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zdarma do všech domácností

Nové zdravotní středisko slavnostně otevřeno

Převolební diskuze kandidátů stran kandidujících v komunálních volbách do Zastupitelstva města Dobřany

7. října 2014 od 17:00 hodin v Káčku
téma: volební programy jednotlivých stran
program:
představení volebních programů jednotlivých stran / diskuze kandidátů / diskuze občanů
seznam kandidujících stran ve městě:
Otevřené město Dobřany / Aktivní Dobřany s podporou Mladí pro Dobřany / Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická / Občanská demokratická strana / Sdružení nezávislých Dobřany
Pořadem provází Markéta Čekanová. Vaše dotazy můžete klást i písemně formou vzkazů připravených u vchodu.

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE

Kostel sv. Víta čeká výrazná obnova

Vážení Dobřaňáci, vážené Dobřaňačky,
napadlo Vás taky někdy, že je kupodivu, jak nenápadně
ve srovnání se Silvestrem přichází začátek nového školního
roku?
Přitom v tomto případě nejde jen o čísla, mění se život úplně
všem, i těm, kteří nemusejí z lavic sledovat dění kolem tabule.
Jízdní řády, hustota dopravy, hlučné hloučky v ulicích, to se
dotkne každého. Pro zaměstnané to navíc znamená, že se často začíná uskutečňovat to, co se nechávalo až po dovolených.
Prostě je to daleko významnější změna než to, že se přečísluje rok. A přitom se nekoná tolik trachtací a ohňostrojů. Snad
to souvisí s tím, že se mnozí nemají z čeho radovat, že lidská
povaha si dokáže nevšímat věcí, které nejsou až tak příjemné.
Nebo s tím, že se nechceme přílišným slavením vysílit?
Možná to souvisí i s tím, že správné prázdniny utečou tak
rychle, že jejich konec přichází vlastně náhle a zastihne nás
mírně nepřipravené. Pokud se naopak vakace vlečou, těžko
v sobě vykřešeme náznak nadšení.
Přesto vám novoročně přeju hodně, štěstí, zdraví, vlídnosti
a pevné nervy. Budete je potřebovat!
Martin Sobotka

Město Dobřany
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na
základě usnesení Zastupitelstva města Dobřany č. 703 ze
dne 25. 6. 2014 záměr prodeje bytové jednotky č. 5/397
v Sokolovské ul. v Dobřanech o celkové podlahové ploše
88,30 m2 včetně podílu na společných částech budovy
o velikosti 883/6635 z celku a podílu na pozemku stp. č.
475 v obci a k. ú. Dobřany o velikosti 883/6635 z celku
(tj. pozemek pod budovou), kdy na užívání bytu je uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou, a to formou
AUKČNÍHO ŘÍZENÍ.
Aukční prahová cena činí 380.000,- Kč.
Registrační poplatek činí 500,- Kč a je nevratný.
Záloha pro účastníky aukce činí 10.000,- Kč.
V případě nevydražitele je záloha vratná, vydražitelovi je
odečtena z kupní ceny.
Aukce se uskuteční dne 18. 9. 2014 v 15,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Dobřany (přízemí budovy).
Bližší informace:
správa majetku města Dobřany
I. patro, č. dv. 11, pí Grunská
tel. 377 195 861, e-mail: grunska@dobrany.cz
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V polovině září bude zahájena
obnova kostela sv. Víta, který je
nemovitou kulturní památkou ve
vlastnictví města a jedním z největších historických skvostů a zároveň
dominant našeho města. Jedná se
o velmi významný objekt kulturní vybavenosti cestovního ruchu,
a to nejen proto, že barokní kostel
sv. Víta slouží pro kulturní účely
v souladu s charakterem a historickým posláním. K tomu je využíván jako městská galerie (je zde
stálá expozice „Dobřanské baroko“
a výstava obrazů asi nejznámějšího českého malíře - „kubisty“
- pana Oty Janečka) nebo koncertní sál (připomeňme, že např.
hostí jeden z koncertů unikátního festivalu Haydnovy hudební
slavnosti). A v neposlední řadě slouží kostel jako obrovská a krásná obřadní místnost s neopakovatelnou atmosférou a akustikou.
Počet svateb v kostele každoročně stoupá! Stávající stav vnitřních
prostor kostela musí být zásadně změněn, a to s ohledem na jeho
využitelnost, která se každým rokem zvyšuje, a rovněž snahou
o zatraktivnění města pro turistický ruch. Kromě tohoto je velmi
nutné stále vlhký prostor odvlhčit a rovněž zajistit možnost lepšího a bezpečnějšího pohybu a komfortu pro návštěvníky.
Restaurování a sanace vnitřních prostor kostela sv. Víta je
jednou z velkých investičních priorit města Dobřany v letošním
roce. Předmětem prací pak je kompletní vzduchotechnické odvlhčení objektu včetně opravy omítek, zateplení stropní konstrukce
horního ochozu, restaurování cihelné dlažby horního ochozu, restaurování dřevěného oltáře, celková výmalba interiéru a instalace ozvučení.
Po rekonstrukci plochy náměstí T. G. M. a v současné době realizované rekonstrukci MK Stromořadí – III. etapa se jedná o další
projekt, který je podpořen finančními prostředky Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad, konkrétně z Prioritní
osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Celkové předpokládané stavební náklady této obnovy při podání žádosti o dotaci činily 2,267 mil. Kč.
S vítězným uchazečem (společnost PEGISAN sta, s. r. o.), který
vzešel z veřejného výběrového řízení, pak byla uzavřena smlouva
o dílo za vysoutěženou cenu 2,227 mil. Kč včetně DPH, přičemž
město Dobřany obdrží dotaci z EU odpovídající 85 % z nákladů za
celý projekt. Zbytek uhradí město Dobřany z vlastních finančních
prostředků.
Po dobu probíhající obnovy (od poloviny září do prosince tohoto roku) nebudou v kostele pořádány žádné koncerty, výstavy,
vernisáže a bohužel ani svatby, o které je v těchto krásných prostorách velký zájem, a to i v chladnějším období. Poslední akcí
v kostele bude dne 12. září koncert v rámci Haydnových hudebních slavností. Věříme, že tuto nastalou situaci všichni Dobřaňáci i turisté pochopí s ohledem na potřebné zachování kostela jako
kulturního dědictví a velké chlouby Dobřan.
Marek Sýkora, starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE

Začíná realizace unikátního projektu péče o přírodu Šlovického vrchu

Bahnité tůně na cestách jsou ideálním prostředím pro kriticky
ohrožené korýše – listonoha letního a žábronožku letní. V současnosti zde přežívají pouze díky pravidelným offroadovým závodům, jež zabraňují zarůstání tůní.
Bývalé vojenské cvičiště
na Šlovickém vrchu je v povědomí obyvatel Dobřan zapsáno nejspíše jako nepříliš
vábné místo, které se dnes k
ničemu rozumnému nehodí.
Může být proto překvapivé,
že zavítá-li sem biolog, připadá si chvílemi jako v ráji.
Stejně pozoruhodných území
obývaných mnoha vzácnými
a ohroženými druhy rostlin
i živočichů totiž na Plzeňsku
mnoho nenajdeme a lze bez
nadsázky tvrdit, že přírodovědnými kvalitami předčí Šlovický vrch i mnohé přírodní
rezervace.
Čemu však za tuto pestrost
vděčíme? Na první pohled to
může působit zvláštně, ale
příčinou je právě někdejší činnost armády. Zejména díky
pojezdům těžkých pásových
vozidel zde vzniklo něco na
způsob africké savany – pestrá směs luk, křovin, lesíků,
tůní a ploch s holou půdou
či skálou, která skýtá vhodné
podmínky pro širokou škálu
druhů s často protichůdnými
životními nároky. Biologicky
nejvýznamnější jsou přitom
místa bez souvislého rostlinného krytu, na něž jsou vázány všechny zdejší kriticky
ohrožené druhy – listonoh
letní, žábronožka letní, kuň-

ka žlutobřichá a hrachor trávolistý.
Bez pravidelného narušování však celé území rychle zarůstá a prostor pro tyto
ohrožené druhy se neustále
zmenšuje. Město Dobřany
proto ve spolupráci s nevládní organizací Juniperia připravilo úspěšný projekt pod
názvem „Obnova raně sukcesních biotopů jakožto stanovišť ohrožených druhů rostlin
a živočichů v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch“
do prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny,
oblasti podpory – 6.2 Podpora biodiverzity Operačního
programu Životní prostředí
(OPŽP), jehož realizace byla
v těchto dnech odstartována. Celkové výdaje na projekt
jsou ve výši 1,735 mil. Kč
a Evropská unie (konkrétně
Evropský fond pro regionální
rozvoj) společně se Státním
fondem životního prostředí
přispějí dotací, která dosahuje výše 90 % z celkových
nákladů. V průběhu následujícího roku (od srpna 2014
zhruba do září 2015) tak budete moci pozorovat, jak se
území postupně proměňuje.
Těžiště prací se zaměří na
odstranění náletových křovin,
a to zejména ze zbytků zacho-

valých květnatých luk. Část
křovin však bude ponechána, neboť zvyšují stanovištní
pestrost a jsou významným
útočištěm pro ptáky a drobnou zvěř. V podmáčených
částech bude vyhloubeno několik nových tůněk pro kriticky ohrožené vodní živočichy.
Nejzajímavější a z hlediska
péče o přírodu klíčové však
bude poslední opatření – pojezdy tanky a jinou těžkou
technikou. Ty budou alespoň
částečně napodobovat někdejší armádní aktivity a pomůžou vytvořit a udržovat tolik potřebná rozvolněná místa
v travinných porostech.

Hrachor trávolistý je kriticky
ohroženým druhem, vázaným
na nepravidelně narušované
travní porosty. Na Šlovickém
vrchu roste v mimořádně bohatých populacích, které nepochybně patří k největším v ČR.
Výskyt ohrožených druhů
a realizace projektu vůbec neznamená, že se ze Šlovického
vrchu stane jakási rezervace,

kam bude vstup zakázán. Právě naopak. Každý návštěvník,
ať už se zájmem o přírodu či
pouze na procházce, je vítán
a nejenže je vstup mimo cesty
dovolen, ale dokonce může být
i prospěšný (zvláště přidupnete-li cestou nějakou obrůstající trnku či hloh). Stejně tak
i organizované motoristické
akce, jako již zavedená dobřanská čtyřiadvacetihodinovka, budou dále podporovány,
a dokonce budou představovat významný prostředek pro
údržbu obnovených biotopů.
Samozřejmě stále platí, že Šlovický vrch je a bude striktně
uzavřen pro jízdy čtyřkolkářů,
motorkářů a jakýchkoli čtyřstopých vozidel, pokud nemají
povolení města Dobřany.
Projekt péče o Šlovický vrch
tak ukazuje, že ochrana přírody nemusí být nutně v konfliktu s využíváním dotčeného
území, ale naopak se mohou
oba zájmy vzájemně doplňovat. A to především ve vazbě
na skutečnost, že zastupitelé města Dobřany v novém
územním plánu města ponechali Šlovický vrch jako území, kde se nesmí stavět, které je určeno přírodě, ale také
rekreaci a oddechu obyvatel,
např. při procházkách.
Díky městu Dobřany a samozřejmě prostředkům Evropské unie a České republiky tak
bude i nadále uchován unikátní přírodní prostor nejen pro
obyvatele města Dobřany.
Jiří Koptík – Juniperia, z. s.
(jiri.koptik@juniperia.cz)
Marek Sýkora, Jana Milotová
– město Dobřany

POZOR

S účinností do 1. 9. 2014 je kancelář společnosti SLUŽBY
DOBŘANY, s.r.o. přemístěna do budovy Městského úřadu,
nám. T.G.M. 1, 3. patro, dveře č. 21.
Kontakt: 377 195 839, služby@dobrany.cz
Jaroslava Kypetová, jednatelka
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Podobu stadiónu určili jeho budoucí uživatelé
Sportovní hala a přilehlá venkovní sportoviště tvoří jednu
z priorit i podle nového Programu rozvoje města. Je příznačné,
že při návrhu jeho obnovy byla využita metoda komunitního
plánování. To znamená, že o jeho podobě nerozhodovali pouze
odborníci a radnice. Během série jednání od ledna do června se
důkladně vyjadřovali zástupci školy, TJ, hokejbalistů, správce
haly a hasičů.
Architektonické studio VAV pod vedením ing. arch. Karla
Sladkého jejich připomínky zapracovalo a nový areál by měl vyhovovat co nejširšímu okruhu uživatelů a měl by konečně plnit

svou roli. Při celém zpracovávání se nezapomnělo ani na neorganizované rekreační sportovce, i ti by zde měli mít možnost
rozvíjet zde svou tělesnou kondici.
V následujícím roce je cílem města Dobřany připravit projekt
a stavební povolení na celou komplexní rekonstrukci a v dalším
roce za pomoci dotací zahájit vlastní rekonstrukci sportovního
stánku města Dobřany.
V následujících vizualizačních snímcích se můžete podívat,
jak by měl budoucí sportovní areál vypadat.
Marek Sýkora, starosta města

Nová veřejná sportovní hřiště začnou sloužit

Právě v těchto dnech začnou sloužit především dětem a mládeži (ale samozřejmě i dospělým) dvě zcela nová sportovní hřiště
s umělým povrchem, která pro své obyvatele vybudovalo město
Dobřany. Hřiště vyrostla ve dvou největších sídlištích na místech,
kde původně sportovní hřiště bývala (spíše bohužel jejich zbytky).
Dvě nová víceúčelová hřiště s umělým povrchem jsou vyjma
bezpečného povrchu pro sportování zabezpečena a oplocena kolem dokola vysokým, více jak třímetrovým plotem. Jejich využití
ocení především děti a mládež, ale i dospělí při fotbale, tenisu,
volejbalu, nohejbalu popř. ostatních sportech. V okolí hřiště jsou
osazeny i nezbytné lavičky. A kde se na ně můžeme těšit? První
hřiště je v ulici 17. listopadu (podobně jako původní v prostoru
mezi ulicí Tyršova a družstevními panelovými domy v blízkosti
objektu jízdárny) a druhé je v hornickém sídlišti (ulice Stromořadí a Hornická) nad již před dvěma lety vybudovaným dětským
hřištěm. Obě hřiště mají rozměr 15 metrů na šířku a 25 metrů
do délky a v obou největších sídlištích ve městě jsou vybudována

na základě požadavků nemalé většiny zde bydlících obyvatel a na
přání sportující mládeže. Ve městě tak přibyla hned dvě sportovní
hřiště s umělým povrchem, kterými se zatím mohli pyšnit pouze
obyvatelé obce Šlovice. Celkové náklady přesáhly o něco málo tři
miliony korun.
Je nutné důrazně sdělit, že hřiště jsou veřejná a jsou určena
pouze a jen pro ty, kteří na nich chtějí opravdu jen sportovat. Jakékoli jiné, tedy nesportovní aktivity na hřištích jsou zakázány.
Obě hřiště mají svůj provozní řád, který je povinen každý, který
do prostoru hřiště vstoupí, bezpodmínečně dodržovat.
Hřiště zcela jistě mohou kromě běžných občanů využívat sportovní či jiné spolky, sdružení nebo například naše školy (byť mají
svá sportoviště). Otevřena budou po 15. září, až proběhne jejich
nezbytná kolaudace. Město Dobřany tak vytvořilo zázemí pro
podporu především neorganizovaného sportování a aktivního
trávení volného času svých obyvatel.
Marek Sýkora, starosta města

Nové víceúčelové sportovní hřiště v ulici 17. listopadu

Nové víceúčelové sportovní hřiště v ulici Hornická
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Trhy na dobřanském náměstí
Poskytnout náměstí jako tržní prostor prodejcům bylo v posledních letech diskutovanou otázkou nejen mezi občany, ale
také v rámci vedení města.
Ve volebním programu několika politických subjektů se
objevil bod, ve kterém bylo obsaženo obnovení trhů, přičemž
snaha byla především o trhy farmářské. Možná bude pro někoho novinkou, že farmářské trhy jsou organizované a za jejich přítomnost a konání musí pořádající město platit. Pokud
se týká lokalizace trhů, bylo otázkou, zda zvolit prostor u bývalého sběrného dvora vedle objektu „jízdárny“, nebo trhy vrátit
zpět na dobřanské náměstí. O prostor a okolí historické budovy
„jízdárny“ projevila zájem Jezdecká společnost Dobřany a rada
města jí tyto prostory pronajala k původnímu využití, tedy jezdeckému sportu.
Otázka tržiště zůstala i nadále otevřená, a to především
z důvodu poplatku za pronájem tržního místa. Vzhledem k faktu, že město Dobřany získalo na opravu náměstí evropské finanční prostředky, není možné jeho prostor pronajímat za
úplatu. Pokud by se trhy měly na plochu náměstí vrátit, nájem
tržního místa musí být pro trhovce bezplatný.
Dobřanské náměstí je bezesporu prostorem krásným, rozlehlým a málo využívaným. Z tohoto důvodu se rada města
rozhodla obnovit trhy a umožnit prodejcům využít plochu náměstí pro prodej veškerého sortimentu zboží a občanům města,
pokud mají zemědělské přebytky, výrobky nebo lesní plodiny
vhodné k prodeji. Prodej na tržní ploše ovšem musí být v souladu s Tržním řádem města. Vedení města by chtělo touto formou
vyzvat trhovce i občany, aby využili možnosti prodeje a nákupu
na obnovených trzích na Náměstí T.G.M., a to od 6. 10. 2014.
Podrobné informace a Tržní řád města Dobřany naleznete na
internetových stránkách města www.dobrany.cz.
Dagmar Terelmešová, místostarostka města

Blahopřejeme

František Pátek.
Vzpomíná rodina.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

V měsíci červenci oslavila 92.

Město Dobřany zahájilo ve druhé polovině srpna rekonstrukci tří svých objektů na Náměstí T.G.M. Jedná se o objekty čísel
popisných 113 až 117, konkrétně objekty, ve kterých jsou provozovny železářství, lékárny a cukrárny. Všechny tři objekty
budou sanovány proti vlhkosti, zatepleny z dvorních traktů, na
domech budou vyměněna stará okna a dveře, opraveny střechy
a úpravy budou provedeny rovněž v zadních traktech. Nejrozsáhlejší bude rekonstrukce domu čp.117 v prostorách provozovny železářství (Kovo-elektro pana Míky) - vnitřní prostory
obchodu a jeho rozsáhlé sklady budou rekonstruovány jak
uvnitř, tak i zvenku (nové výlohy, nový vchod do provozovny).
Právě prostorem tradičního dobřanského železářství je rekonstrukce zahájena, celé železářství muselo být vystěhováno
a na dobu nezbytně nutnou (šest týdnů) zcela přerušilo svůj
provoz. Pokud práce budou probíhat dle předem stanoveného harmonogramu, nově rekonstruované železářství by mělo
být znovu otevřeno v první dekádě měsíce října letošního roku.
Tento prostor si svoji rekonstrukci jako jeden z nájemních prostorů v majetku města na náměstí zcela zasloužil. Ostatních
dvou provozoven (cukrárna a lékárna) se rekonstrukce výrazně
nedotkne.
Marek Sýkora, starosta města

3. září uplynul 1 rok,
kdy navždy odešla paní

narozeniny paní Vlasta Brunclíková. V měsíci srpnu oslavil
91. narozeniny pan Vladimír
Fink. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany přejeme do dalších let hodně zdraví
a spokojenosti.

Přání pro babičku
Miloslavu Krištofovou

Město rekonstruuje tři své domy
na náměstí

Dne 26. 8. uplynuly
2 roky od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Moje milá babičko, posíláme ti přáníčko.
Jestlipak bys uhodla proč?
Protože záříš jako sluníčko,

Zdeňka Tichá.
Stále vzpomínají dcery.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

kveteš, milá babičko,
jako růžička,
nebo jako pomněnka
v našem srdci.
Přejeme ti k 85. narozeni-

3. 6. 2014 by se byl dožil
85. narozenin a 6. 3. 2014
tomu bylo 25 let, co nás
navždy opustil pan

nám, abys spokojeně žila.
Rodina Krištofova

Vzpomínáme
Vzpomínáme nedožitých
66. narozenin pana
Václava Klesnila,
které bychom s Vámi
všemi přáteli oslavili
31. 8. 2014.
Vzpomínáme stále.
Slávka s rodinou.

Jaroslav Maťha.
Vzpomínají syn Jaroslav
s manželkou, dcera Hana
s manželem a vnoučata.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
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PAMĚŤ DOMOVA

Paní Blanka Ulrichová
Díl 6.

(v předchozím dílu jsme se dozvěděli o válečných událostech a bombardování Dobřan ...)

Brala jste válku jako část
svého života?
Bylo to hrozné, ale já jsem neměla ještě ponětí, jak hrozné
to je. Ale báli jsme se toho,
když začala houkat siréna,
tak jsme se museli balit a utíkat do sklepů. Tam, jak je teď
Hornická, tak tam byly dříve
stodoly a tam jsme chodili do
sklepů. Do jednoho domku.
Po tom náletu jsme měli strach,
ale potom, když už to bylo ke
konci války, tak lítali jenom
hloubkaři, tak jsme jim říkali,
ti jenom létali a stříleli třeba
na vlaky. Ale taky třeba lidi nechali vyběhnout do polí a potom stříleli do toho vlaku. A oni
stříleli na lokomotivy, ale až ty
lidi odešli. To se taky hodně říkalo, že až potom, co odešli do
polí, tak začali dělat nálety. Tak
z toho jsme taky měli strach,
ale my jsme nejezdili vlakem.
A ani s maminkou jste nejezdili?
Ne, moje maminka byla takový typ, že s námi nechodila ani
na procházky. To nebylo ani…
jako dneska. Dneska jde maminka s dětmi na procházku,
tohle jsme my nepoznali. Ona
byla v práci, spíš jsme chodili
na trávu pro dobytek. Maminka byla hodně zaměstnaná
prací a potom chodila unavená, takže neměla tolik času
se nám věnovat. A tatínek?
Ten už vůbec ne, to byl takový
kutil. Třeba dělal pro králíky,
opravoval si králíkárnu, staral
se o zahrádku.
Máte nějaké veselé vzpomínky na válečné období?
S kamarádkou jsme hodně
chodily k řece, takže máme
hodně zážitků od řeky, a když
v zimě řeka zamrzla, tak jsme
chodily bruslit. Nebo jsme také
u starého biografu chodily po
tom hrazení a dělaly baletky.
Také na Kotynku.
Měla jste někdy za války
možnost slyšet vysílání ze
svobodné části světa?
Za války jsme měli rádio, ale
jenom takový nějaký obyčejný,
to bylo takové ještě hodně sta-
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Válečné události a bombardování (pokračování)
ré, ale tatínek to docela poslouhodil nějakou zbraň a vybuchchal, ale jako děti jsme u toho
lo to, jestli to byl granát nebo
nesměly být a vedle jsme měli
co, a ten tam poškodil nějaké
toho souseda Němce, nějakého
té dívce nějak nohy. Jak to
Altmana, takže tatínek z něho
tam vyhodili skrz to okno. Ale
měl strach. Za války jsme muco se potom stalo s těmi, co to
udělali… To byl někdo z toho
seli mít zatemněno, to nesmělo
sklepa, jak tam byli ti Němci
být nic vidět, tatínek to všechzavření, co se protivili a neno zatemňoval, aby nebylo vidět světlo z baráku. To se nichtěli poslouchat.
kde nesvítilo, všude byla tma.
Vy jste tedy vše kupovali na
Vím, že tatínek to taky někdy
lístky? A bylo znát, že byl
poslouchal, a to když mi bylo
nedostatek potravin?
11 let nebo míň, tak jsem o to
Řekla bych, že to bylo poznat,
neměla takový zájem.
že jsme neměli všeho tak dost.
Když tatínek chodil s mláA žili tu i Židé?
To si nepamatuju, že by tady
tičkou vymlacovat obilí, tak
nějací byli. Já si tu žádné netam domluvil, že třeba přijdu
pro vajíčka, mouku, a poslapamatuji.
li mě, abych tam šla. A třeba
Na konci války byli němečtí
i v mlýně, jak byl Bartov, kde
vojáci shromažďováni v Dobdělal pan Lupač, ten tam dělal
kočího a byl to otec paní Nořanech? Jak na to vzpomínáte? Byly nějaké konflikty?
skové. On říkal, že tam nám
To vám taky ještě řeknu. Oni
třeba dají nějakou mouku, tak
byli shromažďováni na nánám dali třeba 2 kila. V sobotu
nebo v neděli jsem tam šla.
městí, tam měli složit zbraně
a taky tam byli někteří i zaZa války měl údajně být kosvření. Potom je měla nějaká ta
česká garda zavřené ve skletel sv. Víta rozdělen na dvě
části - pro německé a čespích, ty, co byli neposlušní.
A chodily je tam i ošetřovatelké obyvatelstvo. Víte o tom
něco?
ky ošetřit, to si taky nějak neTo vám nepovím, já jsem nepamatuji, ale moje sestra tam
chodila mezi nimi a ošetřovachodila do kostela. Chodila
jsem tam jen občas a ráda,
la je tam, takže jsem taky o
ale spíš po válce. My, děvčata,
tom něco slyšela a pak se vám
jsme tam chodila zpívat k varstalo, že jsme byli na náměstí
a tam bylo nějaké shromážděhanám. To tam byl pan Majer,
paní Majerová s děvčaty, možní, pod radnicí, a někdo tam

22.

ná, že on by věděl něco. Pan
Majer měl dvě sestry, Jarmilu
a Vlastu, bydlí dole u mlýna,
paní Jelínková.
Jak to bylo s osvobozením?
Jenom takovou perličku. Ono
tady bylo pořád, že nás osvobodili Rusáci, ale mně to nemohli vyvrátit. Já říkala, že to
přece není pravda, že nás přijeli osvobodit Američani s tanky. My jsme poslouchali rádio
a oni hlásili, že nás osvobodila
Rudá armáda a Američani. My
jsme měli souseda a ten říkal,
abychom to neposlouchali, že
to není pravda, ale najednou
přijeli Američané a byli tady.
Nemohla jsem se jít podívat,
maminka mě nepustila. Takže o tom taky moc nevím, až
potom se to zklidnilo, tak jsme
mohli chodit, tak jsem se taky
šla kouknout. A jak tu byli ti
Američané, tak chtěli, abychom byly všechny ženské
v krojích, i ty starší, ženy, děti.
Američané si to moc přáli,
a tak se sháněly kroje. A Američané na náměstí opékali
maso a byla to taková velká
slavnost.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2011/12 projektový tým ve složení: Mgr. Michaela Hlaváčová,
Jan Pokorný, Kateřina Mafková a Dominika Hrádková; editace: Mgr. Jaroslav Šedivý

12. - 21. 9. 2014

HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI

Česká společnost Josepha Haydna o.s.,
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany a městem Dobřany
Vás srdečně zve na koncert

BOHEMIA, ČESKÝ ROMANTISMUS VE VOKÁLNÍ TVORBĚ
| Capella Mariana | T. Spurný - hammerklavier
Koncert se uskuteční v sobotu 13. září 2014 od 14.00 hodin
v kostele sv. Víta v Dobřanech.
Více informací o dalších koncertech najdete na www.haydn-festival.eu.

KULTURA

KNIHY PRO DĚTI

ZACHARNÍK František:
České divadelní pohádky
Vydejte se spolu s námi do úžasného světa
divadla! Čekají vás tak příběhy o dudákovi ze Strakonic, o krásné Rusalce a jejím
princi, o zapomenutém čertovi a spousta
dalších. Kromě samotných pohádek nahlédnete i do divadelního zákulisí a poznáte, jak vzniká divadelní představení,
kdo je to dramaturg, jak se připravují kostýmy, a jiné zajímavosti.

DELIJANI Sarah:
Strom ztacených vzpomínek
Autorka čerpala ze skutečných zážitků svých přátel a své rodiny.
Strom ztracených vzpomínek je nadčasové drama o třech generacích rodiny zmítané událostmi, a přesto pevné v kořenech
jako strom, který stojí na zahradě jejich rodného domu. Je to
strhující vyprávění o osudech žen, mužů a dětí v porevolučním
Íránu, kteří nesmírně toužili žít normální život, studovat, milovat, vychovávat děti, prožívat běžné denní radosti i starosti.
MANKELL Henning: Číňan
Jednoho chladného lednového dne je v ospalé vesnici na severu Švédska nalezena oběť brutální vraždy. Celá víska je hrozivě
klidná a opuštěná. A tiché domky vzápětí vydají své tajemství:
zločin, jaký švédská historie nepamatuje.
VANĚČEK Jan: Vejrovské zkazky
Kniha plná humoru, která stojí za to ji otevřít a přečíst.

WILSONOVÁ Jacqueline: Lízinka
Píše se rok 1953, rok, kdy má být Alžběta korunována královnou Anglie. Elsie se
nemůže dočkat, až se svou milovanou babičkou pojede do Londýna na oslavu korunovačního dne. Náhle babička i Elsie onemocní tuberkulózou a Elsie musí odjet do
nemocnice v Miltree. Zoufale se jí tu stýská
po babičce a navíc má co dělat, aby se přizpůsobila přísnému nemocničnímu řádu.
Ale každý večer po zhasnutí vypráví ostatním dětem na pokoji fantastické dobrodružné příběhy…
STRANČÍK Petr:
Mrkev ho vcucla pod zem
Znáte knížku, která má hned tři různé konce a za každou kapitolou hádanku? Už jste
někdy za správně vyluštěné hádanky sbírali
body, které můžete na závěr vyměnit za jeden z konců? To vše vtáhne čtenáře do děje
stejně hluboko jako záludná mrkev hlavního hrdinu Ctibora do podzemní říše cihlového obra.

Pravidelnými návštěvníky prázdninových výtvarných dílen byly
mimo jiné i děti z Psychiatrické nemocnice Dobřany. Jsme rády,
že se jim u nás líbilo.

MIKULKA Alois: Kosmopohádky
Humorné nonsensové pohádky o dvou
kosmonautech a o tom, co všechno se dá
na cestách velikánským vesmírem vidět.
Kostková planeta, kde mají místo kružítka čtveřítko, není ani zdaleka to nejzajímavější!
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
RASCH Ega: Kurz odblokování Čaker
Čakry mají mimořádný vliv na lidské zdraví.
Jsou-li tato tělesná energetická centra nějakým způsobem blokována, má to neodvratně
za důsledek onemocnění. Autorka vypracovala na základě dlouholetých zkušeností
z praxe novou terapii barev a energie, která relativně snadným způsobem umožňuje
uvolňovat blokády a napětí uvnitř čakrového
systému.
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Výuka anglického jazyka v Dobřanech

Městské kulturní středisko i v letošním roce připravuje výuku
anglického jazyka pro veřejnost i firmy.
MěKS Dobřany pořádá každý rok od října do května jazykové kurzy.
Jsou otevírány podle zájmu a počtu uchazečů v jednotlivých skupinách. Vyučuje se každý kurz 1x týdně 90 minut po dobu 30 týdnů.
Pro školní rok 2014/15:
Angličtina začátečníci, pokročilí I, pokročilí II, konverzace, firemní
konverzace.
Jsme schopni zajistit i výuku dalších jazyků, pokud se přihlásí alespoň 8-10 osob, aby mohl být kurz otevřen.
Příjem přihlášek a další informace:
Ing. Jaroslava Marková
Tel.: +420 377 972 725, Mob.: +420 606 623 124 , sms ve tvaru:
příjmení mezera typ kurzu, např. AJ zač, e-mail: ic@dobrany.cz
Kurzy budou otevřeny podle zájmu (min. 8-10 osob/kurz).
Cena kurzu podle počtu přihlášených zájemců.
Angličtina začátečníci a různě pokročilí při naplnění kurzu vychází
většinou na 2 800,- Kč (93,-Kč za 90 min výuky). Angličtina konverzace a firemní konverzace je vyučována v malých skupinách, to
znamená, že cena je o něco vyšší a odvíjí se podle počtu uchazečů.
Uzávěrka přihlášek: v úterý 30. září 2014
Začátek kurzů v týdnu od 13. října 2014

4. POUŤ NA KAMÍNKU
v sobotu 11. 10. 2014
Program:
13.00 – 15.00 Dětská pouť na Kamínku

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

13.00 – 16.30 Výstava
Včelařství, rybářství a myslivost

(dobřanští včelaři, rybáři a myslivci představí svou činnost; trofeje; možnost nákupu
včelařských produktů; vše u kaple)

15.30 Lovecká a myslivecká hudba
v provedení Mysliveckého sdružení
Přátelé z Rokycan
Akce je finančně podpořena městem Dobřany.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují dobřanské spolky, sdružení, instituce ...

Plzeňská vstupenka v Turistickém
informačním středisku Dobřany
Turistické informační středisko Dobřany rozšířilo nabídku
svých služeb. Můžete tak v místě svého bydliště využít veškerých možností Městského rezervačního systému „Plzeňská
vstupenka“, jehož prostřednictvím si můžete on-line rezervovat, objednat nebo přímo zakoupit vstupenky na kulturní
a sportovní akce z nabídky tohoto rezervačního systému. Veškerou nabídku akcí naleznete na www.plzenskavstupenka.cz
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MKS Dobřany

V sobotu 13. září pořádá Sdružení nezávislých Dobřany
cyklovýlet pro širokou veřejnost, hlavně pak pro příznivce cyklotoulek. Sraz všech, kdo mají chuť poznat na kole
část Šumavy a přírodu okolo řeky Úhlavy, je na nádraží
v 7.00 hod. Odjezd směr Špičák v 7.17 hod. Ve vlaku si
vysvětlíme zpáteční cestu. Návrat je plánován na 17.3018.00hod. Po cestě máme dvě občerstvovací stanice
a tempo celé skupiny je středně lehké.
Těším se i na Vaši účast. Cena jízdenky je po slevě cca
90 Kč a za kolo se platí 30 Kč.
Za SND Josef Hájek
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Rozhovor s Terezou Čechurovou, mistryní ČR v kategorii mladších juniorů pro rok 2014
Až jsem zjistila, že drezura
je to, co chci jezdit. Po čase
jsem s Danym přešla za paní
Jáchimovou do Losiné, taťka
koupil dalšího koně - klisnu
Rosenblume - a já začala sbírat první zkušenosti na drezurních obdélnících.

Foto: Zdeňka Šimková

Poslední červencový víkend
se v Brně konalo mistrovství
České republiky v drezuře,
kterého se zúčastnily za naši
oblast 3 jezdkyně, všechny ze
SK Viktoria-Tic. Obrovského
úspěchu dosáhla nejmladší
z nich – v kategorii mladší junioři zvítězila a mistryní ČR
pro rok 2014 se stala Tereza Čechurová s koněm Elfen
Prinz.

V době, kdy jsem tam přišla, se už Košťálovi věnovali
i jezdeckému sportu. Ale je
pravda, že moje první učitelka byla paní Věra Košťálová,
která mě vlastně základům
péče o koně i ježdění učila,
a moje začátky se odehrály
na koních, kteří dříve běhali.
Po nějakém čase jednou můj
taťka prohlásil, že si udělá
hezký den, jel a koupil koně.

Terezko, představ se nám
trochu blíže.
Je mi 16 let a studuji na
Plzeňské obchodní akademii.
Bydlíme v Dobřanech, kde
moji rodiče vlastní a provozují restauraci Na Růžku. Mám
staršího bratra Mirka, který
sice na koních nejezdí, ale
všechny mé starty pečlivě sleduje a je mým velkým fandou.

Tvůj první kůň tedy byl…..
Tehdy 13letý český teplokrevník Dany Bee, který zpočátku vůbec nechápal, proč
by si měl s nějakou 10letou
holkou třeba jen zaklusat.
V té době jezdila trénovat
do Dobřan paní Věra Jáchimová, která se mě ujala a se
kterou jsem po čase dokázala
na Danym složit všeobecnou
zkoušku jezdců – drezuru
i skoky.

Někdo ve tvé rodině je
nebo byl koňákem? Jak ses
k tomuto sportu vlastně dostala?
Ani moji rodiče nikdy nejezdili, ale můj dědeček jezdil,
o koních mi vyprávěl, a tak
možná díky jemu jsem od
malička chtěla ochutnat pocit z koňského hřbetu. Před 6
lety mě taťka ke koním vzal
– a kam jinam, než do stáje, která proslavila Dobřany
v dostihovém světě, do Stáje
A1/1 Jana Košťála.
Začínala jsi tedy na dostihových koních?
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Takže ses rozhodovala
mezi skákáním a drezurou?
Ani moc ne. Paní Jáchimová mně od začátku vysvětlila, že každý se musí
naučit nejdříve „sedět“ a že
základy drezury musí umět
každý jezdec. Dokonce jsem
za paní Jáchimovou jezdila
i do jiných klubů, kde trénovala – např. do Kozolup, kde
jsem jezdila na Nonovi. My
jsme zpočátku vůbec neskákali, neustále jsem se učila
„sedět“ a pomalu jsem dostávala do krve základy drezury.

Kdo se nejvíce podílel na
tvém úspěchu v Brně?
Víte, to musím trochu rozvést: paní Jáchimová mě k
tomuto krásnému sportu
přivedla. Pak moje tréninky
převzal Daniel Komenda. Pomáhala mi i paní RNDr. Ivana
Hašková – ta mi radila nejen
s koněm, ale hlavně usměrňovala moji psychiku, kdy
jsem si začala „moc brát“ neúspěchy. A teď zhruba od zimy
trénuji s Alenou Ticovou. Ale
kdybych neměla podporu
z rodiny, kdyby mě rodiče nevozili na tréninky, na závody,
kdyby mi to všechno nefinancovali – nikdy bych nezažila
ten pocit, že kvůli mně hrají
českou hymnu.
Jak probíhal mistrovský
víkend v Brně?
Před prvním kolem jsem
byla v očekávání, protože
jsem věděla, že kůň má formu, daleko lepší než já. Já
se vždycky těším, až v úloze
skončí klusová pasáž a budu
moci cválat ☺. Do druhého
kola jsme nastupovali z druhého místa – to jsem byla
hodně nervózní. Po dvou
kolech jsem byla stále druhá - začal se rýsovat velký
úspěch. Třetí kolo (volnou sestavu st. S) už jsem jela na
pohodu – buď, anebo. A ono
to vyšlo – zajeli jsme nejlepší
jízdu mezi všemi juniory.
Kolik bylo na mistrovství
jezdců ze západu Čech?
Já jela za mladší juniory,
Zdeňka Koláříková s Igorem (kteří byli na svém prvním MČR) za starší juniory,
a naše trenérka Alena Ticová
s koněm Counter Star startovali v seniorské kategorii –
celkově skončili desátí, i když

zajeli 7. nejlepší volnou sestavu (stupně T).
Myslíš, že tvůj úspěch nějak podpoří drezurní ježdění v Zpč. oblasti?
Víte, trochu mě mrzelo, že
nás naše oblast při výjezdu
na MČR nijak nepodpořila.
Účastníci z jiných oblastí měli
stejné oblečení, deky na koně,
podsedlovky – každý viděl,
koho reprezentují. Nemluvě
o tom, že některé oblasti svým
jezdcům zajistili vysílačky pro
komunikaci trenéra s jezdcem na opracovišti. My jsme
měli díky paní Ticové a klubu
SK Viktoria-Tic alespoň stejná trička. Vím, že drezurních
jezdců v naší oblasti je podstatně méně než skokových,
ale právě proto (protože jsme
se dokázali na mistrovství
kvalifikovat a nebyli jsme tam
jen do počtu) jsme mohli ukázat, odkud jsme.
Co pro tebe znamená být
mistryní republiky?
Splněný sen a zároveň závazek do příštího roku.
Už sis uvědomila, čeho ji
dosáhla?
Dnes už ano, ale vím, že
nesmím usnout na vavřínech
– musím makat dál, jedině
tak může přijít nějaký další
úspěch. Od mojí první trenérky paní Jáchimové znám
jména jezdců z naší oblasti, kteří zvítězili v juniorské
kategorii - Šedivcová, Viták,
Burešová
(dnes
Laierová
a členka našeho oddílu) a samozřejmě znám osobně Dana
Komendu, který se stal mistrem republiky jednou v juniorské kategorii a později 2x
mezi seniory. Bylo by hezké
na jeho úspěchy navázat.
Řekni nám svůj nejhorší
a nejlepší zážitek s koňmi.
Nejhorší byl asi, když jsem
začínala a učila se jezdit –
tenkrát jsme trénovali v Dobřanech na louce a paní Jáchimová mi říkala: „Terezko,
neboj se velké louky, koně
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většinou utíkají zpět do stáje...“ Jenže to Dany Bee asi
tehdy nevěděl, co normálně
koně dělají, najednou se splašil a pádil se mnou po dobřanských lukách k lesu. To
jsem prvně na koni cválala.
A nejlepší zážitek? Asi nemusím říkat – jdete na stupně vítězů na mistrovství republiky.
A poslední otázka – řekni
nám svoje další jezdecké
plány.
Trénovat, trénovat a trénovat a ve spolupráci s paní Ticovou si splnit další sen – kvalifikace na Mistrovství Evropy.
VIZITKA
TEREZY ČECHUROVÉ

Školní jídelna po létě v novém
Školní stravování letos oslavilo padesátileté výročí svého založení. Snad i díky
tomuto výročí se o této oblasti školní výchovy začalo více mluvit mezi odbornou
veřejností a konečně i na půdě ministerstva školství.
U nás v Dobřanech je tomu však již dva
roky úplně jinak. Po úspěšném spojení jídelen MŠ a ZŠ do jedné
společné jídelny/vývařovny se zastupitelstvo rozhodlo investovat další finance do zkvalitnění služeb školní jídelny, konkrétně
do zateplení celé budovy jídelny a zároveň rekonstrukce jejích
stravovacích prostor, sice funkčních, ale provozně i esteticky až
tak neodpovídajících moderním trendům a požadavkům strávníků. Je tedy velmi patrné, že v Dobřanech se těší školní stravování velké vážnosti.
Během léta se tak na jídelně vystřídaly snad všechny stavební
profese.
Bouralo se, kopalo a stavělo… Bohužel, v době vzniku tohoto
článku sama neznám výsledek. Všechny práce budou dokončeny až v posledních dnech prázdnin. Ale i v této rozdělanosti je
jasné, že to bude pěkné, a doufám, že i účelné. Děti určitě ocení
nový nábytek, přehlednější a praktičtější výdejnu a nové sociální zařízení. Díky rozšíření výdejní části o jednu výdejní vanu se
bude, zatím vždy jednou v týdnu, připravovat i třetí jídlo, bude
výběr z několika příloh k jednomu jídlu a nebude chybět ani
velmi oblíbený salátovo-zeleninový bufet. Dojde rovněž k zrychlení odběru použitého nádobí instalací pojízdných regálů.

Oznámení
k provozu šaten
na 2. stupni ZŠ
Od 1. 9. 2014 došlo ke
změně provozu šaten na
2. stupni, kdy část šatních

skříněk

žáků

byla

přesunuta do náhradního
prostoru v suterénu školy
a vstup do šaten je nyní ze
západní strany budovy (vedle tělocvičny). Důvodem
je

konstatování

statika,

že „stávající stav stropní
konstrukce je nevyhovující a lze ho charakterizovat
jako havarijní“. Na jeho
doporučení byl do části šaten zamezen žákům vstup
a koncem srpna bylo provedeno tesařské podepření stropu dle zpracované
projektové

dokumentace.

Následným

posouzením

situace statik potvrdil, že
„prostory učeben nad řešenou stropní konstrukcí lze
nadále bez omezení využívat“.
Zároveň zřizovatel školy
připravuje zadání projektu
a následnou realizaci opra•	Účastní se každý měsíčních
tréninků SCM v Kolesách
pod vedením trenérek Lucie
Marešové a Daniely Křemenové
•	V Českém drezurním poháru je průběžně na 7. místě
•	V seriálu Zpč. Dressage
Challenge po dvou kolech
vede
•	V roce 2014 vítězka Mistrovství Zpč. oblasti v drezuře juniorů
•	2x účastnice mistrovství
České republiky v drezuře
v kategorii dětí (v roce 2011
s koněm Dany Bee a v roce
2012 s klisnou Rosenblume
– 5. místo)
•	V roce 2014 mistryně České
republiky v drezuře juniorů
Rozhovor připravila
Mgr.Věra Jáchimová

vy stropů. Stav stropní konstrukce byl trvale sledován
od roku 2009, až poslední
posudek z června letošního roku doporučil uvedené
kroky. Narušení stropních
Věřím, že vložené finance se městu mnohonásobně vrátí ke
spokojenosti dětí i strávníků z dobřanské veřejnosti. Chci na
tomto místě poděkovat zejména panu starostovi Marku Sýkorovi za jeho osobní snahu o co nejlepší řešení pro školní jídelnu
a pak i všem kuchařkám, které svou prací drží a zvedají prestiž
naší jídelny a byly mi tím hlavním podnětem k tomu, že k dobré
a kvalitní stravě patří i hezké a důstojné prostředí.
Společně to můžeme všichni posoudit dne 16. 9. 2014 na
dalším DNU SE ŠKOLNÍ JÍDELNOU. Od 15:00 bude probíhat
ochutnávka výrobků naší kuchyně a samozřejmě prohlídka
prostorů nové jídelny. Všechny Vás srdečně zvu a moc se těším
na 1. září a na první reakce dětí.
Renáta Černá
vedoucí ŠJ při ZŠ Dobřany

trámů je asi dlouhodobým
důsledkem požáru školy
při bombardování Dobřan
v roce 1943.
Děkuji dobřanské firmě
MMP Střechy pánů Málka,
Mareše a Pecha za vstřícné
a rychlé jednání a kvalitně
odvedenou práci v krátkém
termínu

před

začátkem

školního roku.
Mgr. Jaroslav Šedivý,
ředitel školy

Pozn. redakce: V pondělí 1. 9. jídelna fungovala, vše se stihlo.
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Skautské táboření u Úterského potoka
Ani jsme se nestihli rozkoukat a je tu září, plné vzpomínek na
uplynulé prázdniny.
Hned první prázdninový víkend odjeli z Dobřan všichni skauti a vlčata na skautský tábor do Trpíst. Ten musel nadchnout
snad každého kluka, byl totiž na téma Vojenský výcvikový tábor. Za dva týdny děti nasbíraly spoustu skvělých zážitků. Učili jsme se stavět přístřešky, zdolávat překážky, vařit v přírodě
a zúčastnili se i dobývání bunkru. Týmu vedoucích velice pomohli zpestřit tábor kluci z Klubu vojenské historie Dobřany,
za což jim patří velký dík. Do řad vlčat letos přibylo 20 nováčků
a skauti mezi sebou ochotně přivítali 5 bývalých vlčat. Vrcholem každého tábora je hledání pokladu. Ten letošní si museli po
delším hledání skauti vysvobodit z koruny stromu.
Hned po Smolfousech odjel na tábor i oddíl skautek a světlušek z Bílé stopy. Ty letos čekalo dobrodružství s Rychlými šípy,
dva týdny honby za ježkem v kleci. Prožily jsme opravdu leccos,
ukázku dravých ptáků, zápas o velké Vontství, cestu podzemní
chodbou i noční honičku za Širokkem. Nechyběla ani každoroč-

ní vycházka do Čerňovic se zastávkou na nanuka. Skautského
ducha jsme probudily v sobotu, kdy u slavnostního táborového
ohně složily slib 4 světlušky, 8 skautek a do oddílu Dupíků přibyla jedna Rangers.
Moc bychom si přáli, aby nejen tohle prázdninové, ale i ta
celoroční dobrodružství s námi prožívalo stále více kamarádů
a kamarádek. Proto zveme všechny, kteří mají chuť s námi něco
zažít, k nám do klubovny. Schůzky oddílů se konají každý týden, a to:
Vlčata (kluci 5/6 – 11 let)
Skauti (kluci 12 – 15 let)
Světlušky (holky 5/6 – 11 let)
Skautky (holky 12 – 15 let)

Těšíme se na vás.☺
Za celé veškerenstvo střediska Zelený šíp Dobřany

Z jiných médií:

►	Prodám nový byt 2+kk, 53 m2,

na Javorné. Tel.: 606 242 093

Pobyt na koupališti v Dobřanech zpříjemní nová miniknihovnička
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čtení. Na jižním Plzeňsku
teď přišli s novinkou. Na
koupališti Kotynka v Dobřanech začala před pár dny

Švestka

Řádková inzerce

Český rozhlas Plzeň, 31. 7. 2014, Monika Zettlová
Spousta lidí si s sebou
v létě na koupaliště nebo
k rybníku bere knížku, časopis nebo cokoli jiného na

pondělí 16:00 – 17:00
pondělí 17:00 – 18:00
středa 16:00 – 17:00
středa 17:00 – 18:00

fungovat první miniknihovnička.
Autorkou nápadu je Jaroslava Umnerová. Knihovnička vypadá jako velké krmítko
pro ptáky s prosklenou přední stranou, které je plné různých svazků.
„Není to úplně náš nápad,
je to okoukané ze Slovenska,
ale prvotní myšlenka vznikla
v Anglii. Na Slovensku pod
názvem ,Ďakujem, súsed‘ to
vymyslely dvě slečny, které
tomu daly tenhle tvar, myšlenku. Tam jsme to zahlédli
a moc se nám to líbilo,“ popisuje Umnerová.

►	Prodám stavební pozemky

v Horní Lukavici. Tel.: 606 242 093
novou kuch. linku,
zakázk. práce, délka spodního
dílu 180 cm, horního 240 cm,
četné doplňky, nutno vidět,
v Dobřanech. Tel.: 723 081 264
►	Prodám dětské oblečení 0-5 let,
zimní i letní + různé hračky, levně.
Tel.: 776 827 008
►	Hledám dům nebo byt v blízkém
okolí. Prosím nabídněte.
Tel.: 722 690 245
►	Hledám
zručného
dělníka
(brigádníka) - pomocné práce.
Tel.: 603 816 242
►	Nabízím možnost lukrativních
výdělků a pracovní nezávislosti
pod
záštitou
prosperující
německé firmy, doživotní záruka
pasivního příjmu, komunikace
v ČJ, pracujete dle svých
pracovních možností. Neváhejte,
volejte. Tel.: 722 690 245
►	
Prodám
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„Páni času“
bylo téma celotáborové hry letního tábora Pionýrské skupiny
Dobřany v Újezdě u Plánice, který se uskutečnil od 28. června
do 11. července 2014.
Po seznámení při hrách jsme dokončili stroj času, abychom
se díky němu následující den přenesli do „pravěku“. V tomto
„období“ jsme modelovali z hlíny nalezené v lese Věstonické venuše. Pak jsme v klubovně hledali „mamuta“, protože venku
pršelo, a hráli i další hry. Seznamovali jsme se s přírodou – byliny, stromy, keře, houby a zvířátka. Kvůli dešti jsme hráli v klubovně další hry, např. živé pexeso. Následující den připravili
„žlutí“ stopovačku a po poledním klidu stavěly všechny týmy
slavnostní ohně – pagodu, hranici a pyramidu. Pak byl jeden
z ohňů cvičně zapálen, hrálo se na kytaru a zpívalo. Dál jsme
na zahradě hráli hry s míčem a létajícím talířem. Tímto dnem
končil v celotáborové hře „pravěk“.
Středeční ráno jsme začali přesunem s naším strojem času
z pravěku do starověku – rovnýma nohama do Egypta. Na zahradě jsme hledali ústřižky s hieroglyfy, kdy jsme pak za pomoci
klíče luštili vzkaz, který nás varoval před zlomyslnou mumií. Na
jeho varování jsme nedali, a tak se stalo, že nám zlomyslná mumie unesla tři kamarády. Zachránili jsme je na poslední chvíli.
Po obědě jsme malovali uhly portréty svých kamarádů z profilu tak, jak to dělali kdysi Egypťané.
Večer jsme poslepu hledali za pomoci těch, co viděli, pyramidy na zahradě. Další den jsme šli na celodenní výlet a cestou tam i zpět jsme hráli různé hry. Prohlédli jsme si Koloseum
(zřícenina Krasíkov), kde jsme si ohřáli oběd (buřt), a pak jsme
pokračovali do Říma (Plánice). A ještě před spaním jsme si připravovali oddílové šátky na barvení pomocí vyvazované batiky.

Páteční dopoledne jsme vyplnili olympiádou – házeli jsme
gumovkou, novinami, koštětem, vrhali jsme koulí, skákali
s kufrem a dělali štafetu s oblečením, botami, toaleťákem, pálkou a novinami. Pak jsme ještě přenášeli vodu – lžičkou, pak
houbičkou, dlaní a nakonec víčkem od kotlíku. Odpoledne jsme
vyráběli dárky pro bohy – korálkové náramky. Večer jsme se vypravili na nedalekou horu „Olymp“, kde na nás čekali bohové, a
my od nich museli zjistit jména a splnit uložené úkoly. V sobotu
jsme šli hrát do lesa bojovku o pražské groše, vedoucí nám v
tom sice bránili tím, že nás chytali, ale ne vždy se jim to podařilo. Nejtěžší bylo dostat se do zakázaného území, které obsa-

hovalo pytlíky se vzácným kořením. Trvalo nám víc jak hodinu,
než se nám to podařilo. Pak nás čekala výroba ručního papíru
recyklací starých novin a následovalo vystoupení rytířů volnočasového klubu Avalon. Po představení nás nechali osahat a vyzkoušet si zbraně a části brnění a mohli jsme si vyrazit minci
na památku. Po večeři byla diskotéka a po setmění nám Avalon
předvedl ještě nádhernou ohnivou šou. A protože už jsme byli ve
středověku, čekala nás následující den stopovačka, kde jsme na
8 stanovištích plnili úkoly, jako
třeba lukostřelbu, slalom v brnění nebo jsme poznávali středověké zbraně. Odpoledne bylo
konečně takové teplo, že jsme
mohli jít na koupaliště, kde jsme
vydrželi celé odpoledne. Večer
jsme postavili hranici, u ohně
jsme pak zpívali za doprovodu
kytary. A když už byla tma, vydali jsme se společně na stezku
odvahy.
Ráno 7. července jsme se seznámili s různými vynálezy, protože jsme se posunuli do dalšího
období, novověku, a z moosgummi (pěnovky) jsme vyráběli různé magnetky ve tvaru telefonů, klíčů, televizí a dalších užitečných věcí. Po obědě jsme se šli koupat a pak jsme hráli indiánský fotbal a vybíjenou.
V úterý dopoledne jsme šli znovu do Plánice a cestou jsme
zmokli. Odpoledne jsme nazdobili klubovnu a připravovali pohoštění na večer. Každý oddíl dělal svůj bramborový salát. Večer pak byla slavnostní společná večeře a na závěr diskotéka.
Ve středu se nám rozbil stroj času! Poztrácely se nám řídící
krystaly a bylo třeba je najít. Ale nebylo to jen tak! Museli jsme
nejdříve rozluštit šifru, která nás navedla na místo, kde jsme je
hledali. Po návratu jsme stroj času opravili, ale cestou zpět se
nám podařilo krystaly poškodit, takže jsme se přesunuli rovnou
do budoucnosti. Proto jsme stavěli a zdobili roboty. Další program vymýšlely jednotlivé oddíly a bavily ostatní.
Ve čtvrtek jsme hráli v klubovně Kufr a další hry, protože
venku pršelo. A večer začala invaze mimozemšťanů. Přepadli
nás a unesli dva vedoucí. Jako výkupné žádali ovládací krystal
z našeho stroje času a čtyři zemské elementy. Tak jsme se za
šera vypravili k Dračí skále, kde jsme vedoucí našli svázané
blízko havarovaného létajícího talíře. Všude hořely ohně a byl
cítit kouř. Nechali jsme výkupné na místě, vedoucí osvobodili
a mazali potmě zpět k táboru.
No a najednou bylo 11. července, kdy jsme se vrátili do přítomnosti a sešli se na společném slavnostním nástupu. Čtrnáct
dnů uteklo jako voda a bylo třeba se vrátit zpět domů a zažít
další dobrodružství. Ale za rok se do Újezda chce většina z nás
vrátit, a tak jsme navrhovali téma příští hry. Takže ... končí
15. letní tábor v Újezdě a za rok ahóóóój...
Další podrobnosti najdete na www.dobrany.pionyr.cz stejně
jako fotografie ve fotogalerii.
Pionýrská skupina Dobřany
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„A jedeme dál...“
To byl název 3. ročníku příměstského tábora Pionýrské skupiny v Dobřanech, pořádaný z Grantu města Dobřany, který se
konal od 4. do 8. srpna 2014 v naší klubovně. A proč Jedeme
dál...? Protože jsme z větší části dělali něco nového – např. zdobení triček sítotiskem, ubrouskovou techniku na květníky a korkové podložky, odlévání mýdel, zdobení plechových krabiček smaltem, polévání svíček voskem či zdobení lžiček Fimem. A nebylo to
jen o tvoření. V pondělí jsme pátrali při fotorallye po odpovědích
na otázky o historii i současnosti našeho města, hráli jsme míčové i stolní hry, soutěžili ve znalostech o zvířátkách či plnili úkoly

při stopovačce. Nová byla i návštěva Techmánie. Ta sice není
nová, ale byla plná nových expozic. I výlet byl nový, protože tentokrát jsme jeli autobusem do Mlázov na Pohádkovou chalupu,
kde se nám moc líbilo – víly, strašidýlka, vodníci, skřítkové a další. Nejen samotná chalupa, ale i Divadélko Tety Terezy, výtvarný
ateliér a další. Měli jsme tam i připravený oběd – uzeniny opékané nad ohněm - a líbilo se nám i v bazénu, či svezení na poníkovi.
Na závěr tábora jsme si rozdali odměny a pamětní listy a už se
těšíme na podzimní tvoření a další nové výtvarné techniky.
Pionýrská skupina Dobřany

Pionýrská skupina Dobřany
vás srdečně zve na Týden otevřených kluboven

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

aneb

Kavárna po škole

ve dnech

7. 10. 2014
Jak se efektivně učit
1. Efektivní učení (Mgr. Věra Hříšná)
2. Styly učení (Mgr. Jana Šindelářová)
3. Metoda CLIL (Mgr. Michaela Hlaváčová)
blok tří prezentací a tří diskusí k tématu (cca 30 minut každé téma),
v prvním a druhém bloku školní specialistky upozorní, čemu je třeba věnovat
pozornost a čeho se vyvarovat zejména při domácí přípravě žáků na výuku;
v třetím tématu seznámí národní lektorka metody CLIL rodiče s úspěšnou metodou
výuky odborných předmětů s využitím anglického jazyka (na naší škole např. v
dějepisu, přírodopisu, fyzice, pracovních činnostech aj.)

PIONÝR OPEN
5. –12. září 2014

Program:
Pátek 5. září

Výtvarný podvečer pro rodiče s dětmi
– od 17.00 hodin v klubovnách Pionýra, býv.
kasárna – Spolkový dům. Vyrobíte si ozdobné
přáníčko, zápisníček a hedvábný šperk.

Středa 10. září

Sportovní odpoledne
– od 17.00 hodin v prostorách býv. kasáren – 8 tradičních i netradičních stanovišť pro
rodiče s dětmi (luk, hod gumovkou ap.). Start i cíl u klubovny.

Čtvrtek 11. září
2. 12. 2014

Matematika podle prof. Hejného

3. 2. 2015

Šikana aneb Jak poznat, že se něco děje

7. 4. 2015

Zdravá výživa a nadváha u dětí

2. 6. 2015

Puberta a dospívání

vždy 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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Bubnování v kruhu
– od 16.00 a 17.00 hodin v prostoru před kinem Káčko. Šance pro zhruba 40 malých i
větších zájemců si pod vedením dvou zkušených bubeníků zabubnovat na menší a
větší bubínky. Co to je najdete na www.bubnovanivkruhu.cz.

Pátek 12. září

Promítání filmu - Království lesních strážců
– v kině od 17.00 hodin, vstupné 30 Kč, v předsálí výstava fotokronik z činnosti
skupiny a přehlídka výrobků dětí a vedoucích.
Večerní BU BU stezka
– od 20.00 hodin, stanoviště s drobnými úkoly pro děti. Trasa podél řeky označena
lampionky, start u starého mostu kolem řeky přes lávku, kde bude cíl.

Záštitu nad akcí převzal starosta města Dobřany M. Sýkora.
Bližší informace k jednotlivým dnům najdete na www.dobrany.pionyr.cz/pripravujeme
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Zaostřeno na život
aneb Týden nízkoprahů v Dobřanech
V posledním zářijovém týdnu se uskuteční již osmý ročník celorepublikové kampaně
přibližující nízkoprahové kluby pro děti a mládež široké
veřejnosti, a to v rámci Týdne
nízkoprahových klubů, který zaštiťuje Česká asociace
streetwork, oborová organizace nízkoprahových služeb. Jinak tomu nebude ani v Klubu
Echo v Dobřanech, který se již
tradičně do akce zapojí stejně
jako ostatní Kluby Diakonie
Západ.
Charakter letošních akcí
pro veřejnost pořádaných
Kluby Diakonie Západ se od
těch dřívějších významně
liší. „Návštěvníci z řad široké
veřejnosti a napříč věkovými
skupinami mohou přicházet
dovnitř služby a prohlédnout
si prostory zařízení v rámci
komentovaných prohlídek, ale
služba se skrze své pracovníky a klienty vydá také na veřejná místa, kde netradičním
způsobem představí rozsah
své činnosti, cílovou skupinu

klientů, způsoby práce v nízkoprahových klubech a v neposlední řadě se zde představí
i zástupci dalších sociálních
služeb Diakonie Západ – např.
naše kolegyně z Archy pro rodiny s dětmi,“ přibližuje Václava Egermaierová, koordinátorka Klubů Diakonie Západ.
V Dobřanech je tato akce
pro veřejnost plánována na
pondělí 22. září od 15:00,
a to přímo na dobřanském
náměstí. V rámci akce se budou konat již zmiňované komentované prohlídky prostorů
Klubu Echo, putovní vernisáž
fotografií, které přibližují život
klientů, a také bohatý kulturní program. Na náměstí můžete navštívit různá stanoviště
s preventivními aktivitami, ale
také například s výrobou bubnů. Celá akce bude doplněna
o zajímavá vystoupení, takže
si na své přijdou také milovníci hudby a tance. Vše vyvrcholí
v podvečerních hodinách bubnovým průvodem spojeným
s opékáním buřtů.

Vítáme zájem dobrovolníků,
kreativních jednotlivců i zájmových skupin, škol či spolků
podílet se na této akci, a to jak
formou vystoupení, workshopu či výpomoci při přípravě
nebo samotné realizaci akce.
Více informací naleznete na
webových stránkách www.
diakoniezapad.cz či na facebooková stránce KLUB ECHO,
Dobřany. Pro osobní kontakt

se můžete obracet přímo na
pracovnice Klubu Echo na
telefonním čísle 734 640 492
nebo na e mailu: echo.zapad@
diakonie.cz nebo kontaktujte
Mgr. Václavu Egermaierovou
– koordinátorku Klubů Diakonie Západ, na e-mailu: kluby.
zapad@diakonie.cz nebo na
tel. +420 734 640 493.
Za Klub Echo zpracovala
Bc. Veronika Kaletová

MC Budulínek pořádá

BUBNOVÁNÍ PRO RADOST

aneb přijďte si vyzkoušet DRUMCICLE

Pro dospělé - v pátek 10. října 2014 v 18.30 hod v sále ZUŠ
Pro děti - v sobotu 11. října 2014 v 10.00 hod v herně MC Budulínek
S sebou: pohodlné oblečení, pití, přezutí, případně podložku na sezení
Vstupné 50 Kč/osobu
Co Vás čeká?
Slovo lektora - bubnování v kruhu, při kterém nemusíte umět hrát na žádný hudební nástroj ani nepotřebujete znát hudební teorii, hrát
může naprosto každý!!! Bubnování pro všechny! Při této metodě hudební komunikace stačí, když se necháte vést rytmem, okolím a tzv.
facilitátorem (facilitovat = pomáhat), který je uprostřed kruhu. Jeho hlavním úkolem je usměrňovat bubnování s podporou a podanou
rukou všem. Udává rytmus, podněcuje jednotlivé účastníky, řídí jednotlivé techniky, přidává nebo ubírá bubnování na rychlosti či intenzitě a prostě a jednoduše dostává účastníky do varu!:) Nejde primárně o vytváření hudby, ale o společný zážitek z hledání společného
rytmu a sdílení radosti ze společného bubnování…….
Pokud ještě pořád váháte, nebo máte ostych, protože jste nikdy nedrželi buben v ruce, nebo jste nikdy na nic nehráli, nebo vám
někdy někdo řekl, že nemáte rytmus a od té doby jste apriori nechtěli na nic hrát – přijďte a pořádně to rozjedem!
Přihlášky a podrobnější informace na tel. 607 841 079 Pavla Adamcová nebo na e-mail:pavla.adamcova@centrum.cz
Kapacita omezena - cca 15 osob ve skupině
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Věda a kouzla na příměstském
táboře s Budulínkem
to kombinace - věda a kouzla - provázela
naše táborníky celým týdnem 6. ročníku příměstského tábora. Celkem dvacet čtyři dětí se
svými lektorkami a asistenty prožilo společně
jeden poměrně deštivý srpnový týden, ale ani
nepřízeň počasí jim nemohla pokazit radost ze spousty zajímavých zážitků. Vyzkoušely si kouzla přátelství, poznání, spolupráce nebo třeba tance, čokolády a mnoho dalších☺ ……. zažily
pokusy v denní i noční laboratoři, společně vařily, pekly a slavnostně stolovaly……..batikováním vytvořily krásná a originální
trička, která se stala vynikajícím poznávacím znamením táborníků při výletě do Techmánie, stejně jako při návštěvě Káčka
a zhlédnutí krásné české pohádky Tři bratři. Stihly se seznámit
s ptačími dravci, zvládnout stopovačku s mnoha úkoly, přespat
ve škole a s tím souvisí spousta dalších prožitků…….bylo to
prostě prima, takže zase za rok☺
Budu se těšit!
Váš Budulínek

Nepomáhá ani informace, že jedna zralá oranžová bobule rakytníku
pokryje denní spotřebu vitamínu C, protože rakytník má 15x až 25x
vyšší obsah tohoto vitamínu než například citrón. Výrazné chuťové vlastnosti tohoto ovoce tedy neumožňují jeho konzumaci přímo
v čerstvém stavu, a proto se jejich šťávy nebo protlak často míchají
s jinými druhy šťáv, s mlékem, nebo obohacují další druhy potravin.
Obrázek rakytníku dobře prodává různé vitamínové preparáty.

Akce byla podpořena z grantového dotačního
titulu města Dobřany

Co je to „SUPEROVOCE“?
Jedná se o ovoce, které je extrémně bohaté na vitamíny a minerály, dále antioxidanty, přírodní barviva a jiné složky, které příznivě
působí na lidské zdraví.
Termínem superovoce nebo také superplody jsou marketingově
označovány ovocné plody, které obsahují výrazně více zdraví přínosných látek než běžné ovoce. Využívá se tak zájmu spotřebitelů o potraviny prokazatelně prospěšné pro lidské zdraví v době, kdy výrazně
narůstá počet potravinových a jiných alergií a dalších civilizačních
chorob.
Mezi superovoce, které roste v našich podmínkách, patří například borůvky, švestky, vodní meloun, černý rybíz, rakytník řešetlákový, aronie. Mě velmi zaujaly posledně jmenované z těchto plodin,
zprvu nikoliv pro svou superprospěšnost lidskému zdraví, ale pro
velmi zajímavou chuť.
Skoro každý, kdo aronii nebo rakytník ochutnal v syrovém stavu,
se zašklebí pro výrazně kyselou nebo svíravou chuť těchto plodů. Jen
otrlí jedinci pojídají dobrovolně tyto plody syrové ve větším množství.
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Sklízení a pěstování rakytníku
Rakytník nemá žadné speciální nároky na půdu, nemusí se hnojit, naopak obohacuje půdu o dusík. Často se vysazuje pro zpevnění
svahů. Je třeba vysadit samčí (dospělá rostlina má na větvích malé
šištičky) a samičí rostlinu. Jedna samčí rostlina opylí i pět samičích
rostlin, je-li samec na návětrné straně k samicím. Je třeba počítat
s tím, že rostliny aktivně odnožují. Odnože prorostou i silnou protiplevelovou folii a nezastaví je ani plot k sousedům. Rakytník roste
zdatně, roční přírůstek je kolem jednoho metru, čtvrtý rok lze čekat
bohatou úrodu na samičím keři.
Nejsvízelnější částí pěstování rakytníku je jeho sklizeň. Podle
druhu probíhá od sprna do října (nové rané druhy plodí dokonce
už v červenci). Rakytník má totiž trny a plody jednotlivě poměrně
pevně přirostlé na kmen i větve. Při klasickém trhání budete mít
rozpíchané a poškrábané ruce skoro až po rameno. Některý plod
občas praskne a jeho kyselá šťáva nateče do čerstvých škrábanců.
Při sklizni u velkopěstitelů rakytníku se každý druhý rok uříznou
téměř celé stromky rakytníku, nařežou se na menší větvičky a na
pásu se šokově zmrazí tekutým dusíkem na velmi nízkou teplotu
a pak se zmražené oklepou. Druhý rok pak stromky rakytníku bez
potíží zregenerují.
Zpracování rakytníku
Chuť šťávy nebo džemu se nedá přirovnat k žádnému jinému ovoci, je výrazně nakyslá a přitom velmi lahodná, některým vzdáleně
připomíná hodně pikantní meruňky. Naše děti si rakytníkový džem
okamžitě velmi oblíbily a já se raduji, že rodině chutná multivitamínový elixír ve formě potraviny. Rakytník nemá téměř žádný pektin,
s běžným želírovacím cukrem je skoro nemožné uvařit džem tuhé
konzistence.
Výtečný je sirup z rakytníkové šťávy a medu. Rakytník je nutné dobře osladit a nejlépe předtím odšťavnit. Plody rakytníku mají
méně než poloviční velikost než například plody divokých šípků.
Šťáva z rakytníků získaná odšťavněním za studena obsahuje zhruba polovinu dužiny, tj. ve šťávě “něco plave“, jak prohlásily naše
děti, a rakytníkovou šťávu odmítly. Vymyslela jsem pro ně sirup ze
šťávy z rakytníku, který je čirý, nic v něm neplave a obsahuje jen
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šťávu získanou lehkým vymačkáním plodů. Čirý rakytníkový sirup
se stal se jedním z hlavních produktů nové výrobny s provozovnou
ve Vstiši u Dobřan.
Napadlo mě, proč se tak skvělá věc, jako je džem z rakytníku, nedá
běžně koupit? Na internetu jsem našla výrobce, ale až u Hradce Králové a u Turnova. Představa, že platím poštovné za jednu nebo dvě
sklenice džemu, mě nelákala. Časem jsem se rozhodla, že si sama
založím malou potravinářskou výrobnu a budu se specializovat na
výrobky z rakytníku a dalšího superovoce, jako je aronie, borůvka,
muchovník, protože takový džem nebo sirup hned tak někdo nemá!
V tuto chvíli nabízíme v provozovně ve Vstiši již 47 druhů výrobků, které většinou obsahují rakytník nebo aronii. Chuť výrobků pouze z aronie nebo rakytníku je velmi výrazná, ale například
bluma s rakytníkem a badyánem je skvělá kombinace. Nyní jsou
některé výrobky ke koupi ve zdravé výživě na dobřanském náměstí
(vedle pekárny).
Nově jsou v nabídce výrobky pro nejmenší slazené jen fruktózou
nebo jen medem od pana včelaře z Dobřan. Pro diabetiky a milovníky méně sladkých výrobků máme džemy se stévií a fruktózou.
Zboží je ke koupi ve výrobně ve Vstiši v provozní době uvedené zde na vchodu (téměř každý prac. den mezi 10,00 a 15,00)
nebo na mých stránkách www.sklenicezdravi.cz.
Mgr. Daniela Okrouhlá

Zahrádkářské rady a zajímavosti
Měsíc září má v češtině krásné výstižné jméno. Sluneční svit
je stále ještě dobře patrný, neboť slunce nás svými paprsky stále
oblažuje, ale jejich tepelná intenzita se snižuje. Již opravdu jen
září, nepřipaluje a to je nám docela vhod. Dělá nám to stejnou
radost, jako dobrá úroda ovoce a zeleniny na konci léta. Ve skleníku i na venkovních záhonech se stále ještě červenají rajčata
a papriky, nacházíme poslední plody okurek nakládaček. Dokončujeme sklizeň brambor, letní mrkve, pozdně vyseté kapusty
a lusků vysokých fazolek. Švestek je letos u nás málo, na jabloních je úroda průměrná. Hrozny na vinné révě žloutnou, či modrají a lákají sršně, vosy a ptactvo, což nás rozčiluje. Jedna z možností ochrany je vytvořit z netkané textilie sáčky a do nich každý
hrozen zabalit. Je to pracné, ale snad jedině dostatečně účinné.
Letničky na zahrádce již většinou odkvetly. Říkáme jim tak
proto, že v jednom vegetačním období se vysévají, kvetou, vytvoří
semena a odumřou. Je potřeba vědět, že část z nich se vysévá
přímo na záhony a druhá část do truhlíků k přesazení. Na záhon vyséváme smilek, měsíček, ostrožku, kokardu, zářivky, slunečnici, kopretinu, hrachor, lnici, aksamitník, lichořeřišnici. Do
truhlíků z těch dobře známých vyséváme slaměnku, hledík, astru, karafiát, sedmikrásku, zvonek, macešku. Všechny letničky
klíčí na světle, proto není potřeba výsev stínovat.
Také vám špatně odkvetly mečíky? Jednou z příčin mohou být
třásněnky. Jejich výskyt se nejprve projeví zelenými a žlutými
tečkami na listech. V době vymetání mladých klasů je potřeba
zasáhnout postřikem do středu listové růžice a na poupata květů. Použijeme Pirimor, Mospilan, Calypso, Spintor. Preventivně
je správné před výsadbou provádět moření hlíz Sulkou nebo Rovralem.
Jak je to podle nového občanského zákoníku s jablkem na
větvi, jež přesahuje na sousedův pozemek? Zákon stanovuje, že
jablko patří tomu, komu patří strom. Ale jen do doby, než spadne. Poté se stává vlastnictvím toho, komu patří pozemek. Ale
radíme, vždy je nejlepší se přátelsky domluvit.
Teplý a úrodný podzim přeje
Český zahrádkářský svaz
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Rybáři
Jak jsem již dříve psal, připomínalo 1. pololetí 2014
bídný loňský rok. V lednu a únoru sice začali brát
malí kapříci z loňska, ale potom jsem zase nezavadil
o rybu. Až 2. 5. jsem chytil kapra 52 cm a pak zase
dlouho nic. Vše ale změnily deště začátkem července,
kdy se i zvedla hladina v řece. Hned 9. 7. jsem ulovil kapra 54 cm
a pěkného karase. Druhý den jsem chytil tři karasy, největší měl 37
cm a asi za 3 dny dva kapry 46 a 41 cm. To už jsem byl spokojen
a jako zlatý hřeb bylo 15. 7. do řeky nad novým mostem vysazeno
cca 500 ks kapra o velikosti mezi 45-50 cm, které výbor zajistil přes
územní svaz. Po zvýšení míry kapra z 35 na 40 cm jsme z jarních
výlovů nebyli schopni zajistit kapry nad 40 cm. Proto byli rozsazeni
do našich chovných rybníků, kde by do podzimu měli dosáhnout požadované délky, a do řeky byla na 1. pololetí objednána větší ryba, což
se podařilo. Doufám, že teď budou naši členové spokojeni. Zajímavé
bylo, že nasazení kapři byli údajně samí šupináči, ale chytilo se i hodně kaprů lysých. Několik rybářů také tvrdilo, že měli záběr opravdu
velké ryby, která jim ale unikla. To podporuje mé tvrzení, že ryby
v řece přece ještě jsou, i když vloni a letos do července téměř nebraly.
Během prázdnin se sice výborové schůze nekonají, ale „zdravé jádro“ výboru se v rybárně scházelo, a to nejen na pivo. Zajistilo se krmné obilí, to se muselo naložit, převézt a složit na rybárně. Stahoval se
okřehek na Černoblatech, kde hrozil deficit kyslíku ve vodě a úhyn
obsádky. Bylo provedeno vyčištění odtokové strouhy u Dolní Kotynky a nátoku na Černoblatech, rekonstrukce dřevěných vrat stodoly
ze dvora rybárny a další práce. Členové výboru se střídají na krmení
obsádek rybníků.
Závěrem bych chtěl požádat naše členy, aby se pochlubili svými
úlovky a poslali do rybárny fotografie s údaji o délce a váze ryby,
s datem a revírem – stačí vhodit do schránky. Rádi je zveřejníme na
našich vývěskách.			
Vladislav Šefl

Úspěch na 2. lize v muškaření

Turisté vás zvou
13. 9. / HRACHOLUSKY – ČEMÍNY – KŮSTÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v
8,35 hod. do Plešnice. Půjdeme po červené tz. kolem
přehrady do Újezdu nade Mží, Čemín a do Kůští.
Zde se nabízí prohlídka okrasných dřevin. Cesta
zpět nás povede do Města Touškova a na žst. Kozolupy. Délka vycházky 17 km.Vedoucí Jindra Šmatlák.

16. 9. / Z BLATNA DO BLATNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 5,28 hod.(z Plzně v 6,02 hod) do
Blatna. Povede nás červená tz. kolem rybníku Blatno do městečka
Stebno ke zřícenině hradu Petršpurk a do Petrohradu. Zde si prohlédneme zámek a do Blatna se vrátíme autobusem ve 14,26 nebo
v 15,26 hod. Délka vycházky 8 km. Vlaky odjíždí v 14,45 a v 16,45
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

20. 9. / DOBŘANSKÁ 50 A POHÁDKOVÝ LES
Na pěších trasách: Pohádkový les – 3 km, start 9,00–12,00 hod.
Turistické trasy: 7, 10, 15–40 km, start 7,00-12,00 hod.
Na cyklotrasách: Silniční kola: 51–100 km, start 7,00–10,00 hod.
Horská kola: 35–80 km, start 7,00–10,00 hod.
Start a cíl: zahradní restaurace hotelu Modrá hvězda.

23. 9. / Z VRANOVA DO STŘÍBRA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,35 hod.) do
Vranova. Půjdeme po červené tz. do Stříbra. Cestou půjdeme kolem
štoly Amálie, štoly Michael a Hornického skanzenu. Prohlídka města. Délka vycházky 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

27. 9. / MOBILIZACE 1938 – POCHOD S PĚTATŘICÁTNÍKY
PLZEŇ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,06 hod.) do Stříbra. Modrá tz. a NS nás zavede do Kladrub, kde občanské sdružení
PĚTATŘICÁTNÍCI PLZEŇ pořádají jako připomenutí významného
mezníku československých vojenských dějin pochod na trasách 10
– 40 km k popularizaci historického 35. pěšího pluku Plzeň. Místo
startu a cíle na fotbalovém hřišti. Zahájení akce v 9,00 hod. Zpět
na vlak můžeme jít do Stříbra, odjezd v 15,32 hod., celkem 12 km,
nebo do Heřmanovy Huti 18 km. Odjezd z HH ve 14,07 a v 16,07
hod. Vedoucí Svatoslav Leitl.

30. 9. / PLZEŇSKÝ OKRUH
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Plzně a MHD do Plzně
Bukovce. Půjdeme po červené tz. na rozhlednu Chlum a ke kostelu
sv. Jiří. Navážeme na NS Údolím Berounky, přejdeme řeku a NS nás
povede přes Bílou Horu k soutoku Mže a Radbuzy do centra Plzně.
Délka vycházky 9 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Ve dnech 27.-29. června proběhlo jarní kolo 2. ligy v muškaření
na řece Ohři. Já a tým ve složení Míla Trousil, Patrik Benda a Jan
Buchtela jsme přijeli už v pátek na večerní diskusi a losování a také,
abychom obhlídli stav vody. Řeka a okolní podmínky byly příznivé,
a tak jsme si našli příjemné místečko u vody a přespali pod širákem. Ráno nás vzbudila rosa a hlasitý zpěv okolního ptactva. Po
malé snídani jsme vyrazili na závodní úseky a vše mohlo započít. Po
prvním dnu závodu jsme nevěděli, jak na tom budeme, ale doufali
jsme v lepší průměr s tím, že to nadcházející den dochytáme. Opak
byl pravdou, zvládli jsme to na čtvrtou pozici, ale to nás neuspokojilo. Druhý den závodu byl deštivý, ale i přes nepřízeň počasí se
nám podařilo urvat 3. místo. Tak jsme se konečně dočkali medaile!
Jiří Pech, MO Dobřany
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4. 10. / ŠUMAVA – ŠPIČÁK – ČERNÉ JEZERO
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Špičák. Modrá značka
nás dovede na vrchol Špičáku. Sejdeme na rozvodí a lesní cestou
vystoupáme na Jezerní stěnu Čertova jezera. Půjdeme pod Svarohem a sestoupíme k Černému jezeru.
Žlutá a později červená tz. nás dovede na nádraží Špičák. Délka
vycházky 11 km. Vedoucí Luboš Kučera.

7. 10. / BEZDRUŽICE – KRASÍKOV – KONSTANTINOVY LÁZNĚ
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

JAK ŠEL ČAS PŘI STAVBĚ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
Někdejší ministryně zdravotnictví Milada Emmerové prohlásila při slavnostním otevření a později i v televizi: „Dobřanští by svému
středisku měli říkat poliklinika.“ Při prohlídce pro městské zastupitele prohlásil Josef Weinreb: „No, musím vás taky jednou pochválit.“ To hovoří za vše. Přehled lékařů je součástí tohoto čísla a zbývá k němu doplnit jen následující, díky novému středisku se vyřeší
i problém s nevhodnou kombinací dětské ordinace a nízkoprahového klubu na náměstí. Jak šel čas, vidíte v časosběru Petra Šístka.

19. 10. 2013

1. 3. 2014

30. 3. 2014

14. 6. 2014

2. 7. 2014

20. 8. 2014

1. 9. 2014
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TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu
Šneci vezou do Dobřan z MS JUNIORŮ v Bratislavě STŘÍBRO a BRONZ

Velkého úspěchu dosáhli čeští hokejbalisté na MS JUNIORŮ
v Bratislavě ve všech věkových kategoriích. V kategorii U-18 se
Češi probojovali poprvé v historii do finále MS, když porazili
týmy Švýcarska, Velké Británie a USA. V zkl. části nestačili
pouze na Slovensko a Kanadu. V semifinále však Kanadě prohru vrátili, aby ve finále smolně prohráli opět se Slovenskem
a skončili tak celkově druzí v hokejbalovém světě.
Mezi čerstvými vicemistry světa z ČR nastupovali i hráči hájící
v sezóně barvy našeho klubu TJ Snack Dobřany. Kapitánem
týmu ČR U-18 byl Václav Šlehofer, dále pak v českém výběru
nastoupili další Šneci - Ondřej Ulm, Adam Bárta, Filip Suchý,
Lukáš Kaňák a Jan Voves. V ČR U-16 nastoupil v brance mj.
v důležitém utkání o bronz proti Švýcarsku (výhra 4-1) další
Šnek Petr Ulrich.
V exhibičním utkání výběrů U-14 mezi ČR a Slovenskem nastoupil v národním dresu poslední Šnek Nicholas Kaňák, který v loňské sezóně hájil barvy našich úspěšných starších žáků
coby kapitán.
Všichni výše zmínění hráči TJ Snack Dobřany zasluhují pochvalu za vzornou reprezentaci českých výběrů, ale i našeho
hokejbalového klubu a města Dobřany. Věřím, že v rozdělané
práci budeme nadále pokračovat.
Měla by to být vzpruha a motivace pro všechny mladé hokejbalové naděje alias Šneky, nás „dospělé“ nevyjímaje.

Extraliga st. dorostu nabídne letos týmů 11, když Poličku
střídá Letohrad, nejspíš se jedná jen o změnu názvu, kádr z východu Čech by měl zůstat stejný s minimální obměnou. Novým
týmem oproti loňsku bude stará známý - Most.
Klíčový ročník hráčů narozených v roce 1995 zůstává rovněž
stejný jako v loňské sezóně a ten bohužel máme zastoupený
málo, lépe řečeno vůbec. Nicméně naši mladší kluci budou opět
o rok starší..., takže zajíce sečteme až po honu.... Talentovaných kluků, kteří zde z většiny působí od mladších žáčků, tady
máme spoustu. Jen to prodat...
Navíc se k nám hlásí a přichází další noví a nadějní kluci
z nedalekého okolí, především z Plzně, což v klubu vnímáme
jako odměnu za odvedenou práci. Stále však dílčí.... Trošku kritiky do našich řad neuškodí, a proto bychom si měli nějakou tu
chybičku umět přiznat, nikdo přece není dokonalý... Tak tedy
- letos jsme zklamali hlavně ve dvou bodech. V prvním případě
použiji výraz disciplína, na té stoprocentně zapracujeme, a ten
druhý bod si nechám pro sebe, tady se totiž jedná o sportovní
stránku. Zkrátka pro nás platí, že cesta za úspěchem vede jen
přes poctivý a pravidelný trénink, od toho se chceme odrážet. To
však mezi námi Šneky není nic nového...
A teď jedna klubová bomba!!! Na scénu prvně v historii
klubu vystoupí i druhý dorost!!!
Mladší dorost - Realizační tým: Trenéři: Matoušek, Šlehofer
a Havránek (kondiční), vedoucí: Vízner

Mladší dorostenci budou hájit barvy Šneků v nejvyšší republikové soutěži nesoucí název Extraliga - skupina Západ.
Tato loňská novinka na úkor klasické dlouhodobé Extraligy
doznala nepatrných změn. Každopádně pro naše loňské velmi
úspěšné starší žáky to bude v další republikové soutěži premiéra jako hrom! Tři (vlastně čtyři) šnečí týmy v dlouhodobé
republikové soutěži, z toho dva dorosty - to tu skutečně ještě
nebylo!!! V této skupině změříme síly s Kladnem, Prachaticemi,
Č. Budějovicemi, Kelty z Nižboru, Horní Břízou a Plzní. Je to
pro náš klub příjemná novinka, ale zároveň další práce, které se
však po těch „LETECH“ koncepčního a systematického procesu
s mládeží rozhodně nebojíme, ba naopak!!!

Nová sezóna klepe na dveře aneb Vyhlídky Šneků...

 uži – Realizační tým: Trenéři: Chvojka, Šlehofer, Kovářík
M
a Pokorný

Vezměme to od mužské kategorie. Nějaké změny chystáme,
ale pořád bude naší prioritou zabudovávat mladé hráče, tak
jako tomu bylo poslední tři sezóny po sestupu z Extraligy. Sázka
na kluky, kteří jednoduše řečeno chtějí!, by se mohla vyplatit.
A naši soupeři v druhé nejvyšší soutěži v ČR? Ano, 1. NÁRODNÍ
HOKEJBALOVÁ LIGA má svá specifika, ale také tradiční týmy
a ty vesměs zůstaly, pouze suverén z pražského Kova povýšil do
Extraligy a ze soutěže odstoupila kladenská rezerva. Nováčkem
budou Kelti z Nižboru u Berouna. Deset týmů v klasické dlouhodobé soutěži s nadstavbou a play off. Čili nic jednoduchého
nás znovu nečeká. Přehnané cíle si tudíž neklademe. Minimálně
to bude další rok zkušeností pro naše talentované mladíky.
Starší dorost – Realizační tým: Trenéři: Šlehofer, Matoušek
a Kovářík (brankáři), vedoucí: Vízner, kustod: Voler
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 ladší žáci-přípravka – Realizační tým: Trenér: Úbl, vedoucí:
M
Duchek a Gawenda

Nejmladší zastoupení, čili přípravka + ml.žáci budou hrát letos rovněž historicky poprvé dlouhodobou republikovou soutěž.

SPORT
Nebudou hrát tudíž jen okolo komína, ale čekají nás soupeři mj.
z Prahy, Ústí nad Labem, Kladna atd. Hráči pod vedením trenéra Petra Úbla tak určitě získají obrovské zkušenosti k dalšímu
sportovnímu posunu.

Mladí kuželkáři se soustředili ve Kdyni

Dobřanské hokejbalové publikum se má určitě na co těšit.
Nová sezóna nabídne pestrý výběr zápasů a do malého, hrdého
a stále extraligového města z jihu Plzeňska budou opět jezdit
města z celé ČR.
Snack aréna se tak bude především od září znovu a znovu
otřásat v základech....
Za TJ Snack Dobřany – Václav Šlehofer

Noční turnaj v pétanque
Tradiční turnaj dvojic v pétanque aneb Vzpomínka na kamaráda Zdeňka Bláhu, který se
zasloužil o vznik Pétanque clubu.
Opět nádherné, pozdně letní počasí, velká skupina hráčů z Klatov
a ze Zavlekova a chybět nemohli
ani zástupci kuželkářského oddílu TJ Dobřany. To byly záruky
kvalitního a pohodového turnaje.
Pár minut po 18. hodině vše začalo losováním do skupin. Hráči
z Klatov byli ze slušnosti nasazeni
do čela těchto skupin. Pak už začaly jednotlivé zápasy. Jen v první
skupině se o postupujících rozhodovalo až posledním hodem.
Štěstí se usmálo na Klatovské - Karla Vondráčka s Mílou Bořánkem. Jinak měly skupiny celkem jednoznačné vítěze, Miluš Štulcovou s Rudlou Rieckelem, Josefa Haranta s Karlem Kopejskem
a Zdeňka Dubana s Hájkem. Ti se pak záhy v osmifinále přesvědčili, jak ošidná je hra K.O. Všechny tyto dvojice v osmifinále prohrály a dále nepostoupily. Už v tomto osmifinále se začalo ukazovat,
že třetí místo v předchozím turnaji pro manžele Boži a Bohouše
Kubovy nebyla žádná náhoda. Postupně poráželi všechny favority
turnaje. V osmifinále Haranta s Kopejskem, v semifinále Klatovské
Vondráčka s Bořánkem a v nádherném půlnočním finále nedali
šanci ani Hnojskému s Křesákem ze Zavlekova. Úspěch domácích
v boji o třetí místo ještě podtrhli Ivana Korandová s Pavlem Štulcem, kteří v dramatickém závěru porazili Klatovské. Potěšující byla
účast příznivců až do konce všech zápasů a podpora domácích
dvojic. V září začne opět pétanque kroužek pro školní děti.
Zdeněk Duban

Stejně jako v minulém roce
se naše mládež připravovala
na novou sezónu přes léto na
kuželkářském
soustředění.
Oproti loňskému roku jsme
využili možnosti Plzeňského
kraje, a to konkrétně ve Kdyni. Havlovičtí kuželkáři ve spolupráci s TJ Kdyně uspořádali
krajské soustředění a my jsme
u toho nechtěli chybět.
O soustředění byl zpočátku slabší zájem, ale nakonec
jsme odjeli v hojném počtu
a kdo se zúčastnil, určitě nelitoval!!! Za názvem soustředění se skrýval týden tvrdé práce, ale i dobré zábavy, jízdy na
kole, fyzické přípravy, opékání buřtů, různých her atd.
Sraz byl 28. 7. 2014 na kuželně TJ Kdyně a po přivítání
program začal úvodním turnajem na 60 HS. Po turnaji
jsme se ubytovali v chatkách,
do kterých jsme celý týden
dojížděli na kolech. Chatová
osada byla vzdálená 3 km od
Kdyně cestou do pěkného kopečku, který vyčerpal zbytky
sil všech zúčastněných. První
cesta byla pro všechny psychicky i fyzicky vyčerpávající,
ale šlo jen o poprvé. Další dny
se kopeček stal pro zúčastněné výzvou a na vrchol se stoupalo v kratším a kratším čase.
Velkou zkouškou pro zúčastněné byl i cyklistický výstup na vrchol s rozhlednou
Koráb. Osm km ostrého stoupání byl pro některé motivací
a pro některé otázkou života
a smrti. Někdo na vrchol vystoupal bez zastávky, někdo
sem tam tlačil a někdo tlačil
celou cestu. Každý tak, jak mu

to dovolovala fyzická připravenost a psychické odhodlání. Někdo na vrchol vystoupal
s úsměvem a s radostí, někdo
jen s velkým sebezapřením.
Všichni však s odstupem měli
velkou radost, že to dokázali,
a v táboře zavzpomínali a podělili se o zážitky.
Celý týden byl však hlavně
o kuželkách, vyzkoušeli jsme
si hru v tandemech, sprinty,
šedesátky, stodvacítky a jiné
hry, které mladí doposud neznali, jako je vajíčko, Sokolovská (Plzeňská) atd. Radili
jsme si, jak se správný sportovec stravuje, jak by mělo vypadat rozcvičování a také protahovací cvičení po tréninku.
K naší velké radosti jsme měli
i možnost setkat se s velkým
kuželkářem Viktorem Pytlíkem, který nám vyprávěl o své
kuželkářské kariéře a svých
úspěších.
Poslední den jsme si uspořádali znovu turnaj, na který jsme se vyzbrojili dresy,
a otestovali, jak jsme se za
týden zlepšili.
Celé soustředění se o nás
starali trenéři Martin Provazník, Radek Kneř, Eva Kotalová, Jarka Löffelmannová, Jarda Löffelmann, Václav Kuželík
a hlavně náš super kuchař
Honza Procházka. Ve Kdyni se
nám moc líbilo a příští rok se
tam určitě rádi vrátíme.
„mladí kuželkáři“

Podpořeno
z grantového
dotačního titulu
města Dobřany
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Letní tenisové tábory se vydařily
V průběhu prázdnin proběhly v Tenisové hale v Dobřanech čtyři příměstské letní
tábory zaměřené na výuku
a zdokonalení se v tenise. Tábory byly určeny především
dětem, které v průběhu roku
navštěvovaly Tenisovou akademii. V dopoledních hodinách probíhal pod dohledem
trenérů nácvik tenisově technických dovedností s cílem
zlepšit herní projev dětí. Protože mezinárodním jazykem,
kterým se tenisté po celém
světě domlouvají, je angličti-

na, měly děti v průběhu tábora možnost seznámit se se
základy této řeči formou jednoduché konverzační metody,
tematicky zaměřené na výrazy
z tenisového sportu. V odpolední části byly na programu
různé aktivity, které se však
den ode dne lišily - týmové
soutěže, hravá manipulace
rakety s tenisovým míčkem,
badminton, fotbal, vybíjená,
skákání na trampolíně, koupání v biotopu, výtvarná výchova nebo výlet s vyjížďkou
na koních, jenž u dětí sklidil

velký úspěch. Tenisové kempy
byly vždy zakončeny závěrečným turnajem, kde měly děti
možnost vyzkoušet si své soutěžní schopnosti v tenisových
zápasech. Odměnou jim byly
diplomy a sladké ceny.
Na spokojenost dětí a rodičů s průběhem letních táborů
jsme se zeptali vedoucí tenisového tábora a současně hlavní trenérky Pavlíny Šmatové.
„Dětem se na táboře moc líbilo, užily si tenisu i dalších
pohybových her, našly nové
kamarády a jejich zážitky bu-

dou jistě patřit k tomu hezkému, co o letošních prázdninách prožily. Spokojeni byli
i rodiče, o jejichž děti bylo vždy
po všech stránkách postaráno. Škoda jen, že jsme nemohli v letošním roce uspokojit všechny zájemce. Pro příští
rok proto počítáme s přidáním ještě jednoho prázdninového termínu a budeme se
snažit dále zpestřovat táborový program, abychom přispěli
ke zdravému a smysluplnému
využití volného času dětí.“
Pavlína Šmatová

Pétanque turnaj Snack cup
Další z řady oblíbených pétanquových turnajů, jehož sponzorem je Snack Pivnice Hájek – Hájková. Díky tomuto sponzorovi svou cenu dostal každý účastník turnaje, i ten poslední,
a ještě si mohl vybírat. Svou oblíbenost má turnaj mezi hráči
Klatov, Zavlekova i Plzně. Tradičně dobří byli Klatováci, zato
Zavlekovští doslova vybouchli. Největším překvapením turnaje byli manželé Bohouš a Boži Kubovi. Už v základní skupině
si poradili se Zavlekovskými, kde Boži Kubová svými přesnými náhozy soupeře přiváděla k šílenství. Skupinu však vyhráli
bezchybní Zdeněk Hájek s Pavlem Štulcem. Druhou skupinu
suverénně zvládli Vláďa Khás s Karlem Kopejskem, s nimi postoupili dál Klatovští. Třetí skupina patřila „Bicanům“, Josefům
Fišerovým, otci se synem. Nejvyrovnanější byla čtvrtá skupina,
kde měli všichni stejný počet vítězství, a tak rozhodovalo skóre.
O jeden bod ho měli nejhorší manželé Dubanovi, a tak nepostoupili. Nelítostné semifinále hrané K.O. systémem poslalo do
závěrečné finálové skupiny tyto dvojice: manžele Kubovy, Vláďu
Kháse s Karlem Kopejskem, Klatováky Karla Vondráčka s Mílou
Bořánkem a Zdeňka Hájka s Pavlem Štulcem. Ostatní dvojice
hrály dál o konečné pořadí v turnaji. Finálová skupina přinesla
bitvy jak se patří. Po skončení bojů měly tři dvojice - Klatovští,
Kubovi a Khás – Kopejsko stejný počet vítězství a muselo opět
rozhodnout skóre. To měli nejlepší Khás s Kopejskem a zaslou-
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ženě zvítězili. Druzí skončili Klatováci Vondráček s Bořánkem.
Třetí místo vybojovali manželé Kubovi, kteří si nejvíce cenili vítězství nad Klatovskými a Zavlekovskými. Podle pořadí v turnaji si pak jednotlivé dvojice vybíraly ceny. A protože cen bylo
opravdu hodně, šel každý 2x. Za zmínku ještě stojí catering,
vynikající grilovaná masa Vency Kydlíčka.
Zdeněk Duban

SPORT

Fotbal TJ Dobřany
Ukončení fotbalové sezony pro rok 2013-2014

Červen byl měsícem ukončení pro všechny fotbalové týmy.
21. 6. 2014 se konal Memoriál Václava Lecjakse - 0. ročník - za
účasti rodiny, známých, přátel a hlavně fotbalistů, které vedl od
školního věku. Memoriál byl vzpomínkou na trenéra a velkého
fandu fotbalu, pana Václava Lecjakse. Po odehrané minikopané mezi žáky, dorostem a muži byla ukončena sezona za tým
žáků. Každý z hráčů obdržel medaili jako památku na celý tým
a na trenéry Jana Roubíčka a Jakuba Krause. Poděkování patří sponzorům za věnované sponzorské dary - Porážka Nýřany,
cukrárna U Kaple a Řeznictví Terelmeš.
Odpoledne se pak konalo utkání postupujících dobřanských
mužů proti fanouškům a sponzorům, které skončilo, tak jak to
má být, remízou. Následovala dokopná, která byla ukončením
sezony pro celý tým.

Jindřich Homr a Ondřej Oravec. Aby na přípravku hned tak nezapomněli, obdrželi odpovídající upomínkový předmět. I ostatní
děti byly odměněny drobnými dárky, párkem v rohlíku, dětským šampusem a v neposlední řadě velkým dortem ve tvaru
fotbalového hřiště a poukazem na zmrzlinu, ze kterého měly
děti opravdu radost. Poděkování sponzorům Porážka Nýřany,
cukrárna U Broučků a zmrzlina U Hřiště.

Fotbalová sezona 2014-2015

Koncem prázdnin začala opět nová fotbalová sezona podzim
2014, kterou 1. kolem zahájil v neděli 24. 8. 2014 na domácím
hřišti tým dorostu s Chlumčany a tým mužů se Střížovicemi,
kteří obhájily 1. místo tabulky III. třídy a postoupili do Okresního přeboru Plzeň-jih.
Dominika Bošková

Rozpis zápasů Okresního přeboru Plzeň-jih

Tým Mužů
Dokopná fotbalového oddílu TJ Dobřany mladší a starší
přípravky dne 24. 6. 2014 byla pojata formou výkonnostních
soutěží s míčem, a to na 3 stanovištích, kde plnění zadaných
úkolů pozorně kontrolovali trenéři Miroslav Homr a Josef Šneberger. Po zdárném ukončení všech disciplín se děti rozdělily do
tří týmů. Tyto týmy postupně odehrály vždy jeden zápas proti
svým rodičům. Pokud zrovna děti i rodiče nebyli na hřišti, plně
podporovali hráče z okolních laviček. Pro všechny vlastně nebyl
až tak důležitý výsledek, ale spíše jsme se zasmáli a rodiče se
zapotili. Prostě si to všichni užili. Po vzájemných zápasech se
všichni shromáždili u tribuny, kde se trenéři i děti rozloučili
se spoluhráči, kteří odcházeli do věkové kategorie „žáci“. Byli to

Tým Starší přípravky

Starší přípravka
Den Termín
PÁ
05.09.2014
PÁ
12.09.2014
PÁ
19.09.2014
PÁ
26.09.2014
PÁ
10.10.2014
PÁ
17.10.2014
PÁ
24.10.2014
ST
29.10.2014
PÁ
07.11.2014
PÁ
14.11.2014
ČT
20.11.2014

17:00
16:30
17:00
16:30
16:30
16:00
16:30
17:00
16:30
16:30
16:30

Domácí
MERKLÍN
DOBŘANY
DVOREC
DOBŘANY
DOBŘANY
CHLUMČANY
DOBŘANY
NEPOMUK
DOBŘANY
DOBŘANY
KASEJOVICE

Hosté
DOBŘANY
VSTIŠ
DOBŘANY
STOD
CHOTĚŠOV
DOBŘANY
ŽÁKAVA
DOBŘANY
NOVÁ VES
SPÁLENÉ POŘÍČÍ
DOBŘANY

Žáci
Den
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

09:00
10:00
10:00
10:00
11:30
10:00
10:00
10:00

Domácí
LOSINÁ
DOBŘANY
DOBŘANY
DOBŘANY
ZÁHOŘÍ
DOBŘANY
DOBŘANY
ŠTĚNOVICE

Hosté
DOBŘANY
STOD
LETINY
SPÁLENÉ POŘÍČÍ
DOBŘANY
MERKLÍN
ŽÁKAVA
DOBŘANY

Termín
07.09.2014
13.09.2014
20.09.2014
27.09.2014
05.10.2014
11.10.2014
18.10.2014
25.10.2014

Sdružený přebor dorostu
Den Termín
NE
07.09.2014 10:00
ST
10.09.2014 17:00
NE
21.09.2014 10:00
NE
28.09.2014 10:00
SO
04.10.2014 11:00
NE
12.10.2014 10:00
SO
18.10.2014 13:00
SO
25.10.2014 10:00
NE
02.11.2014 10:00
SO
08.11.2014 11:00
NE
16.11.2014 10:00
Muži
Den
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
NE
SO

Termín
07.09.2014
14.09.2014
21.09.2014
27.09.2014
05.10.2014
11.10.2014
19.10.2014
26.10.2014
01.11.2014
09.11.2014
15.11.2014

14:00
17:00
14:00
16:30
14:00
16:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:30

/Plzeň-město/
Domácí
DOBŘANY
LHOTA
DOBŘANY
DOBŘANY
CHOTÍKOV
DOBŘANY
ZRUČ
CHLUMČANY
DOBŘANY
STŘÍŽOVICE
DOBŘANY
Domácí
DOBŘANY
NEPOMUK „B“
DOBŘANY
LETINY
DOBŘANY
HRADEC „A“
DOBŘANY
DOBŘANY
LOSINÁ „A“
DOBŘANY
RADKOVICE

Hosté
STŘÍŽOVICE
DOBŘANY
KŘIMICE
BOLEVEC
DOBŘANY
LOSINÁ
DOBŘANY
DOBŘANY
KASEJOVICE
DOBŘANY
LHOTA
Hosté
LUŽANY
DOBŘANY
PŘEDENICE
DOBŘANY
CHLUMČANY „B“
DOBŘANY
CHOTĚŠOV „A“
ŽINKOVY
DOBŘANY
DVOREC
DOBŘANY
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2. ročník vzpomínkového turnaje
na Žita
V sobotu 28. 6. 2014 se v Dobřanech konal II. ročník vzpomínkového turnaje v malé kopané na ŽITA. 1. místo obhájil
loňský vítěz - družstvo TJ Přeštice. Druhé místo vybojoval tým
SSSR, třetí místo Obydlená Zatáčka a Zlej sen.
Speciální ocenění získaly týmy Zbrojováci - Servisácí za nejzajímavější utkání na turnaji. Jednalo se o souboj ve skupině, kde
dokonce došlo v průběhu zápasu k výměně dresů mezi jednotlivými týmy. Zápas nakonec skončil 8:8.
Z fanouškovských skupin se účastnili Výjezďáci a Servisácí
(Klatovácí + Service Squad). Z Brna přijeli Zbrojováci.
V průběhu turnaje došlo i k dražbě plakátu podepsaného hráči Viktorie Plzeň, cenu pro vítěze předala Mgr. Markéta Haindlová.
Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře, kde bylo hlavním
cílem zavzpomínat na našeho kamaráda.
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. TJ Přeštice
2. SSSR
3. Obydlená zatáčka, Zlej sen
5. - 8. Šlovice, Lužany, Servisácí, Tiki Taka
9. - 10. Výjezďáci, Zbrojováci

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

Daniel Ulrich

Kontakty:

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

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni
obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností,
neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit
své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□
□
□
□
□

bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy

□
□
□
□
□

systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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Pracovní
příležitost
pro Vás!

Záhájení sobotního
prodeje betonu v Dobřanech!

Nejpohodlnější
nákup

KDY: od 1.7. 2014
KDE: Betonárka BÖGL a KRÝSL
Dvořákova 998, Dobřany
tel.: +420 724 347 515

HLEDÁME FRANŠÍZANTY

Zároveň byla prodloužena otevírací doba v
pracovním týdnu do 15:30 h. Individuální čas
si lze dohodnout s obsluhujícím personálem
betonárky na uvedených telefonních číslech.
Při platbě v hotovosti sleva do výše 15%,
dle odebraného množství betonu.
Odpovědný vedoucí:
Roman Bubeníček, mobil: +420 724 117 934

www.boegl-krysl.cz
!! PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST !!

lokalita blízko vás
dlouhá otevírací doba
rychlý nákup bez čekání
čistý a moderní obchod

Na nás se můžete
spolehnout

Vše, na co si teď
vzpomenete

jsme tu pro vás
osobní přístup
vždy čerstvé potraviny

široký sortiment
ﬁnanční servis
vše na jednom místě
káva s sebou

DO NOVÝCH
PRODEJEN
ŽABKA!
DO PRODEJEN
ŽABKA
V PLZNI A DOBŘANECH

Chcete podnikat v potravinách
bez investic a podnikatelského
rizika?
Co Vám nabízíme?

podnikání s vlastním týmem
prodejnu v moderním designu včetně
zařízení
zázemí silného a zkušeného partnera
zajištění logistiky
marketingovou a provozní podporu
neplatíte nájemné a spotřebu energií

Požadujeme zkušenosti s provozem potravin a samostatnost!

Chcete se dozvědět více?

Zaujala Vás naše nabídka?

Navštivte naše webové stránky

Zašlete svůj životopis
na e-mail: franchising@izabka.cz

www.izabka.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

PONOŽKY VOXX
A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ
(prádlo, kapesníky)

SÝKORA KOVO s.r.o. Plzeň
přijme ihned:
ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE
z důvodu rozšíření výroby pro pracoviště
Plzeň, Starý Plzenec
				
- zkušenosti v oboru výroba a montáží
- praxe min. 5 let
- znalost výkresů, samostatnost, flexibilita
Informace na tel:
777 88 11 22, 777 759 763
Email: martina.sykorova@centrum.cz

Jindřiška Vávrová
Náměstí T.G.M., Dobřany
Najdete nás také na facebooku: Ponožky Dobřany Vávrovi

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ZÁŘÍ 2014 (do 14. 9. dovolená)
PO

15. 9.

14 - 17

ST

17. 9.

14 - 17

PÁ

19. 9.

9 - 12

ST

24. 9.

14 - 17

PÁ

26. 9.

14 - 17

ÚT

30. 9.

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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Plzeň - Borská pole

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

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

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

31,- !
2,70 !
ks

od

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

Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace,
λD ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, d 900 – 350 cm
m2 od

50,

50

!

39,-

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

135,-/ m2

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

8,- !
ks od

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

S tímto kupónem získáte
při nákupu nad 300,- Kč
pracovní rukavice
jako dárek

ZDARMA!

KE KAŽDÉMU BALENÍ
PIVO ZDARMA

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská)
Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí do 30. 9. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Platnost
kupónu
do9.30.
9. 2014
Platnost
kupónu
do 30.
2014
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY - ZO DOBŘANY
Kandidáti do Zastupitelstva města Dobřany
v komunálních volbách 10. – 11. listopadu 2014
Vážení voliči,
v právě končícím volebním období jsme se snažili prosazovat body z volebního programu, tak jak jste si je
přáli Vy. Jakkoli se to může zdát zvláštní, ale čtyři roky v politice jsou velmi krátkou dobou. I proto bychom
rádi pokračovali v rozdělané práci. Naše heslo je „Bezpečné, krásné, prosperující a nezadlužené město
Dobřany“, město, kde každý najde místo pro oddech, kulturu nebo sport.
Chceme se zasadit o zrušení ubytovny v Sokolovské
ulici
Chceme rozšířit kamerový systém u škol a dětských
zařízení včetně dohledu policie a zřídit nové přechody
u Benziny a Žabky včetně jejich osvětlení

Josef Šefl, vedoucí střediska
Chceme udržet děti u sportu a zajistit finanční
podporu tělovýchovných organizací a opravit stávající
sportovní areály
Chceme zjednodušit čerpání grantových programů
Chceme rozšířit lavičky a koše se sáčky na psí
exkrementy a zároveň posílit kontroly jejich úklidu

Dr. Ing. Václav Milota, důchodce
Chceme konečně odvodnit garáže v Plzeňské ul.
při souběhu s novou lokalitou pro bydlení
Chceme do konce volebního období realizovat
odkanalizování Šlovic a projekčně připravit
zasíťování Vodního Újezda
Chceme dokončit kompletní rekonstrukci ul.
Stromořadí

Libor Žďánský, OSVČ
Popovídat si nejen o těchto tématech s námi můžete na té nejlepší zmrzlině v regionu – U hřiště a to
24. 9. 2014 od 15:30 do 17:00. Diskutující mají jednu zdarma.
Jelikož to myslíme s plněním volebního programu vážně a mám rád výzvy, jako lídr kandidátky se
zavazuji, že budu-li zvolen, přestanu kouřit. Pokud to poruším, tak odstoupím. Josef Šefl

Pokud Vás naše témata zaujala, volte kandidátku č. 3

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

Slovo lídra kandidátky
Vážení občané,
čtyři roky mohou být někdy dobou krátkou, jindy naopak. V komunální politice je to doba, kdy se noví zastupitelé zorientují v problematice města a zapojí se
do práce. Z tohoto důvodu se program ČSSD na následující čtyři roky může zdát někomu krátký, ale věřte, že každý splněný bod je výsledkem kompromisů a
politické tolerance. V době širokého spektra kandidujících a vládnoucích politických stran není možné splnit vždy vše, co bychom společně s vámi chtěli. Česká
strana sociálně demokratická se vždy snažila dávat takové sliby, které bylo možné dodržet. Jak se nám to daří, můžete posoudit pouze vy, občané.
Chtěl bych vás jménem ČSSD, místní organizace Dobřany, a jménem všech kandidátů požádat, abyste neignorovali komunální volby a především abyste přišli k
volebním urnám. Je zbytečné kritizovat a nadávat, pokud jste se zřekli práva volby, která může ovlivnit život v našem městě. Když se ohlédneme zpět do historie,
byli to právě sociální demokraté, kteří boji za volební právo věnovali velké úsilí.
Pokud se rozhodnete volit ČSSD, tedy číslo 4, věřte, že se naši kandidáti budou snažit o naplnění všech výše uvedených bodů programu.
S přáním zdraví a spokojeného života pro všechny občany Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu
Ladislav Terelmeš

Co jsme vám slíbili pro volební období 2010 – 2014

SPLNĚNO
 dostavba koupacího biotopu
 rozšíření stávajícího kamerového systému ve městě
 podpora výstavby supermarketu na katastru města
 celková rekonstrukce MŠ Stromořadí
 dostavba víceúčelového zařízení ve Šlovicích
 výstavba dětského hřiště ve Vodním Újezdu








definitivní dokončení kanalizace a chodníků v lokalitě Hvízdalka
pokračování ve víceleté akci „Revitalizace sídliště Pančava“
příprava nových rozvojových lokalit města
pokračování v rekonstrukci ul. Stromořadí
stálá finanční podpora TJ, spolků a organizací aktivně působících ve městě
příprava nových rozvojových lokalit města

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
 výstavba nízkoprahového centra pro mládež
Sociální služba řešící volný čas dětí v Dobřanech pracuje a působí v čp. 282 na Náměstí T.G.M. Bohužel nový objekt, v jehož prostorách by bylo
možné provozovat i jiné zájmové aktivity, např. příměstský tábor, se zatím z finančních důvodů nepodařilo vybudovat.
 úprava Martinského parku dle připraveného projektu
Tato akce probíhá a město Dobřany získalo dotaci na tento projekt. Cílem je zkulturnění lokality Martinský vrch a návrat k využití tohoto prostoru, který sloužil našim předkům k výletům a vycházkám.
 výstavba domova pro seniory v návaznosti na stávající DPS
Akce nebyla realizována především pro nedostatek investičních finančních prostředků ve státním rozpočtu v rámci ministerstva práce a sociálních
věcí. V žádném případě nechceme z tohoto bodu ustoupit. Cílem je, aby dobřanský občan mohl zůstat ve svém městě po celý život, nepřetrhal
sociální vazby, a to i když je v takovém zdravotním stavu, kdy rodina není schopna se o něj postarat.
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 odkanalizování Šlovic
	
Také v tomto případě je hlavním důvodem nedostatek finančních prostředků v rozpočtu města a pro získání prostředků z jiných zdrojů je část
Šlovice malou aglomerací.
 dořešení chodníků v Dobřánkách
	
V této lokalitě je problém s pozemky, které vydražila firma Sepa Credit se sídlem v Ostravě nad Plzeňským krajem. Z tohoto důvodu je město
Dobřany omezeno v jakékoli činnosti na těchto pozemcích.
NESPLNĚNO
• úplné ukončení motoristických aktivit v lokalitě Šlovický vrch

O co budeme usilovat ve volebním období 2014 – 2018

Bezpečnost:
 další rozšiřování bezpečnostního kamerového systému
 zlepšování kvality chodníků i v okrajových částech města
 oprava ulice Loudů před budovou MŠ, zajištění dopravního omezení za účelem větší bezpečnosti v tomto prostoru
 podpořit řešení dopravní situace před budovou 1. stupně ZŠ z důvodu zajištění bezpečnosti dětí před začátkem vyučování a při odchodu dětí ze školy
 v návaznosti na změnu zákona ohledně příspěvku na bydlení v maximální míře omezit ubytovací kapacity pro nepřizpůsobivé občany na katastru města
 p
odpora sociální služby „sanace rodiny a streetwork“, řešící kontakt a konkrétní pomoc problémovým rodinám i jednotlivcům v rámci zanedbávání péče,
a funkčnosti rodin a prevence nebo řešení situace závislých na návykových látkách
Doprava:
 zefektivnění parkování v sídlišti Pančava - vyznačení parkovacích míst zejména v ulicích F. X. Nohy, Loudů, Husova, Sokolovská
 úprava komunikací v prostranství u garáží v Plzeňské ulici
 kultivace prostoru v Lipové ulici naproti ZUŠ a knihovně, vytvoření parkovacích míst, místo pro kontejnery s tříděným odpadem
Sport a volný čas:
 pokračování ve výkupu dotčených pozemků a další výstavbě cyklostezky a in-line dráhy
 rekonstrukce sportovního areálu pod nádražím
Kultura a školství:
 zachování kulturních akcí ve stejném rozsahu jako v současné době a podpora nových
 obnovení trhů na Náměstí T.G.M.
 trvala podpora školství a spolkové činnosti ve městě
Životní prostředí:
 dokončení lesoparku Martinská stěna
 definitivní úprava Šlovického vrchu
 rozšíření počtu kontejnerových stání

OPĚT PO ČTYŘECH LETECH před Vás předstupujeme
a žádáme o podporu v letošních komunálních
volbách.
ZLEVA: Radek Bláha, Barbora Smolová, Jan Pokorný, Josef Baumruk, Jan Soukup,
Marek Drdáček, Judita Soukupová, Jan Černický, Michaela Hlaváčová,
Martin Jiříček, Michal Šašek, Vladimír Divíšek, Renáta Divíšková a Jan Smola

V uplynulých letech jsme aktivně hájili přání svých voličů
a vystupovali na veřejných jednáních vždy věcně.

CO CHCEME?
• Zvýšit bezpečnost v Dobřanech.
• Nadále podporovat sportovní akce a spolky, které se zaměřují na spolupráci s mládeží.
• Komplexněji řešit dopravní situaci v sídlišti.
• Podpořit pořádání různorodějších kulturních akcí (divadelní představení, hudební vystoupení různých žánrů).
• Snad se nám konečně podaří prosadit již několikrát slibovanou rekonstrukci komplexu garáží v Plzeňské ulici.
Naši současní zastupitelé aktivně vystupovali v současném volebním období na toto téma již několikrát.
Bez podpory dalších politických stran a uskupení nemůže být rekonstrukce prosazena.
• Podpořit zabezpečení parku pod nádražím proti možnému vstupu do vozovky a usilovat o jeho větší využití popř. i zahrnutí
do komplexu sportovního areálu.
• Zahájit diskuzi o možném sportovním využití Šlovického vrchu například i pro čtyřkolky.
Úplný volební program budou kandidáti ODS kolportovat osobně do Vašich poštovních schránek.

Děkujeme za podporu
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2014/2015
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ DOBŘANY
Kroužky budou zahájeny v týdnu od
15. 9. 2014. Přihlášení do kroužků provádí paní Vítová v kanceláři na 2. stupni
ZŠ od 7.00 do 15.30 hodin, nebo telefonicky 377 972 515.

Kroužek č. 1
Výtvarný – kreslení (pro 1. - 5. ročník)
Vedoucí: Klinkovská
Kdy: pondělí 14.00 – 15.30 hodin
Cena: 970 Kč
Kde: 2. stupeň ZŠ
Tento kroužek pracuje tři roky a má již několik úspěchů,
např. čestné uznání v soutěži Evropa ve škole za obrázek Co Čech to muzikant. Kreslení bude na 2. stupni,
pokud dítě chodí do školní družiny, může být po obědě
předáno (na základě oznámení vychovatelce) přímo
paní Klinkovské před budovou 2. stupně.
Kroužek č. 2
Dramatický (pro 1. – 9. ročník)
Vedoucí: Tomášková
Kdy: po domluvě
Cena: 840 Kč
Kde: 1. stupeň ZŠ
Žáci nacvičí divadelní představení. První informační
schůzka v pondělí 8. 9. od 17.00 hodin na 1. stupni.
Kroužek č. 3
Malí šikulové (pro 1. – 5. ročník)
Vedoucí: Machová
Kdy: středa 13.30 – 15.30 hodin
Cena: 1. 570 Kč
Kde: 2. stupeň ZŠ
V kroužku budeme tvořit ze skla, plastu, dřeva, papíru,
vlny... Výrobky si děti odnesou domů. V ceně kroužku
je započítána i cena materiálu a potřebných pomůcek.
Kroužek je dvouhodinový (74 hodin za rok). Pokud dítě
chodí do školní družiny, může být po obědě předáno
(na základě oznámení vychovatelce) přímo paní Machové před budovou 2. stupně.
Kroužek č. 4
Malí šikulové (pro 1. – 5. ročník)
Vedoucí: Machová
Kdy: středa 16.00 – 18.00 hodin
Cena: 1. 570 Kč
Kde: 2. stupeň ZŠ
V kroužku budeme tvořit ze skla, plastu, dřeva, papíru,
vlny... Výrobky si děti odnesou domů. V ceně kroužku
je započítána i cena materiálu a potřebných pomůcek.
Kroužek je dvouhodinový (74 hodin za rok).
Kroužek č. 5
Vystřihovánky
Vedoucí: Machová
Kdy: pátek 13.30 – 14.30 hodin
Cena: 1. 106 Kč
Kde: 2. stupeň ZŠ
Budeme nejen vystřihovat, ale i tvořit modely zvířat,
aut, letadel, prostorové objekty, zkoušet architekturu
apod.... V ceně je i speciální papír, kopírování, lepidla ...

Kroužek č. 6
Šachový (pro 1. – 6. ročník)
Vedoucí: Hájek
Kdy: pondělí 14.30 – 15.30 hodin
Cena: 950 Kč
Kde: 2. stupeň ZŠ
Kroužek č. 7
Keramika pro dospělé
Vedoucí: Šindelářová
Kdy: vždy první sobotu v měsíci, 14.00 – 18.00 hodin
Cena: 970 Kč
Kde: 2. stupeň ZŠ
Náplň: práce s hlínou, základy technik, které postupně
účastníci uplatní ve vlastní tvorbě užitných, ale i prostorových objektů (mistička, krmítko, vázy, svícny...).
Maximální počet účastníků je 10, osobní přístup ke
každému.
První dílna 4. 10. na 2. stupni ZŠ od 18.00 hodin.
Za školní rok bude odpracováno 32 hodin.
Materiál a výpal v ceně.
Kroužek č. 8
Cvičení žen
Vedoucí: Tomanová
Kdy: pondělí, čtvrtek 19.00 – 20.00 hodin
Cena: 870 Kč
Kde: 2. stupeň ZŠ
Kroužek č. 9
Zumba
Vedoucí: Tomanová
Kdy: úterý 19.00 – 20.00 hodin
čtvrtek 20.00 – 21.00 hodin
Cena: 870 Kč
Kde: 2. stupeň ZŠ
Kroužek č. 10
Florbal (pro 1. – 3. ročník, chlapci i dívky)
Vedoucí: Hajšman
Kdy: středa 16.30 – 18.00 hodin
Cena: 1.190 Kč
Kde: 2. stupeň ZŠ

Kroužek č. 13
Origami
Vedoucí: Čejka
Na výstavě Dobřanské pohledy návštěvníky zaujala
technika origami (loď, drak). Je možnost jednorázového kurzu, nebo pravidelného kroužku, kde se touto
technikou naučíte pracovat.
Zatím zjišťujeme předběžný zájem. V případě zájmu
kontaktujte nezávazně paní Vítovou, svolali bychom
informační schůzku.
Další nabídka:
Cvičení tai chi
Vedoucí: Šindelářová
Kdy: úterý 18.00 - 19.30 hodin
Cena: 1.000 Kč za začátečnický kurz, který je od 7. 10.
2014 do 30. 1. 2015
Kde: Církevní gymnázium Plzeň
Cvičíme sestavu 108 cviků pro zdraví, na začátečníky
navazuje cvičení pro pokračující, které vedou cvičitelé
z Prahy (do Plzně dojíždějí). Bližší informace o sdružení najdete na stránkách www.taoist.cz (Praha).

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Vedoucí: Martin Sobotka
Pro: děti ze 2. – 4. tříd
Kdy: čtvrtek 16.00 hodin
1. schůzka: 11. 9.
Vedoucí: Helena Dvořáková
Pro: děti z 5. – 9. tříd
Kdy: pátek 16.00 hodin
1. schůzka: 5. 9.
Cena: 200 Kč

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI MS DOBŘANY
Vedoucí: Pavel Krákora (tel. 725 362 448)
Pro: děti od 1. třídy
Kdy: 1x měsíčně v klubovně
1x měsíčně vycházka o víkendech
Kde: POZOR! Nová klubovna v objekt čističky odpadních
vod v Plzeňské ul. (pod bývalými jatky)
Náplň: nauka o zvěři, kynologii, vycházky do přírody, zásady pobytu v přírodě, sázení stromků,
v zimě přikrmování, apod.

Kroužek č. 11
Technický (pro 5 - 9. ročník)
Vedoucí: Simbartlová
Kdy: úterý 14.00 – 15.30 hodin
Cena: 0 Kč – tento kroužek je financován z projektu
Regiopopulár
Kde: 2. stupeň ZŠ

1. informační schůzka: 16. 9. v 16.00 hodin v klubovně
1. vycházka: 28. 9. v 8.00 hodin od klubovny

Kroužek č. 12
Historický (pro 6. – 9. ročník)
Vedoucí: Hlaváčová, Eisenhammerová, Bardounová
Kdy: úterý 14.00 – 15.00 hodin
Cena: 0 Kč – tento kroužek je financován z projektu
Obrazy historie regionu
Kde: 2. stupeň ZŠ
Pátrání po osudech dobřanských pamětníků a zaniklých obcích v oblasti bývalých Sudet (rozhovory, sběr
fotografií, tvorba projektové knihy, exkurze).

Vedoucí: Zdeněk Skála (tel. 728 933 769)
David Šefl (tel. 604 334 827)
Pro: děti do 15 let
Kdy: čtvrtek 16.00 - 17.00 hodin
Kde: klubovna, Plzeňská 1048
Náplň: nauka o rybách, praktická výuka rybolovu,
poznávání přírody
1. informační schůzka: 11. 9. v klubovně

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE MO DOBŘANY
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SPOLEK BUDULÍNEK
Aktivity spolku BUDULÍNEK provozující
MATEŘSKÉ CENTRUM v Dobřanech
pro období září - prosinec 2014
DOPOLEDNÍ AKTIVITY (HERNA)
Klub Budulínek – dopolední herna s krátkým programem
Pro: děti ve věku 1,5 – 3 let s rodiči
Kdy: pondělí 9.00 – 11.00 hodin
Cena: 35Kč/vstup nebo předpl. 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: L. Korotvičková, tel. 724 352 063
Začínáme 22. září 2014
Cvičení Batolat
Pro: děti ve věku 1 – 2 roky s rodiči
Kdy: středa 9.00 – 10.00 hodin
Cena: 250 Kč (10 lekcí)
Informace a přihlášky: B. Sýkorová, tel. 777 579 795
Začínáme 24. září 2014
Strollering (bude upřesněno)
Pro: maminky s kočárky
Kdy: čtvrtek dopoledne
ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)
Klub Lištičky – odpolední herna s malou pohybovou

Kdy: úterý 16.30 - 17.30 hodin
Cena: 360 Kč
Informace a přihlášky: H. Petrová, tel. 774 813 894
Začínáme 16. září 2014
Sebeobrana pro děti
Základní kurz sebeobrany
10 lekcí praktické výuky + závěrečné hodnocení, max.
počet 20 dětí
Pro: děti 6. – 9. tříd ZŠ
Kdy: středa 16.00 – 17.00 hodin
Cena: 300 Kč
Lektoři: Karel Fojtík, Rudolf Kortus
(www.rukasebeobrana.cz)
Přihlášky u paní Vítové v kanceláři na 2. stupni ZŠ,
tel. 377 972 515
Začínáme 17. září 2014
Cvičení s liškou
Pro: děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů
Kdy: čtvrtek 17.00 – 18.00 hodin
Cena: 390 Kč
Informace a přihlášky: V. Duchková, tel. 776 124 174
Začínáme 18. září 2014
Provoz MC je přerušen během státních svátků a školních prázdnin – v případě změn – individuální domluva s lektorkami jednotlivých aktivit.

a výtvarnou vsuvkou

Pro: děti ve věku 3 – 5 let, přijímáme i starší sourozence, s rodiči
Kdy: pondělí 16.00 – 18.00 hodin
Cena: 35Kč/vstup nebo předpl. 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: V. Kulová, tel. 777 699 138
Začínáme 22. září 2014

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

Hravá angličtina (začátečníci)
Pro: děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů
Kdy: úterý 16.30 - 17.30 hodin
Cena: 410 Kč
Informace a přihlášky: M. Kofroňová, tel. 723 852 362
Začínáme 17. září 2014

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

Hravá angličtina (pokročilí)
Pro: děti ve věku 4 – 6 let bez rodičů
Kdy: středa 16.30 – 17.30 hodin
Cena: 350 Kč
Informace a přihlášky: A. Palkosková
Informační schůzka pro rodiče: 24. 9. v 16.30 hodin
Začínáme 1. října 2014

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

Pískání pro zdraví
Pro: děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů
Kdy: od října – bude upřesněno v průběhu září
Informace a přihlášky: L. Moravcová, tel. 732 741 989
ODPOLEDNÍ AKTIVITY (tělocvična ZŠ – I. stupeň)

TENISOVÁ AKADEMIE (pro školní rok 2014/2015)

Cvičení s Budulínkem
Pro: děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči

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

Aktuální novinka – herna na stejném místě, ale ve větším prostoru – přijďte, uvidíte
Těšíme se na Vaši návštěvu!! Lektorky MC

Tenisová akademie při Tenisové hale v Dobřanech
přijímá přihlášky dětí na výuku tenisu pro sezónu
2014/15. Přijímáme děti ve věku od čtyř let. Podrobnosti a další informace u hlavní trenérky Pavlíny Šmatové, tel. 702 063 002, nebo na recepci Tenisové haly
v Dobřanech, Přeštická 1268, případně na webových
stránkách www.dobrany.tenishala.cz

Přihlášky podávejte nejlépe do 10. září 2014 z důvodu
rozdělení dětí do skupin a sestavení rozvrhu tréninkových hodin. Akceptujeme i přihlášky podané po tomto
termínu. Zahájení kursů je od pondělí 22. září 2014.

CVIČENÍ VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY I STARŠÍ ŽENY
Kde: tělocvična ZŠ - I. stupeň
Cena za 12 lekcí: 400 Kč (33,30 Kč/hod.)
Při jednotlivých platbách 50 Kč/hod.
Na první hodinu si přineste: míček-owerbool, podložku,
obuv, oblečení na cvičení a láhev s vodou.
První hodina je ukázková a je zdarma. Přijďte si vyzkoušet, zda vám bude cvičení vyhovovat.
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová
Zahájení: čtvrtek 18. 9. v 19.00 hodin
Cvičíme do 18. 12.

VELKÉ AKTIVITY PRO MALÉ
Pro: děti mezi 5. – 8. rokem
Kdy: pondělí 16.15 – 17.15 hodin
Kde: tělocvička ZŠ - I. stupeň
Cena: 850 Kč
Náplň: základy atletiky, gymnastiky, tance, strečinku,
her a nejen to...
Informace a přihlášky: tel. 607 683 993
Kapacita omezena!
Těší se na Vás a hodinu povede Petra Levorová

DOBŘANSKÁ JÓGA
DYNAMICKÁ JÓGA MIX (zdravé fitness cvičení)
Kdy: pondělí 17.30 hodin
FYZIO-REHA CVIČENÍ (cvičení pro všechny)
Kdy: pondělí 18.30 hodin
HATHA JÓGA (propojení těla a mysli)
Kdy: středa 19.00 hodin
Kde: tělocvička ZŠ - I. stupeň
Bližší informace: tel. 607 683 993
Přijďte si vyzkoušet cvičení na otevřené hodině již
v září za 60 Kč.
Cvičením Vás s úsměvem provede lektorka a terapeutka Petra G. Levorová
Kurzy začnou v týdnu od 15. 9.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO JEZDECKÉHO ODDÍLU
Rehabilitační jezdecký oddíl TJ-Slavoj v Dobřanech
Kde: Luční ulice
Náplň: výuka anglického ježdění pro začátečníky i pokročilé, sportovní výcvik pro pokročilé, vyjížďky do přírody, individuální lekce
Pro děti do 12 let – Dětský klub Koník
Informace: tel. 777 230 487
www.tj-slavoj.webnode.cz
V areálu v Luční ulici jsme denně mimo čtvrtka vždy od
15.00 hodin.
S výcvikem začínáme v září.

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
IDA
11. 9. ve 20:00 hodin

(USA, akční, 103 min, přístupný od 15 let,
titulky, režie:Robert Rodriguez)

(Polsko, drama, 80 min, přístupný, titulky,
režie: Pawel Pawlikowski)

Než se osmnáctiletá novicka Anna stane
jeptiškou, musí navštívit svou jedinou žijící příbuznou Wandu, o jejíž existenci neměla dosud ani tušení. Ukazuje se, že teta
Wanda je bývalá zapálená komunistka
a soudkyně, která v 50. letech posílala na
smrt kněze a další odpůrce režimu. Nečekané setkání nasměruje Annu na cestu
za odkrytím rodinného tajemství, svého
židovského původu a svého pravého jména, Ida. Cynická, životem protřelá, avšak
vlastním svědomím stíhaná Wanda je
v mnohém pravým protikladem Idy, která
během společného pátrání poprvé zakouší pokušení vnějšího světa: jazzovou
hudbu, svobodu a možnost zamilovat se.
Vstupné: 80 Kč

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY
VÁS ZVE
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

Je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwight (Josh Brolin) hloubá, na kolik
způsobů to v životě zvoral, a co by dal za
to, kdyby dostal šanci začít znova s čistým štítem. Vtom mu zavolá jeho osudová žena Ava (Eva Green) a požádá ho, aby
jí ochránil před násilnickým manželem.
Dwight však netuší, že Ava má úplně jiné
úmysly.
Marv (Mickey Rourke) se probudí na
dálnici, obklopen několika mrtvými těly,
a ani za nic si nemůže vzpomenout, kde
se tam vzal.
Sebevědomý gambler Johnny (Joseph
Gordon-Levitt) chce v pokeru porazit
největšího padoucha ve městě, senátora
Roarka. Zahrává si ale s nebezpečným
mužem a události se vymknou kontrole.
Striptérka Nancy (Jessica Alba) se jen
těžce vyrovnává se smrtí Johna Hartigana (Bruce Willis) a je odhodlaná pomstít
ho za každou cenu.
Vstupné: 110 Kč/130 Kč (3D)

12. 9. v 17:00 hodin
(USA, animovaný, 102 min, přístupný, dabing, režie: Chris Wedge)

Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, taková je Mary, která prožije dobrodružství,
o jakém se jí nezdálo ani v nejdivočejším
snu! Po návratu do rodného domu se snaží sblížit se svým otcem Bombou, který
se jí odcizil. Svérázný a roztržitý profesor
Bomba je posedlý zkoumáním pozoruhodné civilizace drobných lesních mužíčků žijících v lesích. Mary dochází trpělivost. Poté, co se kouzlem ocitne v tomto
podivném lesním společenství, je ovšem
nucena svůj pohled přehodnotit. Pokud se
chce dostat zpátky domů, musí partičce
zábavných zelených postaviček pomoci,
uvěřit v jejich tajuplný svět a zachránit ho.
Vstupné: 30 Kč

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH
VRAŽDIL
12. 9. ve 20:00 hodin
19. 9. ve 20:00 hodin (3D)

TŘI BRATŘI
14. 9. v 10:00 hodin
(ČR, pohádka, 90 min, přístupný, režie:
Jan Svěrák)
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim
mohli předat hospodářství. Sourozenci při
svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah,
nečekaných příhod a snad také láska...
Děj filmu, včetně známých a oblíbených
písniček, které ve filmu zazní, pochází
z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Vstupné: 130 Kč

CHLAPECTVÍ
18. 9. ve 20:00 hodin
(USA, drama, 166 min, do 12 let nevhodný,
titulky, režie: Richard Linklater)

pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až
čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž sestava
herců a tvůrců, aby natočila další střípek
do jedné životní mozaiky.
Mason (Ellar Coltrane) je sympatický šestiletý kluk, který po rozvodu rodičů žije
se starší sestrou Sam (Lorelei Linklater)
a mámou (Patricia Arquette). S tátou
(Ethan Hawke) se ale obě děti pravidelně vídají a mají s ním kamarádský vztah.
Taková je Masonova výchozí životní situace, z níž se vydává vstříc pubertě, dospívání a dospělosti. Po cestě míjí spousty známých a přátel, prvních a druhých
lásek, konfliktů a usmiřování se sestrou
a matkou a dalších životních křižovatek,
které všichni tak důvěrně známe.
Vstupné: 100 Kč

hrdinu? Je ním astronaut Scorch Supernova, expert na nebezpečné záchranné
mise, u kterých mu nenápadně pomáhá
jeho super inteligentní bratr Gary. Když
na vesmírné stanici zachytí volání SOS
z obávané Temné planety Země, Scorch
neváhá ani minutu a vydá se vstříc neznámému světu v hlubinách vesmíru.
Gary se ho snaží varovat, ale marně.
Scorch se chytí do pasti a skončí v rukou
lidí, kteří s ním nemají nejlepší úmysly.
Garymu nezbývá nic jiného, než vymyslet dokonalý plán útěku z planety Země,
aby zachránil Scorche a všechny jeho
mimozemské přátelé.
Vstupné: 100 Kč

METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D
26. 9. ve 20:00 hodin

POŠŤÁK PAT
19. 9. v 17:00 hodin
21. 9. v 10:00 hodin
(VB/ USA, animovaný, 88 min, přístupný, dabing, režie: Mike Disa)

Nebýt nového protivného šéfa, Pat by
možná napořád roznášel zásilky sousedům ve své idylické vesničce. Jenže šéf
mu zatrhne rodinný výlet k moři a Pat je
rozhodnutý udělat cokoli, aby ji na vysněný výlet do Itálie mohl vzít. Dokonce
i přihlásit se jako zpěvák do televizní
talentové soutěže, kam ho samozřejmě
provází i jeho nerozlučný kocour. Záhy
se ukáže, že Pat umí stejně dobře zpívat
jako nosit dopisy.
Z Pata je najednou hrdina a hvězda, jen
ne pošťák. Jeho povinnosti má zatím
plnit elektronický dvojník, robot zvaný
Patbot, doprovázený robotím kocourem
Fredbotem. Jenže v době, kdy se Pat
snaží o úspěch v showbusinessu, Patbot napáchá v Zelené Dolině spoustu
nepravostí, které jeho sousedé a přátelé
omylem připisují jemu samotnému. Pár
rozbitých okenních tabulek je mezi nimi
to nejmenší...
Vstupné: 100 Kč

(USA, hudební/akční, 92 min, do 15 let nevhodný, titulky, režie: Nimród Antal)

Legendární americká kapela Metallica
přináší na plátna kin zcela nový filmový
zážitek. Film s názvem, odkazujícím na
stejnojmennou píseň z Black Album, sleduje mladíka Tripa (Dane DeHaan), který
na živém koncertě skupiny musí splnit
nebezpečnou tajnou misi. Kulisami jeho
příběhu je jeden z nejlepších koncertů
Metallicy ve vyprodané aréně.
Tento jedinečný projekt v sobě spojuje
filmový příběh a velkolepé živé záběry
z koncertu jedné z nejpopulárnějších
a nejvlivnějších rockových kapel v historii. Filmovému divákovi přináší neopakovatelný a vzrušující 3D zážitek, který
díky oslňující pyrotechnice, propracovaným jevištním scénám a obrazem snímaným najednou 24 kamerami, nemá na
plátně obdoby.
Vstupné: 120 Kč

Na říjen chystáme:
7 trpaslíků, Andělé všedního dne, Dům
kouzel, Drákula: Neznámá legenda,
Škatuláci a další

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
26. 9. v 17:00 hodin
28. 9. v 10:00 hodin

Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka chtěl režisér Richard Linklater
natočit co nejpoctivěji, i proto na něm

(USA/Kanada, animovaný, 89 min, přístupný, dabing, režie: Callan Brunker)
Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni,
kteří mají dokonce svého národního

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

INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. Máje 1 300

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
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

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

Odběry krve - NOVINKA

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY
KRVE
kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek
6:00 - 12:00

Diabetologie

Ordinace očního lékaře - NOVINKA

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: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí, úterý
7:30 - 16:30
středa, čtvrtek
6:30 - 13:00
pátek
6:30 - 12:00

Gynekologie - odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Náměstí T.G.M. 282
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:30 - 18:00
čtvrtek
7:30 - 14:00
pátek
7:30 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:30 - 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.

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

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

MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny (do 31. 12. 2014):
středa
6:30 - 7:30
14:00 - 18:00

Praktický zubní lékař

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

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

Oční optika - NOVINKA (od 17. 9. 2014)
Dagmar Strejcová
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
www.optikastrejcova.cz
Provozní doba:
středa
9:00 - 17:00
pátek
7:30 - 15:00

náběry
ordinace

(od 17. 9. 2014)
MUDr. Kateřina Košťáková
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

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

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

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz

pondělí, úterý
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
čtvrtek
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00
V pátek odpoledne je operační den.

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
8:00 - 14:30
pátek
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 - čtvrtek 9:00 - 12:15 13:00 - 17:00
pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00
sobota, neděle
13:00 - 17:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Městská knihovna

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

satrova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý
7:30 - 11:00 13:00 - 15:00
středa
7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
pondělí
12:00 - 17:00
úterý, čtvrtek
12:00 - 15:00
středa
9:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa
8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
čtvrtek		 12:00 - 15:00
pátek
8:00 - 11:00

Knihovna Šlovice (Centrum Šlovice)
Výpůjční doba a internet pro veřejnost:
středa
16:00 - 18:00
Knihovna Vodní Újezd (Vodní Újezd 66)

Výpůjční doba a internet pro veřejnost:
středa
18:00 - 19:00

