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zdarma do všech domácností

Nově otevřená lékárna na náměstí v Dobřanech

Vážení občané Dobřan,
přijměte, prosím, omluvu za nepravidelnosti při distribuci únorového měsíčníku Dobřanské listy, které vznikly vlivem organizační změny k 1. 2. 2014, kdy bylo doručování centralizováno pod depo Plzeň 72.
V souvislosti s touto změnou se rozhodly nepokračovat v práci doručovatelky, na které jste byli dosud zvyklí. Velmi stojíme o kvalitní zaměstnance, kteří své profesi rozumí, proto nás jejich odchod mrzí. Chtěla bych jim tímto poděkovat nejenom za dlouholetou
práci pro Českou poštu, ale také za pomoc při zácviku nových pracovníků.
Při únorovém doručování Dobřanských listů se však přesto projevily chyby „nováčků“. Řada z nich si navíc práci jen krátkodobě
vyzkoušela a my jsme museli hledat a zaučovat pracovníky další. Omluva je na místě, stejně jako kompenzace za nekvalitní roznášku, kterou jsme po jednání se starostou a zástupci města Dobřanům nabídli. Věřte, že Česká pošta dělá v současné době vše
pro to, aby se situace v doručování v Dobřanech co nejdříve stabilizovala k vaší úplné spokojenosti.
Děkujeme za pochopení
Česká pošta, s.p., Doručovací a účelové sítě Západní Čechy
ing. Šárka Menclová, ředitelka
Přivítáme zájemce o práci doručovatele v Dobřanech.

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE

Informace pro žadatele o městský byt

Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
v první řadě bych Vám rád poděkoval za Vaši pomoc s mapováním míst, kam nedorazilo předminulé číslo. Využijeme ji
v dalších jednáních o doručování našeho časopisu. Též děkujeme za slova podpory, která jste ke svým zprávám připojili.
Nechceme být těmi, kdo jednostranně „vysílají“ články do
světa, chceme slyšet i Váš hlas. K tomu nám svým způsobem
velmi pomohl Program rozvoje města, který přinesl zajímavá
čísla o Dobřanských listech.
Stejně jako v roce 2006 náš měsíčník vnímáte jako nejdů-

Dle směrnice Rady města Dobřany č. 01/2011 je žadatel o byt
povinen každoročně vždy do 30. 4. příslušného roku písemně
prostřednictvím vyplněného formuláře „Obnovení žádosti o byt
města Dobřany“ potvrdit, že na své žádosti trvá.
Pokud tak žadatel neučiní, jeho původní žádost pozbývá platnosti a je automaticky vyřazena ze seznamu žadatelů.
Příslušný formulář na obnovení žádosti o byt je možné získat na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.
cz nebo u referentky evidence obyvatel MěÚ Dobřany, č. dv. 3,
tel.: 377 195 832.

ležitější zdroj informací, dokonce tento názor vzrostl o 22 % na
dnešních 88 %. Uf, to už je vážně závazek.
Máte na nás logicky i požadavky, chcete podrobnější informace, chcete více pozvánek a také chcete být s předstihem
zpraveni o budoucích záměrech radnice.
K prvním dvěma požadavkům potřebujeme Vaši spolupráci,
o kterou prosíme už pěkných pár let. Ptejte se na to, co Vás
zajímá, nezapomínejte nám posílat informace o akcích, které
chystáte. Neodhadneme, co z tisíců rozhodnutí Vás může nejvíce zaujmout, nemůžeme pozvat na událost, o které nevíme.
Co se týče třetího požadavku, asi zavedeme rubriky „Z úřední desky“ a „O čem jednalo zastupitelstvo“, kde stručně představíme nejdůležitější projekty už od jejich zárodku. Je naše
starost se o tuto práci nějak podělit.
Další Vaše požadavky se týkají úpravy webových stránek
města, jejichž význam vzrostl od roku 2006 ještě daleko více.
I v tomto směru nás nějaká ta práce čeká.
Chuť do díla ale zvyšují Vaše ohlasy.
Proto 88x díky za názory ve výzkumu, 6x díky za březnové
e-maily a 521x díky za facebookové palce nahoru! Mimochodem letošní rekord v počtu přečtení jednoho článku v této sociální síti je 1883 uživatelů.
Krásné Velikonoce!
Martin Sobotka
P.S. A ještě jeden vzkaz pro nepodepsaného účastníka ankety, který projevil přání, aby byla jeho moudrá slova otištěna
v listech. Redakční rada se řídí pravidlem, že anonymy nepřetiskuje, tudíž tímto odkazuji na web města, kde Váš názor
zveřejněný je spolu s ostatními sděleními z průzkumu.

Do sběrného dvora POUZE s potvrzením
o úhradě místního poplatku
Připomínáme, že podmínkou pro BEZPLATNÉ uložení odpadu ve sběrném dvoře v Plzeňské ulici je předložení dokladu totožnosti a potvrzení o zaplacení místního poplatku za
odpad za rok 2014.
Jde o povinnost stanovenou městem a nelze ji obcházet vulgárními výpady vůči obsluze sběrného dvora. Děkujeme za
pochopení.
Více informací na www.odpady-dobrany.cz
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INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA
Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí
500 Kč pro rok 2014 (OZV 4/2012)
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2014
(složenky se neposílají).
Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí

200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800
Kč.
U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu jako jediného zdroje příjmu anebo sirotčího důchodu, činí poplatek: ze psa
chovaného v rodinném domě 100 Kč a ze psa chovaného v
ostatních obytných domech 200 Kč.
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50
% (OZV 6/2010)
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2014.
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou - převodem na účty Města Dobřany:
účet u KB 19-1223361/0100 nebo účet u ČS 19725295379/0800
Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést:
1)	pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo
poplatníka

2)	pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
	variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo
poplatníka

3)	pro platbu místního poplatku ze psa
variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo
poplatníka (držitele psa)

Kontakty:
správce poplatku:
MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7.
tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

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 2.

(v předchozím dílu jsme se dozvěděli o dětství, domácích pracích, jídlu, hračkách ...)
Dětství v Dobřanech za 1.

nějaký

vždycky

stodola a potom udělali nový

To si pamatuji, bylo mi 5 - 6

a 2. republiky

maminka obarvila, ale nic

u kina. Kino bylo předtím vza-

let, my jsme tam bydleli. Byd-

Měli jste u domu zahrádku?

nějak moc. Ale za války tu

du, u novýho mostu, naproti

leli jsme na hořejší cihelně.

Pokud ano, co jste na ní

bylo hodně věřících Němců

myčce, oni tam teďka mají

Ta už potom nefungovala. Ta

pěstovali?

a dělali tady vzkříšení těla

pivo z Modré hvězdy, tak tam

spodní fungovala. Tam jsme

To vám povím. Tatínek si

a biřmování taky.

bylo dřív kino, než ho potom

chodili

pěstoval tabák a ty lupena

konoce - vzkříšení těla - to

postavili

předtím naši rodiče bydleli ve

si natrhal, dal si je na tako-

se chodilo okolo náměstí, oni

postavili v nějakém 30. roce.

to

vajíčko

Na Veli-

u

dobytčáku,

to

k

dědečkovi.

Ještě

městě, chodili k nim na náv-

vý drát a potom si je sušil

tam měli oltář a nad farářem

na půdě a potom je dával do

nesli takovou plachtu, to cho-

Máte

se

pamatuji, jak jsme k nim při-

takového lisu, tam je slisoval,

dili od toho oltáře, byli čty-

zdravotní péčí, chodila jste

šli na návštěvu. A když jsme

nakrájel a potom to kouřil

ři a my jako děti jsme (boží

k lékaři a zubaři?

tam bydleli, tak jsem s tatín-

a vždycky chtěl, abych mu to

tělo) pokřtily zdraví a okolo

To jsem byla u zubaře, toho

kem šla k nim a on tam s nimi

pomáhala navlíkat na ty drá-

byly břízy a dělaly jsme z toho

jsem se hodně bála, byl tam,

debatoval. Můj dědeček na

ty, a ono to bylo tehdy taky

věneček a dávaly jsme to do

jak je záložna (spořitelna),

cihelně dělal. Cihelna byla

takový nepříjemný, ono to asi

chodby, aby do baráku neu-

a lékař byl, jak je dnes pro-

Kopřivů. Bydleli naproti, jak

ani nesmělo být. A někdo to

hodilo, to byla taková pověra.

dej pizzy naproti, Doušů tam

byl liďák. Těm patřil, ti měli

tak pěstoval, aby o tom nevě-

Já jsem byla bez vyznání. Na

byli, tak tam byl. Měla jsem

cihelnu. Dělával tam i můj

děli, jako dneska marihuanu,

Vánoce jsme měli na náměstí

také žloutenku a to mě léčili

tatínek, když byli kluci mla-

možná, že to bylo volnější, ale

kolem dokola obrazy a svíčky

jenom uhlím, živočišným uh-

dí. Když jsem se narodila já,

taky to nebylo.

v oknech, šla nějaká kapela

lím a vyléčili mě.

tak nám tam sehnali domek.

štěvu v neděli. To si trošičku
nějaké

zážitky

kolem náměstí a nazpátek do

Ten dodnes stojí. Bylo to tam

Měli jste u domu zahrádku?

kostela, bylo to hezký, takový

Platilo se za lékaře?

pěkné, byl tam rybník, za ním

Jenom maličkou. Měli jsme ji

sváteční, a to boží tělo bylo na

Ne, to se neplatilo.

hluboká studna. Učili mě tam

jenom za vraty, jenom takovou

Velikonoce, a to tu i za války

malou úzkou zahrádku. Tatí-

byl nějaký kolotoč, houpačky

Tam mohl docházet kdoko-

z Dnešic hokynářky prodávat

nek tam měl růže a mezi tím

taky. Tak jsme taky rádi šli.

liv? Němci i Češi?

do Dobřan jejich věci – mléko,

měl ten tabák. Pro trávu pro

To bylo na tom dobytčáku,

Jo. Já myslím, že rodiče za to

máslo, smetanu. Tak jsem to

zvířata jsme museli vysekávat

tam bylo naše útočiště, tam

tehdy nic neplatili.

pozorovala. Jinak si odtam-

strouhy, to nám dali od měs-

byly takové roury a my jsme

ta, že si to můžeme nasekat,

po nich běhali, kdo dál doběh-

Takže z toho lékaři nic

ději jsme tam dělali na pra-

a sušili jsme to na tom dvoreč-

ne po těch rourách. Chlapci

neměli?

sečáku. Byly tam sklady na

ku. Anebo taky na ty meze, kam

tam hráli fotbal.

Tak moc ne.

brambory.

tam jsme to chodili vysekávat,

Proč se místo za kinem jme-

A kde se braly léky?

dávali jsme to do nůše a do

nuje „Dobytčák“?

Já myslím, že tehdy nebylo

Zpracoval

vozíku, abychom měli seno pro

Protože tam chodili s kravič-

ani tolik léků, jako je dnes.

2011/12 projektový tým ve

ty králíčky a pro kozu.

kami, drůbeží a to tam chodili

dělat kotrmelce. Okolo jezdili

tud mnoho nepamatuji. Poz-

(Pokračování příště.)

chodila maminka pracovat, tak

ve

školním

roce

složení:

prodávat. To byl dobytčí trh.

Jaké jsou vaše vzpomínky

Mgr. Michaela Hlaváčová, Jan

Dodržovali jste nějaké lido-

A ten starý byl, jak je dnes

z dětství na dědečka cihláře

Pokorný,

vé zvyky?

Žabka, i ten barák je tam vza-

a co byste nám mohla pově-

a Dominika Hrádková; edita-

Jedině na ty Velikonoce nám

du, a dřív tam byla nějaká

dět o dobřanské cihelně?

ce: Mgr. Jaroslav Šedivý

Kateřina

Mafková
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CO SE DĚJE

Budoucnost města? Co na to veřejnost?

Od února letošního roku se
občané Dobřan mohli začít
podílet na tvorbě nového strategického dokumentu, jehož
tématem je budoucnost Dobřan, tzv. Programu rozvoje
města Dobřany. Ti, kdo pravidelně čtou Dobřanské listy,
ví, že bylo možné zapojit se již
několika různými způsoby.
V únoru jste mohli odpovědět
na otázky v názorovém průzkumu. V březnu proběhlo
veřejné setkání. Pozornost
se také zaměřila na to, jak
budoucnost města vnímají
Dobřanské spolky a neziskové organizace, dobřanští
podnikatelé, ale také zástupci mladší generace. Pro tyto
skupiny byla během února
uspořádána zvláštní diskuzní fóra. Všechny aktivity byly
zaměřeny na to, abychom
zjistili, jaké jsou potřeby obyvatel Dobřan.
Společně s tím, jak probíhalo dotazníkové šetření
i jednotlivá diskuzní setkání,
byly také zpracovávány další
analýzy toho, jak vidí kvalitu života statistici. Srovnání
obou pohledů si mohli udělat ti, kteří dorazili na veřejné
setkání, které se konalo 20.
března v hasičské zbrojnici.
To bylo otevřené všem občanům Dobřan a byly na něm
představeny výsledky všech
dosavadních analýz. Právě
srovnání objektivního a subjektivního pohledu na život
v Dobřanech umožní vytvořit
takový Program rozvoje města,
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který bude mít největší přínos
pro jeho obyvatele. Pojďme se
proto ve stručnosti podívat na
jejich hlavní závěry.

Dotazníkové šetření aneb
Vyplnit či nevyplnit?
Dotazník, který vyšel v únorovém čísle Dobřanských listů, mapoval vaši spokojenost
s životem ve městě. Vyplněním
dotazníku jste mohli poukázat
na hlavní problémy ve městě,
ať se týkají dopravy, parkování, veřejných prostranství,
nebo možností sportovního
a kulturního vyžití. Také jste
mohli vyjádřit svůj názor na
budoucnost města. Jakým
směrem by se mělo rozvíjet,
aby se vám tu dobře žilo.
Dotazník
byl
úmyslně
vytvořen na základě podobného šetření provedeného v roce
2006. To nám umožnilo srovnání v některých oblastech
hodnocení
kvality
života
v Dobřanech. Obecně je možno říci, že lidé v Dobřanech ve
srovnání s rokem 2006 vedou
spokojenější, a je možno říci
také aktivnější život. Na jednu
stranu se obecná spokojenost
se životem ve městě posunula v průměru o více než 10 %
a zároveň se snížil počet těch,
kteří by se z Dobřan chtěli
odstěhovat,rovněž se do průzkumu zapojilo aktivně více
respondentů než v roce 2006.
Téměř
desetina
obyvatel Dobřan, více než 460, se
zapojila a dotazník vyplnila.

Výsledky jsou zajímavé a radnice získala spoustu podnětů
k další práci. Zde najdete jeho
výsledky ve zkrácené verzi.
Kompletní zprávu z výzkumu si můžete prohlédnout na
internetových stránkách města v záložce „Program rozvoje
města Dobřany 2014“.
Jak se v Dobřanech žije?
Jaká jsou pozitiva a negativa života ve městě? Dotázaní obyvatelé nejčastěji vnímají jako pozitivum života
v Dobřanech jejich dobrou
polohu a dopravní dostupnost (s ohledem na dálnici),
chválí si čtyři z pěti. Polovina
dotázaných si užívá v Dobřanech klidného bydlení a oceňují upravený vzhled centra
města a náměstí (městkou
památkovou zónu). A naopak
největší negativa vidí dotázaní v bezpečnostní situaci ve
městě a v nízké kvalitě některých komunikací a chodníků,
uvedli dva z pěti dotázaných.
Každý třetí respondent kriticky poukazuje na nedostatek
míst k parkování.
Největší dopravní problémy ve městě působí tranzitní
doprava, stěžují si dva z pěti
dotázaných. Dále způsobuje
problém kumulace dopravy
u škol na začátku a konci
vyučování a do třetice dotázaní kriticky nahlíží na bezpečnost silničního provozu ve
městě a na problémy s parkováním. Jak si tedy poradit s dopravními problémy
ve městě? Nejčastěji spatřují respondenti (cca třetina
z nich) řešení v důsledné kontrole dopravy Policií ČR. Dále
by pomohlo omezení rychlosti
na vybraných úsecích ve městě a vyvedení tranzitní dopravy na obchvat kolem města.
Kdo se bojí, nesmí do
lesa.
Více než polovina dotázaných je přesvědčena, že ve
městě jsou problémy související s bezpečností, které je
třeba akutně řešit. Nejpalčivějšími problémy je soužití
s minoritami, resp. chování
minorit ve městě, a drobná

kriminalita (uvedla polovina
respondentů). Naprostá většina dotázaných obyvatel Dobřan se ve městě cítí bezpečně,
nicméně každý čtvrtý dotázaný připouští, že ve městě
jsou místa, která považuje za
nebezpečná. Dva z pěti dotázaných obyvatel města nejsou
spokojeni s péčí o veřejná
prostranství. Nejvíce jim vadí
neuklizené psí exkrementy
a vandalismus.
Kde si zasportovat a aktivně odpočinout? Možnosti
tu jsou, nicméně dva z pěti
dotázaných nemají kam vyjet
na kolech, postrádají cyklostezky. Třetině dotázaných ve
městě chybí volně přístupné
plochy pro odpočinek, tedy
srozumitelně řečeno - městský park. Lákavá je také možnost odpočinout si v okolí
města na upraveném vyhlídkovém či piknikovém místě,
pokud by taková existovala.
V rámci nabídky společenských a kulturních akcí ve
městě Dobřany jsou nejpopulárnější akce ve veřejném
prostoru (slavnosti, jarmarky apod.), ty navštěvují tři
respondenti ze čtyř. V rámci
nabídky kulturního centra
Káčko jsou populární filmová
představení, která vyhledávají dva z pěti dotázaných.
Cca polovina respondentů postrádá přímo ve městě
nějaké obchody nebo služby.
Největší rezervy spatřují v šíři
nabídky kvalitního zboží, tu
hodnotí jako nedostatečnou.
Vztah obyvatel k Dobřanům
je poměrně silný. Téměř dvě
třetiny respondentů uvedly,
že pokud by se jim v budoucnu naskytla možnost odstěhovat se z města, nevyužili
by ji. O něco větší tendence
odejít z města mají mladší
respondenti. Potřebují-li dotázaní obyvatelé Dobřan získat
informace o dění ve městě,
nejčastěji sáhnou po Dobřanských listech (devět z deseti).
Dalším frekventovaným zdrojem informací jsou internetové stránky radnice (téměř
dvě třetiny dotázaných). Pro

CO SE DĚJE
zlepšení komunikace a informovanosti navrhují nejčastěji respondenti zveřejňovat
podrobnější informace v Dobřanských listech. Za úvahu
stojí také doporučení ohledně modernizace internetové
stránky města.
Co bude dál?
Čím by se měly Dobřany
stát v budoucnu? Dva respondenti ze tří by uvítali, aby se
v budoucnu Dobřany staly
městem s kvalitním bydlením
a službami místním obyvatelům. Každý třetí respondent
podporuje vizi města pečujícího o vysokou kvalitu životního prostředí, nebo vizi města
s bohatým kulturním a společenským životem. Ekonomický rozvoj města by měl být do
budoucna založen hlavně na
podpoře rozvoje služeb pro
občany, myslí si to cca polovina dotázaných. Dva z pěti
navrhují podpořit drobné
a střední podnikání. Další rozvoj města může ohrozit větší
výskyt sociálně nepřizpůsobivých obyvatel, obává se sedm
respondentů z deseti. A naopak k rozvoji města může přispět trojice příležitostí: rozvoj
vztahu s Plzní, kvalitní životní
prostředí a rozšiřování zázemí
pro volnočasové aktivity.
A co na to občan?
Rozhodně nechce zůstat
stranou a jen zpovzdálí sledovat práci radnice. Drtivá
většina dotázaných obyvatel Dobřan (devět z deseti) si
myslí, že by občané měli být
přizváni k plánování zásad-

ních rozhodnutí, změn, úprav
či zlepšení některých částí
města.

Diskuzní fóra pro zástupce spolků, podnikatelů
a žáků ZŠ
Tato diskuzní setkání proběhla v jeden den – 25. února.
Dopolední setkání bylo určeno
žákům 8. až 9. tříd. Odpolední setkání navštívili pozvaní
zástupci spolků, neziskových
organizací, ale i podnikatelů,
kteří v Dobřanech působí. Co
nám tito „klíčoví hráči“ rozvoje Dobřan řekli?
Z pohledu diskutujících
z řad neziskových organizací,
ale také soukromého sektoru hrají primární roli témata:
dostupnost služeb, bydlení a bezpečnost. Zástupci
obou skupin si chválili dobrou komunikaci s vedením
města a dobré podmínky pro
svou činnost. Při detailnějším
pohledu na průběh diskuze
pak určitou premisu všech
opatření tvoří „uvážlivost“
či „vyváženost“ rozvoje či
„upřednostňování
kvality
před kvantitou“. To se týká
jak investic do rozvoje, tak
rozvoje a rozšiřování města za
hranice v současnosti zastavěného území.
Diskuzní fórum pro „dospělé“ ukázalo také, že pro
budoucnost města je důležité
téma aktivit pro mladou generaci. Pohled žáků ZŠ poskytl
možnost srovnání s představami dospělých. Je možno
sledovat, co jsou věci, které

jsou pro mladé lidi důležité,
a kam případně napnout síly
při plánování dalšího rozvoje.
Mladí lidé v diskuzi uváděli
především konkrétní podněty
toho, co a jak je třeba řešit,
aby došlo k rozšíření nabídky a zvýšení kvality služeb,
které by rádi využívali. Spolu
s bezpečností to bylo hlavním
leitmotivem jejich vlastní diskuze.
Blíže
se
opět
můžete
s výsledky obou diskuzních
setkání seznámit na internetových stránkách města
v záložce věnované Programu rozvoje. V ní se také brzy
objeví zápis podnětů občanů
z veřejného setkání.

Závěrem
Práce na zapojení veřejnosti
do přípravy programu rozvoje
města Dobřany probíhá nyní
již třetí měsíc. Během tohoto
období se do procesu zapojily
aktivně stovky lidí. Od samého
počátku, kdy se v tzv. participační skupině sešli zástupci
úřadu, vedení města, spolků, škol a dalších představitelů místní komunity, kteří
pomohli vytvořit dotazník,
jejž následně využily stovky
občanů. Participační skupina
také pomohla připravit jednotlivá diskuzní fóra, na kterých se vystřídaly dvě desítky
zástupců klíčových aktérů
rozvoje a čtyři desítky žáků
ZŠ. Přes šedesát občanů se
zúčastnilo veřejného setkání.
Celkově tak lze říci, že občané Dobřan mají velký zájem
o to, co by mělo vedení města
do budoucna řešit a jak by se
mělo jejich město dále rozvíjet. V následujících zhruba
třech měsících bude třeba dát
do souladu přání a představy
občanů s reálnými možnostmi Dobřan a vtělit je do plánu
pro další období. Z předchozích let víme, že je to náročný,
nicméně realizovatelný úkol.
V červnu bude výsledek této
snahy opět představen veřejnosti, která si bude moci ověřit, zda bylo jejich návrhům
učiněno zadost.
Mgr. Vojtěch Černý

Tak se ptám
Každý z nás chce za své
peníze zboží (výrobek či
službu) odpovídající kvality.

Bohužel,

stane

se,

že kvalita pokulhává za
cenou.
Například já: mám byt
v osobním vlastnictví a řádně platím za veškeré služby
- teplo, teplou i studenou
vodu. A zde je problém.
Přestože

platím

včas

a řádně, stalo se v posledním

měsíci

pravidlem,

že v neděli okolo sedmé
hodiny neteče teplá voda.
Bohužel tento problém se
vyskytl i v týdnu. Obrátila
jsem se proto na paní Dvořákovou a její odpověď mě
vlastně ani nepřekvapila,
ale musím přiznat, že mě
nadzdvihla ze židle. Na můj
dotaz, proč v neděli večer
kolem 19. h netekla teplá
voda, mi paní Dvořáková
vysvětlila, že v tuto hodinu
je „špička“, ale podle jejích
informací již ve 21 h teplá
voda tekla. Když se nad
tím zamyslím, tak všichni,
co čekali na teplou vodu,
vytvořili ve 21 h opět „špičku“. Dále mi bylo vysvětleno, že výměníky jsou staré
a postupně se mění - a teď
pozorně čtěte - po uvedení
mé adresy mi bylo řečeno,
že v našem domě má zakázáno od úřadu výměnu
provést a že nejsou peníze.
Tak

se

ptám:

„Jedná

a rozhoduje paní Dvořáková o své vůli nebo s tichým
požehnáním úřadu?“
PS.:

Je

neděle

večer

a opět teče ledová voda.
Jana Havlíková,
F. X. Nohy 964, Dobřany
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CO SE DĚJE / JAK TO VIDÍ OPOZICE

Změna obkladů se (ne)vyplatila
Hrozí sice, že omíláním
„starých“ sporů, na jejichž
podstatě již nic nezměníme,
nakonec jen otrávíme čtenáře. Přesto mi nezbývá než opět
reagovat na článek pana místostarosty „Změna obkladů
se vyplatila“ v únorovém čísle
Dobřanských listů.
Demagogie
je
využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících
zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin. Tolik nám praví slovník naučný (Internet)
a právě takový mi připadá
zmíněný článek pana místostarosty.
Jak pan místostarosta píše,
město zůstalo náhle bez kina
(samo si přeci jedno prodalo),
ale muselo se postarat o Juniorfest, (který však v následujících letech nepodpořilo),
a tak se rychle vyprojektovalo
a začalo stavět nové kino. Ale
teprve později se zjistilo, že by
nebylo kde pořádat školní aka-

demie a divadelní představení
(nebylo snad hlavním důvodem
výstavby nového objektu jeho
víceúčelové využití). A tak se
muselo do projektu dodatečně
zasáhnout. Změnil se například akustický obklad sálu,
což podstatně rozšířilo možnosti využití prostoru (změna obkladu je patrná pouze
v ceně, nikoliv v názvu či označení). A zjistit, jak je zdražení
obkladu výhodné, je práce na
pár minut (v rozsáhlé projektové dokumentaci, ve které se
díky vícepracím zdražila celá
řada rozpočtových položek).
Kontrolní výbor toho ale není
zjevně schopen, protože neumí pořádně počítat.
Takto na mě působí zmíněný článek, jako ukázkový
příklad demagogie, včetně
zesměšnění oponenta, který
je dobrý právě tak na pobavení ctěného zastupitelstva.
Většina dnešních sporů je
přenesena do argumentační roviny, tzv. mediální války

mají své vítěze a poražené, ať
již je pravda kdekoliv. A zbraně, které se v těchto bitvách
používají, mohou být velmi
nebezpečné. A přitom existuje, alespoň v našem případě,
tak prosté řešení. Pravdivá,
tj. veřejně ověřitelná fakta:
např. za kolik město prodalo
staré kino, jak znělo původní zadání pro projekt nového
zařízení, skutečně to mělo být
pouze kino, kdo zadal a kdo
zpracoval změnu projektu na
víceúčelový sál a v čem tato
změna spočívala a kolik stála? Pokud pan místostarosta
chce dále vést mediální válku
o „Káčko“, ať odpoví na tyto
otázky a na webu nebo na
zastupitelstvu předloží konkrétní dokumenty, které toto
stvrzují. A pokud tyto dokumenty neexistují (kontrolnímu výboru se nepodařilo je
při kontrole dohledat), tak ať
alespoň mlčí.
Josef Weinreb, Otevřené
město Dobřany

Obsah a jazykovou korekturu opozičních příspěvků zajišťuje: Otevřené město Dobřany, o.s.,
www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu: otevrene@dobrany.eu

Pionýrská skupina Dobřany
Vás srdečně zve na

ČARODĚJNÉ
HRY
dne 30. dubna 2014
od 17:00 hodin

v prostorách bývalých kasáren

Co Vás čeká:
▪ Soutěžní a dovednostní
disciplíny pro děti
▪ Šance pro děti vyrobit si
něco samy
▪ Prodejní výstavka
dětských výrobků
Vystoupení šermířů VK Avalon
Opékání uzenin
ve spolupráci s MO zahrádkářů
od 18:00 hodin.
Na akci se finančně podílí
Město Dobřany.

Oslavy osvobození
jihozápadních Čech
americkou armádou

3. května 2014
na náměstí T.G.M.
v Dobřanech
11:00–11:30 hodin
Konvoj vojenských
historických vozidel
Klubu 3. armády
Plzeň a Klubu Old
Car Rangers Praha
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ROZHOVOR
(vom) Od listopadu 2012 spravuje dobřanskou farnost KOINONIA Jan Křtitel – sdružení křesťanů pro novou evangelizaci se sídlem
v Plzni-Liticích. V rozhovoru s panem farářem Martinem Váňou představuji komunitu našim čtenářům.

Mohl byste čtenářům vaše
společenství více přiblížit?
Jsme mezinárodní společenství, které je v současné době
zastoupeno již na všech pěti
kontinentech. Tvoří ho 6 000
členů, z toho na čtyři desítky
kněží a cca 250 zasvěcených
bratří a sester. Ostatní jsou
rodiny a jednotlivci.
Naše
komunita
vznikla
v horách severní Itálie v sedmdesátých letech. Založil ji kněz
P. Ricardo Argaňaraz pocházející z Argentiny. (Stejně jako
současný papež František
– nutno podotknout, že náš
otec zakladatel je nejen stejný ročník jako Svatý Otec, ale
velice se mu podobá i v jiných
věcech☺… zejména svým přátelským přístupem a energickým nasazením pro hlásání
dobré zvěsti o spáse Pána Ježíše pro všechny!)
Malé společenství několika
bratří a sester se zprvu věnovalo
modlitbě v úzkém komunitním
kruhu a živilo se zemědělstvím
a chovem krav. Postupem času
však do odlehlé horské osady
Camparmó začalo docházet
stále více lidí. Z modlitební skupinky se tak vyvinula pravidelná setkávání k chvále a modlitbě za uzdravení. Práce kolem
zvířat tedy nakonec nezbytně
ustoupila službě lidem a tak to
již zůstalo.
Naším hlavním zaměřením je
evangelizace, to znamená přinášet evangelium, onu dobrou
zprávu, seznamovat lidi s Ježí-

šem, s blahodárným působením jeho svatého Ducha – a to
vše v bratrských vztazích. To
je právě na tom to krásné, že
nikdo není na nic sám, ale
vždy máme na pomoc bratry
a sestry.

v 18.00 hodin na faře na tzv.
Dům modlitby, kde společně
čteme z Bible a modlíme se
vzájemně za potřeby jedni druhých. Farní společenství čítá
zhruba 35 dospělých a k tomu
10 dětí.

Kdy přišla komunita do
České republiky?
Bylo to v roce 1995 na pozvání plzeňského biskupa Mons.
Františka Radkovského. Jako
místo působiště komunity byla
vybrána fara v Liticích. Ta byla
v té době však neobývatelnou
ruinou, a tak se nově přistěhovalí bratři a sestry vrhli
kromě modlitby na stavební
práce. Pořádaly se také brigády mládeže komunity z Itálie.
Pomocnou ruku nabídli ale
také litičtí farníci, když sehnali
domeček k provizornímu bydlení nedaleko fary a pomohli
komunitě poskytnutím kontaktů na vstřícné architekty a stavaře. Ani kostel nebyl
v dobrém technickém stavu,
hned v r. 1997 se začalo s jeho
opravou.
K prvotnímu zakládajícímu
jádru komunity v Liticích záhy
přibyli bratři a sestry z Čech
a Moravy, a tak se vytvářelo osazenstvo, které u nás
najdete nyní. Ovšem ne všichni zůstáváme stále v Liticích.
Mnozí jsou posíláni také do
světa, někteří tam zůstávají po
dlouhé roky a jiní jsou třeba po
letech opět povoláni zpátky.

Je v Dobřanech zájem
o výuku náboženství?
V pátek odpoledne přicházejí
děti na vyučování náboženství
a přípravu k 1. svatému přijímání.

A jak to bylo s dobřanskou
farností?
Dobřanskou farnost nám
svěřil otec biskup František od
1. listopadu r. 2012. Spravujeme ji z Litic.
Jak velké je farní společenství v Dobřanech? A jak
časté je vaše setkávání?
Bohoslužba v kostele sv.
Mikuláše se koná pravidelně
v neděli v 9.00 hodin. Po mši
sv. se scházíme ke zkouškám
sboru a také na přátelské popovídání a sdílení u kávy a čaje.
Ve středu večer se setkáváme

Docházíte také za pacienty
Psychiatrické nemocnice?
Ano, dle potřeby. Ovšem
nepůsobím zde sám, pastorační péče je koordinována přes
kaplana pro nemocniční zařízení.
Která další katastrální
území Koinonia spravuje?
Do farnosti Dobřany spadá
stejně jako předtím Chotěšov, který do ní byl začleněn
při slučování farností již v r.
2005. Do farnosti Litice patří
též Chlumčany s kaplí Panny Marie Pomocnice křesťanů a Prusiny s kostelem sv.
Jakuba a dále Lhota, Nebílovy,
Netunice, Předenice, Robčice
u Štěnovic, Šlovice a Valcha.
Pečujeme také o dálniční kapli
Smíření u Šlovic.
Vím, že je vaše komunita
velice aktivní. Mohl byste
čtenářům přiblížit některé
vaše akce?
Kromě již jmenovaného pořádáme v Liticích setkání s modlitbou za uzdravení, nazýváme
je “Ježíš uzdravuje”. Nabízíme
také duchovně-vzdělávací kurzy. Již patnáctým rokem probíhá korespondenční formou
Biblická a Teologická škola.
Třetím rokem se koná kurz
celoživotního vzdělávání ve
spolupráci s Teologickou fakultou v Českých Budějovicích.
Snažíme se nabídnout něco
celé široké veřejnosti, proto organizujeme kurzy pro
manžele a setkání a tábory pro
mladé. Zvláštní péči věnujeme

dětem – pro ně připravujeme
pohádkový les, různá interaktivní divadelní představení.
Pořádáme týden farních her
a pravidelné tvůrčí dílničky pro děti a jejich maminky.
V neposlední řadě zveme na
ochutnávky vína a dalších italských specialit, které se konají
jednou do měsíce. Na starosti
je má naše společnost Aggero s.r.o., kterou jsme založili
zhruba před třemi lety.

Neplánujete přivézt lahodné delikatesy i k nám do
Dobřan na některý z pravidelných trhů?
Proč ne? Máme dvě pobočky
(jednu přímo v Liticích a druhou v Plzni) a nabízeli jsme
italské pochoutky na několikerých trzích na náměstí
Republiky v Plzni. Myslím, že
na krásné, malebné náměstí
v Dobřanech by se také hodily
a my bychom byli určitě rádi.
V měsíci květnu (23. 5.
2014) proběhne stejně jako
v předchozích letech celorepubliková akce Noc kostelů.
Budou i v letošním roce otevřeny oba dobřanské kostely? Pokud ano, můžete prozradit více?

Ano, i letos se zapojíme.
V kostele sv. Mikuláše se zaměříme na rodinu jako symbol
celistvosti, představíme vám
farní rodinu a něco z jejího života. Program začne již v 17:25.
Kostel sv. Víta bude otevřen od
18:30, kde bude komentovaná
prohlídka a návštěvníci budou
mít možnost zhlédnout stálou
expozici ,,Dobřanské baroko“.
Program v obou kostelích bude
probíhat do 20:00 hod.
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KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

NEJVĚTŠÍ OSOBNOSTI NAŠICH DĚJIN –
průmyslníci, podnikatelé, bankéři
Životní příběhy, úspěchy i prohry významných osobností naší historie.
Kniha o osobnostech, které se vlastní pílí,
pracovitostí a cílevědomostí stali elitou.

JOËLOVÁ Sylvie: Bambuláčci
Zvířátka pro radost.
Chcete se pobavit a ještě si při tom vyrobit
něco hezkého? V téhle knize na vás čeká 20
roztomilých zvířátek z bambulí.

DROZDA Robert:
Pohádky pana přednosty
Chcete vědět, kdo je to vechtr, co znamená
pešunk, pucvole nebo jiná tajuplná slova?
Prozradí vám to tahle pohádková knížka.
Navíc se dozvíte, jak to dopadlo se Šlechtičnou, namyšlenou lokomotivou, skromným motoráčkem
a Hadimrškou nebo jak pan přednosta Drahorád zachránil život
slonovi z cirkusu.
WEINER Ellis:
Templetonovic dvojčata mají nápad
Dejme tomu, že znáte dvanáctiletá dvojčata, kluka a holku jménem John a Abigail
Templetonovi. Řekněme, že John je praktik
a hraje na bicí a Abigail je teoretička a luští
kryptické křížovky. A teď si představte, že
jejich otec je geniální, i když někdy trochu
zmatený vynálezce...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ

DEAVER Jeffery:
Prázdné křeslo
Věhlasný tělesně postižený kriminalista Lincoln
Rhyme přijíždí se svou věrnou spolupracovnicí
a milenkou Amélií Sachsovou do Severní Karolíny, aby se zde podrobil vysoce riskantní operaci.
Krátce po příjezdu se na Rhyma obrátí s žádostí
o pomoc šerif nedalekého městečka, v němž byl
zavražděn mladý chlapec a uneseny dvě dívky.
Celý případ provázejí velmi podivné okolnosti…

Doleček, Rajko: Nebezpečný svět kalorií
Ojedinělá publikace tří význačných lékařů, kteří
se podívali hlouběji do světa nebezpečných kalorií. Fakta totiž nelžou: obezita je na prahu světové epidemie.
Ukážou nám, jak funguje naše tělo, jaký je
vztah hormonů a obezity, co je hlad, chuť k jídlu a sytost. Získáte jedinečný přehled o typech
redukčních diet s jídelníčky a recepty, budete
vědět, kdy začít hubnout a kdy přestat, nebo jak ovlivňují současný
životní styl rodina, média, reklama...
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MOORE Jane: Láska je ve vzduchu
Dobrý, nebo nejlepší? Cam Simpsonová vede s přítelem Deanem
pohodlný klidný život, v němž nechybí kamarádství a pocit bezpečí.
Vždyť Dean má všechny vlastnosti, které ženy zpravidla u mužů hledají. Je oddaný, mužný a velkorysý. Jenže po šesti letech společného
soužití má pocit, že cosi mezi nimi odplynulo.
JOBSON Robert: William & Kate
Přijměte pozvání ke královskému dvoru.
Ačkoli je kniha William & Kate - příběh lásky - vlastně literaturou
faktu, autor Robert Jobson je zárukou toho, že se žádné nudy nedočkáte. Budete mít dojem, že čtete strhující román.

KULTURA

2. reprezentační ples
CPOS Město Touškov
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město
Touškov (pečovatelská služba) pořádala dne 15. 3. 2014 již
2. reprezentační ples v kulturním domě v Kozolupech. Účast
byla opět hojná, zúčastnili se jak klienti i zaměstnanci Centra,
tak ale i široká veřejnost.
Celým plesem nás prováděl moderátor Českého rozhlasu
Plzeň Petr Handl a o hudbu se postarala kapela Jenny cz. Ples
měl bohatý program, proběhlo vystoupení tanečního souboru
Babidou z Chotěšova, které opět odcházely s velkým potleskem,
pak také vystoupil pěvecký Žihelský sbor. Samozřejmě byla
okolních obcí.
Celý ples provázela příjemná atmosféra, kterou si všichni
naplno užili.
Doufáme, že příští rok náš ples dostojí přísloví „do třetice všeho nejlepšího“ a že se znovu setkáme v takovém složení a dobré
náladě.
Chtěli bychom tímto ještě jednou poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na zrealizování plesu, a všem
účastníkům.
Mgr. Monika Kynclová
Koordinátorka pečovatelké služby

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.

Cesta z města – dřevořezby

také převeliká tombola, o kterou se postarali sponzoři ze všech

Dobřanská galerie
(v prostorách Městského kulturního a informačního střediska, Náměstí T.G.M. 5)

FRANTIŠEK
V Á C L AVOV I Č

1. dubna – 25. května 2014
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Akordeonová třída
ZUŠ J. S. Bacha nezahálí
(vom) Žáci hrající na akordeon vyjeli sbírat zkušenosti v uplynulém měsíci hned nadvakrát. Na začátku měsíce se zúčastnili
akordeonové soutěže v německém Klingenthalu a na mezinárodní soutěži se jim vůbec nedařilo špatně. Druhé soutěže „Plzeňský akordeon“ se zúčastnilo celkem 7 žáků. Mezi nejúspěšnější
patřili Antonín Šneberger a Šimon Mertl, kterým stupně vítězů
unikly jen o vlásek (4. cena). Nejlépe si vedlo komorní uskupení ve složení Marie Kordíková (příčná flétna) a Ladislav Bouřil
(akordeon), kteří si ze soutěže přivezli 2. místo. Gratulujeme!

Lidová muzika Vozembach před svým vystoupením v Měšťanské
besedě v Plzni (23. 3. 2014) na tradičním „Setkání lidových muzik“.

ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY DUBEN 2014

5. dubna 2014
Mezinárodní soutěž Pro Bohemia Ostrava 2014
- žáci pěveckého oddělení
5. dubna 2014 / sál ZUŠ B. Smetany Plzeň - Doubravka
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na housle
- žáci houslového oddělení
8. dubna 2014 /17.00/ sál ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Žákovský koncert
V rámci cyklu „Představujeme mladé talenty“ vystoupili
v sále ZUŠ J. S. Bacha klavíristka Michaela Augustinová
a

akordeonisté Jana Uhlířo-

vá a Jan Marhoul. Žákům se
na koncertě představila také
paní učitelka Dagmar Drechslerová, která na naší škole
vyučuje sólový zpěv, viz foto.
Koncert, kde vystoupila Dagmar Drechslerová, se nesl ve
španělských rytmech.

11. dubna 2014 / odpoledne
Velikonoční trhy - Náměstí Republiky v Plzni
- lidový soubor Vozembach
21. dubna 2014 /16.30/ Náměstí Republiky v Plzni
Vystoupení v rámci programu Evropského hlavního
města kultury Plzeň 2015
- keltská hudební skupina Dé Domhnaigh
24. dubna 2014 /14.00/ Pečovatelský dům Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců
29. dubna 2014 /17.00/ sál ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Žákovský koncert

zve příznivce klasické hudby na

Koncert
Michaely Svobodové
a Petra Vacka
11. duben 2014 v 19.00,
sál ZUŠ J. S. Bacha
Na koncertu zazní:
skladby pro sólový klavír
a komorní hra akordeon
s klavírem
Z březnových žákovských koncertů - Šimon Mertl (akordeon), Vojtěch Kříž (zpěv)
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Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(26. 2. 2014 Dobřany - klavír)
Bára Plajnerová
J. Vozár
		
Eva Švajcrová
J. Vozár
		
Aneta Vozárová
J. Vozár
		
Jakub Kotlár
Z. Fryčková
		
Anna Leová
E. Šmejkalová
		
Bára Skutková
J. Vozár
		
Natálie Brejchová
J. Vozár
		
Šimon Bukovjan
J. Vozár
		

1. místo s postupem
kategorie 0.
1. místo s postupem
kategorie II.
1. místo s postupem
kategorie III.
1. místo s postupem
kategorie III.
1. místo s postupem
kategorie VIII.
1. místo
kategorie IV.
1. místo
kategorie IV.
1. místo
kategorie V.

Kateřina Červená
Z. Fryčková
		
Zuzana Frantová
E. Šmejkalová
		
Magdalena Cebová
E. Šmejkalová
		
Štěpánka Vyletová
E. Šmejkalová
		
Marie Jana Matějková Z. Fryčková
		

2. místo
kategorie
2. místo
kategorie
2. místo
kategorie
2. místo
kategorie
2. místo
kategorie

0.
II.
IV.
V.
VIII.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(28. 2. 2014 Přeštice - housle)
Marie Tomášková
J.
		
Jiří Němeček
J.
		
Erika Hessová
J.
		
Aneta Jungová
J.
		
Adéla Nekolová
J.
		

Faltýnová
Odstrčil
Faltýnová
Odstrčil
Faltýnová

1. místo s postupem
kategorie I. a)
1. místo s postupem
kategorie II.
1. místo s postupem
kategorie IV.
1. místo
kategorie I. a)
1. místo
kategorie III.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(28. 2. 2014 Přeštice - kytara)
Matěj Urbanec
L. Telešnuková
		
Tadeáš Mertl
L. Telešnuková
		

1. místo
kategorie 0. b)
2. místo
kategorie 0. b)
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(vom) Ve zcela zaplněném Káčku proběhly důstojné oslavy 10 let od založení souboru Dobřanské bábinky. Během koncertu vystoupila řada hostů, kteří přijeli Bábinkám pogratulovat. Celým pořadem provázel pan Vladimír Bernášek, dlouholetý redaktor Plzeňského rozhlasu.

Bábinky zahájily své oslavy sborovým zpěvem.

Alfons Lang - starosta z německého partnerského města Obertraubling

Bábinkám přijeli pogratulovat kromě jiných i známý dudák pan Václav Švík a kapela Úžas z Lité.

Vladimír Bernášek pobavil posluchače historkami ze života.

Děkujeme skvělému publiku
Náš obnovený ochotnický spolek DOS Rozmarýn má za sebou
třetí premiéru, která sestávala ze dvou divadelních večerů.
Útěšně jsme se rozrostli, tudíž se o osm rolí podělilo sedm hereček a pět herců. Proto šlo o dvě naprosto plnohodnotné premiéry. Kostra obou představení byla stejná, ale přesto se našla řada
osvěžujících rozdílů. Každý v souboru dokáže dát roli něco ze
sebe, nejen za to kolegům moc děkuji.
Jako principál spokojený být můžu, soubor žije bez dotací a zvolna tvoří zásobu rekvizit a dalších pomůcek. Budujeme si slušné
jméno a pomalu se zařazujeme mezi ostatní šiřitele kultury.

strana 12

Jako režisér pochopitelně spokojený nejde, ani nesmím být.
Věřím ale, že derniéra již bude „vyhraná“ a nejméně o 15% lepší.
Děkuji též našemu čestnému uměleckému vedoucímu Tondovi
Hofmannovi za to, že si navzdory svému časovému vytížení našel
čas a navštívil nás na několika zkouškách, přinesl několik podnětů a hlavně nám držel z hlediště palce při obou představeních.
Největší díky patří zhruba 360 divákům, kteří s námi byli na
dvou premiérách a stejném počtu generálek. Bylo cítit, že se bavíte, Vaše energie nám dává sílu pokračovat.
Za DOS Rozmarýn Martin Sobotka

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Olympijské dopoledne
Během olympiády v Soči se naše školka proměnila v olympijskou a školní zahrada na sportovní areál připravený na
soutěžní klání. Po slavnostním zahájení nás čekaly inovované disciplíny – biatlon, hokej, bobování, lyžování a skoky na
lyžích. Všichni se poprali s disciplínami, jak nejlépe uměli,
a dosáhli nejlepších možných výsledků. Každý byl vítěz a při
slavnostním vyhlášení obdržel diplom a zlatou čokoládovou
medaili. Pak jsme společně sfoukli olympijský oheň a ukončili „Olympijské hry v MŠ“.

Návštěva svíčkárny a mydlárny
Rodas
20. 2. 2014 jsme se s dětmi z naší školky vydali na výlet do
svíčkárny a mydlárny Rodas v Plzni Liticích. Už cesta autobusem byla pro některé děti velkým zážitkem.
Po příjezdu do svíčkárny na nás čekalo vlídné přijetí pí Hauerové, která nás seznámila a provedla prostory svíčkárny. Poté
jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina zhlédla podrobnou videoreportáž o výrobě svíček a kosmetiky značky Rodas.
Druhá skupina si zatím šla vyrobit svíčku a voskové pastelky.
Děti svíčky namáčely do rychleschnoucí politury a zdobily voskovou polevou. Voskové pastelky si děti odlévaly do připravených formiček.
Všichni jsme byli nadšeni a nikomu se nechtělo jet zpátky
do školky. Každě dítě si odvezlo vlastnoručně vyrobenou svíčku
a několik voskových pastelek. Všichni se moc těšíme, až zase
vyrazíme na nejen hezký, ale i naučný výlet.
Jana Maxová
Mš Dobřany Loudů

Canisterapie s Flyndou
Třídy „Medvíďata“ a „Myšky“ měly návštěvu - canisterapeutického pejska Flyndu. Děti se s ním seznámily, dozvěděly se, jak se mají k pejskovi chovat, a společně si s ním
zacvičily. Zkusily si pejska přivolat a odměnit ho pamlskem.
Těm nejodvážnějším hledal pejsek pamlsek na těle. Na závěr
nechyběla pořádná „drbačka“.☺
Flynda děti doprovázel i na procházce, kde si mohly
vyzkoušet vodění pejska na vodítku.
Petra Hadačová

Dne 15. 4. 2014 v době 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00
a 16. 4. 2014 v době 13.00 – 15.00
se koná

Mateřská škola Loudů

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
na školní rok 2014/2015.

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

strana 13

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

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

HRA

Staročeský
catering s.r.o.

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.

město Dobřany

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.

Přijďte si s námi vychutnat příchod jara,
zakoupit výrobky MC Budulínek, MŠ, ZŠ, Pionýr.
Pro dětské návštěvníky je připravena výtvarná dílna a soutěže.
V průběhu odpoledne pěvecká vystoupení.

Vyhodnocení soutěže a výstava:
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.

Navštivte řemeslné trhy - svíčky, trička, šperky, med,
ručně malovaná vajíčka, velikonoční dekorace, keramika...

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.

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.

Finanční výtěžek z prodeje výrobků bude použit na na obnovu kapliček, křížků a Božích muk.

Wellness

pobyt

V CHORVATSKU
místo:

Poreč (Istrie), Hotel Delfín

termín:

22.8. - 31.8. 2014

cena:

9 900,- Kč

cena zahrnuje:
 doprava luxusním busem
 ubytování (7 nocí)
 stravování (polopenze formou švédských stolů)
+ v ceně program:

•

ranní cvičení – jóga, power-jóga, pilates, tai-ji +
čchi-kung, port-de-bra, bodyforming, zklidňující
meditace

•

večerní semináře – práce s energií aneb
praktické návody, jak na sobě pracovat, jóga a
tai-ji, životní styl, kineziologie,
hlubinná regresní terapie

Dále možnost absolvování kurzů – numerologie, reiki I. a II., technika EFT.
Možné individuální výlety do Puly, Rovinje, Benátek či Terstu.

Neváhejte mě kontaktovat pro bližší informace:

Slavnosti svobody
Plzeň
2.–6. května 2014

U příležitosti 69. výročí konce druhé světové války proběhnou i letos v Plzni od 2. do 6. 5. tradiční
Slavnosti svobody. Hlavní program je přichystán na první květnový víkend. Následující všední dny
budou ve znamení pietních aktů a vzpomínkových akcí. Nezapomenutelné bude již tradiční setkání
s veterány, kteří vzpomínají na konec války a vyprávějí své životní příběhy. Právě tato setkání každoročně motivují veterány k cestě do Plzně a těší se velkému zájmu veřejnosti.

Centrum Plzně ožije hlavním programem oslav. Těšit se můžeme na military kemp za OC Plaza, který
nabídne ukázky ze života vojenských historických i současných táborů. Potkáme zde 16. obrněnou
divizi, 17. výsadkovou divizi, Československou samostatnou obrněnou brigádu či tábor wehrmachtu. Děti zabaví air-softová střelnice či projížďky džípem zdarma. Netrpělivě vyhlížená a očekávaná kolona historických vozidel dorazí do centra 4. května v dopoledních hodinách ze Sukovy ulice.
Kolona Convoy of Liberty, kterou každoročně vyhlíží tisíce lidí, bude letos komentována veřejným
rozhlasem. Projede Klatovskou třídou, sady Pětatřicátníků, Tyršovou a Rooseveltovou ulicí a nalezne
své stanoviště na náměstí Republiky.

Petra Levorová
607 683 993, peta.levorova@seznam.cz

Slavnosti svobody se nemohou obejít bez stylové hudby, proto se můžeme těšit na lahůdky, které
budou servírovat Pilsner Jazz Band, skotští dudáci Rebel Pipers, Marta Kubišová, The Tap Tap a další.
Slavnosti svobody 2014 vyvrcholí v úterý 6. května pietním aktem „Díky, Ameriko!“ v 16:30 hodin.

Zájezd je připravován ve spolupráci s CK DUNA.

Kompletní program naleznete zde: www.slavnostisvobody.cz
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Rybáři
Počasí
koncem února a ve
2. dekádě března
sice bylo téměř
jarní, ale ze zkušenosti vím, že ranní mrazíky
a ostré sluníčko přes den moc
nadějí na úlovek nedávají,
a tak jsem se raději věnoval
zahrádce. Sem tam se ale již
mluvilo, že někdo chytil i kapra. S dětským kroužkem jsme
to šli vyzkoušet na Kotynku.

ka úlovků. Další dva čtvrtky
nám opět přálo počasí, takže
k velké radosti dětí jsme opět
vyrazili k rybníku. Tentokrát
se všem dařilo, každý ulovil
nejméně 6 ryb, někteří dokonce 11. Děti odcházely domů
spokojené a těší se na další
vycházky k vodě.

Dohromady na Radbuze
2 a na Židováku ulovili naši
členové 972 ks ryb (včetně
bílé ryby) o váze 1 332 kg.
Údaje o úlovcích členů cizích
MO v našem revíru v době

konání VČS nebyly k dispozici. Naši členové lovili na
35 revírech (včetně našeho)
a celkem ulovili 2 423 ks ryb
o váze 3 843 kg.
MO ČRS Dobřany



eskýrybáƎskýsvaz 
místníorganizaceDobƎany




poƎádávsobotu26.dubna2014od6:00hod.

RYBÁ\SKÉZÁVODY





narybníkuDolníKotynka


¾ PƎedprodejlístkƽnahrázirybníkajižvpátek25.4.2014od17:00do18:00hod.
¾ Doprodejlístkƽ26.4.2014od5:00hod.,cenalístku150,ͲKē
¾ LovdlerybáƎskéhoƎádu,somezenímna1prut
¾ Zaēátekzávodƽv6:00hod.,stƎídánív9:00hod.
¾ Vyhodnocenízávodƽve12:00hod.
¾ Hodnotnéceny–obēerstvenízajištĢno



Poprvé ryby zpočátku vůbec
nebraly, úplně zklamalo místo u nátoku. Až ke konci se
povedlo chytit asi 6 kapříků poblíž přepadu. Podruhé
13. března zpočátku ryby také
nebraly, přestože nahoře při
rákosí vyskakovaly a pleskaly
se jedna za druhou. Až skoro
po hodině docílily děti několi-

Petrƽvzdar 















SrdeēnĢzvevýborMORSDOB\ANY

V sobotu 15. března se
konala výroční členská schůze, na kterou se dostavilo
„nevídaných“ 51 členů. Jako
hosta jsme uvítali starostu
města Bc. Marka Sýkoru. Dle
zprávy hospodáře měla MO
Dobřany v r. 2013 344 dospělých členů, 8 dorostenců 1518 let a 42 dětí do 15 let.
Do revíru Radbuza 2 bylo
vysazeno:
3 200 ks kapra
3 000 ks úhořího monté
2 000 ks štičky ø 10 cm
800 ks mníka ø 8 cm
300 ks lína
Že v loňském roce ryby
opravdu nebraly dokazuje to,
že našimi členy bylo na Radbuze 2 uloveno pouze:
456 ks kapra o váze 726 kg
33 ks štiky o váze 53,7 kg
10 ks candáta o váze 16,7 kg
1 ks sumce o váze 3,3 kg
Na rybníku Židovák bylo
uloveno:
257 ks kapra o váze 398 kg
8 ks štiky o váze 24,2 kg
8 ks candáta o váze 17,7 kg

Společnost STROM PRAHA a. s., středisko Dobřany, uskutečnila ve dnech 19. a 20. března 2014 dny otevřených dveří. Hlavním bodem programu bylo slavnostní otevření nového střediska.
Tato společnost je výhradním dovozcem zemědělské, zahradní
a komunální techniky značky John Deere pro ČR.
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Dětská hasičská soutěž
V sobotu 22. února 2014
proběhla na místní hasičské
zbrojnici dětská soutěž. Do
letošního ročníku Zimní soutěže MH se přihlásilo celkem
21 tříčlenných hlídek, které se
sjely z celého okresu Plzeň-jih,
aby změřily své síly v tradičních podzimních disciplínách
hry Plamen. Konkrétně musely děti prokázat své znalosti
a dovednosti v oblasti uzlové
štafety, topografie, zdravovědy, požární ochrany, určování technických prostředků
v rámci činnosti hasičů. Součástí každého ročníku této
soutěže je i tajná disciplína,
která je odhalena účastníkům

až při zahájení soutěže. Letos
jsme si pro soutěžní družstva
připravili část trati ze závodu CTIF, což je mezinárodní
hasičská disciplína, kterou
musí absolvovat všichni mladí
hasiči, pokud chtějí postoupit
do vyšších kol hry Plamen.
Celá soutěž opět probíhala ve
vnitřních prostorách hasičské
zbrojnice, takže nás nemuselo trápit žádné počasí. Díky
mnohaletým
zkušenostem
s pořádáním jsme se dokázali
rychle vypořádat se sečtením
celkových výsledků po doběhu poslední hlídky, a natěšené děti jsme tudíž dlouho
nenapínali. Dle součtu umís-

tění z jednotlivých disciplín
celá soutěž dopadla následovně: první místo uhájila domácí hlídka ve složení Matyáš
Krištof, Štěpánka Jindrová
a Honza Šváb ml., na druhém
místě skončilo družstvo ze
Dnešic a třetí místo vybojoval tým z Chlumu. Vzhledem
k tomu, že soutěž probíhá
pouze ve starší kategorii, ale
zúčastňují se jí i mladí hasiči
spadající do mladší kategorie, vyhlašujeme ještě navíc
nejlepší
mladší
družstvo,
kterým bylo v letošním ročníku družstvo z Oplota. Díky
sponzorům, ke kterým patří
PENNY Market s.r.o., Město

Dobřany, Cukrárna U Broučků,
Dobřanské
pekařství
p. Fonhauser, Skupina ČEZ,
HZS Plzeňského kraje a firma
Triumfa s.r.o., bylo pro všechny zúčastněné zajištěno nejen
občerstvení, ale hlavně kvalitní ceny. Kromě nich každé
družstvo obdrželo společný
diplom a umístěná družstva
navíc medaile. Všichni se rozjížděli domů spokojení a se
slibem účasti v příštím ročníku naší soutěže. Na závěr
bychom chtěli moc poděkovat
výše uvedeným sponzorům za
jejich podporu v naší činnosti.
Mgr. Markéta Kaslová

Řádková inzerce
►	Prodám cihlový byt 2+1, 1. poschodí, v osobním vlastnictví,
v Chlumčanech. Cena: 650 000 Kč. Tel.: 737 239 711
►	Nabízím koňský hnůj za odvoz. Po dohodě můžu i přivézt – Dobřany
a okolí. Tel.: 774 106 588
►	Hledáme pronájem zahrady v Dobřanech a okolí. Tel.: 773 001 993
►	Drobné opravy prádla - Alena Hájková od 2. 4. 2014 opět v provozu
na adrese Spojovací 829 (u MŠ Loudů). Tel.: 731 475 389
►	Prodám: kráječ chleba-ruční (90,-), kuchyňská dvířka různá-nová
72x40 (1 ks 50,-), spodní skř. rustikal ke kuchyňské lince š. 40 (1 ks
150,-), 1 skř. výsuv drát., 1 skř. zásuvka, dvířka, časopis „Můj dům“
(zahrada, stavby, interiéry) různé ročníky PC 58,-, NC 28,-.
Tel.: 723 081 264
►	Prodám hračky: autosedačku na panenky, kočárek golfky, vaničku,
kolečko plast, galerku = stolek+židle, knížky, kostky dřevěné atd.
Cena dohodou.
	Prodám nebo daruji sedačku na kolo, cca do 25 kg, golfky CHICCO,
dívčí boty do vel. 26
Tel.: 776 827 008
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
V dubnu bývají již teplé
dny a práce na zahradě se
rozbíhají v plné intenzitě. Je
čas na vysazování broskvoní. Zahrádkář má vědět, že
tyto stromy si žádají radikální seříznutí korunky, což je
podmínkou dobrého ujmutí
stromku. Řezem zapěstujeme
dutou korunu bez terminálu a
budoucí hlavní větve seřízneme na tři očka.
V Čechách se stále více šíří
pěstování kiwi. Je to lianovitá
rostlina svým růstem podobná
vinné révě. K růstu potřebuje
oporu, slunce a kyselou půdu
(PH 5-7). Rostliny jsou jednopohlavní, to znamená, že je
nutno zasadit samičí a samčí
rostlinu. Hlavní řez je výhodné

dělat na podzim po opadu listí
tak, že se odstraní odplozené
dřevo a slabé výhony. Na konci by ponechaný výhon neměl
být slabší než tužka. Podzimním řezem omezujeme slzení.
Jarní řez se dělá po nasazení
plodů, za posledním plodem
se výhon zakrátí. Doporučované jsou odrůdy velkoplodé
i maloplodé. Vyzkoušet lze
i odrůdy oboupohlavní, kde
samčí a samičí květy jsou na
jedné rostlině.
Slivoně, broskvoně a meruňky reagují pozitivně na redukci
květní násady a také na probírku malých plůdků. Při řezu
v době kvetení nedochází ke
klejotoku. Regulujeme ho podle intenzity kvetení. Čím víc

strom kvete, tím hlubší je řez.
Ovšem je potřeba také zhodnotit možnost pozdějších mrazíků. Proto je odůvodněná určitá
rezerva. U slivoní a meruněk
ponecháváme vzdálenosti mezi
plody 50 až 100 mm, u broskvoní 100 až 150 mm. Přednostně odstraňujeme srostlá
dvojčata plůdků.
Našimi pomocníky při pěstování zeleniny jsou hmyzí
predátoři.Vyskytují se přirozeně v přírodě, hlavně pak na
některých květinách. Na chrpě najdeme dravé slunéčko,
měsíček hostí dravé ploštice
a mrkvovité rostliny (i kopr)
navštěvují pestřenky. Tam,
kde máme dostatek místa,
vysévejte tyto rostliny, abyste

přilákali užitečné pomocníky.
Vedle běžné zeleniny doporučujeme v letošním roce zvýšit pěstování jemných keříčkových fazolků francouzského
původu, které jsou vedeny pod
označením Gusty a Satelit.
Sklizené ve správný čas jsou
gurmánskou
pochoutkou.
Rovněž je vhodné vyzkoušet
pěstování řapíkatého celeru.
Doporučená je odrůda Nuget.
Zajímavá je také tykev olejnatá, pěstovaná pro olejná semena, která obsahují esenciální
mastné kyseliny omega 3 a 6,
hořčík, zinek, železo,vitamíny
B a E. Odrůdy –Eso, Apetit.
Mnoho radosti z užitečné
práce na zahradě přeje
Český zahrádkářský svaz

Nikola Přibáňová a Michaela Provazníková mistryněmi Plzeňského kraje

Dlouhý kuželkářský víkend završilo mistrovství Plzeňského kraje žactva. Ti nejmladší si o medaile zahráli ve Kdyni a byl to vrchol,
jak se patří. V kategorii mladších žáků jsme tentokrát nebodovali a nejlepšího výkonu dne jsme se dočkali od holýšovského Michaela Martínka (294). Zato v kategorii starších žákyň jsme se vytáhli, když jsme zabrali všechna místa na bedně. Mistryní Plzeňského
kraje se stala Nikola Přibáňová (372), stříbrnou medaili brala Adina Kvačová (369) a bronzová byla Valerie Fišerová (365).
Pozadu nebyly ani mladší žákyně. Vítězkou a mistryní Plzeňského kraje se stala Michaela Provazníková (261) před nejmenší
účastnicí mistrovství Ivankou Zrůstkovou (250). Na soupeřky zbyla „jen“ bronzová placka, kterou jen těsně uhájila rokycanská
Martin Provazník
Nikol Siegertová (244) o jedinou kuželku před naší Kačkou Filovou (243).					
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rozdíl jednoho roku a více na jednoho hráče, a to je v mládeži
obrovský skok. I proto se díváme do budoucna, neboť výhodu
bychom měli poznat za rok či dva, kdy se kategorie věkově srovnají, přesně tak tomu bylo loni, kdy jsme extraligu vyhráli drtivým rozdílem vůči celé republice. Základní část jsme zvládli se
střídavými úspěchy a nyní nás čeká nadstavba, která určí startovní pozici pro boje do play off. Naší snahou bude probojovat
se do čtvrtého místa zaručujícího výhodu domácího prostředí
v rozhodujících bitvách. (Šle)

Muži – 1. národní hokejbalová liga – Západ

24. 3. Těsně na hranici play off se pohybuje naše nejstarší
šnečí kategorie, tedy mužský tým. Největší naší slabinou zůstává, že nedokážeme potvrdit dobré výkony ve dvou a více utkáních jdoucích po sobě. Poté nám logicky body chybí. Přesto si
myslím, že pro mladičký nezkušený kádr obalený pouze několika zkušenými hráči je to naprosto typický sportovní jev. Poslední kolo základní části odehrajeme na hřišti rivala z Litic a to
rozhodne o celkovém umístění v druhé nejvyšší soutěži mužů
v ČR.

Extraligový dorost TJ Snack Dobřany, zleva nahoře: Juráň,
Kopta, pod nimi zleva: Kovářík D., Vízner ml., Sloup, Sklenička,
Dušek, Kovářík J., Ulm, Bárta a vedoucí týmu Vízner, přikrčeni
zleva: Görges, kustod Voler, trenér Šlehofer, dole zleva: Průcha,
Sedláček, Šlehofer V. ml., Voler ml. a žáci: Hůrka, Vild, Sedláček
Č. v podřepu: Šlehofer O.
Brankář Marek Košňar v akci
Jediným a velkým pozitivem oproti minulosti zůstává pravidelná tréninková účast především mladíků. V tomto trendu bychom chtěli nadále pokračovat a věnovat se prioritně mládeži,
přičemž se nebojíme posouvat mladší hráče do starší kategorie.
Že to není od věci, nám dokazuje fakt, že od nás začíná opisovat téměř celá ČR......... (Šle)
Tabulka před posledním kolem zkl. části
1. Národní hokejbalová liga - muži
1. KOVO Praha
19
82:33
2. HBC Hostivař
19
75:36
3. Suchdol n./L.
19
73:48
4. Olymp J.Hradec
19
58:53
5. Nové Strašecí
19
60:62
6. Plzeň-Litice
19
56:59
7. CSKA K.Vary
19
57:67
8. Tygři M.Boleslav
20
68:82
9. Tatran Třemošná
19
47:83
10. Snack Dobřany
19
53:78
11. ALPIQ Kladno B
19
54:82

Extraliga staršího dorostu

46
44
36
31
27
25
25
23
22
21
15

Letos sice nejsme tak suverénní jako loni, ale vše je způsobeno tím, že se drtivá většina našich Šneků posunula věkově
o patro výš. V praxi to znamená, že s většinou soupeřů vzniká
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Tabulka Extraligy – st. dorost
1. HBC Plzeň
19
2. Polička
19
3. Elba DDM ÚNL
19
4. Autosklo PCE
19
5. Snack Dobřany
18
6. ALPIQ Kladno
18
7. H.Králové
19
8. KOVO Praha
19
9. HBC Vsetín
19
10. Jihlava
19

104:33
75:51		
67:39		
58:41		
49:40		
50:55		
52:76		
40:62		
48:100
29:75		

43
40
37
34
29
27
20
18
18
16

Žáci TJ Snack v Mistrovství ČR, sk. Západ

Starší žáci letos ve své skupině Západ odešli v prvním jarním kole poraženi, když nestačili v neúplné sestavě na rivala
z Plzně. V následujícím utkání jsme již dokázali porazit další
plzeňský tým, a sice z Litic a v poměru 3:1, udržujeme si tak
pozici zaručující boje ve finálové skupině Mis.ČR. Hostitelem
letošní hokejbalové smetánky budou České Budějovice a my
bychom tam samozřejmě nechtěli chybět. Vloni nám ,,republika“ utekla takřka mezi prsty. A Šneci mezi elitu v mládeži
patří. Vždyť v roce 2012 jsme zvedali nad hlavy pohár pro
Mistra ČR v Praze Na Palmovce právě v kategorii starších
žáků. (Šle)
Přípravka a mladší žáci: Nejmenší Šnečci rovněž působí ve
dvou soutěžích zároveň. Zde nám opravdu nejde o výsledky
a veškerá snaha se upíná k výkonnostnímu posunu nejmenších

SPORT
členů našeho klubu. V této kategorii se stále rozšiřujeme, neboť
přibývá nových potenciálních hokejbalistů a to je pozitivní zpráva pro celý dobřanský hokejbal.

Přípravka po turnaji ve Stříbře, kde tým Šneků pod vedením
trenéra Petra Úbla dvakrát porazil Hbc Plzeň a prohrál pouze
s domácím suverénem ze Stříbra. Foto: stojící zleva: Trenér
Péťa Úbl, Míša Neumaier, Martin Urban a Honzík Frajdl, pod
nimi zleva: Tomáš Berka, Alešek Duchek, Vašík Bartovanec
a ,,Merlin“ Kubajs Gawenda, sedící gólmánek: Matýsek Úbl.
Tabulka Mis. ČR – st. žáků, sk. Západ:
1. TJ Snack Dobřany 11 10 0
0
2. HBC Plzeň
10 9
0
0
3. TJ TatranTřemošná 12 6
0
0
4. HC Buldoci Stříbro
10 1
0
0
5. HBC Plzeň Litice
11 1
0
0

1
72:16 30
1
71:18 27
6
70:45 18
9
28:61
3
10 25:126
3

Jarní turnaj v pétanque
Jubilejní 10. sezóna Pétanque clubu Dobřany byla zahájena
v sobotu 22. března Jarním turnajem dvojic. Opravdu jarní bylo
i krásné počasí, sluníčko svítilo po celý turnaj. První pétanque turnaj v našem regionu přilákal i více přespolních hráčů,
doslova invaze byla Klatovských. Ti přijeli i s početnou doprovodnou skupinou, s ženami a dětmi. Boje ve skupinách nepřinesly výraznější překvapení. Do semifinále turnaje postoupili
papíroví favorité. V něm pak dvojice Khás – Kopejsko nestačili
na již druhou dvojici z Klatov. Stejně dopadli domácí Harant
s Korandovou, kteří proti klatovským Kovářové se Soukupem
uhráli jen jeden bod. Nejvyrovnanější semifinále sehrály domácí
dvojice Štulcová s Rieklem proti složené dvojici, dobřanskému
Dubanovi a Hnojskému ze Zavlekova, v této opravdové bitvě šlo
o každý bod. Na konec se štěstí přiklonilo na stranu dobřanskozavlekovské dvojice, která zvítězila tím nejtěsnějším rozdílem
13:12. Poražení semifinalisté a ostatní dvojice ze skupin hráli
tzv. Malý turnaj systémem K.O. Dvojice Khásová – Kraus, nejmladší a nejstarší účastníci turnaje, kteří do té doby nevyhráli,
se chytli a porazili všechny další soupeře a turnaj zaslouženě
vyhráli. Finálová skupina se hrála každý s každým. Dvojice
Duban s Hnojským doslova smetla klatovské Vondráčka s Pláničkovou 13:2 a Soukupa s Kovářovou 13:3 a s přehledem
turnaj vyhrála. V boji o druhé místo pak v klatovském souboji
porazili Vondráček s Pláničkovou Kovářovou se Soukupem. Po
vyhlášení vítězů, předání diplomů a cen se všichni rozloučili
s přáním, že se opět sejdeme na dalším dobřanském turnaji
Amatér cup ve čtvrtek 1. května.
Zdeněk Duban

Šneci v repre ČR. V reprezentačních výběrech máme hojné
zastoupení hráčů. V kategorii ČR U18: Šlehofer, Kovářík J.,
Kaňák L., Suchý, Ulm, Bárta, Kopta a Oves, v U16: Ulrich (na
dolním snímku) a Vísner v U14: Matoušek a Kaňák N. Všichni
si nominaci plně zaslouží a přejeme jim účast na letošním světovém šampionátu juniorů v Bratislavě, kde se sejde světová
špička, mj. USA, Slovensko, Kanada, z čehož by mohly naše
šnečí barvy v budoucnu spoustu vytěžit!
Za TJ Snack Dobřany
Václav Šlehofer

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.
Registrováno: MK ČR E12353
Petr Ulrich je talent, i on má šanci jet na MS.

facebook.com/DobranskeListy
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TIPY NA VÝLET

Turisté vás zvou
8. dubna
Z DEŠENIC DO ÚBORSKA
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,17 hod. do Dešenic. Vydáme se po cyklostezce č. 2047 až po křižovatku silničky se značenou hipostezkou, která
nás dovede do Blata. Dále půjdeme po zelené tz.
na křižovatku u Petrovic nad Úhlavou, dále přes trať a neznačenou cestou do Kolince a Úborska. Délka vycházky 14 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
12. dubna JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. do Plzně – zastávky
a odtud MHD do Černic. Start v Černicích, Dům hasičů od 7,30
hod. Akci organizuje KČT FN Plzeň. Nabízí pěší trasy 10, 20
a 30 km. Cíl: Starý Plzenec v restauraci Na Jízdárně do 17,00
hod. Vedoucí Luboš Kučera.
15. dubna
ZA CHODSKOU KERAMIKOU DO CHLISTOVA
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,29 hod. do Běšin. Půjdeme po
žluté tz. přes Běšiny ke zřícenině kostela a dále po cyklostezce č. 2285 do Chlistova. Podíváme se na keramiku a zpět nás
povede neznačená lesní cesta do Střeziměře. Zde přejdeme na
červenou tz. a posléze na žlutou, která nás dovede přes Radinovy do Neznašov. Délka vycházky 15 km. Zpáteční vlak v 16,22
a 17,39 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Muzeum čokolády a marcipánu Tábor

Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře vám v prostorách
tří historických domů, na ploše přes 1000 m2, představí historii čokolády, její pěstování, dovoz do Evropy a následné
zpracování do formy bonbonů, tabulek, pralinek, figurek.
Expozice se věnuje i historii obalů a reklamních plakátů,
k vidění jsou i porcelánové či cínové soupravy, ze kterých se
čokoláda pila v 19.stol., šlechtický salon či model pěstování
kakaa v pralese. Druhá část muzea je pak věnována marcipánu a možnostem jeho zpracování. Uvidíte marcipánový
model náměstí a dalších táborských dominant, marcipánové
modely pohádek, šatičky pro panenky.....
K dispozici pro všechny hravé ruce je stálá dílna, kde sami
můžete odlévat čokoládové figurky či pracovat s marcipánem. V kinosále jsou připraveny filmy o čokoládě a odborníky cukráře můžete pozorovat okénkem přímo z čokolatérie,
kde proudí čokoláda ve fontáně.
V dubnu až říjnu otevřeno od pondělí do neděle v čase 9 –
19 hodin. Vstupné 130 Kč, snížené 90 Kč. Vstupné do dílny
je 50 Kč bez omezení času a věku, vyrobený suvenýr si odnášíte na památku s sebou. Více na www.cokomuzeum.cz
V Táboře můžete dále navštívit Muzeum Lega, Muzeum
loutkářského umění, Strašidelné podzemí a Skřítkov, Housův mlýn - zážitkový husitský skanzen, ZOO... informace na
www.taborcz.eu		
-jar-

19. dubna
VÝSTUP NA BĚLEČ PO NAUČNÉ STEZCE
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Švihova. Povede nás
modrá tz. na horu Běleč 712 m nv. Snad pokvete žlutá sasanka. Dále půjdeme po naučné stezce do Mezihoří, kolem Tuhoště a přes Lhovice do Červeného Poříčí /zámek/ na vlak. Délka
vycházky 14 km. Vedoucí Luboš Kučera.
22. dubna
PŘÍBRAM - SVATÁ HORA
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. do Příbrami. Prohlídka
Svaté Hory, města a okolí. Vlaky zpět v 14,59, 16,10 a 16,59.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
26. dubna
PŘES KŘÍŽOVÝ VRCH DO DOBŘAN
Odjedeme z Dobřan autobusem v 7,00 hod. od benzinového
čerpadla do Oplotu - křižovatky. Půjdeme do Přestavlk, Lažan.
Dále vystoupáme na Křížový vrch a naučnou stezkou sejdeme
do Černotína. Po silnici se vydáme do Dobřan. Délka vycházky
15 km. Vedoucí Karel Bohmann.

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
DUBEN 2014

29. dubna		
SEVERNÍ PLZNÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Chrástu. Půjdeme po
modré tz. přes Dolanský most k Drahotínskému rybníku a do
Zruče, kde je vojenské muzeum. Dále nás modrá značka povede
k zastávce Třemošná. Můžeme využít cyklotrasy č. 2151, která
vede k arboretu Solfronka a na zastávku ČD. Délka vycházky
14 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

ÚT

1. 4.

3. května
KOLEM DOBŘAN
Sraz u kruhového objezdu v 10,00 hod. Půjdeme kolem řeky
do Vodního Újezda, Červeného Újezda a Nové Vsi. Bude-li pěkně, přidáme Lhotu a kolem řeky se vrátíme do Dobřan. Délka
vycházky 14 nebo 18 km. Vedoucí Karel Bohmann.
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.
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1. - 9. 5. DOVOLENÁ
Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex).
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.

INZERCE

Instalatérství, topenářství
Nabízíme:
• instalatérské a veškeré topenářské práce
• výměny všech typů radiátorů

Veselý Luboš

Tel.: 732 186 994


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

Listovnídoruēovatel
Vašímúkolembude:



Kontakty:

tel.: 777 944 563

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

bezúhonnost,spolehlivostaodpovĢdnost
ƎidiēskýprƽkazBpodmínkou

Ͳ
Ͳ

PracovnípomĢr
Prácivkolektivuamezilidmi

Místovýkonupráce:
Ͳ

eskápoštas.p.,depoPlzeŸ72ͲSlovany,Skladová7a


Kontakt:
Ͳ
Ͳ

tel.734876231
tel.605225976





Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

□
□
□
□
□

Požadujeme:

NabízímeVám:

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.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:

distribucezásilek
distribucepropagaēníchaletákovýchzásilek



Občanská poradna Plzeň poskytuje:

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

Ͳ
Ͳ


Ͳ
Ͳ

www.opplzen.cz, e-mail: poradna@opplzen.cz

□
□
□
□
□







INZERCE
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany, ČR
tel. 377 183 848
Nadnárodní společnost INSTRON, dodavatel vysoce
přesných obráběných součástí, sídlící v nově postaveném
závodě v Dobřanech, hledá pracovníky na pozici:

NÁKUPČÍ / LOGISTIK - STROJÍRENSTVÍ
Požadavky:
• technické vzdělání SŠ/VŠ
• komunikativní znalost AJ
• velmi dobrá znalost MS Office
• praxe ve strojírenství min 3 roky

Náplň práce:
• organizace

nákupu, logistiky a skladu (materiál, polotovary nakupované
komponenty)
• nákup a zajištění materiálu pro výrobu
• zajištění tepelných a povrchových úprav materiálů
• řízení a optimalizace zásob • reklamační řízení

CNC OPERÁTOR/KA
Požadavky:
• orientace v systému FANUC (HAAS, MoriSeiki), případně jiný CNC systém
• znalost používání základních měřidel
• čtení výkresů, orientace ve výrobní dokumentaci
• zkušenosti v mezinárodní firmě vítány
• 2/3 směnný provoz

Náplň práce:
• obsluha 3 osého vertikálního frézovacího centra
• obsluha 5 osého obráběcího centra (soustružení + frézování)
• výroba přesných dílů z jakostních materiálů a slitin
• optimalizace pracovních postupů a činností
• aktivní spolupráce při řešení operativních úkolů

Uchazečům nabízíme:
• zázemí dynamické zahraniční společnosti
• know-how nadnárodní skupiny ITW
• práci v příjemném kolektivu
• prostředí nového závodu
• závodní stravování
• týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu a na penzijní připojištění
• další firemní benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem zasílejte prosím
na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, e-mail: lenka.klauberova@loma.com
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
Informace na tel.: 377 183 813

Loma Systems s. r. o.
Dobřany
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na tyto pozice:

KONTROLOR VÝSTUPNÍ KVALITY
Požadavky:
• technické vzdělání OU/SOU/SŠ (elektrotechnické, strojní)
• zkušenost s výrobní kvalitou
• schopnost čtení a práce s výrobní dokumentací
• znalost výrobků a výrobního procesu
• technické myšlení
• uživatelská úroveň práce s PC, MS Office, e-mail (Lotus Notes)
• proaktivní praktický přístup
• schopnost řešit úkoly samostatně
• rozhodovací schopnosti
• zodpovědnost, pečlivost

OPERÁTOR - ELEKTROTECHNIK - MONTÁŽ SYSTÉMŮ
OPERÁTOR - ELEKTROTECHNIK - PRACOVIŠTĚ DRÁTOVÁNÍ
Požadavky:
• SŠ/SOU v oboru elektro
• praxe v elektrotechnice výhodou
• uživatelská znalost práce s PC
• částečná znalost angličtiny výhodou
• spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost, samostatnost

OPERÁTOR - ELEKTROTECHNIK - LADĚNÍ
Požadavky:
• SŠ/SOU v oboru elektro
• praxe v elektrotechnice výhodou
• znalost práce s měřícími přístroji (osciloskop)
• uživatelská znalost práce s PC
• částečná znalost angličtiny výhodou
• spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost, samostatnost

Uchazečům nabízíme:
• zázemí dynamické zahraniční společnosti
• práci v příjemném kolektivu		
• příspěvek na dopravu
• prostředí nového závodu		
• penzijní připojištění
• závodní stravování			
• týden dovolené navíc
• 1 směnný provoz			
• další benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem zasílejte prosím
na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, e-mail: lenka.klauberova@loma.com
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
Informace na tel.: 377 183 813

INZERCE

ANGLIČTINA

VÝUKA
malé skupiny / individuálně
Děti, Začátečníci, až pokročilí
Konverzace
Ing. Šmejkal Jiří

Zkoušky- maturita, FCE, CAE
PŘEKLADY, TLUMOČENÍ
(i soudní/úřední)

777 338 234

jirismejkal@gmail.com

Nabídka jídel
z restaurace Scéna
až k Vám domů
► Rozvoz od 10:30 do 13:30 hodin v Dobřanech
a okolí.
► Denně nabídka z 5 jídel.
► Jídelníček doručíme na Vaši adresu e-mailem
či tištěný.
► Počet obědů pro rozvoz není omezen.
► P
 ři odběru více jak 10 jídel denně na jednu
adresu sleva 10%.
► Platí i pro firmy.
► C
 ena jídel jednotná 55,- Kč včetně balení
a dopravy, polévka 15,- Kč.

Přijmeme do výroby na noční směny pekaře – pekařku na
hlavní pracovní poměr – nevyučené zaučíme.
Dále přijmeme brigádníky na
noční směny – záskoky za
nemoci a dovolené.
Bližší informace na tel.: 377 972 732
nebo v kanceláři firmy od pondělí do
pátku 8:00 – 14:00.

► Objednávky přijímáme nejpozději 1 den předem.

Tel.: 602 185 176 nebo 602 630 102
E-mail: rozvozdobrany@seznam.cz

INZERCE

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

PONOŽKY VOXX
A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ
(prádlo, kapesníky)

Jindřiška Vávrová
Náměstí T.G.M., Dobřany
(bývalý stánkový prodej)
OSIVA BORŠOV, spol. s r.o. ČSO Dobřany
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:
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

STROJNÍK - ŘIDIČ VZV
Pro čistící stanici osiv Dobřany (okr. Plzeň – jih)
Požadujeme: - znalost práce s vysokozdvižným vozíkem
výhodou (možnost zaškolení)
- flexibilitu, spolehlivost
- nástup dle dohody
Náplň práce: - nakládka, vykládka
- obsluha linky, plnění a odvoz obalů (big-bag, pytle)
- manipulace s vysokozdvižným vozíkem, pomocné práce, údržba
Nabízíme:

- d louhodobě perspektivní práci, zázemí prosperující společnosti,  
příspěvek na stravování, odpovídající finanční ohodnocení

Zájemci se mohou hlásit přímo na ČSO Dobřany - Komenského 259 (Dobřánky)
nebo na tel.: 606 734 794.

INZERCE

INZERCE












PLATNOST:

2014






9 DennČ otevĜeno

Jak na to? Postup:
1. Zavoláte na tel. 603

od 6:30 do 21:00 hodin

864 695

2. Nadiktujete nám váš nákup

9 O prázdninách
ýervenec až Srpen

3. PĜivezeme a doneseme na místo urþení

od 6:30 do 22:00 hodin

4. PĜekontrolujete si nákup
5. PĜedložíme paragon

9 Každý den = 365 dní v roce

6. Zaplatíte

¨











Služby, které poskytujeme:
9 StĜihání
9 Trimování
9 Koupání
9 Fénování
9 Vyþesávání

9 Pro prvních 100 – dárek zdarma!
9 V pĜípadČ reklamace Vám rádi vyhovíme
9 Závoz od 8:00 do 15:00 hodin
9 Nákup minimálnČ v hodnotČ 300,- Kþ
9 DČkujeme Vám za Váš tak velký
zájem

9 Celková úprava srsti
9 StĜihání drápkĤ
9 Rozþesávání zaplstČných pejskĤ
9 ýištČní análních žlázek
9 Bezplatná poradenská þinnost!

9 Brousíme nože na krájení nebo filetování,
hladké nebo s vnitĜním ostĜím
9 Do druhého dne za pouhých 10,- Kþ/ks
9 Brousíme tĜístupĖovým 100% diamantovým
brusem

Pozice brigádník/nice – obsluha rychlého obþerstvení:

Pozice brigádník/nice – prodavaþ/ka:

Nabízíme pracovní pozici brigádnice/ník k rychlému

Nabízíme pracovní pozici prodavaþ/ka v obchodČ, kde

oknu – obþerstvení, kde bude pĜedmČtem práce prodej

bude pĜedmČtem práce prodej zboží a práce s tím

zmrzliny, párku v rohlících a jiných pochutin

související

Velikou výhodou je studium a praxe v pohostinství

Velikou výhodou je studium a praxe v oboru tj.

tj. kuchaĜ, þíšník

prodavaþka s maturitou, prodavaþka s výuþním listem

Po dohodČ možnost zamČstnat i na hlavní pracovní

Pracovní pozice se týká na období þervenec – srpen, po

pomČr

dohodČ možnost i další spolupráce

Své životopisy možno odevzdat na PlzeĖská 446,

Své životopisy možno odevzdat na PlzeĖská 446,

DobĜany 334 41 (v obchodČ), více informací na

DobĜany 334 41 (v obchodČ), více informací na

tel. 603 864 695

tel. 603 864 695

INZERCE

INZERCE

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
ATTILA MARCEL
9. 4. ve 20:00 hodin
(Francie, absurdní komedie, 102 min,
přístupný od 12 let, titulky, režie: Sylvain
Chomet)
Hlavním hrdinou filmu je 33letý pianista,
který nikdy nepromluvil a od smrti svých
rodičů ani nikdy nedělal nic jiného, než
co mu naplánovaly jeho dvě rázné tetičky, učitelky tance. Až jednou plachý Paul
najde na schodech desku, díky ní se ocitne v bytě své sousedky Madam Proustové a díky ní objeví kouzlo oněch halucinogenních drog. Konkrétně „bylinných“ čajů
s příchutí LSD. S jejich pomocí by konečně
mohl najít cestu ke své minulosti představované ztracenou milovanou matkou,
k přítomnosti ovládané tetičkami
i k budoucnosti, v níž by mohla figurovat
cellistka Michelle.

Vstupné: 90 Kč

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
11. 4. ve 20:00 hodin
(ČR, komedie, 100 min, přístupný, režie:
Karel Janák)
Marek (Matouš Ruml) je typickým příkladem mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student
astrofyziky, jehož největší láskou jsou
nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu
mu však jednoho dne překříží dívka snů
a Marek se zamiluje tak beznadějně, že
ve škole není schopen ani udělat zkoušky. V tento moment se do věci obouvají
jeho odhodlaní přátelé. Rozhodnou se
povolat na pomoc a zasvětit do Markových problémů jeho otce (Miroslav
Donutil), který je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma: jak získat
ženu. Společně pak začnou Markovi připravovat velkou strategickou hru, díky
níž by se mu mělo podařit najít cestu
k milované dívce. Tím mu však zadělali
na nejeden veliký průšvih.

už dospěla do věku, kdy se má pomalu
vymanit zpod ochranných křídel rodičů
a začít vyjadřovat svou osobnost – třeba pomocí hudby. Když Perla rozhodne,
že se všichni musí naučit žít jako opravdoví ptáci, je už jen krůček k zásadnímu
rozhodnutí – vyrazit na rodinný výlet do
amazonské džungle.
Vstupné: 140 Kč (3D)/115 Kč

DLOUHÁ CESTA DOLŮ
12. 4. ve 20:00 hodin
(VB, komedie, 96 min, přístupný od 12 let,
titulky, režie: Pascal Chaumeil)
Čtyři neznámí lidé (Aaron Paul, Toni Collette, Imogen Poots, Pierce Brosnan) se
o silvestrovské noci potkají na střeše
věžáku, oblíbeném místě sebevrahů,
všichni se stejným plánem. Místo toho,
aby skočili, ale uzavřou dohodu, že
zůstanou spolu a naživu minimálně do
svatého Valentýna. A toho dne, kdy měl
jejích život skončit, začně pro všechny
nečekané dobrodružství, které všem
znovu vrátí chuť žít.

Vstupné: 110 Kč

ZVONILKA A PIRÁTI
13. 4. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 78 min, přístupný,
dabing, režie: Peggy Holmes)
Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena
neuvěřitelnými možnostmi modrého
kouzelného prášku. Když se kvůli svým
odvážným nápadům dostane do potíží,
uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi.
Zvonilka se společně se svými přáteli
musí vydat na dobrodružnou pouť, aby
Zarinu našli a společně pak zkřížili meče
s bandou pirátů pod vedením plavčíka
Jamese, ze kterého se má záhy stát
legendární Kapitán Hook.

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 120 Kč

JUSTIN BIEBER'S BELIEVE
RIO 2

13. 4. v 18:00 hodin

12. 4. v 17:00 hodin (3D)
19. 4. v 17:00 a 20. 4. v 15:00 hodin

(USA, dokument/hudební, 91 min, přístupný, titulky, režie: Jon Chu)
Jedinečný film, který nám poskytne
intimní pohled na Justinovo vyprodané
celosvětové turné ,,BELIEVE“. Exkluzivně uvidíme vizuálně ohromující show
a uslyšíme jeho největší hity. Odhalíme
zákulisí Justinových koncertů a nahlédneme do jeho života mimo jeviště.

(USA, animovaný, 101 min, přístupný,
dabing, režie: Carlos Saldanha )
Vzácní modří papoušci Blu a Perla žijí
v brazilském Riu poklidným městským
domáckým životem. S nimi tam postupně vyrůstají i jejich tři děti. Nejmladší
Raubíř je věrný svému jménu a touží po
dobrodružství, a to hlavně tehdy, pokud
se při něm dá i něco tak trochu zničit.
Dalším je Bia, který se tak trochu potatil, díky čemuž všemu rozumí a všechno
zná, co nezná, to si rychle nastuduje.
Nejstarší z dětí je Karla, která si myslí, že

Vstupné: 120 Kč

YVES SAINT LAURENT
16. 4. ve 20:00 hodin
(Francie, životopisný, 106 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Jalil Lespert)

Paříž, leden 1958. Yves Saint Laurent
je ve věku teprve 21 let požádán, aby
dohlížel nad módním domem nedávno
zesnulého Christiana Diora. Vzápětí
představuje svou první módní kolekci
a seznamuje se s Pierre Bergém, patronem umění, jeho budoucí láskou a celoživotním partnerem... O tři roky později
spolu vytvářejí značku Yves Saint Laurent, které se podařilo obrátit celý svět
módy vzhůru nohama.
Vstupné: 100 Kč

TRANSCENDENCE
18. 4. ve 20:00 hodin
(USA, sci-fi/akční/mysteriózní, 120 min,
přístupný od 12 let, titulky, režie: Wally
Pfister)
Vědec Will Caster (Johnny Depp) má
velký celoživotní sen: vytvořit stroj
obdařený umělou inteligencí i schopností vnímat emoce, který by dokázal
soustředit kolektivní vědění a vědomí
lidstva. Jeho kontroverzní experimenty
z říše snů mu přináší slávu i nepřátele.
Extremisté z řad odpůrců umělé inteligence se ho pokusí zastavit a spáchají
na něj atentát ve chvíli, kdy je jeho dílo
téměř u konce. Sami tím však „božský
experiment“ uspíší a Will osobně se
v projektu transcendence stane hlavním hrdinou. Pro jeho ženu Evelyn
(Rebecca Hall) a dalšího vědce Maxe
(Paul Bettany) zde totiž neleží otázka,
zda je to možné, ale zda je to správné.
A co se vlastně stane. Willovo vědomí
připojí k super počítači a obřímu vesmíru umělé mysli, kterou sám vytvořil.
Důsledky záhy pocítí celý svět.

Vstupné: 110 Kč

CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
19. 4. ve 20:00 hodin (2D, titulky)
20. 4. v 18:00 hodin (3D, dabing)
(USA, akční/dobrodružný, 136 min, přístupný od 12 let, režie: Anthony Russo,
Joe Russo)
Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije
Steve Rogers neboli Captain America (Chris Evans) poklidně v ústraní
ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když
ale dojde k útoku na jeho kolegu
z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do
pavučiny intrik, které ohrožují celý svět.
Společně s Black Widow se Captain America pokouší odhalit stále se prohlubující
spiknutí a současně se na každém kroku střetává s profesionálními zabijáky,
kteří byli posláni, aby ho umlčeli. Když
dojde k odhalení skutečné šíře zákeř-

ného plánu, povolávají Captain America
s Black Widow na pomoc svého spojence Falcona. Přesto se brzy ocitají tváří
v tvář nečekanému a zdatnému nepříteli
– Winter Soldierovi.
Vstupné: 145 Kč (3D)/110 Kč

DETEKTIV DOWN
23. 4. ve 20:00 hodin
(Norsko, komedie, 90 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Bård Breien)
Hlavní hrdina Robert Bogerud (Svein
Andre Hofsø) provozuje jednočlennou
soukromou detektivní kancelář, ale
zatím se nikdy nedostal k žádnému skutečnému případu. Všichni jeho potenciální zákazníci vždy zmizí v okamžiku, kdy
Robert sundá svůj detektivní klobouk.
Nikdo nevěří, že tento mladík, postižený
Downovým syndromem, může vůbec
něčeho v detektivní branži dosáhnout.
Dokonce si to odmítá byť jen připustit i
jeho otec, který je skutečným policejním
vyšetřovatelem. Nakonec se ale Robertovi podaří sehnat první případ. Legendární bruslař Olav Starr záhadně zmizel.
A příbuzní si vybrali pro jeho nalezení
právě Roberta. Potřebují totiž pokud
možno co nejvíce neschopného detektiva, a to jen proto, aby uklidnili senilní
babičku. Na takový úkol jim Robert připadá jako ideální týpek. Ale když jim
předvede svůj způsob vyšetřování, jsou
hodně překvapení.

Vstupné: 100 Kč

DVOJNÍK
30. 4. ve 20:00 hodin
(VB, komedie/thriller, 93 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Richard Ayoade)
Plachý samotář Simon (Jesse Eisenberg) se protlouká životem v lhostejném světě. V práci ho přehlížejí, jeho
matka jím pohrdá, žena jeho snů Hannah (Mia Wasikowska) ho ignoruje. Nic
z toho se mu nedaří změnit. Jeho život
se převrátí naruby až ve chvíli, kdy mu
přibude nový kolega v práci. James je
fyzicky Simonovým dvojníkem, po psychické stránce však jeho protikladem.
Je sebevědomý, charismatický a umí
to se ženami. K Simonově hrůze začíná
James pomalu přebírat kontrolu nad
jeho životem.

Vstupné: 90 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

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.

