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zdarma do všech domácností

Územní plán Káčko „nevyprodal“

Více informací z veřejného projednání najdete na straně 2.

Klub sportovních otužilců Plzeň
společně s dobřanskými mroži
Vás zve na druhý ročník

Tříkrálového koupání,
který se koná v neděli 5. ledna 2014
od 14:00 hodin v dobřanském biotopu Kotynka.
Všichni jste srdečně zváni.
Občerstvení zajištěno.
Možná přijde i vodník, či jiná celebrita.

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
jsme v čase předvánočním a naše myšlenky se tomu značně podřizují, chtělo
by se zaměřit jen na toto příjemné téma.
Přesto je i toto číslo pracovní a je mou
povinností vznést k Vám několik neslavnostních proseb. Za prvé bych Vám rád
nabídl možnost ptát se starosty, posílejte prosím otázky pro novoroční rozhovor
s nejvyšším představitelem samosprávy. Za druhé se redakční rada usnesla,
že pokud od Vás neobdržíme spontánní
dotazy na zastupitele, zrušíme v roce
2014 rubriku 15 x 100. No a za třetí
připomínám snahu kolegy Michala Šaška, který by rád rozjel rubriku složenou
z odpovědí úředníků z radnice či organizací, které pod ní spadají. Zkrátka,
nestyďte se ptát, není nic horšího než
jednostranná komunikace.
Na všechny dotazy odpovíme, ne vše
automaticky otiskneme, pokud máme
pocit, že by Vás mohlo zveřejnění dotazu
nějak poškodit, zdvořile se dotážeme, zda
si rizika uvědomujete.
I když se moc neptáte, hezké Vánoce
si zasloužíte. Je těžké si představit, čím
pro většinu z Vás tohle období je. Já to
mám prosté, od doby, kdy jsem převzal
sloupkařské veslo. Jedním z největších
symbolů svátků se pro mne stal dopis
šéfredaktora Francise Churche malé Virginii O‘Hanlonové. Považuji ho za nejlepší úvodník všech dob, nejen pro to, že je
tak masově známý a dodnes se na čtvrtce planety každý rok znovu tiskne.
Nemá jen dobrou pověst, je fakt skvělý. Novinářsky čistě vystihnout ﬁlosoﬁcký
problém je úspěšná kvadratura kruhu,
němý úžas mne neopouští. Sluší se připomenout ukázku pro ty, kdo to štěstí
ještě neměl. Připomínám, že malá Virginie psala do deníku Sun v době, kdy se
ještě myslelo, že noviny píší pravdu a lidé
z nich vědí všechno. Zajímalo jí, zda dárky
nosí rodiče nebo americký Ježíšek známý
pod přezdívkou Santa. Pan Church se
s takovou zapeklitostí vypořádal tak, že
teď bez nadsázky znovu slzím.
... Nejdůležitější věci zůstávají mnohdy
skryty našim zrakům. A přesto existují.
Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš všechno. Můžeš rozlomit kaleidoskop a hledat
nejkrásnější barevné útvary. Najdeš pár
pestrých střepin, nic víc. Proč?
Protože skutečný svět je zahalen závojem, který ani žádné násilí nedokáže
protrhnout. Poodhrnout ten závoj může
pouze víra a poezie a láska. Potom najednou spatříme všechnu krásu a nádheru
za ním. Je to také pravda?,zeptáš se asi.
Ano, Virginie, je, a nic na tomto světě není
pravdivější a trvalejší. Santa Claus žije,
a bude žít věčně ...
Ať Vám okolnosti umožní poodhrnout
závoj!
Martin Sobotka
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Územní plán Káčko „nevyprodal“
(sob) Letitý proces přípravy nového směrného plánu má za sebou předposlední krok.
Ve čtvrtek 21. 11. se konalo veřejné projednání tohoto zásadního dokumentu, který
přilákal necelou polovinu zastupitelů (2x ČSSD, 3x MPD, 1 x ODS a SNK) a tři desítky
občanů. Úvodní přednáška zpracovatele, pražské ﬁrmy T-plán, přinesla zejména ujištění, že návrh plánu ctí stoprocentně zadání, které bylo na jeho počátku. Přeloženo do
obyčejného jazyka je takové, že má bránit nadměrnému rozvoji, který by přinesl zbytečné mrzačení krajiny, nadměrné dopravní zatížení a vznik neuspořádaných satelitů
typu „Lhota“. Jako největší úspěch se ukázalo omezení krajské gigantické průmyslové
zóny v prostorách letiště Líně, která se částečně týká i našeho katastru. Je součástí
nadřízených dokumentů, přesto se povedlo ji zásadně omezit. Jak ukázala následná
diskuze, ochrana krajiny a venkovského rázu je v rozporu se zájmy některých majitelů
pozemků zejména v obou našich přidružených obcích. Schválení plánu je na programu nejbližšího zastupitelstva města 18. 12.

Na náměstí se zase vrací funkční
lékárna
V posledních měsících se řada občanů města obracela na mě i další radní s dotazem,
co se děje s lékárnou na náměstí. Postupně se vyprazdňující regály, chybějící základní
léky a celkově velmi ponuré prostředí postupně odradilo mnoho zákazníků. A pak byla
lékárna uzavřena, údajně z personálních důvodů. V okamžiku, kdy se nájemce dostal
do prodlení s hrazením nájemného, následovaly všechny nezbytné postupy k tomu,
aby došlo k vyklizení prostoru. Dlužné nájemné nyní vymáhá právní zástupce města.
Výpovědní lhůtu se podařilo o měsíc zkrátit a, bohužel, relativně zanedbané a neodbornými zásahy poničené přízemí bylo na konci října vyklizeno. Rada města současně připravovala podmínky dalšího nájmu, zde jsme se velmi poučili ze vzniklé situace. Z několika zájemců rada města vybrala českého majitele sítě lékáren (na základě
smlouvy bude nabízet výrobky řetězce BENU), který je připraven do tohoto nebytového
prostoru investovat nemalé ﬁnanční prostředky. Věřím, že nejpozději v lednu získají
občané opět možnost nakupovat léky a další doplňky přímo na náměstí, kam lékárna
vždy patřila a patří. Na základě informací nového nájemce Vás v lednu přivítá s řadou
novinek lékárna U Zlatého hada.
Marek Sýkora, starosta města

15x100

„Jak hodnotíte rok 2013, rok oslav 770 let od založení města?“
Dagmar Terelmešová
Domnívám se, že většina akcí směřovaná k oslavám
se podařila. Při jejich přípravě byla snaha zohlednit
všechny věkové skupiny. Ačkoli začátek léta a jaro
nebylo ve znamení hezkého počasí, doufám, že to občanům nevadilo a že si našli třeba jen jednu akci, která se
jim líbila.

Josef Weinreb
Dal jsem si do vyhledávače Google heslo „oslavy
770 let města Dobřany“ a zmáčknul tlačítko „obrázky“. Internet mi nabídl bohatou galerii různých fotek
a obrázků ze všech akcí, co v rámci oslav ve městě
probíhaly, byly velmi různorodé a nebylo jich málo.
Byl jsem i na slavnostním zasedání zastupitelstva. A kdybych měl dostát
role opozice, tak snad jen to, že jsem na slavnostním zasedání postrádal
jakýsi hlubší či kritičtější vhled do minulosti. Hlavní referát by se neměl
omezit jen na přehled úspěchů dosažených v několika posledních letech.
Vždyť 770 let sahá až do roku 1243.

Josef Šefl
Schází mi upřesnění, zda z pohledu zastupitele nebo
osobního. Z osobního pohledu se jednalo o standardní
rok – důležité je pro mě zdraví vč. mých nejbližších
a rodinná pohoda. Z pohledu zastupitele a hodnocení
roku, kdy probíhají oslavy 770 let od založení města, musím konstatovat, že oslavy byly důstojné, na
můj vkus až moc akcí (raději jsem pro kvalitu a menší četnost, např.
Dobřanská 50, Radbuza Fest – který byl opět skvělý, snad až na Šárku Rezkovou, která není zrovna rockovou zpěvačkou). Město se nezadlužilo, naopak byly umořeny předchozí výhodné úvěry (rekonstrukce
ÚV, ČOV, školství).
Všem Dobřaňákům přeji hodně zdraví a štěstí.

Pavel Sloup
Myslím si, že nabídka akcí v letošním roce oslav
byla bezpochyby více než bohatá a každý si určitě našel to své. I v tomto případě samozřejmě platí, že se nelze zavděčit všem.

Martin Sobotka
Oslavy mohu těžko hodnotit, na to jsem se na nich příliš podílel, ale příjemný pocit z nich mám hlavně díky
návratu děl našeho rodáka, o kterém se píše na jiném
místě listů.
Jinak dosavadní průběh roku 2013 přinesl pár příjemných momentů, kdy se povedly nejen akce, které byly
perfektně řízené, ale i ty, do kterých vstoupily nečekané komplikace.
Musím složit veřejnou poklonu Markovi (starostovi) za to, jak nás
chladnokrevně provedl krizí kolem krachu firmy, která rekonstruovala
školku ve Stromořadí. To je pro mne velmi důležitý signál!

Lenka Tomanová
Město Dobřany slavilo své kulaté výročí v průběhu celého roku. Myslím si, že akce, které se
v letošním roce konaly, byly pestré, povedené
a bylo jich mnoho, takže doufám, že si každý
občan našel „to své“:-).

Michal Šašek
Na úplné hodnocení je asi příliš brzy. Vždyť máme
před sebou ještě celý prosinec. Myslím si, že se většina akcí, která připomínala významné narozeniny
města, veskrze povedla. Především kvituji vznik snad
nové tradice, májových oslav. Věřím, že tato akce
bude probíhat i v nadcházejícím roce. Musím si ovšem
i trošku povzdechnout, neboť se na pultech zatím neobjevila žádná kniha, která by mapovala zajímavou historii našeho města. Jsem samozřejmě rád i za návrat filmového festivalu JUNIORFEST do Dobřan. Díky
nasazení dobřanského organizačního týmu se akce významně vydařila.
Na závěr přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup
do roku 2014.

Marek Sýkora
Na hodnocení roku jako takového z celkového pohledu
města je ještě brzy, zhodnotím spíše akce k vlastním
oslavám 770 let našeho města. Bylo jich opravdu velmi
mnoho, nejenom ty, které dělalo město a městské kulturní středisko, ale i jiné subjekty, především naše školská zařízení a spolkové organizace. Nebyl snad jediný
víkend, kdy by se nekonala akce věnovaná oslavám, byly jich desítky.
Ať už byly malé či velké, tak všechny byly věnovány široké veřejnosti,
která je v nemalém počtu navštěvovala, a to byl náš hlavní cíl. Všem,
kteří se na přípravě a realizaci akcí ke kulatým narozeninám města podíleli, patří mé velké poděkování.
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CO SE DĚJE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

10 listů „malůvek“
V současné době probíhající oslavy

okolí se rozhodl přenést si je k nahléd-

770. výročí našeho města, zvláště pak

nutí domů, kde je uložil do svých dobo-

výstava pláten a dobových dokumen-

vých materiálů, v nichž jsme je mnohem

tů malíře J. Langla, nás motivovaly

později zaznamenali.

k zamyšlení nad událostí, kterou zažil

Výše zmíněná výstava J. Langla nám

jeden z našich předků přibližně před

tyto materiály opět připomněla a po

50ti lety.

podrobnější prohlídce jsme zjistili, že

Za nějakým účelem byl nucen jed-

do sběrových materiálů se mohly dostat

noho dne navštívit tehdejší národní

i pravděpodobně vzácnější hodnoty, než

výbor. Zde právě probíhal transport

„starej papír“!

většího množství papírového materiálu

Jsme přesvědčeni, že k podrobnější-

z hořejších pater do spodní části budovy

mu posouzení je nutné vrátit „malůvky“

– dopravu prováděli pacienti ústavu pro

tam, odkud pocházejí.

choromyslné, jak po příchodu domů náš

Potvrdí-li se naše domněnka, že se jed-

předek sděloval. Totiž při jeho výstupu

ná o práce J. Langla, pak nechť je vele-

schodištěm došlo jeho vinou k nechtě-

bena náhoda minulosti na straně jedné

nému střetu s jedním z „dopravců“, při

a na straně druhé doba dnešní, v níž

němž část neuspořádaného břemene

jakékoliv umělecké dílo není odpadem!

rozměrnější šířky se rozpadla na schody.

S díky – nechť, neznámí Dobřaňáci!

Nosič, aniž by se zastavil, s poznámkou
„jen starej papír“ ve svém sestupu pokra-

Veřejnost se s malůvkami seznámí,

čoval. Při sesbírání papírů zjistil, že se

jakmile se jim dostane rámů a dalších

jedná o nějaké „malůvky“ a při nezájmu

náležitostí.

12. 12. 2013 proběhne ve školní
jídelně v Dobřanech beseda v angličtině s plzeňským hokejistou Rayenem Hollwegem.
Rayen přijede společně s Michalem
Dvořákem a bude odpovídat na otázky týkající se zdravé výživy sportovců a určitě dojde i na hokej.

Dne 25. 12. 2013 uplyne šest let od doby,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Bláha
z Dobřan.
V měsíci listopadu oslavila 94. narozeniny paní Marie Hercerová a 93. narozeniny paní
Božena Netrvalová. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany přejeme do dalších
let hodně zdraví a spokojenosti.
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Vy, kteří jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná syn s rodinou.

ROZHOVOR

Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné,
začátečníky i pokročilé
Jak dlouho vychází Podlavičník
a jaká je jeho historie? Eviduješ nějaké
milníky?
Jaroslav Šedivý: První dochované Podlavičníky máme v archívu ze školního
roku 1994/95. Ale vycházely nepravidelně již nějaký rok dva předtím. Na začátku stála z podnětu paní ředitelky Olgy
Kapitánové paní učitelka Věra Hříšná,
je i autorkou názvu časopisu. Na školní
kopírce se tehdy pro každou třídu kopírovalo jedno číslo. Po odchodu paní učitelky Hříšné na mateřskou dovolenou
v roce 1994 jsem převzal redakci. Zajistil
jsem sponzorovaný tisk v plzeňské tiskárně Primapress – pan Jaroslav Kleisner, vlastník tiskárny, je bývalým žákem
dobřanské školy – a Podlavičník se začal
tisknout na základě ročního předplatného
(beze změny 5 Kč za číslo, 50 Kč ročně).
Nastavil jsem redakční kroužky (včetně
1. stupně a e-Podlavičníku). Od školního
roku 1999/2000 (kdy jsem se stal ředitelem školy) převzala redakci paní učitelka Hlaváčová, která posunula redakci
Podlavičníku z podoby zájmového útvaru
na nepovinný předmět, při němž se žáci
pravidelně týdně scházejí, i když těžiště
jejich práce se neodehrává ve škole, ale
v terénu a doma. Paní učitelka vnesla do
práce redaktorů nové metody a více je
„zprofesionalizovala“, vtáhla je více i do
života mimo školu (např. Juniorfest, různé kulturní akce ve městě apod.).
Kromě gramatiky - jaké zásahy do
textu dělají dospělí?
Jaroslav Šedivý: Jen zásahy gramatické a stylistické a pak editace časopisu,
kterou dělá paní učitelka Formánková na
1. stupni, a já vše ostatní. Jen opravdu výjimečně jsou některé názory žákov-

ských redaktorů opatřeny poznámkou
redakce, aby byla uvedena fakta, o nichž
třeba žáci nevědí (např. teď v říjnovém
čísle o fasádě 2. stupně).
Existuje v Podlavičníku cenzura?
Vytisknou se všechny články, které
děti dodají?
Michaela Hlaváčová: Neexistuje. Každý týden redaktoři sdělují, o čem budou
psát. V případě, že se sejde mnoho témat,
články si redaktoři vybírají podle svého.
Redaktoři jsou vedeni k tomu, aby vyjádřili svůj názor, zaujali vlastní postoj.
V 99 % jsou články připravené k tisku,
tudíž není nutné je odmítat.
Setkávám se s běžným odporem
dělat cokoliv navíc (nejen ve škole).
Co vede děti k tomu, že píšou články?
Vím, že je to otázka spíše na autory,
ale zajímal by mě Tvůj názor.
Michaela Hlaváčová: To bych také ráda
věděla ☺. Počet redaktorů se v tomto roce
zvýšil, ale ne všichni, kteří se přihlásí,
vydrží. Setkáváme se každé ráno v 7.00,
což by mohlo mnohé odradit, ale není
tomu tak. Možná, že je láká možnost být
na místech, kam se někteří jen tak nedostanou. Mám na mysli setkání se známými herci, zpěváky… (s P. Novým, V. Preissem, J. Třískou…), navštěvujeme redakce
(redakci ABC, Mladé fronty, Plzeňského
deníku… A jací jsou? Zpočátku se učí
a učí, získávají poznatky od starších
redaktorů a po jejich odchodu přebírají
zase hlavní role oni. Někdy jsou spontánní, někdy utahaní, ale jsou skvělí.
Jakou zpětnou vazbu dostáváte
od čtenářů Podlavičníku? Ozývají se
redakci rodiče?

Jaroslav Šedivý: Od dětských čtenářů občas, zpravidla cíleným dotazem.
Od rodičů téměř ne, ale je zajímavé, že
občas s někým o něčem mluvíme, např.
ve Sdružení rodičů, a překvapivě nám
řeknou, že o tom vědí, že to četli v Podlavičníku. Také nás rodiče vyzývají k obnově sloupku Podlavičníku v Dobřanských
listech, jak to fungovalo v 90. letech.
Kolik je předplatitelů Podlavičníku?
Máte přehled o tom, kdo, kromě dětí,
Podlavičník čte?
Jaroslav Šedivý: Letos 130. Několik let
je to podobné, byla i vyšší čísla, až 200
předplatitelů. Je fakt, že škola měla také
více dětí a odběr časopisů jsme podporovali soutěží. Pár čísel je vždy k dispozici
ve školních bufetech.
Líbil se mi článek v angličtině, budete pokračovat v cizích jazycích?
Michaela Hlaváčová: Uvést článek
v angličtině mi připadalo v dané chvíli
naprosto na místě. Rozhovor probíhal
v angličtině, nejprve jsme ho začali překládat, jenže …. V některých třídách
probíhá CLIL výuka, tak mě napadlo, že
je to vlastně škoda překládat text do češtiny. Pokračovat budeme, bude-li další
rozhovor či nějaký příspěvek v angličtině. Už teď se máte na co těšit, neboť
v prosinci budeme na besedě s hokejistou Hollwegem, rozhovor bude probíhat
v angličtině. ☺
Děkujeme za váš čas a rozhovor (v šibeničním čase).
Rozhovor o Podlavičníku vedl s Michaelou Hlaváčovou a Jaroslavem Šedivým
člen redakce DL Jakub Urbanec.

TANEČNÍ
Začínáme od ledna 2014 vždy v pátek
od 20 hodin v sále PN v Dobřanech.

Celkem 6 lekcí.
Pro začátečníky i mírně pokročilé.
Kurzovné: 1400 Kč/pár
Kurz zahájíme při počtu min 15 párů.

Zájemci se mohou hlásit na:
kultura@vstis.cz
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KNIHY PRO DĚTI
Krolupperová Daniela: Obluda
Ve škole je nový učitel.
Proč ale dětem připadá
tak divný?
Nový dobrodružný příběh čtyř obyčejných
školáků z malého českého města. Je plný
napětí, záhad a také
humoru. Takže – co je
vlastně zač, ten učitel?
Polák Jaroslav:
Sebeobrana pro…náctileté
…úplně jinak
Netradiční a přitom
velmi názorná kniha
o chování a sebeobraně mladých dívek je
doplněna skutečnými
případy z této oblasti.
Eichlerová Ilona:
Logopedické pohádky
Autorky vytvořily dětem
blízké pohádkové příběhy, a to na nejčastěji
procvičované skupiny
hlásek. Kniha je pomocníkem při procvičování
správné výslovnosti, je
určena dětem předškolního a mladšího školního věku (5–8 let), které si osvojují správnou výslovnost. Mohou ji využít logopedi,
rodiče i učitelky mateřských škol.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Marklundová Lisa: Exploze
Annika
Bengtzonová
je nadějná a ambiciózní novinářka, které se
v poslední době daří, na
co sáhne. Nedávno byla
povýšena na vedoucí kriminální rubriky
Večerníku a v tuto chvíli se chystá na Vánoce,
které se kvapem blíží.
Vždyť do Štědrého dne zbývá týden! Ale
jak to tak bývá, idylka nevydrží věčně.
Když Annice v časných ranních hodinách
zazvoní telefon, je jí jasné, že Vánoce asi
letos klidné nebudou.

strana 6

Sypal Jaromír: Psí život na sídlišti
Na rozdíl od člověka si
pes svého pána vybírat nemůže. Každý pes
musí počkat, jak se
k němu bude jeho pán
chovat. Jaký bude jeho
další psí život. Ocitne se
v psím ráji nebo v psím
pekle? Bude žít spokojený psí život u hodného člověka, či ho protrpí u zlého? Bude
mu dovoleno být jeho nejvěrnějším přítelem? Tato kniha je o přátelství člověka se
čtyřnohým mazlíčkem PSEM.

dvou stupních obtížnosti, které vám krok
za krokem pomohou při vytváření nejen
vánočních dekorací.

Najdi 7 rozdílů

Ščerbová Jitka:
Keramika od jara do zimy
Kniha přináší 28 keramických
projektů
a 12 dalších variant,
které rozšíří oblíbené
výtvarné téma ročních
dob o další možnosti
v oblasti modelování.
Najdete zde přehledné
pracovní postupy ve

O tajemné historii v Dobřanech
Ve čtvrtek 14. 11. 2013 se po velké přestávce vypravila 6.B do knihovny v budově
ZUŠ na setkání s českou spisovatelkou Alenou Ježkovou, která se věnuje hlavně psaní
knih zaměřených na popularizaci historie pro děti i dospělé. Dostala se k tomu tak, že
si díky své školou povinné dceři povšimla, co všechno se děti při běžné výuce dějepisu
nedozví.
Vydala již 20 knih, první byl v roce 1998 pohádkový příběh pro děti s názvem Hrochoslon, zatím poslední je kniha Tichá srdce, která vyšla letos. Díla Aleny Ježkové se
často týkají Prahy - její historie a legend. Některé z nich jsme si mohli i prohlédnout,
např. 77 pražských legend, Strážci pražských ulic nebo Praha babka měst (ta mimochodem získala v roce 2003 ocenění Zlatá stuha).
Během povídání jsem získala spoustu tipů na zajímavé čtení a paní spisovatelka
byla navíc velmi sympatická - a ještě měla super boty!☺
Míša P., 6.B

KULTURA

Kino – divadlo – kongresový sál KÁČKO slaví pět let!!!

K tomuto výročí jsme Káčku pořídili nový on-line rezervační systém, který
přináší řadu novinek. Mimo jiné si budete moci vstupenky nejen on-line rezervovat, ale rovnou i on-line zakoupit. Portál
umožňuje také dynamicky publikovat
data a seznamy akcí. Velkou výhodou
je napojení portálu na databázi ČSFD,
ze které portál automatizovaně zobrazuje informace, fotograﬁe a videa o uváděných ﬁlmech. Zároveň Vám umožní
se registrovat, takže budete operativně
a ihned informováni o veškerých novinkách a změnách. Systém zatím prochází zkušební fází, nicméně od 1. 1. 2014
se můžete těšit na nové webové stránky
včetně nového on-line systému. Jsem
přesvědčena, že tuto novinku uvítáte
a bude se Vám moc líbit.
Přemýšlela jsem, která statistická data

za uplynulých pět let Vám předložím ke
čtení, ale protože statistika není nijak
zábavná, rozhodla jsem se Vám poděkovat
za to, že si po celou dobu držíme stabilní
návštěvnost, a to vzdor tomu, že máme
v blízkosti osmi kilometrů hned dvě multikina. Toto velmi nevýhodné postavení
pro počet návštěvníků máme bohužel
jako jediné jednosálové kino v celé České
republice. Ale dle návštěvnosti je patrné,
že jste rádi, že Káčko máte, a že se do něj
rádi vracíte, a z toho máme všichni, kteří
v Káčku pracujeme, velkou radost a moc
si toho vážíme.
A kdo ze slavných nebo-li VIP osobností za těch pět uplynulých let Káčko a díky
němu i město Dobřany navštívil?
Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal
Slaný, Vilém Dubnička, Jan Karásek,
Dana Homolová, Jan Rosák, Jan Révai,
Květa Fialová, Jiří Černý, Jan Přeučil,
Eva Hrušková, Jakub Vágner, Oldřich
Kaiser, Jiří Lábus, Richard Konkolski,
Jakub Kasl, Bára Munzarová, Martin
Trnavský či Viktor Preiss. Slušná přehlídka úspěšných jmen, co myslíte? A co
Vám ještě o nich prozradím? Všem bez
rozdílu se v Káčku moc líbilo a hned při
vstupu žasli, jak hezké to tu máme, že
to opravdu nečekali. Musím přiznat, že
se vždy už usmíváme, protože to říkají

opravdu všichni, ale samozřejmě nás to
velmi těší.
No, a aby byl přehled úplný, samozřejmě připomenu ještě řadu dalších velkých
a významných akcí, jako je pravidelná
divadelní přehlídka spolku Johan – Divadelní tartas, Mezinárodní festival ﬁlmů
pro děti Juniorfest, Mezinárodní festival
outdoorových ﬁlmů, Sportovec roku, řada
besed a pořadů. No a samozřejmě i velmi
oblíbené návštěvy různých ochotnických
divadel z širokého i dalekého okolí v čele
naším dobřanským Rozmarýnem, který
klidně vyprodá celé Káčko i několikrát za
sebou.
Poslední třešinkou na dortu je zapojení Káčka do prvního přímého přenosu
v České republice – známá a populární
hra České nebe z Divadla Járy Cimrmana, kdy jsme si byť na dálku, ale společně připili sektem se všemi návštěvníky
v celé republice a tím oslavili kulaté výročí legendárního pražského divadla.
Teď už ale nezbývá nic jiného, než
popřát Káčku další úspěšnou pětiletku.
Těšíme se na Vaše další návštěvy
a doufáme, že si stejně jako v minulých
letech každý vyberete „to své“.
Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka MěKS Dobřany

Restaurace Scéna

SILVESTROVSKÁ
PARTY
Hraje DJ Kečup.
Kapacita omezena.
Slavnostní vernisáží byla v pátek 15. 11. 2013 zahájena výstava obrazů Pavla Janouškovce v Dobřanské galerii (foto Jan Lukáš).
Obrazy plzeňského malíře, graﬁka, fotografa a designera si můžete prohlédnout v Dobřanské galerii až do 15. ledna 2014. Otevřeno máme každý všední den od 9.00 do 16.00
hodin. Polední přestávka je od 12.15 do 13.00 hodin.
Mgr. Simona Sýkorová , ředitelka MěKS Dobřany

Nutná rezervace
na tel. 607 014 362.
Vstupné: 50 Kč
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Juniorfest v Dobřanech
Znělku letošního Juniorfestu jste určitě v kině viděli, nemohly jsme se nezeptat aktérů znělky na natáčení. Oslovily jsme
Hanu Ježkovou (7let) z Horšovského Týna, Jeronýma Širokého (11 let) z Plzně, Filipa Umnera (9 let) z Dobřan.
Jak se vám naskytla možnost být ve
znělce? Jak jste se dozvěděli o natáčení znělky? H.J. Byla jsem vybraná
organizátory Juniorfestu na základě svého loňského vystoupení v zahajovacím
programu, kdy jsem uváděla moderátora
Jakuba Štáfka v Horšovském Týně. J.Š.
Bratranec hledal chlapce z Plzně v mém
věku a jediný příbuzný, který byl ochotný ve znělce vystupovat, jsem byl já. F.U.
Oslovil mě programový ředitel JUNIORFESTu Michal Šašek a mě to zaujalo.
Jak dlouho jste zkoušeli, než vznikla
tato znělka? Kdy jste natáčeli – v jakém
časovém předstihu? H.J. Natáčeli jsme
jeden večer, přesně 20. září. S kluky jsem
se seznámila přímo na místě a zvládli
jsme to asi za tři hodiny. Dlouho jsme
museli čekat na osvícení natáčecího místa. J.Š. Natáčeli jsme asi tři hodiny. Znělka vznikla už na začátku září. F.U. Natáčelo se v pátek 20. září od 19 do 22:30.
Byli jste nervózní? Co pomáhalo trému
zmírnit? H.J. Nebyla, natáčení v planetáriu bylo bezva a všichni byli moc fajn. J.
Š. Nervózní jsem byl jen v nějakých scénách, jinak vůbec. Nervozitu mi pomáhala zmírnit práce s kolegy a bonbony,
které jsme jedli ve velkém množství. F.U.
Ne, nebyl jsem vůbec nervózní, naopak
jsem si to užíval. Je to vaše první vystupování před kamerami? H.J. Ano. J.Š.
Ano. F.U. Ano, bylo to moje první vystupování před kamerou. Co vás na natáčení nejvíce bavilo? H.J. Všechno, bylo
to i napínavé. J.Š. Nejvíc mě bavilo, když
jsme v noci vlézali do Techmanie. F.U.
Bavilo mě, že jsme si mohli spoustu věcí
vyzkoušet. Chtěli byste být profesionálními herci? H.J. Nechtěla bych být
herečka, ale paní učitelka. J.Š. Až tak
mě to nezaujalo, proto bych profesionální
herec být opravdu nechtěl. F.U. O tom,
jestli bych chtěl být profesionální herec,
jsem nepřemýšlel. Dostali jste něco za
natáčení? H.J. Dostali jsme tam moc
dobrý koláč. A všechny vstupenky na
akce Juniorfestu jsme měli zdarma. J.Š.
Nedostal. F.U. Abychom úplně dostali, to
ne, ale alespoň mně připadá, že jsme si
mohli vyzkoušet a zažít spoustu nových
věcí. To byla moje odměna. V čem bylo
natáčení super? Co byste si raději už
nikdy nezopakovali? H.J. Že jsme se
dostali do planetária, které tehdy ještě
nebylo otevřené. Vyzkoušela jsem si skafandr a mohli jsme si s kluky hrát s počítačem, který promítal fotograﬁe na model
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Země. Pustili jsme tak i ohňostroj. Nevadilo mi nic, akorát to čekání, než se přestavěla kamera, bylo dlouhé. Krátili jsme
si čas kreslením. J.Š. Super bylo všechno. Nikdy bych si nezopakoval natáčení
na skládce za Techmanií. F.U. Jak jsem
se už několikrát zmiňoval, líbilo se mi, že
jsme měli možnost si vyzkoušet v té době
ještě neotevřené planetárium. Na druhou
otázku nebudu odpovídat.
Oli, Domí, ZŠ Dobřany

Kouzlíme?
12. listopadu se před Káčkem usídlil
velký bílý stan. Modrým písmem na něm
bylo napsáno TECHMANIA. A my jsme

Chtěly bychom se zeptat, čí byl
nápad uspořádat akci TECHMANIA
v rámci Juniorfestu. Je to první ročník, na kterém se s Juniorfestem podílíme. Ale nevím přesně, jestli ten nápad
byl z vedení TECHMANIE nebo z vedení
Juniorfestu. Na úkoly, které můžeme
vidět zde, jste přišli sami? Co se týká
workshopů, co tady máme, tak ty zčásti
vytváříme sami.... musíme zčásti vymýšlet nové činnosti a zčásti se inspirujeme
u jiných institucí. Pokoušíme se je napodobit jiným způsobem. Takže vycházíme
ze zkušeností evropských partnerů...
máme partnerská science centra, se kterými spolupracujeme. Jak byste přilákal návštěvníky do TECHMANIE? Do
TECHMANIE bych je teď zrovna nelákal, protože teď TECHMANIA není. Je
v opravě, ale každopádně jsme nově otevřeli první 3D planetárium v ČR a třetí
v Evropě, které je také v areálu TECHMANIE science center. Jestli čtenáře planetárium zajímá, tak ať rozhodně neváhají
a vezmou rodiče, babičky, dědečky, tety
a strejdy a jedou směr PLZEŇ.
Sára, Klárka, Adél, 7.A a 7.B

Drak v Dobřanech
samozřejmě byly u toho. Stan byl plný
pokusů, vědy a zábavy. Pro mladší generace zde bylo vyrábění. Pro starší zde byla
řada pokusů a zkoušení různých vynálezů. Ani my jsme neodolaly a vyzkoušely
si několik hlavolamů. Musíme se přiznat,
ani 1 hlavolam jsme nesložily správně...
no, nesložily jsme je vůbec. Hned naproti
velkému bílému stanu stál menší stánek

s dvěma replikami, které byly přivezené
z TECHMÁNIE. Ty jsme si samozřejmě
vyzkoušely. Při zábavných pokusech jsme
se také bavily s pořadateli.... celkem vtipálci to byli. A že jsme ty správné redaktorky, to vám dokazujeme tím, že jsme
pro vás udělaly kraťoučký rozhovor.

V rámci Juniorfestu se v Dobřanech
v Káčku promítaly různé ﬁlmy. Jedním
z nich byla vánoční pohádka Sněžný
drak. Promítala se na zahájení Juniorfestu a měla tady takovou předpremiéru,
protože se na Vánoce bude vysílat v České televizi.
Příběh se odehrával na zámku, kde žil
král (Alexandr Rašilov) s královnou (Jitka
Čvančarová). Královna byla dcera královny čarodějnic (Zuzana Slavíková). Když
se král s královnou brali, slíbila královna
královně čarodějnic, že už nebude kouzlit,
ale slib porušila a musela krále opustit.
Tohle je začátek příběhu. Víc vám neřeknu, abyste měli důvod těšit se na Vánoce.
Mně se ﬁlm moc líbil, protože mám rád
draky, ale bylo tam málo animovaných

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
triků. Přesto si podle mě ﬁlm užijete,
a tak neváhejte a nezapomeňte si o Vánocích pustit Českou televizi a zkoukněte
pohádku, je moc hezká.
Vojta, 7.A

I se zlomenou rukou
Před vysíláním Sněžného draka byla na
pódiu Káčka přivítána delegace k ﬁlmu
– Z. Slavíková, P. Lněnička a P. Tenorová.
Redaktoři Podlavičníku měli možnost těmto hercům položit několik otázek.

Váhali jste s přijetím nabídky,
abyste hráli v pohádce Sněžný drak?
Z. Slavíková: Okamžitě jsem byla pro
pohádku, pro tu vždycky. Bez váhání.
P. Tenorová: Naprosto souhlasím, není
co řešit. Pohádka krásná, role úžasný.
P. Lněnička: Když jsem viděl, jaká je
tam princezna, tak jsem prostě neváhal.
Byla v pohádce nějaká role, kterou
byste si chtěli zahrát, ale nebylo vám
to umožněno? Z. Slavíková: O tom asi
nepřemýšlíš nebo dostaneš nějakou roli,
ale v pohádce je to vždycky jedno. Pohádky jsou to nejlepší, co kdy může být.
Během rozhovoru s Matyášem Valentou padlo, že jste si prý zlomil ruku.
P. Lněnička: No to se stalo ještě před
začátkem natáčení, protože ve scénáři
bylo strašně moc ježdění na koních a já
jsem to chtěl umět, abych tam nevypadal
jako kopýtko, tak jsem si sám pro sebe
uspořádal takový kurz ježdění na koni a
moc mi to šlo. Bylo to krásný, až jsem
nakonec čtrnáct dní před začátkem natáčení z toho koně spadl a zlomil si ruku.
Dokonce jsem nevěděl, jestli budu moci
natáčet, a říkal jsem to i panu režisérovi,
protože je ve ﬁlmu hodně scén, ve kterých tu ruku budu potřebovat. Ale pan
režisér mi řekl, že to je nesmysl, že tam
bude spousta doublerů a že se to spraví.
Nakonec mi potom řekl, že mi lhal, takže
jsem stejně všechny ty scény hrál já.
Co si myslíte, že se divákům bude na
pohádce nejvíc líbit? P. Lněnička: Já
doufám, že snad všecko, hlavně ten příběh. Přece jenom nových pohádek je teď
hodně. Nezlomil jsem si ruku snad zbytečně. Je tato pohádka natočená podle nějaké předlohy? Z. Slavíková: Pan
scénárista si vlastě vymýšlel pohádky pro

svou dceru, proto také princeznu pojmenoval podle své dcery Loury. S jakými
herci se vám hrálo nejlépe a koho byste chtěli vymazat? Z. Slavíková: To se
nikdy neříká! Né, tam byly všichni fajn.
P. Tenorová: Nikdy bych nevymazala jedinýho člověka na světě. P. Lněnička: Tak
nejlépe se mi asi pracovalo s princeznou
a s čarodějnicí a se všemi ostatními. No
nechtěl bych nikoho vymazat. Jak dlouho se pohádka natáčela? P. Lněnička:
Já myslím, že to bylo skoro půl rok. Čím
se teď momentálně zabýváte? Máte
ještě nějaké nabídky? Z. Slavíková: Já
jsem v Praze v divadle Pod Palmovkou,
který je potopený, takže jezdíme všude
po Praze, teď jsme hráli premiéru hry
Krvavá svatba a žádná další nabídka
se ke mně ještě nedostala. P. Tenorová:
Já stále hraju ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde zkoušíme nový
muzikál, kde dělám baletku, takže jsem
na baleťáku a ničím si nohy a zatím mi
žádná jiná nabídka nepřišla. P. Lněnička:
Mně také ještě nikdo nic nenabídl. Asi to
na prince byla zrovna poslední možnost.
Jinak hraju v divadle V Celetné. Zrovna
hrajeme hru Mikulášovy patálie. Hraje
se vám lépe před kamerou nebo v divadle? Z. Slavíková: Ono to je jiný, já to
beru tak, že divadlo je moje zaměstnání, a když dostanu nabídku, abych něco
natáčela, tak je to „bonbonek navíc“. Co
děláte ve volném čase? Z. Slavíková:
Mně se ve volném čase chce skoro jenom
spát a starám se o rodinu. P. Tenorová:
No, já toho volného času moc nemám,
a když ho mám, tak jezdím se svým přítelem do Plzně a podnikáme různé věci.
P. Lněnička: Já se ve volném čase starám
o svého syna nebo chodím na pivo, ale
někdy to i spojím. Máte nějakého domácího mazlíčka? Z. Slavíková: Dva pejskové a jeden kocour. P. Tenorová: Já jako
osobně nemám mazlíčka, ale přítel má
psa. P. Lněnička: Měli jsme rybičky, ale
už je nemáme. Vedli vás rodiče k herectví? Z. Slavíková: Já jako malá jsem chtěla být psí doktorka. Moji rodiče také byli
herci a já byla naštvaná, že věčně nejsou
doma. Najednou jsem dospěla, moji kolegové v práci mě tam dostrkali, tak jsem to
zkusila a oni mě vzali. P. Tenorová: Já už
když jsem byla malá, tak jsem chtěla býti
herečkou, ale rodiče mě nepodporovali
tak, jak jsem čekala. Tak jsem to zkusila, podala jsem přihlášku a ono to nevyšlo, tak jsem to zkusila druhý rok a vzali
mě. P. Lněnička: Moji rodiče mě k tomu
nevedli, já sám jsem šel studovat jinou
školu, pak jsem řekl rodičům, že se chci
přihlásit na DAMU a vyšlo to.
Filip, Domí, Oli, Barča, ZŠ Dobřany

Modelína, fólie = animovaný ﬁlm???
Animace pro děti – kurz v Dobřanech
dosud nevídaný. Ale v rámci Juniorfestu
je přeci možné všechno.

11. 11. jsme se setkali v prostorách
Káčka, osm účastníků, dvě lektorky
a dvě redaktorky. Lektorky Tereza a Klára
byly velmi milé a příjemné. Nejprve nás
seznámily s potřebnými věcmi, které jsou
nezbytné pro vytvoření plošného animovaného ﬁlmu. Děti byly velmi zvídavé a ptaly se o sto šest. Když bylo mnohé řečeno,
animátoři se rozdělili do dvou skupin,
které proti sobě soutěžily o to, která skupina bude mít lepší ﬁlm. Na jednom stanovišti pracovaly s modelínou a na druhém s fóliemi a dalšími drobnostmi.
Vše vyšlo nádherně. Fotoaparát byl
propojen s notebookem, ve kterém byly
animace zpracovávány. Úkolem našich
animátorů bylo vytvořit ﬁlm o Dobřanech. Žánr byl libovolný. Výsledky stály
určitě za to.
Barča, Oli, 9.A
pokračování příště...
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ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
prosinec 2013
15. prosince 2013 / 17.00
kostel ve Staňkově
Adventní koncert
– vystoupí velká dětská lidová muzika
Vozembach
17. prosince 2013 /17.00 / sál ZUŠ
Vánoční koncert I
19. prosince 2013 /14.00
Pečovatelský dům v ul. Loudů
Vánoční vystoupení
pro klub důchodců
20. prosince 2013 / 18.00
kostel sv. Mikuláše
Vánoční koncert II
21. prosince 2013 / 17.00 / sál ZUŠ
Křest vánočního CD
„Nesem vám noviny“
– vystoupí velká a malá lidová muzika
Vozembach
22. prosince 2013 / 17.00
kostel sv. Mikuláše
IV. adventní podvečer
– vystoupí dětský pěvecký sbor při ZŠ
Dobřany, seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky a P.U.D.U.
24. prosince 2013 / 11.00 / dvůr ZUŠ
Živý Betlém

CLUB
HOJNOST
v Dobřanech v Pobřežní ulici
(nad myčkou).
13. 12. 2013
Pravidelné rockování pro dospělé
14. 12. 2013
Večer s harmonikou
20. 12. 2013
PŘELET M.S. - vánoční koncert
21. 12. 2013
Bigbít
27. 12. 2013
Oldie's party

31. 12. 2013
Silvestr - živá hudba
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Odpoledne s drakem Mrakem

Podzimníčci

S létem se vystřídal podzim. Teplé paprsky nahradilo počasí tzv. „na draka‘‘. A toho
jsme u nás ve školce náležitě využili. 14. října jsme si na naši školní zahradu pozvali
našeho kamaráda draka Mraka, abychom si s ním užili příjemné podzimní odpoledne.
Dráček si s sebou přinesl spoustu zábavných her a úkolů pro děti. Např. děti létaly
o závod se dvěma dráčaty, nakoukly do dračího hnízda, co vše tam drak Mrak schovává, nebo skládaly mašličky k dračímu ocásku, které cestou drak poztrácel. Za odměnu
si odnesly sladkosti a malého dráčka. Bylo to moc fajn odpoledne, které jsme si všichni
bezvadně užili.
Za MŠ Loudů
Marta Zahradníková a Lucie Honzejková

Jako loňský rok, tak i letos se MŠ Loudů rozhodla uspořádat podzimní akci
s názvem Podzimníčci. Akce se konala
5.listopadu 2013 v 16.00 hod na zahradě
školky.
Rodiče se svými ratolestmi upustili
uzdu své fantazie a pod rukama jim vznikali krásní skřítci a panáčci z přírodního materiálu ( kaštany, žaludy, šišky,
mech).
Ti odvážní se pustili i do vydlabání dýně
a vyřezání obličeje.
Skřítci se velmi povedli a všichni jsme
si zpříjemnili podzimní odpoledne.
Aby nám zůstala památka na tuto akci,
vystavili jsme si všechny umělecké výtvory před vchod naší školky
Včelky
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12. pracovní dopoledne na Martiňáku
V sobotu 16.11. se opět sešlo 17 malých i velkých pracantů u kapličky na Kamínku.
Pohrabali listí kolem jírovců a vyrazili lesoparkem ke „kostkovce“. Cestou nasbírali
plnou multikáru odpadků.

Pak se s nůžkami a pilami vrhli do hustého porostu nad „korzem“ a společnými silami vytvořili několik hromad vyřezaných náletových bezinek a dalších dřevin. Poslední
snímek ukazuje, jak další část lesoparku „prokoukla“.

Závěr pracovního dopoledne byl opět o ohýnku s pečenými buřty a s výbornou
bábovkou paní Krákorové.
Za iniciativní skupinu Jaroslav Šedivý

K filmu Chlumčany
– vesnice ve stínu
historie
Měl jsem příležitost zhlédnout dokumentární ﬁlm Chlumčany – vesnice ve
stínu historie autorského týmu Stanislav Dvořák (námět, scénář a režie),
David Markovič (kamera, střih a zvuk)
a Martin Stránský (vypravěč) a vřele ho
můžu doporučit chlumčanské i dobřanské veřejnosti a zájemcům o starší
i novodobou historii našeho regionu.
Autoři faktograﬁcky přesně znázorňují historický vývoj Chlumčan ve
srovnání s městem Dobřany, odlišné
soužití Čechů i Němců v obou obcích
a velkou část dokumentu věnují životu
za 2. světové války, zejména činnosti
chlumčanské odbojové skupiny. Autor
scénáře při zpracování tématu vycházel z historických zdrojů, spolupracoval s odborníky a archiváři, při ﬁlmování zachytili autoři i autentická místa
spojená s činností odbojářů (vězení
v Klatovech a Terezíně). Citlivá kamera
působivě porovnává místa ze starých
fotograﬁí s jejich současnou podobou.
Dramatický příběh odbojové skupiny
umocněný hlasem vypravěče a vhodně zvolenou hudbou je nám pobídkou
k zamyšlení nad našimi životními hodnotami - jak často věnujeme pozornost a čas věcem zbytným a jak málo
oceňujeme hodnoty trvalé: možnosti
žít svobodně, se svými blízkými, bez
pronásledování ...
Film se v Chlumčanech setkal s velkým zájmem a premiéra pro veřejnost
musela být pro velký zájem zopakována. Věřím, že i dobřanské Káčko nám
bude moci brzy zprostředkovat setkání s ﬁlmem i jeho tvůrci. Pro nedočkavé dodávám, že DVD je již k dispozici
v dobřanském Infocentru.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ

Poděkování
Chtěla bych poděkovat kolektivu
rehabilitačního oddělení psychiatrické nemocnice v Dobřanech za jejich
laskavost a péči, kterou mi věnovali
a která mi výrazně pomohla. Přeji všem
krásné vánoce, v novém roce hodně
spokojených klientů jako jsem já.
Jana Šrámková, Dobřany
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Prosinec je měsícem Mikuláše a Vánoc.
Na zahrádce je již málo práce a my
můžeme v klidu domova přemýšlet. A tak
se někteří lidé ptají, proč je výhodné být organizovaným zahrádkářem
či zahrádkářkou? Odpověď: Protože
členství v Českém zahrádkářském svazu přináší mnoho výhod.
-

-

-

-

Je tu možnost seznamovat se s předními českými zahradnickými odborníky a na jejich přednáškách se dozvídat mnoho potřebného a užitečného.
Získáte výhodu podstatně levnějších
nákupů hnojiv a postřikových chemikálií.
Máte zlevněné moštování a nižší platbu za zajímavé společné zájezdy.
Můžete se zúčastňovat společenských
aktivit a zábavy v přátelském prostředí zahrádkářské klubovny.
Budete se cítit součástí zahrádkářského kolektivu a žít podle pravidel
zdravého životního stylu. To vše vám
přinese radost a potěšení.

a přijdete mezi nás. Zejména vy mladší se
můžete mnoho poučit a nedělat na svých
zahrádkách chyby, jimž se okolí posmívá. O vstupu se stačí poradit s některým
z našich členů a navštívit naši klubovnu.
Rádi vás uvítáme.
V rámci zahrádkářských rad a zajímavostí přinášíme vánoční nabídku: Pěstujte si na své zahradě vánoční jedličky.
Stačí, když si při procházce lesem vyhle-

dáte pod jedlovými semenáči šišky se
semeny nebo malé semenáčky. Ty zasejete nebo zasázíte na nenáročné místo ve
vaší zahradě a za tři až pět let máte zdarma nádherný vánoční stromek. Bude vás
těšit víc než ten kupovaný.
Prosinec plný sněhu a chladu, hezké
Vánoce a mnoho radosti v novém roce
vám přeje
Český zahrádkářský svaz

Někteří lidé mají jen okrasnou zahrádku u svého domu, nepěstují zeleninu ani
ovoce a domnívají se, že oni mezi organizované zahrádkáře nepatří. To je velký
omyl. Právě na zahrádkáře, kteří se věnují
spíše estetice svého domova, je v poslední
době zaměřeno odborné poradenství prostřednictvím ČZS. Neuděláte chybu, když
budete znát o své zahradě mnohem více

Rybáři – informace
Termíny výdeje povolenek v rybářském
klubu v Plzeňské ulici č.p. 1048:
Sobota 28. 12. 2013 9:00 - 11:00 hod.
Středa 8. 1. 2014 17:00 - 18:30 hod.
Středa 15. 1. 2014 17:00 - 18:30 hod.
Sobota 25. 1. 2014 9:00 - 11:00 hod.
Sobota 15. 2. 2014 9:00 - 11:00 hod.
Středa 26. 2. 2014 17:00 - 18:30 hod.
Školení nových členů se uskuteční v sobotu 8. 2. 2014 od 9:00 hodin v rybářském
klubu v Plzeňské ulici č.p. 1048.
CENY ČLENSKÝCH POVOLENEK:
Cenina
Cena
Územní, MP, Roční - Děti
250 Kč
Územní, MP, Roční - Mládež,
ZTP
600 Kč
Územní, MP, Roční - Dospělí
1 200 Kč
Územní, P, Roční - Děti
250 Kč
Územní, P, Roční - Mládež,
ZTP
600 Kč

Územní, P, Roční - Dospělí
1
Celorepubliková, MP, Roční
2
Celorepubliková, P, Roční
3
Celosvazová, MP, Roční - Děti
Celosvazová, MP, Roční - Mládež,
ZTP
1
Celosvazová, MP, Roční - Dospělí
2
Celosvazová, P, Roční - Děti
Celosvazová, P, Roční - Mládež,
ZTP
1
Celosvazová, P, Roční - Dospělí
2

200
900
200
650

Kč
Kč
Kč
Kč

350 Kč
000 Kč
700 Kč
400 Kč
100 Kč

MP - mimopstruhová, P - pstruhová

CENY ČLENSKÝCH ZNÁMEK A FONDU
SHR
Cenina
Cena
Členská známka - Děti
100 Kč
Členská známka - Mládež
200 Kč
Členská známka - Dospělí
400 Kč
Fond SHR - Dospělí
500 Kč
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Ostrov nestvůr
Upír na Martiňáku? V sobotu 2. listopadu nic neobvyklého. Na tradiční Hororový
ostrov se opět vypravilo přes
290 obyvatel Dobřan a okolí.
Jejich příšerný křik byl mnohdy slyšet až
na starý most. A to bylo přesně to, čeho
chtěla všechna strašidla docílit. Po cestě
vás děsili např. zombíci, upíři, vojáci, chirurgové, vrazi i jejich oběti a mnoho dalších hrůzu nahánějících masek.
Sama jsem letos váhala, zda se na „stezku odvahy“ vypravit, po mnoha úvahách
jsem zvolila raději strašení, protože postavy a jejich převleky jsou každým rokem
lepší a autentičtější. Musela jsem ovšem
i jako nestvůra konstatovat, že kdyby na
mě někdo v lese zezadu vybaﬂ, zaječela
bych mnohem víc, než některé maminky☺. Když jsem pak zpětně prohlížela fotky, shledala jsem své rozhodnutí stezku
neabsolvovat za rozumné. Umřela bych
někde v polovině. O to víc obdivuji všechny
ty, co se rozhodli vyzkoušet svou odvahu
a dojít až na konec.
Závěrem bych chtěla za celé středisko
poděkovat všem (skautům i neskautům),
kteří pomohli s uskutečněním Hororového
ostrova. Myslím, že nejsem sama, kdo se
nemůže dočkat příštího ročníku.
Také jsem dnes při pohledu na letáky
zjistila, že Vánoce přichází každý rok dříve
a dříve, takže jménem celého střediska vám
přeji klidné, šťastné a veselé Vánoce a vše
nejlepší a nejkrásnější do nového roku.
Za skautské středisko Zelený šíp Dobřany svým skromným slovem přispěla
Píšťalka Švestka

Klub cestovatelů
21. listopadu tohoto roku se ve společenské místnosti Tenisové haly v Dobřanech sešlo přes třicet příznivců cestování, aby si spolu popovídali o svých zážitcích a zhlédli obrazové záznamy, které na svých cestách pořídili. V úvodu osvětlil
pan Tomášek jako zakladatel Klubu jeho hlavní principy – to jest přístupnost pro
každého, koho cestování zajímá, otevřená diskuse všech účastníků k cestovatelským tématům a možnost prezentovat své vlastní zkušenosti a obrazové i jiné materiály z cest na klubových večerech.
Na prvním společném posezení spojeném s ochutnávkou karibské sangríe měli
přítomní možnost vyslechnout zážitky paní Pavly Krákorové z putování po USA
a zejména po národních parcích amerického středozápadu. Krásné fotograﬁe promítané na velkoplošné obrazovce byly doplněny informacemi a osobními zážitky,
řada zvídavých dotazů směřovala na otázky dopravy, ubytování, stravování a odlišností života v této vzdálené destinaci.
Cestování po Evropě bylo v druhé části večera prezentováno ﬁlmovým záznamem cesty po Itálii s názvem Od Alp až po Sicílii. Film obrazem i zvukem zprostředkoval návštěvu řady známých i méně známých míst Itálie jako je Pisa, Florencie, Řím, Neapol,
Pompeje, Taormina a další včetně jejich nejvýznamnějších historických a architektonických památek. Obrázky z Dolomit, z vrcholu dýmajícího Vesuvu nebo horkých
pramenů Liparských ostrovů dokreslily portrét této krásné a mnohotvárné země.
V závěru společného večera vyzval pan Tomášek všechny zájemce o cestování, aby
přišli na další setkání, která se uskuteční v následujících termínech s tímto programem:
čt 19. 12. 2013
čt 09. 01. 2014
čt 23. 01. 2014
čt 06. 02. 2014
čt 20. 02. 2014
čt 06. 03. 2014
čt 20. 03. 2014

Severské putování díl 1. – Švédsko – slideshow
Obrázky z Brazílie (San Salvador, Rio de Janeiro, Iguazú …) – ﬁlm
Severské putování díl 2. – Finsko – slideshow
Čína, Tibet – ﬁlm
Severské putování díl 3. – Norsko - slideshow
Nepál, Indie - ﬁlm
Severské putování díl 4. – Norské fjordy – ﬁlm
Ekvádor – v srdci amazonského pralesa – ﬁlm
Francie – Provence a kanál du Midi – ﬁlm
Galapágy – ostrovy draků – ﬁlm
Putování po Novém Zélandu – ﬁlm
Havajské ostrovy – ﬁlm

Nabídka je orientační a může být upřesňována dle přihlášených cestovatelských
příspěvků.
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Ukončení podzimní
fotbalové sezony TJ
Dobřany žáci a starší
přípravka sk.A
S příchodem chladného počasí byla
ukončena podzimní fotbalová sezona. Pro
starší přípravku sk.A skončila velmi pěkným 2. místem /poslední zápas s Merklínem ve středu 31. 10. 2013/ a pro žáky
dosažením 7. místa, naposledy si zahráli
v sobotu 2. 11. 2013 také proti Merklínu.
Musíme všechny kluky fotbalisty moc
pochválit za účast jak na trénincích, tak
na zápasech, kde bojovali ze všech sil.
Chuť hrát a samozřejmě i vítězit je vede
stále vpřed.
Žáci odehráli 9 kol zápasů s 3 výhrami
a starší přípravka sk.A odehrála 10 kol
zápasů s 8 výhrami.

rismatický trenér Pavel C Polívka. Kromě toho, že v našem slovníku oprášil
slovo disciplína, podařila se mu úžasná
věc. Udělal z nás partu, která ví, co chce
a táhne za jeden provaz. Pokud si ovšem
někdo myslí, že to měl jednoduché, velmi
se mýlí. Zlepšená morálka při trénincích
se pomalu začíná projevovat i na hřišti.
V přípravných zápasech na sezonu jsme
měli zdatné soupeře ze soutěží vyšších,
než hrajeme my. Přesto jsme jednou zvítězili a dvakrát remizovali. První mistrovský zápas proti Zdemyslicím jsme ovšem
prohráli. Byla to ale jediná porážka, kterou jsme utrpěli. Mrzí nás také zbytečné remízy s Merklínem a béčkem Blovic.

Předváděná hra nebyla vždy optimální,
ale víme, o co hrajeme, a víme, kolik
práce máme ještě před sebou. Zimní přípravu začínáme brzy a bude probíhat
na umělé trávě. Ukončena bude zimním
soustředěním v Mrákově.
Na závěr musím poděkovat našim
fanouškům, kteří nás jezdili povzbuzovat
i na venkovní zápasy. Zvláště v důležitém
utkání v Radkovicích nám vytvořili naprosto výtečnou atmosféru.
Jako
poděkování
připravujeme
sehrát s našimi fanoušky přátelský
zápas 22. 12. 2013 od 13:00 na umělé
trávě na hřišti v Brojově ulici v Plzni.
Martin Novotný

Okresní přebor žáků
1.
Žákava
2.
Střížovice
3.
S. Poříčí
4.
Štěnovice
5.
Merklín
6.
Losiná
7.
Dobřany
8.
Chlumčany
9.
Letiny
10. Záhoří
Okresní přebor starší přípravky - sk. A
1.
Chotěšov
2.
Dobřany
3.
Stod
4.
Chlumčany
5.
Vstiš
6.
Merklín
V zimním období budou probíhat tréninky ve sportovní hale, kde se odstraňují nedostatky a piluje se taktika hry.
Starší přípravka přislíbila účast na halovém turnaji 8. 12. 2013 v Rokycanech
a 14. 12. 2013 ve Stodě.
V novém roce 2014 se budou kluci těšit
na jaro a pěkné počasí, které v dubnu
odstartuje další sezonu zápasů.
Dominika Bošková

Ukončení fotbalové
sezony TJ Dobřany muži
Polovina fotbalové sezony uběhla jako
voda a my se můžeme ohlédnout zpět.
A myslím, že pohled na tabulku nás
může jen utvrdit, že cesta, kterou jsme se
vydali, je správná.
Co se tedy stalo od chvíle, kdy se nám
nepodařilo postoupit z baráže o okresní
přebor? Mužstvo přebral zkušený a cha-
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Pohár mladých nadějí
Plzeňského kraje
Již třetím turnajem pokračoval pohár
mladých nadějí Plzeňského kraje, tentokrát ve Kdyni. Naše výprava čítala tentokrát 17 mladých kuželkářů a kuželkářek,
což je skoro polovina zúčastněných z celého kraje. V nejlepším světle se předvedla
Nikola Přibáňová, když zahrála nejlepší
výkon dne a s přehledem vyhrála svoji
kategorii. Nikola porazila 262 kuželek na
60 HS a stala se borcem turnaje. Naše
hráčka měla nejlepší číslo, nejlepší plné,
nejlepší dorážku, a dokonce i nejmíň
chyb z celého startovního pole. Nestává

Západočeská divize

se často, že by se povedlo jednomu hráči být nejlepší ve všech směrech, takže

V západočeské divizi dospělých repre-

ml. s průměrem 449 poražených kuželek

gratulujeme. V kategorii starších žákyň

zentuje náš oddíl družstvo CB Dobřany

na zápas. Špatně si nevede ani zbytek

se na bednu vmáčkla ještě jedna naše

„A“. Po loňském sestupu ze třetí ligy se

družstva, ale k optimální formě chybí

hráčka, a to Michaela Mafková. Míša si

družstvo snaží o postup zpět, ale cesta

kousek štěstí. Do konce podzimní části

za výkon 223 odvezla z Kdyně třetí místo.

nazpět není snadná. Po odehraných deví-

sezóny zbývají tři kola, ve kterých se áčko

Další úspěšnou hráčkou a medailistkou

ti kolech se družstvo drží na druhém mís-

utká na těžké kuželně Jáchymova a na

našeho oddílu byla v kategorii mladších

tě s dvoubodovou ztrátou na první místo.

domácí půdě s Baníkem Stříbro. Z těch-

žákyň Kateřina Filová. Kačka porazila

Vedoucí TJ Jiskra Hazlov vstoupila do

to zápasů potřebujeme nutně vybojovat

227 kuželek a umístila se na třetím mís-

sezóny ve veliké formě a nebude snad-

4 body a zachovat si šanci do jarní části

tě. Kačka se zároveň posunula na prů-

né ji z vedoucí příčky sesadit. Sezóna je

bojovat o vítězství v soutěži.

běžné třetí místo v poháru za druhou

však dlouhá a může se stát cokoliv. Áčko

Michaelu Provazníkovou a vedoucí Nikol

táhne svými dobrými výkony Josef Fišer

Martin Provazník

Siegertovou z Rokycan.

Český pohár dorostu
V Českém poháru dorostu jednotlivců
si po dvou kolech turnajů zatím nejlépe
vede Denisa Šilhavá. Denisa si poslední
dobou drží dobrou formu a na druhém
turnaji v Hazlově brala dokonce druhé
místo. V průběžném pořadí, republikového poháru je Denisa na patnáctém místě,

Krajská liga dorostu
1. CB Dobřany A

5

4

1

0

28:12

1200

9

2. CB Dobřany B

5

4

0

1

29:11

1144

8

3. TJ Havlovice

5

3

1

1

28:12

1222

7

4. TJ Baník Stříbro

5

3

0

2

26:14

1127

6

5. SKK Rokycany B

5

2

1

2

20:20

1103

5

6. TJ Sokol Kdyně

5

1

0

4

13:27

1078

2

7. TJ Slavoj Plzeň A

5

1

0

4

12:28

1000

2

8. TJ Slavoj Plzeň B

5

0

1

4

4:36

917

1

a to je v porovnání se staršími hráčkami
dobrý výsledek.

Západočeská divize

Krajská liga dorostu

1. TJ Jiskra Hazlov B

9

8

0

1

106:38

2663

16

2. Cinema Bowling Dobřany 9

7

0

2

89:55

2576

14

V dorostenecké lize družstev vypa-

3. SKK Rokycany C

9

6

0

3

86:58

2577

12

dá tabulka velice zajímavě. V letošním

4. TJ Jiskra Hazlov C

9

5

0

4

74:70

2549

10

ročníku se do ligy přihlásil rekordní

5. TJ Jáchymov

9

5

0

4

72:72

2521

10

počet družstev a soutěž získala na kva-

6. TJ Jiskra Šabina

9

5

0

4

70:74

2528

10

litě. V odehraných pěti kolech se povedlo

7. TJ Baník Stříbro

9

4

1

4

76:68

2537

9

našemu áčku i béčku sebrat body favo-

8. TJ Sokol Útvina

9

4

0

5

74:70

2539

8

ritovi a několikanásobnému přeborníkovi

9. Sokol Plzeň V

9

3

1

5

68:76

2535

7

z Havlovic na domácí půdě. Před námi je

10. TJ Lomnice

9

2

0

7

54:90

2532

4

však ještě hodně zápasů a je třeba dále

11. TJ Lokomotiva Cheb B

9

2

0

7

49:95

2532

4

bojovat.

12. Kuželky Holýšov

9

1

2

6

46:98

2460

4
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TJ Snack Dobřany
– hokejbal
Jelikož se blíží konec podzimní části
sezóny, ale některé naše kategorie ještě
mají zápasy k dobru, hodnocení přineseme v příštím čísle tohoto měsíčníku.
Jediní, kdo uzavřel podzimní účet, jsou
naši muži. V tabulce druhé nejvyšší soutěže v ČR, v 1.NHBL, se pohybovali v dolní polovině. Tedy přesně podle očekávání.
Škoda ztracených zápasů v úvodu sezóny,
kdy jsme doma odešli s prázdnou, zejména s Kladnem a s Mladou Boleslaví. Tato
zmiňovaná mužstva nám uštědřila lekce
hlavně z produktivity, neboť z minima
šancí tehdy vytěžily tyto týmy maximální
gólový efekt. Ano, i Šneci a především pak
dorostenci v mužských barvách odehráli kvalitní duely, ale zatím chybí stálost
výkonů. Pro mladý tým je však aktuální postavení a kolísavost formy naprosto
typický jev. V zimě opět kvalitně potrénujeme, doléčíme šrámy a v jarní části
by zejména naši dorostenci měli působit
znovu lepším hokejbalovým dojmem. Je
třeba si uvědomit, že se jedná o kluky ve
věku 15, 16 či 17 let. Ovšem takhle jsme
to chtěli a nyní musíme být v započaté

práci trpěliví. Příjemné zjištění vnímáme
v zápasové aplikaci nacvičených tréninkových věcí. Tady je třeba přiznat, že
to platí především u právě zmiňovaných
dorostenců, kteří se snaží trénovat takřka pravidelně, což je opravdu v dnešní
uspěchané době plné všemožných lákadel velká výhoda. V této nastolené cestě

hodláme nadále pokračovat a věříme, že
se nám podaří na tyto mladíky navázat
dalšími a dalšími vychovanými mladými
hokejbalisty.
Podrobnější info najdete na www.snackdobrany.websnadno.cz
Za oddíl hokejbalu v Dobřanech
Václav Šlehofer

Náš extraligový dorost po výhře nad regionálním rivalem z Plzně
Zleva stojí: Vísner ml., Kovářík D., Rajal, Šlehofer st., Kaňák, Voler st., Bouček, Suchý,
Sklenička, Juráň, Babor, Kopta Ulm a Vísner st.
Ve spodní řadě: Sloup, Průcha, Voler ml., Úbl Matýsek, Šlehofer V. ml., Sedláček
A., Ulrich, Šlehofer O., matoušek, Brtník, Truchlý, Mužík , Sedláček Č. a Vild

Ve středu 24. 12. 2013 se pořádá
v pivnici Hájek-Hájková 14. ročník v degustaci bramborového salátu Velká cena Josefa Šnebergera.
Začátek v 10.00 hod. Vzorek /200g/
svého salátu může přinést každý,
kdo má chuť poměřit svůj výrobek
s ostatními. Příjem je do 11.00 hod.,
do 12.00 hod. proběhne degustace
a hodnocení vystavených exemplářů.
Pak bude následovat sčítání hlasů
a slavnostní vyhlášení vítězů. Srdečně
zveme všechny zájemce.
1. 1. 2014 v 0.20 hod. přivítáme nový
rok před pivnicí Hájek-Hájková tradičním ohňostrojem. Zveme širokou
veřejnost.
Přejeme svým štamgastům a všem
lidem dobré vůle příjemné prožití
svátků vánočních, veselého Silvestra
a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce
2014.
Josef, Václava, Denisa Hájkovi
a personál pivnice
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Pozvánka na Vánoční
turnaj v kuželkách
Kuželkářský oddíl při TJ Dobřany
pořádá Vánoční turnaj pro neregistrované hráče v kuželkách. Turnaj se
koná na kuželně u Lidového domu
(bývalá restaurace) v Lipové ulici a je
to už 31. ročník. Ke kategorii mužů
a žen přibude nově kategorie mládeže
do 15ti let. Začínáme 13. prosince
v pátek od 16 hodin a pokračuje se
v sobotu 14. prosince od 9 hodin.
Soutěží se na 2x20 hodů o ceny.
Na všechny zájemce se těší pořadatelé.
Dobrou náladu s sebou.
Předseda O. Sloup

PRACOVNÍ DOBA
OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
V sobotu 16. 11. 2013 uspořádal oddíl badmintonu Tělovýchovné jednoty Dobřany
ve sportovní hale města Dobřany pod nádražím kvaliﬁkační turnaj jednotlivců a dvojic
v kategorii do 13ti let na republikový turnaj v Mostě. Turnaje se zúčastnilo 42 dětí
z oddílů Plzeňského kraje – BKV Plzeň, Keramika Chlumčany, TJ Bílá Hora Plzeň, TJ
Dobřany, TJ Sokol Doubravka, USK Plzeň a oddílů Karlovarského kraje – Badminton VK Aš, Jiskra Nejdek, TJ Slovan Karlovy Vary. Za dobřanský oddíl se zúčastnili
Tomáš Blažek, Michaela Čechová, Tereza Černá, Viky Dvořáková, Václav Jánský, Ctirad Kučera a Nela Reitšpiesová. Tereza Černá se umístila ve dvouhře na 2. místě a ve
čtyřhře s Martinou Šmídovou z BKV Plzeň na 3. místě.
Za pořadatele Zdeněk Linda a Ing. Josef Malý

TJ Dobřany – oddíl BADMINTON
Zve všechny příznivce badmintonu na

PO

9. 12.

14 - 17

PÁ

13. 12.

14 - 17

ST

18. 12.

14 - 17

DO 12. 1. 2014 DOVOLENÁ

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na tel.: 773 478 883.
Prosím o vyzvednutí dlouhodobě
uložených bot.
Od dobřanského verpánku přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

Zbyněk Albl, švec

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pořadatel
Místo
Termín
Časový rozpis

Vedení turnaje
Účastníci
Discipliny
Systém
Míčky
Hosp. podmínky
Hodnocení

Badmintonový oddíl TJ Dobřany
Městská hala u nádraží – Dobřany
Sobota 7. prosince 2013
8:30 – 8:45 prezence
8.45 – 9.00 losování
9.00 hrací doba
členové oddílu
hráči, především začínající, ve věku do 15 let
dvouhra
zápasy ve skupinách, následně rozdělení na skupiny podle
výkonnosti
plastové – podpořeno z grantu města Dobřany
účastníci obdrží malé občerstvení z grantu města Dobřany
nejlepší hráči a hráčky získají drobné ceny z grantu města
Dobřany

Na turnaj Vás zvou za pořadatele Zdeněk Linda a Ing. Josef Malý
Podpořeno z Grantového dotačního titulu města Dobřany
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► Prodám cihlový byt 2+1 v 2. patře

v Chlumčanech. Cena dohodou.
Více informací na tel. 602 697 596
► Pronajmu byt 1+1 v Dobřanech

od 1. ledna 2014, na 1 rok, možné
prodl., cena 5 000 Kč měsíčně.
Tel. 720 478 779
► Prodám auto Ford Escort, r. výroby

1999, 1.6 l, stříbrná metalíza.
Technická končila začátkem září.
Přezuté zimní pneumatiky (letní
v autě), rádio, nové brzdy a výfuk.
Cena: 9 000 Kč, sleva možná.
Tel. 607 603 054
► Prodám 2 šatní skříně s nástavcem,

světlý dub. Tel. 607 603 054

TIPY NA VÝLET

Turisté vás zvou

10. prosince
ZDEMYSLICE – HRAD VLČTEJN
– BLOVICE
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
do Zdemyslic /z Plzně v 8,08hod.os./.
Půjdeme po modré tz. na hrad Vlčtejn. Po
prohlídce zříceniny hradu se vrátíme zpět
do Zdemyslic a dále po modré půjdeme
do Blovic. Po prohlídce města odjedeme
vlakem ve 14,22 a 15,22 hod. do Dobřan.
Délka vycházky 11 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
14. prosince
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
do Nýřan /z Plzně v 8,09 hod./. Půjdeme městem přes městkou část Mexiko
k přechodu pod dálnicí a dále na okraj
Uherců. Přejdeme na polní cestu, která
nás kolem rybníka dovede do Zbůchu.
V restauraci „V cihelně“ se přihlásíme
a půjdeme přes Vodní Újezd a kolem řeky
Radbuzy do Dobřan. Délka vycházky 15
km.
Vedoucí Luboš Kučera.
17. prosince
Z NEZVĚSTIC PŘES LOPATU
DO ŠŤÁHLAV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
do Nezvěstic /z Plzně v 8,08 hod. os./.
Povede nás žlutá tz. až na zříceninu hradu Lopata. Dále půjdeme po modré tz. do
Šťáhlav na nádraží ČD. Odjezdy vlaků se
nám nabízí ve 14,35 a 15,35 hod. Délka
vycházky 12 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
21. prosince
Z CHLUMČAN DO DNEŠIC, VSTIŠE
A DOBŘAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 do
Chlumčan. Půjdeme přes Malý háj do
Dnešic a polní cestou nad Černotín. Větrolamem dojdeme do Vstiše a po lukách
kolem Radbuzy do Dobřan. Délka vycházky 15 km.
Vedoucí Karel Bohmann.
28. prosince
Z BOROV PŘES LUŽANY NA BETLÉM
DO PŘÍCHOVIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 hod.

do Borov. Půjdeme kolem Nezdického
mlýna, kde potkáme zelenou tz, po které
dojdeme do Lužan. Žlutá tz. nás dovede
do Příchovic, kde navštívíme betlém, a po
prohlídce dojdeme do Přeštic na vlak.
Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
2. ledna
Z VALCHY PŘES SULKOV
DO DOBŘAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 hod.
na Valchu. Půjdeme osadou Valcha,
k Lesovu, do Sulkova, Nové Vsi a Dobřan.
Délka vycházky 12 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

Na problémy nejste sami
4. ledna
Z TOČNÍKU DO OTÍNA NA HRÁZ
A DO ŠVIHOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 hod.
do Točníku. Půjdeme po zelené tz. do Otína a na Hráz. Přejdeme na modrou tz.,
která nás dovede do Švihova a na vlak.
Odjezd vlakem ve 14,58 a 16,15 hod.
Vedoucí Karel Bohmann.

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

7. ledna
ZE STUPNA PŘES BŘASY
DO RADNIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod.
do Stupna /z Plzně 7,32 hod. os/. Vyjdeme po zelené tz. do Březiny, kde se podíváme na zámek. Dále půjdeme po červené tz. přes Přívětice do Radnic. Délka
vycházky 11 km. Odjezdy vlaků ve 14,40
a 16,40 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
Přijďte se s námi projít přírodou. Jdeme za každého počasí. Případné změny
v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce
vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Vážení příznivci turistiky a účastníci
„Výstupu na Šlovický vrch“,
omlouváme se, ale na Nový rok v roce
2014 výstup na Šlovický vrch neuskutečníme. Devastace vrcholu a přístupových
cest je taková, že byste byli ohroženi úrazem. Věříme, že po letech se zase vrátíme
a že to bude středisko jak zimních, tak
i letních sportů. Že to bude vycházková
oblast Dobřaňáků, aby se mohli aspoň
odněkud podívat do okolí a na své město.
Ten vrchol si to zaslouží.
Závěrem Vám všem přejeme do nového
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

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
systém sociálních dávek a pomoci
rodina a mezilidské vztahy
finanční problematika
občanskoprávní vztahy
ochrana spotřebitele
majetkoprávní vztahy
sociální a zdravotní pojištění
pracovně-právní vztahy
správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň
v Dobřanech je financováno
městem Dobřany

Předseda odboru KČT TJ Luboš Kučera.
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NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

PONOŽKY VOXX
A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ
(prádlo, kapesníky)

Jindřiška Vávrová
Náměstí T.G.M., Dobřany
(bývalý stánkový prodej)
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Loma Systems s. r. o.
Dobřany
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na pozici:

Zámečník
Požadavky:
• OU/SOU v oboru
• zkušenost se svářením a broušením
• spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost
• znalost práce s výrobní dokumentací, čtení výkresů - výhodou

Náplň práce:
• svařování a broušení (povrchová úprava)
• zajištění základního zásobování (odvolávání) linky komponenty
• balení a manipulace s hotovými výrobky
• údržba zařízení na lince

Nabízíme:
• práci v příjemném kolektivu
• týden dovolené navíc
• prostředí nového závodu
• penzijní připojištění
• závodní stravování
• příspěvek na dopravu
• 1 směnný provoz
• další benefity
• zázemí stabilní zahraniční společnosti

již 22 let jsme tu pro Vás

Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:

AUTOSERVIS
Plajner
AUTOSERVISJindřich
Jindřich Plajner
Lenka Klauberová
HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813

Lipová 826
Dobřany
334 41
tel. 777 146 125
e-mail: autoplajner@seznam.cz
Autoservis ∙ Pneuservis ∙ Karosárna ∙ Výkup a prodej vozidel ∙ Odtahová služba

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky

servisní prohlídky (i v záruční lhůtě vozidla), např.výměny

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské
kulturní
Dobřany,
telefon:
643 219
· opravy
brzd středisko
a podvozkových
částí, např.
čepy,739
ložiska,tlumiče
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: Kalous & Skřivan

NABÍDKA:

Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková

- smrk pichlavý
- borovice lesní

- borovice prostříhávaná
- jedle normandská

Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.

* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

středa

7:30 - 12:00

náměstí T.G.M. 1

pátek

7:30 - 11:00

13:00 - 18:00

Otevírací doba:

kontakt (ústředna): 377 195 831
Oddělení pro děti

Úřední dny:

Komerční banka
pondělí

8:30 - 12:00

13:00 - 17:00

úterý

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

pondělí

7:15 - 18:00

pondělí

12:00 - 17:00

středa

8:30 - 12:00

13:00 - 17:00

středa

7:15 - 17:00

úterý, čtvrtek

12:00 - 15:00

čtvrtek

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

12:00 - 18:00

pátek

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

středa

9:00 - 11:00

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek

8:00 - 14:30

Internet pro veřejnost

Česká pošta

pátek

8:00 - 13:00

pondělí, středa

Otevírací doba:

8:00 - 17:00

pondělí

8:00 - 12:00

13:00 - 18:00

12:00 - 15:00

úterý

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

8:00 - 11:00

středa

8:00 - 12:00

13:00 - 18:00

čtvrtek, pátek

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

sobota

8:00 - 10:00

úterý

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Cestovní agentura
Kostel sv. Víta

čtvrtek

8:00 - 11:00

pátek

12:00 - 15:00

Oddělení pro dospělé:

náměstí T.G.M. 5

23. 12. – 27. 12. a 31. 12.

kontakt: 377 972 725, 377 972 480

30. 12.

e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz

Oddělení pro děti:

zavřeno

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

Policie ČR – obvodní oddělení Dobřany
Lipová 456

20. 12. – 31. 12.

zavřeno

kontakt: 974 326 720

Otevírací doba:
Od 2. 1. 2014 znovu běžná otevírací doba.

Městská policie Plzeň
– odloučené pracoviště Dobřany

Nabízíme:

Triumfa s.r.o.

Tyršova 78

- faxové služby, kopírovací služby

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany

kontakt: 721 506 330

- kroužková vazba, laminace

Zákaznické centrum Dobřany

- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu

náměstí T.G.M. 282

Dopravní inspektorát Policie ČR

- prodej zájezdů smluvních CK

kontakt: 377 972 582, 725 230 021

Slovanská alej 26, Plzeň

e-mail: dobrany@triumfa.cz

kontakt: 974 324 630

Sokolovská 1011

Provozní doba:

kontakt: 739 643 219

pondělí a středa

8:00 - 12:00

Vodovody a kanalizace
– provozovatel ČEVAK, a. s.

e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz

čtvrtek

8:00 - 12:00

Provozní doba kanceláře:

Odpadové hospodářství města Dobřany

pondělí - pátek

9:00 - 12:15

13:00 - 16:00

Kino – divadlo – kongresový sál Káčko
12:30 - 17:00

Zákaznická linka: 844 844 870
Nepřetržitá havarijní služba: 800 120 112

pondělí - čtvrtek

9:00 - 12:30

13:00 - 16:00

www.odpady-dobrany.cz

ČEZ

pátek

9:00 - 12:30

13:00 - 15:00

Sběrný dvůr Dobřany

Zákaznická linka: 840 840 840

Plzeňská ul.

Poruchová linka: 840 850 860

Městská knihovna

Provozní doba:

Stromořadí 439

pondělí

14:00 - 18:00

RWE

kontakt: 377 972 942

středa

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

NONSTOP zákaznická linka: 840 11 33 55

e-mail:

pátek

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

Pohotovost plyn: 1239

knihovna@dobrany.cz - dětské oddělení

neděle

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

Městský úřad Stod

umnerova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé
- region

satrova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé

Česká spořitelna

kontakt: 379 209 421 - občanské průkazy

Otevírací doba:

kontakt: 379 209 422 - cestovní doklady

pondělí

8:30 - 12:30

Výpůjční doba

úterý

8:30 - 12:30

Oddělení pro dospělé

středa

8:30 - 12:30

13:30 - 17:00
Úřední hodiny:
13:30 - 17:00

pondělí

7:00 - 17:00
7:00 - 17:00

pondělí

7:30 - 12:00

13:00 - 17:00

čtvrtek

8:30 - 12:30

13:30 - 15:00

středa

úterý

7:30 - 11:00

13:00 - 15:00

pátek

8:30 - 12:30

13:30 - 16:00

(polední pauza 11:30 - 12:00)

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
HUSITI

LÁSKY ČAS

7. 12. v 15.00 hodin

11. 12. v 19.30 hodin

(ČR, animovaná komedie, 85 min, přístupný, režie: Pavel
Koutský)

(VB, romantická komedie, 123 min, do 12 let nevhodný,
titulky, režie: Richard Curtis)

Animovaná komedie režiséra Pavla Koutského hravě
boří mýty o husitské éře, když na piedestal historie
místo kazatele a vojevůdce staví dva neskutečné
poplety, kteří se proti své vůli stali hrdiny své doby.
Jen to nikdo neví. Mlhoš je nemajetný šlechtic a Záboj
chudý odjakživa. V jedné pražské hospodě je svedla
dohromady náhoda a snaha aspoň na chvíli utéct před
vlastními problémy. Jako ideální pěšáky pro svou rafinovanou šachovou partii si je vybere Čeněk z Vartemberka, nejvyšší český purkrabí.
Vstupné: 100 Kč

Tim (Domhnall Gleeson) je naprosto obyčejný nesmělý jednadvacetiletý Brit, který má starostlivou matku,
potrhlou sestru, úžasného otce (Bill Nighy) a žádnou
holku. To se má brzy změnit, jelikož Tim právě dozrál do
věku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. Všichni mužští členové tohoto rodu totiž mohou tak trochu
cestovat v čase.
Vstupné: 120 Kč

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
7. 12. v 17.00 hodin
(Norsko, rodinný/dobrodružný, 80 min, přístupný, dabing,
režie: Nils Gaup)

Kdysi dávno král ztratil svou jedinou dceru Gulltopp,
která se vydala do lesa hledat Vánoční hvězdu. Dcera
se však už nikdy nevrátila. Královna zemřela žalem
a nešťastný král Vánoční hvězdu proklel. Na jeho království sestoupila tma a smutek. Jednoho večera přišel do jejich paláce mudrc, který králi předpověděl, že
pokud se mu podaří do deseti let Vánoční hvězdu opět
rozzářit, jeho dcera se vrátí domů. Odvážná dvanáctiletá Sonja, která uteče lupičům, u nichž je držena v zajetí, se dostane do zámku, kde si vyposlechne smutný
příběh královské rodiny. Když jí král podá záchrannou
ruku, Sonja se z vděčnosti ke králi rozhodne Vánoční
hvězdu najít a konečně zlomit kletbu, která již dlouhou
dobu visí nad jeho královstvím.
Vstupné: 100 Kč

KLAUNI

V průběhu této velké podívané prožijeme životní příběh býložravého Pachyrhinosaura, který se narodil
jako nejmenší mládě a od počátku se tak musí vyrovnávat se svými soutěživými sourozenci, s drsným
a nevyzpytatelným světem, se zuřivými a hladovými
predátory, jako je zákeřný Troodon nebo monstrózní
Gorgosaurus. Náš hrdina sice nikdy nebyl tím největším a nejdrsnějším dinosaurem své doby, ale dokázal,
že pro evoluci může být důležitější i něco jiného, než
jen být největším a nejsilnějším.
Vstupné: 140 Kč

KONZULTANT
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ

20. 12. a 21. 12. v 19.30 hodin

12. 12. v 00.05 hodin (2D, titulky - ze středy na čtvrtek)
12. 12. v 19.30 hodin (2D, titulky)
13. 12. v 16:30 a 14. 12. v 19.30 hodin (3D, dabing)
27. 12. v 16:30 a 28. 12. v 19:30 hodin (2D, dabing)

(USA, krimi/thriller/drama, 111 min, přístupný od 15 let,
titulky, režie: Ridley Scott)

(USA, fantasy, přístupný, režie: Peter Jackson)

Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky
vedenými Thorinem Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu
a ztracené království trpaslíků Erebor.
Vstupné: 110 Kč / 140 Kč (3D)

Vysoce postavený advokát, ve filmu přezdívaný Konzultant (Michael Fassbender), se prostřednictvím
majitele nočního klubu Reinera (Javier Bardem) přimotá k pochybnému obchodu s drogovým kartelem.
On i Reiner ale brzy zjistí, že dohoda, kterou uzavřeli,
jim nepřináší jen vidinu pohádkových zisků, ale zároveň je přivádí do víru událostí, jež pro ně mohou mít
Vstupné: 110 Kč
fatální následky.

NIKO 2
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?

21. 12. a 22. 12. v 15.00 hodin

12. 12. v 16.30 hodin a 13. 12. ve 20.00 hodin
19. 12. v 19:30 hodin

(Finsko/Německo/Dánsko/Irsko, animovaný, 75 min, přístupný, dabing, režie: Kari Juusonen, Jorgen Lerdam)

(ČR, komedie/romantický, přístupný, režie: Lenka Kny)

Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko
vydává na záchrannou misi svého nevlastního bratra,
který je unesen zlými orly. Na své cestě samozřejmě
potkává spoustu nových přátel, se kterými není nouze o legraci. Niko a jeho přátelé musí přijít s plánem na
záchranu. Podaří se jim zdolat všechny překážky?
Vstupné: 100 Kč

Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky i nostalgii. Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly
dobré skutky, přání se plnila za každou cenu a aby na
zázraky věřily nejen děti.
Hrají: Libuše Šafránková, Josef Abrhám,...
Vstupné: 110 Kč

PŘÍBĚH KMOTRA

7. 12. v 19.30 hodin

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

27. 12. ve 20.00 hodin
(ČR, akční, 99 min, přístupný od 12 let, režie: Petr Nikolaev)

TURBO

14. 12. a 15. 12. v 15.00 hodin
(USA, animovaný, 109 min, přístupný, dabing, režie:
Chris Buck, Jennifer Lee)
Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné
Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoffa,
jeho věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olafa podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své
sestry Elsy.
Vstupné: 110 Kč

8. 12. v 15.00 hodin

JEN 17

(USA, animovaný, 96 min, přístupný, dabing, režie: David
Soren)

18. 12. v 19.30 hodin

(Francie/Belgie, animovaný, 80 min, přístupný, bez mluveného slova, režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo)

(ČR/Lucembursko/SR/Finsko, hořká komedie, 120 min,
do 12 let nevhodný, režie: Viktor Tauš)

Příběh o pozdním znovushledání klaunského tria,
spojí dohromady domácí komediální hvězdy - Oldřicha
Kaisera a Jiřího Lábuse s evropskou hereckou elitou
- francouzským hercem Didierem Flamandem a vítězkou canneského festivalu Kati Outinen.
Vstupné: 110 Kč

Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký sen. Žít
život hlemýždím tempem ho neuspokojuje, touží po
mnohem vyšší rychlosti. Neustále trénuje, své pokroky měří metrem. Jeden metr dokáže aktuálně „uběhnout“ za sedmnáct minut. Kvůli tomu příliš nezapadá
do hlemýždího společenství. Turbo opustí rodné rajče
a vydá se do světa, aby si splnil své sny o vyšší rychlosti. Fatální střet se speciálně upraveným motorem
nadupaného sportovního auta změní jeho molekulární strukturu a díky této podivné nehodě získá Turbo
superschopnost: Neuvěřitelnou rychlost.
Vstupné: 90 Kč

(Francie, 95 min, přístupný od 15 let, titulky, režie: Francois Ozon)

Studentka Isabelle během léta v jihofrancouzském
letovisku absolvuje svou první sexuální zkušenost.
Prázdninová epizoda je však jen začátkem příběhu
zvídavé dívky, která se po návratu do Paříže začne za
peníze scházet s nejrůznějšími staršími muži.
Vstupné: 90 Kč

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D
19. 12. a 20. 12. v 16.30 hodin
(USA, dobrodružný/rodinný, 81 min, přístupný, dabing,
režie: Barry Cook, Neil Nightingale)

Příběh Kmotra (Ondřej Vetchý) je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Vypráví
o vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami vypracoval až na pozici šedé eminence české politiky.
Vstupné: 100 Kč

MRŇOUSKOVÉ
28. 12. a 29. 12. v 15.00 hodin

Jednoho dne na lesním paloučku vznikne nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců.
Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku. Najednou
se uprostřed znepřátelených stran objeví odvážná
beruška. Skamarádí se s černým mravencem Mandiblem a pomůže mu zachránit mraveniště před invazí
červených bojovníků v čele s hrozivým Butorou.
Vstupné: 110 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9.00 - 12.15 a 13.00 - 16.00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz

