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zdarma do všech domácností

Martinská stěna znovu ožila, ve středu parku začalo „bít“ srdce

(tom) Na začátku bylo pár nesmělých úvah o obnově prvorepublikového parku včetně kapličky… Díky aktivitě skupiny
nadšenců, kteří už v roce 2008 vzbudili zájem veřejnosti o tuto
lokalitu, se rozběhl proces, jehož výsledkem je krásně obnovený
přírodně krajinářský park.
Po necelém roce město převzalo na konci března dílo od firmy,
která provedla práce za více než 6 milionů korun. Městu finančně pomohlo získání dotace ve výši 2 miliony korun na mlatové
cesty z Programu rozvoje venkova ČR. Již s prvními teplými jarními paprsky slunce začali park prozkoumávat první návštěvníci. Hustou síť cest pouze pro pěší, kterou je park protkán, tvoří
cesty mlatové v délce téměř 3 km a upravené lesní pěšiny v dél-

ce přes kilometr. Nechybí ani dostatek laviček k odpočinku. Na
čtrnácti zastaveních, každé zasvěcené jednomu ze 14 svatých
pomocníků, jsou umístěné tabule, které podrobně informují
o zajímavostech či historii daného místa. Nad rámec projektu
město řeší i zabezpečení a možné budoucí využití sklepa, který
zbyl po původním domku a který poté využívala armáda. Uvnitř listů naleznete několik fotek s krátkými popisky, které snad
v některých z Vás vzbudí chuť do lesoparku přijít.
Přeji parku, ať žije, ať je v něm veselo a radost dělá všem ohleduplným návštěvníkům. Veliké díky patří těm, kteří se podíleli
na jeho obnově, vždyť díky Vám parku po dlouhé době začalo
bít srdce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
těsně před finalizací toho čísla listů a odesláním do tiskárny
došlo k uzavření jedné kapitoly a tím k otevření nové, týkají se
lesoparku Martinská stěna. Po necelém roce město převzalo
dílo od firmy, která provedla práce vedoucí k obnově parku.
Podrobnější informace o projektu a fotografie najdete nejen na
titulní straně, ale i uvnitř tohoto čísla. Doporučuji však osobní
návštěvu, protože fotka napoví a skutečnost ukáže... Také já
se připojuji k přání paní místostarostky a jistě i mnoha dalších
a přeji parku rozmanité využití a mnoho spokojených a pozorných návštěvníků.
Druhou věcí, na kterou si Vás dovoluji prostřednictvím sloupku upozornit, je akce sice květnová, ale v termínu, na který
bychom Vás v příštím čísle upozornit nestačili. Dvoudenní
Oslavy osvobození se uskuteční o prvním májovém víkendu
a program je skutečně nabitý. Budou zahájeny slavnostním
odhalením památníku obětem válek, pokračovat ukázkou
vojenského střetu i kapitulace a dalším programem Klubu
vojenské historie Posádkového velitelství v Dobřanech. To vše
doplní po oba dny oslav bohatý kulturní program na dobřanském náměstí a do 12. června výstava v dobřanské galerii.
Pohodové a slunečné jarní dny přeje
Jaroslava Umnerová

Pomalu ale přeci
(sob) Řada občanů, členové mysliveckého sdružení i dopravní
policie upozorňovali na to, že nový sklad Penny zatěžuje své
okolí oslňující září. Lidově se tomu říká světelný smog, odborně
jde o rušivé světlo. I pro tento obor existují soudní znalci, kterých je ale velmi málo, a naopak zpackaných nasvícení je čím
dál více. Tudíž jsou všichni dobří odborníci zahlceni prací.
Nelze se tedy divit dlouhým dodacím lhůtám. Přestože městská rada rozhodla o objednání příslušných měření už v roce
2014, odborný posudek mohla předat vedení velkoskladu až
5. 3. To už vzaly věci daleko rychlejší spád, vyřízení reklamace
bylo hladké a v pátek 13. 3. se situace očividně zlepšila.
Cena posudku v plné výši 10 200 Kč bude díky vstřícnému
a zodpovědnému jednání Penny přeúčtována firmě, která svou
nepovedenou prací situaci způsobila.

Fotografie ze znaleckého posudku, která upozorňuje na fakt,
že světla oslňují okolí, ale přímo v areálu nezajišťují bezpečné
najíždění kamionů k rampám.
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Jak je to se stromy na sídlišti?

Kompletní studie zeleně v sídlišti.
Lidská paměť je krátká a čas od času je potřeba ji osvěžit.
Celou republikou otřásla v lednu 2009 smrt dvou chlapců, na
které padl ve Zlíně strom. Taková tragédie pochopitelně vždycky kromě slzí a soucitu vyvolá i touhu po hledání viníka.
Z médií znělo jasně, že viníkem je radnice, protože strom je
její a měla si jeho stav hlídat. Veřejné mínění se časem přetavilo i do paragrafů a státní zástupce obžaloval tři úředníky.
Dva a půl roku po hrůzné události je soud zprostil viny, měli
štěstí, hnilobu kořenového systému nelze podle znalců předpovídat.
Nicméně obec má povinnost zajímat se o stav svých stromů.
Pokud jde o dřeviny na sídlišti, máme o jejich stavu podrobnou zprávu, kterou zpracoval odborník – dendrolog.
Stromy dělí do pěti kategorií Ekologicko-krajinářské hodnoty (EKH) dle metodiky Vysoké školy zahradnické Lednice:
1) Nejhodnotnější
2) Velmi hodnotné
3) Průměrné
4) Podprůměrné
5) Nevyhovující
Kritéria pro zařazení do jednotlivých skupin zahrnují zdraví, tvar, věk, poškození, stanoviště a estetické hodnoty.
O tomto posudku se hovořilo na minulém zastupitelstvu, po
němž začali ne zcela pozorní posluchači šířit tuto informaci ve
formě bulvární fámy, že se v sídlišti vykácí všechny jehličnany, protože je na to posudek.
Je pravda, že ani jeden jehličnan nemá ekologicko-krajinářskou hodnotu v nejvyšších kategoriích, a to zejména proto, že
výsadba těchto stromů nebyla provedena odborně, že některé
druhy jehličnanů koření tak mělce, že ohrožují okolí apod.
Žádné plošné tažení proti jehličnanům se ale nekoná, jsou
i takové druhy, které se do města hodí, jsou stanoviště, kde
se jim může dařit. To je ale věc budoucí výsadby, nikoliv plošného kácení.
Přijde-li žádost lidí o pokácení zeleně, která jim vadí,
ohrožuje je nebo poškozuje jejich nemovitost, posuzuje stavební úřad, zda není daná dřevina tak hodnotná, že ji nelze
ani na nátlak veřejnosti porazit.
Z výše uvedeného je jasné, že přísná ochrana platí jen pro
ty stromy, které jsou hodnotné. A je tedy pravda, že v takovém
případě má každý ze 413 zkoumaných stromů smůlu, je-li
jehličnatý. Ovšem pokud nikomu nestíní či neleze do základů,
bát se nemusí, nikdo ho kácet jen tak bez ničeho nebude.
Z programu rozvoje města vyplývá přání sázet více stromů a takový úkol od veřejnosti se nám (současnému vedení
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radnice) líbí. První park v sousedství sídliště vznikne snad
už příští rok u jízdárny, změnili jsme původní projekt tak,
že jeho základem zůstanou stávající hodnotné stromy, které
měly původně padnout.
Zachraňovat stromy je fajn, ale všem se pomoci nedá, některé se ocitly na tak hloupých místech, že by jeden až plakal.
Co se dá slíbit určitě, je, že se bude víc sázet než kácet. V roce
2014 bylo v zastavěném území za 32 povolených kácení vysázeno 53 stromů.
Martin Sobotka, starosta

Nové vybavení
pro 33 tříd ZŠ Dobřany
Podpora a rozvoj školství je
dlouhodobě jednou z hlavních
priorit města Dobřany, což
dokládá fakt, že v minulých
letech do zlepšení školských
zařízení investovalo bezmála 134 mil. Kč. Přes všechny
tyto investice se konkrétně
ZŠ potýká s velice omezenými
prostředky na obměnu zastaralých pomůcek, proto ve spolupráci s vedením školy město
připravilo projekt na pořízení
nového vybavení celkem do
33 tříd ZŠ Dobřany, v budově
1. stupně bude modernizováno osmnáct učeben a v budově 2. stupně patnáct. V současné
době je připravována zadávací dokumentace na provedení veřejného výběrového řízení na dodávku nového školního nábytku
a tabulí. Předpokládané veškeré náklady při podání žádosti
o dotaci činily 3,839 mil. Kč, přičemž městu Dobřany je přislíbena dotace z EU ve výši 85 %. Zbytek včetně výměny podlah
uhradí město Dobřany z vlastních finančních prostředků.
Jedná se již o
čtvrtý projekt, který
bude realizován za
finanční podpory z
prostředků Regionálního operačního
programu NUTS II
Jihozápad,
konkrétně z Prioritní
osy 2 Stabilizace a
rozvoj měst a obcí,
oblasti podpory 2.4
Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Věříme, že žáci i jejich rodiče budou s moderním
a kvalitním vybavením spokojeni. Učitelům tak bude umožněno
praktikovat výuku dle nových vzdělávacích metod a technologií
a dosáhnout zkvalitnění procesu vzdělávání.
Martin Sobotka, starosta města

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.
Půjčku je možno využít např. na:
•	Udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení,
výměna oken, okapů, vchodových dveří, krovu, střešní krytiny a ostatních
klempířských prvků) fasády bytového nebo rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí – půjčka do 300 tis. Kč na jeden rodinný dům a do
0,8 mil. Kč na jeden bytový dům (mimo MPZ) při úrokové sazbě 2,5 %
p. a. a max. dobou splatnosti 6 let.
•	Udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení,
výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů
a ostatních klempířských prvků) fasády a venkovních otvorů rodinného
nebo bytového domu. Rekonstrukce (výměna) krovu či střešní krytiny
– půjčka do 400 tis. Kč na jeden rodinný dům a do 0,9 mil. Kč na jeden
bytový dům (územně vymezeno na plochu MPZ Dobřany a stavby, které jsou nemovitou kulturní památkou, u těchto stavebních prací bude
doloženo kladné závazné stanovisko orgánu památkové péče) při úrokové sazbě 1,5 % p. a. a max. dobou splatnosti 8 let.
•	Zřízení malé čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizační, vodovodní, elektrické, plynové přípojky k domu, rodinný dům, bytový dům (ČOV územně
vymezeno pouze pro k. ú. Šlovice u Plzně a Vodní Újezd ) – půjčka do 100
tis. Kč na jeden rodinný nebo bytový dům při úrokové sazbě 2,5 % p. a.
a max. dobou splatnosti 6 let.
•	Energeticky obnovitelné zdroje – solárně termické kolektory pro ohřev
TUV a přitápění pro rodinný nebo bytový dům – půjčka do 200 tis. Kč
na jeden dům určený k bydlení (v MPZ musí být předloženo kladné
závazné stanovisko orgánu památkové péče) při úrokové sazbě 2,5 %
p. a. a max. dobou splatnosti 6 let.
•	Zřízení a oprava přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému centrálního zásobování teplem města Dobřany pro bytový nebo rodinný dům
nebo udržovací práce na výměníkových stanicích – půjčka do 60 tis. Kč
na jednu bytovou jednotku v rodinném nebo bytovém domě a do výše
400 tis. Kč na jednu výměníkovou stanici či zřízení přípojky na páteřní
řad rozvodů tepla v rámci CZT města Dobřany pro bytový dům při
úrokové sazbě 1 % p. a. a max. dobou splatnosti 8 let.

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.
Žádosti doručené po 29. květnu 2015 nebudou zařazeny do procesu
hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní
nárok.
Na přípravě změny pravidel se podílel Finanční výbor Zastupitelstva města Dobřany a Rada města Dobřany.
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První „sousedská“ vycházka městem
Z programu rozvoje města jasně vyplynulo, že část veřejnosti má zájem o diskuzi nad budoucí podobou našeho města.
Z vlastní zkušenosti vím, že řada lidí doslova prahne po informacích a část z nich by ráda představila své nápady.
Nechce se jim je ale sepisovat, chtěli by je sdělit, ale ostýchají se „zdržovat“ starostu od práce, objednat si schůzku, pokud
přijdou na slepo, narazí na to, že v 90 % času už je předběhl
někdo, kdo si termín zamluvil.
Když tedy nedojde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Na zkušenosti z ostatních měst se ukazuje jako vhodná forma takzvaná sousedská vycházka, kdy se zájemci spolu s vedením města projdou ulicemi a rozeberou budoucí záměry.
Myslím si, že to může nakonec být docela milý způsob, jak
si vyměnit názory, takže jsem všemi hlasy pro. Sraz je 30. 5.
v 9:00 před radnicí.
Na podzim plánujeme další vycházku na téma historie našeho
města.
Martin Sobotka, starosta

INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO
POPLATKU ZE PSA
Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí
500 Kč pro rok 2015 (OZV 4/2012)
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2015
(složenky se neposílají).
Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí
200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech
800 Kč.
U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč
ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%
(OZV 6/2010)
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2015.
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně MěÚ nebo
bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany:
účet u KB 19-1223361/0100
nebo účet u ČS 19-725295379/0800
Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést:
1) pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
variabilní symbol- 13371, specifický symbol- rodné číslo
poplatníka

Nové průkazy TP, ZTP, ZTP/P
Všichni držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných
průkazů osob se zdravotním postižením (OZP) by si měli
zajistit výměnu průkazu TP, ZTP a ZTP/P za nový, a to
v době od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015. Nárok na výměnu je
automatický, bez správního řízení a nového posouzení zdravotního stavu. Ten, kdo si průkaz v tomto období nevymění,
bude muset požádat o přiznání průkazu a bude nově posouzen posudkovým lékařem OSSZ.
Držitelé průkazů se musí dostavit na Úřad práce ČR, detašované pracoviště Stod, který sídlí v budově Městského úřa-

2) pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
variabilní symbol- 13372, specifický symbol- rodné číslo
poplatníka
3) pro platbu místního poplatku ze psa
variabilní symbol- 1341, specifický symbol- rodné číslo
poplatníka (držitele psa)
Kontakty:
správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7
tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

du Stod, Sokolská 566, přízemí budovy, tel. č. 950 147
622.
S sebou si vezměte: průkaz mimořádných výhod nebo
dočasný průkaz OZP, jednu aktuální fotografii o rozměru
35x45 mm (formát jako na občanský průkaz), průkaz totožnosti a rozhodnutí, kterým Vám byly mimořádné výhody
nebo dočasný průkaz OZP přiznán. Poplatek za vydání nového průkazu činí 30 Kč.
Bc. Hana Valachovičová
OSVZ – referentka sociálních věcí
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Oznámení

Změna Územního plánu Dobřany

Zastupitelstvo města Dobřany na svém zasedání dne 25. 2.
2015 schválilo pořízení 1. změny Územního plánu Dobřany
v souvislosti s 1. aktualizací Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Město Dobřany informuje, že v termínu do 15. 4. 2015 je
možno u Městského úřadu Dobřany, stavebního odboru,
podávat náměty na úpravu Územního plánu Dobřany.

ZPRÁVY Z RADNICE

Jednotný vizuální styl města ... inspirativní příklady!
(red) V návaznosti na rozhovor z minulého čísla DL nad tématem vytvoření nového jednotného vizuálního stylu (JVS) města
Dobřany bychom Vám rádi představili některé příklady kvalitně
navržených značek měst, které obstojí v kontextu trendů současného grafického designu. Příklady pro Vás vybrala Ing. arch.
Petra Kolaříková z Ateliéru VAS, která dostala tuto oblast na starost.
Záměrně zde nebudeme uvádět profesionálně a velkoryse
zpracované příklady JVS velkých (krajských) měst od tvůrců
zvučných jmen a zaměříme se na města srovnatelné velikosti,
jako jsou Dobřany. Původně jsme zde chtěli uvádět pouze příklady z Plzeňského regionu, ale ukázalo se, že dobrých příkladů
je zde jako šafránu. Dobřany jsou, zdá se, v tomto smyslu prozíravým městem!
Když se pokusíme celý proces návrhu JVS a značky města
zjednodušit, bývá jeho základem obvykle abstrahovaný motiv
či symbol charakteristické či proslulé místní reálie (přírodní,
historické, kulturní apod.) Motiv se s velkou pravděpodobností
nachází v tradičním znaku města.

Dobříš (pozitivní energie … autor: Kateřina Nečasová, 2009)
Další z možností je moderní, a proto možná trochu kontroverzní pojetí v podobě minimalistického přístupu, který se soustředí hlavně na hru s písmem. Zde je důležité zmínit, že dobré
logo by v sobě kromě významu, který je srozumitelný na první
pohled, mělo ukrývat i tzv. druhý plán, tedy cosi, co se vám
vyjeví až po chvilce a co vás poté mile potěší nebo pobaví.

Rakovník (autoři: Ogilvy CID, 2009)

Ružomberok („všetko v poriadku“ … autor: Karol Trnovský,
2010)
Stříbro (stylizovaný štít místní radnice … autoři: TAH reklamní
agentura – Lukáš Taneček, Slávek Hamaďák, 2008)

Na výše zmíněné značce města Kroměříž je dobře patrná rozmanitost a zároveň univerzálnost komplexně zpracovaného
JVS, který lze poté snadno aplikovat prakticky v jakémkoli kontextu.

Kroměříž (zjednodušený symbol Velkého náměstí a kašny …
autoři: Porta Design – Iva Návojská Pechmanová, Walter Pisk,
2010)

Třeboň (symbol rožmberské růže … autor: Michael Ehrlich,
2012)
Další alternativou může být třeba trochu hravější, čistě pozitivní přístup. Značku bývá také dobré doprovodit zavedeným
sloganem.

Poděbrady (4 symboly: lázeňství, korouhev na věži zámku, Labe
a parky … autor: Radka Folprechtová, 2009)

Ateliér VAS v loňském roce dokončil spolupráci na novém
JVS s městem Týnec nad Sázavou. Součástí značky jsou dva
důležité městské symboly - týnecký hrad a řeka Sázava. JVS
vznikal mimo jiné na základě výsledků ankety postupnými
kroky přibližně během dvou let. Do realizace se podařilo za tu
dobu dotáhnout jak prezentační tiskoviny (vizitky, prezentační
panely, pf, úpravu podoby Týneckých listů, …), tak samostatné
webové a facebookové rozhraní „Týnecké vlnění“ nebo třeba prvky městského informačního a orientačního systému.
V příštím vydání Dobřanských listů najdete avizovanou anketu, v rámci které bychom rádi nejen občany města, ale i všechny
zainteresované vyzvali k pojmenování témat či hodnot, na které
jsou ve svém městě hrdí a o kterých se domnívají, že by měly
v novém JVS figurovat.
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ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE

Informace pro žadatele o přidělení
bytu ve městě Dobřany
Dle směrnice Rady města Dobřany č. 01/2011 má žadatel
o přidělení bytu města Dobřany povinnost každoročně potvrdit,
že na své žádosti trvá. Tato povinnost musí být splněna nejpozději do 30. 4. příslušného roku, a to písemně prostřednictvím
správně vyplněného formuláře „Obnovení žádosti o byt města
Dobřany“. Příslušný formulář je k dispozici na internetových
stránkách města Dobřany www.dobrany.cz nebo v kanceláři „evidence obyvatel“ MěÚ Dobřany. Doporučujeme, aby byla
žádost doložena osobně na evidenci obyvatel (č. dv. 3) a mohly
tak být překontrolovány údaje uvedené v původní žádosti.
Pokud žadatel o byt žádost neobnoví do stanoveného termínu, jeho žádost pozbývá platnosti a je automaticky vyřazena ze
seznamu žadatelů o byt města Dobřany.
Více informací sdělí referentka evidence obyvatel, Městský
úřad Dobřany, přízemí, č. dv. 3, frousova@dobrany.cz, tel.: 377
195 832

na náměstí TGM. Sankce v podobě blokových pokut evidentně
bezdomovce od páchání dalších přestupků neodrazují.
V této souvislosti žádám občany, aby se obraceli na policisty
v případech, kdy budou svědky nebo se sami stanou terčem
slovního napadání, urážek, znečišťování veřejného prostranství
nebo nevhodných projevů před dětmi, či jednání jinak hrubým
způsobem narušujícím občanské soužití.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany

Půlmaraton neumrtví chod města
Jak jste se dozvěděli v minulém čísle, Plzeňský kraj navrhl
trasu svého 21 km běhu přes Dobřany tak, že by byl po dobu 90
minut uzavřený průtah městem od Vysoké až do Dobřánek.
V průběhu března jsme s krajem vyjednávali zejména o tom, zda
je horší zablokovat na 100 % naše město, nebo se více obávat toho,
že s pravděpodobností 1:1000 budou mít někteří běžci horší časy,
protože by v případě mimořádné události na železniční trati Plzeň
- Klatovy museli čekat na přejezdu kvůli mimořádnému vlaku.
Nakonec jsme uspěli a nová trasa přivede návštěvníky Plzeňskou ulicí na náměstí, přes které se původně vůbec nemělo
běžet. Za tento ústupek jsem musel slíbit, že závod bude přijatý
v našem městě dobře a že se sám vydám na trať s vražedným
převýšením.
Prosím tedy ty z Vás, kteří budete mít čas v sobotu 16. 5., přijďte na náměstí mezi 11:30 (čekat na gazely) a 13:00 (povzbudit ty
nejpomalejší). Akce má být pravidelná a může přispět k nalákání
návštěvníků do našeho města, bylo by hezké chytnout je za srdce. Děkuji tělovýchovné jednotě za příslib dodat pořadatele.
Martin Sobotka

Policie informuje
V současné době prověřují policisté OOP Dobřany několik případů vloupání do komplexu garáží v Dobřanech, Plzeňské ulici.
Předmětem zájmu pachatele je uložené ruční nářadí, kompletní
sady kol, autodoplňky a přes zimní období uložená horská kola.
K vniknutí neváhají zloději použít hrubé síly, v posledním případě pachatel vnikl do celkem 11 garáží stropem po odstranění
střešní krytiny.
Policisté přijali v této souvislosti řadu opatření k dopadení
pachatelů a zamezení dalších případů vloupání. Výrazně byl
v lokalitě zvýšen výkon služby v noční době, do Plzeňské ulice
byl také nainstalován městský kamerový systém.
S nadcházejícím jarním počasím se vrací do centra města bezdomovci, pohybující se převážně v prostoru náměstí TGM. V loňském roce řešili policisté OOP Dobřany řadu přestupků těchto
osob na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a BESIP.
Bezdomovci byli z prostoru náměstí vykazováni nebo krátkodobě zajištěni do protialkoholní záchytné stanice v Plzni z důvodu
značné opilosti. Po propuštění se tyto osoby opět vracejí zpět
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Zajištění bezpečnosti v garážích
V minulém vydání Dobřanských listů jsem ve své zprávě z činnosti finančního výboru zmínil letošní plánovanou investici do
odvodnění garáží v blízkosti Plzeňské ulice. Sotva se Dobřanské
listy objevily v poštovních schránkách, čekala mě a dalších deset
majitelů nepříjemná nedělní zpráva, neboť došlo k vykradení
jedenácti garáží během jedné jediné noci. Pachatelé poničili střechy a vnikli jimi do garáží, které následně vykradli. Nejedná se
o ojedinělý případ. Již v předchozích měsících došlo k vykradení
některých garáží. Vzhledem k tomu, že rada města ustanovila
i v tomto volebním období komisi pro bezpečnost, apeluji a zároveň tímto dávám podnět k zamyšlení nad instalováním bezpečnostních kamer do této části města. Jsem přesvědčen, že právě plánovaná rekonstrukce je jedinečnou příležitostí ke zvýšení
bezpečnosti v těchto místech. Netřeba upozorňovat i na fakt, že
se v garážích pohybuje mnoho občanů, kteří chodí tímto směrem na pravidelné či nahodilé procházky. Těším se na případnou
reakci a příslib opatření od vrcholných představitelů města.
Michal Šašek

Další forma podpory pro podnikatele
v městských nebytových prostorách
Město Dobřany dlouhodobě podporuje drobné podnikatele
zejména tím, že nájemné ve svých nebytových prostorách drží
na přijatelné úrovni. Nyní ve spolupráci s Dobřanskými listy
chystáme další formu, jak pomoci živnostníkům.
Každý z nich má nárok na ¼stránkový inzerát v listech
zdarma.
Souvisí to i s další iniciativou, která vzešla z aktualizace programu rozvoje města. Město v příštím čísle listů na základě ankety zjistí, které druhy podniků či služeb veřejnost nejvíce postrádá. V případě, že bude v budoucnu některý ze svých prostorů
pronajímat, upřednostní právě to, co budou občané preferovat.
Lenka Tomanová, místostarostka

CO SE DĚJE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

První osvoboditelé padli v Dobřanech
(ček) Psal se 17. duben roku 1943 a na území bývalého Československa vyhasl život čtyř britských a dvou kanadských
vojáků. Šlo o posádku bombardéru britského královského letectva a zároveň první zahraniční osvoboditele, kteří u nás padli.
Od letošního roku bude je i další vojáky, kteří se nevrátili domů,
připomínat Slza války – pomník obětem všech ozbrojených konfliktů, jenž vyroste na dobřanském náměstí. Jeho autorem je
sochař Václav Fiala.
Osudný nálet byl pro velitele stroje F. C. Miltona a jeho posádku již dvanáctou akcí. Jejich Lancaster Mk.I OL-C dostal nad
Plzní těžký zásah. Poškozený letoun začal klesat v širokých spirálách k zemi. Posádka se ještě pravděpodobně chtěla pokusit
o nouzové přistání, ještě ve vzduchu však zřejmě explodovalo
palivo v křídle letounu, které se utrhlo, a dva motory dopadly
na dobřanské náměstí. Neovladatelný bombardér těsně minul
domy a roztříštil se nedaleko nádraží. V jeho troskách našlo
smrt prvních osm osvoboditelů naší vlasti: kapitán letounu
pilot P/O F. C. Milton (28 let), druhý pilot/navigátor F/O N.
M. McLellan (29 let), navigátor F/L W. B. Wells (22 let), palubní mechanik F/Sgt. R. Beaven (22 let), střelec-operátor Sgt. A.
Podolsky (24 let), střelec F/Sgt. J. Rodgers a střelec Sgt. M.
Kleinhorn (22 let).
„Za našeho mládí se mluvilo jen o sovětských osvoboditelích
a víme mnoho o těch, kteří za nás prolili krev na konci války,
ale sluší se připomenout i ty, kteří byli první. Jakkoliv těch šest
mládenců způsobilo na území našeho město pořádnou spoušť,
válka je prostě taková a my je bereme jako hrdiny,“ vysvětluje
starosta Martin Sobotka, proč právě královským letcům patří
speciální vzpomínka.

a nechtěli jsme postavit jen pomník připomínající tuto událost,
ozbrojené konflikty se z jihu a severu blíží a začínají nás opět
ohrožovat, je třeba ukázat, že si těch sedmdesáti let bez války
dokážeme vážit, proto připomínáme, jak naše město poškodily
války husitské, první světová, jak se nás dotkly války napoleonské, a i největší pohromu, kterou byla v našem případě válka
třicetiletá,“ dodává Martin Sobotka.

Mapa z archivu královského vojenského letectva (RAF) zachycující místo zásahu kasáren (German barracks), nemocnici, kterou si spletli se
Škodovkou a místo, kde padli první zahraniční osvoboditelé (Crash..).

Vítání občánků

Dne 14.03.2015 byli přivítáni panem Bc. Martinem Sobotkou, starostou města, tito noví občánci: Filip Čermák, Damian Denk, Marie
Kohoutová, Kristýna Korbelová, Liliana Laciová
Vizualizace

Osobitým způsobem pomník pamatuje i na druhou stranu
válečných bolestí, na ženy, které na vojáky doma čekaly marně.
„Z ženského hlediska je obzvlášť sympatický, připomíná slzy, kterými většinou ženy a dívky oplakávaly své padlé muže a bohužel
někdy i děti. I pro ně to muselo být strašně těžké, proto ten
pomník považuji od první zmínky za srdeční záležitost a jsem
ráda, že ho zastupitelstvo drtivou většinou hlasů schválilo, i
když to pro mne představuje spoustu práce. Kámen má zatím
tvar kvádru a je před námi ještě spousta úskalí, přesto věřím,
že pomník za účasti zástupců Spojeného království a Kanady
odhalíme,“ doplňuje místostarostka Lenka Tomanová.
Podle starosty je však Slza války mementem v mnohem širším historickém kontextu. „Žijeme v jednadvacátém století

Vzpomínáme
Kroky dozněly, umlkl hlas, jen jeho obraz zůstává v nás.

Dne 17. 4. 2015 uplyne
2. smutný rok, co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan
Karel Bittner z Dobřan.
Všem, kteří si s námi vzpomenou,
děkuje manželka, dcera, vnučka
s manželem a pravnoučky
a rodiny Špilerova a Kulíškova.
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PAMĚŤ DOMOVA

Vítězslav Schwarz
Díl 3.

(v předchozím dílu o docházce do německé školy za války …)
Byl jste také v Německu na
práci?
No, ale to už bylo až v pětaštyrycátým, už jenom krátkou
chvíli už. No, to už se bral
celej ročník a bylo hotovo. To
bylo prostě asi jen půl roku.
Pracoval jste v nějaké továrně?
Ne, to bylo venku, na zákopech už, to nebylo ve fabrice,
to už se připravovaly zákopy.
Kolem Drážďan a tak.
To jste tam byli celou dobu
ubytovaní, nebo jste se vraceli?
Ne, to jsme tam byli ubytovaný na barákách. Tam vocaď
sem šel potom pěšky domů,
přes Krušný hory do Ústí, tam
sem měl tetu, tak tam sem si
byl potom vodpočnout a pak
sem se dostal až do Žatce, až
do Mladotic a tam vocaď sem
šel zase pěšky domů. Tam
byla demarkační čára a tam to
bylo zase horší. V Plasích už
byli Rusáci, až do Plas prakticky, a potom dál už zase byli
Amerikáni.
Pamatujete si na nálet tady
v Dobřanech?
Bodejť bych si nepamatoval,
dyť už sme také něco zažíli. A já je viděl letět, siréna
nehoukala, já sem spal se
starou babkou, co byla matka
tátovo … Tady jako na sever
na tu stranu a tam byly vokna
na sever, na Plzeň a bylo otevřený tam a bylo vidět … Probudila nás dělostřelecká palba, protiletadlová a já vidim,
jak vod západu, vod těch Křimic a tam jako z tý strany,
jak letěli a světlomety je vedly a chtěl sem vstát a babka
říká: „Lež, co by tady dělali, to
je na Škodovku.“ Přitom nikde
eště nebylo území bejvalý český, co by bylo bombardovaný. Dobřany bylo první území. A všecky bejvalý území,
kde se bombardovalo. To bylo
poprvý. A teďko řikala: „Lež, co
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by tady dělali, to je na Plzeň,
na Škodovku.“ Houby – letěli
na Škodovku, najednou votočili a vidim – letí sem a pořád,
jak se nic nedělo, najednou
se to rozsvítilo všechno, to
letěli ty značkaři před nima,
ty házeli ty světelné koule, to
bylo vidět, to si moh´ sbírat
špendlíky, jak to vosvítili, jo
… To bylo vosvícený celý. To
byly fosforový takový bomby,
kerý šly na padákach na ocelovejch lankách a to hořelo
a vono to vypadalo jako koule,
když hoří. No a pak to začalo,
to už se nikdo nedostal ven,
nu a my sme tam dostali dva
zásahy hned přímý, to velký
stavení, obytný stavení a stáje
a stodola, to zůstalo stát, ale co
byly kolny, sejpky a to ... hned
za tim padla jedna bomba a co
bylo provalený do tý kolny, ta
zeď, a celý to bylo nakloněný,
tak potom přišli po tom náletě
a dali tam takový fošny, prostě takový vzpěry a zajistili to,
aby to nepadlo. … se to muselo celý zbourat. A zase – na
tom dvoře, tam byly dílny,
tam byla cementárna, tam se
dělaly takový ty kuny betonový a dlaždice betonový se tam
dělaly a za tu to padlo taky,
do toho potoka přímo a to bylo
celý hozený zase, celý to bylo
hozený k pumpě, co sme tam
měli, takže … A já spal u toho
vokna a vtom vylítly všechny
ty vokna, to všechno vylítlo,
jak to tam bouchlo, třísklo
a to se ví, skla, vokna celý a to
už sme se nikam nedostali, do
sklepa. Sme měli sklep udělanej jako kryt, až byl klenutej,
v zemi a bylo tam… byla tam
taková fošna a byly tam nějaký
trámky, aby se to nemohlo
provalit, kdyby něco. No, to
sme se potom divili, když sme
vstali … všechno v plamenech, kasárna, ty byly srovnaný, mimo tý jedný stáje, co
byla k Žižkovo ulici nahoru,
ty vostaly stát, tam potom byli
umístěný Ukrajinci, tam spali, když se to budovalo okolo

... ty pak pracovali v pískovně,
asi deset jich tam dělalo, sem
tam taky chodil, ty měli plnou
kapsu machorky … za chleba
… to byl sušenej tabák, kterej
pěstovali doma, vono to bylo
zelený, vono to vypadalo jako
struska ze sena … a voni to
balili do novinovejch papírů,
voni to tam nasypali, zabalili
to, kus překukoval vepředu
a vzadu kus utrhli. Když to
zapálili, vyšlehl plamen, noviny shořely ... a toho měli plný
kapsy. Jim to posílali z domova, z Ukrajiny, machorka
tomu řikali … machorky, tý
měli dost … toho měli plný
kapsy. Voni měli takový ty
prošívaný kabáty převázaný
provazem, takový …
To byli zajatci, nebo proč tu
byli?
Ne, to nebyli zajatci, to byli
Ukrajincí, klucí osmnáctiletí, který jako ještě sebrali na
Ukrajině sem na práci …
Němci je sem přivezli?
No, Němci, no … A pak já tady
sem se učil, v Plzeňskej ulici se
stavěly nouzový baráky, dneska jsou tam ty řadový domy,
jo … tak tam byly dva baráky
dřevěný narychlo postavený v
pětačtyrycátým pro vystěhovaný matky s dětma, tak ty
tam nastěhovali. A tám nám

pomáhali ty Ukrajincí a jeden
mi naved´, abych tomu druhýmu něco řek´, co tady ani
nemůžu říct, sprostýho, ne
… A von se začal rozčilovat,
že mi dá jako přes hubu, ne
… Já sem … neveděl, co to je,
to sem se pak až doveděl. Ale
je to hodně sprostý. A já sem
potom dělal s Francouzem, to
si pamatuji až dodnes, jak se
jmenoval – George Lamaoere,
byl přímo z Paříže, on to byl
elektrikář. Ale jako tu naší
elektriku, ty trubky vohejbat, to neznal, poněvadž von
dělal u podzemních drah
v Paříži, pokládal kabely. Tak
s tim sem dělal do konce války, s Francouzem. Eště mě
potom nechal pozdravovat po
Francouzovi jednom, kerej
byl tady nasazenej na práci,
civil, na šachtě a vzal si jednu z Dobřan, jo … A voni si
dopisovali, voni se tu navštěvovali v dílně, jo, vodpoledne
se navštěvovali, tak mě ještě
pozdravoval taky.
(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

ROZHOVOR
(miš) Na posledním jednání redakční rady jsme hovořili mimo jiné i o tom, koho jsme v uplynulých letech zatím nepředstavili prostřednictvím rozhovoru v Dobřanských listech. Z našeho neformálního rozhovoru vyplynulo, že jsme zatím nedali prostor dlouholeté
ředitelce Městského kulturního střediska, Mgr. Simoně Sýkorové. Domnívám se, že právě na počátku nové turistické sezóny je nejideálnější čas zeptat se na několik otázek.
Simono, většina čtenářů bezpochyby navštěvuje některou z akcí, které
každoročně připravujete, ale asi neznají celé portfolio činností, které zajišťujete. Můžeš přiblížit veškeré spektrum
činností?
Ano, výčet služeb a činností, které Městské kulturní a informační středisko Dobřany (MKS) poskytuje, je opravdu poměrně
rozsáhlý. Turistické informační centrum
(TIC) nabízí veškeré služby, které odpovídají standardu tohoto zařízení, tedy poskytování informací, předprodej vstupenek, výlep plakátů, kopírování, laminaci, kroužkovou vazbu, fax a internet pro veřejnost a skenování. K tomu
provozujeme Dobřanskou galerii, cestovní agenturu a veškeré
akce včetně svateb, jejichž počet utěšeně vzrůstá, v kostele sv.
Víta a jednacím sále. A samozřejmě nesmíme zapomenout na
kino-divadlo-kongresový sál Káčko a Dobřanské listy.
Po několika letech řízení této organizace můžeš i rekapitulovat. Z čeho máš radost, co se za ty roky povedlo vybudovat?
Vzhledem k tomu, že MKS řídím již jedenáctým rokem, je po
10ti letech opravdu vhodná doba ohlédnout se zpět. Mám velkou radost, že jsme si po počáteční nedůvěře a době, kdy si
i řada lidí z vedení města, tedy našeho zřizovatele, myslela, že
jsme zbytečná organizace, jejíž činnost by údajně mohly zařídit
samotné místní spolky, vybudovali pevnou pozici respektované a potřebné organizace, kterou nelze přehlédnout ani opomíjet. Stali jsme se nezastupitelným prostředníkem mezi městem
a jeho obyvateli. Vždyť jen v loňském roce navštívilo TIC přes
5 000 zákazníků, z toho 65 cizinců z deseti států. A to zde nejsou započteni návštěvníci Občanské poradny a akcí v jednacím
sále a kostele svatého Víta.
Těší mne i to, že si naše organizace stojí velmi dobře a je
uznávanou i v rámci celého Plzeňského kraje. To si myslím, že
mohu snadno posoudit i z pozice člena rady Asociace turistických informačních center za Plzeňský kraj, kterou zastávám
již několik volebních období. A ještě zde mohu citovat z plátku
Dobrý soused, který se mi dostal v minulých dnech do ruky.
Paní Eva Michalová píše, že jejich centrum nepracuje v takovém
rozsahu, v jakém by mělo, a vyzdvihuje právě kvalitu našich
služeb: „Kdo si chce udělat obrázek, jak by mělo správné informační a kulturní centrum fungovat, může se zajet podívat do
Dobřan, Spáleného Poříčí, Blovic nebo Rokycan.“
V roce 2008 jsme také nastavili fungování prvního 3D kina
v České republice, což byl nesnadný úkol. Nebylo se kde inspirovat, něco ověřeného okopírovat, nikdo nám nemohl poradit,
neexistovala zkušenost s technologií ani s distributory ohledně
3D filmů. Nikdo nám nemohl poradit tak, jak to dodnes děláme
v Káčku my. Stále se na nás obracejí z mnoha měst, kde kino
teprve budují, a přijíždějí k nám pro radu a inspiraci.
A z čeho mám radost? Z kolektivu lidí, kteří pro MKS celé
ty dlouhé roky pracují. Jsem pyšná na to, že mám okolo sebe
tým kolegyň a kolegů, kteří dělají svou práci rádi a s nadšením,
i když je to někdy pořádný adrenalin☺. Práce s lidmi a organizování všeho možného není snadná práce a vždy nám do ní
zasahuje i řada vlivů zvenčí.

Často slýchávám, že kino Káčko bylo uzpůsobeno i jiným
aktivitám, než je promítání filmů. Většina dotazů směřuje k tomu, proč se například nekoná větší množství
divadelních představení se známými a oblíbenými herci
z pražských divadel?
To je velmi snadná, matematikou podložená odpověď. Počítejte se mnou. Taková představení stojí např. 50 000,- až 80
000,- Kč. K tomu musíme připočítat DPH, dopravu a nemalé
odvody DILIA. To vše vydělíme počtem našich sedadel (samozřejmě nemáme 400 a více sedadel jako velká divadla ve velkých
městech) a dostaneme se na cenu vstupenky, kterou nám žádný
návštěvník nezaplatí. Nebo můžeme spočítat levnější představení známých herců, ale ne tak zvučných jmen, zde nedělíme 160ti
sedadly, ale třeba jen 40ti, 60ti, 80ti. Tato představení zase tolik
netáhnou diváky, takže nevyprodáme zdaleka všechny vstupenky, a tak jsme na tom bohužel stejně bledě jako v prvním případě. Ale i tak si myslím, že pracujeme s tímto potenciálem tak
dobře, jak to jen jde. Každý rok připravíme řadu akcí mimo promítání. V loňském roce to bylo 27 představení, přednášek, koncertů, divadel pro děti i dospělé. A návštěvnost také nebyla špatná – celkem přišlo na tyto akce přes 5 000 návštěvníků. Ráda
vzpomínám například na vynikající představení Caveman, které
jsme vyprodali během jediného dne. Přivezli jsme do Dobřan také
stand up comedy Na stojáka. Radost mám z toho, že se nám daří
vyprodávat divadelní představení ochotnických spolků, a to jak
našeho Rozmarýnu, tak ochotníků z jiných měst. K tomu jsme
loni promítali celkem 230x a na filmy přišlo 5 538 diváků. Když
uvážíme, že Káčko je jediné singl kino v České republice, které
má v dojezdu 20 km, což se bere jako vzdálenost, kterou jsou
lidé ochotni dojet, hned dvě multikina, myslím, že si nevedeme
zle ani v této oblasti. O Káčku se ví, má své stabilní publikum
jak z místních, čehož si velmi vážíme, tak z „přespolních“ včetně řady Plzeňáků, kteří k nám také rádi a opakovaně přijíždí.
A i začátek letošního roku je velmi úspěšný. Díky silným filmovým titulům jsme několikrát vyprodali Káčko a minulý týden
bylo opět plno na divadle spolku Kolofantí.
Naprosto souhlasím. Osobně mám obdobnou zkušenost, že
v sále je více lidí z Plzně či okolí Dobřan než místních.
Nová turistická sezóna klepe na dveře. Přichystali jste
nějaké novinky?
Ano. Již od září loňského roku máme v TIC tzv. Plzeňskou
vstupenku. Obrovský zájem nás velmi mile překvapil. V současné době zavádíme k předprodeji vstupenek Ticketstream i novinku Ticketart, abychom uspokojili i zde více zájemců. Máme nové
ozvučení v kostele sv. Víta a jako vždy před každou turistickou
sezónou jsme pořídili i novinky v podobě různých propagačních
a turistických předmětů do maloobchodu TIC.
A co nějaká nová kulturní akce?
Každý rok chystáme něco nového, nebo nějakou novinkou
oživíme již tradiční akci. A letošní rok je velmi bohatý. První
novinku máme již za sebou, a to Jarní prázdniny v Káčku. Více
píší mé kolegyně také v tomto čísle listů. Chystáme velkolepé
oslavy výročí osvobození našeho města americkou armádou,
veškeré plakáty naleznete také v tomto vydání. Jsme regionálním partnerem EHMK 2015, kdy jsme se zapojili do akce 9 týdnů
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baroka a můžete se tak těšit na krásný koncert v nově zrekonstruovaném kostele sv. Víta. A určitě bych zde zmínila i Svatovítské slavnosti. Na 13. června si neplánujte žádný výlet a zůstaňte
v Dobřanech. Bude to skvělá akce doslova nadupaná vynikající
muzikou. Začínáme hned „zvostra“ AC/DC nejlepší revival v naší
republice, hned po nich Extraband revival s Jardou Soukupem
a Radkem Zíkou. Dále The End of Colours v čele s Pavlem a Petrem Baťkem. Možná Vám tento nový název nic neříká, ale když
řeknu The Doors revival, mnozí už budou vědět. Oba pány znáte
také z televize, nebo z Vinohradského či Chebského divadla. No
a večer zakončí Lucie revival, která hraje dle mého názoru čím
dál tím lépe a má rovněž své stabilní publikum.
Nedá mi to, abych se na úplný závěr nezeptal na to tvoje
příjmení:-), které je totožné jako příjmení předchozích dvou
starostů, tj. Jaroslava a Marka Sýkory. Existuje zde nějaká
příbuzenská vazba?
☺ tak s tím jsme již zažili opravdu mnoho veselých historek.
Dokonce máme já i Marek syna Štěpána, ale příbuzní nejsme.
Ale pokud Tě zajímají moji příbuzní, tak určitě nejznámější je
Jiří Suchý a Ondřej Suchý. I díky nim se v kultuře pohybuji
od raného dětství. Mám dvě sestry a už jako malé holky jsme
uměly zpaměti celou hru divadla Semafor Kytice. Dodnes rády
jezdíme za Jiřím na všechny nové hry do Semaforu a pokaždé
žasneme nad jeho obrovským životním elánem, smyslem pro
humor a pracovním nasazením, které mu v jeho věku můžeme
jen závidět. No a s Ondřejem jsme právě domluvili dokonce
velmi zajímavou akci pro naše Káčko. A tak doufám, že mnozí
z Vás přijdou a budou potěšeni setkáním s mým milovaným
strýčkem. Těšte se na září a já se těším na setkání s Vámi na
některé z našich akcí, ať už v Káčku, nebo třeba na náměstí.
To je skvělá zpráva. Teď jsi bezpochyby potěšila všechny
milovníky stříbrného plátna. Děkuji za rozhovor.

Tvořivého dopoledne a pasování prvňáků na čtenáře se v měsíci
březnu zúčastnily děti ze tříd I.A a I.B.

Jarní soutěž v Káčku

V roce 2012 „založil“ spisovatel, textař, karikaturista a rozhlasový
moderátor Ondřej Suchý svůj Filmový klubíček, besední pořad, ve
kterém se setkává s fanoušky filmových herců doby byvší, s milovníky starých filmů a starých kin. Hlavní součástí těchto besed jsou
ukázky neznámých krátkých filmů, které diváci hned tak neuvidí ani
v kinech, ani v žádné z televizí. Jde o amatérské, poloprofesionální,
ale i profesionální snímky z období od padesátých let až po současnost, které jsou dílem členů ČKK (Českého klubu kinoamatérů) Václava Fořta a Ondřeje Suchého, anebo též známých osobností: Jiřího
Menzela, Jiřího Suchého, Vladimíra Svitáčka, Karla Čáslavského aj.
Po Brně, Praze, Bělé pod Bezdězem a Neratovicích představí Ondřej
Suchý svůj Filmový klubíček v září poprvé i v Dobřanech.
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V průběhu jarních prázdnin
měly děti možnost zúčastnit
se nové soutěže, kterou pořádalo Městské kulturní středisko, resp. kino Káčko Dobřany.
Soutěžit mohly děti ve věku
do 16 let a jejím smyslem bylo
pobavit a zabavit se v průběhu
prázdninového týdne.
Prostřednictvím 5 úkolů se
děti seznámily s 5 filmy a knihami a při plnění úkolů si
vyzkoušely, co postavy z příběhů zažily na vlastní kůži. Každý den v ranních hodinách byl
zveřejněn nový úkol, na jehož
splnění a odeslání odpovědi nebo zprávy z průběhu plnění bylo
pouhých 24 hodin! Dle reakcí přihlášených dětí i jejich rodičů či
prarodičů, kteří jim byli nápomocni, víme, že hlavní cíl byl splněn. O zábavu bylo postaráno. Každý účastník si z Káčka odnesl výhru v podobě vstupenky do kina a dalších dárků. Absolutní
vítězkou se stala Julča Švarcová (viz foto). A že nebyla velká
účast? Nevadí, třeba se Vás za rok přihlásí víc. Další informace
o průběhu soutěže se můžete dočíst na www.kacko.cz.
Jaroslava Umnerová a Lenka Šašková

KULTURA
myšlenku na geniální obranu.
Ačkoliv je téma tak závažné, je
příběh protkán řadou vtipných
situací ze školního prostředí
a vyznívá optimisticky.
KNIHY PRO DĚTI
HARRINGTONOVÁ Karen:
A co když jsem blázen?
Sáře je čerstvých dvanáct let.
Krásný věk - první láska, první řasenka, první léto, kdy ji
nehlídají babička s dědou.
Navenek všechno vypadá skvěle. Sára žije sama s tátou, který
má svých starostí dost, a navíc
se trochu víc kamarádí s panem Jimem Beanem. Máma
je v sanatoriu, jen občas od ní
přijde zpráva. Ještě že má Sára
svou Kytku, se kterou si povídá, a Atikuse Fince, kterému
píše dlouhé dopisy. A taky dva
deníky. Jen jestli náhodou není
blázen po mámě…
Výjimečný román o tom, že se
slovy je někdy potíž.
A nejen s nimi…

BRAT Roman:
Můj anděl se umí prát
Hrdinou tohoto nevšedního
a velmi aktuálního příběhu je
jedenáctiletý Oskar, hubený,
slaboučký kluk v brýlích, který
je ještě ke všemu slušný. Jeho
vzhled přímo vyzývá k tomu,
aby ho dva silnější přihlouplí spolužáci mlátili a všelijak
ponižovali. Oskar zásadně
nežaluje a snaží se tuto situaci zvládnut vlastním důvtipem.
Jediný přítel, kterému se může
svěřit, anděl Oskariel, na jeho
prosby o pomoc nejdřív nereaguje. Nakonec mu však vnukne

EISLEROVÁ Jana:
Jak souhvězdí dostala svá
jména
Jak se dostali na oblohu
Perseus, Andromeda nebo
Kasiopea?
Proč se nejznámější souhvězdí
jmenuje Velký vůz?
Jak vypadá na nebi naše znamení zvěrokruhu?
Seznamte se i vy s prastarými příběhy lásky a nenávisti,
hrdinství i zbabělosti a přečtěte si, jak souhvězdí dostala svá
jména.
Báje a pověsti jsou převyprávěny tak, aby jim porozuměly
i malé děti.

VAN VLEET Carmella:
Objevujeme elektřinu
Věděli jste to? Slovo elektřina
pochází ze starořeckého slova
elektron. Je to řecký výraz pro
jantar.
Zajímá vás, jak funguje statická elektřina, elektrický proud,

elektrické obvody, elektromagnetismus, motory či generátory. Chcete si na 25 snadných
projektech a pokusech vyzkoušet, co elektřina umí?
Co si sami vyrobíte a zkusíte?
Elektrický obvod, jednoduchý
motor, spínač z kancelářské
svorky, elektromagnet a mnohé další úžasné věci.
V knížce najdete také několik
vtipů.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
LAMB John J.:
Medvídek na klíček
Originální krimisérie
Někdy byste se raději neměli
vracet domů. Brad a Aschleigh
Lyoovi se vrací do San Francisca poprvé od doby, co se přestěhovali do Virginie, a těší se
na setkání s přáteli a rodinou.
Místo toho se ale stanou svědky krádeže. Rozluštění pro ně
však znamená smrtelné nebezpečí….
Medvídek na klíček je zcela jistě jedna z nejlepších knih celé
„medvědí série“.

BEAUMONTOVÁ Marie:
Zoufalé matky
Rodinná tragikomedie
V den svých sedmatřicátých
narozenin se Fran Clarková
ocitá v situaci, s níž nepočítala ani ve svých nejhrůznějších
nočních můrách. Je absolutně
zoufalou ženou v domácnosti.
S neúspěchem se snaží obnovit
kariéru kdysi populární dabérky a držet krok s dokonalými
matkami ze svého okolí. A aby
toho nebylo málo, manžel ji
vymění za mladou, krásnou

a úspěšnou milenku. Fran je
na dně, ale doufá, že se ze dna
odrazí. Nakonec ji zachrání její
dvě kamarádky. Nikoli kvůli
tomu, že by se jí staly oporou,
naopak ona se v jejich těžké
situaci stává oporou jim…

BOYLE Mark:
Muž, který se zřekl peněz
a přežil
Naše generace může mít jedno,
nebo druhé, ale ne obojí. Lidstvo si musí vybrat. Obě možnosti mají své „náklady obětované příležitosti“. Přístroje,
nebo příroda? Vyberte si špatně
a příští generace už nemusí mít
ani jedno. To jsou slova Marka
Boylea, autora této jedinečné
knihy. Čtivou a poutavou formou se seznámíte s jeho motivací i životní filozofií a stanete
se jeho souputníky na cestě,
kterou nelemují bankovky
a platební karty. Markův příběh přímo vybízí k zamyšlení
nad zásadními otázkami životního stylu v konzumní společnosti. Inspirující kniha, která
změní náš pohled na svět.
CUTKOVÁ Dagmar:
Dítě a pes
Skvělý tým
Soužití se psy působí pozitivně
na vývoj dětí. Posiluje sociální
příslušnost, pravomoc a zodpovědnost. Ukazuje, na čem
všem záleží při výběru rodinného psa. Věcný, srozumitelný
rádce se zaměřuje na praktické rady pro rodiče a všechny
ostatní, kteří se pracovně nebo
soukromě zabývají tématem
„dítě a pes“.
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TARTAS

24. – 26. 4. 2015 / Káčko Dobřany
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DOBŘANSKÉ POHLEDY 2015
Vyhlašovatelé a pořadatelé:
Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
Téma:

KVĚTY
Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
C – školáci 2. stupně ZŠ
B – školáci 1. 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
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).

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.

2. Literární soutěž

PÁTEK:
Sraz účastníků – inspirativní a motivační dílnička na téma:
Cirkus
Společný průvod od Káčka na náměstí. Na náměstí defilé
masek a dovedností za asistence Vojtána Vrtka.
Inspirativní představení Vojtáno Vrtek: Velká cirkusová
pohádka
Návrat do Káčka, soutěžní představení
SOBOTA:
Soutěžní představení, mezi tím dílničky studentů Pedagogické fakulty, večer diskotéka, společenský večer
NEDĚLE:
Soutěžní představení, zakončení přehlídky
Na tuto přehlídku postupují soubory z oblastních kol:
Sušický Tajtrlík 25. 3. a Plzeňský Tajtrlík 26. 3.
Porota ve složení:
Veronika Rodová, Eva Gažáková, Tomáš Doležal

garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

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.

3. Fotografická soutěž

Regionální přehlídka a tvůrčí dílna inscenací dětských
divadelních, loutkářských a recitačních souborů s právem
postupu na národní přehlídku Dětská scéna. Smyslem této
přehlídky je konfrontace různých stylů práce s dětskými
soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti
pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků
s dětmi a mládeží.
Tartas se stal výjimečným inspirativním setkáním pedagogů a studentů dramatické výchovy a všech příznivců dětské
divadelní tvorby.

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.

DÍVČÍ VÁLKA
hrají ochotníci z Ledců
4. dubna 2015 od 18:00 hodin
v kulturním domě ve Vstiši
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GRATULUJEME!!!

Rozhovor s Davidem Brantem

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

Ahoj Davide, ty jsi se nedávno zúčastnil mezinárodní
akordeonové soutěže v německém Klingenthalu se skvělým
výsledkem, můžeš nám o tom něco říci?
Ano, 1. března tohoto roku jsem se zúčastnil téhle soutěže
v kategorii 1a (pro děti do 10 let) a obsadil jsem 1. místo.

v oblastním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Tachov - taneční obor)
pí uč. P. Stupková
taneční choreografie - Dračky
Čepická Julie, Bromová Anna, Vozárová Aneta, Weberová
Klára, Frantová Zuzana
1. místo s postupem
kategorie II.
diplom za choreografii, interpretaci a souznění s hudební předlohou

Vím, že to nebyla tvá první soutěž, v minulých letech jsi
se úspěšně zúčastnil několika soutěží, přesto, měl jsi před
soutěží trému?
Do soutěží se zapojuji každý rok, ale trému mám pořád. Někdy
menší, někdy větší.
Kolik jsi hrál na soutěži skladeb a jak dlouho ses na soutěž připravoval?
Můj soutěžní program obsahoval 1 povinnou skladbu, která
byla předem určena, a 3 volitelné skladby dle vlastního výběru.
S panem učitelem Petrem Vackem jsme skladby připravovali
a „cvičili“ od začátku tohoto školního roku.
Kromě toho, že jsi se skladby musel naučit, „trénoval“ jsi
také veřejné vystupování, to znamená, hrál jsi před soutěží
skladby na různých koncertech nebo přehrávkách?
Koncerty a přehrávky jsou pro mě velice důležité, protože si
musím zvykat na vystupování před cizími posluchači. V letošním roce jsem jich odehrál více než vloni a snad i to mi pomohlo, že jsem byl připravený na soutěž.

taneční choreografie - Svatá Lucie
Peksová Anna, Plajnerová Bára, Urbancová Anna, Maxová
Klára, Matějková Kateřina Kristýna, Maxová Lucie, Valentová Adéla, Kapitánová Marie
1. místo s postupem
kategorie I.
diplom za ztvárnění lidového zvyku v tanci
taneční choreografie - O ovečkách
Hodanová Adéla, Kabátová Adéla, Millerová Viktorie, Benediktová Alena, Schleglová Kateřina, Šrajerová Dominika,
Tomášková Marie, Bartoníčková Adéla, Klinkovská Anna
Marie, Sýkorová Klára
1. místo s postupem
kategorie I.
diplom za citlivý dívčí taneční projev
taneční choreografie - Okolo Třeboně
Machová Anežka, Prosserová Barbora, Klinkovská Marie
Anna, Otýsová Anna, Růžičková Eliška, Vaňková Ester,
Eisenhammerová Teresie, Štulcová Eva, Slunčíková Kristýna, Pešková Erika, Tobrmanová Lucie, Smolová Žofie, Štychová Klára
1. místo nominace na postup
kategorie I.
diplom za rytmické obrazy v pohybu a tanci

ČEZ Distribuce informuje:
Přehled veškerých informací týkajících
se plánovaných odstávek elektřiny ve
Vašem městě najdete na našem portálu
www.cezdistribuce.cz.
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Z výsledku měl určitě také velkou radost tvůj učitel pan
Petr Vacek. Víš, Davide, že v roce 1999 na stejné soutěži
a ve stejné kategorii jako ty získal také 1. cenu?
Pan učitel mi o svém účinkování v této soutěži i o svém úspěchu vyprávěl. Mám v něm veliký vzor, protože ve starší kategorii
– kategorie 3, pro soutěžící do 19 let - také zvítězil. Takže mě
čeká ještě hodně práce a „cvičení“ na akordeon.☺
Máš kromě hraní na akordeon ještě jiné koníčky?
Už od školky mě baví míčové hry a sport celkově. Vybral jsem
si fotbal, který se snažím aktivně hrát.
Davide, přeji Ti hodně krásných skladeb a hraním ať
nadále děláš radost sobě i všem svým posluchačům. Děkuji
Ti za rozhovor.
Ing. Mgr. Jan Kotrč, ředitel ZUŠ B. Smetany Plzeň
a člen poroty mezinárodní akordeonové soutěže v německém
Klingenthalu

GRATULUJEME!!!
Davidu Brantovi
k 1. místu
ve 43. ročníku
Mezinárodní akordeonové
soutěže „Malé dny harmoniky“
Klingenthal - SRN

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Zlatý Karlovarský skřivánek je opět
z Dobřan!
(vom) Karlovy Vary se letos již po dvacáté staly místem, kam
se slétli malí i větší skřivánci z celé republiky, kteří uspěli v
regionálních kolech této pěvecké soutěže. O těch nejlepších dětských zpěvácích rozhodovala odborná porota, jejímiž členy byli
přední pedagogové hudebních konzervatoří v Praze, Brně a Pardubicích, dirigent František Drs a předsedkyní poroty paní prof.
Brigita Šulcová. Ve čtyřech soutěžních kategoriích se 20. ročníku celostátního kola zúčastnilo přes sto zpěváků ve věku 6 - 15
let a porota z nich vybrala vždy jednoho zlatého skřivánka.
Naše Základní umělecká škola měla v kategorii C, tedy mezi
těmi nejstaršími zpěváky, i letos jednoho “soutěžního koně” Filipa Bradu. V konkurenci 39 zpěváků, žáků základních uměleckých škol z celé republiky, si Filip vyzpíval ocenění nejvyšší
- 1. místo a zároveň získal zvláštní cenu předsedkyně poroty!!!
Radost pro naši školu je o to větší, že tak “obhájil” vítězství své
pěvecké kolegyně Jany Šístkové, která se stala Karlovarským
skřivánkem roku 2014. Gratulujeme!!! :)

GRATULUJEME!!!
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Plzeň - sólový a komorní zpěv)
pí uč. K. Vlahačová-Kartáková
sólový zpěv
Filip Brada

1. místo s postupem

kategorie IV.

Jana Šístková

1. místo s postupem

kategorie V.

Vojtěch Kříž

2. místo

kategorie 0.

Adéla Nekolová

2. místo

kategorie II.

Tomáš Duchek

2. místo

kategorie III.

Štěpánka Vyletová

2. místo

kategorie V.

Štěpánka Vyletová

1. místo

kategorie II.		

Jana Šístková

(první náhradník)

komorní zpěv

Filip Brada

Základní škola Dobřany
Základní umělecká škola
J. S. Bacha v Dobřanech
Vás srdečně zve
ve čtvrtek dne 9. dubna 2015 v 17 00
do tanečního sálu na

Klavírní recitál
Alexander Smolyarov
student 3. ročníku Konzervatoře Plzeň
ze třídy prof. Maxima Averkieva

ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany
vás srdečně zve na

ŠKOLNÍ AKADEMII

úterý 12. května 2015 od 17:00 hodin
Káčko Dobřany
Počet míst v hledišti je omezen, vstup jen se vstupenkami
(účinkující dostanou informaci o vyzvednutí vstupenek
ve škole).
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ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
7. dubna 2015 od 17.00 hodin
sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
9. dubna 2015 od 17.00 hodin
taneční sál ZUŠ
KLAVÍRNÍ RECITÁL – ALEXANDER SMOLYAROV
10. – 12. dubna 2015
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava
PRO BOHEMIA OSTRAVA 2014
12. ročník mezinárodní interpretační soutěže

5. badatelská exkurze
do Regensburgu a Kolovče
Další badatelská exkurze v rámci projektu Regiopopulár
(Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním
inženýrství) byla určena - částečně i jako odměna - účastníkům
tří kol soutěže Burza nápadů tří projektových partnerských
škol (ZŠ Dobřany, Letiny a Zbůch).
Cesta autobusem, přestože pršelo, nám ubíhala rychleji,
a tak jsme před příjezdem do Regensburgu mohli navštívit dvě
významná historická místa – Walhallu, monumentální památník významných německých osobností, a Donaustauf, zříceninu hradu nad Dunajem. Obavy z deště pominuly, když jsme
vystoupili z autobusu. Naráz přestalo pršet a vysvitlo slunce.

14. dubna 2015 od 18.00 hodin
Konzervatoř Plzeň – Dům hudby
KONCERT VÍTĚZŮ krajského kola Národní soutěže ZUŠ
v sólovém a komorním zpěvu
17. – 19. dubna 2015
ZUŠ Turnov
CELOSTÁTNÍ KOLO Národní soutěže ZUŠ v sólovém
a komorním zpěvu
21. dubna 2015 od 17.00 hodin
sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
23. dubna 2015 od 14.00 hodin
Pečovatelský dům Loudů
VYSTOUPENÍ PRO KLUB DŮCHODCŮ
24. dubna 2015 od 14.00 hodin
kulturní zařízení Káčko
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – TARTAS 2015
regionální přehlídka dětských divadelních, recitačních
a loutkářských kolektivů, vystoupí žáci
24. dubna 2015 od 16.00 hodin
Rožmitál pod Třemšínem
SPOLEČNÝ KONCERT ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
a ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
vystoupí žáci obou hudebních škol

U modelu historického Regensburgu
Hlavní náplní pondělního odpoledne byla exkurze do rozsáhlé
továrny BMW v blízkosti našeho partnerského Obertraublingu.
Žáci zhlédli film o historii továrny a pak si prošli v podstatě celý
proces výroby automobilu, od lisovny a karosárny, přes lakovnu až po nekonečné haly, kde montéři u pojízdných pásů kompletovali různé typy vozidel dle přání zákazníků. Zaujala nás
úplná automatizace a robotizace v těžkých provozech i přesná,
„hodinářská“ práce stovek montérů u montážních linek. Pro
technicky nadané žáky to byl jedinečný zážitek.

25. dubna 2015 od 14.00 hodin
zámek Nižbor
„BELTINE“, keltský festival
vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhanaigh
26. dubna 2015
Plzeň – divadlo ALFA
KRAJSKÉ KOLO soutěžní přehlídky tanečního oboru
2. května 2015 od 13.00 hodin
náměstí T.G.M. Dobřany
DOBŘANSKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI, 3. ročník
vystoupí malá a velká dětská lidová muzika VOZEMBACH,
seniorský pěvecký a taneční soubor DOBŘANSKÉ BÁBINKY,
dětská lidová muzika TřemCha při ZUŠ Třemošná, Plzeňský
MLS – malý lidový soubor a JIŽANI (Dechovka Jižní Čechy)
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V Keplerově domě
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Ubytování nám zajistili přátelé z obertraublingské reálky
přímo v centru Regensburgu, na dunajském ostrově v ubytovně pro mládež. Nabídku projít se večerním městem využil
z našich žáků jen Filip, ostatní byli příliš utrmácení a dali přednost odpočinku na ubytovně. V noci nás čekala první předjarní
bouřka s blesky a následným sněhem, ale ráno už nás zase
vítalo slunce.

Naši školáci v Obertraublingu
Již druhý výměnný zájezd, navazující vždy na předchozí podzimní návštěvu německých dětí v Dobřanech, proběhl 18. – 20.
března tohoto roku. 24 žáků a žákyň různých tříd 2. stupně
a jejich čtyři učitele a učitelky přijal hned po příjezdu do města
spolu s jejich hostiteli obertraublingský starosta Rudolf Graß.
Následující zajímavou aktivitou bylo pečení tradičních louhovaných preclíků v soukromé pekárně Magerl. Odpolední program
pokračoval v partnerské Reálné škole jazykovou animací v provedení německo-české agentury Tandem.
Druhý den nás čekal celý v Regensburgu. Prošli jsme kolem
významných historických památek do Keplerova domu a v místnostech, kde významný astronom žil a pracoval, jsme i my
komunikovali anglicky, počítali, měřili a tvořili model sluneční
soustavy. Všechny aktivity čtvrtečního dopoledne připravili naši
žáci rozdělení do čtyř pracovních skupin dlouho před cestou do
Německa. Témata nám zaslali naši hostitelé: dobřanská škola,
město Dobřany, česká národní jídla a sporty a Johannes Kepler,
život a dílo.

U hrnčíře v Muzeu techniky a řemesel v Kolovči
Kolegyně Alex z Obertraublingu nás dopoledne s využitím angličtiny provedla historickým centrem Regensburgu, procházku
jsme zakončili v historické kavárně u skvělého dortu a nezbytným nákupem suvenýrů. V poledne jsme opustili Regensburg
a po obědě na Folmavě nás čekalo Muzeum techniky a řemesel
v Kolovči. Přebohatá expozice ve skromných prostorách rodinného stavení nám připomněla doby starší i nedávné v mnoha
oblastech lidské činnosti, žáci se dozvěděli, na co se používaly různé stroje a nástroje, mohli obdivovat lidskou důmyslnost
a tvořivost. Na závěr prohlídky utratili své kapesné za typickou chodskou keramiku pro své blízké a vrátili se postupně do
svých obcí.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Dne 14. 4. 2015 od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod.
a 15. 4. 2015 od 13.00 do 15.00 hod.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
na školní rok 2015/2016

Zápis se bude konat současně v obou budovách
Mateřské školy Dobřany
Loudů 850 a Stromořadí 922.
K předškolnímu vzdělávání budou děti přijímány
dle jednotných kritérií.
U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné tiskopisy
a informace k zahájení řízení přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání.
Nutno doložit rodný list dítěte.
Jana Kleisnerová, ředitelka Mateřské školy Dobřany

Společně s německými přáteli a panem starostou
Po obědě na střeše obchodního domu s nádherným počasím
a výhledem a nezbytném „šopingu“ jsme odešli do Východoněmecké galerie, kde pro nás lektorky připravily dva zajímavé
ateliéry přímo ve výstavních prostorách. Obě žákovské skupiny
se zabývaly portrétováním, nejprve teoreticky, a to jedna mezi
obrazy a druhá mezi fotografiemi, a poté prakticky. Některé
výsledky vzájemného portrétování byly skutečně mistrovské.
Třetí den dopoledne měl dvě hlavní témata: středověký
workshop s různými dílnami, kde se malovaly erby, kovaly
šperky, tvořila drátěná košile, psalo husím brkem či „filcovalo“
z barvené ovčí vlny, a zatmění slunce. Všichni naši žáci dostali dárkem originální brýle a ze školního dvora mohli pozorovat
tento jedinečný nebeský úkaz, jenž nám skvěle navázal na znalosti o Keplerovi.
Jako vždy - žáci měli různé zážitky se svými přáteli a jejich
rodiči, ale ani učitelé nezůstali zkrátka. První den je čekala procházka nočním historickým Regensburgem s českou průvodkyní, druhý večer byli pozváni na společnou bavorskou večeři
do domu jedné z německých kolegyň, kde je němečtí přátelé
přivítali v bavorských krojích, pohostili po bavorsku a naučili
hornofalckou karetní hru watten.
Páteční odjezd byl mírně poznamenán čekáním na jeden kufr,
jenž otálel v dopravní zácpě, pláčem nad zapomenutým mobi-
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lem, jenž se pak ve vlaku šťastně našel, i dramatickým zjištěním, že regensburgský rychlík má kromě části do Prahy i druhou část mířící do Mnichova. Ale vše šťastně dopadlo a i těch
pár slzících při odjezdu, i to, že na výjezd do Německa jsme letos
už měli náhradníky, svědčí o tom, že loňské bariéry a obavy již
byly dávno překonány. Zavedení povinného německého jazyka
v 8. a 9. třídě již nese své plody a relativní dopravní blízkost,
která umožňuje dvě setkání ročně, jen posilují navázané vztahy
mezi dětmi i učiteli.
Nutno ještě poznamenat, že naše škola má v Obertraublingu
i druhého partnera, kromě Reálné školy (5. – 10. třída) spolupracujeme i se Základní školou (1. – 4. třída), jejíž čtvrťáci se
letos zase setkají s našimi čtvrťáky, a to 20. května v Dobřanech
a 9. června v Obertraublingu.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Při jazykové animaci s Tandemem

Před regensburgskou katedrálou
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Soutěžní klání mladých hasičů
V sobotu 28. února pořádali dobřanští dobrovolní hasiči již
29. ročník zimní soutěže kolektivů mladých hasičů „O pohár
SDH Dobřany“. Do letošního klání se přihlásilo celkem 24 tříčlenných družstev ze sborů okresu Plzeň-jih, z čehož 10 hlídek spadalo sice do mladší kategorie, ale naše soutěž probíhá
pouze ve starší kategorii, proto to „prckové“ měli o něco těžší.
Dobřany nasadily do boje celkem 3 družstva starší a 2 mladší.
Soutěžení probíhalo na místní hasičské zbrojnici a hlídky se
utkaly v dovednostech určených pro celoroční hru Plamen, jako
je uzlová štafeta, základy topografie a první pomoci, požární
ochrana, technické prostředky a také v tajné disciplíně, kterou
bylo letos motání hadic na čas. Po letitých zkušenostech organizátorů probíhala soutěž celkem svižně, takže brzy došlo na
vyhlášení konečných výsledků a předání ocenění. Na prvním
místě skončilo družstvo Dobřan ve složení Štěpánka Jindrová,
Matyáš Krištof a Jan Šváb ml. Vůbec poprvé v celé historii soutěže bylo klání tak vyrovnané, že byla vyhodnocena dvě druhá
místa, a to pro družstva ze Dnešic a Chlumu. Další dobřanské družstvo ve složení Veronika Dvořáková, František Šimek
a Andrejka Hošková skončilo po zaváhání při uzlové štafetě na
krásném čtvrtém místě. Naše poslední starší družstvo skončilo
na desátém místě a dvě mladší družstva se umístila na celkovém 8. a 16. místě. Zvlášť bylo vyhodnoceno nejlepší družstvo
mladších, které skončilo na celkovém sedmém místě, což byla
hlídka z Oplotu. Vítězové dostali medaile a všichni zúčastnění
věcné i sladké odměny, za což je třeba poděkovat našim věrným
sponzorům v čele s městem Dobřany, dále společnosti ČEZ, Triumfa, HZS Plzeňského kraje, také cukrárně U Broučků, Dobřanskému pekařství p. Fonhausera a Rádiu FM plus. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
			
Mgr. Markéta Kaslová
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Archa pro rodiny s dětmi
Za podpory Plzeňského kraje připlula i k vám Archa pro
rodiny s dětmi. Naším cílem a snahou je provázet všechny
rodiče, kteří potřebují podporu pro sebe a pro své děti nebo
hledají odpovědi na své otázky související s rodičovstvím či
s aktuální náročnou situací v rodině. Každý rodič se do takové
životní situace může dostat. Přichází náhle nebo pozvolným
zhoršováním menších obtíží a mají nejrůznější důvody. Taková
období kladou na rodiče velké nároky, vyvolávají v nich řadu
otázek a nejistot.
Neví-li rodič najednou s výchovou kudy kam, nebo se objeví
problémy ve škole, potřebuje porozumět svému dítěti a najít si k němu ten pravý výchovný přístup. Potřebuje pochopit
důvody, poznat potřeby dítěte a najít cestu k řešení. Při rozpadu partnerství mohou mít rodiče obavu o to, jak dítě bude
prožívat celou situaci, či o to, zda budou vědět, jak mu pomoci
ji nejlépe překonat. K pohodě rodiny nepřispívají také narušené vztahy, zdravotní omezení či výskyt závislostí všeho druhu. Velmi mladí rodiče mohou zažívat nejistotu v péči o děti,
o jejich rozvoj i ve vedení domácnosti.
Možná se pouze potřebujete ujistit v tom, co děláte, načerpat
podporu pro sebe nebo své dítě, ověřit si svůj názor, nasměrovat se, prodiskutovat, co vás trápí s odborníkem nebo jen
získat informace a přehled o možnostech řešení. Můžete využít
služeb v jakékoli naší ambulanci (po předchozím objednání),
nebo můžeme přijet za vámi. Vaše nejbližší pracoviště je Dobřany, Nám. T. G. Masaryka 282, kontakt: tel. 733 614 645 a email archa.zapad@diakonie.cz. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu ČR. Díky tomu je
pro rodiny s dětmi zdarma. Více na www.diakoniezapad.cz.

na Vás.
Klub Echo pro děti a mládež, Diakonie Západ, náměstí T. G.
Masaryka 282, tel. 734 640 492, e-mail: echo.zapad@diakonie.
cz, facebook – KLUB ECHO
Projekt „Dobřany – město příběhů“ podpořila Poštovní
spořitelna prostřednictvím nadace VIA.
Klub Echo pro děti a mládež je v letošním roce spolufinancován také z Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb
v Plzeňském kraji“ a z rozpočtu města Dobřany
Za Klub Echo zpracovala Bc. Barbora Vladyková

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dobřany pořádá:
Letní tábor v Újezdu u Plánice

PIRÁTI
4.-17. ČERVENCE 2015
ÚJEZD U PLÁNICE
CENA: 3000 KČ
KONTAKT:
LIBUSE.NEJEDLA@SEZNAM.CZ
775188892
603112996

Dobřany - město příběhů
Máte rádi příběhy a zajímáte se o historii Dobřan? Pak je
projekt s názvem „Dobřany – město příběhů“ právě pro Vás!
Díky projektu, který realizuje Klub Echo pro děti a mládež společně s pečovatelskou službou Jubilata pro osoby potřebující
péči a dalšími místními organizacemi, máte jedinečnou příležitost se dozvědět to, co Vás zajímá z historie Dobřan přímo
z úst těch nejpovolanějších – tedy pamětníků.
Po celý rok 2015 budou probíhat setkání veřejnosti s pamětníky nad jejich životními příběhy, tyto příběhy budou doplněny
o dobové fotografie známých i méně známých zákoutí Dobřan
a okolí. Pokud některé ze setkání nestihnete, nemusíte zoufat,
všechny příběhy a fotografie budou zaznamenány v „Živé kronice města Dobřany“ a následně vystaveny pro veřejnost. Termíny, místa konání a další informace k jednotlivým setkáním
se dozvíte prostřednictvím plakátů, které budou vyvěšeny na
veřejných vývěsních plochách v Dobřanech, webových stránkách www.diakoniezapad.cz a na facebookové stránce KLUB
ECHO. Pokud máte sami příběh, o který byste se s ostatními
rádi podělili, nápad na téma jednotlivých setkání či tip na zajímavou osobu spjatou s městem Dobřany, neváhejte a kontaktujte nás na kterýkoli z níže uvedených kontaktů. Těšíme se

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina DOBŘANY
POŘÁDÁ:

4. ročník
Příměstského letního tábora na téma

„Pět krát pět je .........“

technika, sport, příroda, rukodělky, hry a další

v termínu 3. - 7. 8. 2015 v klubovně Pionýra
v bývalých kasárnách
Informace a přihlášky na tel. č. 603 112 996 nebo na
e-mailu libuse.nejedla@seznam.cz
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Podle známého přísloví „Březen, za kamna vlezem,
duben, ještě tam budem“ zejména v první polovině
měsíce ještě žádné vedro nečekáme, avšak v některých letech už jarní počasí vypukne naplno. Jak jsme
se přesvědčili, příroda je mocná čarodějka. Duben je
ve znamení aprílového počasí, to znamená nestálé počasí. Svítí
slunce a je teplo, náhle se ochladí, prší nebo i zasněží. Připraveni musíme být i na pozdní mrazíky, v každém případě jaro
je tu a v ovocné zahradě nás čeká spousta práce. Jahodník
očistíme, odstraníme staré listy a dbáme, abychom nepoškodili srdéčka, pravidelně odplevelujeme, přihnojíme, v době sucha
zavlažujeme. Pokračujeme ve výsadbě nových stromků, pokud
je půda dostatečně prohřátá, sázíme broskvoně. Dobře zasazené
stromky v době sucha po celou vegetační dobu pečlivě zaléváme.
Pokračujeme v řezu ovocných stromů, pozdní řez ničemu neškodí, naopak škodí řez zbytečně brzký. Těsně před květem nebo
i v květu se pustíme do řezu meruněk a broskvoní. Provádíme
přeroubování, zejména peckoviny je vhodné přeroubovávat těsně
před květem nebo až v květu. Dokončujeme postřik proti kadeřavosti broskvoní, nezapomeneme provést postřik proti moniliovému úžehu na meruňkách, višních a mandloních. 10 až 14 dní
po odkvětu opakujeme postřik odrůd angreštu na hnědé padlí.
Podle počasí nakvétají mandloně, meruňky a třešně, je nutné
sledovat počasí, a jestliže hrozí mrazy v době květu, pokusíme
se škody zmírnit – provedeme postřik vodou, může být i cukerný roztok /vzniklý led ochrání květní orgány/, protože nejhorší
je suchý mráz. Je možno v zahradě rozdělat pod stromy ohně,
které udržujeme přes noc do ranních hodin. Malé nebo nízké
stromky zakryjeme plachtou nebo folií. V zeleninové zahradě
vyséváme na záhon hrách, kopr, koriandr, ředkvičky, špenát,
mrkev, pastiňák, petržel, koncem měsíce i mangold, vysazujeme
otuženou sadbu raných košťálovin a salátu, předpěstujeme si
sadbu okurek salátovek, nakládaček, tykví a melounů. V první
polovině měsíce vyséváme do sadbovačů podzimní pór, ve druhé polovině zimní pór, který nevymrzá a může se sklízet až do
jara příštího roku. Můžeme vysít i semena bylinek a vysazujeme
předklíčenou sadbu raných brambor do rýh 6-8 cm hlubokých,
které zahrneme zeminou a vytvoříme hrůbek vysoký 15 cm, který během vegetace přihrnováním /kopčením/ navýšíme až na 30
cm. Po výsadbě zakryjeme půdu netkanou fólií, kterou odstraníme až v květnu, kdy teploty dosáhnou 20°C. Pařeniště a fóliovníky osadíme salátem a ranými košťálovinami. Sklízíme řapíky
reveně, chřest z fóliových krytů, ředkvičky a salát. Podle potřeby
záhony zaléváme, okopáváním rušíme škraloup a odstraňujeme
plevel. V dubnu vysazujeme živé ploty, listnaté keře, řízkujeme
túje, tisy nebo jalovce, dokončíme řez růží a provedeme jarní řez
tavolníků, dělíme a přesazujeme trvalky kvetoucí v létě. Záhony
s trvalkami vyčistíme, okopeme, pohnojíme a zavlažíme. Dokončíme skalku a osadíme ji skalničkami, případně doplníme místa
po uhynulých rostlinách. Vyséváme letničky do pařeniště i na
záhony, kterým nevadí nižší teploty, například stračky, máky,
zářivky, chrpy, aksamitník. V druhé polovině měsíce vysazujeme hlíznaté rostliny a cibuloviny jako jiřinky a mečíky. Trávník provzdušníme hráběmi nebo ventikutátorem, travní semeno zapravíme do půdy a zaléváme. Okrasné jezírko vyčistíme,
napustíme vodou a osadíme vodními rostlinami. Jaro je spojené
s hráškovou zelení rozvíjejících se listů a žlutými květy zlatice
a také se svátky jara – Velikonocemi.
Čerstvá vajíčka, která neodmyslitelně k Velikonocům patří,
tradiční jídla a symboly Velikonoc nesmí na našem stole chybět. I v jídle se snoubí tradice, hojnost, jarní barevnost a radost

strana 20

z konce zimy, je to jedno dědictví po našich předcích. Nádivky,
dobře upravená masíčka, zelené bylinky plné síly, sladkosti pro
hosty i koledníky. Vaříme podle vyzkoušených receptů, ale občas
rádi experimentujeme. Ne nadarmo se říká, že láska prochází
žaludkem a vůně linoucí se z kuchyně dokáže zázraky, dokáže
uklidnit, navnadit chutě i pohodu, dokáže zvednout náladu. Vaříme-li s láskou, láska zůstane nejen u vašeho stolu, dobré jídlo je
silnou zbraní i předpokladem šťastného a zdařilého manželství.
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 7. 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).

Vrcholná kynologická soutěž
opět zavítá do Dobřan
Ve dnech 1. 5. - 3. 5. 2015 se uskuteční v honitbě mysliveckého sdružení Dobřany nominační soutěž ohařů pro Memoriál
Richarda Knolla. Hlavním pořadatelem soutěže je Českomoravská myslivecká jednota Praha ve spolupráci s mysliveckými
sdruženími Dobřany, Kotovice a Úherce–Zbůch. Výběr 36 soutěžících psů provádí kynologická komise ČMMJ Praha na základě výsledků z všestranných zkoušek ohařů předešlého roku.
Polní discipliny budou probíhat v MS Kotovice, v úseku
Týnec. Vodní discipliny budou probíhat v MS Úherce-Zbůch na
rybníku v Líních. Lesní discipliny, tj.práce na pobarvené stopě,
šoulačka s odložením a chování na stanovišti, budou probíhat
v MS Dobřany na Vysoké kolem lovecké chaty Diana. Zde bude
též každý den cca v 8.30 slavnostní zahájení.
Vzhledem k náročnosti celé soutěže pořadatelé žádají veřejnost o minimalizaci rekreačních aktivit v úseku Vysoká – myslivecká chata Diana – Hradčany. Je třeba dodržet férové podmínky pro každého soutěžícího psa.
Za pochopení předem děkují pořadatelé – dobřanští myslivci.
Za myslivecké sdružení Dobřany Ing. Lohr, hospodář
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Rybáři
Koncem února - 27. 2. - se konal tradiční
rybářský ples. Bylo vyprodáno, dokonce jsem
musel ještě několika zájemcům sdělit, že už
nejsou lístky. Dle mého se všichni dobře bavili. Ti šťastnější navíc v tombole vyhráli některou
z mnoha hodnotných cen, z nichž hlavní výhry byly sele prasete
domácího a divočák. Děkuji touto cestou všem našim sponzorům, kteří nám každoročně ceny do tomboly dávají.
Začátkem března začalo konečně svítit sluníčko a najednou
to pod mostem o sobotách a nedělích vypadalo jako o závodech.
Menší kapři docela brali, ale při kontrolách jsem viděl v jednom
výkazu zapsáno 5-6 mírových kaprů i přes 50 cm.
Horší to bylo s účastí na výroční členské schůzi, která se konala
v sobotu 14. března. Z více jak 400 členů se jich dostavilo pouze
28. Projednávalo se hospodaření za r. 2014 a plán činnosti na
letošní rok. Členy bude asi nejvíce zajímat zpráva hospodáře MO:
V r. 2014 měla naše MO 417 členů, z toho 350 dospělých, 11
dorostu mezi 15-18 roky a 56 dětí do 15 let (zde je vidět dobrá

práce vedoucích dětského kroužku).
V r. 2014 lovili naši členové celkem na 36 revírech a ulovili
celkem 2 495 ks ryb o váze 4 078 kg.
Na našem revíru Radbuza 2 (od jezu ve Vodním Újezdu k jezu
u Bártova mlýna) naši členové ulovili:
650 ks kapra
o váze 1 235 kg - ø 1,9 kg
71 ks štiky
o váze 110 kg - ø 1,6 kg
5 ks candáta o váze 8,9 kg - ø 1,8 kg
1 ks sumce o váze 7 kg
Na rybníku Židovák bylo našimi členy uloveno:
165 ks kapra
o váze 301 kg - ø 1,8 kg
46 ks štiky
o váze 87 kg - ø 1,9 kg
19 ks candáta o váze 40 kg - ø 2,1 kg
Do doby konání VČS nebyly z ÚS k dispozici údaje o tom,
kolik na našem revíru nalovili členové cizích organizací.
Pro zachování počtu ryb bylo v r. 2014 do Radbuzy 2 vysazeno 3 150 ks kapra o váze 3 595 kg a 400 ks lína o váze 100 kg.
Vladislav Šefl

Westernová legenda Leo Holcknecht otevře jezdeckou halu

Mistr světa v trikovém lasování vystoupí v České republice poprvé po sedmi letech

Snědá pleť, černočerné vlasy a oči světlé jako led. Tak
představují jednu ze svých
největších hvězd, vystupující
pod jménem Black Leo, propagační materiály bavorského
westernového městečka Pullman City nedaleko Egingu
am See. Charismatický rodák
z Moravy Leo Holcknecht udivuje návštěvníky svým uměním už 16 let. Počátkem dubna předvede své neuvěřitelné
triky s lasem i v sedle koně
u příležitosti
znovuotevření
jezdecké haly v Dobřanech.
Western jako životní styl Lea
uchvátil na přelomu 80. a 90.
let. Ačkoli pochází z rodiny,
která se věnovala tradičním
jezdeckým disciplínám, jako
jsou drezura a parkur, mno-

hem více ho lákalo u nás tehdy téměř neznámé westernové
ježdění a s ním související práce
s lasem. Právě Leo Holcknecht
k nám počátkem 90. let přivezl
z USA prvního koně plemene
Quarter Horse, nasvalené zvíře
čtvercového rámce, využívané
právě pro westernové ježdění.
Jeho obrovské úsilí korunoval
v roce 2002 zisk titulu mistra světa v trikovém lasování,
který získal v americkém Las
Vegas.
Stal se také prvním Čechem,
který působil v nejprestižnější
koňské show Appassionata.
V tomto velkolepém představení vystupoval několik let
na koni a s lasem v největších a nejkrásnějších halách
po celé Evropě. Jeho poslední
vystoupení v naší republice se
uskutečnilo právě v rámci této
show v roce 2008. Po dlouhých
sedmi letech tedy budeme moci
ocenit umění této westernové
legendy v Dobřanech. V pátek
8. května se Leo Holcknecht
zúčastní programu v rámci
slavnostního
znovuotevření zdejší jezdecké haly určeného pro širokou veřejnost.
„Vystoupím se svým devítiletým Quarter Horse valachem.
Chtěl bych ukázat, co všechno
je možné dokázat s koněm,

kterého jsem koupil jako
dvouletého, po sedmi letech
práce. Věřím, že se přijde podívat i hodně koňáků, kteří to
dokáží ocenit, a na všechny se
samozřejmě moc těším. Budu
také předvádět lasování, a to
nejen americký, ale i o něco
více zajímavý mexický styl,“
prozrazuje Black Leo část ze
svého programu.
O den dříve, ve čtvrtek
7. května, proběhne v dobřanské kryté jízdárně pod
vedením Leo Holcnkechta
kurz pro zájemce z řad jezdců. „Do roku 2005 jsem sám
aktivně závodil v jezdeckých
westernových
disciplínách.
Teď se věnuji tréninkům mladých jezdců i amatérů. Závodit se mi už moc nechce, dříve

jsem přitom byl velmi soutěživý typ. Postupem času si ale
člověk uvědomí, že není nutné
dělat z koně robota, aby splnil
kritéria na špičkových soutěžích. Snažím se, aby koně
byli partneři, a nechci sahat
na dno jejich sil,“ říká Leo
Holcknecht. Zájemci o účast
na jeho kurzu v Dobřanech, ať
už s koněm nebo bez, mohou
získat podrobné informace na
e-mailu rjo-kone @seznam.cz.
Westernová legenda přijede
do Dobřan na pozvání Rehabilitačního jezdeckého oddílu
TJ Slavoj, jehož členové se
budou ve spolupráci s Jezdeckou společností Dobřany na
programu a jeho přípravách
aktivně podílet.
Veronika Krátká
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Druhé zastavení věnované sv. Markétě, patronce žen a rodiček, je
obnovená kaplička 14 svatých pomocníků s prvním velice pěkným
výhledem na město.

Sv. Acháta je třetím zastavením, které je umístěno na nejvyšším
bodě v poli za kapličkou, na dohled od místa, kde stávala šibenice.
Za dobré viditelnosti je možné spatřit šumavské vrcholky.

Páté zastavení je umístěno do lipového hájku a pro množství vzrostlých stromů se může zdát, že jde o poněkud smutně a ponuře působící místo. Pod korunami vzrostlých lip jsou umístěny čtyři lavičky,
vytvořené do oblouku zahnutou fošnou a dvěma kameny. Patronem
tohoto zastavení je sv. Cyriak - pomocník při malomyslnosti.

Šesté zastavení parku je světlé, přehledné a radostné místo se
čtyřmi kruhovými lavičkami okolo kmenů stromů a s výhledem na
město. Jeho patronem je sv. Diviš - pařížský biskup a ochránce
Francie.

V samém středu parku vzniklo na šikmé planině a v jejím těsném
okolí dvanácté zastavení, jehož dominantou je pískovcové srdce,
zavěšené v samotném středu parku. Patronem tohoto místa je
sv. Vít, jeden z patronů našeho města. Na tomto místě také návštěvník najde kamenný a habrový labyrint.

Poslední, čtrnácté zastavení sv. Jiří je radostné, prostor pro zábavu,
divadlo, tanec, pod pískovcovými stěnami je nepřehlédnutelné. Je
zde pódium o velikosti 8 x 4 m vč. 14 laviček.
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Míša Provazníková stříbrná v Olomouci

A je to za námi. Finálovým turnajem skončila druhá dlouhodobá soutěž Pohár mladých nadějí České kuželkářské asociace. Po ročním medailovém půstu se na náš oddíl znovu usmá-

lo štěstí a my se můžeme radovat ze zisku stříbrné medaile,
kterou vybojovala Michaela Provazníková v kategorii mladších
žákyň. Míša se po celou sezónu držela na pomyslné bedně
a do finálového turnaje vstoupila s průběžným druhým místem. Finále je však ošemetné a hlavně dvojnásobně bodované
a může se stát cokoli. Vše však dobře dopadlo a Míša druhé
místo udržela.
Jako druhá mladší žákyně se do Olomouce probojovala
Ivanka Zrůstková. Ta byla ve finále PMN ČKA poprvé a jela
si do Olomouce hlavně pro zkušenosti, které by měla zúročit v následující sezóně. Po dobrém výkonu 227 poražených
kuželek si Ivanka připsala osm bodů a celkově se v poháru
umístila na čtrnáctém místě.
S daleko většími zkušenostmi se do Olomouce probojovaly také Adina Klára Kvačová a vítězka předminulého ročníku PMN Valerie Fišerová. Děvčata se před finálovým startem
pohybovala na osmém a jedenáctém místě. Jako první se tedy
do boje postavila Valerie. Svým výkonem 250 p.k. brala 24
bodů a vylepšila si svou pozici na konečné sedmé místo. Adina
zahrála velice dobře první dráhu, ale druhá už tak povedená nebyla a celkové číslo se zastavilo na 247 p.k. Po sečtení
výsledků se Adina umístila na krásném pátém místě. Na třetí
místo Adině chybělo pouhých šest bodů. Obě děvčata se svým
umístěním probojovala na mistrovství republiky, které se koná
v dubnu v Českých Velenicích.
Martin Provazník

Dobřany
3.5.

trénink/prezentace
9:00 - 11:00
start kvalifikace
11:30
start závodu
12:30
trénink/prezentace
9:00 - 12:00
start kvalifikace
12:30
start závodu
13:30

2.5.

Dobřany
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Hokejbalistům všech našich šnečích kategorií se pomalu blíží
rozhodující bitvy před play off
1.NHBL – Muži, trenéři: Šlehofer,
Pokorný a Kovářík
Mužský tým rozjel jaro slušně a ze
spodních pozic dokázal vybojovat do
nadstavbové části solidní pátou příčku
v druhé nejvyšší soutěži v ČR. V nadstavbě si pak můžeme umístění vylepšit, ale případně i pohoršit. Nejhůře
však můžeme po této části skončit šestí, tudíž by nás v systému
play off čekal třetí tým. To však určitě v plánu nemáme.
Ve dvojkolových soubojích s Berounem a s Mladou Boleslaví
bude naším cílem získat co nejvíce bodů a vybojovat do klíčových duelů domácí prostředí. Oporou týmu je brankář Jan
Marek, střelec Petr Skála, solidní výkony podává Jaroslav Pancurák, zkušenosti mladíkům předává Milan Hoffman (posila
z Českých Budějovic), Daniel Kovářík či Michal Pokorný a je
třeba vyzdvihnout další sportovní posun talentovaných mladíků, kteří jsou aktuálně ve výběru ČR U-20, jmenovitě V. Šlehofer, Juráň, J. Kovářík, Kopta a Ulm. Věřím, že náš mladý kádr
půjde tomuto cíli naproti a hlavně - že v nastoleném trendu
budeme nadále pokračovat.
Tabulka 1. NHBL - muži
1.

CSKA Karlovy Vary

18

73:56

35

2.

Tygři M. Boleslav

18

76:50

34

3.

Kelti 2008

18

67:54

33

4.

HBC Hostivař

18

59:53

32

5.

Snack Dobřany

18

52:52

28

6.

Olymp J. Hradec

18

52:54

28

7.

Nové Strašecí

18

51:68

21

8.

Plzeň-Litice

18

50:69

21

9.

Tatran Třemošná

18

48:61

19

Suchdol n./L.

18

51:62

19

10.

SD-extraliga, realizační tým: Šlehofer, Matoušek (trenéři),
Vísner (vedoucí)
Starší dorost nastoupil na jaře zatím jen dvakrát a svou pozici
lídra nepotvrdil, když v obou zápasech prohrál o gól. Nejdříve
nás obralo o body Kladno (4:5) a potom Letohrad (3:4). Možnost nápravy budou mít naši mladíci v domácím dvojkole se
Vsetínem a Jihlavou. I tady věříme, že veškerá energie a úsilí
věnované těmto nadějím se nám v budoucnu vrátí.
Tabulka extraligy st.dorostu

MD-extraliga, real. tým: Matoušek, Šlehofer (trenéři),
Vísner (ved.) a Havránek (at. trenér)
Mladší dorost si na podzim v kvalifikační skupině Západ
vybojoval postup do extraligy, kde nás čeká sedm elitních soupeřů, s kterými sehrajeme dvojkola. Ta určí top čtyřku týmů
v ČR, které si to rozdají v play off o titul mistra ČR. V této elitní
soutěži jsme doposud ještě nezískali ani bod a třikrát těsně prohráli. S Mladou Boleslaví 0:2, v Kyjově 0:1 a v Plzni 2:3, ačkoliv
jsme dvakrát vedli. Naši kluci však bojují srdnatě, a i kdyby nic
bodově neklaplo, čemuž prostě nechceme věřit, pak minimálně
získá tento v létě nově vytvořený dobřanský výběr další nezbytné zkušenosti, i třeba do života.
Tabulka extraligy ml. dorostu
1.

HBC Plzeň

6

6

0

0

0

24:4

18

2.

HBK Kyjov

6

3

0

1

2

13:13

10

3.

Tygři M. Boleslav

6

2

2

0

2

13:14

10

4.

Hradec Králové

6

3

0

0

3

10:19

9

5.

Svít. Pardubice

5

2

0

1

2

9:7

7

6.

Pedagog ČB

5

1

1

1

2

11:13

6

7.

Elba Ústí n. L.

5

0

1

1

3

5:11

3

8.

Snack Dobřany

3

0

0

0

3

2:6

0

Mladší žáci, mis.ČR, sk. Střed, realizační tým: Úbl (trenér),
Duchek a Gawenda (vedoucí)
Nejtěžší klubovou práci má na starosti trenér nejmenších
našich nadějí Petr Úbl, přičemž tento tým si v celostátní lize
skupiny Střed vede velice dobře. Tihle ,,prckové“ absolvují
pravidelné tréninkové jednotky vždy v úterý a čtvrtek od 16 h.
a k tomu mají samozřejmě svá mistrovská utkání. K dalekým
venkovním výjezdům nám slouží minibus, za nějž náleží poděkování dobřanské TJ v čele s předsedou panem Luďkem Reitspiesem. Je to pro náš klub velké usnadnění starostí s dopravou dětí na zápas. Jsme si vědomi toho, že tato kategorie je pro
klub nesmírně důležitá, a i proto si práce zainteresovaných lidí
u těchto ,,capartů“ velmi vážíme.
Tabulka ml. žáků v ČR - střed
1.

HBC Hostivař

18

18

0

0

0

151:31

54

2.

Tygři M. Boleslav

18

14

0

1

3

156:35

43

3.

Kelti 2008

17

12

2

0

3

124:40

40

4.

HBC Plzeň

17

12

0

1

4

155:41

37

5.

Snack Dobřany

16

10

0

2

4

110:38

32

6.

Rebel Praha 8

14

10

0

0

4

116:43

30

1.

HBC Plzeň

16

10

2

1

3

57:30

35

2.

Snack Dobřany

15

10

2

0

3

53:30

34

3.

ALPIQ Kladno

16

8

1

3

4

35:33

29

7.

Pedagog ČB

17

8

2

0

7

79:54

28

Kert Park Praha

16

7

1

0

8

57:61

23

ALPIQ Kladno

17

6

0

0

11

45:65

18
16

4.

Hradec Králové

17

7

3

1

6

47:43

28

8.

5.

Autosklo PCE

17

7

0

3

7

39:31

24

9.

6.

KOVO Praha

15

7

0

2

6

44:42

23

10.

Elba DDM ÚNL

16

4

2

0

10

49:123

7.

Letohrad

16

7

1

0

8

44:47

23

11.

Nové Strašecí

16

3

0

0

13

59:171

9

8.

Kovodemont Most

15

6

2

0

7

49:39

22

12.

Rakovník

17

2

0

1

14

25:116

7

9.

Elba DDM ÚNL

15

7

0

0

8

41:43

21

13.

KOVO Praha

18

2

0

1

15

38:168

7

10.

SK Jihlava

16

4

1

1

10

27:54

15

14.

CSKA K. Vary

15

1

0

1

13

32:210

4

11.

HBC Vsetín

20

4

0

1

15

36:80

13
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Vzhledem k tomu, že v našem oddíle máme spoustu nadějí
a talentů, představujeme jednu z vycházejících hvězd v klubovém rozhovoru.

Další talent v dobřanské brance
Šneci nikdy neměli nouzi o kvalitní gólmany, nyní září v obou
našich dorostech 16letý mladíček, který již okusil i mužskou
kategorii. Jeho skvělé výkony ho katapultovaly do mládežnických reprezentačních výběrů, pracuje na sobě a nadále v našem
šnečím táboře rozvíjí velký potenciál a talent, letní posila z Litic
- Marek Hájek.
Jak „kdysi” řekl náš letitý prezident klubu pan Josef Hájek,
už jenom to jméno je záruka kvality.... Marka jsme tedy ,,trošku”
vyzpovídali.

Jak jde skloubit škola s hokejbalem a dojíždění do Dobřan?
Studuji střední průmyslovku strojní a tady musím trošku přidat. To ale chci sám, v kabině bych byl terč a hlavně trenéři by
mi dali.... smích. S dojížděním žádný problém není, vlaky jezdí
každou hodinu a staví hned u hřiště.
Díky svým podzimním výkonům ses i přes svůj mladý věk
(nar. 98) objevil v reprezentaci ČR U-20, čímž si přeskočil
jednu věkovou kategorii. Jak to vidíš dál?
Tak samozřejmě mě to těší, uvidíme, co bude. Nečekal jsem
to. Bylo to pro mě překvapení, takové milé. Mám za sebou už
i sraz s ,,osmnáctkou“. Vím, že to bude vypadat směšně a jako
že něco říkám dokola, nebo že to říká ,,každej“, ale já to opravdu beru jako čest a odměnu za svoji práci. Nesmím zapomenout
na spoluhráče, bez nich bych se tam nedostal, to jsem chtěl říct
hlavně. Je to ,,týmový”.
Nezalekl ses na prvním srazu ČR U-20 starších hráčů?
To zas úplně ne, většinu hráčů jsem znal z extraligy SD. Navíc
tady bylo dost kluků z Dobřan. Ale nervózní jsem trošku byl
a možná zbytečně, trenéři mě uklidňovali a to mi pomohlo. Sraz
v Mostu se mi ale podle mých představ nepovedl a i to je pro mě
motivace makat dál. Jo a nedělat z ničeho vědu, to jsem zase
slyšel u nás v kabině. Beru si od každého něco.

Na začátek pikantní otázka. Jsi původem fotbalista a ve
šnečím táboře jsi rozšířil enklávu odchovanců plzeňské Viktorie (tehdejší Škodovky). Proč jsi s fotbalem skončil, jak
dlouho hraješ hokejbal a proč zrovna brankář?
Ve Viktorce byla velká konkurence, stále chodili noví a noví
hráči. Já viděl u kamaráda z fotbalu, že měl jako doplňkový
sport hokejbal, a zalíbil se mi taky. Chytám rok a půl, no rok
a „tři čtvrtě“, k tomu ještě chodím i do hokejové branky, ale to
jen jako doplněk. Upřednostňuju hokejbal a hlavně, baví mě to.
No a já v bráně? Když jsem chodil s ,,kámošema” na hokej na
ligu, obdivoval jsem gólmany, to je asi tak všechno.
Jak ses dostal do dobřanského týmu?
Oslovil mě Jarda Kobr, který sem přestoupil v zimě (2014)
a říkal, že se mu tady líbí. Tak jsem se přišel párkrát podívat
a měl jsem jasno. Skvělá atmosféra při zápasech, výborná parta a mohl bych pokračovat. Jsou tu lidi, kteří hokejbalem žijí
a dělají pro něj opravdu x.
Nabídku jsi měl i z Plzně, proč právě Dobřany?
Ano, to je pravda, Plzeň mě opravdu oslovila, mohl jsem si
i zachytat proti Kanadě, pokud bych na nabídku kývl. Kanada
se totiž v létě připravovala v Plzni na šampionát juniorů v Bratislavě. Navíc jsem i věděl, že z Litic přestupují kluci do Plzně
hodně, ani to mě nezlomilo. Byl už jsem pevně rozhodnutý jít
mezi Šneky. Dnes vím, že jsem udělal dobře. Ať si každý říká,
co chce.
Proč jsi odešel z Litic?
Chtěl bych něčeho dosáhnout a v Dobřanech se hrají nyní už
dvě dorostenecké extraligy, to je přece motivace jako hrom. Trénuje se, maká se. Jinak každý tým má svoje, v Dobřanech se to
bere vážně, v Liticích to někteří kluci měli jako koníček. Já byl
z fotbalu zvyklý na pravidelný trénink.

Přejděme ke šnečímu mančaftu, respektive k mančaftům,
kde jsi hájil branku. Co příprava a co říkáš výjezdům na
Přimdu?
Byli jsme tam dvakrát a vždycky na 4 dny. Jednou hned po
podzimu, když skončila soutěž. Trenéři říkali, že to máme za
odměnu a že jedeme regenerovat a tmelit. My tam jeli hlavně
kvůli týmu a ve fotbálku jsme hlavně trenéry chtěli porazit....
Smích. Byli jsme v něm lepší a nevím, jak to dopadlo... Smích.
Prostě dělali jsme partu. Podruhé už to taková ,,sranda“ nebyla.
Začátek ledna bývá vždy těžký. Zima je pro jaro prostě důležitá.
Znám to ale z fotbalu.
Zkus ohodnotit šnečí kategorie, kde jsi nastoupil. Začněme u mladšího dorostu, co bys k němu řekl?
Tak postup do extraligy jsme vydřeli, to je jasný. Nebyli jsme
lepší než soupeři, ale nevzdali jsme se. Možná jen v Plzni nám
to nevyšlo, ale doma jsme jim to vrátili a fotbalovým výsledkem
je porazili. V polovině soutěže už to vypadalo všelijak, nakonec
jsme si to uhráli sami. Ještě jedna věc je tady zažitá, naši trenéři rádi používají slůvko srdíčko... Smích. A já zase říkám, měli
jsme to v tomhle týmu všechno ubojované a to vlastně vychází
nastejno. O to větší jsme měli radost a věřím, že to kluci z kabiny, až tohle budou číst, potvrdí.
Jak vidíš starší dorost, kde si rovněž skvěle hájil branku
coby jednička?
Tenhle tým je ,,jasnej“. Tady se jede už dlouho. Kluci byli skvělí
už v loňské sezóně a ví se, že jsou v kádru většinou mladší ročníkově. Takže příští rok by měl být pro některé poslední a finální...
Letos se to rozjelo dobře, ale připravujeme se na jaro a do kabiny
dostáváme informace, že se týmy budou posilovat, takže to, že
teď jsme první, může být úplně jinak. Já věřím, že budeme dobře
připravení. Trenéři nás drží při zemi a tak to asi musí ,,bejt“.
Zbývá tým mužů?
To je skoro samý dorostenec, takže nic nového. Dorostenci
dostávají hodně prostoru, k nim si je třeba přidat pár starších
hráčů. V mužích jsem nastoupil dvakrát a cítil jsem, že mi ,,sta-
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říci“ věří a berou mě. Takže dobrý. Teď je tu Honza Marek a to
je pro mě pan gólman a jsem rád, že se od něj můžu učit. Radí
nám a dělá brankářské tréninky.
Co bys řekl závěrem k šnečímu týmu?
Dělám sport, který hraje více hráčů. Takže chci, abychom
měli úspěchy a parta a kabina šlapala, to je jasné. Navíc chci
Dobřanům vrátit důvěru, kterou jsem od nich dostal, když mě
získaly z Litic. Pak si k tomu všemu připočtu školu, kterou chci
zvládnout, no - tak je toho asi dost.
Jak ho vidí trenéři?
Václav Šlehofer - Šlehy: Když jsme ho viděli poprvé v akci na
tréninku, věděli jsme, která bije. Navíc, bojovník a dříč. Nevynechá žádný trénink. A to trénuje s mladším i se starším dorostem. A nájezdy? Je hráč, co už s ním bylo duelů..... Ano, i on
ví, na čem musí zapracovat, ale v tomhle o něj opravdu strach
nemám. Má u nás (s ,,Matym”) ještě jedno velké plus, také je to
fotbalista a také odchovanec plzeňské Viktorie.
Jan Matoušek - Maty: Líbí se mi jeho přístup ke sportu, myslím obecně. Takhle kdyby k tomu přistupovali všichni, to by
byla paráda. Věřím, že s ním jsme daleko silnější a navíc, stále
se chce zlepšovat. Klukům jde v kabině příkladem. Mladší si od
něj leccos mohou vzít. Je to i lídr obou dorostů. Ale nepřechválit, všeho s mírou.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Jarní turnaj v pétanque
Krásné počasí vydrželo po celý týden a i celou sobotu 21. března. Byl to opravdu nádherný první jarní den. Zúčastnění hráči se již nemohli dočkat prvního pétanquového turnaje nejen v
Dobřanech, ale i v širokém okolí. V 10 hodin vše začalo. Z Klatov přijely dvě dvojice a ty byly ze sportovní slušnosti nasazeny do skupin zvlášť. První skupina byla tzv. skupinou smrti.
Vylosováni do ní byly tři nejvýše favorizované dvojice, Klatovští Hůrka se Salvou, Khás s Kopejskem a Harant s Rieckelem.
Druhá skupina byla bez vyslovených favoritů, což se potvrdilo
i při hře. O postupu dvou nejlepších dvojic do hlavní finálové skupiny rozhodovalo až skóre, neboť hned tři dvojice měly
stejný počet vítězství. Nejlepší skóre měli Duban s Kubovou.
Smůlu měli Pošar s Bernklauovou, kterým k postupu chyběl
pouhý jeden bod. Ve skupině smrti se nejvíce dařilo Harantovi
s Rieckelem, kteří ji vyhráli díky vzájemnému zápasu s klatovskou dvojicí, ta pak byla druhým postupujícím. Dvojice, které
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nepostoupily dále, hrály tzv. „malý turnaj“, ten měl jen vítěze.
Tím se stali František Pošar s Danou Bernklauovou díky vítězství nad dvojicí Vladislav Khás a Karel Kopejsko. Ve finálové
skupině hlavního turnaje si suverénně počínali Zdeněk Duban
s Boži Kubovou, kteří ostatním soupeřům nedali žádnou šanci.
V boji o druhé místo se více dařilo Klatovským, Jiřímu Hůrkovi
s Jindrou Salvou, kteří deklasovali Josefa Haranta s Rudlou
Rieckelem. Ti obsadili třetí místo.
Na klatovské ženy pak zbylo místo čtvrté. Po rozdání cen
a společném fotu se všichni rozloučili se slibem, že se opět sejdou v sobotu 18. dubna na turnaji „Dobřanská trojka“.
Zdeněk Duban

SPORT / TIPY NA VÝLET

Tenisová akademie Dobřany úspěšně
reprezentovala na turnaji v Praze
V sobotu 7. března se v pražském tenisovém klubu TK Praha
Jižní Město konal celostátní tenisový turnaj v kategorii babytenis (děti ve věku 7 - 9 let). Turnaje se zúčastnilo několik dětí
navštěvujících Tenisovou akademii v Dobřanech. Mezi účastníky turnaje byly Tomáš Brož, Martin Milota, Kačenka Baumruková a Sofie Rendlová za doprovodu Honzy Plášila a trenérů
Radka Šmuclera a Pavlíny Šmatové. Turnaj se odehrál v přátelské atmosféře všech účastníků i organizátorů. Během jeho
průběhu jsme měli možnost pozorovat naše děti při odehrání
několika kvalitních zápasů, včetně krásných tenisových výměn,
vyrovnaných výkonů, povzbuzování po získání bodu. Došlo i na
společné fandění.
Se zájmem jsme sledovali děti navštěvující naši T.A. Dobřany nejen při zápasech, ale i během mezizápasových přestávek.
Děti mezi sebou hrály různé hry nebo svačily napečené řízky od
Honzy Plášila – dědečka Tomáška Brože. Především nás velmi
potěšil úspěch našich dětí na turnaji. Tomášek Brož si vybojoval
3. místo a Sofinka Rendlová turnaj celkově vyhrála. Děti měly
velkou radost ze svého umístění a z pohárů, které na turnaji
získaly. Vzhledem k vysoké konkurenci hojného počtu dětí na
turnaji je pro naši tenisovou akademii potěšující jejich vydařené
umístění. T.A. Dobřany bude i nadále podporovat děti v soutěživosti a zlepšování jejich výkonů.
Pavlína Šmatová

Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,03 hod.
R./ do Životic. Od nádraží se vydáme po silnici do Životic na zámek. Zde přejdeme na červenou tz., která nás povede přírodním
parkem Pod Štědrým do Kasejovic. Prohlédneme si městečko
a po stejné značce dojdeme do Lnářů, kde naše vycházka končí. Délka vycházky 12 km. Odjezd vlaků ve 14,53 a 16,53 hod.
Stoupání 260, klesání 343 m. Vedoucí Jindra Šmatlák.
18. dubna
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE V SUŠICI
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. /z Plzně R. v 8,03 hod.
do Horažďovic/ do Sušice. Start v Sušici v 9,00 hod. Vlaky zpět:
14,15 a 16,15 os. Vedoucí Sváťa Leitl.
21. dubna
Z LUŽAN NA VRCHOL TANEČEK A PŘES STROPČICE DO
ŠVIHOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 do Lužan. Půjdeme kousek
po zelené tz, kterou na křižovatce opustíme, a dojdeme po silnici na Zelenou Horu. Vystoupáme na Taneček, přejdeme po hřebenovce do Nezdic na zelenou tz., která vede do Stropčic, kde
přejdeme na červenou. Po ní dojdeme přes Kaliště a Třebýcinku
do Švihova na vlak. Délka vycházky 14 km.
Stoupání 462, klesání 447 m. Vedoucí Jindra Šmatlák.
25. dubna
PLÁNSKÁ 50
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,06 hod./ do
Plané u Tachova. Akci pořádá KČT TJ Sokol Planá na trasách
5 – 50 km. Start v ZŠ Na Valech – u kostela od 7,00 hod. Vlaky
zpět: 15,12 a 17,06 R. Vedoucí Karel Bohmann.
28. dubna
Z PLZNĚ NA ČERVENÝ HRÁDEK A DO EJPOVIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Plzně a MHD do
Červeného Hrádku. Půjdeme po cykloznačení č. 3, 2151, které
se rozdělí na dvě trasy. Půjdeme po trase 3, která nás dovede
do Kyšic, kde navštívíme malý pivovar. Dále nás povede stejné
značení do Ejpovic na vlak. Délka vycházky 8 km. Stoupání
125, klesání 145 m. Odjezdy vlakem ve 13,20, 15,20 a 16,20
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Kačenka Baumruková, Tomáš Brož, Martin Milota

Turisté vás zvou
11. dubna
ODEMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. /z Plzně v 7,10 hod. os./ do České Kubice. Půjdeme
po červené tz. k Zelené chýši a po žluté k České
studánce. Po ceremoniálu se vydáme lesní cestou na červenou
tz. a po ní doleva na zelenou a neznačenou lesní cestou do Pece
pod Čerchovem. Žlutá tz. nás dovede přes Mlýneček do Chodova, kde je cíl. Délka vycházky 13 km. Klesání 640, stoupání 589
m. Vlak zpět v 16,11 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
14. dubna
ZE ŽIVOTIC DO KASEJOVIC A LNÁŘŮ

2. května
DO BEROUNA NA KERAMIKU – NA TETÍN ZA HISTORIÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,08 R. hod./
do Berouna. Půjdeme po modré tz. ke zřícenině hradu Tetín. Po
prohlídce se vydáme po NS mezi lomy a posléze polní a lesní cesta nás dovede znovu na modrou tz. na náměstí v Berouně. Zde
si prohlédneme největší mezinárodní keramický trh v Čechách.
Délka vycházky 8 km. Stoupání 316 m. Odjezdy vlaků: 15,52
a 16,52 hod. R. Vedoucí Sváťa Leitl.
5. května
ZWIESEL – ALŽBĚTÍN – ŽELEZNÁ RUDA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 do Zwieselu. Po prohlídce
městečka se dále vydáme po pěší trase č. 5, 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.
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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10%
SLEVA
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VEBNIN
V DEN STA

ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

Od sklepa až po komín – Stavebniny Libušín.
Plzeň

Libušínská 125
Tel.: 377 240 488

Dobřany

Nádražní ul. 985
Tel.: 376 901 230

Starý Plzenec

Rašínova 1282
Tel.: 377 919 063

Plasy

V Aleji 442
Tel.: 373 322 097

OTEVŘENO: Po–Pá 7.00–17.00 ● So 7.30–12.00

www.stavebniny-libusin.cz
Zveme Vás na

DEN STAVEBNIN
24.–25. 4.
8:00–16:00
Na pobočkách
DOBŘANY ● PLASY ● STARÝ PLZENEC

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)

Čeká Vás
► občerstvení, dětské atrakce
► konzultace s vybranými firmami
► JARNÍ SLEVA 10 % na veškerý sortiment
► při nákupu nad 1 500 Kč s DPH dárek
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Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

INZERCE

PLZEŇ

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

ZAHRADA
Zahradnický
substrát
50 l

69,Mulčovací kůra 80 l

80,--

Trávníkové hnojivo
EXPERT PLUS 10 kg

košík 10 ks

10 kg

65,--

Muškáty

Pelargonium peltatum
košík 10 ks

STAVEBNINY

198,-

vyrobeno
v Německu

od

od

Značkové suché
maltové směsi 25 kg

paletový odběr od 13,

30

Přívěsný vozík

45,-

ke
ka
žd
ém
un
ák
up
un
ad
50
0,
-K
č

14,-

Tepelně izolační cihly
GIMA PD

při paletovém odběru

STABILNÍ KONSTRUKCE

21382763

Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr ložné plochy:
2060 x 1110 x 300 mm, celková/ užitková hmotnost
750/ 625 kg, kola R13

CERTIFIKOVÁNO DO

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská), tel.: 377 012 911
Tato nabídka platí od 3. 4 do 30. 4. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz

Za
hr
ad
ni
ck
ý

VČETNĚ

su
bs
trá
t5
0

lZ
DA
RM
A

10.990,--

Platnost kupónu
do 30. 4. 2015

kola R 13

Dobřanské listy

1 kupón/ 1 nákup/ 1 osoba/ 1 den

www.bauhaus.cz
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INZERCE
WELLNESS PORADNA – Pro zdraví, krásu a energii…
Udělejte v novém roce něco pro své zdraví

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

-

…POMOCÍ CHYTRÉ NÁPLASTI FGX NA PŘÍRODNÍ BÁZI nebo
přírodní buněčné výživy se 35% SLEVOU – produkty jsou
patentované Nobelovou cenou.
CO VÁM POMOHU VYŘEŠIT:
Akutní bolesti a záněty, úrazy, rychlé hojení po operacích…
Kožní problémy jako lupénka, akné, ekzém…
Zažívací problémy, nachlazení, záněty, imunitu…
Hubnutí tuků, přibírání svalové hmoty, nedostatek energie
a přebytek stresu…
A mnoho dalších zdravotních problémů jako nachlazení a rýma
Vhodné použití také pro děti již od kojenců 

NEZÁVAZNÁ KONZKULTACE 1 hod. 150 Kč
INFORMACE: 776 827 008 Z. ŠÍPOVÁ

nebo o náplastech - paní Marková infocentrum Dobřany.

62/È51Ë2675291Ë
6<67e0<
Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

www.aggeo.cz

Nově
otevřeno
Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00

7HO
SURFKD]ND#VROHJF]
ZZZHQHUJLHVROHJF]

Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

Řádková inzerce
► Č
 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného nábytku – čištění
interiérů vozidel. Tel.: 775 285 102
► Pedikúra a nehtová modelace nově v Domě služeb, Dobřany, Lidická
918. Obj. tel.: 728 731 872
► Prodám zahradu na okraji Dobřan, 450 m2, s chatkou, skleníkem, studnou. Tel.: 725 742 909
► Koupím garáž v Dobřanech za Hornickou ul. nebo v jejím okolí.
Tel.: 728 100 014
► Hledáme údržbáře tenisových kurtů. Sezonní přivýdělek.
Tel.: 606 651 688
► Prodám lednici s mrazákem GORENJE 3266.
Výška 165 cm, objem 244 / 68 litrů. Tel.: 605 263 872

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
DUBEN 2015
ÚT

7. 4.

9 - 12

ST

22. 4.

9 - 12

ST

8. 4.

14 - 17

PÁ

24. 4.

9 - 12

PO

13. 4.

14 - 17

ÚT

28. 4.

14 - 17

ST

15. 4.

14 - 17

ST

29. 4.

9 - 12

PO

20. 4.

14 - 17

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
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
2. 4. ve 20:00 hodin
(USA/VB, komedie, 122 min, přístupný,
titulky, režie: John Madden)
Báječný hotel Marigold leží v indickém
Jaipuru a v předchozím filmu se stal
útočištěm sedmi trochu noblesních
a trochu potrhlých britských penzistů.
Teď už je plně obsazen stálými hosty
a jeho manažerka Muriel (Maggie Smith) i majitel Sonny (Dev Patel) chtějí
své podnikání rozšířit. Mají totiž velký
sen, který se jmenuje Druhý báječný
hotel Marigold. Mezitím si ostatní členové jejich party užívají v Indii nejen
znovunalezenou chuť do života, ale
také nová přátelství a lásky.
Vstupné: 110 Kč

řitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní
soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky.
Vstupné: 120 Kč

SAMBA
9. 4. ve 20:00 hodin

3. 4. ve 20:00 hodin
(ČR, horor, 60 min, přístupný od 15 let,
režie: Petr Smazal)
Skupinka studentů FAMU točí absolventský dokumentární film o bývalém ústavu
U Svatého Mikuláše. V tomto sanatoriu
prý údajně bloudí duše pacientů dodnes.
Skupinka studentů vedena Natálii Kocurovou tento ústav navštíví a záhy zjišťuje, že dostat se ven nebude tak snadné,
jako bylo dostat se dovnitř.
Vstupné: 80 Kč

(Francie, drama, 120 min, přístupný od
12 let, titulky, režie: Olivier Nakache, Eric
Toledano)
Samba (Omar Sy) se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu.
Pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení
k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alice
– manažerku (Charlotte Gainsbourg),
která trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život
zpátky dohromady. Brzy mezi nimi
vznikne křehké pouto. Jejich vztah se
však nesetkává s pochopením okolí...
Vstupné: 80 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU

CHAPPIE

4. 4. v 17:00 hodin
5. a 12. 4. v 15:00 hodin

10. a 11. 4. ve 20:00 hodin
(USA, sci-fi, 121 min, přístup. od 12 let,
titulky, režie: Neill Blomkamp)
V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží
na dodržování pořádku mechanické
policejní jednotky. Nyní se jim ale lidé
začínají bránit. Když dojde k odcizení
a přeprogramování jednoho z policejních
droidů, stane se robot jménem Chappie
vůbec prvním robotem se schopností
samostatného myšlení a cítění. Jak se
jeho existence stává v očích mocných
stále větší hrozbou pro celé lidstvo,
nezastaví se tito před ničím...
Vstupné: 100 Kč

SVATÝ MIKULÁŠ

(USA, animovaný, 85 min, přístupný,
dabing, režie: Mark Burton)
Shaun se rozhodne vyhlásit volný
den a užít si nějakou zábavu. Den ale
nakonec bude mnohem akčnější, než
by čekal, když věci naberou nečekané
obrátky. Kombinace farmáře, karavanu
a velmi strmého kopce zavede všechny
do velkoměsta a bude jen na Shaunovi
a jeho stádu, aby se všichni dostali bezpečně zpátky na rodné pastviny.
Vstupné: 110 Kč

POPELKA
11. 4. v 17:00 a 12. 4. v 18:00 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 7
4. 4. ve 20:00 a 5. 4. v 18:00 hodin
(USA, akční, 137 min, do 12 let nevhodný, titulky, režie: James Wan)
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její
hrdinové už stihli prožít a přežít neuvě-

(USA, rodinný, 105 min, přístupný,
dabing, režie: Kenneth Branagh)
Děj sleduje osudy mladé Elky (Lily

James), jejíž otec, kupec, se po smrti
její matky znovu ožení. Elka má svého
tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své
nové maceše (Cate Blanchett) a jejím
dvěma dcerám chovat vstřícně a dělá
všechno pro to, aby se ve svém novém
domově cítily dobře. Když ale Elčin otec
nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté
rodiny. Zanedlouho se z ní stane obyčejná služka, věčně umouněná od popela,
které ostatní posměšně říkají Popelka.
Navzdory krutostem, kterým je nucena
čelit, ale Elka neztrácí naději a je rozhodnuta řídit se posledním přáním své matky, aby vždy byla „odvážná a laskavá“.
A pak je tu ještě jistý pohledný cizinec,
se kterým se setkala v lesích...
Vstupné: 110 Kč

KRÁLOVA ZAHRADNICE
16. a 17. 4. ve 20:00 hodin

(VB, komedie/drama, 116 min, přístupný
od 12 let, titulky, režie: Alan Rickman)
Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl
nabitý vášněmi, lascivností a nebezpečím. To se často ukrývalo pod sešněrovanými korzety, napudrovanými parukami a bohatými krinolínami dvorních
dam, jež za svými vějíři uměly zamaskovat nejednu špinavost. Emancipovaná zahradnice Sabine De Barra (Kate
Winslet) je povolána do Versailles, aby
pro krále Francie (Alan Rickman) vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery.
Pro pobyt u dvora krále Slunce jsou ale
potřeba hodně ostré lokty. Sabine musí
obstát nejen jako profesionálka, která
navrhne zahrady obdivované celým
světem. Musí obstát i jako žena, která
skrývá tajemství z minulosti. A jako
vášnivá a emocionální bytost, která
svou upřímností vnese do Versailles
nebývalý rozruch a rozpoutá vlnu se
zvláštní vlastností.
Vstupné: 110 Kč

stonku a Lociky), ve kterém se protínají
příběhy hned několika z nich a který
ukazuje, jaké důsledky mají přání
a poslání jejich postav.
Vstupné: 100 Kč

KONEČNE DOMA
19. 4. v 15:00 hodin

(USA, animovaný, 92 min, přístupný,
dabing, režie: Tim Johnson)
Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští vetřelci
s mnoha chapadýlky místo nožiček,
kteří dosud putovali mezigalaktickým
prostorem a hledali pro sebe novou planetu, na které by mohli v klidu a snad
i míru žít. Mimozemská invaze Buvů na
Zemi je celkem vlídná a laskavá – Buvové svůj nový domov začnou předělávat
k obrazu svému a začnou tím, že lidi
prostě přestěhují do Austrálie, kde jim
dopřávají díky své vyspělé buvanské
technice velice pohodlný život. Při tomto stěhování jim ale proklouzne mezi
prsty holka jménem Tipy...
Vstupné: 125 Kč

TEORIE VŠEHO
23. 4. ve 20:00 hodin

ČAROVNÝ LES

(VB, životopisný/drama, 123 min, do 12
let nevhodný, titulky, režie: James Marsh)
Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh
Stephena Hawkinga (Eddie Redmayne),
který na svém velmi nemocném těle nosí
jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil
nesrozumitelné zákonitosti fungování
vesmíru, sám možná nechápe, jak je
možné, že jeho vlastní život zachránila
tak neobyčejná věc, jakou je láska.
Vstupné: 100 Kč

18. 4. ve 20:00 a 19. 4. v 18:00 hodin
(USA, muzikál, 125 min, přístupný, titulky, režie: Rob Marshall)
Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les
je moderním zpracováním oblíbených
pohádek bratří Grimmů (Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového

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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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
7:00 - 12:00
čtvrtek
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
7:30 - 12:15
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

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

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

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
7:15 - 18:00
pondělí
středa
7:15 - 17:00

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

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
pátek

8:00 - 14:30
8:00 - 13:00

Triumfa s.r.o. - Dobřany

Gynekologie - odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

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

Odběry krve
kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek

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

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

MUDr. Alena Špidlenová

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

6:00 - 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Otevírací doba:
pondělí
středa
9:00 - 13:00
pátek
9:00 - 13:00
neděle
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
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 - pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Gynekologická poradna

Městská knihovna

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

dospělé (B. Kubelková)

MUDr. Viola Gottwaldová

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

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

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

