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ZPRÁVY Z RADNICE
PF 2015

Všem čtenářům Dobřanských listů přejeme mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2015.
Redakce

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych krátce reagovala na článek paní Olgy Kapitánové otištěný v prosincovém vydání Dobřanských listů, hodnotící průběh ustavujícího zastupitelstva města Dobřany.
Je pravdou, že po každých volbách probíhají povolební jednání, která má právo vyvolat vítězná strana nebo uskupení
a v rámci našeho volebního systému probíhat musí. Pokud by
nebyly koalice předem dohodnuty
a připraveny, může být město vystaveno problému nemít
funkční vedení města a nezvolit orgány města po dobu měsíců,
nebo vystavit občany problému opakování voleb.
Pokud budeme ovšem hovořit o překvapivém výsledku tajných voleb, bylo zajímavé, že ačkoli žádná opoziční strana nebo
uskupení v předvolebních jednáních nijak neprotestovaly proti navrženému obsazení funkcí ve vedení města a rady, nikdo
mimo Michala Šaška nebyl zvolen plným počtem hlasů. Přinejmenším stále dva hlasy chyběly. Tudíž je tedy na každém
čtenáři, jak posoudí dodržení předvolebních vyjednávání, a
to právě ze strany OMD a jejich dvoučlenného zastoupení v
Zastupitelstvu města Dobřany.
Ovšem nejen činnost rady je pro bezchybný chod města
důležitá. Na každém zasedání zastupitelstva předkládají nebo
by měli předkládat předsedové finančního i kontrolního výboru
zprávu o činnosti.
Finanční výbor předkládá zprávu o hospodaření města
v uplynulém období, rozpočtová opatření a usnesení projednaná výborem týkající se finančních záležitostí města.
Pan Josef Šefl vedl bezchybně finanční výbor dvě volební období. Za celou dobu jeho působení v čele tohoto výboru
nebyla žádná stížnost na jeho činnost a na jednání zastupitelstva byl vždy velmi dobře připraven.
Totéž se nedá říci o čtyřletém působení pana Josefa Weinreba v čele kontrolního výboru. Občané, kteří se pravidelně
zúčastňovali jednání Zastupitelstva města Dobřany, byli svědky časté kritiky činnosti kontrolního výboru, a to jak systému
kontrol, nastavení kontrolního plánu, ale především hodnoty
výstupů provedených kontrol. Někdy byla diskuse na toto téma
až nepříjemná.
Snad právě proto jsem navrhla do vedení kontrolního výboru
člověka, který odváděl v zastupitelstvu dobrou práci. V žádném
případě za tím není snaha znemožnit OMD práci v orgánech
města. Ve všech výborech i většině komisí je poměrné zastoupení všech stran, každá strana i sdružení může pomocí svého
zástupce aktivně pracovat.
Dovolte mi prosím, vážení čtenáři, ještě jeden osobní postřeh.
Vždy jsem byla ráda, že Dobřany byly povznesené nad tradiční politické půtky, že dobřanský volič neposuzuje své volené
zástupce pouze podle politického trikotu, ale především podle
toho, jací jsou to lidé a jestli jsou schopni pracovat pro své
město a pro své spoluobčany. Určitě tomu napomáhá velikost našeho města s možností poznat volené zástupce osobně,
pokud o to občan projeví zájem. Možná to byl ten pravý důvod
pro demokratické zvolení pana Josefa Šefla předsedou kontrolního výboru jedenácti hlasy z patnácti přítomných zastupitelů.
Dagmar Terelmešová, místostarostka a senátorka

strana 2

Dobřany, rekonstrukce MK ulice
Stromořadí – III. etapa
V říjnu 2014 byla ukončena fyzická realizace akce Dobřany,
rekonstrukce MK ulice Stromořadí – III. etapa. Rekonstrukce
probíhala od křižovatky s ulicí Novou až k ulici Palackého. Obyvatelé tak využívají 230 m nového silničního povrchu, 21 parkovacích stání, upravených chodníků a přilehlého terénu. Předpokládaný rozpočet akce činil 9.541 mil. Kč, ale výběrovým
řízením se cena podařila snížit na výsledných 4,922 mil. Kč, přičemž 85 % je hrazeno z rozpočtu EU a 15 % z rozpočtu města.
Další etapou přímo navazující na postupnou rekonstrukci MK
Stromořadí bude rekonstrukce MK Hornická s předpokládaným
finančním výdajem 5,265 mil Kč. Město usiluje o spolufinancování a v prosinci 2014 podalo žádost o poskytnutí finančních
prostředků v rámci vyhlášené 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, Prioritní osy 1 – Dostupnost center, Oblast podpory Rozvoj
místních komunikací.
Lenka Tomanová, místostarostka
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Městský rozpočet na rok 2015
Hospodářské oživení v ČR se
projevuje i na rozpočtu města,
zastupitelstvo jej sice schválilo ve výši 184,5 miliónu Kč,
ale už teď se zdá, že konečná
částka bude vyšší díky růstu
daňových výnosů státu.
V závěru roku 2014 dorazily na účet města 3 milióny
korun navíc z daní z příjmu
právnických a fyzických osob,
pokud by se situace nezhoršila, přijde přinejmenším stejná
částka i letos.
Je to pozitivní i proto, že
i bez příjmu ze skládky by byl
rozpočet vysoko nad 150 milionů, což při minimálním růstu
provozních výdajů znamená
udržení investičního rozpočtu
nad výší 70 milionů Kč. Čistě účetně bohatě vystačíme
s penězi na to, aby miliardové majetky města nechátraly,
přitom stále ještě zbude dost
na to, aby se rozvíjely.
Právě příjmy z pronájmu
jsou pro rozpočet čím dál
důležitější a prakticky vyrovnávají pokles peněz ze skládky
Vysoká. Díky nim (32 milionů)
ale přesahuje už druhý rok po
sobě částka určená na investi-

ce hranici 100 milionů Kč.
A největší letošní investice
je skutečně investice v pravém slova smyslu, zasíťování
nových parcel v oblasti Malá
strana přinese do budoucna
městu zvýšený příjem z podílu na státních daních, z daně
z nemovitostí a budoucí stavebníci ji navíc městu zaplatí
v ceně pozemku.
Důležitým dopadem této
stavby bude i toužebně očekávané odvodnění garážového
komplexu, který s Malou stranou těsně sousedí.
Jinak nás čeká dokončení
dvou zajímavých projektů ve
prospěch přírody (Martinská
stěna a Šlovický vrch); rekonstrukce komunikací: například další etapa Stromořadí,
Lipová; zahrada v MŠ Stromořadí; vybavení škol, kde je nejvýznamnější nový nábytek do
tříd ZŠ z dotace EU; oprav se
dočkají drobné památky…
Milé je, že v rozpočtu je i řada drobných akcí, které potěší také Šlovice a Vodní Újezd.
Kromě staveb zaměstnají radnici také projekty, které se
chystají na rok 2016 a na dal-

ší léta, I. etapa stadionu pod
nádražím, zázemí fotbalového
stadionu, prostory pro drobné podnikání, rozvoj zeleně
na pomezí Pančavy a památkové zóny a konečně zkrášlení bývalých kasáren včetně
zamýšleného muzea…
Velkým úkolem je vyřešení pozemkových problémů
v Dobřánkách, v Plzeňské ulici a pod cyklotrasou.

To, že jsme bohaté město,
nesmí znamenat, že se budeme upejpat a neucházet se
o dotace, kterých bude sice
méně, než jsme si zvykli, ale
i nadále musíme patřit mezi
nejúspěšnější žadatele. Bez
spořivosti by byl pád do chudoby jen otázkou času, víme
o tom!
Za radu města
Martin Sobotka

Propustek – oprava po povodni 2013
Při povodni v červnu předloňského roku došlo k poškození a podemletí betonového propustku, který se nachází pod účelovou
komunikací vpravo za železničním mostem (ve směru z města). Je to stavba důležitá pro odvodnění polesí Vysoká a odtok vod
z přilehlých polí do potoka, který dále prochází městem při tř. 1. máje a ústí do řeky Radbuzy. Město využilo možnosti podat žádost
o dotaci na opravu propustku u Ministerstva pro místní rozvoj ČR - dotačního programu Obnova obecního a krajského majetku po
živelních pohromách v roce 2013, která byla úspěšně schválena. Realizace opravy začala v říjnu 2014 předáním staveniště vysoutěžené firmě BP STAVBY CZ, s.r.o., která provedla opravu samotného propustku (betonový rám 2 x 1,2 m v délce 10 m), opravu
komunikace nad propustkem a upravila koryto potoka v délce přes 100 m. Díky tomu se zlepšily hydraulické poměry v proudění
vody a průchodnost propustku, což obyvatelům pomůže ve chvíli další povodně. Celkové náklady 2 581 514,30 Kč, 23 % hrazeno
městem, 77 % hrazeno z dotace.
Lenka Tomanová, místostarostka
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ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA MARTINEM SOBOTKOU
Markéta Čekanová:
Jsme na začátku roku
2015, kdy si budeme připomínat 70. výročí konce
druhé světové války a 600.
výročí upálení Mistra Jana
Husa a Plzeň bude Evropským hlavním městem kultury. Jak se tohle všechno
odrazí v životě Dobřan?
Jan Hus se už dárku
dočkal. Výklenek na radnici,
kde máme zbytek jeho sochy
zničené za války, se právě
vysouší. Sedmdesáté výročí války plánujeme pojmout
velkolepě, hodně na tom pracuje parta kolem Mildy Feifera, chtěli bychom odhalit
pomník obětem války a zároveň i desku, která připomene,
že v Dobřanech položili život
za osvobození od nacistů první vojáci spojeneckých armád
na území bývalého Československa. To, že Plzeň poněkud
zpackala přípravu projektu
EHMK, se pravděpodobně
projeví tím, že dostaneme
dotaci na rekonstrukci komunikace Hornická. Přerozdělují
se totiž peníze, které zbyly po
neúspěchu projektu kulturní
fabriky Světovar. Ale doufám,
že díky práci Vašeho vydavatele (MěKS) se nás to dotkne
i kulturně.
V Čechách se leckdy zdá,
že základní biblí starostů
a městských rad je Kronika města Kocourkova. Jaké
podnětné nápady z ní by se
daly aplikovat do Dobřan?
Kdybychom museli aplikovat jen kocourkovské schraňování světla v pytlích, bylo by
to ještě dobré. Brusel a Praha
po nás často chtějí věci, oproti kterým jsou zmínění bájní
blbové vzorem moudrosti. Aspoň víme, že absurdita trápila
i ty před námi.
Zdeňka Nová:
Co jste udělal pro to, abyste tak shodil na váze, a co
byste doporučil ženám, kterým se to nedaří?
Nic objevného ani složitého, odnaučil jsem se vymlou-
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Navíc při pohybu se vymyslí
zdaleka ty nejlepší věci.
Michal Šašek:

vat, rozběhl se a dávám tělu,
co patří. A 2000 kJ deficitu
energie je to jediné, co funguje, i když se nás reklama a lenoši snaží přesvědčit
o pohodlnějších cestách. Lépe
se mi dýchá a i mi víc chutná.
Doporučení si odpustím, protože Vaše cukrárna zákaznice
potřebuje☺
Jaké jsou v budoucnu plánované stavby v Dobřanech
a bude se konečně dělat
kanalizace ve Šlovicích?
Plánů je hodně, dotací
méně, takže budeme pečlivěji vybírat a rozhodovat, jsem
zvolený za stranu, která vždy
dodržela svůj program a hlavně ctila program rozvoje města. Z něj vyplývá, že se teď
musíme soustředit na tvář
města, doplnit výborné dílo
minulých let tak, aby se město vyklubalo z divokého ptáčete v ladnou labuť.
Máme vymyšlený způsob,
jak Šlovice odkanalizovat tak,
aby to bylo ekonomicky únosné i bez dotace. Je to běh na
delší trať, ale pokud to vyjde,
nezdraží to vodu, spíš naopak.
To za úsilí stojí.
Jaké další představení nás
čeká od divadelního spolku
Rozmarýn?
O tom vášnivě debatujeme,
ale píšu o tom článek jako
principál a režisér na jiném
místě listů.

Bude se již někdo více
zabývat omezením průjezdu kamionů po tř. 1. máje?
Alespoň těch, co si zde jen
krátí cestu a vůbec zde
nezásobují?
To hodně záleží na tom, zda
projde poslední zákon ministra Prachaře, který by nám
takový nástroj dal. Chytáme
si střelivo pro případné uplatnění, objednali jsme směrový
dopravní průzkum, bez něj bychom nic neprosadili. Děkuji
základní škole za to, že se na
něm bude podílet a celou věc
tak zviditelní a zlevní.
Miroslava Palkosková:
Čeho se týkalo úplně první Tvoje rozhodnutí, když
jsi usedl do křesla starosty?
To už si fakt nepamatuji,
asi hlavně pro to, že jsem moc
neseděl. Začal jsem objížděním staveb. Ono je to pocitově
strašně dávno, když jsem byl
u bývalého zaměstnavatele
podepsat inventuru po týdnu
na radnici, připadal jsem si
tak cize, jako bych starostoval
sto let.
Jakých
volnočasových
aktivit se rozhodně nechceš
vzdát?
Těch, kde bych městu chyběl, a běhání, protože bez něj
bych měl za chvíli zase metrák a byl by ze mě nervák,
což tohle město nepotřebuje.

Pane
starosto,
jakou
investiční akci v roce 2015
považujete za nejvýznamnější a z jakého důvodu?
Vím, které jsou mi nejmilejší, které jsou nejvíce riskantní
z hlediska termínů dotací, vím,
která nejvíce potěší Tebe, která je finančně nejnáročnější,
ale nejvýznamnější je pro mě
celek, utratit těch 100 milionů
s péčí řádného hospodáře tak,
aby to bylo ku prospěchu lidí.
Takže nejvýznamnější tedy
pro mě asi bude ta, která je
třetí pod čarou, pokud se totiž
povede dobře soutěžit, zbyde
i na ni a bude to znamenat, že
se daří.
V rozpočtu města se pro
letošní rok konečně počítá i s odvodněním garáží
v Plzeňské ulici. Kdy tato
akce bude probíhat a jaká
omezení pro vlastníky garáží
s tím budou spojena?
To je ta, co Tě nejvíce potěší. Dnes (17. 12.) jsme domluvili velkou schůzku na 14. 1.,
kde sestavíme harmonogram
celé akce Malá Strana, pod
kterou odvodnění spadá. Pak
dám vědět.
Využívám
příležitosti
a chci se zeptat na ochotnický spolek. Co nového
připravujete pro letošní
rok?
Píšu o tom Zdeňce Nové,
trochu
Mirce
Palkoskové
a v článku o derniéře. Ale
koukám, že Vás to zajímá,
takže chceme objet pět nových
štací s obnovenou premiérou
Rozmarného ducha, abychom
si v krátkém čase vydělali na
pořádné kulisy a nemuseli improvizovat. Překvapivě
si pořád slušně pamatujeme
text, autorská práva jsou ekonomicky výhodná a jsou štace, kde je o nás zájem a kde
ho ještě neviděli. Mezitím se
budeme učit novou hru, hlavně ti, kdo v Duchovi nejsou.
Máme ve finálním výběru dvě.

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA MARTINEM SOBOTKOU / ZPRÁVY Z RADNICE
Rozhodneme se na zkoušce 5. ledna. Měla by to být
hra, kterou jsem prosazoval
původně jako třetí.
Jaroslava Umnerová:
Můžeš, prosím, čtenářům
listů přiblížit své první pracovní dny ve funkci starosty?
Naučil jsem úřad, aby mi
dával do diáře v počítači
schůzky. Baví je to a zkouší,
co vydržím. Zkušení matadoři
se mi při pohledu na seznam
schůzek dokonce posmívali.
Taky jsem vyslechl hlas lidu
a uklidil kancelář. I to je pro
mě symbol obratu, naplnění
toho, že podstatné je hotovo
a teď musíme dbát na eleganci. Díky Jardovi Sýkorovi
máme hotovo to drahé pod
zemí a můžeme jít na povrchy. Kde na to šli opačně,
mají horší starosti. Když se
vám pod pět let starou silnicí
propadne kanalizace, nemáte
na estetiku pomyšlení.
Jaké největší změny čekají Dobřany v roce 2015?
Podle výsledků voleb lidé
po největších změnách nevolají, takže bych chtěl pomalu
přejít na to, o co si lidé řekli v programu rozvoje města.
Doladit detaily, aby bylo město útulnější, vlídnější, méně
monumentální a o něco zelenější.
Jakub Urbanec:
V
minulém
volebním
období byla zrušena bytová
komise. Jaká pozitiva/negativa přineslo současné přidělování městských bytů?
Pozitiva: Méně dlužníků,
operativnější přidělování, lepší přehled o žadatelích, rychlejší výpovědi neplatičům.
Negativa: Neseme jako rada
plnou odpovědnost a nemáme
svá rozhodnutí na koho svádět.
Starostování zabere hodně
času - jak se snažíš kompenzovat své rodině čas, který
dáváš městu?

Občas domácími pracemi
a trpělivým nasloucháním,
zejména historky z pubertálního dívčího světa jsou
zajímavé. Taky je zapojuji do
koníčků, protože třeba společné divadelničení je násobně intenzivnější, než by bylo
společné povalování u bezduchých seriálů.
Běháš,
hraješ
fotbal
a divadlo a taky vedeš hasiče - budeš to pořád stíhat?
Běhat jsem začal ráno, fotbalu se věnuju hodinu týdně
a bez toho bych utonul ve
feminizovaném moři, u hasičů je čas vychovat si nástupce, vedu kroužek od patnácti,
dceři je už šestnáct, takže je
ve skluzu. Zkoušky na vedoucího už má a já jí budu rád
chodit pomáhat, co budu stíhat. Stát se starostou je velké
vykročení k tomu, aby jeden
zblbnul z pochlebování a neupřímnosti. Zrovna Tvé hubaté
(myšleno velmi pozitivně) děti
jsou dobrou brzdičkou tohoto
strašlivého procesu. Akorát je
úsměvné, jak jsem při každém
kontrolním dnu na stavbách
potkal nějaké mladé hasiče,
a když na Vás pokřikují malé
holčičky Martínku, Martínku,
koukají stavební dělníci prapodivně, starosta, nestarosta.
Magda Vozárová:
Víme o Tobě, že běháš
půlmaraton. Je tvým cílem
uběhnout i maraton?
Bylo, letos ne, zvýšit týdenní náběh na 100 km si zatím
neumím představit. Navíc po
18. kilometru se běh mění
z příjemné zábavy v dřinu.

Dlouho očekávaný přechod u benzinové stanice (otevřena od
19.12.2014).

Pravidla výroby dřeva v lesích
města Dobřany
Na jednání Rady města Dobřany dne 9. 12. 2014 byla schválena zpřesněná pravidla pro výrobu dřeva v městských lesích.
Oproti těm předcházejícím byla rozšířena o systém týdenního
plánování výroby, který zahrnuje i přenos informací k obvodnímu oddělení Policie ČR Dobřany, Městské policii Plzeň Bory,
zástupci Mysliveckého sdružení Dobřany a lesní stráži o tom,
kdo v jaké lokalitě může být a jakou činnost provádí. Informace
jsou od ledna 2015 dostupné i na webových stránkách města v sekci LESY. Nově je zavedena 15. hodina odpolední jako
doba, do které může výroba palivového dřeva živnostníky a „velká“ těžba, včetně přibližování dřeva motorovými vozidly, probíhat, a to jen v pracovních dnech. Občané, kteří projeví zájem
o samovýrobu palivového dřeva, mají možnost v pracovních
dnech a v sobotu do 15. hodiny.
O víkendu tedy mohou občané v městských lesích potkat na
předem naplánovaných místech samovýrobce (jen v sobotu), živnostníky provádějící pěstební činnost (např. prořezávka, ožínání,
sázení, stavba oplocenek), či živnostníky, kteří mohou provádět
přibližování dřeva za pomoci koní. Vývoz dřeva z městských lesů
o víkendu není povolen (kromě sobotní samovýroby).
Lenka Tomanová, místostarostka

Fotbalová
Plzeň
vede
v současné době ligu. V roce
2015 bude Evropským hlavním městem Plzeň. Ptám se
Tebe, zarytého sparťanského fanouška, zda by nebylo
pěkné, aby se výhra, zvláště v tomto roce, vrátila do
Plzně?
Jak pro koho.
Otázky pokládali členové
redakční rady.
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ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE
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 Městského
úřadu 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
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
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Dobřanské bábinky potěšily svým zpěvem v době adventní klienty DPS Harmonie a DPS Loudů.
Angličtina pro maminky s možností hlídání dětí

-	únor – květen 2015, čtvrtek 10 – 11 hod v MC Budulínek,
celkem 16 hodin
- cena za kurz – dle počtu přihlášených
min. 4 osoby – 2 200 Kč/osoba
5 osob – 2 000 Kč/osoba
6 osob – 1 800 Kč/osoba
7 a více osob – 1 600 Kč/osoba
-	možnost hlídání dětí lektorkou MC – 25 Kč za dítě a hodinu
-	informační schůzka včetně rozřazovacího testu, na jehož
základě bude stanovena pokročilost kurzu – ve čtvrtek 22.
ledna 2015 v 10 hodin v MC Budulínek, hlídání dětí zajištěno
- s sebou přezůvky a psací potřeby
-	lektorka Bc. Kateřina Synková - v roce 2009 absolvovala
ŽČU v oboru Aj-Rj pro komerční akci, od roku 2010 působí jako
externí lektor Aj pro Komunitní Centrum Přeštice a od roku 2011
pracuje jako lektorka pro JŠ Newtonhouse. V současné době je
OSVČ a vede kurzy angličtiny jak pro děti (od předškoláků až
po studenty středních škol), tak pro dospělé, příležitostně také
překládá.

Zájemci o účast na informační schůzce, hlaste se, prosím, na telefonním čísle 607 841 079 Pavla Adamcová
nebo 608 079 240 Kateřina Synková.

PAMĚŤ DOMOVA / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pan Siegfried Fuchs
Díl 2

(v předchozím dílu o životních osudech pana Fuchse, o dětství v Dobřanech, odsunu do Německa
i o jeho pozdějších návratech do Čech ...)
holuba a maminka mi z něj
udělala polívku. Byl jsem po
nemoci žlutý jako Číňan.
Z vašeho povídání je patrné,
že jste na Čechy nezanevřel.
Máte zde stále nějaké přátele?
Hodně, například zde můj
tlumočník – pan ředitel Hirt
… Setkáváme se čas od času.
Pan Civiš byl můj kamarád,
kamarádů tu mám dost.

Souhlasil jste s Hitlerovou
politikou?
Určitě jsem doma něco musel
zaslechnout. Můj otec dělal
základní vojenskou službu
v české armádě, a pak když
byly obsazeny Sudety, byl
převelen do německé armády.
Kdyby k tomu nedošlo, byl by
bránil Čechy jako československý voják. Maminka byla
Němka, o politice ale nic moc
nevěděla, protože byla doma.
V tom osmatřicátém, když
přišel Hitler, tak ti Němci byli
všichni rádi, že jsou v Německu. Byla hospodářská krize,
v Německu se to ale zvedalo,
tak lidé byli rádi, že jim dal
Hitler práci. Působila tu propaganda, že se lidé budou
mít líp, tak to na ně mělo vliv,
i když ne na všechny. Pak
přišli ale říšští Němci a ti zde
začali lidi poučovat, jak se
mají chovat. Žádný „Pozdrav
pánbůh, dobrý den …“, ale
„Heil Hitler“ a zvednout ruku,
kdo se takhle choval a držel
pusu, měl se dobře … Byl tu
velký politický tlak.
Jak jste jako Němec vnímal
soužití s Čechy?
Velmi dobře. Můj soused byl
u českých hasičů. Já jsem
chtěl být taky hasičem. Chtěl
jsem mít přilbu a vybavení.
Jednou jsem dostal přilbu,

která byla česká. Hrdě jsem
ji nosil - viděli jste na té fotce
na tříkolce - protože všechno
bylo německé a já měl českou
helmu. Když se blížil konec
války, byl jsem nemocný, měl
jsem tyfus. Bylo to už vlastně
po konci války, bylo nebezpečné chodit do nemocnice jako
Němec, mohl jsem se ztratit.
Musel jsem zůstat doma, chodil ke mně český doktor. Jako
medicínu jsem měl vaječný
koňak☺. Abych pak po nemoci posílil, soused mi přinesl

Mluvíte nebo rozumíte česky?
Umím říci „dobrý den, na
shledanou, brambory, klíč,
prosím, německy ...“ Umím
jen málo. Ale mám dobrého
přítele – tlumočníka …☺
Co jste si při odsunu a po
odsunu o Češích myslel?
Byl jsem malý. Když jsem byl
v Německu, tak jsem si chtěl
koupit nějakou zbraň a všechny Čechy zastřelit. Češi mi
všechno vzali, všechny mé věci
a hračky. Pak jsem přemýšlel,
když jsem byl větší – chtěl
bych se sem podívat … Pak
jsem se dozvěděl o postupim-

ských jednáních a že to, co se
rozhodlo, se rozhodlo oprávněně a s tím se nedá nic dělat.
Když jsem měl 70. narozeniny, nařídil jsem své rodině,
že se se mnou pojedou podívat tam, kde jsem se narodil.
Takže sem přijela celá rodina,
děti, jejich partneři, vnoučata
a všechno jsem jim tady ukázal, byli jsme se podívat v tom
domě, kde jsem se narodil.
Když mluvíte s našimi rodiči
nebo prarodiči, tak něco tam
zůstalo z toho, co jsem si myslel já, když jsem byl malý. Ale
když se lidé budou setkávat,
když se o tom bude mluvit,
tak se to překoná. Averze stále zůstává, moje maminka se
s tím dlouho nemohla smířit,
ale nakonec se s tím vyrovnala. Vy jste ta generace, která
o tom musí mluvit. (Konec)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení: Kateřina Mafková,
Bára Málková, Valerie Fišerová, Alena Klímová, Olga Přibylová pod vedením Mgr. Michaely Hlaváčové; editace: Mgr.
Jaroslav Šedivý

Vzpomínáme
18. ledna uplynou 3 roky
ode dne, kdy nás navždy
opustil náš drahý,
pan

30. 12. 2000 naposledy
se s námi s posledním
výdechem rozloučil
pan

Dne 4. ledna 2015
by se dožil 67 let
pan

Václav Klesnil.

Martin Čechura.
Vzpomíná manželka
a synové s rodinami.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

V našich srdcích
a vzpomínkách zůstává.
6. 1. 20011 jsme se s ním
rozloučili.
Vzpomeňte s námi,
kdo jste ho znali.
Slávka s rodinou a všichni
přátelé z Čes. Budějovic

Jaroslav Jelínek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte se mnou.
Vzpomíná manželka.
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KULTURA
V tomto příběhu předčí dětská
zvědavost a důvtip i rutinní
policejní práci.

KNIHY PRO DĚTI

Inspiraci v ní najdou i vedoucí výtvarných kroužků, učitelé
a vychovatelé dětí předškolních
a mladších školních let.
Nabízí tři desítky projektů pro
společné tvoření s dětmi.

Fotbalové hvězdy 2014
+ 20 nejlepších Čechů a Slováků
Portréty padesáti prvotřídních
fotbalistů působících v Evropě
jsou doplněny profily dvaceti
nejlepších českých a slovenských hráčů současnosti.
BŘEZINOVÁ Ivona:
Okno do komína
Lukáš, Dan a Tom objeví
komín staré cihelny. Nevěřili byste, jaká úžasná dobrodružství se
s ním dají zažít! Kluk Luk
s kamarády, Nelka i Štěpán
Pán je rádi prozradí všem, kdo
se už naučili pěkně číst.
Tohle je totiž kouzelná knížka
pro prvňáčka!
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Vyznejte se v novém občanském zákoníku
Nejběžnější
životní
situace
z pohledu občanského práva.
Po přečtení této knihy vás nezaskočí ani nový občanský zákoník, ani neslušní sousedé.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

DELACOURT Grégoire:
Na první pohled
Spíše než román o zklamání
a zhoubně působícím půvabu
je Na první pohled velice citlivý a krutý příběh. Je utkaný ze
slov, která míří přímo do srdce
a mohou otevřít staré špatně
zahojené rány. Vypráví o nebezpečných iluzích, které vyvolává
estetická chirurgie, o jizvách
z dětství, o nefunkčních rodinách. Nesporný úspěch zaručuje tomuto románu směsice
humoru a beznaděje, které se
vzájemně proplétají. Nečekané
situace a postavy, které jsou tak
trochu zrcadlem nás samých.

Čtyři tlapky a ocásek aneb
Povídání o zvířátkách
Edice: Učím se číst
Jahodové kotě, ušatý Šikula
a černobílé kdovíco – zvířátka
z této knížky se na vás těší!
HORST John Lier:
Záhada mloka
CLUE – v angličtině znamená
stopu v policejním vyšetřování.
Je to také název detektivní
série pro mladé čtenáře ve
věku 9 – 14 let.
A konečně je to i složenina
z počátečních písmen jmen
hlavních postav: Cecílie, Lea,
Une a psa Egona.

V knize najdete ještě sedm dalších krátkých detektivních příběhů, které budete číst jedním
dechem!

LUKÁČOVÁ Markéta:
Mámo, táto, tvořte se mnou!
Kniha osloví především rodiče,
kteří se svými dětmi chtějí prožít chvíle společného tvoření.

WALLACE Edgar:
Šejdíř Harry a jiné detektivní
povídky
Další skvělá detektivka z pera
„krále anglické detektivky“.

Může za to Marie Terezie
Do školy prostě chodit musíte, ať se vám to líbí, nebo ne.
Jakmile dosáhnete věku 6 let, mají vaši rodiče ze zákona
povinnost posílat vás do školy.
Ne vždy tomu tak bylo. První školy sice byly už v 11. století, ale to byly školy církevní - pro potřebu církve a většina
prostých lidí tehdy neuměla ani číst, ani se podepsat.
Vyřešila to před 241 lety císařovna Marie Terezie, která 6. prosince 1774 zavedla Všeobecný školní řád, který
se týkal školní docházky na českém území u dětí od 6 do
12 let. Povinná školní docházka byla tehdy šestiletá s výjimkou léta. Ne kvůli prázdninám, jak by si někdo z vás mohl
myslet. Bylo to prostě proto, že děti na vesnicích, kde bylo
v tomto období nejvíc práce, musely pracovat na polích a
pomáhat rodičům. Vlastně venkovské děti navštěvovaly školu jen v zimě.
Mnohé děti tedy docházely do škol nepravidelně a asi třetina ji nenavštěvovala vůbec. Nemusíte jim závidět! Do školy
se těšily, protože si tam chodily odpočinout od těžké práce.
Dnes je školní docházka povinná po dobu 9 školních roků
a základní školy jsou rozděleny na I. a II. stupeň.
Soutěžní otázky:
1) Kdy byla zavedena povinná školní docházka?
2) Kdo ji zavedl?
3) Jak byla dlouhá?
4) Co dělaly venkovské děti v létě?
5) Jak dlouho musíme chodit do školy dnes?

KULTURA / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Třetí derniéra vynesla dětem z ústavu přes 10 000 Kč!
Náš soubor se slavnostně rozloučil s již třetí hrou,
do které se pustil. Tentokrát
jsme zvládli odehrát všechna
představení během jediného
roku. Z toho pramenily naše
obavy o to, zda bude výtěžek
z derniéry důstojný. Rozmarný duch doručil dětem z léčebny necelých 8 tisíc, Dámský
krejčí téměř 12 a Vraždící sex
do psychiatrické nemocnice
donesl 10 a půl.
Moc děkujeme divákům,
třetí hra přinesla několik

rekordů. První dva souvisí.
Odehráli jsme nejméně představení (8) na nejmenším
počtu jevišť (5), protože autorské poplatky za hru hra byly
extrémně vysoké.
Dále jsme své kratičké dějiny přepisovali v těchto ohledech - alternovali jsme 5 rolí
včetně jedné hlavní, což je
dost obtížné. Dále jsme byli
na nejvzdálenější štaci, když
nepočítáme náš podíl na partnerské návštěvě v Dobřanech
v Orlických horách. Drmoul

je první řádné vystoupení
mimo Plzeňský kraj a vážíme
si toho, že nás chtějí znovu.
Jinak jsme měli nejvyšší návštěvy na štacích, které jsme
si už v minulosti oblíbili. Ve
Vstiši bylo s přehledem 50
diváků a v Lužanech si jich
nás našlo přes 70. Nečekaně
úspěšný vstup do nové lokality nám vyšel v pivovaru v Letinech, kde se nám smálo opět
na 7 desítek návštěvníků.
Nejlepší
publikum
bylo
ovšem to dobřanské, stovka

lidí na derniéře se přišla bavit
a odměnili nás tím, čemu Jiří
Voskovec říkal „pořádné řevy“.
Novou hru zatím vybíráme,
mezitím zkusíme turné po
nových místech, kam si nás
pozvali a kde z různých důvodů nešlo hrát Vraždu sexem.
Obnovíme a vylepšíme první
hru, které vděčíme za vznik
a zčásti i za jméno.
Těšíme se na další dobřanskou premiéru!
Martin Sobotka
režisér DOS Rozmarýn

Pionýrská skupina Dobřany
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany
srdečně zve všechny malé i velké na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
KARNEVAL
25. 1. 2015
OD 14:00 HODIN

KULTURNÍ DŮM
PN V DOBŘANECH
K poslechu a tanci hraje Duo Charvis.
vstupné:
děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč

Dětské vstupenky jsou slosovatelné!

Plzeňská vstupenka v informačním středisku
Prodej vstupenek přes portál Plzeňská vstupenka u nás pokračuje a narůstá. Mnozí z vás již zaznamenali, že si v našem informačním středisku mohou pohodlně zakoupit vstupenky na kulturní i sportovní akce všeho druhu konané v Plzni a okolí bez toho,
aby museli vystát dlouhé fronty v zákaznických centrech. Jak jsme již informovali v předchozích Dobřanských listech, máte tuto
možnost již několik měsíců i vy. O tuto službu jsme rozšířili naši nabídku pro občany a s potěšením konstatujeme, že ti z vás, kteří
jste k nám cestu již našli, se k nám pro vstupenky (a nejen pro ně) rádi a opakovaně vracíte. Nákup ještě zjednodušíte, pokud si
vstupenky zarezervujete přes internet a pak obsluze v infocentru sdělíte pouze přidělené rezervační číslo. Kdyby se našel někdo,
kdo to ještě neví, připomínáme, že naše Informační centrum se nachází v Dobřanech na Náměstí T.G.M. č. 5 a provozní dobu má od
října do dubna od 9 do 16 hod., od května do září od 9 do 17 hod. s přestávkou od 12. 15 do 13 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informační středisko MKS Dobřany
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM ROKEM 2014

DENÍK/Vlastimil Leška

Nejúspěšnější sportovec roku 2013 okresu Plzeň-jih

Májové slavnosti

Vražda sexem - třetí hra ochotnického spolku Rozmarýn

Oslavy osvobození Dobřan

10. výročí založení souboru Dobřanské bábinky

Svatovítské slavnosti

MFF pro děti a mládež JUNIORFEST 2014

Noc kostelů
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Živý Betlém 2014

Letos už potřetí se otevřela opona a náš nadšený betlémářský spolek uvedl jedinou hru svého repertoáru. Pravidelným
a pozorným divákům jistě neuniklo, že oproti předchozím létům
jsme scénář vylepšili o jedno jednání a přibyly také nové postavy. Jsme moc rádi, že se nám podařilo soubor rozšířit - celkem
se nás na scénce podílelo 33, což je číslo v souvislosti s Ježíškem symbolické. Letos zavítala na dvůr ZUŠ spousta lidí, kteří
si mohli připomenout, proč vlastně Vánoce slavíme, anebo si
jen zkrátit čekání na Ježíška, odnést si Betlémská světlo, popovídat si se známými nebo ochutnat tradiční vánoční pochutiny.
Letos navíc měli všichni návštěvníci možnost zakoupením svíčky, která byla vyrobena v chráněné dílně, přispět na Diakonii
(pro úplnost - svíček se prodalo zhruba 50).
Jako již tradičně na závěr těchto řádků chceme poděkovat
lidem, kteří měli velkou zásluhu na celém představení. Děkujeme Šíše za kostýmy, vánočky a Betlémské světlo, Šíšovi za fotky, Simoně Kordíkové za chutného vánočního kubu, L. Duchkovi za jednohubky, Vaškovi Kordíkovi za technickou pomoc,
panu V. Kubcovi za přípravu punče a samozřejmě všem hercům a muzikantům, kteří s velkou chutí nacvičili vánoční scénku. Za celý soubor herců můžeme prohlásit, že se všichni už
moc těšíme na další rok a věříme, že se i v roce 2015 opět najde
maminka, která nám nejen půjčí svého “Ježíška”, ale také si
zahraje roli Marie.
Za pořadatele
Klára Vlahačová-Kartáková a Lukáš Palkoska

Na Adventním koncertu v kapli ve Vstiši - žáci T. a D. Mertlovi.

Soubor zobcových fléten a akordeonů na Vánočním koncertu
v kostele sv. Mikuláše 19. 12. 2014

Vánoční dílnička v MŠ

Tak jako každý rok jsme si v naší mateřské škole zpříjemnili adventní čas. Uspořádali jsme vánoční dílničku, při které si
přišli na své malí i velcí. Zatímco děti vystřihovaly, sestavovaly a lepily rozmanité vánoční ozdobičky a figurky, maminkám
(i několika odvážným tatínkům) se nejvíce líbila vánoční vazba
z přírodních materiálů. Vyráběli svícny, věnce, metličky, každý
podle svého vkusu a fantazie. A kdo si snad nebyl úplně jistý
svými dovednostmi, tomu ochotně pomohla a poradila slečna
Lýdie Bernklauová, které tímto děkujeme za spolupráci. Celá
akce se vydařila a přispěla k navození předvánoční nálady.
Jarmila Šteflová, Štěpánka Derahová, MŠ Dobřany, ul. Loudů
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Vánoční putování v ZUŠ J. S. Bacha

Aktéři scénky Draní peří - babička, dračky, Lucky a venkovské děti

Sv. Barborky

Výroba a povídání o Novém roce a novoročních PF

Poslední zábava v roce na sv. Kateřinu

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

13. ledna 2015 od 17.00 hodin v sále ZUŠ
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA J. Faltýnové

17. ledna 2015 / Západočeské muzeum v Plzni
PLZEŇ EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO
- lidový soubor Vozembach

20. ledna 2015 od 17.00 hodin v sále ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
21. ledna 2015 od 18.00 hodin v sále ZUŠ
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA Z. Fryčkové

Taneční ztvárnění Cesty do Betléma
Krásná předvánoční zábava v ZUŠ
Prostřednictvím Dobřanských listů bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se podíleli na velmi zajímavé, poučné a nápadité
akci, která se konala v prosinci v ZUŠ.
Velmi si vážíme jejich dobrovolné práce, úsilí a námahy, které vedly k zpříjemnění jednoho našeho adventního podvečera, a přejeme hodně síly a nápadů k případným dalším stejně
Maříkovi
povedeným akcím.				
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22. ledna 2015 od 16.00 hodin v sále ZUŠ
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE v sólovém a komorním zpěvu
26. ledna 2015 od 17.00 hodin v sále ZUŠ
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA M. Vozárové
27. ledna 2015 od 18.00 hodin v sále ZUŠ
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA K. Vlahačové-Kartákové
3. února 2015 od 17.00 hodin v sále ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Dětská lidová muzika Vozembach

Slet Mikulášů, čertů a andělů

(vom) Adventní vystupování začalo pro dětskou lidovou muziku Vozembach už 26. 11. 2014, kdy jsem potěšili plzeňské seniory. Následovala další vystoupení - při rozsvícení stromku na
dobřanském náměstí a koncert pro centrum denních služeb
Plamínek (Diakonie ČCE Merklín). Větší koncerty nás pak čekaly v malebných Kanicích nedaleko Domažlic a 3. adventní podvečer v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech. Zapojili jsme se také
do Vánočního putování v ZUŠ, kde jsme sehráli scénku z kateřinské zábavy, jakožto poslední zábavy v roce. Na Štědrý den
podpořila většina souboru scénku Živý Betlém na dvoře naší
školy. Naši mladší kolegové (přípravka Vozembachu) potěšili
dobřanské seniory při jejich setkání v Káčku.

Dobřany - 3. advent

Skoro 40 dětí v maskách i bez se spolu s rodiči zúčastnilo
v neděli 7. prosince 2014 maškarního karnevalu v kulturním
domě Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Tančilo se tradičně při hudbě Dua Charvis, děti recitovaly a zpívaly a za odvahu
získaly sladkou odměnu. Přišel i Mikuláš, který balíčky s dobrotami a dárečky rozdával všem přítomným dětem, a tak všichni
odcházeli spokojeni. Nezapomněli jsme ani dodatečně poděkovat všem dobrovolníkům za jejich práci, protože 5. prosince byl
Mezinárodní den dobrovolnictví. Poděkování pořadatelů akce,
dětí i dospěláků z Pionýrské skupiny v Dobřanech i přítomných
dětí, patří radnici, která se v rámci Grantu města Dobřany na
akci podílela finančně, MěKS a všem, kteří se podíleli na propagaci akce, ale i pracovníkům KD za zajištění zázemí celé akce
– sál a bufet.
Za pořadatele Libuše Nejedlá

Adventní koncert v Kanicích

Malý Vozembach - setkání seniorů
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Partneři z Reálné školy v Obertraublingu na naší Základní škole

Po radnici matematika!

Dne 3. 11. 2014 k nám do Dobřan zavítali naši němečtí přátelé z Obertraublingu. Již před jejich příjezdem jsme věděli, kdo
koho ubytovává, a netrpělivě jsme na své kamarády čekali na
nádraží. Přijeli v půl třetí. Z nádraží jsme s nimi po odložení
zavazadel zamířili na radnici, kde byli oficiálně přivítáni. Zde na
nás čekal pan starosta Bc. Marek Sýkora. Ten německé přátele
pěkným a stručným proslovem přivítal. Poté jim byly předány
taštičky, v nichž byly drobné dárky.

a zjišťovali. Čas tam strašně rychle letěl. Následovala cesta autobusem na náměstí v Plzni. Paní učitelka Tomanová přijela také
a provedla nás po náměstí, výklad probíhal v němčině. Pak jsme
přejeli do nákupního centra OLYMPIA, kde jsme měli hodinu čas
na nákupy. Kolem čtvrté jsme dojeli do Dobřan a v půl páté už
nás čekal další program. Den se všem hodně líbil. (Dáša, 6.C)

Společné bádání v plzeňské Techmánii

Společná práce při řešení matematických úkolů v angličtině

A buchet je spousta…

Když jsme opustili radnici, čekala nás na 2. stupni hostina
pro vyhládlé hosty. Když se všichni najedli, nastal čas na prezentaci. Jakou? Němečtí žáci byli rozděleni do 7 skupin (přijelo
20 chlapců a 4 dívky). Již doma si pro nás připravili prezentace
o sobě a své škole. Vždy, když svou prezentaci dokončila jedna skupina, tak jsme měli za úkol vyřešit matematickou úlohu,
která částečně souvisela i s prezentací. Pracovali jsme ve dvojicích – Čech – Němec. Celkem každá dvojice vypočítala 7 úloh.
Prezentace bych hodnotil jedničkou, byly velmi povedené, zajímavé. Ani ta matematika s fyzikou tolik nevadily, něco jsem se
zase naučil. Ale bylo to dost náročné, pracoval jsem převážně
sám, zadání úkolů bylo v angličtině, můj německý kamarád mi
příliš nepomohl. Celí znavení jsme odešli do jídelny na večeři
a pak hurá domů. (Adam, 7. B)

A co ti mimozemšťané?

V úterý 4. 11. 2014 jsme jeli s německými žáky z Obertraublingu do Techmánie. Zde jsme po obdržení lístků zamířili do planetária. V planetáriu jsme šli na 3D film. Jmenoval se „Jsme
vetřelci!“ Díky 3D zpracování jsme měli opravdu pocit, že si lítáme vesmírem a moc nás to bavilo. Bylo to moc hezké. Následovala prohlídka naší zeměkoule. To už jsme ale byli v jiné části planetária, kde byl připraven program Země a 7 planet. Po skončení
tohoto programu jsme si mohli projít planetárium nebo se vydat
na úplně skvělou „atrakci“. Nejlepším zážitkem byla točící koule
(gyroskop), do které si sednete, připoutají vás a pak vás roztočí.
Je to fakt bezvadné. Jen nevím, zda bychom to vydrželi stejně
dlouho jako kosmonauti. Potom následovala svačina, také jsme
si mohli zakoupit něco v bufetu. Plni energie po obědě jsme se
rozdělili do skupin a šli jsme do různých laboratoří, byly pro nás
připravené laboratoře fyzikální, biologická, chemická a dílny.
V laboratořích se všem líbilo. Dělali jsme různé pokusy, ověřovali
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České buchty v praxi
V úterý 4. 11. 2014 odpoledne se všechny české a německé
děti sešly v naší školní jídelně. Po příchodu paní učitelka Vlasáková vysvětlila, co se bude dít. Úkolem žáků bylo seskládat
anglický text. No jo, ale to nebylo tak lehké. Žáci se rozdělili do
čtveřic (dvě české a dvě německé děti) a pokaždé jeden ze čtveřice vyběhl k paním učitelkám (byly tři) pro část textu. Tu část si
musel zapamatovat a nadiktovat to druhému, který psal. Když
byl text celý, museli se jím „prokousat“, aby věděli, co je bude
za chvíli čekat. Někdo použil slovník, někdo se poradil s paní
učitelkou. Pak si šli umýt ruce a přesunuli se kuchyně. Co tam
měli dělat? To už věděli z textu. Šli vytvářet povidlové buchty.
Paní kuchařky jim ukázaly, jak to mají dělat, a oni se pustili do
práce. Nejdříve ukrojit kus těsta, vyválet z něj placku, poté dovnitř dát povidla, zabalit a položit na vymazaný plech. Pak přišla
řada na pečení vánočních perníčků. Každá čtveřice dostala kus
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těsta. Těsto vyváleli do placky a začali vykrajovat. Poté se to vše
dalo do trouby a čekalo se. Po vyndání bylo už na pohled jasné,
co dělali amatéři a co profesionálové. Nicméně buchty byly vynikající. Perníčky se prodávaly druhý den ve škole, výtěžek (800
Kč) byl dán na Adopci na dálku. Protože po pečení zbylo dost
času, vymyslely paní učitelky hru. Židle se daly do kruhu, jeden
se postavil doprostřed a řekl anglicky nějakou větu, např.: Kdo
má hnědé triko? Ti, co měli hnědé triko, si museli s někým prohodit místo. Kdo to nestihl, zůstal uprostřed a říkal další větu.
Po hře došlo i na trochu kultury. České děti zpívaly a německé tancovaly. Měli jsme možnost naučit se německý taneček.
A někomu to obzvlášť šlo. Super odpoledne. (Vojta, 8.A)

zvítězilo naše družstvo ve složení Julie Čepická, 6.B, Michaela
Picková, 7.B, Vojtěch Kordík, 8.A, a Ladislav Bouřil, 9.B. Druhým bonusem pro soutěžící ze všech kol soutěže bude účast na
dvoudenní 5. badatelské exkurzi do BMW Regensburg.
Další kolo Burzy nápadů nás čeká 14. 1. 2015 v Letinech.
Držte nám prosím palce!
Velké poděkování našim fyzikářkám paní Mgr. Štěpánce Simbartlové a Bc. Pavlíně Kovářové za přípravu dobřanského kola
soutěže.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Poslední dopoledne čekala na naše i německé děti již tradiční
Chvála různosti. A pak vyhodnocení matematické soutěže, oběd
a odjezd. V březnu na viděnou v Obertraublingu! (jš)

Burza nápadů Dobřany
Novou aktivitou projektu Badatelská výuka a popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství aneb Regiopopulár
je soutěž v badatelských dovednostech pro čtyřčlenné soutěžní
týmy nazvaná Burza nápadů. Je tříkolová, každého kola se ale
účastní jiní žáci ze tří do projektu zapojených škol – z Dobřan,
ze Zbůchu a z Letin.
1. kolo se konalo v Dobřanech v úterý 9. prosince
2014. Každé družstvo mělo
připraveno v učebně fyziky
– chemie své pracoviště se
všemi pomůckami, surovinami a zadáním badatelského úkolu. Žáci si sami
museli přinést notebook,
fotoaparát a flešku k přenoNejdříve výpočty ...
su dat. Důležité ale byly především znalosti a dovednosti
žáků. Aby byly srovnatelné podmínky pro všechny zúčastněné,
bylo podmínkou, že každé družstvo tvořil jeden šesťák, jeden
sedmák, jeden osmák a jeden deváťák.
Jaký badatelský úkol byl
zadán? Žáci měli na pracovním stolu v nádobkách různé druhy různě barevných
kapalin. Ty museli zvážit
a vypočítat jejich hustotu.
Potom je od nejtěžší po nejlehčí nalévali do odměrného
válce a vytvořili tak barevné
spektrum. Nalévání nebylo nikterak snadné, někte... pak provedení ...
ří museli pokus zopakovat,
když se jim rychleji nalévané kapaliny smíchaly. Pomyslnou
perličkou bylo v průběhu nalévání umístit korálek na vrstvu,
která by ho unesla. To vše museli žáci nejenom vymyslet, vypočítat a provést, ale v limitu tří hodin i zdokumentovat a z fotografií a pozorování vytvořit prezentaci v Power Pointu. Prezentaci pak obhajovali před odbornou komisí složenou z učitelů
všech tří škol a zástupce firmy COMTES FHT, a.s.
Všichni zúčastnění žáci šli do soutěže s vysokým nasazením,
vždyť i ceny stály za to (flešky o kapacitě 32, 16 a 8 GB podle umístění v soutěži). O to více nás těší, že na domácí půdě

... a nakonec vítězství.

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

Kavárna po škole
3. 2. 2015

Šikana aneb Jak poznat, že se něco děje
(Mgr. Jana Šindelářová)

Ujasníme si, co lze považovat za šikanu a kdo se jí může dopouštět. Jak poznat, že naše
dítě je obětí šikany? Zaměříme se na konkrétní případy na naší škole. Přiblížíme si
způsob šetření šikany a program, který má škola proti šikaně. Seznámíme vás s prací
školní metodičky prevence a řekneme si, co může udělat rodič, aby se jeho dítě nestalo
obětí šikany či agresorem. Necháme vám prostor na dotazy - jak může postupovat
škola, jak rodiče a kam se případně obrátit s žádostí o další odbornou pomoc.

Příští témata:
7. 4. 2015

Zdravá výživa a nadváha u dětí

2. 6. 2015

Puberta a dospívání

Již bylo:
7. 10. 2014 - Jak se efektivně učit
2. 12. 2014 - Matematika podle prof. Hejného

vždy v první úterý sudého měsíce
od 17.00 do 19.00 hodin
učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618)
vstup zdarma do počtu volných míst
malé občerstvení zajištěno
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Rybáři
Stále ještě koncem listopadu a do
poloviny prosince ryby dobře braly. Pokud jsem šel, nestalo se mi,
abych nechytil rybu. Byli to ale jen
menší kapříci, cejnkové, podoustve
a jelečci, jen tak pro zábavu a pro
radost. Ve druhé polovině prosince
se trochu ochladilo, ale horší byl
silný vítr, který nepřetržitě foukal,
opíral se do vlasce a prutů. Přišel zkrátka čas vyplnit sumáře
úlovků, do 15. ledna je odevzdat a vyřídit si povolenky na rok
2015. Termíny výdeje povolenek jsem uvedl již posledně, najdete je i v našich vývěskách a na internetu pod crsmodobrany@
seznam.cz. Také je třeba připravit se na novou sezónu. Pro lov
v zimních a jarních měsících je vhodnější jemné náčiní – tenčí
pruty s jemnou špičkou, slabší vlasce o tloušťce 0,10-0,20 mm,
menší splávky, lehčí olůvka a drobnější háčky.
Děti z rybářského kroužku se sešly na poslední schůzce v roce
2014 ve čtvrtek 18. prosince. Přišlo 15 dětí, všichni dostali malé
pohoštění a drobné dárky. Jako v r. 2014, tak i na r. 2015
dostanou začínající děti svoji první povolenku zdarma. Těm,
co chodili do kroužku a absolvovali tam školení a testy, vyřídil
David Šefl povolenky ještě pod stromeček a předal jim je na této
schůzce. Ti, co již v r. 2014 chytali, si mohli s pomocí vedoucích
kroužku vyplnit sumáře úlovků a odevzdat je.
Výbor MO se začátkem roku vedle výdeje povolenek věnuje také přípravě rybářského plesu, který se bude konat 27. 2.
2015 v KD PN Dobřany. Podrobnosti o prodeji vstupenek budou
uvedeny na plakátech.
Závěrem bych chtěl všem popřát do r. 2015 hodně zdraví,
štěstí a pohody a rybářům bohaté úlovky.
Vladislav Šefl

Zahrádkářské rady a zajímavosti
Příspěvky od zahrádkářů psal od r. 2009 p. Jaroslav Smola,
od r. 2015 je to na výboru ČZS. Děkujeme p. Smolovi za vzornou prezentaci a rady v Dobřanských listech.
Vánoční svátky jsou za námi a nastává nový rok. Dny se
nepatně začínají prodlužovat a slunečního svitu zvolna přibývá. Zpravidla bývá leden nejchladnějším měsícem roku, avšak
někdy jej měsíc únor překoná. Vhodné je, když mrzne, ale ne
extrémně. Vyloženě teplé počasí není vhodné, zejména škodí
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velké teplotní výkyvy a rychlé střídání teplých a mrazivých dnů.
Výborná je sněhová pokrývka, která chrání půdu před silnými
mrazy.
Zimní období je samozřejmě na květy skoupé. Zahradu zkrášlují především stálezelené dřeviny, trvalkové záhony mohou zdobit suchá stébla některých trvalek a trav. Je ten správný čas se
v klidu porozhlédnout po zahrádce, co by se dalo zlepšit. Také se
zamyslíme nad novými úpravami a stavbami v zahradě a potřebou zakoupení zahradního nábytku. Rozmyslíme si, jaké rostliny budeme v sezóně pěstovat a připravíme nákup semen.
Můžeme plánovat, kam co zasejeme a zasadíme, připravíme si
i prostředky na hnojení a pro ochranu před chorobami a škůdci. Keře stálezelených listnáčů se slabšími větvemi přivážeme ke
konstrukci z dřevěných kůlů. Když nemrzne, zaléváme stálozelené listnaté a jehličnaté dřeviny. Pokud napadne hodně sněhu,
ze stromů a keřů těžký mokrý sníh sklepáváme, aby nepolámal
větve. Nahrneme jej kolem kmenů stromů a na záhony trvalek. Nepoužíváme sůl při rozpouštění sněhu a ledu na cestách,
pokud nemůžeme sypat štěrkem či pískem a sníh rozpustíme
posypem močoviny. Zkontrolujeme zateplení sklepa a pravidelně
kontrolujeme stav uskladněných cibulí, hlíz, zeleniny a ovoce.
Dozrávající ovoce konzumujeme nebo zpracováváme. Sklep za chladných
bezmrazých nocí vydatně větráme. Pravidelně
kontrolujeme a případně opravujeme chrániče
kolem stromků a oplocení zahrady proti vniknutí a poškození ovocných
stromků zvěří. Kontrolujeme či opravíme vápenný nátěr kmenů silných
kosterních větví u stromů v zahradách obrácených ke slunci,
kde hrozí nebezpečí pukání větví vlivem střídání silných nočních mrazů a rozehřátí kmene a větví při slunečním svitu přes
den v lednu a únoru. Stromky, které jsme na podzim nestihli
zasadit a založili je ve sklepě nebo venku, prohlížíme, zda mají
dostatečnou, avšak ne nadměrnou vlhkost. Rouby odebíráme ze
zdravých stromů, jednoleté výhony z obvodu koruny a uchováme ve vlhkém sklepě, nejlépe založené v písku. Pokud nemáme
takový prostor, lze rouby založit do půdy k severní patě stromu.
Začínáme s výsevem muškátů, paprik. Zkontrolujeme přípravky
na ochranu rostlin a jejich uskladnění, tekuté nesmí zmrznout
a sypké zvlhnout. Ve volném čase prohlédneme a nakonzervujeme nářadí, nabrousíme nože a nůžky, chybějící nářadí dokoupíme. Přikrmujeme ptáky lojem, vhodnými semeny či plody,
ptactvo je na zahrádce velmi užitečné, mimo jiné plní funkci
regulátora hmyzích škůdců.
Výborný recept na zpracování jablek, pochutná si celá rodina:
Jablečný koláč
Těsto: 500 g polohrubé mouky, tuk Hera 250 g, cukr krystal
3 lžíce, 1 vejce, ½ prášku do pečiva
Náplň: 3 vanilkové pudinky, 12 lžic cukru krystal, 1,5 kg
oloupaných jablek nakrájených na plátky.
Vypracujeme těsto a rozdělíme na 2 díly. Jeden díl vyválíme
a dáme do pekáče, utvoříme okraj. Ingredience na náplň promícháme, dáme do pekáče na těsto a urovnáme. Druhý díl těsta
vyválíme a přeneseme na pekáč s jablky a okraje spojíme, upečeme.
ČZS přeje „dobrou chuť“.
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Dobřanská jízdárna slouží po desetiletích původnímu účelu
nech, kde se budou odehrávat sportovní a další akce určené pro širokou veřejnost. Už teď připravujeme program jejího
slavnostního otevření. Prostory bychom rádi nabídli například
různým chovatelským sdružením k pořádání výstav. Nabízí se
i využití pro kynologické aktivity. Možností je celá řada. Zájemci nás mohou kontaktovat telefonicky na čísle 721 661 611
nebo e-mailem na elektronické adrese info@kone-dobrany.
cz,“ uzavírá Jan Košťál.
(vk)
REHABILITAČNÍ JEZDECKÝ ODDÍL TJ-SLAVOJ, Luční ulice 334 41 Dobřany

Dobřanská jízdárna je využívána mimo jiné k drezurním tréninkům. Foto: Martina Brabcová

NABÍZÍME

Vraník Falko a hnědka Dona Vera byli prvními koňmi, kteří
po mnoha letech vstoupili do jezdecké haly v Dobřanech. Už
po prvních opatrných krůčcích na nově navezeném povrchu
bylo jasné, že návrat koní do těchto prostor bylo šťastné rozhodnutí. „Povrch je vynikající, koně se do něj neboří a při skocích neklouže. Navíc v uzavřeném prostoru v hale je možné se
mnohem lépe soustředit na práci s koněm než venku,“ sděluje
první dojmy majitelka Falka Kamila Singrová.
Budova z konce 19. století byla původně vybudována pro
potřeby místních dragounů. Po druhé světové válce však
sloužila zcela jiným účelům, ať už jako skladové prostory,
nebo sběrný dvůr a v posledních letech byla zcela prázdná.
Její nový nájemce Jan Košťál z Jezdecké společnosti Dobřany předpokládá, že do budoucna bude hala využívána nejen
k tréninkům, ale i k pořádání závodů a chovatelských akcí.
V rámci naší republiky se jedná o unikát. „Budovu, která
byla původně vybudována jako jízdárna a dosud slouží těmto
účelům, bychom našli jen v Kladrubech nad Labem a nyní
díky vstřícnému postoji města k našemu záměru také v Dobřanech,“ sděluje Jan Košťál. Hala v současné době funguje
ve zkušebním režimu. K jejímu zprovoznění bylo nutné navézt
do budovy hlinitopísčitý povrch. Další nutné úpravy vnitřních
prostor budou následovat.
„Jsme si vědomi, že návrat k této tradici má i svá úskalí,
a to zejména během přesunu koní z našeho areálu v Luční
ulici do haly. Po dohodě s městem byla zvolena nejvhodnější trasa, po které budou koně chodit. Třídu 1. máje přejdou
u myčky, dále pokračují Pobřežní a Mánesovou ulicí okolo
školy do Plzeňské a Tyršovy ulice. Jezdce by měl vždy doprovázet cvičitel, který v případě potřeby po koních co nejrychleji
uklidí. Současně bychom chtěli požádat o toleranci a ohleduplnou jízdu zejména řidiče, kteří budou kolem koní projíždět,“
dodává Jan Košťál.
Kromě Jezdecké společnosti Dobřany halu pravidelně využívají i členové Rehabilitačního jezdeckého oddílu TJ Slavoj, který rovněž sídlí v areálu v Luční ulici. Oddíl zaměřený hlavně na
výchovu nejmladších jezdců brzy nabídne všem dětem, které
přijdou do haly, možnost svézt se zde v pravidelném termínu
na koních. V té době tady také zájemci o členství v oddíle nebo
v Dětském klubu Koník, který je jeho součástí, získají všechny
potřebné informace.
„Rádi bychom, aby se hala stala dalším místem v Dobřa-

DĚTSKÝ KLUB KONÍK
ZÁKLADNÍ JEZDECKÝ VÝCIK
SPORTOVNÍ VÝCVIK
INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK

DOBŘANY

POVOZÍME I NEJMENŠÍ
Navštivte nás v Luční ulici
a přihlaste se do oddílu už
na LEDEN 2015.
Těšíme se na Vás.

www.tj-slavoj.webnode.cz
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
pořádá dne 7. února 2015
v klubovně zahrádkřů v bývalých kasárnách

PŘEDNÁŠKU ZAHRADNÍKA
P. PŘEMYSLA PÍSAŘE – instruktora ČZS
Téma:
Nové odrůdy drobného ovoce na trhu,
úprava zahrady a urbanistika.
Čas bude také na dotazy.
Začátek po 14. hodině, po VČS zahrádkářů.
Zveme širokou dobřanskou veřejnost.
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Rekonstrukce parku Martinská stěna – mlatové povrchy cest
Realizace obnovy parku Martinská stěna je v plném proudu. Jednou z nejrozsáhlejších stavebních úprav je zhotovení cestní sítě. V parku jsou navrženy dva typy cest. Pěšiny s přirozeným
povrchem a hlavní vycházkový okruh s tzv. mlatovým povrchem.
Mlatový povrch působí velice přirozeně a je to jeden z přírodě nejbližších způsobů úpravy cest.
Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní písčitohlinitou směs, musíme se možnostem tohoto
povrchu přizpůsobit. V parku se proto budou moci pohybovat pouze chodci. Koním, čtyřkolkám
a cyklistům bude pohyb po parku zakázán.
Mlatový povrch je totiž vhodný výhradně jako povrch pěších cest. Jedinou nevýhodou pro pěšího návštěvníka je, že za mokra může dojít k ušpinění bot. Jinak je mlat velmi příjemný povrch,
barevně ideální, přirozený a oku lahodící. Tento povrch však není vhodný pro vyjížďky na koních.
Koně kopyty ničí, nakypřují kryt. Již nyní je vidět na několika místech zbytečné poškození povrchu zahloubenými otisky kopyt. V zámeckých parcích, kde se při různých akcích koně pohybují
(např. koně zapřažení v bryčkách), se z tohoto důvodu provádí vždy následná údržba v podobě
úpravy příčného profilu a hutnění, což samozřejmě výrazně zvyšuje náklady provozovatele.
Pro pojezd kol je povrch rovněž nevhodný, zvláště ve velmi členitém terénu parku, kde se opakuje stoupání a klesání. Při brzdění dochází ke vzniku podélných rýh do krytu, které soustřeďují
a zrychlují povrchový odtok vody. Dalším nebezpečím je střet cyklisty a chodce v zatáčkách a
nepřehledném terénu.
Proto se obracíme na všechny návštěvníky, aby nedocházelo ke zbytečnému ničení díla, které
právě vzniká: nechte své oře i kola doma a vydejte se do parku pěšky. Pěší chůze je jedním z nejzdravějších způsobů relaxace a poznání krajiny svého domova.
Za pracovní skupinu Jitka Dlouhá

Přehled plesů v Kulturním domě
PN Dobřany od začátku roku 2015:
Dětský maškarní bál - 25. 1.
Bez předprodeje, vstupenky
na místě
Společenský ples - 13. 2.
Předprodej vstupenek:
Květinářství Romance
Lipová ul., tel.: 723 648 824
Sportovní ples - 20. 2.
Předprodej vstupenek:
Cukrárna U Broučků
Náměstí T.G.M.
tel. 737 629 423
pí Nová - tel.: 604 136 412
Babský ples - 21. 2.
Předprodej vstupenek:
Městské informační středisko
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 480
Rybářský ples – 27. 2.
Předprodej vstupenek:
p. Šefl - tel.: 602 404 469
Ples květin – 21. 3.
Předprodej vstupenek:
pí Terelmešová
tel.: 733 698 631

Mlatový povrch v nejvyšší kvalitě, Kramářova Mlatový povrch vypadá v krajinářské i sídelní
vila v Praze.
zeleni dokonale a přirozeně.

Taneční kurz pro
mírně pokročilé

(tom) Na konci října jsme posunuli ručičky na ciferníku o hodinu zpět a člověk hned hledá
možnost, jak příjemně využít prodlužující se večery tak, aby je pořád netrávil doma, měl možnost
endorfinového opojení z pohybu a přitom jej sdílel s drahou polovičkou... Tanec splňuje všechny
výše uvedené požadavky, což dokazuje opětovné otevření podzimního tanečního kurzu, který byl
naplněn patnácti páry. Začali jsme 24. 10. 2014 a pátečními večery jsme se protančili až do závěrečné hodiny 5. 12., na které nás překvapily i dvě zbloudilé čertice☺

• K
 ulturní dům Psychiatrické
nemocnice Dobřany
• 5 pátečních lekcí, začátek
v pátek 9. 1. 2015 ve 20 hod.
• Taneční mistři Věra Šimečková
a Tomáš Urban

Pokud jste si dali jako předsevzetí do roku 2015 zlepšení tanečních dovedností, je možné ho
začít uskutečňovat již od pátku 9. 1. 2015 na tanečním kurzu pro mírně pokročilé, který je načasován tak, aby plynule navazoval na plesovou sezónu 2015.
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Informace a přihlášky:
Lenka Tomanová
email: tanecni.dobrany@gmail.com
tel.: 606 73 44 79
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Klub důchodců při MÚ Dobřany

srdečně zve všechny důchodce i občany města na jedenáctý

Babský bál

dne 21. února 2015
do kulturního domu PL,
začátek ve 20:00 hodin
Vstupné 100,- Kč
Na programu vystoupí:
seniorský pěvecký sbor
a taneční kroužek
„Dobřanské bábinky“
K tanci a poslechu hraje
Malá česká kapela, vedoucí
souboru p. Josef Vinklárek
Předprodej vstupenek v Klubu důchodců (ul. Loudů) nebo v Městském kulturním středisku (Náměstí T.G.M.)

Kuželkářské soutěže v polovině
Kuželkářský oddíl při TJ
nem je J. Ebelender. Jeho
Na závěr našeho příspěvku
Klub důchodců při MÚ Dobřany
Dobřany má 17 hrajících člevýkony
jsou
vynikající
a
také
dovolte
popřát od kuželkásrdečně zve všechny důchodce i občany města na jedenáctý
nů, kteří tvoří dvě družstva.
ustálené. Proto je velmi spořů všem lidem dobré vůle do
Družstvo „A“ má 7 hráčů hrajílehlivý hráč.
roku 2015 hodně štěstí, zdraInformace o činnosti oddílu
ví a sportovních úspěchů.
cích krajský přebor a družstvo
„B“, které
se
zúčastňuje
doplňuje
tabulka
obou
družsOtto Sloup
dne 21. února 2015
okresního
přeboru,
má
10
tev.
předseda
oddílu
do kulturního domu PL,
hráčů. začátek
Po polovině
soutěžníve 20:00
hodin
ho ročníku 2014-2015 (hraje
Družstvo „A“
se podzim-jaro) obě družstva
1. TJ Sokol Kdyně B
11 8 1
2 117:59 2544 17
Vstupné 100,- Kč
ukázala, že kuželky v Dobřa2. TJ Dobřany
11 8 1
2 108:68 2549 17
programu vystoupí:
nech majíNadobrou
úroveň.
seniorský pěvecký sbor
3. TJ Havlovice A
11 8 0
3 119:57 2558 16
Družstvo a taneční
„A“ kroužek
přezimuje
4.
TJ
Havlovice
B
11
6
2
3
98:78 2499 14
na 2. místě
tabulky
se stej„Dobřanské
bábinky“
5.
SK
Škoda
VS
Plzeň
B
11
7
0
4
97:79 2552 14
ným počtem bodů jako má
K tanci a poslechu hraje
1. družstvo,
ale
horším
pomě6. TJ Baník Stříbro B
11 6 0
5
92:84 2518 12
Malá česká kapela, vedoucí
rem pomocných
bodů.
Vůdčí
souboru p. Josef
Vinklárek
7. TJ Sokol Újezd sv. Kříže
11 5 1
5
98:78 2571 11
osobností se stal P. Sloup,
8. TJ Sokol Pec pod Čerchovem 11 4 1
6
87:89 2452 9
který odvádí pro družstvo sta9. Sokol Plzeň V
11 4 0
7
82:94 2513 8
Předprodej
v Klubu důchodců (ul. Loudů) nebo v Městském kulturním středisku (Náměstí T.G.M.)
bilně velmi
dobrévstupenek
výsledky.
10. TJ Havlovice C
11 3 2
6 76:100 2501 8
Také musím pochválit členy
11. TJ Slavoj Plzeň B
11 3 0
8 60:116 2490 6
z družstva „B“ a poděkovat
12. CB Dobřany B
11 0 0 11 22:154 2276 0
jim za pochopení při spolupráci s družstvem „A“. NěkteDružstvo „B“
ří členové „áčka“ z důvodů
1. TJ Baník Stříbro D
12 9 0
3 120:72 2440 18
pracovního
zaneprázdnění
2. TJ Dobřany B
12 8 2
2 120:72 2439 18
nemohli nastoupit, a tak naskočili hráči „béčka“ a velmi
3. TJ Přeštice A
12 7 3
2 130:62 2468 17
dobře tyto hráče nahradili.
4. Sokol Plzeň V B
12 8 0
4 120:72 2462 16
Družstvo „B“ hrající okres5. SK Škoda VS Plzeň D
12 7 0
5 109:83 2436 14
ní přebor skončilo také na
6. TJ Baník Stříbro C
12 7 0
5 101:91 2445 14
2. místě se stejným počtem
7.
TJ
Přeštice
B
12
5
3
4 102:90 2429 13
bodů jako 1. družstvo, i se
8. Sokol Plzeň V C
12 6 0
6
97:95 2420 12
stejným poměrem pomocných
bodů, ale horším průměrem
9. SKK Rokycany D
12 5 1
6 86:106 2419 11
poražených kuželek na zápas.
10. CB Dobřany C
12 4 2
6 80:112 2421 10
Jejich průměr byl nižší pouze
11. SK Škoda VS Plzeň C
12 3 2
7 80:112 2348 8
o jednu kuželku. Toto družstvo
12. TJ Slavoj Plzeň D
12 2 1
9 64:128 2332 5
tvoří zásobárnu nových hráčů
13. SKK Dobřany
12 0 0 12 39:153 2282 0
pro družstvo „A“, jehož tahou-
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CB Dobřany - zimní
kuželkářská přestávka
V kuželkářském sportu se
o zimní přestávce příliš nedá
mluvit, neboť sezóna nám
skončila v půlce prosince
a naplno se rozběhne opět
první víkend v lednu.
Áčko dospělých po návratu
z divizní soutěže do třetí ligy
začalo úspěšně a drží se lídrů tabulky, momentálně na
třetím místě. Ve výborné formě hraje zejména Josef Fišer
ml., který je druhým nejlepším hráčem soutěže.
Z družstva B neočekávaně odešly tři hráčky, čímž
zkomplikovaly
ostatním
situaci, a družstvo složené
z dorostenek je tak beznadějně poslední. Alespoň děvčata
nasbírají cenné zkušenosti.
Céčko je v okresním přeboru sice ve spodní části tabulky, ale od vyšších pater jej
dělí jen několik bodů. Také
zde máme druhého nejlepšího hráče soutěže a tím je
Josef Fišer st.
Družstvo dorostu je složené
ze starších žákyň, které se
tímto způsobem zdokonalují.
Soutěž je vyrovnaná a děvčata s ostatními družstvy drží
krok.
Naše mladé naděje také
letos hrají soutěž republikovou i krajskou. V kategorii starších žákyň bojují
o postup na finále v Olomouci především dobře umístěná Adina Kvačová a Valerie
Fišerová, i když bez šancí
nejsou ani další děvčata.
V krajské soutěži je na tom
nejlépe Adina Kvačová, která
celou soutěž vede.
V mladších žácích o postup
bojuje Šimon Toman, který to
bude mít v silné konkurenci
těžké. V krajské soutěži drží
průběžné druhé místo David
Šefl.
Většina děvčat odrostla, takže v kategorii mladších žákyň zůstaly Eliška
Pařízková, Ivana Zrůstková
a Michaela
Provazníková.
Míše se velmi daří, účast ve
finálovém turnaji má takřka
zajištěnou, krajskou soutěž
vede. Ivča je v krajské soutěži
druhá, v republikové prozatím drží postupovou pozici.
Radek Kneř
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Šneci regenerovali na Přimdě a poté doma zakončili podzim
Protaženou celoklubovou ,,závěrečnou”
měli na programu od 12. prosince Šneci
z Dobřan, čímž zakončili úspěšnou podzimní část sezóny 2014-15. Na regenerační posezónní soustředění na Přimdě, které
bylo podpořeno z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU města Dobřany, vyrazili Šneci
v hojném počtu a rozhodně se nenudili. Výšlapy na zříceninu,
sjezdovku či populární kapličku, ale také slibovaný turnaj ve
fotbale bez rozdílu kategorií, dále potom bazén s vířivkou, zkrátka - bylo toho hodně. Vrcholem této akce byly hokejbalové zápasy v domácí Snack aréně. Nejdříve si to rozdali rodiče s našimi
úspěšnými žáčky, následoval souboj již extraligového mladšího
dorostu, proti kterému se postavil speciálně sestavený výběr
klubových činovníků, doplněný o fotbalisty našeho spřáteleného
klubu SK Bukovec. Poslední zápas obstarali starší dorostenci
versus ,,staříci” posíleni hostem z Č. Budějovic Milanem Hoffmanem, vicemistrem světa v kategorii Masters. Ve všech třech utkáních se hrál kvalitní hokejbal s jasným záměrem, a sice - nikdo
nechtěl prohrát...... A jak to všechno dopadlo? Zvítězili všichni
Šneci a všichni zúčastnění. Poděkování za předvedené výkony
včetně Přimdy tudíž patří všem, kteří se této akce zúčastnili.
Závěrem přejí dobřanští Šneci všem hodně úspěchů v novém
roce 2015.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Zápas mladšího dorostu s Bukovcem

Zápas staršího dorostu se staříky

Přimda - na hradě a u kapličky
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Zápas rodičů s dětmi

SPORT

Na badmintonový turnaj v Dobřanech zavítal i Mikuláš s andělem a čertem
V sobotu 6. 12. 2014, tedy na svatého Mikuláše, se v dobřanské městské sportovní hale pod nádražím konal již tradiční „Mikulášský“ turnaj v badmintonu. Přátelského turnaje se účastnilo rekordních 42 hráčů ze tří spřátelených oddílů – Tělovýchovná jednota
Dobřany, Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň a Keramika Chlumčany. Soutěžilo se pouze ve dvouhře, skupinovým systémem
podle věku účastníků, kteří byli zařazeni do kategorií: začátečníci, do 13 let, do 15 let a nad 15 let.
Dobřanský oddíl měl na turnaji velmi početné zastoupení, a to především v řadách začínajících hráčů, kdy pro většinu dětí byl
turnajovou premiérou. Za domácí nastoupili na badmintonové kurty tito hráči: Tomáš Blažek, Tereza Černá, David Fonhauser,
Nikola Kastnerová, Anežka Knorová, Martina Krejzová, Ctirad Kučera, Honza Mašát, Adéla Němečková, Josef Pech, Filip Rataj,
Klárka Sedláčková, Libuše Špačková, Petr Špís, Daniel Štangl, Míša Štichová a Daniel Štolfa.
Všichni se dokázali poprat o každý bod v zápase a někteří dosáhli až na stupně vítězů ve své kategorii.
Uprostřed turnaje se v hale znenadání objevil Mikuláš spolu s andělem a čertem, aby se podívali na všechny účastníky, jak hrají
a následně je podle toho podarovali sladkostmi a občerstvením. Na závěr každý z účastníků obdržel diplom a ceny, které byly pořízeny z Grantového dotačního titulu města Dobřany. Rádi bychom tedy touto cestou poděkovali městu Dobřany za poskytnutí haly
a dotace na zakoupení cen a občerstvení pro tento velice vydařený turnaj.
Za oddíl badmintonu TJ Dobřany Ing. Josef Malý, Zbyněk Černý a Zdeněk Linda

Mikulášský rej 3. 12. 2014
Tenisová akademie Dobřany
pořádala v rámci podzimního
tenisového kurzu Mikulášský
rej pro své tenisové účastníky,
jejich sourozence a kamarády
z Dobřan a okolí. Účastnilo
se více jak 60 dětí, které měly
možnost v průběhu předmikulášského odpoledne soutěžit

v 10 aktivitách připravených
v Tenisové hale Dobřany. Soutěžní aktivity byly různé, například strefování se do dřevěného čertíka, slalom s tenisovým
míčkem na raketě, driblování
s raketou a míčkem, strefování
se do tenisového koše, přednesení básničky nebo zazpívání

písničky andělovi a Mikulášovi, běžecké sprinty apod.
Po absolvování každé aktivity
dostal dětský účastník nadílku v podobě různých sladkých dobrot, ovoce, pitíčka,
svítících náramků, škrabošek
atd., které si shromažďoval do
své mikulášské taštičky. Po

absolvování všech 10 aktivit
přišel za dětmi Mikuláš, anděl
a čertík a došlo ke společnému focení. Mikulášský rej byl
zakončen dětskou diskotékou.
„Na Mikulášském reji se mi
nejvíce líbilo strefování se do
čertíka, řekla Matylda Hrdličková. „Diskotéka se světelnými
náramky na ruce byla skvělým
zakončením reje, uvedla Nicolka Šišková. „Letošní Mikulášský rej byl organizovaný již
3. rokem po sobě. Znovu jsme
měli možnost pro děti připravit
různé druhy soutěží a her, za
jejichž absolvování děti dostávaly nadílku. Velmi nás těší
stálý zájem o rej a budeme se
těšit na další ročník,” zhodnotila akci Pavlína Šmatová, spoluorganizátorka akce, vedoucí
trenérka T.A. Dobřany.
Pavlína Šmatová,
foto: Martina Bezděková
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Soutěž o nejlepší bramborový salát Turisté vás zvou
15. ročník Velké ceny Josefa Šnebergra

10. ledna
KE KOKOTSKÝM RYBNÍKŮM
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,15 hod./ do Klabavy. Půjdeme po zelené
tz. ke Kokotským rybníkům a po modré tz. přes
Ostrý Kámen, Novou Huť do Chrástu. Délka vycházky 12 km.
Odjezd vlakem ve 14,29/16,29. hod.
Vedoucí Luboš Kučera.
17. ledna
ZIMA S KAMENOŽROUTEM
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,08 hod./
do Nezvěstic. Odbor KČT J. Danzera Plzeň pořádá vycházky na
trasách 10 a 20 km. Start do 9,00 hod. na nádraží, cíl: Nezvěstice, restaurace Bon. Odjezdy zpět v 14,31/15,31 a 16,31 hod.
Vedoucí Sváťa Leitl.

Na Štědrý den se v pivnici Hájek-Hájková konala soutěž o nejlepší bramborový salát. 15. ročník Velké ceny Josefa Šnebergra začala tradičně příjmem jednotlivých vzorků, celkem se jich
sešlo 30. Potom proběhla ochutnávka a hodnocení. Každý, kdo
se v pivnici nacházel, mohl po ochutnání napsat na lísteček své
tři favority. Jelikož má každý jinou chuť a nároky na skladbu
bramborového salátu, bylo pro porotu velice překvapivé jednotlivé bodování. Celkem hodnotilo vzorky 42 osob. Po sečtení všech
hlasů došlo na vyhlášení vítězů. Na třetím místě skončili čtyři
soutěžící, na místě druhém pak dva. Palmu vítězství za rok 2014
získaly dva vzorky - Josef Polívka a Marek Smetana převzali
z rukou známého atleta a účastníka olympijských her v Athénách Michala Šnebergra ceny za 1. místo. Děkujeme všem, kteří
přinesli své výrobky, a těšíme se na další, v pořadí 16. ročník.
Za pivnici Hájek-Hájková Josef Hájek

24. ledna		
PROCHÁZKA ŠUMAVOU
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Špičák. Půjdeme po
červené tz. do sedla Špičáku a na Pancíř. Zpět přes Hofmanky
nás povede modrá tz. do Železné Rudy. Délka vycházky 11 km.
Odjezd zpět v 14,44/16,50 hod.
Vedoucí Luboš Kučera.
31. ledna 		
ZIMNÍ SPECIÁL
Odjedeme z Dobřan vlakem v 9,28 hod. do Plzně, stanice ČD
zastávka a MHD č. 4 pokračujeme na konečnou v Bolevci. Odbor
KČT Bolevec pořádá vycházky na trasách 12 a 23 km. Start na
konečné tramvaje č. 4 do 10,30 hod., cíl: Plzeň Košutka, ranč
Šídlovák. Do 16,00 hod.
Vedoucí Sváťa Leitl.
8. února 			
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 11,17 hod. do Chlumčan. Půjdeme kolem keramičky, polní cestou směrem na Vstiš a odbočíme
do Černotína. Zpět půjdeme po silnici do Dobřan. Délka vycházky 12 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
Přijďte se s námi projít. Jdeme za každého počasí.
Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Řádková inzerce
► Hledáme obchodní zástupce. Perspektivní spolupráce.
Kontakt: 602 421 515
► Č
 IŠTĚNÍ KOBERCŮ - čištění sedaček a čalouněného
nábytku - čištění interiérů vozidel. Tel.: 775 285 102
► R
 ozvedený, 49 let, štíhlý hledá štíhlou ženu pro vážný vztah.
Tel.: 721 479 645
► JL audit, Ing. Jan Lukeš - Šlovice 94. Vedení účetnictví,
daňové poradenství. Kontakt: 728 458 562, jlaudit@seznam.cz

strana 22

INZERCE
Loma Systems s. r. o.

U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
Tel.: 377 183 813

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

V současné době hledáme z důvodu rozšíření
výrobních kapacit uchazeče na tyto pozice:

OPERÁTOR - ELEKTROTECHNIK

Na problémy nejste sami

Požadavky:

Otevírací doba poradny v Dobřanech

• SŠ/SOU/ v oboru elektro • uživatelská znalost práce s PC • spolehlivost,

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

pečlivost, manuální zručnost

OPERÁTOR
Požadavky:

Kontakty:

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

• min. SOU vzdělání • uživatelská znalost práce s PC výhodou • spolehlivost,
pečlivost, manuální zručnost

LINE LEADER
Požadavky:
• SŠ/SOU elektro • prokazatelnou praxi ve vedení menšího výrobního týmu
•  praxe v elektrotechnice • uživatelská znalost práce s PC, částečná znalost

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.

angličtiny výhodou • spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost • samostat-

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

nost

SENIOR BUYER
Požadavky:
• zkušenosti v práci s dodavateli při realizaci nákupů a vyjednávání • vynikající znalost AJ • zkušenost s řízením týmu spolupracovníků • zkušenost

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)

s řízením projektů • velmi dobré komunikační schopnosti • velmi dobrá znalost aplikací MS Office

Nabízíme:
• zázemí stabilní a rozvíjející se zahraniční společnosti
• příjemné pracovní prostředí

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

• možnost dalšího rozvoje
• závodní stravování
• týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na penzijní připojištění
• 1 směnný provoz
• další benefity

Termální lázně č. 1 v Evropě

BAD FÜSSING

 pro skupinu 12-15 osob

 jednodenní zájezd do termálních lázní v SRN s možností nákupu
 cena 499 Kč/osoba
 termín dle dohody
Tel. 777 105 535

Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813
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Dne 23. prosince 2014 proběhlo losování o hodnotné dárky na prodejně: Miloslav Kolář, Dobřany - Dobřanka.

Televize Hyundai DLH 32127
(úhlopříčka 81 cm)

Plyšový krtek 50 cm

Věnováno Psychiatrické nemocnici
Dobřany (oddělení mateřská škola)

Lego Velká věž

Sada 19ti nožů v masivním dřevěném stojanu

Kempinková sada (stan + spací pytel)

Odpadkový koš na senzor
(automatické otevírání) 30 l

Svítilna s 13 led diodami s praktickým
stojánkem

Sada 3 hrnců s keramickým povrchem

Velká sada 133 ks nářadí v plastovém kufříku
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Paní Míková, Plzeň

INZERCE

PLZEŇ
nabízí nejširší výběr laminátových podlah
rozměr lamel: 1285 x 192 mm,
tl. 7 mm, stupeň zatížení 31

m2

rozměr lamel: 1285 x 192 mm,
tl. 7 + 2 mm, stupeň zatížení 31

m2

rozměr lamel: 1285 x 192 mm,
tl. 8 mm, stupeň zatížení 32

m2 od

298,-

359,-

389,-

od 1 pal. 269,-/ m2

od 1 pal. 329,-/ m2

od 1 pal. 349,-/ m2

16 různých dekorů, záruka 15 let na odolnost proti oděru,
bal. 2,47 m2

8 různých dekorů, vč. 2 mm integrované izolační vrstvy
na spodní straně lamel výrazně eliminující kročejový hluk,
záruka 15 let na odolnost proti oděru, bal. 1,973 m2

2 různé dekory, záruka 30 let na odolnost proti oděru,
bal. 2,22 m2

569,-

od 1 pal. 425,-/ m2

od 1 pal. 525,-/ m2

4 různé dekory, extrémně nehlučná díky inovativní integrované 2 mm
izolaci, antistatická – odpuzují nečistoty, speciální ochrana proti
vlhkosti, záruka 30 let na odolnost proti oděru, bal. 1,73 m2

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská), tel.: 377 012 911
Tato nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

ZD
AR

40 různých dekorů, záruka 20 let na odolnost proti oděru, bal. 2,52 m2

M

469,-

A!

m2 od

Kn
ák
up
un
ad
90
0,-

m2 od

Kč
zís
ká
te
čis
tič
na
po
dla
hy
Ale
x!

prémiová řada značky LOGOCLIC, rozměr lamel: 1285 × 192 mm,
tl. 8 + 2 mm, stupeň zatížení 32

rozměr lamel: 1285 x 327 mm, tl. 8 mm, stupeň zatížení 32

Platnost kupónu do 31.1.2015
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INZERCE
WELLNESS PORADNA – Pro zdraví, krásu a energii…
Udělejte v novém roce něco pro své zdraví –
- NEZÁVAZNÁ KONZKULTACE 1hod. ZDARMA

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

POMOHU VÁM S:
- Akutní bolestí, bolestmi po úrazech a operacích nebo jinými
zdravotními problémy…
- Kožními a jinými dermatologickými problémy…
- Zažívacími problémy, nachlazením, záněty, imunitou…
- Hubnutím tuků, přibíráním svalové hmoty, nedostatkem
energie a přebytkem stresu…
- A mnoha dalšími zdravotními problémy….
…POMOCÍ CHYTRÉ NÁPLASTI FGX NA PŘÍRODNÍ BÁZI nebo
přírodní buněčné výživy se 40%SLEVOU – produkty jsou
patentované s Nobelovou cenou.
INFORMACE: 776 827 008 Z.ŠÍPOVÁ
nebo paní Marková infocentrum Dobřany.

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

www.aggeo.cz

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

Přijmeme do výroby
na noční a ranní směny

pekaře – pekařku
na hlavní pracovní poměr
– nevyučené zaučíme.
Dále přijmeme

brigádníky na noční směny
– záskoky za nemoci, dovolené
a odpolední výrobu kvasů.

Bližší informace
na tel.: 377 972 732
nebo v kanceláři firmy od pondělí
do pátku 8:00 – 14:00 hodin.
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
10. 1. v 17:00 hodin
(USA, fantasy, 144 min, přístupný, režie:
Peter Jackson)
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina
Pavézy a skupiny trpaslíků.
Když se jim v boji proti draku Šmakovi
podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na
bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním
městě. Thorinova posedlost hromaděním znovu nabytého pokladu, kterému
i přes Bilbovu snahu obětuje přátelství i čest, dožene Hobita k zoufalému
a nebezpečnému rozhodnutí. Ale ještě
větší nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož
krocích nikdo kromě čaroděje Gandalfa
nic netuší, tajně vyslal obrovskou armádu Skřetů, aby zaútočila na Osamělou
horu. S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se
sjednotí či budou zničeni. Budoucnost
Středozemě visí na vlásku a v epické
bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život svůj
i svých přátel.

Paddington v Londýně, kde se ho ujmou
manželé Fouskovi. Kde se medvídek
objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné
věci.
Inspirováno známou knižní sérii, která
byla poprvé vydána v roce 1958. Medvídek Paddington je pro anglické děti
něco jako pro ty české Krteček.
Vstupné: 120 Kč

MILUJ SOUSEDA SVÉHO
11. 1. v 18:00 hodin
(USA, komedie, 102 min, přístupný od 12
let, titulky, režie: Theodore Melfi)
Vincent (postava jako šitá na míru Billu
Murraymu) je stárnoucí válečný veterán jak se patří - mrzutý a nepříjemný
na všechny lidi. Když se do sousedního domu nastěhují noví sousedé, jeho
poklidný život se obrátí vzhůru nohama
a on má najednou každý den na krku
12letého kluka. Ačkoliv je Vincent cynik,
který sází, miluje whisky a dost často
navštěvuje striptýzové kluby, nakonec
se z něj stane ten nejlepší přítel pro
chlapce, který se právě vyrovnává s rozvodem svých rodičů, novou školou a novým životem.

Vstupné: 140 Kč

Vstupné: 120 Kč

FOTOGRAF

S LÁSKOU, ROSIE

10. a 24. 1. ve 20:00 hodin

16. a 17. 1. ve 20:00 hodin

(ČR, tragikomedie, 133 min, přístupný od
15 let, režie: Irena Pavlásková)
Středem Janova života vždy byly ženy.
Ať ty, které pózovaly před objektivem
jeho fotoaparátu, nezřídka postavy až
pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly
v soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální
obdivovatelky. Jedny nezištně milující
a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život.
Ale i takové, které s proslulým umělcem
toužily spojit svou budoucnost, posedlé
touhou zkrotit jeho svobodomyslnost,
sdílet s ním jeho majetek, talent i geny.
Exempláře všech těchto ženských typů
jsou pikantním kořením mimořádného
filmu, který je příjemně hořkou komedií
s erotickými prvky.
Hlavní roli ztvárnil Karel Roden, kterého
si můžeme užívat ve zcela nové poloze,
v níž ho diváci ještě neviděli.

(VB/USA, romantická komedie, 102 min,
přístupný, titulky, režie: Christian Ditter)
Rosie a Alex (Lily Collins a Sam Claflin) se
znají už od školky. V době prvních lásek
a sexu svoje zážitky s patřičnými detaily samozřejmě probírají, tomu druhému
to ale není vždy úplně po chuti. Proč?
Ať je to jak chce, Rosie zůstává v Dublinu, zatímco Alex jede na Univerzitu do
Bostonu. Mezi nimi stojí oceán a v průběhu života i jiné vztahy, aféry, dokonce
jiná manželství, závazky a děti. Na oba
čekají méně i více bláznivé a zábavné
momenty...

Vstupné: 120 Kč

PADDINGTON
11. 1. v 15:00 hodin
(Velká Británie/Francie, rodinný, 98 min,
přístupný, dabing, režie: Paul King)
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědovi z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem na nádraží

Vstupné: 110 Kč

SEDMÝ SYN
17. a 24. 1. v 17:00 hodin
18. 1. v 18:00 hodin (3D)
(USA, fantasy, 103 min, přístupný, dabing,
režie: Sergej Bodrov)
Rytíř John Gregory (Jeff Bridges) byl
posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří po staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou ránu, když ulovil Královnu
čarodějnic (Julianne Moore). Stačilo ji
zabít. On se do ní místo toho zamiloval
a místo smrti pro ni zvolil vězení, z něhož
nebylo úniku. Pouze zdánlivě. Mocná
čarodějka hnaná nenávistí se dokázala

dostat na svobodu a teď shromažďuje
armádu svých věrných, aby se pomstila
za své pokoření, a to nejen Gregorymu,
ale všem, kteří stojí na jeho straně. Aby
Gregory nebyl na svůj boj sám, musí
najít mýty opředeného Sedmého syna,
muže s mimořádnými schopnostmi.
Vstupné: 120 Kč / 140 Kč (3D)

který za podobné delikty právě kroutí
patnáct let v base (Chris Hemsworth).
Otázka zní: Bude chtít spolupracovat?
A zmůže vůbec něco?
Vstupné: 120 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(USA, akční komedie, 97 min, přístupný
od 12 let, titulky, režie: David Koepp)
V žonglování nikdy nevynikal a popravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď ale bude
muset vybalancovat partičku solidně
naštvaných Rusů, britskou MI5, mezinárodní teroristy a také svoji manželku
s nekřesťansky dlouhýma nohama.
Charlie Mortdecai (Johnny Depp), světem protřelý obchodník s uměním a na
částečný úvazek i podvodník, se zapojuje do honby za ukradeným obrazem.
Pro svou zemi, pro královnu . . . a pro
peníze. Obraz by totiž měl být vodítkem
k utajenému sejfu až k prasknutí naplněnému nacistickým zlatem. Vyzbrojen
věrným komorníkem a výstavním knírem drží v ruce hlavní trumf. Sebe.
Dále hrají: Gwyneth Paltrow, Ewan
McGregor, Paul Bettany, Olivia Munn,
Jeff Goldblum

18. a 25. 1. v 15:00 hodin
1. 2. v 15:00 hodin (3D)
(Rusko, animovaný, 80 min, přístupný,
dabing, režie: Vladlen Barbe, Maksim
Sveshnikov)
Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima.
Neutichající polární vítr ochladí lidská
srdce a z nich se vytratí všechna radost.
Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou
a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou
cestu do paláce Sněhové královny, aby
zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili zemi z věčného sněhu
a mrazu.

Vstupné: 100 Kč / 120 Kč (3D)

E. A. Poe: Podivný experiment
23. 1. ve 20:00 hodin
(USA, thriller, 112 min, přístupný od 12
let, titulky, režie: Brad Anderson)
Hrdinou filmu je mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward (Jim Sturgess), který
na konci 19. století přichází na praxi do
psychiatrického ústavu pro choromyslné ležícího v mlze v odlehlém koutě hor.
Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho
asistent i záhadná kráska Eliza (Kate
Beckinsale), trpící panickou hrůzou
z jakéhokoliv tělesného dotyku. Dr. Lamb
(Ben Kingsley) je příkladem osvíceného
přístupu, vůči bláznům je vstřícný a svému týmu vštěpuje, aby „jedinečnost“
každého pacienta respektovali. Ovšem
děsivá a hrůzu nahánějící „léčba“, jíž byli
na konci 19. století duševně nemocní
běžně vystavováni, je přítomna i zde:
věznění, spoutávání, proudy ledové vody
a elektřiny. To vše je pevně vryto do historických zdí ústavu a Edward objevuje
poměrně znepokojivou pravdu...

Vstupné: 110 Kč

HACKER
25. 1. v 18:00 hodin
(USA, thriller, do 12 let nevhodný, titulky, režie: Michael Mann)
Svět se ocitl na pokraji globální krize,
kterou má tentokrát na svědomí neznámý hacker, který vyhrožuje a následně
prakticky ukazuje, že prostřednictvím
myši a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může konkurovat, je chlap,

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
30. 1. ve 20:00 hodin
31. 1. v 17:00 hodin

Vstupné: 110 Kč

KÓD ENIGMY
31. 1. ve 20:00 hodin
1. 2. v 18:00 hodin
(VB/USA, životopisný/drama, 114 min,
přístupný od 12 let, titulky, režie: Morten
Tyldum)
V zimě roku 1952 britská policie dostala
hlášení o vloupání do domu profesora
matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cumberbatch).
Namísto pachatele tohoto zločinu však
v poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních
přestupků a čekal ho zničující soudní
proces. Téměř nikdo ze zúčastněných
nevěděl, že jde o válečného hrdinu,
který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého
šifrovacího stroje Enigma. The Imitation
Game vypráví příběh matematického
génia, který díky svému úžasnému
talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku
a zachránil tak tisíce lidských životů.

Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku. Pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání
(tel.: 733 636 060).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
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Oční optika

Třída 1. Máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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

MUDr. Radana Salvétová
SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

kontakt: 377 972 535
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek
7:30 - 17:00
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost

Gynekologie - odborný ženský lékař

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

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

MUDr. Alena Špidlenová

Dnešice
pondělí
čtvrtek

MUDr. Petr Krčál

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

10:30 - 13:00
12:30 - 15:00

Návštěvní služba po domluvě.

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

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 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:00 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě pátku v době od 11:00 do
12:00 hodin.

Diabetologie

MUDr. Jana Prošková
náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

MUDr. Jitka Šebestová

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

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

Městský úřad Dobřany

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

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

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Městská knihovna

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

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

Ordinační hodiny (do 31. 12. 2014):
středa
6:30 - 7:30
14:00 - 18:00
Od 1. ledna 2015: 6:30 - 13:30

Praktický lékař pro děti a dorost

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
V pátek odpoledne je operační den.

kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 - 15:00 15:00 - 16:30
pátek
7:00 - 11:00 11:00 - 13:00

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

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

Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9:00 - 11:00

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

Internet pro veřejnost
pondělí, středa
8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00
čtvrtek

12:00 - 15:00
12:00 - 15:00

