 ZUŠ B. Smetany Plzeň - klarinet)

v 13. ročníku mezinárodní interpretační soutěže
PRO BOHEMIAOSTRAVA 2015 v sólovém zpěvu
(10.-12. 4. 2015 Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava)

M. Vozárová
příčná flétna
Veronika Dvořáková
Klára Maxová

2. místo
3. místo

kategorie III.
kategorie I.

K. Vlahačová-Kartáková
Filip Brada
1. místo a titul laureát
Adéla Bartoníčková
1. místo a titul laureát
Jana Šístková
2. místo

K. Křemenák
klarinet
Tomáš Fink
Klára Sobotková

3. místo
3. místo

kategorie I.
kategorie V.
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ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
7. – 8. května 2015 / ZUŠ Mikulov
CELOSTÁTNÍ KOLO Národní soutěže ZUŠ ve hře na lidové
nástroje, komorní a souborové hře lidových nástrojů
– vystoupí dětská lidová muzika VOZEMBACH
10. května 2015 / 16.00 / Černošice - Mokropsy
STAROČESKÉ MÁJE
16. poberounské folklórní setkání – festival
– vystoupí dětská lidová muzika VOZEMBACH
12. května 2015 / 17.00 / koncertní sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
15. května 2015 / Státní hrad Nové Hrady
12. ročník mezinárodní interpretační soutěže
NOVOHRADSKÁ FLÉTNA 2015
16. května 2015 / 10.00-18.00 / koncertní sál ZUŠ
JIŔÍ STIVÍN – Improvizační dílna pro děti i dospělé
– vzdělávací pořad „Od středověku po současnost“ pouze pro
přihlášené
17. května 2015 / 10.30 / Náměstí v Rožmitále pod Třem.
FESTIVAL – ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
27. ročník festivalu dechový kapel a pohybových skupin
– vystoupí dětská lidová muzika VOZEMBACH
17. května 2015 /17.00 / kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích
JARNÍ KONCERT
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, součástí koncertu
je výstava dětských prací výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih,
Stromořadí 439, 334 41 Dobřany, tel./fax: 377 972 943, 736 472 478
e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz, www.zus-dobrany.cz, IČO: 70834903
Přejete si, aby vaše dítě trávilo svůj čas aktivně a tvořivě?
Aby zpívalo, tancovalo, malovalo či hrálo na hudební nástroj?
Aby se učilo v příjemném a moderním prostředí pod vedením
zkušených pedagogů?
Přijďte mezi nás!

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
do hudebního a tanečního oboru probíhá:

HUDEBNÍ OBOR – Dobřany
4. a 5. června 2015 (čtvrtek, pátek)
od 16.00 do 18.00, II. patro koncertní sál, ZUŠ Dobřany
TANEČNÍ OBOR – Dobřany
28. května 2015 (čtvrtek)
od 16.30 do 18.30 hodin, III. patro taneční sál, ZUŠ Dobřany
Na zápis přijďte i se svým dítětem.
Hudební obor bude otevřen pro školní rok 2015/2016 v Dobřanech,
Štěnovicích a Chlumčanech.
Taneční obor bude otevřen pro školní rok 2015/2016 pouze v Dobřanech.
Zájemci ze Štěnovic a Chlumčan se účastní zápisu v hlavní budově
v Dobřanech dne 4. a 5. června 2015.

19. května 2015 / 13.30 / Valdštejnská zahrada Senátu Parlamentu České republiky v Praze
1. ročník KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ
– vystoupí dětská lidová muzika VOZEMBACH, seniorský
pěvecký a taneční soubor DOBŘANSKÉ BÁBINKY
22. května 2015 /18.00 / taneční sál zámku Nebílovy
SLAVNOSTNÍ KONCERT žáků a učitelů partnerské
hudební školy Brežice ze Slovinska
24. května 2015 /10.30/ Masné krámy – Plzeň
SPOLEČNÝ KONCERT JIŽNÍHO PLZEŇSKA
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, ZUŠ Přeštice, ZUŠ
Stod, ZUŠ Blovice, ZUŠ Nepomuk a ZUŠ Starý Plzenec
26. května 2015 /17.00/ Káčko
ŠKOLNÍ AKADEMIE
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a MŠ Dobřany
28. května 2015 /14.00/ Pečovatelský dům Loudů Dobřany
VYSTOUPENÍ PRO KLUB DŮCHODCŮ
29. května 2015 /16.45/ kostel sv. Mikuláše Dobřany
NOC KOSTELŮ
– vystoupí dětský orchestr ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
29. května 2015 /18.00/ koncertní sál ZUŠ
SPOLEČNÝ KONCERT ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a ZUŠ
Taussigova 1150 Praha
– vystoupí žáci obou hudebních škol
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Pianistou roku 2015 se stal dobřanský rodák Tomáš Impellizzeri
Společnost PETROF a NEW YORK CAFE obnovila tradici barových pianistů a letos již potřetí pořádala soutěž „PIANISTA ROKU 2015“.
V letošním ročníku bylo z mnoha přihlášených vybráno 16 kvalitních klavíristů, které hodnotila tříčlenná porota, jejíž předsedou byl skladatel Petr Malásek. Soutěž je velmi rozmanitá, každé kolo má jiné téma. Hrála se popová, ale i vážná hudba, klasické a exotické tance.
Soutěžící reagovali na situace, jako je rvačka v baru, příchod pana prezidenta apod. Ve finálním kole se improvizovalo na čtyři vylosované
tóny. Soutěž pianista roku zároveň podporuje myšlenku pian na ulici, na nádražích apod. Cílem je přinášet radost a překvapení do veřejného prostoru. Vítězi a bývalému žáku naší Základní umělecké školy v Dobřanech Tomášovi Impellizzerimu jsem položil několik otázek.

mohl mít na to se dobře umístit. Mám zkušenosti, které klasický hráč (pianista zabývající se jen klasikou) nemá, a přesto se do soutěže takového zaměření hlásí. Dalším nemalým
důvodem bylo to, že „barové hraní“ a „gastrojazz“:) je disciplína
a kumšt, kterému se s velikou zálibou věnuji již několik let.
Také mě zajímalo, jak si poradím/poradíme se zadáními, které
nám porota na každé kolo nachystá. Během soutěže a hlavně ve
finálovém kole jsem se potkal s několika známými osobnostmi,
měl jsem tu čest např. s panem Suchým z Divadla Semafor,
herečkou Danou Morávkovou, jejím manželem – skvělým pianistou a skladatelem Petrem Maláskem a s herečkou/zpěvačkou Dášou Zázvůrkovou.

Kde Tě můžeme momentálně vidět – slyšet?
Pravidelně hrajeme v Kavárně Obecního domu v centru Prahy
v triu saxofon, basa (baskytara), piano - většinou pátky, soboty
a neděle. Dále mě můžete slyšet v JazzTime, převážně duo piano, zpěv. S dalším triem, zabývajícím se převážně hudbou, kdy
byl jazz ještě mladý, vystupujeme různě po ČR, a to ve složení
housle, zpěv, piano. Před rokem jsme natočili CD. Poslední akci
jsme měli v krásných prostorách zámku v Blatné. Sólově hraji
pravidelně v restauraci a vinárně Zlatý Had, restauraci Na Rozhraní, Národní kavárně a dále tam, kde je mě zrovna třeba:)
Co Tě baví na hraní v barech a restauracích?
Považuji to za velice příjemně a smysluplně strávený čas.
Mám rád komunikaci s hosty prostřednictvím hraní na piano.
Je třeba se rozhlížet, poslouchat, jakou řečí se u kterého stolu
mluví a na jakou muziku lidé reagují a dle toho vybírat repertoár. Není nad to, když se „práce“ stane koníčkem.
Kdo Tě do soutěže přihlásil a co Ti soutěž dala, popřípadě
vzala?
Do soutěže jsem se přihlásil sám z jakési zvědavosti, jak to
celé probíhá, a také proto, že jsem si skutečně myslel, že bych

Jak dlouho žiješ v Praze? S jakými pocity se vracíš do
našeho města?
Samozřejmě nezapomínám, odkud pocházím. V Praze bydlím
šestým rokem. V Dobřanech se moc nevyskytuji. Většinou jde
jen o krátkodobou návštěvu rodičů/příbuzných. Díky „kšeftům“ si nemohu dovolit být delší dobu mimo Prahu. Stačí jednou místo sebe sehnat někoho „na záskok“ a mohu přijít o to
hraní úplně. V týdnu jsem dopoledne ve škole, večer většinou
hraji a o víkendech hrajeme s triem v Obecním domě. Takže
nikam mimo Prahu moc nejezdím, a to ani v letních měsících či
o Vánocích. To bývá „kšeftů“ nejvíce. Samozřejmě když se vracíte do rodného města, každému naskočí vzpomínky, ale právě
proto, že žiji v Praze, tak jsem nastaven na hektický režim, při
kterém si nějak neumím najít čas na zavzpomínání si.
Uslyšíme Tě někdy v Dobřanech?
Již 15. června 2015 plánujeme též s dobřanskou rodačkou
Karolínou Tothovou koncert v koncertním sále ZUŠ J. S. Bacha
v Dobřanech. Těšit se můžete na hudbu různých žánrů ve
složení zpěv/piano, sólo piano. Moc se na koncert těším a kdykoliv jindy si při nějaké příležitosti u vás moc rád zahraju:)
Děkuji za rozhovor a popřeji Ti, ať Tě hudba stále baví a děláš
ji se stejným nasazením jako doposud.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

PLUS pro děti
Služba Plus pro lidi v krizové situaci poskytovaná Diakonií
Západ nedávno oslavila v Dobřanech své první narozeniny.
Díky finanční podpoře od Nadace rozvoje občanské společnosti
z prostředků VELUX Foundations může pomáhat i nadále, a to
dětem, mladým lidem, ale v návaznosti také dospělým zájemcům. Služba je poskytována na adrese T. G. Masaryka 282 každé úterý od 14:00 do 17:00. Krizovou interventku najdete v konzultační místnosti, umístěné v přízemí budovy. V budově sídlí
také další služby Diakonie Západ – Klub Echo pro děti a mládež,
Archa pro rodiny s dětmi a Jubilata pro osoby potřebující péči.
Součástí projektu PLUS PRO DĚTI však není jen ambulantní poskytování krizové pomoci, ale také realizace preventivních
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aktivit na Základní škole v Dobřanech, a to jak na prvním, tak
na druhém stupni. V současné době již proběhly preventivní
programy na téma kyberšikana a životní hodnoty a tzv. chodbové akce, neboli chodbovky. Cílem preventivních aktivit na ZŠ
není jen předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových situací, ale také navázání kontaktu s krizovým pracovníkem a zvýšení povědomí o službě.
Více informací naleznete na webových stránkách www.diakoniezapad.cz nebo facebooku Plus pro lidi v krizové situaci. Pro
osobní kontakt se můžete obracet na telefonní číslo 734 640
492 nebo e-mail: plus.dobrany@diakonie.cz.
Bc. Barbora Vladyková

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Junák – český skaut, středisko Zelený šíp Dobřany, z. s.

Zprávy z Jubilaty pro osoby
potřebující péči v Dobřanech
V dobřanské pečovatelské službě jsme měli během prvního
čtvrtletí roku 2015 napilno.
V měsíci březnu jsme poskytli dosud nejvyšší počet hodin
péče a zdá se, že naší doménou bude v Dobřanech péče o ty
uživatele, kteří potřebují vysokou míru podpory.
Samozřejmě to znamená, že potřebujeme mít funkční tým
pracovnic – takových, které mají pro svoji práci dostatek energie, ale i odborných znalostí. Také z tohoto důvodu se většina dobřanského týmu školila ve dnech 31. 3. a 1. 4. v kurzu
„Týmová spolupráce“. Další vzdělávání máme v plánu – už 17. 4.
nás čeká kurz „Manipulace s nepohyblivým a málo pohyblivým
klientem“ a na podzim roku 2015 pak základní kurz Bazální
stimulace.
Důležitou akcí bylo 7. 4. Jarní setkání s uživateli služby v Harmonii, které bylo prostorem pro náměty, připomínky a dotazy
uživatelů. Takové setkání nás čeká ještě 21. 4. v Loudů, to aby
možnost vyjádřit se měli opravdu všichni uživatelé. K této formě výměny informací se chceme pravidelně vracet – chceme se
takto scházet vždy jednou za tři měsíce. Jsme moc rádi, že tuto
možnost máme a také že nám tato setkání budou zpestřovat
děti z dobřanské mateřské školky svým vystoupením.
Kontakty:
Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péči
Náměstí T. G. M. 282, Dobřany, 334 41
Telefon: 773 683 197, e-mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz
Koordinátor služby:
Markéta Pinterová Dis., tel.: 773 683 197
Vedoucí služby:
Jana Šatrová, tel.: 733 141 900,
e-mail: jana.satrova@diakonie.cz

Skautské závody

Skauti a skautky ze střediska Zelený šíp se 10. 4. – 11. 4.
zúčastnili v Radnicích u Rokycan okresního kola Svojsíkova
závodu.
Závod byl ve stylu mezistřediskový filmový festival, kterého
se dále účastnily týmy například ze Dnešic, Přeštic, Příchovic,
Rokycan a další.
Každá družinka před závodem měla za úkol natočit o sobě
krátký film, který se promítal a hodnotil na zahájení závodu.
Dalším úkolem bylo vymyslet a nacvičit si vaření polévky na
otevřeném ohni, limit byl 1 hodina. I tuto disciplínu si mohli
závodníci nacvičit předem. Vše ostatní, co je čekalo, už bylo
překvapení. Děti si mohly otestovat své znalosti ze šifrování či
zdolat záludné otázky z historie skautingu. Nejhezčí a nejzajímavější disciplína byla rafting.
Naše středisko vyslalo do boje dvě družinky, jednu chlapeckou a jednu dívčí. A jak to dopadlo? Chlapecká družina Smolfousi skončila na 6. místě a dívčí družina Lišek na 5. místě.
Všem gratulujeme!!! Přestože družiny nepostoupily do krajského kola, všichni si závod užili a odnesli si mnoho skvělých
zážitků.
Šůta

Mateřské škole v ulici Loudů je 40 let
Vznik Mateřské školy Loudů (původně
Na Pančavě) je spjat s rokem 1975. Na místě, kde byly pouze lány polí, vyrostla tehdy
nová moderní budova s velikou zahradou.
Slavnostní otevření mateřské školy se
uskutečnilo 4. 5. 1975 za přítomnosti představitelů města, Okresního národního výboru Plzeň - jih, složek
Národní fronty a neunikli jsme ani pozornosti delegace soudruhů z tehdejšího Sovětského svazu z družební oblasti Suchoj
Log. Na nové zařízení se přišla podívat i široká veřejnost z řad
dobřanských občanů, zejména pak rodiče předškolních dětí.
Nová škola dostala název Mateřská škola 30. výročí osvobození. Její ředitelkou se stala paní Marie Bendová (Honzíková), která v této funkci zůstala celých 23 let, až do roku 1998,
kdy odešla na zasloužený odpočinek. V době svého vzniku
byla škola čtyřtřídní a v každé třídě bylo zapsáno 35 dětí. Součástí budovy byla i školní kuchyně. O to, aby malým strávníkům v mateřské škole opravdu chutnalo, se přičinily vedoucí
kuchařka paní Věra Dubová a vedoucí stravování paní Jana
Švarcová. Obě kuchyni vedly dlouhá léta, téměř po celou dobu
její existence.

Po odchodu Marie Bendové stanula v čele mateřské školy paní
Jana Kleisnerová. V lednu roku 2003 se škola stala samostatným právním subjektem. K další podstatné změně došlo v říjnu
2012, kdy byly dobřanské mateřské školy sloučeny, a vznikla
tak Mateřská škola Dobřany pod vedením Jany Kleisnerové. Za
40 let své existence prošla mateřská škola mnoha proměnami. Několikrát se změnila její koncepce a byly provedeny četné
vnitřní i venkovní stavební úpravy. Aby mohla být rozšířena
její kapacita, došlo ke zrušení kotelny a na jejím místě vznikla
v září 2009 třída pro 20 dětí. Brzy na to byla definitivně zrušena i školní kuchyně, aby mohla být v září 2014 otevřena další
třída s kapacitou 28 dětí.
V současné době je ve školní budově v ulici Loudů zapsáno
157 dětí. Ty jsou rozděleny do šesti tříd (pět tříd podle věku
dětí, jedna třída věkově smíšená). O děti pečuje 12 pedagogických pracovnic, asistentka pedagoga a 5 provozních zaměstnankyň. Výchovně vzdělávací práce probíhá podle Školního
vzdělávacího programu s názvem „Vláčkem sem, vláčkem tam,
s pohádkou svět poznávám.“
Jarmila Šteflová
učitelka MŠ Dobřany - Loudů
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Badatelské dny v projektu Regiopopulár
Projekt Regiopopulár (Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství) navázal na osvědčenou
tradici školních vědeckých dnů předchozího projektu Populár
hned třemi badatelskými dny – na ZŠ Dobřany (26. 3.), na ZŠ
a MŠ Letiny (9. 4.) a na ZŠ Zbůch (16. 4.).
Na dobřanské škole byl badatelský den koncipován tak, aby
se děti účastnily různorodých činností. Každá třída (v různém
pořadí) absolvovala tři badatelské aktivity.
První byl tzv. Badatelský blok – každý žák navštívil dvě vědecká stanoviště, kde se věnoval určité vědecké práci. Na stanovišti
Archimédes (připraveném ZŠ Letiny) si děti vyzkoušely výrobu
karteziánského potápěče, na stanovišti da Vinci I. stavěli žáci
samonosné mosty. Úkolem na stanovišti da Vinci II. (připraveném ZŠ Zbůch) bylo seznámit se se středověkými katapulty
a zkusit si střelbu. Na stanovišti Paracelsus děti vyráběly „zlato“
z vody a na stanovišti Newton se seznamovaly s mechanikou
a jednoduchými stroji. Firma COMTES FHT, a.s., připravila stanoviště Z. Jensen a F. W. Meissner, kde žáci pracovali s digitálním mikroskopem a „překonávali“ hranice dané fyzikálními
zákony. Na posledním stanovišti von Leevenhoek si žáci procvičili mikroskopování. V závěru každé činnosti pak vypracovali
jednoduchý kvíz, jehož klasifikace byla započtena do určitého
předmětu, a obdrželi certifikát úspěšnosti.

Druhou aktivitou byl dvouhodinový blok Brána jazyků,
v němž se žáci za pomoci metody CLIL (česko - anglickou formou) seznámili s J. Keplerem a astronomií a zábavnou formou
zkoumali či vytvářeli horoskopy.
Třetí aktivitou bylo zhlédnutí filmu „Příběh o původu všeho“,
v němž britský vědec Stephen Hawking srozumitelnou a zábavnou formou popisuje vznik a vývoj vesmíru.
Samy děti vyhodnotily „atomovými smajlíky“, že pro většinu
z nich byly aktivity přínosné a zajímavé, chválily zábavné tvoření horoskopů a ocenily i film s jeho digitálními efekty a jednoduché vysvětlení složitých vesmírných jevů.
Na partnerské školy do Letin a do Zbůchu potom vyjela pracovní
skupina ve složení paní učitelka Věra Hříšná, Filip Brada a Míša
Mafková a naučila děti těchto škol vytvořit periskop z tetrapaku.
Srovnání badatelských dnů na všech třech školách bylo přínosem pro realizační projektové týmy zúčastněných škol.
Odměnou pro žákovské mentory badatelských dnů bude
poslední dvoudenní badatelská exkurze, v pořadí sedmá, a to
v červnu do Brna, kde 19 našich žáků pod vedením paní učitelek Štěpánky Simbartlové a Pavlíny Kovářové, vedoucích technického kroužku, spolu s vrstevníky ze Zbůchu a Letin navštíví
brněnské science centrum VIDA.
Věra Hříšná a Jaroslav Šedivý

Jak vypadá lidský vlas v digitálním mikroskopu

Výroba zlata na alchymistickém stanovišti

Stavění samonosných Leonardových mostů

V ZŠ Zbůch - funkční kontrola periskopu
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Putování za pohádkou
a pokračování spolupráce škol
Základní škola se připojila k aktivitám projektu Plzeň 2015
– Evropské hlavní město kultury přijetím česko-německého divadelního představení Pohádkové putování – MärchenPilger-Reise v rámci Bavorských kulturních dnů.
Oč šlo? Vypravěč pohádek z Horní Falce Oliver a jeho česká kolegyně Jana putují po české i německé straně hranice,
navštěvují školy, v nichž otevřou své kufry plné hornofalckých
a českých pohádek a ty vypráví dětem v obou jazycích. Skvělé herecké výkony, nápadité aranžmá i napětí, jak pohádka
skončí, vzbudily určitě zájem našich čtvrťáků, kteří se již
připravují na návštěvu svých německých partnerů z Grundschule Obertraubling, a to 20. května. Naopak, na návštěvu
do sousedního Německa se vydají 9. května. Při obou návštěvách je čekají jazykové animace s česko-německou agenturou
Tandem, seznámení s prostředím partnerské školy a města
a určitě nějaké, hry, soutěže a především noví přátelé. Věřím,
že si dobře zapamatují pár německých slovíček, jimž se při
představení naučily.
Letošní výměna je spojena i s příjezdem několika školáků,
kteří již přešli z obertraublingské Základní školy (1. – 4. třída)
do Reálné školy (5. – 10. třída) a těšili se na známé z 2. stupně,
s nimiž 22. dubna společně navštívili plzeňské divadlo a muzikál Freddie Mercury. Tito němečtí žáci jsou pro nás zajímaví
i tím, že navštěvují na reálce volitelný předmět český jazyk.
V současné době má každý stupeň naší školy již svého
německého partnera. Vzhledem k zavedení povinné výuky
němčiny v 8. a 9. třídě nabývá tato spolupráce stále většího
významu.
Jaroslav Šedivý
ředitel ZŠ Dobřany

pem popovídaly či zazpívaly.
Potom se pan biskup naobědval ve školní jídelně, kde se
neplánovaně u stolu sešel i s panem starostou. Prohlédl si renovovanou varnu, ocenil její moderní vybavení a převzal od kuchařek dárek – dobřanský kynutý knedlík.
Nakonec jej na 2. stupni čekala beseda s redaktory školního
časopisu Podlavičník a s žáky 9. ročníku. Vysvětlil jim podrobně, jakým způsobem probíhá proces výběru a stanovení nového
biskupa, jehož by se měla plzeňská diecéze dočkat zřejmě na
podzim tohoto roku. Popsal jim, co je „náplní práce“ biskupa,
svěřil se jim s osobními radostmi i starostmi a se svými plány po
odchodu do „důchodu“. Popsal jim svoji životní cestu a hovořil
i o významu víry při formování jeho pohledu na svět. V závěru
žáky upozornil na důležitost rodiny a povzbudil je v jejich vztahu k učení.
Celý rozhovor bude otištěn ve školním časopisu Podlavičník.
Panu biskupovi děkujeme za vše dobré, co vykonal pro náš
region a jeho obyvatele, a přejeme mu pevné zdraví i po odchodu
na zasloužený odpočinek.
Jaroslav Šedivý
ředitel ZŠ Dobřany

Pan biskup navštívil také několik tříd, někde si s žáky zazpíval,
čtvrťákům dokonce zahrál na kytaru.

Návštěva biskupa ve škole
Plzeňský biskup Mons. František Radkovský požádal v rámci
vizitace dobřanské farnosti o možnost návštěvy naší školy. Rádi
jsme mu vyhověli a umožnili žákům, kteří o to projevili zájem,
neformální setkání s významnou osobností našeho regionu.
Návštěva se uskutečnila v pátek 10. dubna 2015.
Pana biskupa se nejdříve ujali senátoři z 1. stupně a provedli
jej budovou školy. Seznámili ho s jejím životem i se změnami,
kterými prošla. Zahrnuli také pana biskupa mnoha připravenými otázkami. Několikrát s ním vstoupili i do některých tříd, kde
o to žáci a učitelky projevili zájem. I tam si děti s panem bisku-

Po obědě ve školní jídelně si prohlédl moderní vybavení varny
a převzal dárek kuchařek - dobřanský kynutý knedlík.
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Výsledky voleb do školské rady

Zákonní zástupci žáků ZŠ Dobřany zvolili ve volbách nové
školské rady na období 2015 – 18 ve dnech 16. 4 a 22. 4. 2015
ze tří kandidátů paní PhDr. Radku Felzmannovou (123 hlasů) a pana Pavla Brejchu, M.B.A. (119 hlasů). Děkuji paní
Jaroslavě Denkové, třetí kandidátce, za účast ve volbách,
také získala silnou podporu voličů (84 hlasů).
Nová školská rada se sejde k ustavujícímu jednání v úterý
26. 5. 2015.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Zahrádkářské rady a zajímavosti
Ovocná zahrada se v květnu zelená, vše bujně roste a kvete, radost pohledět. Den je stále delší a delší,
slunce začíná výrazně stoupat nad hlavu a hřát, denní teploty rostou, i když do tzv.“ledových mužů“ před
polovinou měsíce musíme stále počítat s možností
přízemních mrazíků. Květen bývá na srážky bohatý, ovšem někdy
jsou značné výkyvy v počasí, proto se bez občasné zálivky hlavně nové výsadby neobejdeme, zejména drobné ovoce je vhodné
v době přísušku hojně zavlažovat. Jarní období je v ovocné zahradě velmi hektickou dobou, čeká nás mnoho práce a rozhodně se
nebudeme nudit. Nesmíme zanedbat ochranu proti chorobám
a škůdcům, ta je pro zdárnou úrodu velmi důležitá. V průběhu
měsíce nezapomeneme vyvěsit feromonové lapače nejrůznějších
obalečů – švestkový, jablečný, východní, vrtule třešňová. U jabloní nám bude lapač signalizovat výskyt škůdce pro další chemický
zásah, taktéž u slivoní, již samotný lapač nám při každoročním
používání dokáže omezit červivost švestek. Začínají se objevovat
mšice na ovocných plodinách, hlídáme výskyt a hubíme přípravkem Pirimor. Po odkvětu hrušní je čas na ochranu proti rzi hrušňové postřikem. Také u meruněk 10 až 14 dní po odkvětu provádíme ochranu proti hnědnutí listů fungicidem a opakujeme do
14 dnů. Záhony jahod pravidelně zavlažujeme a odplevelujeme
pouze vytrháváním – neokopáváme, pokud hrozí nebezpečí přízemních mrazíků, porost ochráníme netkanou textilií.
V zeleninové zahradě vyséváme řepu salátovou, karotku,
fazole, bob zahradní, špenát novozélandský, teplomilné tykve, okurky, melouny. Pro letní sklizeň je možno vysévat ledový
salát, který je odolný k vybíhání do květu. Vysazujeme polorané odrůdy kedluben, květáku, letní kapusty. V druhé polovině
května sazenice papriky, lilku, předpěstovanou sadbu okurek,
rajčat a celer hlíznatý a řapíkatý. Do foliovníků vysazujeme rajčata, papriky, salátové okurky, lilky. Sklízíme hlávkový salát,
ředkvičky, kopr, chřest, špenát a reveň. Pokud jsme v dubnu
nezaseli mangold, máme čas do poloviny května. Vysázenou
bazalku pravidelně zaléváme a můžeme vysít listovou čekanku
pro předpěstování sazenic.
V okrasné zahradě dokvétají cibuloviny, kvete většina okrasných keřů a první trvalky, v plném květu je i skalka. Trvalky podle potřeby okopáváme a přihnojujeme. Vysoké trvalky
a letničky vyvazujeme k opěrám. Počátkem měsíce vysazujeme
mečíky, jiřinky a další hlíznaté teplomilné rostliny. Po přechodu
mrazů sázíme předpěstovanou sadbu letniček, choulostivých
na nízké teploty.
Přímo na místo vysejeme jednoleté okrasné popínavé rostliny. Je poslední jarní termín vhodný pro založení trávníku.
Pravidelně sekáme a posekanou trávu ihned kompostujeme
nebo použijeme na mulč. Na terasy, balkony, do zahrad vracíme nádobové rostliny, osázíme truhlíky a letníme pokojovky.
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Samozřejmě musíme pravidelně plít. V boji s plevelem napomáhá mulč, který chrání před klíčením nových plevelů, záhony
nejčastěji kryjeme borkou nebo dřevní štěpkou, v poslední době
se uplatňuje štěrk. Základem však je vysazovat na čistý záhon.
V květnu je podle tradiční čínské medicíny nejvíce zatíženo
srdce, které z fyzikálního hlediska pracuje jako tlakové čerpadlo. Potíže se srdcem se projevují dýchacími problémy, otoky.
Na srdci se odrážejí potíže jiných orgánů, hlavně krvetvorby,
páteře, nedostatku hořčíku a psychické problémy. Zatíženým
smyslovým orgánem je jazyk. Důležitá připomínka - při srdečních potížích je nutné snížit fyzickou námahu.
JAK PŘEDPOVÍDAJÍ VČELKY POČASÍ. Když ráno včelky
vylétají z úlů na pastvu a nevzdalují se daleko, znamená to, že
ten den přijde déšť. Jestli se za pěkného počasí včelky hromadně vracejí do úlů, přijde bouřka. Včela je před bouří neklidná
a není dobré v této době včelky vyrušovat, bodají.
Libuše Kopejtková

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické
při Západočeském muzeu v Plzni
Základní škola Dobřany
Myslivecké sdružení Dobřany
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
Dobřany
si Vás dovolují pozvat na . ranní vycházku

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

spojenou s odchytem, kroužkováním a poznáváním ptactva

V NEDĚLI 10. 5. 2015
odborné vedení p. Paisker
Sraz: v 6.00 hod. u nádraží, v 7.15 hod. u „čističky
odpadních vod“ v Plzeňské ulici a v 8.30 odchytové
místo směr Wartov, návrat do Dobřan v cca 11 hodin.
S sebou: pevnou obuv (nebo gumovky), svačinu, dobrou
náladu, dalekohled či fotoaparát jsou vhodné.
Další informace: Délka vycházky kolem řeky Radbuzy je 3
km, je vhodná pro děti. Bude možno si detailně prohlédnout
odchytové pomůcky i kroužkování.
Organizátoři: p.Krákora (725 362 448), p.Šedivý (607 607 511).
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Jaro na Martiňáku
Dne 26. 3. proběhlo tradiční jarní pracovní dopoledne se srazem u kaple na Kamínku. Na pozvánce byl přídomek nostalgické, to proto, že původní záměr našich pracovních setkání před
7 lety byl dosažen. Kaple 14ti svatých pomocníků oslaví letos
5 let od vysvěcení 10. 10. a investice na úpravu a zatraktivnění
lesoparku Martinská stěna bylo v březnu ukončeno osazením
infozastávek a symbolicky i zvonu do zvoničky. Příroda si sice
bude brát něco zpět, nejvíce však záleží, jak se budou chovat
sami návštěvníci, včetně majitelů psů.
Zmíněná sobotní akce byla velmi komorní, zúčastnilo se
7 dospělých a 6 dětí. Náplň však byla bohatá, po úklidu kaple
jsme oseli travou nově vzniklé plochy v jejím okolí, odstranili
několik let staré infotabule z původní naučné stezky ZŠ a vyklidili bývalý bunkr v blízkosti srdce parku. Společně jsme park
prošli, děti si procházku užily nejen v bludišti, dospělí diskutovali o využití dvou podzemních prostor, byly nastíněny další
vize a náplň podzimní Pouti na Kamínku, která proběhne 10.
10. 2015. Na závěr jsme si opekli uzeniny a společně ochutnali
výtečnou bábovku.
Osobně jsem rád, že se pohyb v přírodě stává žádanou samozřejmostí, a těším se na realizaci přírodě blízkých záměrů města
na Šlovickém vrchu.
Pavel Krákora

Církevní pouť ke kapli Čtrnácti
svatých pomocníků v nouzi
Dobřanská farnost již počtvrté od vysvěcení kaple Čtrnácti
svatých pomocníků v nouzi v roce 2010 zorganizovala obnovenou tradiční dobřanskou pouť, která se naposledy šla v roce
1946. Tentokrát zhruba dvacet poutníků z Dobřan, Litic, Prusin
a Plzně vedl P. Peter Hermanovský z litické Koinonie Jana Křtitele. Poutníci se u kaple pomodlili litanie ke čtrnácti pomocníkům a v modlitbě poprosili za město Dobřany a jeho obyvatele.
Díky panu Krákorovi st. si potom mohli opéct špekáčky na
přichystaném ohništi a část z nich si prošla obnovený lesopark
Martinská stěna. Sluníčka i jarní přírody si všichni dostatečně
užili.
Jaroslav Šedivý

Odpočinkové lavičky

Většina starších občanů si přála více odpočinkových laviček. Vedení města přijalo žádost a vyšlo občanům vstříc.
Paní místostarostka Lenka Tomanová sestavila plánek města a s panem starostou Martinem Sobotkou přišli do Klubu
důchodců a společně se staršími členy mapovali umístění
laviček. Dnes již je umístěno nově po městě několik laviček
– u starého mostu, Žabky, II. stupně ZŠ, u vývěsní tabule v ulici Spojovací, v Jungmannově ulici u bytových domů,
u hřbitova a další se ještě umisťovat budou. Děkujeme paní
místostarostce a panu starostovi, že nás starší vyslechnou
a nezapomínají na nás.
Za Klub důchodců Jarmila Štěpařová

Úspěch na Portě
(jar) Oblastního kola Porty konaného koncem dubna
2015 v Plzni se účastnila také „polodobřanská“ kapela
Faux Pase Fonet. Získala 1. místo v Divácké Portě, 2. místo v Interpretační soutěži a postup do semifinále v Řevnicích (26. - 28. 6. 2015). Navíc zpěvačka kapely Zuzana
Pokorná získala Zvláštní cenu poroty za nejlepší vokální
výkon. Kapela hraje ve složení Zuzana Pokorná - zpěv,
texty, cajon, djembe, Milan “Breik” Vojtíšek - elektrická
kytara a dva dobřaňáci Kateřina Dušáková - kytara, zpěv
a Vladimír Hojda - basová kytara.

Někteří z poutníků na Kamínek si prošli i obnovený lesopark
Martinská stěna
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Rybáři
Ochlazení se sněhovými přeháňkami nebo
zase prudký vítr koncem března a do poloviny
dubna moc k vodě nelákalo. Já jsem to sledoval
zase z nemocničního okna a uklidňoval jsem se,
že jsem o nic nepřišel. Ve třetí dekádě dubna se
oteplilo a od několika rybářů jsem slyšel, že jim ryby docela
braly. Většinou ale menší kapři, podoustve a plotice. Je třeba si
uvědomit, že od 16. 3. do 15. 6. jsou hájeni jelec tloušť a jelec
jesen, podoustev a parma a samozřejmě dravci.
Při poslední výborové schůzi instruoval hospodář členy rybářské stráže, že územní svaz požaduje zpřísnit kontroly co se týče
pořádku u vody a doporučuje při zjištění nepořádku na lovném
místě odebírat povolenky. Upozorňuji proto naše členy, aby si
pozorně přečetli na str. 19 rybářského řádu č. VII – Chování při
lovu – a důsledně se jím řídili. Vyhnou se tak problémům při
kontrole rybářskou stráží.
V sobotu 6. 6. se na Dolní Kotynce budou konat rybářské
závody pro děti do 15 let. Zúčastnit se mohou i nečlenové ČRS.
Vstup je zdarma, navíc všichni závodníci dostanou malé pohoštění. Pro úspěšné lovce budou připraveny hodnotné ceny.
Vladislav Šefl
Čes ký ry b á řský sv az
místní organizace Dobřany
s podporou města Dobřany

pořádá v sobotu 6. června 2015 od 7.30 hod.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníku Dolní Kotynka pro děti do 15 let
 Zúčastnit se mohou všechny děti, kteří zvládnou samostatně ovládat rybářský prut,
děti nemusí mít rybářský lístek !
 Způsob lovu: chytá se na 1 prut, položená, plavaná, feeder
 Prezentace účastníků a losování míst 7.30 – 8.00 hod. (pozdní příchod možný)
 Začátek závodu v 8.00 hod., ukončení lovu v 10.30 hod.
 Vyhodnocení závodu v 11.00 hod.
 Startovné: zdarma
 Pro závodníky je připraveno občerstvení a hodnotné ceny, pro první tři poháry
 V případě horšího počasí se po dohodě závodníků může čas ukončení změnit
 Kontakt pořadatel: tel.: 604 334 827
Petrův zdar

Srdečně zve MO ČRS DOBŘANY

Turisté vás zvou

Staňkova. Půjdeme po silnici do Krchleb, kde přejdeme na žlutou tz., která nás dovede přes Bukovou, kolem rybníku Kacerna
do Merklína. Stoupání 304, klesání 201 m. Odjezdy BUS 14,29,
15,50, 16,35 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
16. května
PŮLMARATON
19. května
Z MLADOTIC NA CHLUMSKOU HORU A DO MANĚTÍNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,06/ do st.
Mladotice zastávka. Povede nás červená tz. přes Frantův a Vuršův mlýn do Manětína. Zde přejdeme na zelenou tz., po které
dojdeme na Chlumskou horu. Zpět se vrátíme stejnou cestou
do Manětína - prohlídka zámku a městečka. Délka vycházky
14 km. Stoupání 613, klesání 553 m. Odjezd BUS ve 14,50;
15,10; 15,31; 16,38 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
23. května
KLATOVSKÝ KARAFIÁT
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Klatov. Akci pořádá KČT odbor Klatovy na trasách 10, 25 a 40 km. Start od
7,30 hod., cíl do 17,00 hod. Vedoucí Sváťa Leitl.
26. května
Z PLEŠNICE DO ČEMÍN
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,41 hod. /z Plzně 9,05 hod./
do Plešnice. Půjdeme po modré tz. přes obec Plešnice na hrad
Buben. Zelená tz. nás dovede na hráz přehrady a červená přes
Újezd nade Mží do Čemín. Délka vycházky 13 km. Stoupání
320, klesání 351 m. Odjezd BUS ve 14,44, 15,44 a v 16,44 hod.
vedoucí Jindra Šmatlák.
30. května
DO STAŇKOVA ZA FANDOU FIALOU
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Holýšova. Půjdeme
po zelené tz na Jiráskovu třídu a po cykloznačce 2270 přes řeku
Radbuzu do Klíčovic, kde vystoupíme na vyhlídkovou věž. Na
návsi odbočíme směr Ohučov a za vesnicí na lesní cestu, která
nás dovede k místu skonu našeho člena Františka Fialy. Dále
půjdeme do Staňkova na vlak. Délka vycházky 12 km. Stoupání
165, klesání 156 m. Vedoucí Karel Bohmann.

5. května
Z ZWIESELU DO ALŽBĚTÍNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 do Zwieselu.
Po prohlídce městečka se dále vydáme po pěší
trase, která nás dovede k jezeru Grosser Arbersse. Přejdeme na zelenou tz., po které půjdeme až do Alžbětína.
Odjezd vlakem v 16,35 hod. Délka vycházky 19 km. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

2. června
CHEB – BISMARKOVA ROZHLEDNA – CHEB
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,12 hod. /z Plzně v 7,10 hod../
do Chebu. Přejdeme na nádraží BUS a v 9,00 odjedeme do Hazlova, kde nás zelená tz. dovede přes zříceninu kostela sv. Anny
a na rozhlednu na Zelené hoře. Zpět půjdeme po stejné trase
a prohlídneme si město. Stoupání 220, klesání 248 m, započítán výstup ve městě. Délka vycházky do 10 km. Vedoucí Jindra
Šmatlák.

9. května
LÍŇSKÝ MARATON
Sejdeme se v 8,00 hod. u „kruháku“. Půjdeme do Nové Vsi
a Líní, kde se přihlásíme. Zpět se vydáme přes Červený Újezd
do Vodního Újezda a kolem řeky do Dobřan. Délka vycházky
17 km. Stoupání a klesání 207 m. Vedoucí Karel Bohmann.

7. června
DEN TURISTIKY NÝRSKO
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Nýrska. Akci pořádá
odbor KČT Nýrsko na trasách 5 – 25 km. Start v moštárně Nýrsko od 7,30. Cíl tamtéž do 17,00 hod. Odjezdy zpět v 15,39 sp.,
17,38 R. Vedoucí Luboš Kučera.

12. května
ZE STAŇKOVA PŘES KRCHLEBY DO MERKLÍNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,10 hod./ do

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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Provozní doba, ceny vstupného a ostatních služeb v rámci areálu
přírodního koupacího BIOTOPU KOTYNKA
Provozní doba:
květen, červen:
pondělí až neděle
červenec a srpen:
pondělí až neděle
září:
pondělí až neděle

Pronájem sportovního náčiní na petanque včetně pronájmu plochy hřiště:
zdarma + 200 Kč vratná záloha

10:00 – 20:00

Pronájem plochy hřiště pro petanque (bez pronájmu náčiní na
petnaque):
zdarma

9:00 – 21:00

10:00 – 18:00

Pronájem sportovního náčiní pro ping-pong (stolní tenis):
zdarma + 50 Kč vratná záloha za jednu tenisovou pálku
včetně míčku

Vstupné:
květen - vstup do areálu zdarma
červen a září:
Základní celodenní vstupné pondělí až pátek

40,-Kč

Základní celodenní vstupné sobota a neděle

50,-Kč

Snížené základní vstupné po 16:00 hodině

30,-Kč

Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu
dospělé osoby

zdarma

Děti 7 – 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP – celodenní vstupné pondělí až
neděle

30,-Kč

Pronájem plochy pro ping-pong (stolní tenis):
zdarma
Pronájem slunečníků:
20 Kč/1 den + 200 Kč vratná záloha

červenec a srpen:
Základní celodenní vstupné pondělí až pátek

50,-Kč

Základní celodenní vstupné sobota a neděle

60,-Kč

Snížené základní vstupné po 16:00 hodině

30,-Kč

Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu
dospělé osoby

zdarma

Děti 7 – 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP – celodenní vstupné pondělí až
neděle

30,-Kč

Permanentky (s již přednabitými počty vstupů)
– zvýhodněné vstupné:
Permanentka na 10 jednorázových vstupů
po celou sezonu

350,-Kč

Permanentka na 20 jednorázových vstupů
po celou sezonu

600,-Kč

Permanentka celosezónní*

1000,-Kč

Areál přírodního koupacího biotopu Kotynka je otevřen od května a bude poskytovat služby, na které jste z minulých sezon
zvyklí – půjčovna slunečníků, sportovního náčiní, miniknihovnička pro zpříjemnění dlouhé chvíle… Koupací sezona bude
zahájena Dnem dětí 30. května 2015. Novinkou letošní sezony
je změna provozovatele občerstvení a s tím spojené inovativní
plány. Uvažuje se např. o možnosti prodeje občerstvení bez nutnosti koupě vstupenky.
Permanentky je možné zakoupit přímo na pokladně biotopu.

Pozn.: Permanentky mohou být libovolně přenosné
* U celosezónní permanentky je součástí celkem 100 jednorázových vstupů na koupaliště.
Parkování a parkovné (ceny za parkování vozidel)
Parkoviště podél ulice Ústavní – kolmé stání: 5,-Kč/1 hodina
Zabezpečené parkoviště u koupacího biotopu (se závorou):
30,-Kč (jednorázové celodenní parkovné)
Půjčovné v areálu přírodního koupacího biotopu:
Pronájem beachvolejbalového míče a nářadí na úpravu povrchu
včetně pronájmu plochy hřiště:
50 Kč + vratná záloha 300 Kč/1 hodina
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TJ Snack Dobřany - hokejbal
Hokejbalisty TJ Snack Dobřany čekají bitvy, na které se každý hráč těší. Je
to totiž tzv. vrchol sezóny. Dolaďují se
poslední detaily, vymýšlí se plány na soupeře, zkrátka – jde se do velkých bojů.

Real. tým st.dorostu: Trenéři – Matoušek a Šlehofer, kondiční: Havránek, vedoucí: Vísner

Muži zakončili dlouhodobou část na 5. příčce, tudíž po roce
si opět play off zahrají a to je pro mladé mužstvo poskládané
z převážné většiny z dorostenců další velká výzva a hlavně zkušenost. Začínáme v Berouně a hraje se klasicky na tři vítězná
utkání.
Realizační tým mužů: Trenéři - Šlehofer a Matoušek, trenér
brankářů: Marek
Tabulka 1. NHBL muži po zkl. části:
1.

CSKA Karlovy Vary

22

12

1

3

6

84:68

41

2.

HBC Hostivař

22

10

4

2

6

74:65

40

3.

Tygři M. Boleslav

22

13

0

1

8

95:67

40

4.

Kelti 2008

22

12

0

1

9

81:73

37

5.

Snack Dobřany

22

9

4

1

8

70:67

36

6.

Olymp J. Hradec

22

9

1

3

9

65:69

32

1.

HBC Plzeň

11

8

0

1

2

42:15

25

7.

Suchdol n./L.

24

8

3

1

12

69:76

31

2.

Tygři M. Boleslav

11

5

3

0

3

29:22

21

8.

Nové Strašecí

24

8

2

2

12

69:86

30

3.

Hradec Králové

11

5

2

0

4

25:29

19

9.

Tatran Třemošná

24

7

3

1

13

70:77

28

Plzeň-Litice

24

8

0

3

13

61:90

27

4.

Svítkov Stars

11

4

1

4

2

27:18

18

5.

HBC Kyjov

11

5

0

2

4

25:26

17

6.

Snack Dobřany

10

3

3

1

3

18:14

16

7.

Pedagog ČB

9

2

1

2

4

22:27

10

8.

Elba DDM ÚNL

12

0

1

1

10

10.

Starší dorost vyhrál celou zkl. část a do bojů play off půjde
ze startovní pozice číslo 1, což ovšem bývá ošidné. Navíc většina
tohoto kádru hraje i v mužské kategorii, takže to bude určitě
náročná práce. Pro sportovce však příjemná. Začínáme doma
s osmým Kovem Praha a i tady se hraje série na tři vítězná
utkání.
Real. tým st. dorostu: Trenéři - Šlehofer a Matoušek, kondiční: Havránek, vedoucí: Vísner
Tabulka st.dorostu v Extralize po zkl.části:
1.

Snack Dobřany

20

14

2

0

4

78:42

46

2.

HBC Plzeň

20

13

2

1

4

72:39

44

3.

ALPIQ Kladno

20

11

1

3

5

47:43

38

4.

Autosklo PCE

20

10

0

3

7

48:34

33

5.

Elba DDM ÚNL

20

11

0

0

9

67:54

33

6.

Hradec Králové

20

7

5

1

7

59:54

32

7.

Letohrad

20

8

1

1

10

51:57

27

Tabulka ml. dorostu v Extralize:

9:46

3

Mladší žáci bojují rovněž o účast ve finálové top desítce týmů.
Z této náročné skupiny postoupí nejlepší šestice, čili naše naděje, které vede trenér Úbl, mají reálnou šanci se na republiku
probojovat. Letos finálovou fázi hostí Beroun a Rakovník a byla
by škoda, kdyby Šneci chyběli. Vždyť z těchto žákovských podniků jsme dovezli v nedávné minulosti zlato, stříbro i bronz.
A co hlavně, děti mají velké vzpomínky do života.
Tabulka ml. žáci, mis.ČR - Sk. Střed
1.

HBC Hostivař

22

22

0

0

0

194:45

66

2.

HBC Plzeň

22

17

0

1

4

190:52

52

3.

Kelti 2008

22

16

2

0

4

150:48

52

4.

Tygři M. Boleslav

21

16

0

1

4

184:43

49

Snack Dobřany

22

14

0

2

6

157:55

44

8.

KOVO Praha

20

8

0

2

10

52:62

26

5.

9.

Kovodemont Most

20

6

2

0

12

57:59

22

6.

Rebel Praha 8

20

13

0

0

7

153:60

39

Kert Park Praha

19

10

1

0

8

77:67

32

10.

SK Jihlava

20

4

1

2

13

31:74

16

7.

11.

HBC Vsetín

20

4

0

1

15

36:80

13

8.

Pedagog ČB

20

9

2

0

9

87:72

31

9.

ALPIQ Kladno

20

6

0

0

14

49:85

18

10.

Elba DDM ÚNL

19

4

2

0

13

55:150

16

11.

Nové Strašecí

21

4

0

0

17

72:225

12

12.

Rakovník

20

3

0

1

16

31:138

10

13.

KOVO Praha

21

2

0

1

18

40:191

7

14.

CSKA K. Vary

19

1

0

1

17

45:253

4

Mladší dorost je stále ve hře o postup do elitní čtyřky, která si to rozdá o titul v bojích play off. Velký úspěch už byl jen
samotný postup z podzimní kvalifikační skupiny Západ. Nyní
se naši mladší dorostenci derou vpřed i v extralize, kam právě
z podzimu postoupili. Soupeří se sedmi rivaly a zde již slabý
tým nenajdete. Naši kluci mají ještě tři zápasy k dobru a navíc
v tabulce nezapočítanou kontumační výhru s Č.Budějovicemi,
tudíž s 19 body se na postupové pozici drží, ale bude to boj až
do závěru zkl. části.
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Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

SPORT

Fotbal TJ Dobřany
Po zimě se vracíme opět do fotbalového dění a jarního kola
zápasů pro rok 2015 za Okresní přebor Plzeň-jih pod vedením
celostátní soutěže Fotbalové asociace České republiky.
V úvodu bych zmínila informaci o ocenění nejlepšího rozhodčího pro celý Plzeňský kraj, Michala Homra. Sošku s oceněním
si převzal na vyhlášení dne 14. 12. 2014 v hotelu Central v Plzni.

Rozpis zápasů:
Datum a čas

Zápas

Pá 8. 5. 2015 v 16:30 hod.

Stod - Dobřany

St 13. 5. 2015 v 16:30 hod.

Chotěšov - Dobřany

Pá 15. 5. 2015 v 16:30 hod.

Dobřany - Vstiš

Pá 22. 5. 2015 v 16:30 hod.

Dobřany - Merklín

Pá 5. 6. 2015 v 16:00 hod.

Chlumčany - Dobřany

ŽÁCI
K 1. mistrovskému zápasu nastoupili naši žáci v nedalekých
Chlumčanech. Hned od 1. minuty udávali tempo zápasu a brzy
se i ujali vedení. Po 30 minutách byl stav zápasu již 0:3 a trenéři Jan Roubíček a Jakub Kraus mohli dát šanci i dalším hráčům ze střídačky. Za předvedený výkon zaslouží pochvalu celý
tým žáků, který posvětil nové dresy hned krásnou výhrou.
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

10.

18. 4. 2015

Chlumčany - Dobřany

0:7

Branky: Hejhal Petr 2, Němeček František, Mašek Erik, Milota Robin,
Strejc František a vlastní

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Jarní sezonu okresního přeboru zahájila starší přípravka 15.
kolem zápasů Dobřany – Stod s výsledkem sedmi střelených
gólů. Kluci se už těšili po dlouhé zimní přípravě v hale na fotbalové hřiště. Zápas si užili výhrou a nechyběl ani vítězný pokřik.
Na domácím hřišti přišlo lehké zklamání, a to prohrou 7:13 nad
soupeřem z Chotěšova. Ve Vstiši pak kluci zářili úsměvy po
výsledném vítězství 23 branek v síti soupeře. Domácí byli lehce
oslabeni převahou dívek jak na hřišti, tak v brance.

Rozpis zápasů:
Datum a čas

Zápas

So 9. 5. 2015 ve 14:30 hod.

Dobřany - Letiny (hřiště Letiny)

So 16. 5. 2015 ve 14:30 hod.

Sp. Poříčí - Dobřany

So 23. 5. 2015 v 10:00 hod.

Dobřany - Záhoří

So 30. 5. 2015 v 11:30 hod.

Merklín - Dobřany

Ne 7. 6. 2015 v 10:00 hod.

Žákava - Dobřany

So 13. 6. 2015 v 10:00 hod.

Dobřany - Štěnovice

DOROST
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

14.

15. 3. 2015

Dobřany - Křimice

2:8

Branky: Smetana Patrik, Polívka Patrik
15.

21. 3. 2015

Bolevec - Dobřany

0:4

Branky: Smetana Patrik 3, Strejc Lukáš
17.

5. 4. 2015

Losiná - Dobřany

0:10

Branky: Žďánský M. 2, Polívka P. 2, Němeček F., Strejc L., Varmuža
V., Jankech M., Smetana P. a vlastní
18.

11. 4. 2015

Dobřany - Zruč

1:0

Branky: Smetana Patrik

Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

15.

27. 3. 2015

Dobřany - Stod

7:2

Branky: Brabec Petr 4, Bošek Tomáš 2, Šneberger Josef
16.

3. 4. 2015

Dobřany - Chotěšov

7:13

Branky: Brant David 2, Brabec Petr 2, Šneberger Josef 2, Brant M.
17.

10. 4. 2015

Vstiš - Dobřany

0:23

Branky: Brabec Petr 5, Šneberger Josef 5, Černý A. 3, Bošek T. 2,
Špís P. 2, Vaněk M. 2, Jílek J. 2, Stránský J., Hájek M.

Krátké shrnutí:
Po vydařeném závěru podzimní části sezony, kdy dobřanský
dorost obsadil pátou pozici, čekala na svěřence trenérů Daniela
Jandy a Kamila Schovánka studená sprcha v podobě úvodního
domácího zápasu s Křimicemi, ve kterém prohráli 2:8. Další
zápasy se už ale ubíraly jiným směrem, kde se zhodnotil zodpovědný přístup jednotlivých hráčů, a následující tři utkání zvládli
dorostenci bez bodové ztráty. Vítězstvími 4:0, 10:0 a 1:0 si před
nadcházejícím derby, kdy Dobřany hostily Chlumčany, zajistil
pokračování na straně 26
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SPORT
pokračování ze strany 25

Rozpis zápasů:

dorostenecký tým 4. příčku s 26 body. K vyhraným 9 bodům
v jarní části přispěly nejen výkony všech hráčů na hřišti, ale
i nejlepší střelci týmu, Patrik ‘Smety’ Smetana, Patrik ‘Cambi’
Polívka a Lukáš ‘Strejcán’ Strejc.
Střelec
Smetana
Polívka
Strejc		

Góly jaro
6		
3		
2		

Góly celkem
12
8
7

Závěrem poznatek ze statistiky: Dobřany patří v naší soutěži
dle tabulek mezi týmy s nejnižší návštěvností, pomozte nám to
změnit a přijďte se podívat na některé z nadcházejících utkání!!!
Rozpis zápasů:

Datum a čas

Zápas

Ne 10. 5. 2015 ve 14:00 hod.

Dobřany - Hradec A

So 16. 5. 2015 v 17:00 hod.

Chotěšov A - Dobřany

So 23. 5. 2015 v 17:00 hod.

Žinkovy - Dobřany

Ne 31. 5. 2015 ve 14:00 hod.

Dobřany - Losiná

So 6. 6. 2015 v 17:00 hod.

Dvorec - Dobřany

Ne 14. 6. 2015 ve 14:00 hod.

Dobřany - Radkovice

STARÁ GARDA
Rozpis zápasů:
Datum a čas

Zápas

Pá 15. 5. 2015 v 18:00 hod.

Dobřany - Holýšov

Datum a čas

Zápas

Pá 22. 5. 2015 v 18:00 hod.

Zdemyslice - Dobřany

Ne 17. 5. 2015 v 10:00 hod.

Dobřany - Křimice

Pá 29. 5. 2015 v 18:00 hod.

Dobřany - Blovice

Ne 24. 5. 2015 v 10:00 hod.

Dobřany - Bolevec

Pá 5. 6. 2015 v 18:00 hod.

Radkovice - Dobřany

Ne 7. 6. 2015 v 10:00 hod.

Dobřany - Losiná

Pá 12. 6. 2015 v 18:00 hod.

Dobřany - Přeštice

So 13. 6. 2015 ve 14:30 hod.

Zruč - Dobřany

Pá 28. 8. 2015 v 18:00 hod.

Stod - Dobřany

Pá 4. 9. 2015 v 18:00 hod.

Sp. Poříčí - Dobřany

Pá 11. 9. 2015 v 17:30 hod.

Dobřany - Štěnovice

Pá 18. 9. 2015 v 17:30 hod.

Klášter - Dobřany

Pá 25. 9. 2015 v 17:30 hod.

Dobřany - Lhota

MUŽI „A“
Během zimní přípravy došlo na jmenování nového trenéra fotbalového týmu Mužů “A” za Dobřany, pana Luďka Šilhánka.
Jarní část okresního přeboru Plzeň-jih započal tým Mužů
A v sobotu 21. března prohrou na penalty na hřišti soupeře ve
Střížovicích. Zápas se neobešel bez zranění. Na domácím hřišti v neděli 29. března ukázal dobřanský tým, že umí zabojovat, když porazil soupeře z Kasejovic hned čtyřmi brankami.
Se zraněním dalšího hráče se tým musel potýkat v 16. kole
v sobotu 4. dubna na hřišti v Lužanech, kde remízoval jedinou
brankou Tomáš Kydlíček. Penalty však rozhodly o výhře domácích. V neděli 12. dubna se tým Mužů “A“, ospale a bez bojovnosti utkal s Nepomukem “B”. Velmi těžce dokázal udržet míč
na kopačkách a poskytoval tak soupeři šance zakládat útočné akce. K zakončení se dostal nahodile a bez efektivnosti. Ani
soupeř však neměl kvalitu nebo sílu, aby Dobřanské přehrál,
či dostal pod trvalý tlak. Po chybě na polovině soupeře obdrželi
domácí branku ze vzniklého brejku ve 34´ první půle a až do
konce utkání nebyli schopni hru výrazně změnit a zápas rozhodnout. Pomohla penalta, kterou proměnil Petr Mareš v 82´zápasu a srovnal tak stav na 1:1. Vzápětí nepřesností v kombinaci
domácí opět inkasovali branku, která rozhodla o výhře soupeře
na konečný stav 1:2. Týmu citelně chybí zraněný útočník Jaroslav Schovánek a další zranění hráči.
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

14.

21. 3. 2015

Střížovice - Dobřany

4:4 (PK 5:4)

Branky: Mareš Petr, Kydlíček Tomáš, Čimera Josef, Rajt Jaroslav
15.

29. 3. 2015

Dobřany -Kasejovice

4:0

Branky: Roubíček Jan, Strejc Lukáš, Mareš Petr, Schovánek Jar.
16.

4. 4. 2015

Lužany - Dobřany

1:1 (PK 7:6)

Dobřany - Nepomuk

1:2

Předenice - Dobřany

3:0

Branky: Kydlíček Tomáš
17.

12. 4. 2015

Branky: Mareš Petr
18.
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18. 4. 2015

Dobřanská trojka

V sobotu 18. dubna se na hřištích Pétanque clubu Dobřany konal pétanquový turnaj trojic, jehož se zúčastnily některé
dobřanské spolky v tomto složení: Kuželkáři TJ – Jiří Baloun,
Ota Sloup a Václav Šesták; Myslivci – Zdeněk Hájek sen., Zdeněk Hájek jun. a Matěj Hájek; Mladí pro Dobřany – Ing. Lenka
Tomanová, Petr Němeček a Zdeňka Němečková; Nekopové –
Zbyněk Albl, Ríša Albl a Josef Čimera; Pétanque I. – Vladislav
Khás, Karel Kopejsko a Jarda Kraus; Pétanque II. – Monika
Hejretová, František Pošar a MUDr. Jitka Šebestová; rybáři
– Josef Fišer, Josef Harant a Rudolf Rieckel; Sdružení nezávislých – Monika Hejretová, František Pošar a MUDr. Jitka Šebe-

SPORT / TIPY NA VÝLET
stová; Zahrádkáři – Zdeněk Duban, Karel Jirsa a Boži Kubová.
Rodinné družstvo pod názvem Aikido postavili manželé Zdeněk
a Jana Eichlerovi s dcerou. Také přijeli dva nejlepší zástupci
pétanquového klubu z Klatov, Jindra Hůrka a Jiří Salva. Ale
protože byli jen dva, zachovali se Dobřanští v duchu fair play
jako praví džentlmeni a nabídli jim k doplnění družstva svého nejvyššího, totiž svého starostu města, Bc. Martina Sobotku, který s tím souhlasil, a jak se později ukázalo, nebyl jen
třetím hráčem do počtu. Rozehrál se postupně k takovému
výkonu, že jakmile se přikrčil, soupeři věděli, že je zle, neboť
bude vyrážet. Počasí bylo vskutku aprílové, kroupy, déšť, sluníčko, každou chvíli něco jiného. Boje ve skupinách byly velice
urputné. Suverénně si počínali snad jen Pétanque I. a Myslivci. Jinak u ostatních o postupu do semifinále rozhodovalo skóre, protože měli všichni stejný počet vítězství. Dalšími
semifinalisty se stali Klatovští, Pétanque II., Rybáři a Zahrádkáři. V semifinále Pétanque I. vyřadil Rybáře, Klatovští vyřadili Myslivce a Zahrádkáři Pétanque II. Poražení semifinalisté spolu s družstvy, která ve skupině obsadila 3. a 4. místo,
hráli K.O. systémem o vítězství v malém turnaji. To si nakonec
odnesli Nekopové, kteří si turnaj užili snad nejvíc ze všech.
Družstvo Klatov s naším starostou, Pétanque I. a Zahrádkáři
hráli o 1. – 3. místo. Pétanque I. -Khás, Kopejsko a Kraus
- porazili družstvo Klatov i Zahrádkářů, v celém turnaji nepoznali porážku a po zásluze zvítězili. Zahrádkáři pak porazili
Klatovy a vybojovali druhé místo. Třetí místo obsadili Klatovští. Všichni si hezky zahráli a pobavili se. Další akcí je turnaj
dvojic Amatér cup v pátek 1. května, na který srdečně zveme.
Zdeněk Duban

2. kategorie 9–14 let
Ondřej Macko, Martin Bošek, Tomáš Bošek, Adéla Gažiová
Vyhodnocení:
1. kategorie – umístění:
1. J. Fišer, 2. M. Klička, 3. M. Kožíšek, 4. M. Macko a J. Duban,
5. J. Kozický, 6. J. Kožíšek, 7. J. Duban, 8. N. Gažiová, 9. J.
Gaži
2. kategorie – umístění:
1. M. Bošek, 2. O. Macko, 3. T. Bošek, 4. A. Gažiová
Nadstavbová soutěž s rozstřelem postupně mezi všemi hráči
dopadla s výsledkem: 1. místo J. Fišer a 2. místo M. Macko.
Všichni byli spokojeni s výsledky. První tři umístění v každé
kategorii obdrželi medaili, pohár a sáček s cukrovinkou. Neumístění dostali medaili z čokolády a sáček s cukrovinkou. Celkový vítěz v nadstavbové soutěži obdržel za 1. místo velkou plyšovou kuželku a medaili, za 2. místo osušku a medaili.
Všem zúčastněným děkujeme za velmi dobrou zábavu.
Za celý tým Josef Fišer a Dominika Bošková

Kategorie č. 1 děti 5–8 let – 1. místo Fišer Josef, 2. místo Klička
Matěj a 3. místo Kožíšek Matěj

Turnaj mladých nadějí v kuželkách
Turnaj byl pořádán v sobotu 18. 4. 2015 v Cinema Bowling
Dobřany. Hlavním organizátorem a vedoucím celého turnaje
byl pan Josef Fišer za pomoci Sdružení nezávislých Dobřany.
Turnaje se účastnily děti (chlapci i dívky) v rozmezí od 5 do
14 let.
Byly rozděleny do dvou kategorií:
1. kategorie 5–8 let
Marek Macko, Josef Fišer, Jan Duban, Jakub Duban, Jakub
Kozický, Matěj Klička, Jakub Kožíšek, Matěj Kožíšek, Natálie
Gažiová, Josef Gaži

Kategorie č. 2 děti 9–14let – 1. místo Bošek Martin, 2. místo Macko Ondřej a 3. místo Bošek Tomáš
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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.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□ bydlení
□ rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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Plzeň – Borská pole
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Trávníkové hnojivo
EXPERT PLUS 10 kg

Benzinová sekačka s pojezdem HB 46 R/2
pro travní plochy do 1000 m2, šířka záběru 46 cm, 4-taktní
100 cm3, výkon 1,6 kW/ 2,2 PS při 2800 ot./ min., startování lankem, centrální nastavení výšky střihu v 5-ti polohách,
šasi z ocelového plechu, koš 55 l, hmotnost 28 kg

až na cca 330 m2,
obsahuje železo
a hořčík, na všechny
druhy trávníků,
použití po celé
vegetační období

5.790,- !

198,- !
10 kg

2,2 PS

dle našich
záručních podmínek

46 cm

Zahradní ratanový nábytek Mia
ocelová konstrukce, výplet stálobarevný PE-ratan, barva:
hnědá natur, set tvoří: 4x stohovatelné křeslo, stůl
180 x 100 cm (deska stolu z tvrzeného bezpečnostního skla)

včetně motoru
a dálkového ovládání

Designová markýza
2 provedení barevnosti, bílý rám konstrukce,
materiál: polyester 280 g/ m2, s vodoodpudivým efektem, včetně adaptéru pro stropní
a nástěnnou montáž rozměr:
3,5 x 2,5 m
4 x 2,5 m
5x3m

8.690,vyrobeno
ve Finsku

9.490,-

13.490,-

8.990,- !
5-dílný set

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU
STĚNA 28 mm
3x3m
VČETNĚ PODLAHY!

29.990,- !
Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská)
www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m,
výška hřebene střechy 250 cm, výška boční stěny
200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité
dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými
mřížkami

K nákupu nad 500,- Kč
získáte s tímto kupónem
0,5 l kapalného hnojiva
na muškáty a další
balkónové rostliny

ZDARMA!
Platnost kupónu
do 31. 5. 2015

Dobřanské listy
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KOUČKA ZDRAVÍ A KRÁSY…
PŘIPRAVTE SE NA LÉTO

s.r.o.

Italské speciality

CO MŮŽETE ŘEŠIT?

�ilovat znamená



Zbavte se Vaší NADVÁHY a ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ.
To vše pomocí certifikovaných a patentovaných přípravků a náplastí
nyní za skvělé JARNÍ CENY.

umět si vychutnávat život

Nadváhu, tvarování postavy, akutní i dlouhodobé bolesti a záněty,
imunitu, alergii, kožní problémy, zažívací problémy, nemoci, energii,
stres, křečové žíly, bércové vředy a mnoho dalších zdravotních
problémů a nemocí včetně cukrovky.
Vše je vhodné též PRO DĚTI.
NEZÁVAZNÁ KONZULTACE 30 min. 80 Kč
INFORMACE: 776

827 008 Z. ŠÍPOVÁ

Řádková inzerce
► P
 rodám novou kuch. linku 180 cm, s dig.+odpad. koš na tříděný odpad,
zakázk. práce. Cena dohodou. Nutno vidět. Tel.: 723 081 264
 rodám 2 židle zánovní dřevěné cena 450,- Kč, proutěnou lavici, koš na
► P
prádlo (na hračky) aj. vše zánovní, cena dohodou. Tel.: 723 081 264

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

 rodám časopisy Praktická žena od r. 1960-80, 5 Kč/ks, časopis Můj dům
► P
15 Kč/ks. Tel.: 723 081 264
 abízím úklid firmě nebo domácnostem. Spolehlivá. Pouze v Dobřa► N
nech. Tel.: 724 503 092
 oupím v Dobřanech byt 2+1 s balkonem, rychlé jednání, peníze hotově.
► K
Tel.: 605 258 839
 ěnuji funkční elektrickou pekárnu chleba Vega 0652. Ozvěte se na
► V
vega@dobrany.eu
 rodám dřevěný domek na zahradu, plastovou kuchyňku i vybavením.
► P
Dohoda. Tel.: 776 827 008
► Prodám dívčí oblečení vel. 80-110, dívčí boty (různé) 22-27, dále hračky
a knihy převážně pro dívky, VŠE LEVNĚ! Info n tel.: 776 827 008
► Zdarma koňský hnůj. Dobřany. Tel.: 774 106 588
►  Zdeněk 60, 178/88 hledá touto cestou ženu přiměřeného věku k občasným schůzkám. Tel.: 775 972 225
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Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 800 ks.

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex).
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
EX MACHINA
9. 5. ve 20:00 a 10. 5. v 18:00 hodin
(VB/USA, sci-fi thriller, 108 min, přístupný od 15 let, titulky, režie: Alex Garland)
Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál
hlavní cenu, týdenní pobyt na horské
chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku, kdy uprostřed pustiny vyskočí
z vrtulníku, který ho na místo dopravil,
dojde mu, že na tenhle týden jen tak
nezapomene. Jenže ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala připravit na to,
co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr. Prvotní
ostych zažene Nathanův přátelský přístup. Pak se však seznámí s Avou (Alicia
Vickander). U přátelské dívky s krásnou
tváří jen dráty vedoucí jejím průsvitným
tělem prozrazují, že je ve skutečnosti
unikátním technologickým experimentem. Jeho součástí se právě stal i Caleb.
Vstupné: 110 Kč

POŘÁD JSEM TO JÁ
15. 5. ve 20:00 hodin
(USA, drama, 100 min, přístupný od 12
let, titulky, režie: Richard Glatzer, Wash
Westmoreland)

Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou
profesorkou lingvistiky, která začíná
zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby,
zjišťuje Alice společně se svou rodinou,
že jejich vzájemné vztahy projdou tou
nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její
úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je
děsivé, dojemné i inspirující.
J. Moore byla oceněna za roli v tomto filmu cenami Zlatý glóbus, Oscar a BAFTA.
Vstupné: 100 Kč

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
16. 5. v 17:00 a 17. 5. v 15:00 hodin
24. 5. v 15:00 hodin (3D)
(Francie, animovaný/dobrodružný, 90
min, přístupný, dabing, režie: Christian
De Vita)
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani
krásou peří ani sokolí silou. Je hubený,
opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by
chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích

kamarádů! Až se jednoho dne naskytne
jedinečná příležitost. Sebere veškerou
odvahu a vydává se za dobrodružstvím,
na jehož konci leží vysněné africké zimoviště. Tedy možná. Pírko ještě nikdy
nikam neletěl, a tak nepozná, jestli ho
zobák táhne na sever nebo na jih. Ale
někdy, když hledáte přátelství a lásku, je
důležitější cesta než její cíl.
Vstupné: 100 Kč/130 Kč (3D)

AVENGERS: AGE OF ULTRON
16. 5. ve 20:00 hodin (2D, titulky)
17. 5. v 18:00 hodin (3D, dabing)
(USA, akční/dobrodružný, 145 min, do
12 let nevhodný, režie: Joss Whedon)

Výpravné pokračování největšího superhrdinského filmu všech dob. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program
na udržení celosvětového míru skoční
nezdarem a největší hrdinové světa
včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky,
Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému
nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Povstane zlovolný Ultron a jenom
Avengers mu mohou zabránit v uskutečnění ďábelských plánů.
Vstupné: 110 Kč/145 Kč (3D)

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
22. 5. ve 20:00 hodin
(Austrálie, sci-fi/akční/dobrodružný, 120
min, přístupný od 15 let, titulky, režie:
George Miller)
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný
způsob jak přežít je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném
vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator
Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený
vojenský vůdce svolá všechny své gangy
a ve vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.
Vstupné: 100 Kč

MALÝ PÁN
23. 5. v 17:00 hodin
(ČR, loutkový, 83 min, přístupný, režie:
Radek Beran)
Malý Pán si žije spokojeně ve svém
domečku v Duté Hoře. Jeho poklidný

život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen
o tajemném domě, ve kterém najde, co
mu schází. Protože sám nemá pocit, že
by mu něco scházelo, rozhodne se přijít
té záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou
Hlavou, aby mu poradila, kde ten záhadný
dům najde. Prázdná Hlava však potřebuje
napít jiskřivé vody z jezerního ostrova,
bez ní mu nedokáže poradit. A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je
místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná.
Vstupné: 110 Kč

ŽIVOT JE ŽIVOT
23. 5. ve 20:00 a 24. 5. v 18:00 hodin
29. 5. ve 20:00 hodin
(ČR, komedie, 95 min, přístupný od 12
let, režie: Milan Cieslar)
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po boku svých
tří dcer rád viděl schopné a úspěšné
muže. Jenže všechny mají vynikající
talent nacházet si pravý opak. Navíc se
začíná hroutit tradiční oáza a pevný bod
manželské dvojice – DOVOLENÁ. Každý
rok se jezdí „na Mácháč“, ale Jana (Simona Stašová) začíná snít o moři. Pak se v
jejím životě zjeví bohémský spisovatel
s lehce sebevražednými sklony, v tom
Františkově zase krásná kolegyně se
španělskými předky... začnou se dít
věci. Všechny malé příběhy dávají dohromady jeden velký a zábavný život se
situacemi, které zná každý z nás. Ovšem
ne každý vede ještě druhý, a o poznání
dobrodružnější život jako neohrožený
agent. František ano.
Vstupné: 110 Kč

MALÁ Z RYBÁRNY
30. 5. v 17:00 a 31. 5. v 18:00 hodin
(ČR, loutkový, 75 min, přístupný od 12
let, režie: Jan Balej)

Hluboko pod mořskou hladinou vypráví
hlas moře příběh Mořského krále a jeho
dcery Malé. Stejně jako mnozí jiní opustil král se svou stařičkou matkou a třemi
dcerami – Malou, Prostřední a Nejstarší
– drancované pobřežní vody a odešli žít
mezi lidi. V potemnělé rybárně uprostřed
přístavní čtvrti plné přistěhovalců žijí
teď jednotvárný život plný práce, osamění a vzpomínek na staré časy. Jednoho dne vstoupí do jejich rybího obchodu
sebevědomý, pohledný, ale poněkud

neurvalý mladý muž – Baron. Malá je
jeho okázalým vystupováním, dunivou
hudbou a pozlátkem, které ho obklopuje,
naprosto okouzlena.
Vstupné: 100 Kč

ZABIJÁCI
30. 5. ve 20:00 hodin
(Dánsko, thriller, 119 min, přístup. od 15
let, titulky, režie: Mikkel Nørgaard)
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd
a znásilnění? Všechny stopy vedou ke
skupině studentů prestižní internátní
školy, jako pachatel byl však odsouzen
místní podivín. Složka s případem se
dostává do speciálního kriminálního
oddělení Q na stůl detektiva Carla Mørcka
(Nikolaj Lie Kaas). Carl a jeho asistent
Assad (Fares Fares) okamžitě poznají, že v případu něco nesedí a znovu jej
otevřou. Ve složce najdou poznámku
o tísňovém volání zoufalé mladé dívky.
Ta však zmizela beze stopy. Brzy se
ukáže, že Carl a Assad nejsou jediní, kdo
se snaží najít dívku...
Vstupné: 80 Kč

HURÁ NA FOTBAL
31. 5. v 15:00 hodin
(Argentina/Španělsko/Indie/USA, animovaný, 106 min, přístupný, dabing, režie:
Juan José Campanella)

Amadeo už od malička trénuje s kamarády fotbal. Jenže jeho spoluhráči jsou
figurky a hřištěm fotbalový stůl. Mimo
to pracuje v malém baru v zapadlé vesničce a je zamilovaný do Laury. Jak čas
plyne, vyroste z něj nejtalentovanější
hráč stolního fotbálku. Do vesnice se ale
vrátí Ace, nejlepší světový fotbalista. Bez
varování nechá zničit fotbalový stůl, zdemolovat bar a chystá se srovnat vesnici
se zemí. Amadeo se zlomenou duší nad
ruinami uroní slzu, která přivede k životu
figurky z jeho milovaného fotbálkového
stolu a tím odstartuje neuvěřitelné dobrodružství.
Vstupné: 120 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
(tel.: 733 636 060).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Praktický zubní lékař

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

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

Diabetologie

MUDr. Jana Prošková
náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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

Oční optika

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

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

MUDr. Petr Krčál

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

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

6:00 - 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

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

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583

Náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí
7:15 - 11:15
středa
7:15 - 11:15

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

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
pátek

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

8:00 - 11:15
8:00 - 11:15

Triumfa s.r.o. - Dobřany

Gynekologie - odborný ženský lékař

kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek

9:00 - 11:00
16:00 - 18:00

Městský úřad Dobřany

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

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

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

Odběry krve

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

pondělí, pátek
čtvrtek

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. Máje 1300

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

Sběrný dvůr

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

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

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

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Městská knihovna

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

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

13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 18:00

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 18:00

