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Svojsíkův závod

Více informací o této akci se dočtete na straně 18.

Penny Market otevírá nové logistické centrum v Dobřanech
Dne 16. 5. 2014 se uskuteční slavnostní otevření nového centrálního skladu společnosti Penny
Market v Dobřanech, ulice Osoblaho. Výstavba celého objektu trvala necelých osm měsíců a práci
zde najde více než 150 nových zaměstnanců.
Přijďte se podívat do prostor logistické centrály společnosti Penny Market. Rádi Vás přivítáme v pátek
16. 5. 2014 od 16:00 hodin. Těšit se můžete na komentovanou prohlídku zázemí skladu zakončenou
ochutnávkou výrobků ze sortimentu PENNY.

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
je to zvláštní pocit psát, když nevíte, zda listy dorazí všem.
Je to otravné řešit potřetí jako redakce stejné téma.
Je to zlomyslné, že noviny s omluvou na úvodní straně nedorazí k těm, kterým pošta nedoručila už předminulý měsíc.
Přitom listonoši byli vždy pilířem státu, platilo to už za
Rakouska, jak by řekla babička. Přiznám se, že se cítím podivně v zemi, která takto nakládá se svým státním podnikem.
Člověk chápe, že doba vážených a strnulých poštovských úřadů je pryč, že psaní se valí spíše přes počítačovou síť a vůbec,
že přizpůsobit se době je nutné, ale změna neznamená nutně
zmatek.
Hledáme proto i jiné možnosti jak zajistit, že se noviny
nebudou válet v bytovkách u kaslíků jako letáky. Svěřila se
mi technická redaktorka Lenka, jak je jí z takového pohledu
smutno, tolik práce to dá...
Pošta si je vědomá toho, že nedoručila na těchto adresách,
protože omylem listy roznesla i do firem.
Pokud na seznamu nejste a stejně Vám listy nedošly, prosím, ozvěte se:
ul. Osvobození = 934 - 940;
ul. Protifašistických bojovníků = 565, 660, 941 - 947
a žlutý domek, který nemá č.p. ani schránku;
tř. 1. máje = 256, 824, 895, 955, 623, 473, 406 - 2x,
ubytovna, 637, 705, 401;
ul. Sokolovská = 714/715, 472, 670, 699, 735, 805,
853, 716;
ul. Tylova = bytovka se 6 byty, 682
ul. Palackého = 684 (Pech), 742, 485 - 6 bytů, 1045 - 2x,
519 - 2x, 611, 638, 693 - 3x
Všimněte si, jak příhodně pošta seznam seřadila, v květnu
oslavíme osvobození od fašismu, po kterém vznikl i kult bitvy
u Sokolova, předtím ještě 1. máj... Palacký v květnu zemřel,
jen ten Josef Kajetán sem zapadá pouze okrajově, ve svém
Rozervanci odsoudil životní postoje Máchy a především jeho
Máj.
Přejme poště, ať je příště seznam prázdný a před červnovým
vysvědčením si trochu poupraví známky, jinak propadá!
Martin Sobotka

Dobřany spojí s Plzní flamendrbus
Dobřanské vinobraní, beerfest či oblíbený Radbuzafest se
mohou stát pro návštěvníky z Plzně ještě lákavějšími, stejně
jako budou pro lidi z Dobřan dostupnější nesčetné akce, jimiž
žije o pátečních a sobotních nocích Plzeň. Ve čtvrtek 1. května
totiž vyjíždí na svou trasu nová noční autobusová linka N91,
která spojí Plzeň, Dobřany a Chlumčany.
„Říkáme jí familiérně flamendrbus a bude jezdit v noci z pátku
na sobotu a ze soboty na neděli a také v noci na státní svátky.
Vyjede pět minut po půlnoci z Chlumčan. V Dobřanech bude
mít čtyři zastávky včetně Šlovic. Ve tři čtvrtě na jednu dojede
k plzeňskému autobusovému nádraží. Zpátky vyjede pět minut
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před druhou a v Dobřanech bude těsně před půl třetí,“ říká starosta Dobřan Marek Sýkora, který zavedení nové autobusové
linky inicioval. Inspirací mu byl podobný spoj, který začal jezdit
zhruba před rokem na trase Plzeň – Chotěšov.
„Naším specifikem ovšem je, že autobus pojede nejdřív do
Plzně a pak teprve z Plzně. Zajistíme tak pohodlnou, levnou
a bezpečnou dopravu jak Plzeňanům, kteří přijedou za kulturou
nebo za dobrým jídlem a pitím do Dobřan, tak i našim obyvatelům, kteří míří za vyžitím do Plzně,“ zdůrazňuje Marek Sýkora.
Proto má linka N91 na své trase také klíčovou zastávku U Mrakodrapu, kde se sjíždějí všechny noční spoje.
Nízkopodlažní spoj bude fungovat v režimu standardních
nočních linek. „To znamená, že lidé budou nastupovat výhradně předními dveřmi, aby řidič mohl případně příliš opilé jedince
vykázat. Platit bude běžné jízdné včetně možnosti využít čipovou kartu ČSAD či Plzeňskou kartu podle předplacené zóny
nebo k placení,“ dodává Zbyněk Hupák z ČSAD. Plné jízdné
mezi Dobřany a Plzní vyjde na 26 korun, studenti zaplatí dvacetikorunu.
Noční linku N91 bude provozovat ČSAD autobusy Plzeň, Dobřany a Chlumčany na její provoz přispějí po 42 tisíci korunách.
Do konce roku linku čeká zkušební provoz. Poté budou získané
zkušenosti vyhodnoceny.
Další informace poskytne starosta Dobřan Marek Sýkora, tel.:
606 390 375, starosta Chlumčan Jiří Kučera, tel.: 602 650 617
a za ČSAD sekretariát společnosti, tel.: 377 263 674.
Markéta Čekanová
tiskový servis

ZPRÁVY Z RADNICE
Informace o nezbytných uzavírkách komunikací v souvislosti
s investiční výstavbou ve městě a jeho okolí
Uzavírka: prodejna PENNY a nové zdravotní středisko
Výstavba multifunkčního objektu prodejny PENNY a nového
zdravotního střediska pro město Dobřany je v plném proudu.
Pravděpodobný termín dokončení bude do poloviny měsíce
srpna letošního roku s tím, že prodejna sítě Penny bude otevřena již od druhé poloviny měsíce srpna, zdravotní středisko
zahájí svůj plný provoz později (předpoklad je od měsíce října
letošního roku).
V souvislosti se stavbou bude ve druhé polovině měsíce května
provedena výstavba kanalizace a úprava komunikace na třídě
1. máje včetně nového povrchu v úseku od křižovatky do ulice
Spojovací až po kruhový objezd.
Právě z těchto důvodů musí být na nezbytně nutnou dobu (cca
deset dnů) omezen provoz na komunikaci tohoto úseku třídy
1. máje, a to vždy úplnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu.
Je jisté, že tato uzavírka způsobí nemalé dopravní komplikace a čekání řidičů v kolonách na kyvadlový průjezd vždy
pouze v jednom směru. Nicméně původní návrh na celkovou
uzavírku komunikace a stanovení náhradní objízdné trasy
z kruhové objezdu do ulice Nová, následně do ulice Stromořadí a Sokolovské byl městem Dobřany jako vlastníkem těchto
komunikací zamítnut, uvedený úsek je nevhodný pro nemalý nápor dopravy, zejména těžké nákladní dopravy. Prosím
občany města o toleranci a trpělivost při realizaci tohoto stavebně a dopravně nelehkého kroku, který je ale pro výstavbu
celého objektu nezbytný.

Uzavírka části ulice Lipová
Obdobně prosíme o toleranci při dočasné maximálně desetidenní uzavírce části ulice Lipová ústící do třídy 1. máje (od
ústí ulic Lipová – Stromořadí), a to z důvodu finálního napojení přilehlých objektů soukromých vlastníků na plyn, které
bude prováděno přímo ve vozovce. Zde technicky nejde využít
kyvadlovou dopravu a úsek musí být zcela uzavřen. Náhradní
objízdná trasa bude ulicemi Jiráskova – Stromořadí – Široká
– třída 1. máje. Uzavírka bude probíhat v termínu poslední
týden v květnu a první týden v červnu letošního roku.

Uzavírka železničního přejezdu směr Chlumčany
Z důvodu opravy železničního přejezdu P877 u Chlumčan
na železniční trati Plzeň-Železná Ruda-Alžbětín žkm 80,645
(známého jako přejezd „U Elišky“) na silnici číslo II/18036
vedoucí z Chlumčan do Dobřan realizovaný Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, bude ve dnech 10. 6.
2014 od 8:00 hodin do 11. 6. 2014 do 19:00 hodin zcela uzavřena komunikace II/18036 vedoucí z Chlumčan do Dobřan.
Náhradní objízdná trasa povede v tomto čase po silnicích
III/10035 (Chlumčany – „Kaolinka“ – Jiráskova ulice v Dobřanech) a III/18040 (obec Chlumčany – Chlumčany – Kaolinka)
vedoucích přes obec Chlumčany a město Dobřany.
Město Dobřany svá stanoviska k těmto nezbytným uzavírkám
podmínilo skutečností, aby nebyly realizovány ve stejných
časech. Děkujeme občanům za trpělivost při těchto dopravních komplikacích.
Marek Sýkora
starosta města

Než koupíte filtr na pitnou vodu…
V poslední době přibývá případů, kdy se v domácnostech
v Dobřanech objevují podomní prodejci, kteří nabízejí lidem
kontroly kvality pitné vody z kohoutku. Pomocí nejrůznějších
pokusů a reklamních triků se je pak snaží přesvědčit, aby si
koupili jimi nabízené filtry na pitnou vodu.
V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že pokud je nemovitost
napojena na veřejný vodovod, jedná se vždy o chráněný zdroj
vody se stálou kontrolou její kvality, kterou ze zákona zajišťuje
provozovatel dotčeného vodovodu. Nejinak je tomu i v Dobřanech. Kvalita vody patří mezi pravidelně sledovaná kritéria koncesní smlouvy uzavřené v roce 2012 mezi městem a společností
ČEVAK a případné porušení podléhá peněžní sankci.
Požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou
stanoveny zákonem, ve výjimečných případech jsou limity povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,
tedy krajskou hygienickou stanicí.
Společnost ČEVAK provádí ve svých akreditovaných laboratořích ročně několik tisíc chemických a mikrobiologických vyšetření vody v provozovaných obcích. Veřejné vodovody kontroluje
i krajská hygienická stanice. Pokud má zákazník o kvalitě vody
nějaké pochybnosti, může se obrátit na ni nebo i přímo na pracovníky provozního střediska Dobřany.
Jiná situace může vzniknout v případech, kdy lidé odebírají
vodu z vlastní studny. Voda z takovýchto zdrojů může obsahovat například zvýšené množství železa, manganu a často
i dusičnanů. Je pouze na rozhodnutí majitele, zdali se rozhodne
vodu ze studny ještě upravovat.
Odběratel, u jehož dveří zazvoní člověk nabízející odběr vody,
má hned několik možností, jak si ověřit, že se skutečně jedná
o pracovníka vodárenské společnosti ČEVAK a. s.
Ve většině případů přijedou viditelně označeným autem
s logem firmy. Na sobě mají firemní oblečení. Zároveň jsou
povinni prokázat se firemní průkazkou s fotografií. Na firemním
průkazu je zároveň uvedeno i číslo občanského průkazu a naši
zaměstnanci se v případě požádání musejí prokázat i občanským průkazem.
Více informací: Josef Šefl, vedoucí provozního střediska Plzeňsko,
tel: 602 478 351

Katalog dobřanských spolků
Vážení zástupci dobřanských spolků,
jako předseda Komise pro spolky a grantový dotační titul si
Vás dovoluji oslovit s prosbou o spolupráci v souvislosti s přípravou katalogu dobřanských spolků. Jedná se o dlouhodobě
plánovaný záměr, jehož výsledkem bude přehled spolků působících v Dobřanech. Zejména v něm budou uvedeny kontaktní údaje a také stručný popis činnosti daného spolku včetně
uvedení práce s dětmi a mládeží. Takovýto přehled pak usnadní všem rodičům orientaci při výběru zájmového kroužku pro
jejich děti. Spolky, na které se nám podařilo zajistit kontakty,
budou rovněž osloveny prostřednictvím hromadného e-mailu.
V případě Vašeho zájmu je formulář rovněž ke stažení v aktualitách na webových stránkách města Dobřany s tím, že je třeba
jej vyplnit a doručit elektronicky na e-mailovou adresu: milotova@dobrany.cz do 15. 6. 2014. Děkuji a věřím, že všechny dobřanské spolky této příležitosti k vlastní prezentaci využijí.
Ing. Radek Bláha
předseda komise
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Projekty k podpoře pro rok 2014 vybrány
Grantový dotační titul města Dobřany je již tradiční, jedenkrát ročně vyhlašovanou záležitostí, na kterou je z rozpočtu města Dobřany uvolňována částka ve výši 250.000 Kč. Opět budou podpořeny projekty zaměřené na veřejně prospěšné společenské aktivity,
přičemž se jedná převážně o sportovní, kulturní a vzdělávací akce neziskových organizací. V letošním roce bylo podáno celkem 22
velmi kvalitně zpracovaných žádostí, a proto všichni žadatelé na realizaci svých projektů získají podporu, o jejíž výši rozhodla
Rada města Dobřany na doporučení Komise pro spolky a Grantový dotační titul města Dobřany. Z důvodu velkého počtu přijatých
žádostí, které dohromady požadovaly finanční příspěvek ve výši 308.260 Kč, však bylo nutné některé žádosti finančně krátit tak,
aby bylo uspokojeno co největší množství projektů určených zejména pro děti a mládež. Rovněž mohu sdělit, že častým důvodem
pro krácení požadované výše grantu byly nepřiměřené náklady v rámci předloženého rozpočtu některých žadatelů. Přehled podpořených projektů naleznete v níže uvedené tabulce.
Ještě bych rád zmínil, že v rámci celkem šesti oblastí podpory grantového dotačního titulu v posledních několika letech nejsou
předkládány projekty, které by se týkaly oblasti cestovního ruchu, turistiky a dále environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání.
Proto potenciální žadatele prosím, aby v příštím roce zkusili předložit inovativní projekty, které by byly zaměřeny právě na tyto
nevyužité, avšak velmi podstatné oblasti. Také mi dovolte, abych poděkoval členům komise pro spolky a grantový dotační titul za
jejich výborně odvedenou práci a rovněž samotným žadatelům za jejich kvalitní projekty.
Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany

Seznam podpořených žádostí 2014
Číslo

Žadatel

Předmět žádosti

Výše dotace

01/V/2014

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany

„A jedeme dál...“ - příměstský letní tábor

02/VA/2014

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany

Mikulášský maškarní karneval

8 000,00

03/S/2014

TJ Dobřany - Pétanque club

JUNIOR CUP

5 500,00

04/S/2014

TJ Dobřany - oddíl fourcrossu

Velká cena Dobřan ve fourcrossu/4x

05/VA/2014

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Poslední a první zvonění

06/V/2014

ZO ČSOP Dobřany

Zábor MOP v Polánce

14 000,00

07/VA/2014

Myslivecké sdružení Dobřany, o. s.

Myslivecký den pro děti a veřejnost

17 960,00

08/S/2014

TJ Dobřany - oddíl badmintonu

Otevřené turnaje badmintonu pro děti - 2014

09/V/2014

CB Dobřany - kuželkářský klub o. s.

Letní kuželkářské soustředění

17 340,00

10/S/2014

TJ Dobřany - tenisový oddíl

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

18 000,00

11/K/2014

Římskokatolická farnost Dobřany

Projekty Římskokatolické farnosti v Dobřanech

6 000,00

12/S/2014

Sdružení nezávislých Dobřany

Cena města Dobřany v BOS žactva

8 000,00

13/S/2014

TJ Dobřany - oddíl volejbalu

BRADA CUP 2014 (volejbalový turnaj smíšených družstev)

4 000,00

14/V/2014

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

Letní tréninkové soustředění

13 000,00

15/V/2014

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

Tréninkové soustředění v Přimdě

10 880,00

16/S/2014

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

Souboj měst - hokejbalový celodenní turnaj dětí a mládeže

14 000,00

17/V/2014

Budulínek, o. s.

Kurz sebeobrany pro děti

7 000,00

18/K/2014

Budulínek, o. s.

Velikonoční jarmark

3 200,00

19/V/2014

Budulínek, o. s.

Letní příměstský tábor pro děti

20/VA/2014

Budulínek, o. s.

Budulínkova stezka pro děti

21/K/2014

Johan, o. s.

Dětský divadelní tartas 2014 (přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů

27 000,00

22/VA/2014

Rehabilitační jezdecký oddíl TJ Slavoj Plzeň

Dětský den Po stopách dragounů

12 200,00

Celkem
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17 000,00

15 600,00
3 900,00

8 000,00

14 420,00
5 000,00

250 000,00

ZPRÁVY Z RADNICE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Tak odpovídám
Nepatří sice k mým zálibám psát do novin jakékoliv informace, ale na článek pí Havlíkové uveřejněný v minulém čísle
jsem se rozhodla reagovat. Svoji odpověď shrnu do tří základních bodů tak, aby byla přehledná pro více i méně zasvěcené
čtenáře.
Tak tedy nejprve k vzájemným právním vztahům: společnost
SLUŽBY Dobřany s.r.o. byla založena v roce 2000 a jejím vlastníkem je Město Dobřany se 100% účastí. Jinými slovy s.r.o.
podléhá jedině rozhodnutím valné hromady, kterou vykonává
Rada města Dobřany. Společnost je držitelem licence na výrobu
a rozvod tepelné energie v intravilánu města Dobřany, v současné době provozuje mimo výtopnu Pančava dalších patnáct
tepelných zdrojů po celém městě. Práce to opravdu není jednoduchá, o zodpovědnosti nemluvě.
V druhé části bych vzpomenula tzv. „špičku“. Ano jedná se
o běžný technický výraz, o němž pojednává Vyhláška MPO ČR.
č.194/2007 Sb. § 4, cituji: „Teplá voda je dodávána celoročně
tak, aby měla na výtoku u spotřebitele 45 °C až 60 °C, s výjimkou možností krátkodobého poklesu v době odběrných špiček
spotřeby v zúčtovací jednotce.“ V kupních smlouvách na prodej
tepelné energie je samozřejmě s odběrnou špičkou počítáno a je
tam uvedeno i rozmezí hodin, kdy k této špičce může dojít.
A v poslední části své odpovědi bych se ráda zmínila o prováděných investicích, modernizacích a rekonstrukcích tepelných sítí a technologických celků za posledních osm let. Vzhledem k stáří celého zařízení staré i nové výtopny Pančava bylo
postupně vyměněno více než 90 % tepelných sítí, byl propojen
zdroj výtopny Pančava se starou Pančavou, dále byla provedena
řada technických a technologických úprav v samotných kotelnách a v neposlední řadě přistoupeno k postupné likvidaci starých předávacích stanic, umístěných v jednotlivých bytových
domech, a jejich náhradu za nové moderní kompaktní předávací stanice. Společnost provozuje celkem 26 předávacích stanic,
z nichž je již 21 nových, další tři stanice jsou z hlediska životnosti ještě ve vyhovujícím technickém stavu, zbývá tedy realizovat dvě poslední stanice. Pro zajímavost uvádím, že běžná
životnost stanic se při velmi dobré údržbě pohybuje na hranici
13 let. Naše stanice vydržely 19 let jen díky spolehlivým servisním pracovníkům a obsluze stanic. Nic však nevydrží věčně
a hlavně jsou již velmi těžce k sehnání potřebné náhradní díly.
I přes tyto potíže se snažíme provoz zajistit, neboť společnost
vzhledem k chystaným změnám skutečně nemá pro rok 2014
uvolněné investiční prostředky na poslední dvě KPS.
Samozřejmě vím, že výpadky v dodávce teplé vody jsou nepříjemné, ale vězte, že přáním každého pracovníka obsluhy i přáním mým je mít klidný bezporuchový provoz, bohužel to však
občas není v našich silách.
Naše společnost v posledních letech neměla ani jeden výpadek dodávky tepelné energie, veškeré opravy i náhlé havárie
odstraňuje zejména v noci, nebo za provozu tak, aby to naši
odběratelé nijak nepocítili. Případ poruch v dodávce TV ve
vašem odběrném místě byl jediný. Nicméně vše je vždy řešeno
urgentně.
Věřím, že toto vysvětlení postačí nejen pí Havlíkové, ale i širokému okruhu dalších čtenářů.
V případě zájmu navštivte naše stránky:
www.sluzbydobrany.cz
Marie Dvořáková, DiS.
výkonná ředitelka
SLUŽBY Dobřany s.r.o.

Dne 1. června 2014
uplyne 30 let od úmrtí pana

Vladimíra Schovánka
Vzpomínají manželka Marie,
syn Jaroslav, vnoučata
Jaroslav, Kamil, Jakub,
Andrea a Veronika
s rodinami.

Dne 30. května
uplyne 5 let ode dne, kdy
nás při své oblíbené aktivitě, turistice, nečekaně náhle
navěky opustil náš drahý,
pan

V měsíci březnu oslavila
92. narozeniny paní Helena Špačková a 90. narozeniny paní Helena Nováková. V měsíci dubnu oslavila
91. narozeniny paní Miloslava
Šmídková. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany
přejeme do dalších let hodně
zdraví a spokojenosti.

Městské kulturní
středisko Dobřany
ve spolupráci s dalšími

František Fiala
Stále vzpomíná manželka
s celou rodinou. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.

místními organizacemi
vás srdečně zve na

DEN DĚTÍ
31. 5. 2014

Dne 18. května 2014
uplynou 2 roky, kdy nás
navždy opustil pan

Start:
ve 13:00–14:00 hodin
z informačního střediska
na Náměstí T.G.M.
Cíl na biotopu Kotynka.
V infocentru obdržíte
mapu, na které budou

Josef Maťha
Vzpomíná přítelkyně Jana
a rodina. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

vyznačena místa, kde jsou
připraveny soutěže.
Na každém stanovišti
dostanete malou dměnu.
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Park Martinská stěna
Příměstský
park
založený
patrně
některým
místním
okrašlovacím spolkem na rozlehlé stráni nad pivovarem
v Dobřánkách. Datum založení
ani autor není znám, zřejmě se
jednalo o dílo německy mluvících obyvatel města Dobřany.
Jitka Dlouhá, DiS.
Absolventka oboru Zahradní
a krajinná tvorba v ateliéru
Ing. Františka Smýkala, od
roku 2004-2008 pracovala
jako správce městské zeleně,
městský zahradní architekt na
MěÚ v Rokycanech, od roku
2008 dosud působí jako soukromá zahradní projektantka se zaměřením na projekci
krajinné a sídelní zeleně. Nejvýznamnější projekty: studie
Jiráskova náměstí v Plzni,
Firemní sídlo a výrobní hala
v Mníšku pod Brdy pro Ateliér Jana Brotánka – projekt
ekozahrady (kompletní projekt
oceněn jako Český energetický a ekologický projekt roku
2010), nová část městského
hřbitova v Rokycanech, projekt obecního parku u zámku
v Lužanech či studie barokní
úpravy Dolního náměstí ve
Městě Touškově.
Na Kamínku se naplno rozezněly motorové pily, někteří
lidé litují každého stromu
a mají dojem, že tento krajinářský záměr jde proti přírodě. K čemu je současné
kácení dobré?
Park Martinská stěna byl
doposud
velmi
zanedbán.
Patrně již od odsunu místních
německých obyvatel se o park
nikdo z hlediska sadovnické
péče nestaral. Vzniklo nám tím
území s porosty různého stáří,
hustoty a kvality. Při obnově
starého parku je základním
postupem obnovení původní
kompoziční kostry a zlepšení
stavu porostů. Proto - pokud
chceme území navrátit původní charakter a obnovit park, je
kácení bohužel nutnou součástí. Žádný strom však není
kácen bezdůvodně. Odstraňování stromů bylo pečlivě
zváženo a vybrány byly stromy
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provozně nebezpečné, nemocné, napadené škůdci, dřeviny
potlačující pro nás cenné dřeviny či takové, jejichž kořenový systém by byl úpravou
cest poškozen a znamenal by
fatální poškození stromu. Celkem se jednalo o 73 stromů ze
636 inventarizovaných. 90 %
kácených stromů byly věkovité akáty. Tyto stromy nebyly
v dobrém zdravotním stavu
a ohrožovaly provozní bezpečnost v parku. Akáty jsou problematické sice pevným, ale
zároveň křehkým dřevem,
které je ve vyšším věku, což
u těchto stromů bylo, napadáno patogeny a pod vlivem
zátěže často způsobuje odlomení části koruny. Projdete-li
se po parku, najdete v partiích
mimo cestu (hlavně na svazích
mezi bunkry a vyhlídkou) mnoho takových stromů se zlámanými větvemi v koruně a hnilobou ve kmeni. V místech, kde
nikoho neohrožují a zpevňují
svými kořeny prudký svah,
byly ponechány. U několika
stromů určených k odstranění jsme také nechali odstranit
korunu a ponechali torzo kmene a kosterních větví jako specifický biotop pro hmyz, ptáky
a houby. I u těchto ponechaných stromů můžete vidět hnilobu kmene a další defekty.
Největší kácení proběhlo na
dvou místech – na okraji
pole mezi kapličkou a mladou borovicovou monokulturou a u vyhlídky, v blízkosti
zbourané vojenské budovy.
V prvním případě byly odstraněny věkovité trnovníky akáty
a náletové dřeviny. Stromy byly
odstraněny z hlediska nevyhovujícího zdravotního stavu a
zde i současně z hlediska nízké
sadovnické hodnoty. Vzhledem
k tomu, že jde o původní cestu
do polí s pozůstatky ovocného stromořadí (roste zde velmi
stará hrušeň, jabloň a několik třešní), vadily zde trnovníky i z pohledu krajinářského.
Abychom se přiblížili původní
podobě krajiny, bude na jejich
místo vysázeno třešňové stromořadí.
V druhém případě většího rozsahu kácení šlo o odstranění

porostu v místě budoucí loučky u původní vyhlídky. Tento
prostor byl původně obecní
pastvinou, ze které se přirozenou sukcesí stal les. Z porostu byly vybrány perspektivní
stromy, ostatní stromy, převážně nemocné břízy, byly
odstraněny.
Jediný opravdu zdravý a pěkný
strom, který musel být v parku
odstraněn, byl modřín v blízkosti pomníku H. Lönse. Tento
strom rostl v prudkém svahu,
který zátěž neudržel, a došlo
k uvolnění kořenů, sesuvu,
náklonu kmene a k nebezpečí
spontánního pádu.
Lidé by se však měli připravit na nepříjemnou realitu, že
občasné kácení bude nutné
i v následujících letech. Mnoho stromů dožívá či je nemocných, a pokud rostou v blízkosti cest, stávají se opravdu
nebezpečnými. Nadějí je stávající perspektivní porost mladých stromků – buků, dubů,
hlohů a třešní.
Už jsme o tom psali mockrát,
ale projekt Martinská stěna
navazuje na předválečné
využití tohoto území jako
lesoparku a to, čemu se dnes
říká rekreační zázemí města.
Co z této doby zůstalo?
Především poznání, že předchozí generace měly velký a hlavně přirozený cit pro krajinu
a dokázaly dokonale hospodařit s jejím prostorem. V parku
Martinská stěna tvůrce naprosto nenásilně zhodnotil přirozenou krajinu zdůrazněním
členitého terénu s pískovcovými skalami a vytvořil atraktivní prostory, které dominují
kompozici parku – prostor pro
tanec a divadlo pod skálou
u pivovaru, vyhlídku nad srázem či korzo u „kostkovky“.
Původní vozové cesty se staly
jen další přirozenou součástí,
stejně tak jako prostor v blízkosti bunkrů, kde původně
stával obydlený domek.
Podle dosud dochované sítě
cest, výsadeb stromů, vyhlídek
na město a skvělé práci s terénem jde o velmi kvalitní dílo,
při jehož realizaci navíc nebyl
znehodnocen ani m2 úrodné

půdy. Naopak, lidé i krajina
parkem jenom získali. To, co
dnes provádíme s krajinou my
– všechny ty hrubé a znehodnocující zásahy - by naši předci asi těžko pochopili. Protikladem citlivého a hospodárného
zacházení s krajinou v Dobřanech na opačném konci města je současná stavba velkoskladu. To je opravdu hrubé
narušení krajinného rázu a
nevratné a nepochopitelné
zničení další orné půdy. Naši
předci uměli vstupovat do krajiny s citem a pokorou a uměli
s ní hospodařit. Stavět na orné
půdě bylo proti dobrým mravům. Lidé také tolik necestovali, nežili v takovém spěchu
a stresu, z televize se na ně
nehrnulo násilí, špatné zprávy,
neovlivňovaly je falešné idoly, a
tak měli prostor přemýšlet nad
místem – nad svojí krajinou,
kde trávili celý život, a podle
toho s ní pracovat. Ještě dnes
můžeme vyčíst, že park byl
původně rozdělen na několik
partií tak, aby si každý našel
to „své“ – tedy na část duchovní, odpočinkovou, zábavní
a „špacírovací“. Duchovní část
parku byla u kapličky. Čistý, tichý prostor s výsadbou
jírovců, lipovým stromořadím
vedoucím od Dobřánek ke
kapli a osázenými cestami do
polí a s výhledem na město.
Odpočinková partie se nacházela nad budoucím srdcem
parku (nad plochou s dnes již
neexistujícím domkem). Tvůrce zde nechal vysázet háječek
z lip, dubů, jasanů a javorů, do
kterého umístil lavičky (stále
tu jsou původní patky) a cestní síť orámovanou okrasnými
keři (ty jsou zde také dochovány). Lavičky byly orientovány
směrem na město. Vyvýšený
prostor skvěle umožnil krásný
výhled do luk a na řeku. Špacírovací – promenádní část byla
u „kostkovky“. Původní promenádní trasa je zde téměř dokonale zachovaná. Stejně tak
jírovcové stromořadí vysázené
od pískovcového lomu podél
cesty a dále pak nad korzem
až ke „kostkovce.“ Poslední
– zábavní část byla umístěna
strategicky u bývalého pivova-
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ru, pod krásnou pískovcovou
stěnou. V její blízkosti můžete
najít původní schůdky, patky
po lavičkách, sklípek na pivo
vytesaný do pískovcové stěny
a pomník. Rovný prostor pod
stěnou sloužil podle pamětníků pro tanec za doprovodu
živé hudby a pro představení
ochotnického divadla. Plocha byla od silnice odcloněna
výsadbou lipového stromořadí
a živého plotu z šeříků, které
zde do dnešních dnů pracně
bojují o své místo v podrostu
stromů.
Má takový lesopark i nějakou
důležitou funkci pro krajinu,
nebo jde jen o uspokojení
zájmu lidí, které láká uklizený les?
Před založením parku byla
funkce stráně užitková. Fungoval zde lom, nad pískovcovým srázem se pásl dobytek
a stromů zde proto bylo ve
srovnání s dnešním stavem
velmi málo. Založením parku
okrašlovacím spolkem došlo
k silnému omezení hospodářské činnosti a k výsadbě stovek stromů (naši předci v tomto nešetřili – např. Zalesňovací
a okrašlovací spolek pro Prahu
a okolí, jeden z nejvýznamnějších okrašlovacích spolků v
Čechách, dal po dobu svého
trvání podle zápisků vysázet
téměř milion stromů a keřů).
Vznikl tak důležitý vegetační krajinný prvek, který tvoří
vhodné prostředí pro ptactvo
a zvěř, zlepšuje mikroklimatické a biologické poměry, vyrovnává tepelné poměry, zvyšuje objem kyslíku, uchovává
a zvýrazňuje kulturní charakter krajiny a zvyšuje estetickou kvalitu území. Osázením
prudkých strání se také o něco
zmenšila půdní eroze.
Najdou se zde nějaké opravdu cenné stromy či další
rostliny?
Na plochách původního parku (tedy mimo sukcesí zalesněných obecních pastvin) se
nachází velké množství stromů
- veteránů, které jsou cenné
tím, že jsou vlastně specifickým biotopem pro obrovské

množství hmyzu, hub a ptactva. Nejvýraznějším stromem
parku je javor u bývalého
domku v místech budoucího
srdce parku. To je opravdu
výjimečný strom, který by si
zasloužil stát se památným
stromem. Hodnotné jsou oba
jírovce u kapličky, nepřehlédnutelný je statný dub u jasanovo-lipového háječku nad
srdcem parku a krásný statný
buk pod srázem u jírovcového
stromořadí.
Škoda je prostoru nedaleko
kapličky osázeného borovicovou monokulturou. Původní
travnatý porost s roztroušenými mladými doubky, hlohy
a šípkovými růžemi obsahoval
mnoho bylinek.
Vzniká něco spíše nového,
nebo se přísně držíte snahy
o obnovení toho, co zde bylo
před válkou?
To, co zde vzniklo před válkou,
bylo, jak jsem již zmínila, kvalitní dílo. Cílem je obnovení
původního, ale současně projekt přináší výrazné nové prvky.
Obnovit přísně původní podobu
nelze. Neznáme ji totiž přesně
a neznáme ani historii parku.
Byla zřejmě odsunuta spolu
s Němci a dosud nikdo neprojevil potřebu vnímat a znát
historii, která je snad uložena
někde v archivech v Německu. Jedinou informací, kterou
máme k dispozici, je letopočet
na pomníku – 1934 a zřejmě název místního spolku St.
Hubertus, který sem pomník
umístil a možná byl i jeho
zakladatelem. Žádné informace
o něm bohužel nemáme.
Zcela původní zůstává cestní síť, a to ze dvou důvodů
- je velmi dobře a přirozeně
vytvořena a nové trasy cest v
kořenech vzrostlých stromů
by navíc znamenaly zbytečné
kácení a zásahy. Rovněž všechny původní prvky – pomník,
vyhlídka, schůdky zůstanou
zachovány. Nového ale přibude
poměrně dost. Cílem projektu
je sice obnovit původní park,
ale nedržet se každého detailu.
Důležitější je udržet atmosféru
místa.
Martin Sobotka

Co nového na Martiňáku?
(na pokračování - březen 2014)
O tom VELKÉM, co se děje na Martiňáku, jste se určitě dočetli nebo dočtete v rozhovoru s Jitkou Dlouhou, DiS., autorkou
projektu obnovy lesoparku Martinská stěna. Chci zde jen připomenout pracovně rekreační dopoledne v sobotu 29. 3., kdy
se nás sešlo kolem dvaceti a společnými silami jsme vyčistili původní popraviště od náletových dřevin. Dělo se tak již
podruhé a naše snažení završil o pár dní později pan Kubelka
terénní úpravou za pomoci bagru. Moc děkujeme. Popraviště
bylo vybráno z toho důvodu, že není součástí probíhajících
úprav parku, ale bude s parkem propojeno obnovenou polní
cestou.
Po posezení u ohýnku a svačině jsme se vydali na okružní cestu parkem, abychom zjistili, co vše se již změnilo. Je
toho hodně a hodně změn ještě nastane, ale jsme za ně rádi
a věříme, že budou vítané široké dobřanské veřejnosti. Držme
si palce.
Za iniciativní skupinu
Jaroslav Šedivý

Lesníci připravili dětem v parku herní prvky

Nové perspektivy - cesty čekají na úpravy
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PAMĚŤ DOMOVA
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2.světovou válkou, za války
a po válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událost a cení si jejich vstřícnosti
a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových
stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

Paní Blanka Ulrichová
Díl 3.

(v předchozím dílu jsme se dozvěděli o práci na zahrádce, lidových zvycích, zdravotní péči i práci na dobřanské cihelně ...)
Německé osídlení v Dobřanech
Kolik Němců tu žilo během
války?
Většina Čechů se vystěhovala
do vnitrozemí, do Prahy, do
Beřkovic do léčebny a podobně. Hledali práci a jejich místa
nahradili Němci. Hodně Němců bylo také ve Vstiši a Chotěšově, ale nevím, kolik přesně.
Všichni jsme se snažili s nimi
vyjít v dobrém.
Jak na vás působilo německé obyvatelstvo?
Pro mě to bylo velmi tragické,
protože jsem neuměla němčinu. Někteří Němci byli přívětiví, že se s nimi dalo jednat, ale
zase byli někteří, kteří nám
nadávali, že jsme Češi.
Jak jste vnímala změny
názvů ulic a obchodů?
Pro mě to nebyla žádná velká
změna, protože bylo v němčině všechno a já už ji pomalinku začínala chápat. Dobřany
se jmenovaly Wiesengrund.
Uměli vaši rodiče německy?
Neuměli, jen nějaké tu a tam
slovo. Proto mě nemohli ani
učit.
Jak jste vycházeli s Němci
před válkou?
Já jsem se s nimi moc nesetkala, až v té první třídě, až
začala ta válka, tak jsem se
s některými těmi dětmi znala, třeba když jsme se chodili potom koupat. Ale s rodiči
jsem nikdy nepřišla do styku,
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jenom s těmi českými. A s
rodiči paní Noskové se znali
dost mí rodiče a moje sestra, která byla asi stejně stará
jako ona, se spolu kamarádili
a já za nimi lezla - špión.
V německé škole
Byla tady zřízená německá
škola?
Ano. Byla to budova dnes již
1. stupně ZŠ na náměstí. Česká škola byla budova dnešní
hudební školy a na dnešní
2. stupeň chodili Češi i Němci.
Bylo to v 39. roce, když moji
rodiče uvažovali, abych chodila do školy do Chlumčan,
protože tam byla česká škola. Ale oni nám zakázali do
chlumčanské školy chodit.
Měla jste v německé škole
nějaké kamarády?
Jistě, protože tam byla i česká
děvčata. Měla jsem kamarádku, která tady dnes už taky
není, a moje maminka kamarádila s její maminkou a chodily spolu na to pole k sedlákovi. Taky jsou tu dnes ještě
ti moji němečtí spolužáci, ale
já se s nimi už nebavím, protože ti mi ubližovali třeba tím
nadáváním ve škole. Nadávali
nám „české svině“. Člověk se
pak cítil takový méněcenný
a jakoby tam nepatřil. Proto
se jich Češi stranili.
Nadávali jste i vy německým spolužákům?
My jsme se moc bránit
nemohli, protože oni tady měli
navrch.

Vy jste vůbec nekomunikovala s německými dětmi?
Vůbec, když poznali, že jsem
Češka, tak hned na mě byli
zlí.
Takže jste se nikdy neobořila na Němce?
Ne. A víte, že tu dvě žijí, které mi nadávaly, a když je
potkám, tak je mi všelijak.
Jedna spolužačka byla starší.
Teďka jsme vám dobrý, tenkrát jste nám nadávali.
Jaký byl váš normální školní den?
Podobný
tomuto.
Někteří chlapci se také protivili
německým učitelům. Tenkrát
se trestalo rákoskou.
Byly ve škole nějaké vyučovací předměty, které se
dnes už neučí?
Já myslím, že se učilo všechno, co se dnes učí. Já myslím,
že se tu tenkrát učilo všechno, asi všechno.
Náboženství jste tam neměli?
Náboženství tam bylo, na to já
jsem nechodila, když bylo náboženství, tak jsem musela jít
ze třídy ven. Nechtěli, abych
tam byla. A když jsem chodila do 1. třídy, jen dokud byla
česká třída, tak jsem přišla
domů a říkala jsem, že jsme
zase měli toho hodného učitele, který nám vyprávěl pohádky, a on to byl farář. A ten,
když jsem tam chodila, tak mě
nevyhnal odtamtud, to bylo

ještě, než začala válka, takže
jsem měla vždycky radost, že
nám vykládá pohádky.
Kolik dětí bylo obvykle ve
třídě?
Nás tam bylo dost, nějakých
25 určitě.
Jaké jste měla učební
pomůcky, psací náčiní, sešity, knihy? Vzpomenete si
na nějaké učitele nebo učitelky?
Já jsem měla tabulku v 1.
třídě, k tomu byla houbička s hadříčkem a říkalo se
tomu gifl, to bylo jako tužka
a to jsme měli na jedné straně udělané linky a na druhé straně to bylo hladké,
takže do těch linek jsme se
učili psát, aby to bylo rovné
- ta písmena, a když jsme to
udělali špatně, tak jsme to
vymazali a zase znovu jsme
to tam napsali. Takže takhle
jsme se začínali v první třídě
učit, takhle na tu tabulku.
Za války jsme se potom učili
už normálně. Ty pomůcky, to
byly tužky a mívali jsme pera
a inkoust v lavici, v kelímcích
a to jsme si tam namáčeli a to
byly pak kaňky!
(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

KULTURA

František Václavovič
Cesta z města - dřevořezby
KNIHY PRO DĚTI

NEJLEPŠÍ FOTBALOVÉ FINTY
Překročení, křížový kop, trik s podrážkou - světoví fotbalisté a fotbalistky okouzlují fanoušky
svými ohromujícími triky. Tato kniha představuje největší hvězdy světového fotbalu a prezentuje nejdůležitější techniky. Přiveďte svou
hru na vyšší úroveň. Driblujte, přihrávejte
a střílejte jako profesionálové!

Výstava v Dobřanské galerii potrvá
do 25. května 2014.

MANDYS Pavel: 2x101 knih
První sbírka nejvlivnějších a nejoblíbenějších
českých i světových knih pro děti. Kniha je
nejobsáhlejším literárním rádcem a průvodcem světové literatury na našem trhu. První průvodce světem nejlepších knih pro děti
a mládež je tady!

DANESHVARU Gitty: Monster High
Nová Monster parta je tu! Zbrusu nová série,
říznutá trochu hororovým motivem.
Rochelle Goylová, Venus McFlytrapová a Robecca Steamová nastupují na Monster High, světově proslulou školu pro příšery. Nejsou tu ale
jediní nováčci, do profesorského sboru přibyla
okouzlující zaříkávačka draků Sylphia Křidélková a její armáda trollů.
MÍKOVÁ Marka: Mrakodrapy
Mrakodrapy jsou podivuhodné domy. Ční až do mraků, mají
tolik pater a místností a žije v nich taková spousta lidí. To by
bylo, aby se v nich neděly věci, jaké by se v mrňavém domečku
sotva mohly stát. V mrakodrapech se zkrátka nikdy nenudíte…
KNIHY PRO DOSPĚLÉ

GEIGER John: Faktor třetího člověka
Nejpozoruhodnější příběhy lidí, jimž se na pokraji
vyčerpání a smrti podařilo přežít.
Autor knihy poutavě líčí slavná i méně známá dobrodružství 20. století a zároveň analyzuje pozoruhodný, pro běžného člověka nepochopitelný jev,
díky kterému se řadě lidí podařilo přežít.

HŘIVŇÁKOVÁ Lenka: Průvodce moderním
světem pro dědečka a babičku
Příručka pro každého seniora! Být starým neznamená být odstaven od informací. Kniha seznamuje srozumitelným způsobem dědečky a babičky s terminologií a nástrahami současného světa.
Pomáhá se lépe zorientovat ve spleti podvodných
obchodních nabídek pofiderních prodejců a pseudoslev, lépe čelit pokusům o okradení. Doplněno
o užitečné kontakty na organizace pomáhající seniorům.

LÁSKA A ČAS
Povídky o vznikajících lidských vztazích, o tom, že
téměř vždycky existuje naděje najít životního partnera.

LEHANE Dennis: Dotek temnoty
V ulicích Bostonu řádí sériový vrah, jehož výběr
obětí zdánlivě postrádá smysl. Je zvrácený, brutální, nepředvídatelný. A hlavně – posledních dvacet let sedí za mřížemi…
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KULTURA

ˇ
DOBRANSKÉ
MÁJOVÉ
SLAVNOSTI 24. 5. 2014
NOC S ANDERSENEM 2014
Noc s Andersenem je jedna z akcí, kterou české knihovny usilují o zájem dětí a dětské čtenářství.
V pátek 4. dubna 2014 se setkaly v Městské knihovně Dobřany postavy z pohádek a příběhů pro děti.
Společně jsme navštívili Káčko a jeho zákulisí, pekli buřty,
četli, hráli hry a povídali si o knížkách. Naše večerní setkání se
vydařilo a těšíme se na další ročník.
Alena Sloupová
Městská knihovna Dobřany

PROGRAM
• 13:00 Průvod městem zakončený na dobřanském náměstí
• 14:00 Dobřanské bábinky • 14:30 Malý Vozembach • 15:00 Velký Vozembach
• 15:30 Meteláček z Plzně • 16:00 Sluníčko z Rokycan
• 17:00 Rožmitálská Venkovanka • 19:00 Cimbálová muzika Kapura
 bohatá nabídka občerstvení (trdla, langoše, grilované ryby, sýry,...)  rukodělné stánky

Pořadatelé akce:
Město Dobřany, Městské kulturní středisko Dobřany,
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a jezdecký klub Wartov

Městské kulturní
středisko Dobřany

Selky a chlapíci, dobřanský chasnící,
slečny a paničky, dobřanský babičky,
dědkové, strejci, tetičky s vejci - prostě všichni Dobřaňácí,
přespolní i Plzeňácí:
nechte práce, nechte řečí, vemte děti, ať nebrečí....

a připojte se k našim májovníkům do krojovaného
průvodu!!!!
Vstupenkou mezi naše malé i velké muzikanty a zpěváky
je pouze oblečení, které alespoň s přimhouřením jednoho
očka připomíná lidový kroj:)
Sejdeme se v sobotu 24. května 2014 ve 12:45 před hasičskou zbrojnicí.
Těšíme se na vás - vaši Vozembaši

Travesti revue Techtle Mechtle
31. 5. 2014 od 19:00 hodin
Káčko Dobřany
vstupné: 240,- Kč předprodej,
na místě 260,- Kč
Vstupenky na představení si můžete
zakoupit online na
www.kacko.cz nebo v infocentru
na náměstí v Dobřanech
od 15. 4. 2014.
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KULTURA

Pozvání od Římskokatolické
farnosti v Dobřanech
23. 5. 2014 – NOC KOSTELŮ 2014 v Plzni a okolí
Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti
a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností,
jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru, a každý si může
sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet,
ale nevnucovat a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům
pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.
Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím.
Přihlášeno je rekordních 115 kostelů a modliteben jen
v Plzeňské diecézi! Po celé republice je zaregistrováno více jak
1100 kostelů.
Noc kostelů se stala nejen příležitostí k tomu, aby se lidé
seznámili s kulturními památkami, ale také nabídla možnost
setkání, sdílení a zastavení na cestě životem pro hledání jeho
smyslu.
V pátek 23. 5. budou otevřeny brány a veřeje kostelů a modliteben. Taktéž i dobřanské kostely sv. Mikuláše a sv. Víta otevřou své dveře dokořán a pozvou v tento večer zájemce a občany
Dobřan a okolí na již IV. NOC KOSTELŮ. Zajímavý a pestrý
program pro Vás připravili farníci ve spolupráci s Městským
kulturním a informačním střediskem a za významné podpory
města Dobřany.
Za farnost se na Vás všechny těší
Blanka Machová, koordinátor Noci kostelů 2014

Kostel sv. Mikuláše
ROK RODINY
… představíme Vám farní rodinu a něco z jejího života ...

17:25		Slavnostní zvonění zvonů ze zvonice a úvodní
slovo.
17:30		Koncert PUDU - recitál pěveckého uskupení
dobřanských učitelů.
18:15		

Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše.

19:15		Výjimečná prohlídka farního úřadu včetně
KLAUZURY, výstava fotografií „Ze života farní
rodiny“.

DOBANSKÉ POHLEDY 2014
Vyhlašovatelé a pořadatelé:
Městské kulturní středisko Dobřany
a Základní škola Dobřany
Téma:

HRA

1. Výtvarná sout
(garantky soutěže: Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová)

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

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

2. Literární sout
(garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý)

Uzávěrka soutěže: pátek 30. 5. 2014
Soutěžní práce je možno osobně předat garantům
soutěží či v sekretariátu Základní školy Dobřany, příp.
zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618,
334 41 Dobřany – zásilku prosím označte výrazem
Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480
(MěKS Dobřany), či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).

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

17:30 – 19:30

20:00		Zakončení NOCI KOSTELŮ v Dobřanech v kostele sv. Mikuláše modlitbou a požehnáním.

Kostel sv. Víta
18:30		

Otevření kostela sv. Víta - přivítání

18:45		

Komentovaná prohlídka kostela sv. Víta

18:30 - 20:00

Stálá expozice „DOBŘANSKÉ BAROKO“

20:00		

Uzavření kostela sv. Víta

Doprovodný program:
•	Během celého večera bude na faře probíhat výstava fotek
„Ze života farní rodiny“, průřez historií.
•	Výstava farní Kroniky, komentovaná prohlídka farního
úřadu včetně klauzury.
•	Před Informačním centrem v Dobřanech - letáčky, pohle-

Vyhodnocení soutěže a výstava:

dy, prodej literatury, za špatného počasí v prostorách

Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek
13. 6. 2014 v 15:00 hodin v budově školní jídelny
ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni účastníci
soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky
nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná
veřejnosti v sobotu 14. 6. a v neděli 15. 6. od 10:00
do 16:00 hodin.

kostela sv. Mikuláše.
•	V prostorách farního úřadu bude otevřena „Čajovna
a kavárna“ s vynikajícími domácími koláčky a buchtami

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

„ Dětská rukodělná dílna“ ve farní místnosti,
pro celou rodinu - fara vedle České pošty.

3. Fotografická sout
(garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi)

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

od babiček z farnosti.
•

Interaktivní dětský koutek v prostorách farního úřadu.

•	V obou kostelech bude vždy někdo, kdo Vám rád zodpoví
Vaše dotazy a popovídá si s Vámi.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

GRATULUJEME
Janě Šístkové
k 1. místu v celostátním kole 19. ročníku pěvecké soutěže
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2014
a k 2. místu v 12. ročníku mezinárodní interpretační soutěže
PRO BOHEMIA OSTRAVA 2014 v sólovém zpěvu.

ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
13. 5. 2014 / 17.00 hodin / sál ZUŠ
Žákovský koncert
17. 5. 2014 / 14.00 hodin / městský sadový okruh
Proluka - Plzeň
Bavorské dny - české a německé folklórní skupiny
vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
20. 5. 2014 / 18:00 hodin / sál ZUŠ
Absolventský koncert (flétna)
M. Plšková, J. Krajčovičová
21. 5. 2014 / 18:00 hodin / sál ZUŠ
Absolventský koncert (klarinet)
J. Šístková, C. Kučera, D. Kraus
22. 5. 2014 / 17.00 hodin / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
vystoupí žáci ze třídy pí uč. D. Drechslerové
23. 5. 2014 / kostel sv. Víta Dobřany
Noc kostelů
vystoupí P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů)
23. 5. 2014 / kostel sv. Mikuláše Slovany - Plzeň
Noc kostelů
vystoupí Dětský orchestr ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
24. 5. 2014 / 13.00 - 20.00 hodin / Náměstí T. G. M.
Dobřanské májové slavnosti (2. ročník)
vystoupí malá a velká lidová muzika VOZEMBACH, lidový
soubor Meteláček Plzeň, lidový soubor Sluníčko Rokycany,
seniorský pěvecký a taneční soubor Dobřanské bábinky,
cimbálová muzika Kapura, Rožmitálská venkovanka
25. 5. 2014 / 16.00 hodin / kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích
Jarní koncert
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
výstava dětských prací výtvarného oboru
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

29. 5. 2014 / 19.00 hodin / sál ZUŠ
Jan Rada - housle, Petr Vacek - akordeon
1. 6. 2014 / 11.00 hodin / Lázeňská scéna - Šanovská mušle,
Teplice
Zahájení 860. Lázeňské sezóny v Teplicích
vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
2. 6. 2014 / 17.00 hodin / sál ZUŠ
Žákovský koncert
generálka na vystoupení v Brežici (Slovinsko)
3. 6. 2014 / 17.00 hodin / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
vystoupí žáci ze třídy pí uč. L. Telešnukové

Charismatický Filip Bandžak nadchl dobřanské publikum krásným zpěvem a dokonalým výrazovým projevem.
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3. 6. 2014 / 17.00 hodin / kulturní zařízení „Káčko“
Školní akademie
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a žáci MŠ Dobřany

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

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

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
do hudebního a tanečního oboru probíhá:

HUDEBNÍ OBOR – Dobřany
29. a 30. května 2014 (čtvrtek, pátek)
od 15.00 do 18.00, II. patro koncertní sál, ZUŠ Dobřany
HUDEBNÍ OBOR – pobočka Štěnovice
30. května 2014 (pátek)
od 15.00 do 17.00 hodin, učebna č. 308 I. patro, ZŠ Štěnovice
HUDEBNÍ OBOR – pobočka Chlumčany
9. června 2014 (pondělí)
od 15.00 do 17.00 hodin, třída 5. A., ZŠ Chlumčany
TANEČNÍ OBOR – Dobřany
28. května 2014 (středa)
od 16.00 do 18.00 hodin, III. patro taneční sál, ZUŠ Dobřany
Na zápis přijďte i se svým dítětem.
Hudební obor pro školní rok 2014 / 2015 otevřen v Dobřanech,
Štěnovicích a Chlumčanech.
Taneční obor pro školní rok 2014 / 2015 otevřen pouze v Dobřanech.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(28.-29. 3. 2014 Dům hudby, Konzervatoř Plzeň - klavír)
Aneta Vozárová
J. Vozár
		
Eva Švajcrová
J. Vozár
		
Jakub Kotlár
Z. Fryčková
		
Bára Plajnerová
J. Vozár
		
Anna Leová
E. Šmejkalová
		

1. místo s postupem
kategorie III.
1. místo
kategorie II.
1. místo
kategorie III.
2. místo
kategorie 0.
3. místo
kategorie VIII.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(5. 4. 2014 ZUŠ B. Smetany Plzeň - housle)
Marie Tomášková
J. Faltýnová
		
Erika Hessová
J. Faltýnová
		
Jiří Němeček
J. Odstrčil
		

2. místo
kategorie I. a)
3. místo
kategorie IV.
3. místo
kategorie II.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického
tance vyhlášené Ministerstvem kultury (3. 4. 2014 Klatovy)
taneční choreografie Vesmírná fantazie
Petr Stupka

P. Stupková

1. místo s postupem

Tomáš Stupka

Diplom za naplnění

Jan Beránek

tématu v choreografii

Lukáš Filip
František Šimek
taneční choreografie Svatojánské hraní
Alena Benediktová
Viktorie Millerová

P. Stupková

Diplom za jemný dívčí
taneční projev

Dominika Šrajerová
Klára Sýkorová
Adéla Bartoníčková
Adéla Hodanová
Anna Lukáčová
Kateřina Schleglová
Marie Tomášková
Adéla Kabátová
Anna Marie Klinkovská
Kateřina Baumruková
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Další Školní vědecký den na Základní škole
V pátek 28. 3. 2014 proběhl na ZŠ druhý Školní vědecký
den v rámci dvouletého projektu Populár z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jenž je zaměřen na
popularizaci technických oborů a strojírenství. K dalším z grantu podpořeným aktivitám patří především badatelské exkurze
a technický kroužek.
Realizační tým složený z učitelů a učitelek školy, vědeckých
pracovníků a pracovnic dobřanské firmy Comtes FHT s.r.o.
a vybraných žáků a žákyň 2. stupně v roli vědeckých asistentů

a asistentek připravil pro všechny žáky 2. stupně osm badatelských stanovišť a čtyři workshopy. Každý žák si mohl v badatelském bloku svého ročníku vybrat dvě různá stanoviště.
Více napoví následující fotoreportáž. Na doplněnou – chybí
stanoviště David Brewster, snímek dovnitř kaleidoskopu nebyl
technicky proveditelný. Zato si žáci mohli zhotovené kaleidoskopy odnést domů.
Děkuji všem, kteří ke zdaru Školního vědeckého dne přispěli.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č.
CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“.

Na stanovišti Sluneční soustava si žáci
vypočítali poměrné velikosti a vzdálenost
a potom sestavili model sluneční soustavy z různých plodů. Nic snadného!

V Bráně jazyků se žáci v pracovních
týmech zabývali tématem Kosmonautika. A jak jinak než anglicky!

Na stanovišti Dmitrij Ivanovič Mendělejev prováděli žáci plamenové zkoušky,
aby zjistili složení látek.

Science workshop – teoretické pracoviště
vedlo žáky k praktickým závěrům na téma
Sluneční soustava a Původ života.

Novinkou v aktivitách Školního vědeckého dne byla návštěva Mobilního planetária,
kde všichni žáci zhlédli (vleže) na půlkulatém promítacím plátnu film Původ života.

Odborníci z Comtesu na stanovišti Issac Asimov předvedli žákům robotický manipulátor s lisem a trhací stroj a spolu s žáky zkoumali, co kov (ne)vydrží.

Stanoviště Konstantin Eduardovič Ciolkovskij: Tvorba rakety aneb Komu doletí
nejdál a nejvýš?

Stanoviště Svante Arrhenius: Měření
teploty a pH faktoru digitálním přístrojem Pasco.
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Stanoviště Leonardo da Vinci: Složte si
dřevěný 3D model stroje či zvířete.

Stanoviště Johannes Kepler: Co to je
camera obscura aneb Vyrobte si vlastní
prototyp.
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Na návštěvě v Obertraublingu
Již dva roky intenzívně pokračuje spolupráce naší Základní
školy a Státní reálné školy v Obertarublingu. Po podzimní třídenní návštěvě německých dětí u nás vyjelo v březnu do Bavorska 17 našich žáků z 2. stupně spolu se čtyřmi učiteli.
Byl pro nás připraven bohatý program. Po přivítání na nádraží
a přijetí panem starostou Alfonsem Langem na radnici to byla
například jazyková animace v provedení česko-německého
sdružení Tandem, středověké dílny ve škole, návštěva historického centra Regensburgu či exkurze do automobilky BMW. Většina našich žáků se setkala již se „starými“ známými, u nichž
byli ubytováni, a společná komunikace již nebyla formální, při
loučení došlo i na slzy.
Jedním z bodů učitelského setkání byla příprava nového tříletého mezinárodního projektu s pracovním názvem Manergy (mate-

Přivítání v Obertraublingu

matika + energie). O grant budeme žádat v rámci nového evropského programu Erasmus + spolu s Němci, kteří projekt koordinují,
Slovinci z brežické Základní školy a nově také s Nory a Španěly.
Dalším bodem bylo setkání s dětmi a ředitelem obertraublingské
Grundschule – obecní školy pro 1. - 4. třídu. Domluvili jsme se na
realizaci výměn mezi žáky 4. ročníku, a to již letos v červnu.
Děkuji našim žákům a jejich rodičům, kteří na podzim odvážně vstoupili do partnerství, a svým kolegyním, zejména Míše
Hlaváčové, která spolupráci věnuje hodně času a úsilí. Vzdálený dík patří i německým partnerům – panu starostovi a učitelskému týmu v čele s panem zástupcem Berndem Namislo.
A velké poděkování také našemu městu a panu starostovi za
finanční podporu výměn.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

První setkání s druhou obertraublingskou školou

Středověký workshop - tvorba erbu

Zapomenuté hry
Letošní tradiční Velikonoční párty na zahradě Základní školy se nesla v nostalgickém duchu. Organizátoři – děti a učitelé 2. stupně – se inspirovali vzpomínkami pamětníků a Zapletalovou Encyklopedií her a připravili na škaredou středu 16. 4. pro děti z 1. - 5.
třídy 12 stanovišť na téma „staré české hry“. Cílem bylo – kromě jiného – ukázat dětem, jak jejich rodiče a prarodiče trávili volné
chvíle před příchodem obrazovek a monitorů.
Celkem 115 dětí si tak vyzkoušelo házení na žebřík, boj o dlaždice, kuličkovou střelnici, hod fazolí do čepice, školku s míčem,
vyrážení ze čtverce, skákání panáka, školku se švihadlem, podbíhání lana a přetahování lanem, hod kruhů na tyče i klasickou hru
Cukr, káva, limonáda. S průkazkou plnou razítek si pak vyzvedly hodnotné ceny v obchůdku ve venkovní učebně.
Realizaci akce finančně podpořilo město Dobřany.						
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Kruhy a tyče

Boj o dlaždice - razítka do průkazky

strana 15

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Animační workshop

Mateřské centrum
Budulínek
zve všechny rodiče s dětmi
ve věku od dvou do šesti let
na tradiční

BUDULÍNKOVU
STEZKU

(jar) Na sobotním animačním workshopu (26. 4.) v MC Budulínek se sešlo 14 dětí ve věku 7-12 let. Celým dnem je provázely
Klára a Tereza ze sdružení Ultrafun, které se zabývá výukou
animovaného filmu a ostatních multimediálních technik. Část
dne zabralo dětem vymýšlení tématu filmu a příprava scénáře
Následně se rozdělily do dvou pracovních skupin a začaly vytvářet film. Hlavními postavami byli Budulínek, liška a dinosaurus. Všichni účastníci měli možnost si vyzkoušet tzv. ploškovou
i prostorovou animaci. Dle jejich reakcí se jim tato činnost velmi
líbila a v Dobřanech nám roste několik nadějných animátorů...
Pokud Vás zajímá výsledek celodenní práce, navštivte webové
nebo facebookové stránky Budulínek Dobřany.

Strollering
aneb kočárkování

ve čtvrtek 29. 5. 2014

Seznámení
a ukázková hodina

START:
od 16.00 do 17.30 hodin
na starém mostě

22. května 2014
od 10:00 hodin
v MC Budulínek,
U Trati 1014.

Pojďte s námi na krátkou
procházku „od mostu
k mostu“ s jednoduchými
úkoly a pohádkovými
postavičkami.

Jedná se o sportovní aktivitu zaměřenou na rodiče,
kdy se svými dětmi v kočárku provozují sportovní chůzi
doplněnou různými cvičeními, protahovacími cviky
a podobně. Jsou venku na
vzduchu, děti mají s sebou
a přitom dělají něco pro svou
kondičku.
Cvičení povede fyzioterapeutka Linda Klugerová, která
absolvovala kurz strolleringu.

Těšíme se na Vás!

Akce je podpořena
z Grantového dotačního
titulu města Dobřany

Velikonoční jarmark

(jar) V sobotu 12. dubna proběhl na dobřanském náměstí
Velikonoční jarmark, pořádaný spolkem Budulínek ve
spolupráci s Městem Dobřany
a ostatními místními spolky
a organizacemi. Pro návštěvníky byly po celé odpoledne
nachystány stánky naplněné především výrobky s velikonoční či jarní tematikou
– pomlázky, vajíčka, dekorace
do oken či květníků...
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Většina
jarní
náladu
vzbuzující „parády“ vznikla v rukách dětí, maminek,
pedagogů a lektorů z místních
MŠ, ZŠ, mateřského centra či
pionýrské skupiny. Velkému
zájmu dětí se těšila výtvarná
dílna, kde mohly děti samy
tvořit. Část slunečného odpoledne patřila dětem z pěveckého sboru Hvězdičky, které
zazpívaly několik písní pod
vedení paní učitelky Palkoskové a klavírního doprovodu
Lukáše Palkosky. Jarmark byl
pořádán již po sedmé a jako
každoročně jde jeho výtěžek
na podporu nějaké aktivity.
Letos bude získaná sedmitisícová finanční částka věnována pracovní skupině zajišťu-

jící obnovu kapliček, křížků
a Božích muk na území města
Dobřany.
Náš velký dík patří všem,

kteří se podíleli na přípravách, organizaci a vlastním
průběhu akce - bez nich by to
opravdu nešlo!

Podpořeno z Grantového dotačního titulu města Dobřany
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Recenze
Vražda sexem
dobřanské divadlo
Káčko
březen 2014
Díky za Vaši práci, nadšení

a

vystoupení,

divadelníci.

Tak

milí

příjem-

né divadlo s dobře podaným anglickým humorem
před vyprodaným jevištěm
– mňam!
Myslím, že mohu i za
ostatní diváky ocenit režii,
scénografii i výkony souboru.
„Stará teta“ Dot, šťavnatě
podaná paní Sobotkovou,
svými vstupy a hláškami
odlehčovala

napětí

mezi

doktorkou (Zdeňka Němečková) a jejím manželem
(Aleš Sobotka), dospělým
puberťákem, které komediálně graduje hlavně ve
2.

polovině.

Manžel

si

zkomplikoval život záletným vztahem s call-girl
(Zdeňka Tóthová), která se
nečekaně objevuje v jeho
zahradě s klientem, starým pánem (Martin Sobotka), který se vrací do míst
svého dětství.

50. výročí školního stravování v České republice
S rostoucí zaměstnaností
žen v 50. letech rostla i potřeba postarat se o jejich děti,
a to včetně jejich stravování,
a právě zde vznikly počátky
jednoho fenoménu školního
stravování. Od té doby několik generací prošlo školní
jídelnou, a ať jsou jejich vzpomínky dobré nebo špatné,
tento systém si jistě zaslouží
naši pozornost.
V České republice se v současnosti stravuje v tomto systému 100 % dětí navštěvujících mateřské školy, 90 %
žáků základních škol a 60 %
studentů škol středních. Do
těchto čísel spadají i Dobřany, kde má školní stravování
také svou historii.
Jistě se najde několik
pamětníků, kteří chodili do
jídelny v prostorách dnešního
hotelu Modrá hvězda a přilehlého marketu pana Kozlera.
Hodně dnešních padesátníků a mladších vzpomenou na
jídelnu v budově dnešního 2.
stupně ZŠ a ti úplně nejmladší navštěvovali stávající jídelnu na Pančavě v Sokolovské
ulici.
V roce 1966 vstoupila do
dobřanského školního stravování paní Jaroslava Bradová
a jako vedoucí zde pracovala až do odchodu do důchodu v roce 1989. Po ní se ve
funkci vystřídaly další vedoucí – paní Marta Bouchalová a

Fotografie jídelny v prostorách nynějšího hotelu Modrá hvězda a marketu pana Kozlera (nedatováno)

paní Jana Bultasová. V roce
1977 nastoupila jako další
vedoucí školního stravování
paní Jana Švarcová, která
se starala o stravování těch
nejmenších v mateřských
školkách a z jejíchž zkušeností také těžím, neboť po
reorganizaci
dobřanského
školního stravování a sloučení dvou mateřských škol
do jedné pracuje v dnes již
jediné dobřanské jídelně jako
provozní dodnes.
Obě tyto dámy, paní Bradová i Švarcová, vzpomínají
na své začátky velmi podobně. Komunistický režim velmi dbal na spotřebu mléka,
zavářka v polévce nesměla
být stejná jako příloha, jednou v týdnu musel být podáván bezmasý pokrm. My se

Manžel Bernie má navíc
trable s dospívající dcerou
Polly

(Klára

Sobotková),

pokukující po doktorčině
asistentovi

Sebastiano-

vi (Martin Jiříček). Ti dva
náhle musí zvládat Val
(Simona Kordíková), která
si usmyslela, že porod chce
tak a tak, a samozřejmě
jako v životě je vše jinak.
Kéž by se i v životě nakonec vše v dobré obrátilo
jako v této hře.:o)
Jiří Šmejkal

Společná fotografie pedagogického sboru a kuchařek 2. ZŠ Dobřany
(školní rok 1967 – 68)

již od roku 1990 řídíme tzv.
spotřebním košem, o jehož
smysluplnosti se teď vedou
mezi laickou i odbornou
veřejností velké diskuze, to
však není předmětem tohoto
článku.
Paní Bradová při srovnání
dnešního a minulého školního stravování řekla: „Tenkrát
byl problém peníze utratit,
moc věcí nebylo k dostání.
Dnes je problém s penězi vyjít.“ Nezbývá mi nic jiného než
souhlasit. Ať už máte na školní stravování jakýkoliv názor,
i přes všechna svá úskalí
usnadňuje spoustě rodičů
práci a především pomáhá
vytvářet u dětí žádoucí stravovací návyky. Po zkušenostech,
které má naše škola z partnerských škol v zahraničí, je
náš systém – co se týče kvality i dotované ceny pro strávníky – nejlepší. V některých
zemích školní stravování není
vůbec zavedeno (Německo,
Rakousko), v jiných je drahé,
že si ho některé rodiny prostě
nemohou dovolit (Slovinsko).
Přeji českému školnímu
stravování i všem, kteří se
o něj v Dobřanech starali
a starají, do dalších let jen to
nejlepší a hodně nadšených
lidí, kterým není jedno, co
ajak naše děti jedí. Patří jim
velké poděkování, protože to
nikdy nebyla a není jednoduchá práce.
Renáta Černá, vedoucí školní
jídelny při ZŠ Dobřany
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Svojsíkův závod
V sobotu 12. 4.
se v Dobřanech
sešlo celkem dvacet družin vlčat a
světlušek z Dobřan i širokého okolí. Důvodem
pro tak hojný výskyt krojovaných i nekrojovaných prcků bylo okresní kolo Závodu
vlčat a světlušek, které letos
pořádalo naše středisko Zelený šíp Dobřany.
Závod byl rozdělen na dvě
poloviny, první se odehrávala přímo ve městě, druhá na
Šlovickém vrchu. Znalosti,

schopnosti a dovednosti jednotlivých družin se prověřovaly na deseti stanovištích
s úkoly. Testovaly se např. orientace v terénu, první pomoc,
chování v krizových situacích,
logické myšlení a mnoho dalších. V druhé polovině závodu
se bodovalo i chování dětí, a to
pomocí tzv. suků. Za suky si
mohly družiny po doběhnutí
v cíli vyzvednout část sladkého pokladu.
I přes počáteční drobné potíže s deštěm se závod
vydařil, počasí se nakonec

umoudřilo a při vyhlášení
se už na nás smálo slunce.
A jaké jsou výsledky pro naše
středisko? Máme jednu družinu postupující do krajského
kola, je to chlapecká družina
Černokněžníci 2 (Petr Stupka,
Tomáš Duchek, Tomáš Holeček, Vlasta Pech a Filip Rataj).
Ani ostatním dobřanským
družinám se nevedlo o moc
hůř, bohužel konkurence
byla velká, a tak budou Černokněžníci našimi jedinými
reprezentanty v kraji. Budeme jim držet palce☺.

Všichni od Zeleného šípu
bychom rádi poděkovali městu Dobřany za materiální
podporu a zapůjčení pozemku pro konání závodů, Klubu
vojenské historie Dobřany,
Dobřanským indiánům, Městskému kulturnímu středisku
Dobřany, Technickým službám Dobřany, Dobřanskému
pekařství s.r.o. a všem rodičům a dobrovolníkům, kteří
pomohli s organizací. Děkujeme, moc jste nám pomohli.
Za středisko Zelený šíp Dobřany

Švestka

BONSAI MERKLÍN 2014
XI. mezinárodní výstava bonsají a suiseki
24.-25. května / Zámek v Merklíně u Přeštic
Pod záštitou Velvyslanectví Japonska a hejtmana Plzeňského kraje
Zveme Vás na tradiční výstavu bonsají a suiseki - vystavují pěstitelé z Česka,
Německa, Polska, Slovenska a Vietnamu.
Výstavu nově obohatí expozice „Japonské svitkové obrazy Kakejiku“.
Využijte jedinečné příležitosti spatřit originální japonské malby krajin, zvířat, květin
a kaligrafií. Svitky bude možné zakoupit.
Demo a workshop bonsají a dai:
P. Czerniachowski (Polsko), L. Slatinka, Š. Jásenská, M. Kopsa, I. Bárta, J. Marek
a J. Poupa.
V průběhu výstavy bude možné zhlédnout ukázky Aikida (- tradiční jap. bojové
umění beze zbraně), Iaidó (souboru technik tasení japonského meče) a Tameshigiri (- sekací testy japonským mečem), ukázku kaligrafie na velký formát a přednáškou na téma vznik kaligrafie a čínské znaky (návštěvníci si budou moci odnést
domů napsané svoje jméno nebo jiný nápis dle požadavku), tvorbu ikebany.
Z dalších doprovodných akcí: Aukce bonsají, pokračování dlouhodobé soutěže
v tvarování, čajovna, expozice originál japonských KOI, řezání dřevěných soch
motorovou pilou, exhibice origami z velkého formátu, origami dílny, kreslení mandal, přednášku o Reiki, zahradnická dílna, a další.
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Pionýrská skupina DOBŘANY - „DELFÍNI“ pořádá

3. ročník

příměstského letního tábora na téma

„A jedeme dál...“
program: sport, hry a další

v termínu 4. - 8. 8. 2014 v klubovně v bývalých kasárnách
Informace a přihlášky na tel. č. 603 112 996 nebo na e-mailu
libuse.nejedla@seznam.cz

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Jaké byly jarní prázdniny u Delfínů
v Pionýru?
Báječné! Mimo toho, že jsme si hráli míčové a stolní hry, byli
jsme si hrát i v parku pod nádražím. V pondělí, úterý a v pátek
jsme se učili další výtvarné techniky – zdobili jsme přáníčka
s kraslicemi – jak barevnými papíry, tak modrotiskem či voskem, zkoušeli jsme malovat voskem obrázky, smaltovali jsme
si přívěšky na náhrdelníky, malovali jsme na sklo a také jsme
ho zkoušeli leptat, vyráběli jsme slepičky a pavouky z ruliček
od toaleťáku, z ovčího rouna jsme si vyráběli šperky, z filcu
sponky do vlasů. Další novinkou bylo zdobení čelenek korálky,
zdobení svíček voskovými plátky a lití gelových svíček. Zdobili jsme vajíčka mramorováním, záložky nažehlovací folií a také
jsme malovali obrázky na hedvábí. To vše během tří dnů. V úterý jsme byli v Plzni v Techmánii, tedy v Planetáriu, kdy jsme
zkoušeli různé exponáty a viděli 2 filmy, a protože nám ještě
zbyl čas, vyšli jsme si do Muzea strašidel a vylezli na věž na
plzeňském náměstí. To byl rozhled! A ve středu jsme s vedoucími jeli do plzeňské ZOO. No prostě parádní jarní prázdniny.
Vůbec nám nevadilo, že nebyl sníh.
V květnu nás ještě čeká prodej žlutých kvítků na Dnu boje
proti rakovině a Bambiriáda v Plzni a v červnu setkání v Hradci
u Stoda. No a pak tábory.
Za všechny Libuše Nejedlá

Zahrádkářské rady a zajímavosti
Říká se, že květen je nejkrásnějším měsícem v roce.
Pokud vyjde počasí, je to asi
pravda. Máme radost z rozkvetlých stromů, keřů a mnoha květin, které právě v tuto
dobu se nám ukazují v plné
kráse. Mezi ty májové dozajista patří tulipány, pěstované
téměř na všech zahrádkách.

Radost nám dělají i políčka se zeleninou, která jsou
již od dubna téměř obsazená.
Na počátku měsíce s opatrností ještě vyséváme fazole
a okurky. V případě nočních
mrazíků je musíme chránit
zakrytím, stejně jako mladou
bramborovou nať. S výsadbou celeru nepospícháme,
neboť
předčasně
vysázený špatně roste. Teprve po
zmrzlících můžeme doufat,
že zimu máme definitivně za
sebou a nejvíce práce že nás
čeká s okopáváním a odplevelováním. Tehdy teprve vysazujeme rajčata a papriky na
vnější záhony, a pokud je to
možné, stále je na noc a před
deštěm ukrýváme.
V květnu již nedočkavě
obcházíme jahodovnu. Pokud
jsme včas rostliny okopali
a pohnojili a květy nám neomrzly, měla by být bohatá
úroda sladkých plodů. Část
jich spotřebujeme v čerstvém
stavu, přebytek zamrazíme
nebo vyrobíme kvalitní jam.
A radost nám samozřejmě
dělá i skalka.

V druhé polovině května
nás čekají postřiky proti čer-

vivosti. Orientujeme se podle
hlášení o výletu obaleče jablečného a švestkového. Proti
pilatce na slivoních stříkáme
při dokvétání stromů.
Pokud vás na zahradě či
ve skleníku příliš obtěžují
mravenci, použijte přípravek
s názvem Loxiran – Mravenčí
bufet. Kapalný roztok z něho
přijímají mravenci velmi dychtivě a zanášejí jej do hnízda.
Tím postupně dochází k vyhubení celého mraveniště. Proti
vosám a sršňům vyvěšujeme
lahve se sladkou návnadou,
abychom hned z počátku
zamezili jejich nadměrnému
množení a škodám.
Někdy se zahrádkář při pěstování ovoce a zeleniny setkává s jejím špatným růstem
a neumí určit důvod. Často
jím bývá přebytek či nedostatek některého prvku v půdě.
Dnes si povíme o příznacích
u tří důležitých prvků – dusíku, draslíku a fosforu.
Nedostatek dusíku se projevuje slabým růstem a světlezelenou barvou listů.
Na nadbytek dusíku ukazuje nadměrný a nezdravý
růst rostliny, tmavá barva
listů a přílišný výskyt škůdců a nemocí. U okurek okraje
listů žloutnou.
Nedostatek draslíku vyvolává žloutnutí a zasychání
listů od špičky. Typický znak
je okrajová nekróza. Plody
rajčat praskají a nevyzrávají
při stopce. Plody okurek se
deformují.
Nedostatek fosforu se projeví malou tvorbou květů
a plodů, zelené části rostlin
červenají až fialovějí.
Dobrým
zahrádkářským
zvykem je výměna zkušeností přes plot. Tím se sousedé
nejen vzájemně poučují, ale
upevňují si přátelské vztahy.
Není nic lepšího, než mít dobré sousedy. Nezapomínejte na
to.
Mnoho
radosti,
lásky
a úsměvů v máji na zahrádce
přeje
Český zahrádkářský svaz
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Základní škola Dobřany
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany

Základní umělecká škola Dobřany
a Mateřská škola Dobřany

vás srdečně zve na

ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany

ŠKOLNÍ AKADEMII

ŠKOLNÍ AKADEMII

úterý 20. května 2014 od 17:00 hodin
Káčko Dobřany

úterý 3. června 2014 od 17:00 hodin
Káčko Dobřany

Dorostenky vyhrály krajskou ligu

CB Dobřany vyhrálo západočeskou
divizi

Velkého úspěchu dosáhlo dorostenecké družstvo děvčat z CB
Dobřany „A“. Děvčata ve složení Bára Málková, Kristýna Karolína Kvačová, Dominika Hrádková a náhradnice Nikola Přibáňová vyhrály krajskou ligu dorostu. Po loňské sezóně, kdy se
děvčata zúčastnila této ligy coby nejmladší družstvo a získala
stříbrnou medaili, letos zabojovala a ligu vyhrála. Navíc se Bára
Málková stala druhou nejlepší hráčkou ligy s průměrem 422
poražených kuželek. Velký podíl na vítězství áčka v lize mělo
i dorostenecké béčko, které na domácí kuželně porazilo favorita soutěže z Havlovic a pomohlo tak áčku odskočit o dva body
v tabulce. Samotné béčko se ve složení Sabina Homrová, Kateřina Mafková, Denisa Šilhavá a zaskakující Adina Klára Kvačová
s Valerií Fišerovou do poslední chvíle bojovalo o třetí místo, ale
bohužel jen o skóre získalo nakonec čtvrté místo. Děvčata se
však nemají za co stydět, ba naopak.
Všechny dorostenky po celou sezónu předváděly krásné výkony a dobře reprezentovaly náš klub, a to nejen ve své lize, ale i
v soutěžích dospělých družstev. Bez pomoci dorostenek by velmi oslabené béčko jen těžko odehrálo své zápasy v krajském
přeboru dospělých. Za vzornou reprezentaci všem děvčatům
děkujeme.

zleva: Bára Málková, Kristýna Kvačová a Dominika Hrádková
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Týden po triumfu dorostenek sehrálo poslední zápas v soutěži západočeské divize i družstvo mužů CB Dobřany „A“. Dobřanským chyběl poslední krok k návratu do 3. ligy, ale jak
bývá těžký, vědí všichni. Proto nic neriskovali a do úvodních
duelů poslali své doma dva nejlepší hráče. Byl to dobrý tah
a Pepa Fišer ml. s Honzou Koubským získávají domácím vedení 4:0 a +84 kuželek. Druhá skupina už mohla rozhodnout
a povedlo se, když zejména Radek Kneř skvělou hrou v dorážce (187) nahrál dalších 76 kuželek. O osudu utkání rozhodl
soupeř Michala Šnebergera, protože si nepohlídal časový limit
a přišel tak o tři hody, které mohly přinést body hostům. Vedení 8:0 +167 kuželek už do závěrečných soubojů znamenalo
jistotu. Zadáci Martin Provazník a Milan Bek už mohli hrát
v klidu a dotáhli zápas k vítěznému konci. Po roce se tak vrací do Dobřan třetí kuželkářská liga, kterou jsme loni ztratili.
Krásného úspěchu dosáhl Josef Fišer mladší, když se stal nejlepším divizním hráčem soutěže s odehraným průměrem 454
poražených kuželek.
Martin Provazník

SPORT

Sedm statečných
Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson… Žádného z nich na fotce sice nenajdete, ale najdete 7 statečných mužů a 7 statečných žen, kteří v párech prošli všemi nástrahami základních i pokračovacích lekcí kurzu společenského tance končícího 11. 4.
2014. Šest základních lekcí probíhalo v pátečních podvečerech během ledna a února nejprve v kulturním sále PN Dobřany, poté
ve Vstiši a prošlo jimi celkem 21 párů. Tucet tancechtivých párů se nadšeně pustily do dalších, tedy pokračovacích lekcí. Za trpělivého vedení tanečních mistrů
Šimečková & Urban (4. pár
zleva) jsme zvládli např. patové stažení na střed ve waltzu,
nic dva tři čtyři v rumbě, španělské paže v jive a ve finále
jsme s nadšením volali chacha :-)
Od 24. 10. 2014 se otevírá možnost nácviku dalších
tanečních variací pro pokročilé. V případě zájmu je možno
se informovat u paní Lenky
Tomanové
prostřednictvím
e-mailové adresy tanecni.
dobrany@gmail.com.
Když bude zájem i o kurz
základní, je možné se přihlásit též prostřednictvím výše
uvedené e-mailové adresy.

Dobřanský tenis
Město Dobřany má mezi
tenisty západočeské oblasti (zahrnuje kraje Plzeňský
a Karlovarský) dobré jméno.
Především se na jeho vytvoření
podílí před dvěma léty otevřená tenisová hala pana Tomáška. Ale svůj podíl má i dlouholetá účast tenistů TJ Dobřany
v oblastních soutěžích dětského a mládežnického tenisu. Několik předchozích let
jsme byli spolu s Nepomukem jedinými zástupci okresu Plzeň-jih v těchto kategoriích. V předloňském roce
naši dorostenci dokonce hráli
vrcholnou oblastní soutěž,
tzv. Junior Tour. Letos poprvé
v historii dobřanského tenisu
postavíme do soutěží západočeského tenisového svazu dvě
mužstva dospělých. „A“ tým
nás bude reprezentovat v I.
třídě, béčko bude hrát II. třídu
oblastního přeboru. Vedle této
soutěžní činnosti zbývá prostor i na rekreační tenis. Současné výsledky jsou vrcholem
práce započaté před léty po
rekonstrukci tenisových kurtů v Džungli. V létech 2002
až 2004 byly tenisové kurty

svépomocně za pomoci široké
veřejnosti, města a finanční
podpory Plzeňského Prazdroje
upraveny do dnešního stavu
velmi příjemného tenisového
areálu. Především díky trenérce Aleně Boudové oddíl
začal se systematickou výchovou mladých tenistů. Od té
doby ale uběhlo již mnoho
času, řady zapálených tenistů
i jejich přátel prořídly. Ač jsme
si zpočátku mysleli, že nová
tenisová hala nebude naší
konkurencí, navíc s panem
Tomáškem máme dobré vztahy, je členem našeho oddílu
i jeho sponzorem, a že halový

tenis je zimní záležitostí a na
léto se tenisté vrátí na antuku,
teď se ukazuje, že vliv tenisové
haly je větší. Lidé si zvykli, že
si tenis zamluví po internetu,
že se nemusí ohlížet na počasí, že nemusí kurt připravovat
ani uklízet a že mají k dispozici perfektní zázemí. Sice více
zaplatí, ale jsou bez starostí.
A naše řady řídnou a naše kurty nejsou již tak obsazené jako
dříve. I přes finanční podporu
města mládežnickému tenisu
nemůže tělovýchovná jednota, jíž je náš oddíl součástí,
vytvořit takové podmínky,
jaké jsou v komerční tenisové

hale. U nás stále hodně závisí
na samotném „přiložení ruky
k dílu“ ať jen u příležitostných
hráčů, nebo u členů oddílu.
Zájemci, kterým není zatěžko
před hraním si kurt postříkat
a po hře zamést, máte u nás
otevřené dveře. Hrací dobu si
můžete předem telefonicky
zamluvit, ale musíte riskovat,
že z hraní sejde, bude-li zrovna pršet. Skromnější prostory
pro uložení vašich věcí také
máme a po hře můžete i posedět v příjemném altánku. Přivítáme i ty, kteří by na kurtech
rádi trávili více hodin týdně.
Ale musí k tomu, jako členové
našeho oddílu, přidat i zájem
o aktivní účast na udržení
areálu a pořádku v něm nebo
při pořádání různých turnajů. Nesmí se zdráhat obětovat svůj volný čas pro zařízení
věcí, které budou sloužit nejen
jim. Kontakty na nás najdete
na webových stránkách www.
tenisdobrany.estranky.cz nebo
nás navštivte na kurtech. Letní
tenisová sezona právě začala.
Ing. Pavel Vrzal – předseda
výboru tenisového oddílu
TJ Dobřany
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Mladí badmintonisté reprezentovali Dobřany
V uplynulém měsíci se
zástupci
našeho
oddílu
zúčastnili hned několika turnajů, ať už se jednalo o soutěže jednotlivců nebo družstev. Dva z těchto pěti turnajů
jsme měli tu čest i pořádat
v naší dobřanské sportovní
hale pod nádražím.

Takže pěkně popořádku.
Prvním turnajem byl celorepublikový otevřený turnaj kategorie mládeže do
15ti let - Witte Cup, který se
konal v Nejdku za Karlovými
Vary a kterého se zúčastnilo
i několik hráčů z Německa.
V poměrně velké konkuren-

ci se naši mladí hráči Martin
Linda a Tereza Černá umístili nejlépe na 3. a 5. místě
v párových disciplinách.
Dalším mimodobřanským
turnajem byl oblastní přebor
družstev do 15ti let v Aši. Zde
startoval náš zástupce Martin
Linda, ale bohužel z důvodu
nízkého počtu dobřanských
hráčů v kategorii starší žactvo hostoval v družstvu BKV
Plzeň, a tak pohár za třetí
místo putoval do Plzně.
Třetím turnajem v pořadí byl
již námi pořádaný Radbuza
Cup pro děti do 13ti let, který byl celorepublikově otevřený, a díky tomu si mohli naši
hráči změřit síly mimo jiné
i se zástupci tak vzdálených
oddílů, jako jsou Sokol Klimkovice a BK Omega Olomouc.
Náš domácí oddíl nasadil do
boje naše nejmladší zástupce ve složení Tereza Černá,
Michaela Čechová, Nela Reitšpiesová, Libuše Špačková,
Viktorie Dvořáková, Tomáš
Blažek a Petr Špís. Ve velmi
zdatné konkurenci se dokázala prosadit pouze Tereza Černá, která obsadila 2. místo ve

čtyřhře, 3. místo ve dvouhře
a 4. místo ve smíšené čtyřhře.
Díky dotaci z grantu Města Dobřany si mohli nejlepší
hráči odvézt z Dobřan pěkné
trofeje a zástupci z Moravy
přislíbili účast i na našem dalším otevřeném turnaji, který
pořádáme v květnu.
Týden uběhl jako voda a my
jsme vyrazili na západočeský
oblastní přebor mladšího žactva do Karlových Varů. Hráčské zastoupení našeho oddílu bylo následující: Michaela
Čechová, Tereza Černá, Petr
Špís, Tomáš Blažek, Daniel
Štangl a Václav Jánský. Na
velmi dlouhém turnaji naši
hráči nezklamali a Tereza
Černá přivezla krásné druhé
místo.
Poslední z uváděných turnajů se opět konal na naší
domovské půdě v dobřanské
hale, kam se sjeli zástupci všech oddílů západočeské oblasti do 15ti let věku.
Jednalo se o oblastní přebor
staršího žactva Plzeňského
a Karlovarského kraje. Naše
účast byla bohužel malá,
a tak o přeborníka oblasti za

nás bojovali pouze dva hráči,
Martin Linda a Tereza Černá.
Po velkém úsilí a přes zranění obou našich hráčů se oba
naši bojovníci „postavili na
bednu“. Martin hned dvakrát,
když se s Janem Horou z Bílé
Hory Plzeň probojoval ve čtyřhře na 2. místo a ve dvouhře
na 3. místo. Pozadu nezůstala ani Tereza, které obsadila
třetí příčku ve čtyřhře děvčat
spolu s Martinou Šmídovou
z BKV Plzeň.
Doufáme, že i ve zbytku
sezóny budeme dosahovat
velmi
pěkných
výsledků,
a jsme rádi, že i Dobřany se
zapisují do badmintonových
kalendářů hráčů z celé České republiky. Tomu nasvědčuje i velký počet přihlášek
mimokrajských hráčů na náš
další otevřený turnaj podpořený z grantu Města Dobřany
„O pečeť purkmistra“, který se
koná 10. 5. 2014 a na který
srdečně zveme badmintonové sportovce do 15ti let věku
a jako diváky dobřanskou
veřejnost.
Za oddíl badmintonu
Zdeněk Linda

1. jarní cyklovýlet okolím Dobřan
24. 5. 2014 se uskuteční letošní 1. cyklovýlet nazvaný „Za krásami okolím Dobřan“. Zúčastnit se může každý, kdo má rád
výlety na kole. Jedná se o vyjížďku po okolí města Dobřany, které se mohou zúčastnit i rodiny s dětmi. První etapa (asi 25 km)
bude na vrch „Křižák“. Chceme navázat na již minulé ročníky, které měly poměrně hojnou účast. Sraz je v 8.45 hod. na náměstí
u kašny, odjezd pak v 9.00 hod. Zveme všechny příznivce cykloturistiky. Trať není náročná.
Za SND Josef Hájek
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Fotbal TJ Dobřany
Starší přípravka sk. A ( mladší přípravka)
S příchodem jara začíná i další fotbalová sezona. Kluci opět
obuli kopačky a utkali se v prvním zápase v pátek 11. 4. 2014
od 16hod. na hřišti v Chlumčanech. V pořadí následuje Chotěšov, Vstiš, Stod a poslední utkání bude v pátek 13. června
v Merklíně.
Poděkování si zaslouží trenéři Miroslav Homr i Josef Šneberger za pestré a naučné tréninky po celé zimní období v hale ve
spolupráci s Františkem Brantem.
Žáci
V sobotu 12. 4. 2014 jeli fotbalisté - žáci do Štěnovic, kde
započali svou sezonu zápasů od 10 hod. Taktika, kterou pilovali
v hale, přinese jistě výhru a chuť bojovat o lepší místo v tabulce.
V pořadí pak odehrají zápasy se Záhořím, Chlumčany, Letiny,
Střížovicemi, Losinou, Spáleným Poříčím, Žákavou a poslední
v sobotu 7. června s Merklínem.
Trenér Jan Roubíček se pečlivě věnoval všem tréninkům
a snažil se předat klukům co nejvíce pro zlepšení obrany i útoku
v zápasech. Obohatit tréninky pomohl Patrik Smetana.

SO 24. 5. 2014
NE 1. 6. 2014
SO 7. 6. 2014
NE 15. 6. 2014

Dobřany – Záhoří (17:00)
Merklín ,,B“ – Dobřany (17:00)
Dobřany – Radkovice (17:00)
Neurazy – Dobřany (17:00)

DOROST
NE 11. 5.
NE 18. 5.
SO 24. 5.
NE 1. 6.
NE 8. 6.
NE 15. 6.

Křimice – Dobřany (10:00)
Dobřany – Štěnovice (10:00)
Rapid PM – Dobřany (10:00)
Dobřany – Raková (10:00)
VS Plzeň – Dobřany (13:30)
Dobřany – Chlumčany (10:00)

2014
2014
2014
2014
2014
2014

MUŽI – III. třída
Po zimní sezoně tréninků na umělém povrchu hřiště v Plzni
(Brojova ulice) a pětidenním soustředění v Mrákově se MUŽI
opět vrací do boje o první příčku tabulky jarní fotbalové soutěže. Nejprve se utkali v sobotu 22. 3. 2014 se Zdemyslicemi
s výsledkem 2:3 pro Dobřany, kde branky dali Jaroslav Schovánek (2) a Michal Opatrný (1). Druhým soupeřem byla Dolní
Lukavice v sobotu 29. 3. 2014 s nerozhodným skóre 0:0 (na
penalty prohra 2:4). V neděli 6. 4. 2014 proběhlo utkání se
Vstiší s výsledkem 2:3 pro Dobřanské (v poločase 0:3), branky
Jaroslav Schovánek (1), Tomáš Kydlíček (1) a Jan Roubíček (1).
Čtvrtý sehraný a především vyhraný zápas se konal v sobotu
12. 4. 2014 na hřišti v Dobřanech se S. Smolivcem „B“ s konečným výsledkem 4:0.
Dominika Bošková

Rozpis fotbalové soutěže JARO 2014

ST.
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ

+ ML. PŘÍPRAVKA sk. A			
9. 5. 2014
Merklín – Dobřany (17:00)
16. 5. 2014
Dobřany – Chlumčany (16:30)
23. 5. 2014
Chotěšov – Dobřany (17:00)
30. 5. 2014
Dobřany – Vstiš (16:30)
6. 6. 2014
Stod – Dobřany (16:30)		
13. 6. 2014
Dobřany – Merklín (16:30)			

ŽÁCI
SO 10.
SO 17.
NE 25.
SO 31.
SO 7.

5.
5.
5.
5.
6.

2014
2014
2014
2014
2014

MUŽI – III.třída
SO 10. 5. 2014
NE 18. 5. 2014

Střížovice – Dobřany (14:30)
Dobřany – Losiná (14.30)
S.Poříčí – Dobřany (10:00)
Dobřany – Žákava (14:30)
Merklín – Dobřany (14:30)

Dobřany – Střížovice (17:00)
Losiná ,,B“ – Dobřany (17:00)
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TIPY NA VÝLET

Turisté vás zvou
6. května 2014
BOR U TACHOVA - PŘIMDA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. do
Boru u Tachova (z Plzně v 7,10 hod.). Půjdeme
po modré tz. pod Málkův vrch a dále na zelenou tz., která nás dovede na Přimdu. Délka
vycházky 12 km. Zpět využijeme autobus v 15,30 do Třemešné
-Dubce, kde přesedneme v 16,22 na vlak do Dobřan. Vedoucí
Jindra Šmatlák.
10. května 2014
LÍŇSKÝ MARATON
Akci pořádá odbor KČT Líně na trasách 10 – 45 km. Start a cíl
v restauraci Sokolovna. Sraz u kruhového objezdu v 8,00 hod.
Půjdeme po zelené tz. do Nové Vsi a dále neznačenou cestou do
Líní, kde se zaevidujeme. Cesta zpět nás povede do Nové Vsi po
trase D-50 ke mlýnu a podél řeky do Dobřan. Délka vycházky
16 km.Vedoucí Luboš Kučera.
13. května 2014
PRAHA – ZAHRADY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. do Prahy. Vycházku
věnujeme pražským zahradám. Vedoucí Jindra Šmatlák.
17. května 2014
CHOTĚŠOVSKÁ „30“
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. do Chotěšova. Půjdeme
po zelené tz. na Křížový vrch a dále po naučné stezce do Černotína a Dobřan. Délka vycházky 12 km. Vedoucí Karel Bohmann.
22. května 2014
MANĚTÍN - NEČTINY
Odjedeme z Dobřan autobusem v 6,51 hod.(z Plzně 7,40) do
Manětína. Po prohlídce zámku a městečka půjdeme po červené tz. do Nečtin /prohlídka městečka a hradu/. Do Dobřan
můžeme odjet z Nečtin v 15,12 přes Mladotice a Plasy (os.
vlak v 16,04), nebo v 16,38 přímo do Plzně. Délka vycházky do
10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
24. května 2014
STAŇKOVSKÝ NEZMAR
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. do Křenov. Půjdeme
přes Křenovy do Puclic a polní, později lesní cestou přes les
Strachotín ke kótě 437 m, kde odbočíme doprava k pomníčku
turisty Františka Fialy. Zpět půjdeme do Staňkova, cíle naší
vycházky. Délka vycházky 12 km. Vedoucí Karel Bohmann.
27. května 2014
ŠPIČÁK - BÍLÁ STRŽ – HOJSOVA STRÁŽ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,17 hod. na Špičák. Půjdeme po
červené tz. po silničce a po žluté tz. k Černému jezeru. Pokračujeme po červené tz. k Bílé strži, kde přejdeme na žlutou tz.
ke Statečku. Modrá, případně žlutá tz. /jak se vedoucí rozhodne/ nás dovede na Hojsovu Stráž – nádraží. Délka vycházky 13
a 15 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
31. května 2014
Z MIROŠOVA DO STRAŠIC
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 do Mirošova. Půjdeme po cyklostezce 2251 a dále po neznačené cestě k loveckému zámečku
a kolem hájovny Amerika do Strašic. Zde navštívíme vojenské
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muzeum. Zpět odjedeme autobusem v 16,54 do Plzně a vlakem
do Dobřan. Délka vycházky 15 km. Vedoucí Luboš Kučera.
3. června 2014
ZE STUDÁNKY PŘES ROZHLEDNU HÁJ DO AŠE
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5,28 hod. (z Plzně v 5,45) do Studánky. Půjdeme po zelené tz. do Podhradí. Dále nás zelená tz. povede
lesní cestou na rozhlednu Háj (dříve Bismarkovu) a přes část AšMikulov do Aše /prohlídka města/. Délka vycházky 12 km. Vlak
zpět v 15,16 a v 17,08 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
7. června 2014
ŠUMAVA - BRČÁLNÍK - ZELENÁ LHOTA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Brčálník. Půjdeme
po zelené tz. údolím Úhlavy přes Hamry, Špotův Dvůr do Zelené
Lhoty na vlak. Délka vycházky 12 km. Vedoucí Luboš Kučera.
Přijďte se s námi projít jarní přírodou. Jdeme za každého počasí.
Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Chvalský zámek, Praha 9 – Horní Počernice

(jar) Na zámku se můžete v průběhu roku potěšit řadou
výstav pro děti i pro dospělé a v současné době to jsou dvě
s postavičkami známými dětem, ale jistě i dospělým.
Fenomén Igráček
Do 1. 6. 2014 máte možnost si zavzpomínat na oblíbené
igráčky, kteří provázeli několik generací dětí a oblíbení jsou
dodnes. Zámecké sklepení se proměnilo v obydlí igráčků
nejrůznějších povolání, vzezření a vzhledu. Dozvíte se také
mnoho z historie, současnosti, vývoje a výroby těchto legendárních postav. Pro děti je připraven interaktivní koutek,
určený k hraní.
Výstavu Fenomén Igráček pořádá Chvalský zámek ve spolupráci s firmou Efko a Technickým muzeem v Brně.
Čtyřlístek na Chvalském zámku
Do 15. 6. 2014 můžete také navštívit výstavu Čtyřlístek.
Pokud přijedete, uvidíte oblíbené dětské komiksy Jaroslava Němečka a Ljuby Štíplové, které provázejí už několikátou
generaci nadšených dětských čtenářů. Čeká vás procházka
historií komiksu, velké postavičky Fifinky, Bobíka, Myšpulína i Pindi, opravdový barevný domeček Čtyřlístku, Bobíkova postýlka, Fifinčin krášlicí koutek, Pinďovo sportoviště či
Myšpulínův vědecký koutek, interaktivní hry (kostky, puzzle) a mnoho dalšího.
Obě výstavy jsou přístupné denně od 9 do 17 hodin.
Základní vstupné 60 Kč, snížené vstupné 40 Kč a rodinné
vstupné 150 Kč. Další informace na www.chvalskyzamek.cz
Na zámku probíhají oblíbené pohádkové víkendy, kdy děti
s rodiči provází pohádkové postavy.
Termíny a témata na květen jsou:
24. 5. od 10 do 17 hod.
Pohádková sobota s Popelkou, Čtyřlístkem a igráčky
25. 5. od 10 do 17 hod.
Pohádková neděle se skřítkem Matýskem, Čtyřlístkem
a igráčky.

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
9. 5. ve 20:00 a 10. 5. v 17:00 hodin
(USA, dobrodružný, 142 min, přístupný od
12 let, dabing, režie: Marc Webb)
Být Spider-Manem (Andrew Garfield) je
skvělé. Peter Parker nezná úžasnější
pocit než se prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou a trávit čas s
Gwen (Emma Stone). Být Spider-Manem
ale má také svou cenu: jedině Spider-Man
je schopen ochránit ostatní Newyorčany
před pozoruhodnými padouchy, kteří
město ohrožují. Když se na scéně objevuje Electro (Jamie Foxx), je Peter nucen
čelit nepříteli, který je mnohem silnější
než on sám. A když se vrací i jeho starý
přítel Harry Osborn (Dane DeHaan), uvědomuje si Peter, že všechny jeho nepřátele něco spojuje: společnost OsCorp.

Vstupné: 145 Kč

RANHOJIČ
10. 5. ve 20:00 a 11. 5. v 18:00 hodin
(Německo, dobrodružné drama, 150 min,
přístupný od 12 let, titulky, režie: Philipp
Stölzl)
Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně medicíny
jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde
temný středověk. Jedinou péči zajišťují
potulní ranhojiči. Mladý Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, když má někdo zemřít. Po smrti obou
rodičů se Roba ujímá právě jeden z potulných ranhojičů a během společných cest
se z Roba stává jeho učedník. Touha po
poznání a touha dozvědět se o lidském
těle a jeho léčení co nejvíc žene nakonec
Roba z malé anglické vesnice přes Konstantinopol až do dálné Persie. Snaží se
nastoupit do lékařské školy slavného
učence Aviceny a musí proto zatajit své
křesťanství. Znovu a znovu riskuje mladý Rob Cole téměř vše, jen aby svou touhu po poznání uhasil a stal se skutečným
léčitelem.

Vstupné: 100 Kč

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VIII
11. 5. v 15:00 hodin
(ČR, animovaný, 64 min, přístupný)
Pásmo pohádek pro děti (Rákosníček,
víla Amálka, Maxipes Fík,...)

Vstupné: 40 Kč

HANY
14. 5. ve 20:00 hodin
(ČR, komedie/drama, 90 min, přístupný
od 15 let, režie: Michal Samir)
Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež
se nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, protože je prostě hodnej, básník
žijící ve své romantické iluzi, starostlivé

matky a snaživí otcové. Jejich osudy se
vzájemně proplétají, ale každý si přitom
uchovává svůj vlastní svět, dokud jej
nenaruší násilná pouliční vzpoura.
Film je generačním příběhem, aktuální výpovědí mladé filmařské generace
o současné společnosti a mladých
lidech.
Vstupné: 100 Kč

SNADNÝ PRACHY
16. 5. ve 20:00 hodin
(Švédsko, drama/krimi, 119 min, do 15 let
nevhodný, titulky, režie: Daniel Espinosa)
JW je mladý, charismatický muž žijící
ve Stockholmu, který vede dvojí život –
nelegálně se živí jako řidič taxi a následně si dopřává komfort vyšší třídy. Poté,
co potká krásnou, bohatou dívku, zaplétá se do světa organizovaného zločinu.
Začíná prodávat kokain, aby si mohl
i nadále dovolit přepychový životní styl.
Kam až bude schopný zajít?

Vstupné: 90 Kč

HURÁ DO PRAVĚKU!
18. 5. v 15:00 hodin
(USA/Jižní Korea, animovaný, 82 min,
přístupný, dabing, režie: John Kafka,
Yoon-suk Choi)
Ernie, Max a Julia se ocitají v hnízdě
toho nejhoršího z nejhorších, T-rexe!
K jejich překvapení se nestanou potravou, ale jsou bráni jako mláďata, a tak
začíná jejich dobrodružství! Budou čelit
prehistorickým monstrům a nebezpečí
na každém kroku, aby si zajistili návrat
zpět do své doby. Naštěstí nebudou
sami, protože potkají spoustu zajímavých stvoření a s nimi není o zábavu
nouzi. Podaří se Erniemu, Maxovi a Julii
bezpečně vrátit domů?

Vstupné: 100 Kč

POJEDEME K MOŘI

ne tomu přijít na kloub. Netuší, že narazil
na rodinné tajemství, které má mnohem
hlubší kořeny, než se zprvu zdálo... Jeho
odhalení je šokující i čisté svou neokázalou jednoduchostí a lidskostí.
Vstupné: 100 Kč

OLGA
21. 5. ve 20:00 hodin
(ČR, dokumentární, 87 min, přístupný,
režie: Miroslav Janek)
Portrét svérázné a výjimečné ženy, která zejména od 70. do 90. let 20. století
sehrála významnou roli ve veřejném
i soukromém životě. Její individuální
příběh vypovídá mnohé také o atmosféře tehdejší doby.

Vstupné: 90 Kč

24. a 30. 5. ve 20:00 hodin
(ČR, drama, 90 min, přístupný od 12 let,
režie: Vít Olmer)
Stejně jako ve filmu Bony a klid z roku
1987 i tentokrát příběh začíná příjezdem naivního mladíka Martina (Jakub
Prachař). Nemá práci, rodiče, holku, ani
kamarády. Zato má dluhy a jdou po něm
vymahači. Do Prahy se vypravil z Boleslavi sehnat peníze. Pak už stačí, aby
potkal Bínyho (Roman Skamene), který
už zase šlape chodník, nyní však pouze
jako naháněč cizinců před restaurací na
Staromáku. Osamělý Bíny vycítí v outsiderovi Martinovi možného parťáka pro
nejistou budoucnost a zatáhne ho do
svých kšeftíků...

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
23. 5. ve 20:00 hodin (2D, titulky)
25. 5. v 18:00 hodin (3D, dabing)
(USA, akční/dobrodružný, 120 min, přístupný od 12 let, režie: Bryan Singer)
Zmutovaným hrdinům X-Men hrozí
definitivní zánik. Jejich rasa byla vždy
na pokraji vyhynutí, ale teď je ta hrozba ještě reálnější než kdy jindy. Jediná
cesta ke spasení vede přes minulost,
na samý začátek řetězce událostí, které
stávající nebezpečí vyvolaly.

Díky tomu, že se film odehrává ve dvou
časových rovinách, objeví se v něm
hned dvě podoby vůdce „hodných“
X-Men, profesora Xaviera (Patrick Stewart, James MacAvoy) a jeho protivníka Magneta (Ian McKellen, Michael
Fassbender). Pouze Wolverine (Hugh
Jackman) zůstává stále stejný díky
schopnosti nestárnout a bleskurychle
se uzdravovat. Právě on proto dostane
zdánlivě šílený úkol, vrátit se v čase
a zabránit tomu, aby se z bývalých přátel stali soupeři na život a na smrt.
Vstupné: 120 Kč / 150 Kč (3D)

18. 5. v 18:00 hodin
(ČR, rodinný, 90 min, přístupný, režie: Jiří
Mádl)
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám
kameru, rozhodne se natočit svůj první
film o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, který
mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou
a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než
zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci,
které jsou nepříjemné - například pravdu
o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje,
anebo že mu jeho táta lže! Dvakrát týdně tajně odjíždí místo práce bůhvíkam,
ale zapírá to. Tomáš, i když má obavu, že
se dozví něco, co bude bolet, se rozhod-

BONY A KLID 2

KHUMBA
24. 5. v 17:00 a 25. 5. v 15:00 hodin
(Jižní Afrika, animovaný, 85 min, přístupný, dabing, režie: Anthony Silverston)
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože
se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý.
Navíc když začalo období sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že je prokletý a že
je příčinou všech nepříjemností. Stádo
v čele s jeho otcem ho tedy vyhnalo. Odvážná, polopruhovaná zebra se
vydává do nebezpečného, ale zároveň
zábavného dobrodružství, aby našel
chybějící proužky a získal zpět respekt
své rodiny...

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 110 Kč

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYSKOČIL
Z OKNA A ZMIZEL
28. 5. ve 20:00 hodin
(Švédsko, dobrodružný/komedie, 114
min, přístupný od 12 let, titulky, režie:
Felix Herngren)
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově
důchodců, kde v tomto věku tráví svůj
zbývající čas, pro něj chystají velkou
narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík
ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela jiné plány. Rozhodne se
pro útěk. Poté, co vyleze z okna, se
vydává na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet...
Shodou náhod se mu do rukou dostane kufr plný peněz. Než se naděje, má
v patách gang zločinců, sem tam se
objeví nějaká mrtvola a mezi společníky, které na své cestě přibere do party,
je i velmi neskladná slonice. Kromě toho
po něm samozřejmě pátrá policejní sbor
v čele s nepříliš schopným komisařem.
Pro kohokoliv jiného by to bylo životní
dobrodružství, ale s podobnými věcmi
už má Allan bohaté zkušenosti.
I když se nikdy nezajímal o politiku,
byl nechtěně hlavním aktérem mnoha
důležitých událostí 20. století. Bezděčně se podílel na vynálezu atomové
bomby, stal se dobrým přítelem několika amerických prezidentů a mezi jeho
další „známé“ se při jeho životní pouti
zařadili i Stalin nebo Churchill.

Vstupné: 110 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku. Pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání
(tel.: 733 636 060).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

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

Knihovna Šlovice

Ordinace praktického lékaře

Výpůjční doba a internet pro veřejnost:
středa
16:00 - 18:00

kontakt: 377 972 544
pondělí
7:00 - 12:00
úterý
7:00 - 13:00
středa - pátek
7:00 - 12:00

MUDr. Ludmila Horová

Centrum Šlovice

Knihovna Vodní Újezd

MUDr. Radana Salvétová

Vodní Újezd 66
8:00 - 14:30
8:00 - 13:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Cestovní agentura
Kostel sv. Víta
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9:00 - 12:15

13:00 - 16:00

Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby
- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu
- prodej zájezdů smluvních CK

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
pátek
9:00 - 12:30

13:00 - 16:00
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
úterý
7:30 - 11:00
středa
7:30 - 12:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9:00 - 11:00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00
čtvrtek
12:00 - 15:00
8:00 - 11:00
pátek

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

Triumfa s.r.o.

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek

12:30 - 17:00

Odpadové hospodářství města Dobřany

www.odpady-dobrany.cz
Sběrný dvůr Dobřany - ul. Plzeňská
Provozní doba:
pondělí
14:00 - 18:00
st, pá, ne
9:00 - 13:00 14:00 - 18:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Stromořadí 956
kontakt: 377 972 274
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

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
Infekční nemoci po telefonické domluvě.

MUDr. Jitka Šebestová
13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 18:00

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

kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
7:30 - 12:15
úterý
7:30 - 12:00
čtvrtek, pátek
7:30 - 12:00

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

12:00 - 15:00
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den
kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.

13:00 - 16:00

ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15:00 - 18:00

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková
středa

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

14:00 - 18:00

6:30 - 7:30
14:00 - 18:00

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

MUDr. Jana Formánková

kontakt: 377 972 535
pondělí
7:30 - 17:00
úterý
7:30 - 14:30
středa
7:30 - 12:30
čtvrtek
7:30 - 16:30
pátek
7:00 - 12:00

MUDr. Leona Hrbáčková

kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý
7:30 - 16:30
středa - pátek
6:30 - 13:00

Odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Stromořadí 956
kontakt: 603 225 252
(pouze pro objednání v době ordinačních hodin)
pondělí
7:00 - 11:30 Chlumčany
čtvrtek
7:30 - 13:30 Dobřany
pátek (lichý)
7:30 - 12:00
Chlumčany, Dobřany (dle objednání pacientek)

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
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
úterý
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
středa
zavřeno, pouze objednaní pacienti
čtvrtek
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00
V pátek odpoledne je operační den.

INZERCE
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
KVĚTEN 2014

ÚT

6. 5.

ÚT

13. 5.

ČT

15. 5.

9 - 12

ST

21. 5.

9 - 12

ČT

22. 5.

14 - 17

ÚT

27. 5.

14 - 17

PÁ

30. 5.

ST

4. 6.

14 - 17
14 - 17

14 - 17
9 - 12

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex).
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.

Řádková inzerce

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
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)

►	Prodám kartušovou filtraci k bazénu. Letošní, čerstvá, nová, nepoužitá,
nadbytečná. 3,028 l/hod. Cena dohodou. Tel.: 605 258 839
►	Prodám kovovou popelnici 110 litrů. Slušný stav, rozumná cena.
Tel.: 605 258 839
►	Prodám byt v Dobřanech, 1+kk, přízemí, Sokolovská ul.
Info na tel.: 723 545 922 po 18. hod.
►	Pronajmu byt 2+1 v přízemí rod. domu u náměstí v Dobřanech,
vlastní venkovní sezení. Volný od 1. 6. 2014. Tel.: 728 915 599
►	Hledáme pracovníky na úklid administrativních, venkovních a skladových prostor v Dobřanech. Pracovní doba: ranní + odpol. směny
+ Ne s přípl. Mzda cca 10 000 Kč. Nástup od pol. května. Kontakt:
pí Šámalová, tel.: 739 500 075, email:jitka.samalova@inexcz.cz
►	Prodám: časopis „Můj dům“ (zahrada, interier, exterier), různá čísla.
PC 58 Kč; NC 25 Kč / zahradní plastový postřikovač, obsah 12 l. Jako
nový. 250 Kč / zámky do dveří 8 cm L, P 1ks/20 Kč, hliníkové kliky +
štítky 1 ks/20 Kč. Tel.: 723 081 264
►	Prodám: chromové barové židle, černá koženka. Nevyužité, cena
dohodou. / dětská tříkolka modrá. Velmi levně. / dětské oblečení od 05 let pro holčičky. Velmi levně. / dětské boty, hračky, kočárek / golfky
na dítě - oranžové. Cena dohodou. Tel.: 776 827 008

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy

INZERCE
DROGERIE KRIŠTOF  TŘI M SPORT s.r.o.
Tyršova 322, Dobřany
po - pá: od 8 - 12hod - 13 - 16.30hod
so: 8 - 11hod

AKCE
20l - 43,-

- pleny Nappy

AKCE
60ks - 255,-

3 - 6kg, 8 - 15kg, 11 - 25kg

- BARVY, LAKY
- krmiva pro psy a kočky aj.
Astor, Purina, Brit
- VKK, VKCH2,N2

AKCE

- postřiky, hnojiva
- substráty

AKCE
129,-

6 kg -245,-

BISTRO U LESA
- točené pivo
- limo, káva aj.
- asijské pokrmy
- pizzy (so - ne)

&KRWčäRY
49°39'39.881"N 13°15'24.081"E

´

OTEVŘENO
duben - říjen
út - čt: 17 - 20hod +
pá, so, ne: 13 - 20hod +

Vodní Újezd č.67

'REĝDQ\
Info: + 420 702 038 918

NOVĚ OTEVŘENO!

ŠVADLENKA - GALANTERIE
LIPOVÁ 198, DOBŘANY

PO–PÁ 9:00–12:00 13:00–17:00

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

PONOŽKY VOXX
A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ
(prádlo, kapesníky)

Jindřiška Vávrová
Náměstí T.G.M., Dobřany
(bývalý stánkový prodej)

INZERCE

již 22 let jsme tu pro Vás

AUTOSERVIS
Plajner
AUTOSERVISJindřich
Jindřich Plajner
Lipová
826
Lipová 826
Dobřany
Dobřany
334 41
334 41

tel.

777 146 125

777 146 125
e-mail.tel.
autoplajner@seznam.cz

e-mail: autoplajner@seznam.cz
Autoservis
∙ Pneuservis
Karosárna
Výkup a prodej vozidel ∙ Odtahová služba
Nabízíme
:
∙ servis∙ vozidel
všech∙ značek
∙ servisní prohlídky (i v záruční lhůtě vozidla), např.výměny
olejů, filtrů, rozvodů motoru, atd.
∙ opravy brzd a podvozkových částí, např. čepy, ložiska,tlumiče

INZERCE

vyrobeno
v Německu

INZERCE
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