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BOURALI JSME BARIÉRY NA JEDNÉ I DRUHÉ STRANĚ PLOTU

Foto: Jakub Urbanec
Po tříleté pauze se do areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech vrátila oblíbená akce s muzikou, atrakcemi a zábavou pro
každého. V sobotu a v neděli 24. a 25. srpna se tu uskutečnila Pouť za plotem v rámci oslav 770. výročí založení města Dobřany.
Kromě kolotočů, houpaček a dalších pouťových atrakcí nechyběly ani prodejní stánky s rozmanitým zbožím nebo rukodělnou
výrobou. V pouťovém programu vystoupila též řada kapel všech žánrů a celou akci obohatil i Cirkus Paciento, což je skvělý zábavní projekt občanského sdružení Ledovec a Zdravotního klauna. V kostele Povýšení sv. Kříže v areálu byly vystaveny obrazy, které
vytvářejí pacienti v rámci arteterapie.
Velká škoda byla, že nedělní program značně narušil vytrvalý déšť.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
čím déle žijeme v kapitalismu, tím více
někteří z nás žijí prázdniny blíže jejich
původnímu významu. Školáci a vojáci
měli dlouhé volno v létě ne proto, aby
načerpali síly, smyslem tohoto opatření bylo vrátit na venkov pracovní sílu
potřebnou při žních. Jen ti, kteří už neměli komu pomáhat a byli dostatečně zajištění, měli volno v pravém slova smyslu.
Pro městské panstvo se slovo prázdniny
hodilo, jiným znělo potměšile.
Ať už patříte k prvým či druhým, předpokládám, že tento způsob léta vás dobře nasytil. Bylo dost práce i slunce.
Pro město bylo letos stěžejní obstát
při rekonstrukci školky ve Stromořadí, času mnoho nebylo, ale nebylo kam
uhnout. O tom, že u nás žije nenulová
množina škodolibých povah, které se
těšily na nezdar, svědčil výskyt „zaručených zpráv“. Obzvláště pobavily omyly
v časových údajích, když si někdo splete
v technologických lhůtách dny s hodinami, snadno se mu na konci července tvrdí, že už se to prostě nedá stihnout. Ale
tak už to s panikáři bývá, ve snaze děsit
dosáhnou směšnosti.
V době, kdy jdeme do tisku, je budova
těsně před kolaudací, takže se v příštím
čísle můžete těšit na snímky zkrášlené
budovy, která se zvenčí už teď přestala
tvářit jako útočná loď mimozemšťanů.
Podobných příběhů přineslo léto povícero, ale i ty se povětšinou uzavřou až
v září. V říjnovém čísle se tak dozvíte mimo jiné podrobnosti o přísnějším
postupu vůči notorickým dlužníkům,
o

velkolepém

projektu

mikroregionu

a dalších tématech, která ještě potřebují
trochu času.
Co už ale nesnese odkladu, je informace o dopravním omezení, které vyvolá
oprava zbývajícího úseku průtahu městem, a také zpráva o mimořádném ceníku na koupališti, který spolu s pravidelnými zářijovými veselicemi umožní lidem
dobré vůle si léto ještě trochu prodloužit.
Jinak Vám přeju, abyste si při prohlížení příspěvků, které se ohlížejí za
létem, vybavili co nejvíce toho pěkného,
co Vás o takzvaných prázdninách potkalo. A ať Vás ještě potká, babí léto je také
léto!
Martin Sobotka
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MĚSTO PODNIKÁ KROKY KE SNÍŽENÍ CENY TEPLA

Vzhledem k blížícímu se zahájení nové
topné sezony přinášíme aktuální informace z dobřanského tepelného hospodářství. Rada i zastupitelstvo města se
již několik let zabývá dalším rozvojem
centrálního zásobování teplem, které
by mělo vést ke snížení ceny pro konečného spotřebitele. Schválené zahájení
přípravy koncesního projektu zároveň
umožní uspořit prostředky z městského
rozpočtu.
Centrální zásobování tepla (CZT) sice
pokrývá pouze sídlištní zástavbu, ale
dotýká se domácích rozpočtů téměř
poloviny obyvatel. A přispívá ke zlepšení kvality životního prostředí v celém
městě, neboť zde není žádný zdroj
škodlivých emisí z pálení tuhých paliv
a čehokoliv dalšího. Z tohoto důvodu
neuvažuje vedení města o možnosti
odpojování od systému a jeho řízeném
zrušení. Naopak snahou je připojování
dalších subjektů (např. budoucí prodejna Penny či budovy svěřené příspěvkovým organizacím zřizovaným městem).
Rozšířením počtu odběratelů a zvýšením odběrů dojde ke snížení některých
fixních nákladů v kalkulaci ceny za GJ
(povinné revize nebo osobní náklady).
V důsledku zateplení a s tím souvisejícímu poklesu spotřeby téměř na polovinu totiž v uplynulých letech vzrostl
význam těchto nákladů (rozpočítávají
se na méně jednotek odebraného tepla). Zřetelné je to zejména u domovních
kotelen, které v 90. letech vznikly jako
ne zcela vhodný zásah do systému zásobování teplem a teplou vodou.
Trvalý nárůst ceny energií (náklady
na plyn tvoří více než 2/3 konečné ceny
pro spotřebitele) se díky zateplování
objektů neprojevuje v úhradách naplno. V loňském roce se navíc podařilo
prostřednictvím výběrového řízení snížit
nákupní cenu plynu, takže v letošním
roce nedošlo k navýšení ceny za GJ.
Služby Dobřany, s.r.o., firma, která zajišťuje zásobování teplem a která je zcela vlastněná městem, provádí
postupné zlepšování jednotlivých prvků
CZT, což přispívá ke zvýšení účinnosti
celého systému a opětovným úsporám.
V současné době ale firma, resp. město,
stojí před finančně náročnou obnovou
kotlů v centrální výtopně a postupnou
výměnou kotlů v domovních kotelnách.
V loňském roce byl rozhodnutím
zastupitelstva ustaven zvláštní Výbor
pro strategické otázky teplárenství města Dobřany, do kterého své zástupce
nominovaly všechny politické subjekty
v zastupitelstvu zastoupené. Členové

výboru si k diskusi přizvali i výkonnou
ředitelku společnosti Služby Dobřany
s.r.o. Marii Dvořákovou. Výbor se letos
na jaře pravidelně scházel a diskutoval
různé varianty budoucího stavu. Jednání se taktéž se zúčastnila i Kromě výše
uvedeného a zamítnutého zrušení CZT
lze provést prosté nahrazení stávajících
kotlů, a to pouze s použitím prostředků
či se zárukou města, neboť Služby Dobřany, s.r.o. nemají potřebné finanční
zdroje v řádech milionů.
Další možnost představuje prodej
infrastruktury, příp. podílu ve společnosti. Krátkodobý finanční přínos
a zbavení se starostí s obnovou kotlů
by však nevyvážil dlouhodobou nejistotu ohledně ceny pro obyvatele Dobřan.
Variantu prodeje proto výbor také jednoznačně odmítl.
S ohledem na technologický vývoj
se ukazuje, že stávající plynové kotle
budou pravděpodobně nahrazeny kogeneračními jednotkami, tedy přístroji,
které dokáží vyrábět teplo i elektrickou
energii. Tím pokryjí svoji potřebu elektřiny a zároveň mohou přebytek dodávat
do rozvodné sítě. Plné využití s odpovídajícími pozitivními finančními dopady
na cenu pro spotřebitele lze však očekávat spíše u provozovatele, který je zároveň obchodníkem s elektrickou energií.
Z tohoto důvodu výbor doporučil zahájit
koncesní řízení na provozování centrálního zásobování teplem a teplou vodou.

Koncesí proti nárůstu ceny

Zkušenosti z koncesního projektu
na provozování vodovodu a kanalizace
ukazují, že lze dosáhnout dobrých podmínek. Dobřany dnes mají ve srovnání
s ostatními městy v kraji podstatně nižší
ceny vodného a stočného a v následujících letech nebude docházet k žádnému
skokovému navyšování. Obdobný výsledek by mělo přinést i připravované koncesní řízení na zásobování teplem.
Budoucí provozovatel by se zavázal
investovat do výměny kotlů a k případnému rozšíření systému do oblasti
bývalých kasáren. Ačkoliv by provozovatel odpisy investic promítal do ceny
tepla, tak vlivem velkoobchodních cen
plynu a možnosti výhodných prodejů elektřiny ve špičkách by mělo dojít
k celkovému snížení úhrad od spotřebitelů. Pokud se ukáže, že soutěžící
nejsou schopni nabídnout očekávané
snížení ceny, může město řízení zrušit.
V tomto případě však bude třeba najít
finanční zdroje na výměnu kotlů v nejbližších rozpočtech.

ZPRÁVY Z RADNICE
Veškeré podklady k zahájení koncesního řízení jsou již připraveny, podmínky ze strany města upřesněny, takže
odborně relativně složité a administrativně náročné řízení začne v průběhu
letošního podzimu s cílem výběru provozovatele do poloviny příštího roku.
Dle současných předpokladů by nový
provozovatel mohl převzít dodávky tepla
k 1. lednu 2015. I nadále Vás budeme
informovat prostřednictvím Dobřanských listů o dalším vývoji v dobřanském CZT.
V závěru svého článku bych velice rád
poděkoval pracovnici Městského úřadu
Dobřany Ing. Jaroslavě Kypetové Ph. D.
za příkladnou spolupráci při přípravě
veškerých podkladů.
Michal Šašek
zastupitel a předseda Výboru pro
strategické otázky teplárenství

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
MĚSTA DOBŘANY
Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Krajské pobočky
v Plzni pro Plzeň-jih, oznamuje, že
ode dne 1. 9. 2013 bude omezena
na pracovišti v Dobřanech doba
úředních hodin:
Pondělí: 8:00 – 11:15, 12:00 – 17:00
V pondělí zůstává služba občanům
poskytována v plném rozsahu dle
současné praxe.
Středa: 13:30 – 16:30
Tento den bude služba občanům
poskytována formou sběru žádostí.
Kvalita poskytovaných služeb občanům města bude ze strany ÚP ČR
KoP PJ zachována v jejím dosavadním rozsahu.

KOUPALIŠTĚ – OD ZÁŘÍ JEN „ZA DVACKU“!

Protože je po prázdninách, sluší se
napsat něco málo k našemu koupališti.
Přírodní koupací biotop Kotynka lámal
v návštěvnosti o prázdninách veškeré
rekordy.
Statistika hovoří za vše. V průběhu
měsíců červenec a srpen (k 22. 8. 2013
– datum uzávěrky listů) navštívilo naše
koupaliště celkem 15.944 návštěvníků!
Když k tomu připočteme 2.993 návštěvníků za měsíc červen, dostaneme se na
neuvěřitelné číslo 18.937 za dobu celkem 83 dnů, což je průměrná návštěvnost 228 návštěvníků denně! Koupaliště
tedy zažívá suverénně nejlepší sezónu za
dobu jeho fungování!
Samozřejmě, že k tomu výrazně přispělo velmi dobré, horké letní počasí
v měsíci červenci a první třetině srpna,
ale také atraktivita prostoru jako takového, včetně nabídky zázemí.
Nově na koupališti přibyla venkovní
posilovna jako sportovně relaxační plocha určená pro širokou veřejnost. Tři
posilovací stroje (viz.foto) vyrobené z kvalitního nerezu jsou vhodné pro všechny
návštěvníky koupaliště včetně dětí od 12
let pro zvyšování jejich fyzické i psychické kondice. Všechny stroje pod názvy
„Veslař, Orbitrek a Křeslo – výtah“ byly
vybrány tak, aby vyhovovaly celé široké
veřejnosti, a jejich nezbytnou součástí je
návod na správné cvičení. Město Dobřany děkuje za finanční příspěvek na toto
rozšíření nabídky aktivit v areálu koupaliště ve výši 150.000 Kč Nadaci ČEZ.
Nově také byla vylepšena technologie
čištění vody v přírodním koupacím biotopu, voda je rychleji vyměňována díky
výkonnějším čerpadlům. Svědčí o tom
i odbornou certifikovanou laboratoří
pravidelně odebírané a krajskou hygienickou stanicí sledované odběry vzorků
vody. Žádná z řady sledovaných hodnot nikdy nepřekročila povolené limity,
naopak, některé nebyly naměřeny vůbec

a zbylé se pohybovaly na minimálních
hodnotách oproti povoleným maximům!
Každý rozumný člověk pochopí, že
jestliže nemůžeme (a ani nechceme)
používat chemické ošetření vody (protože mám přírodní koupaliště – přírodní
koupací biotop), voda nemůže být průzračně modrá, tak jako je tomu ať už
v soukromých, či veřejných „chlorovaných a vykachlíčkovaných“ bazénech!
Voda zkrátka v našem koupališti bude
vždy přírodní a budou v ní přirozeně žít
i vodní živočichové, z nichž žádný není
člověku nebezpečný. To, že v ní tito živočichové jsou, naopak svědčí o tom, že je
opravdu čistá! Vedení města dost dobře
nechápe řadu jedinců, kteří zejména po
sociálních sítích šíří zaručené zvěsti, že
koupaliště v Dobřanech má vodu znečištěnou a život ohrožující! Proč se nepřijdou podívat, na koupališti jsou veřejně
vyvěšeny výsledky laboratorního šetření
vzorků vody, proč se nezeptají, jaká voda
opravdu je? Je možné, že řada z nich se
na koupališti ani nebyla podívat!
Město Dobřany v tomto ohledu pro
příští sezónu chystá větší informovanost
o zajištění kvality a čistoty vody v koupališti, aby předešlo uvedeným „zaručeným“ zprávám.
A na závěr dobrá zpráva. V průběhu
celého měsíce září bude koupaliště pro
všechny do 18 let včetně plus pro studenty, seniory a osoby invalidní (na základě
nezbytného předložení průkazů) zcela
zdarma a pro dospělé ve věku od 19 let
za symbolické celodenní vstupné 20,- Kč
na celý den (tato cena platí po celý den)!
Byť nemusí být počasí přímo na koupání pro všechny, rozhodně lze koupaliště
využít jako místo pro využití volného času,
a to zejména pro rodiny s dětmi. K tomu
má právě sloužit snížené vstupné.
Krásné září nejenom na našem koupališti Vám přeje
Marek Sýkora, starosta města

V případě vyřizování naléhavých či
neodkladných záležitostí bude tato
služba zajišťována na pracovišti KoP
PJ, Klatovská 200e Plzeň v následujících úředních hodinách:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:

8:00 – 11:00

Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00
Pátek:	8:00 – 11:00 (pouze pro
nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)

strana 3

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE
REKONSTRUKCE TŘÍDY 1.MÁJE – OMEZENÍ DOPRAVY
NA KLÍČOVÉ KOMUNIKACI

Prostřednictvím tohoto článku bych chtěl všechny obyvatele našeho města upozornit na skutečnost, že v průběhu září proběhne velmi náročná rekonstrukce části
hlavní dopravní tepny města Dobřany, a to třídy 1. máje, respektive přesně části
komunikace II/180.
Rekonstrukce proběhne v úseku od křižovatky s ulicí Lipovou (křižovatka směrem
z náměstí pokračující např. ve směru k Psychiatrické nemocnici) až po most přes řeku
Radbuzu.
Investorem rekonstrukce je město Dobřany a Plzeňský kraj (vlastník komunikace).
V rámci řady prací se bude provádět rekonstrukce celé šíře povrchu komunikace včetně obrub a ústí křižovatky třída 1. máje do ulic U Radbuzy a Pobřežní (investice Plzeňského kraje) a dále pak výstavba či rekonstrukce vodovodního, kanalizačního a plynovodního řadu, které budou zasahovat do přilehlých ulic Pobřežní a U Radbuzy.
Na třídě 1. máje pak budou vybudovány kromě pomocného odvodňovacího kanálu
v chodníku ve směru na Vodní Újezd nové povrchy chodníků, vjezdů, parkovacích
zálivů a parkovacích stání tak, aby se v co největší míře zlepšila situace týkající se
stání aut v tomto prostoru.
Je stoprocentní, že minimálně po dobu dvou měsíců probíhající rekonstrukce velmi výrazně ovlivní dopravu na této frekventované krajské komunikaci. Při pracích
bude vždy uzavřen jeden jízdní pruh, takže doprava bude omezena a bude probíhat
kyvadlově. Z pochopitelných důvodů objížďka není možná. Proto Vás, ať už jste řidiči,
cyklisti či jen chodci, anebo v bezprostřední blízkosti prostor komunikace bydlíte či
podnikáte, vyzývám k co největší opatrnosti a také k trpělivosti.
Věřte, že opravdu velký tým lidí dělá maximum pro to, aby vše proběhlo co nejrychleji, ale také kvalitně. V každém případě, po vybudování této stavby bude upraven
další kus veřejného prostoru v našem městě.
Marek Sýkora, starosta města

V DOBŘANECH POMÁHÁ PENNY MARKET RŮZNĚ

Zaměstnanci Penny Marketu a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech spojili své síly
a společně sklidili posečenou trávu v areálu nemocnice. Přispěli tak ke zpříjemnění
nemocničního prostředí. Penny navíc do Dobřan přináší i nové pracovní příležitosti,
protože zde začalo budovat nejen logistický areál a velkosklad pro významnou část
Čech, ale také novou moderní prodejnu.

STATISTIKA DOPRAVNÍCH
NEHOD NA ÚZEMÍ PLZEŇ
– VENKOV ZA PRVNÍ
POLOLETÍ ROKU 2013

V okrese Plzeň - venkov policisté
během roku 2013 zaevidovali celkem
271 dopravních nehod, díky kterým
našli na silnici smrt 3 lidé. Celkem bylo
zraněno 161 účastníků silničního provozu, z toho 8 z nich bylo zraněno těžce.
Celková hmotná škoda přesáhla částku
16 miliónů korun. V obci se havarovalo
celkem 122krát, mimo obec pak 149krát.
Na železničních přejezdech došlo k jedné
dopravní nehodě. Alkohol byl prokázán
u 24 viníků dopravních nehod.
Nejčastější příčinou dopravní nehody byl ve 114 případech nesprávný
způsob jízdy. Do tohoto pojmu se řadí:
nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda
v protisměru, couvání, nevěnování se
řízení atd. Silnice I. třídy mají na svědomí celkem 72 nehodových událostí,
silnice II. třídy celkem 60 nehodových
událostí a na silnicích III. třídy se stalo
67 nehodových událostí.
Pokud se na nehodovost podíváme z hlediska jednotlivých dnů, pak
zjišťujeme, že nejvíce řidiči havarovali
v pátek. Oproti tomu nejmenší nehodovost zaznamenali policisté ve čtvrtek.
Pro porovnání, v roce 2012 se na území Plzně – severu a Plzni - jihu stalo
celkem 413 dopravních nehod. Na silnicích zahynulo v důsledku dopravních
nehod 11 lidí, dalších 211 jich bylo lehce zraněno a 16 těžce. Celková hmotná škoda přesáhla částku 33 miliónů
korun. V obci se havarovalo celkem
194krát, mimo obec pak 219krát. Alkohol byl prokázán u 34 viníků dopravních nehod. Ve 2 případech řidiči havarovali na železničních přejezdech.
Také porovnání nehodovosti letošního roku s loňským rokem je pouze orientační z důvodu změny v organizační
struktuře, jak je popsáno v článku, který se zabývá statistikou kriminality.
nstržm. Ing. Jan Koželuh

STATISTIKA KRIMINALITY
ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU
2013

Zaměstnanci Penny Marketu a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech spojili své síly při
senoseči
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Policisté na teritoriu územního odboru Plzeň - venkov za rok 2013 od 1. ledna do 30. června dosud zaznamenali
celkem 1098 trestných činů, což je
v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 25 případů více. Ze všech
nahlášených skutků objasnili policisté téměř 61 procent. Je nutné ovšem
podotknout, že vyšetřování některých

CO SE DĚJE / JAK TO VIDÍ OPOZICE
případů stále probíhá, a proto se nejedná o konečná čísla.
Nárůst počtu případů vykazují statistická čísla u trestné činnosti majetkového, násilného, mravnostního a hospodářského charakteru. V loňském roce
jsme zaznamenali celkem 610 případů
u majetkové trestné činnosti, zatímco
v letošním roce jsme zaevidovali do statistik 615 případů. Co se týká jednotlivých obvodních oddělení, tak největší
pokles skutků v této oblasti zaznamenali policisté na obvodním oddělení
v Třemošné. V porovnání roků 2012
a 2013 zapsali do policejních statistik
o 26 případů méně. Naopak největší nárůst počtu trestných činů evidují
policisté na obvodním oddělení v Přešticích. Oproti roku 2012 si připsali o 76
případů více. Na obvodním oddělení ve
Stodu zaevidovali v roce 2013 stejný
počet případů jako v roce 2012. U kategorie majetkové trestné činnosti by si
měli lidé uvědomit, že odpovědnost za
ochranu svých osobních věcí nesou
právě oni sami. U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté v roce 2013
oproti roku 2012 nárůst o 13 případů.
Celkem tak evidují 65 případů tohoto
charakteru. Nejčastějším v této oblasti
je trestný čin loupeže či úmyslné ublížení na zdraví. Nemalou měrou se ve
statistice případů tohoto charakteru
podílí trestný čin porušování domovní
svobody. U mravnostní trestné činnosti evidujeme za uvedené období nárůst
o 17 případů. Do statistik tak zapsali
22 skutků tohoto charakteru. Zatímco
v roce 2012 byl v této oblasti nejčastější trestný čin znásilnění, v roce 2013
evidují policisté nejčastější trestný čin
tohoto charakteru pohlavní zneužívání. Pokles o 11 případů zaznamenali policisté v kategorii ostatní trestná
činnost. Největší podíl na tomto počtu
skutků má maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Za rok 2013
z celkového počtu 131 skutků nerespektovalo rozhodnutí soudů, magistrátů a dalších úřadů 85 osob. V roce
2012 to bylo 89 občanů. Opět pokles,
tentokrát o 10 případů, evidují policisté
v kategorii zbývající trestná činnost. Do
této oblasti spadá například zanedbání
povinné výživy. Za rok 2013 neplatilo
na své děti 68 rodičů, což je o 11 případů méně v porovnání s rokem 2012.
Nižší číslo se ukázalo i u trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Zatímco v roce 2012 policisté zapsali do
policejních statistik 58 případů, v roce
2013 je jich o 8 méně. V 35 případech
se pak policisté setkali s trestným či-

nem zavinění dopravní nehody z nedbalosti, u kterého je v porovnání s rokem
2012 nárůst o dva případy. Poslední
z výčtu oblastí trestné činnosti jsou
hospodářské trestné činy. Za rok 2013
evidujeme o 11 případů více než v roce
2012, tedy rovných 100 případů. Nejčastějším trestným činem v této kategorii je v 35 případech podvod a zpronevěra v 19 případech.
Porovnání kriminality letošního roku
s loňským rokem je pouze orientační,
jelikož od 1. ledna 2013 došlo v rámci
působnosti Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje k plánované změně
v organizační struktuře, která se dotkla
i dnešního územního odboru
Plzeň - venkov. Teritoriální působnost územního odboru koresponduje
se současným členěním samosprávných celků. Změna se proto dotkla
teritoriálních hranic Městského ředitelství policie Plzeň. Současné obvod-

ní oddělení Starý Plzenec a policejní
stanice Chrást přešly do působnosti
městského ředitelství a část původního
území spadajícího pod obvodní oddělení Policie ve Starém Plzenci byla přiřazena k obvodnímu oddělení policie
v Přešticích. Zároveň obvodní oddělení
ve Starém Plzenci bylo přeměněno na
policejní stanici kmenově přiřazenou
pod obvodní oddělení policie Slovany.
Policejní stanice Chrást byla zařazena
pod obvodní oddělení policie Doubravka. Spojením územního odboru Plzeň jih a Plzeň - sever vznikl jeden dopravní inspektorát pro celý územní odbor.
Nová struktura vychází z daných podmínek a je vytvořena tak, aby byly
zachovány výkonné útvary, které jsou
v denním styku s občany, a aby policie
v Plzeňském kraji byla i nadále schopna plnit své základní úkoly – zejména
ochranu života, zdraví a majetku.
nstržm. Ing. Jan Koželuh

OMLUVA ZA CHYBNÉ ÚDAJE

Ve článku o centrálním vytápění v Dobřanech jsem psal, že cena tepla za rok 2011
byla 721 Kč/GJ. To není pravda. Omylem jsem při hledání dat zaměnil předběžnou
cenu na rok 2012 s cenou za rok 2011.
Správná cena tepla v Dobřanech v roce 2011 tedy byla 650 Kč/GJ. Dobřany tím
pádem za rok 2011 nejsou mezi 10% nejdražších měst, ale jsou mezi 20% nejdražších
měst. Opravený graf je přiložen. Ještě jednou se za chybu omlouvám a děkuji Martinovi Sobotkovi, který mě na ni upozornil.
Václav Hrdonka

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
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CO SE DĚJE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR

středisko Zelený šíp Dobřany
vás srdečně zve na

SKAUTSKÉ HRY
V sobotu 28. září 2013
od 14.00 do 17.00 hodin
na ostrově pod I. stupněm ZŠ.
Těšíme se na vás.

Pionýrská skupina Dobřany
vás srdečně zve
na akci

„ZAČÍNÁME“
dne 12. září 2013
od 16.30 hodin v areálu
bývalých kasáren
Připraveny jsou sportovní
a výtvarné aktivity, výstava kronik
a fotografií z činnosti a prodejní
výstava výrobků.
vstup zdarma
Podrobné info
na www.dobrany.pionyr.cz.
Srdečně zvou oddíly
Delfíni a Delfíňata.

DRAKIÁDA

5. října 2013 od 14.00 hodin
u starého mostu
Prezence všech účastníků
od 13.00 hodin.
Akci pořádá Městské kulturní
středisko Dobřany ve spolupráci
s Pionýrskou skupinou Dobřany.
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3. POUŤ NA KAMÍNKU
v sobotu 12. 10. 2013
Program:
8.00 - 10.00
Za ptactvem v parku

(odchyt ptactva do sítí, kroužkování
s výkladem, sraz u kaple; p. Pajsker)

10.00 - 11.30
Lesní pedagogika

(co vše lze v lese zažít a vidět - pro děti
a rodiče, sraz u kaple; p. Sekáč)

12.00 - 15.00
Výstavka bonsají

(u kaple; p. Krákora a dobřanští pěstitelé)

13.00 - 15.00
Dětská pouť na Kamínku

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

15.00
S písničkou nad pivovarem

(pěvecké vystoupení dobřanských Bábinek
ze ZUŠ J. S. Bacha, u kaple)
Bude zajištěno komerční občerstvení
od 12.00 do 16.00 hod.

Akce je finančně podpořena
městem Dobřany.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují
např.: Město Dobřany, O.s. Budulínek,
ČSOP (ochránci přírody), indiánská kultura,
Junák, Klub vojenské historie, MěKS, MS
(myslivci), Vendula Urbancová, ZŠ, ZUŠ...

BLAHOPŘÁNÍ

Manželé
Jaruška
a Rudolf Válkovi ze
Šlovic oslaví 11. 9.
2013 neuvěřitelných
50 společných let
života. Cestou trnitou a ne vždy s přízní
osudu se ale se vším poprali a zvládli
vychovat dvě děti. Právě ony by rády
poděkovaly rodičům a popřály jim do
dalších společných let hlavně pevné
zdraví a štěstí.
Děti Jaruška a Rudla s rodinami.

6. 3. 1996 jsme se seznámili v lázních
Karlovy Vary. Láska na první pohled
potkala i nás dva. Tanec byl náš společný koníček a provázel nás skoro 17 let,
než V. porazila těžká nemoc. Byl to společenský člověk, žádnou legraci nezkazil. V restauraci u Jánských se cítil
jako doma. Vtipy, co vyprávěl, by nikdo
nespočítal. V lázních se s ním jednou
jeden pacient pustil do soutěžení o „víc
vtipů“. Vyhrál V., který ještě hodinu
vtipy vyprávěl, ostatní i se spolusoutěžícím poslouchali. Vzájemně jsme se navštěvovali, i když nás dělilo 130 km. Na
můj svátek se mě V. zeptal, jestli bych
si ho vzala, a na mé narozeniny jsme
si řekli ANO. Dojíždění se mu přestalo
líbit, tak odešel do předčasného důchodu a odstěhoval se ke mně. Na Dobřany
nikdy nezapomněl, 1x za měsíc, někdy
i častěji, jsme do Dobřan jezdili k jeho
mamce, za dětmi a vnoučaty. Na kamarády vždy myslel, setkával se s nimi
právě v oblíbené hospodě s přezdívkou
U Kulaté báby. Prožil u nás krásnou,
pohodovou část života. Když mu onemocněla maminka, byl první, kdo se
o ni staral. Čas se ze čtrnácti dnů protáhl na víc než rok, kdy mamka umřela.
Nechtělo se mu z Dobřan domů, jako by
cítil, že ten čas ve své domovině se nikdy
už nevrátí. Pak zkolaboval a já jsem si
ho na jeho přání odvážela z nemocnice
ve Stodu. I tak jsme absolvovali krásnou
dovolenou ve Francii, nadále jsme jezdili
za rodinou a kamarády do Dobřan. Jeho
život se nemocí změnil, ale za pomoci
léčitelky a mě jsme mu život podle sdělení lékařů o 4 roky prodloužily. Zůstal
Vaším občanem, jeho urnu jsme se
synem D. uložili v lednu 2000 do společného hrobu v Dobřanech, tím jsem
splnila jeho poslední přání. Trochu
popela jsem uložila i u nás, u našeho
hrobu. Toto vzpomínání píši bez jmen,
chtěla bych, aby lidé, kteří znali V. i mě,
zavzpomínali na dobrého, veselého
dobřanského občana. Věřím, že malou
tajenku vyřešíte, jako V. tisíce křížovek.
I já na Vás všechny nikdy nezapomenu, ač na hřbitov ze zdravotních důvodů u vás už nemohu. Manžel mi v srdci zůstane navždy. Kdo vyluští krátký
románek života, může mi zavolat, potěší
mě. Tel. 603 501 212.
31. 8. by se V. dožil 65 let. Těžká
nemoc ho zlomila a nedopřála mu
s námi být nadále. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte v tichosti se mnou. I když
to bylo včera, v srdci stále zůstává.
Děkuji. Slávka, manželka.

15X100
CO BY SE V DOBŘANECH MĚLO JEŠTĚ UDĚLAT PRO DĚTI A MLÁDEŽ?
Marek Sýkora
Město Dobřany samotné děti
a mládež významně podporuje
v řadě oblastí a rovinách a nadále v rámci možností podporovat
bude. Rozhodně je potřebné, aby
se do dobrovolné práce s dětmi a mládeží prostřednictvím nejrůznějších spolků a neziskových
organizací zapojilo co nejvíce dobrovolníků z řad
např. rodičů na pozice vedoucích, trenérů či jiných
odpovědných osob. To je velmi důležité a zde jsou
velké mezery, což mi spolky jistě potvrdí. A také
se musí o své ratolesti, zejména ty starší 12 let,
trošku více zajímat rodiče samotní, hlavně o to,
co dělají ve volném čase, a motivovat je. Můžete
finančně i jinak podporovat děti a mládež, ale když
nebudou chtít se vámi nabízených aktivit účastnit
samy, tak s tím velmi těžko něco uděláte!

Dagmar Terelmešová
Určitě by mladí v Dobřanech
přivítali dráhu na inline. Jde
o to najít vhodnou a bezpečnou lokalitu. S jejím výběrem by mohli občané vedení
města pomoci.

Martin Sobotka
Musíme nadále vylepšovat
zařízení škol a podporovat
terénní pracovníky, kteří mají
šanci pomoci dětem stojícím
na hraně šikmé plochy.
Můžeme a chceme nadále
podporovat stávající kroužky a vznik nových.
Hlavně bychom měli vymyslet, jak přitáhnout
děti, které se nejlépe cítí na gauči či na ulici. Bez toho tu budou velké rozdíly. Aktivní
děcka, která se baví a makají na budoucnosti
někdy až přes míru. A unuděnci s malou nadějí
na štěstí. Strašlivě bych s tím chtěl hnout, ale
nevím přesně jak. Samospráva může vytvářet
podmínky, zbytek je na nás všech. Máloco je
tak důležité a tak těžké.

Michal Šašek
Dobřany již dnes nabízejí
přehršel zajímavých aktivit
pro děti. Osobně mi schází
výraznější zalesněné odpočinkové místo v blízkosti
centra města, kde by nechyběly aktivity pro děti a mládež. Můžete namítnout, že ve městě vyrostlo za několik posledních
let několik hřišť… Ano, máte pravdu, ale většina z nich se nachází na místech, kde se v letních
měsících neubráníte přímému slunci. Krásným
místem k odpočinku nejen dětí by byl současný
park u nádraží. Stačilo by několik zásadnějších
úprav včetně zabezpečení vběhnutí dětí na silnici a nainstalování zajímavých a neokoukaných herních prvků. Svoji ideální představu do
sta slov nedám, ale v hlavě ji mám.

Viktor Zlocha
V letošním roce jsme na
zastupitelstvu města významně přispěli k podpoře sportovních aktivit dětí a mládeže
schválením
pravidelného
ročního příspěvku na každého dětského člena
TJ. Stejný přístup navrhuji zavést i pro nesportovní zájmovou činnost dětí v Dobřanech.
V průběhu roku v grantové komisi města Dobřany finančně podporujeme více než dvacet
sportovních a zájmových projektů, převážně
zaměřených na děti. Pokud zvýšíme finanční
strop grantu, můžeme podpořit ještě více dětských a mládežnických akcí.

Jan Smola
V Dobřanech je poměrně dost aktivit pro děti
a mládež, zejména sportovních. Liduška nabízí
dětem prostor pro kulturní
vyžití. Další organizace,
které působí u nás, se zaměřují na všestranný
a dlouhodobý rozvoj osobnosti. Všechny organizace jsou podporovány městem finančně,
což je určitě dobře. To se týká dětí, které chtějí
nebo jsou vedeny k tomu něco „dělat“. Pak je
tu naštěstí malá část těch, co nechtějí, nicméně
ti dokážou ničením, děláním nepořádku a pruzením otrávit slona. A tady vidím naši velkou
rezervu. Už jenom v tom nedat šanci dělat
nepořádek, jenže PČR má důležitější úkoly
a MP? No comment.

Josef Šefl
Domnívám se, že aktivit
pro děti a mládež je v Dobřanech oproti okolním
obcím poměrně dost a speciality, jako např. bojové
sporty, zimní stadion apod.,
jsou v Plzni. Nehledě na to, že na tuto otázku
by nejlépe odpověděly ony samy, jaké mají
„reálné“ požadavky a přání. Například aby to
nedopadlo jako s kinem a skate parkem pod
nádražím, který stál přes milion s tím, že se
o něj iniciátoři budou starat (úklid, hlídání).
Osobně jsem tuto akci velmi podporoval, ale
dnes je tam spíše nepořádek a nic moc mládeže se tam nevyskytuje...

Josef Weinreb
Říká se, že každá dobře investovaná koruna do dětí se vrátí. A moje
žena, učitelka na ZŠ Dobřany, mi
hned připomněla neutěšený stav
atletického stadionu u sportovní haly, který by
potřeboval rekonstrukci nebo alespoň pravidelnou
údržbu. Před lety zde prosperoval úspěšný atletický oddíl pod vedením Ing. Lobovského, který
mezi školáky objevil a vychoval vrcholové sportovce, jako třeba Michala Šnebergera nebo Daniela
Fekla. Škola by zase měla alespoň trochu kvalitní
sportoviště, kde by mohla dobře připravovat svoje
žáky na školní atletické závody a dále je motivovat
pro aktivní sportování. Můj táta chodil dlouhá léta
na fotbal do Štruncových sadů, Plzeň tehdy hrála
druhou ligu. Asi by se divil, kdyby dnes viděl Viktorku. Někdy prostě lze měnit věci k lepšímu.

Ladislav Terelmeš
Myslím si, že se děti v našem
městě nemají vůbec špatně.
Sportovních aktivit i jiných
kroužků je poměrně dost, jen
je velká škoda, že vedoucími
těchto činností a pořadateli
nejrůznějších akcí jsou stále ti samí lidé. Ve
svém volném čase vyvíjí velkou snahu, za
což si jich velmi vážím a zároveň je obdivuji.
A co nového bych ještě uvítal? Pro dívky třeba
kroužek, kde by se učily šít a jiné ruční práce,
pro chlapce například fotografický kroužek.
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KULTURA

KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

Dietl Erhard:
Pušíci jsou tady (1. díl minisérie)
Kdo jsou pušíci?
Děda pušík, babička
pušice, puší maminka a táta, dva pušíčci a puší miminko.
Zkrátka velká puší
rodina, kde se mají
rádi. V tom je puší
svět jako ten náš. Jiný
je v tom, že pušíci žijí na smetišti. Tam
jim všechno chutná a voní právě tak
líbezně, jako milují koupel v rozbahněné
kaluži a hustý dým z továrních komínů.
Ze skládky u Zaprášené Lhoty to nemají
daleko do zoo ani do školy. Stačí, když
osedlají dráčka Ohnivouse a vyrazí
vstříc legračním dobrodružstvím.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Keleová-Vasilková Táňa: Nikdy
Po dvaceti letech společného života Petr jednoho krásného nedělního rána Katce oznámí,
že miluje jinou. Sbalí
si věci a je pryč. Spolu
s ním i láska, ve kterou
Katka věřila, společné
sny, plány a budoucnost. Jak to má povědět Liv, sedmnáctileté dceři, která otce miluje? Jak má
žít? Dokáže to? Překoná bolest a zradu?
Ze začátku se to zdá nemožné, ale jak
čas plyne a Katka si rekapituluje život,
manželství, zjišťuje, že...

Patterson James:
Můj nejhorší školní rok
Dvanáctiletý Rafe Khatchadorian začíná rok
v nové škole. Pro nováčka je to noční můra,
než pochopí nové zvyklosti a různá ředitelská
nařízení.
Zvlášť když má Rafe na
angličtinu dračici, která
na něj dští oheň, a v tělocviku ho mučí
kulturista. A to si Rafe hned první den
omylem sedne do lavice k spolužákovi,
kterému přezdívají Miller Mlátička, co
šikanuje mladší a jehož ruce jsou velikosti XXXL.
Rafe si začne malovat deník plný
posměšných vtipů, ředitele vypodobní
jako ještěra, angličtinářku jako dračici
a školu - jako vězení…

Hayder Mo: Unesená
Ponurý listopadový den
se chýlí k večeru, když
detektiv Jack Caffery přijíždí vyslechnout
svědky krádeže auta.
Takových případů už
bylo… Rutinně zahájí vyšetřování, ale brzy
zjistí, že tentokrát je to
jiné. V tomto autě totiž seděla jedenáctiletá dívka. A ještě stále se pohřešuje. „To
byl teprve začátek,“ napíše únosce policii. „A nepočítejte s tím, že konec přijde
brzy.“ Stačí jen těch pár slov a Caffery
pochopí, že je pouze otázkou času, kdy
si pachatel vyhlédne další auto s dítětem na zadním sedadle. Říkají o něm,
že je nejlepší policajt ve městě. Má dobrý nos a kromě obrovských zkušeností
se může spolehnout i na svůj instinkt.
A právě policajtský instinkt mu napovídá, že něco je špatně. Ani tentokrát se
nemýlí…

Velká kniha přírodní katastrofy
V tomto titulu se
seznámíte s největšími
přírodními katastrofami v dějinách lidstva.
Dozvíte se, proč se naše
planeta může v okamžiku změnit v místo
tak děsivé a pro člověka nebezpečné. Dočtete se, jak je možno
předvídat nebezpečí a zmenšit katastrofální důsledky živelných pohrom. Přesvědčte se na vlastní oči, jaké nebezpečí
přináší život na naší planetě!

Elias Zach; Goldman Travis:
Jak nenaštvat svého puberťáka
Rodičové, pozor! Nastal
čas přestat frustrovat své
potomky! Chcete vědět,
jak
nenaštvat
svého
puberťáka? Víte, proč se k vám chová
na veřejnosti odměřeně a proč vás jen
nerad představuje svým vrstevníkům?
Stydí se snad za vás? Jedinečná, téměř
odborná příručka vám poradí, jak nejlépe zvládnout období puberty svého dítěte. Nebojte se zjistit, co si váš puberťák
o vás myslí!
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TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. – 6. 10. 2013
Městská knihovna Dobřany
připravuje pro veřejnost:
• registraci nových čtenářů zdarma
• amnestii dlužníků
•	velkou čtenářskou soutěž
„Za památkami města Dobřany“
(dětské oddělení)
•	besedu pro veřejnost nazvanou
Knižní vazba ve čtvrtek 3. 10.
2013 od 16 hodin v dětském
oddělení
•	základy práce s počítačem (pro
veřejnost) – Word, Excel, internet,
e-mail...
Jedná se o individuální výuku – je
nutno se telefonicky objednat na
čísle 377 972 942.

Městské kulturní středisko Dobřany
KČT a skautské středisko Zelený šíp
pořádají

v sobotu 21. září 2013

POHÁDKOVÝ LES

Za pohádkovými bytostmi a strašidly se
můžete vydat od 9.00 do 12.00 hodin.

DOBŘANSKOU 50

Pěší trasy:
7 a 10 km (start 9.00 - 12.00)
15 až 42 km (start 7.00 - 10.00)
Cyklotrasy:
silniční kola - 51, 77 a 100 km
horská kola - 35, 50 a 80 km
(start 7.00 - 10.00)
Start a cíl na terase restaurace MODRÁ
HVĚZDA.
Ukončení v cíli: Pohádkový les do
14.00, ostatní do 17.00 hodin
Startovné:
dospělí 20 Kč, organizovaní turisté
a děti 10 Kč, rodinné 30 Kč

KULTURA
ZNÁMÉ TVÁŘE DOLORES A ALEX
UVÁDĚJÍ SLEČNU STACEY A NOVÝ
POŘAD „ZMĚNA JE ŽIVOT“

RŮŽOVÝ KAVALÍR
Bývalí členové známé travesti skupiny, kterou jste znali z předchozích
vystoupení v našem městě, Dolores
a Alex, se po vzájemné dohodě rozhodli
vydat na vlastní dráhu a přivážejí zcela
nový projekt v České republice – travesti revue Techtle Mechtle! K mistru
Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu
nová posila a hvězda pražského kabaretu, slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás.
Ve dvouhodinovém zábavném pořadu
se zcela novou koncepcí a provázaností
najdete velkou řadu komických scének,
které znáte z oblíbených zábavných
pořadů 90. let a zároveň se jednotliví
účinkující předvedou coby hvězdy české
i zahraniční hudební scény. Svůj první
pořad v této v nové sestavě nazvali zcela
příznačně „Změna je život“.
Dolores i Alex se jednohlasně shodují na tom, že po 5ti letech účinkování
v původní sestavě je to příjemná změna,
a věří, že svého nového kolegu vybrali
správnou rukou. Velký důraz kladli tentokrát i na výběr jednotlivých písniček
a především ohlasy fanoušků, kteří si
přáli více českých hitů!
Těšit se můžete na Petra Kotvalda,
Celine Dione, Jiřího Korna, Helenu
Vondráčkovou, společně se podíváme
i na známý pořad Volejte věštce, pravou
a nefalšovanou spartakiádu, známou
scénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa,
Ilonu Csákovou či pohádkovou šíleně
smutnou princeznu a Dádu Patrasovou.
Lukáš Čepelák

záznam operního představení
z Metropolitní opery v New Yorku
(německy s českými titulky)

Káčko
20. 9. 2013 v 19.00 hodin
vstupné: 300 Kč

Z dobřanského náměstí odstartoval v sobotu 17. srpna v 11 hodin další ročník
vzpomínkové jízdy historických automobilů a motocyklů, Memoriál F. A. Elstnera.
Na sedmdesátikilometrovou trať se vydaly ve čtyřech kategoriích: aerovky, škodovky, ostatní auta a motocykly vyrobené před rokem 1948. Nejstarším přihlášeným
vozidlem byl americký automobil Chandler 27 Big Six Opera Coupe z roku 1919.
Vidět jste mohli ale třeba i Aero 30 sport nebo Ariel RH 500 z roku 1935. Hojně byly
zastoupeny i další české značky, jako je Jawa, ČZ, Tatra či Škoda.
Bylo příjemné vrátit se v báječné atmosféře na dobřanském náměstí do doby dávno
minulé.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany, foto: NoLimit Studio

strana 9

KULTURA

strana 10

Z HISTORIE
CO MÁ SPOLEČNÉHO ROZSTŘÍLENÉ NÁRODNÍ MUZEUM A DOBŘANY?

(sob) Mezi mnoha fotografiemi, které připomínají smutné výročí sovětské
okupace, se vyjímal i snímek na otvory
poničenou fasádu Národního muzea.
Málokdo asi ví, že obětí nesmyslného
útoku kulometčíka se málem stal i náš
dobřanský rodák, někdejší žák naší
školy.

Vladimír Denkstein (vlevo) se starším
bratrem Zdislavem, kolem roku 1920
Střelba poničila i vnitřek kanceláře tehdejšího ředitele Národního
muzea, PhDr. Vladimíra Denksteina, DrSc., který přišel na svět v roce
1906 v našem městě. Jeho otec zde
totiž v letech 1904 - 1916 působil jako
zemský účetní úředník v léčebně. Ve
svých vzpomínkách pro časopis Za starou Prahu píše Denkstein: „Své první
a kouzelně krásné desítiletí jsem tedy
prožíval v dětských hrách pod vzrostlými stromy a mezi křovinami, trávníky a záhonky nádherného ústavního
parku. Oba moji rodiče však byli tělem
i duší Malostraňáci, stále vzpomínali
i v příjemnosti a pohodě dobřanského
pobytu na pražský domov.“
Není divu, že se časem rodina vrátila
na Malou Stranu, malému Vladimíru
přesto utkvěla v paměti i léta strávená
v naší škole. Není vlastně vůbec divné,
že významný český historik píše o hodinách dějepisu: „V dobřanské obecné
škole na počátku války, v tříletí 1914
- 1916, místo učitele odvedeného na
frontu vypomáhala ve vyučování mladá
dívka či paní. Živě si vzpomínám, jak
mě vzrušila a dojala zaujatým vyprávěním o „posledním rytíři“, českém králi Janu Lucemburském (až na to, že
patrně pod vlivem němčiny říkala rytýř
místo rytíř).“ Inu, naše nářečí.
Právě v roce 1916 se úspěšně zapsal
na malostranské gymnázium a dostal
se na místa, která pro něj byla velkou
inspirací, na své rodiště však úplně
nezapomněl. „Kam až se to dostal ten
venkovský chlapec z Dobřan? Ted‘ už
se druhým rokem učí latinu a dokonce ve třídě, která visí ve vzduchu mezi

starobylým palácem a ještě starobylejším kostelem, a pod ní je ulice, kudy
hřmotně každou chvíli projíždí tramvaj, drnčí o koleje a stále zvoní před
blížící se křižovatkou ulic. Takovou
třídu zcela jistě nemá žádná jiná škola
na celém světě. Ta je jen v Praze a procházejí jí jen studenti malostranského
gymnázia!“
S letopočtem 1916 sám spojoval
zvláštní náhodu, cítil se spřízněný
s posledním mocnářem RakouskoUherska, Karlem I., který byl stejného
roku korunován. „O jeho dobřanských
letech jsem slyšel. Vídal jsem ty dobřanské dragouny dost často a musím
říci, že pro klukovské oči to byla nádherná podívaná, když škadrona, tj.
jízdní setnina dragounů, ujížděla klusem, či dokonce cvalem a hýřila barvami stejnokrojů. Nosili ostře červené
soukenné kalhoty „rajtky“ u stehen
široké a u kolen zúžené, aby noha
hladce vjela do vyleštěné černé holínky
(v pravé vždy trčela rákoska, samozřejmě především na pobídku koně, ale tak
trochu také jako odznak či symbol jezdectví). Kabátek byl bleděmodrý, čtyři
do obloučků vykrajované klopy nad
kapsami na bocích a na prsou měly
tenoučké, ostře žluté lemování, právě
tak jako svislý okraj vpředu na prsou,
kolem něhož se blýskala řada bílých,
jakoby stříbrných či niklových knoflíků
podoby kulových vrchlíčků. Nejnádhernější složkou dragounské uniformy
ovšem byla slavnostní čáka či vojenská
přílba antického tvaru, kde nad černým
kulovitým krytem hlavy se vypíná tlustý zlacený hřeben, jenž vyrůstá z týlu
vzhůru, obloukem se stáčí nad hlavou
dopředu, odkud se nad čelem spodním
kratším obloukem vrací k temeni hla-

vy. Ve všedním životě však dragouni
nosili jen čapku „lodičku“, pokud se
pamatuji, červenou.“
Přes univerzitní studia a práci
v Městském muzeu v Českých Budějovicích zamířil nakonec na nejprestižnější adresu, zaměstnancem Národního muzea se stal 1. 7. 1940 a byl
jím až do čistek za Husákovy normalizace v roce 1970. Ředitelem byl od
roku 1956 a jeho bývalí podřízení na
něj vzpomínají v dobrém. V roce 2006
vyšly na počest jeho nedožitých stých
narozenin čtyři strany vzpomínek na
váženého ředitele.
V časopise Za starou Prahu mu milá
slova věnovala někdejší kolegyně Helga Turková: „Patřím mezi pamětníky
jeho ředitelování a noblesního jednání.
Vždyť při mém nástupu do Knihovny
Národního muzea před 40 lety přijímal můj slavnostní slib, že se budu
chovat tak, jak se sluší na pracovníka této starobylé instituce. Kolegové mně také vyprávěli o netradičních
oslavách Mezinárodního dne žen, kdy
ředitel Národního muzea jako dárek
zahrál Smetanovu polku Českým
děvám. V roce 1968 ještě stihl oslavit
150. výročí založení Národního muzea,
i se zahraniční účastí vzácných hostů. Ale dramatický 21. srpen 1968 ho
zastihl v rohové ředitelně v přízemí,
kdy se nad jeho pracovním stolem křižovaly výstřely sovětských vojáků.“
Web Národního muzea to ve svém
článku z 20. srpna tohoto roku popsal
ještě dramatičtěji: „Když dávka ze
samopalu proletěla okny v ředitelské
pracovně, zachránil se duchapřítomně
tehdejší ředitel Národního muzea Vladimír Denkstein tím, že instinktivně
zalehl na zem.“
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
REGIOTÝM NA POSLEDNÍ PROJEKTOVÉ SCHŮZCE V NĚMECKU

Ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2013, v rámci realizace projektu Bádejme spolu
v programu Comenius Regio a se souhlasem Národní agentury evropských
programů, se partnerské schůzky
v německém Bad Salzuflenu zúčastnilo kromě ředitele naší školy, lektora
Střediska ekologické výchovy Ametyst
a tří učitelek také osm žáků, tzv. mentorů ze stanovišť badatelských dnů.
Na setkání jsme tentokrát cestovali
mikrobusem.
Němečtí projektoví partneři se nám
opět vzorně věnovali. Po příjezdu do
Bad Salzuflenu nás provedli centrem
lázeňského města a krásným parkem, seznámili nás se solnými lázněmi
a s historií těžby soli. Druhý den nás
čekal společně s žáky 9. třídy v Reálné škole při hodině chemie experiment
právě se solí. V česko–německých skupinkách žáci nejen experimentovali, ale
měli také možnost uplatnit své jazykové schopnosti, dorozumívacím jazykem
byla převážně angličtina. S žáky 5. třídy jsme hovořili o jejich badatelském
dnu nad jejich malovanými obrázky
z prováděných pokusů. Poté nás tito
žáci provedli školou a jejím venkovním
areálem, ukázali nám bazén, pestré
sportovní zázemí – školní atletický stadion, hřiště na fotbal, tenisové kurty
a další sportovní plochy, zavedli nás
do přírodní části školního pozemku s
jezírkem, stromy a keři, do prostředí
bohatého na různé živočichy. Na další partnerské škole (Základní; pro 1.
– 4. ročník) jsme zhlédli výuku angličtiny a hudební výchovy u nejmladších
žáků. To vše 1. 7. – první den našich
prázdnin, ale nikoliv německých, jim
prázdniny začínaly až 20. 7.

Regiotým pod vlajkou Evropské unie
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Odpoledne jsme navštívili vodní
mlýn Heerser Mühle, který po rekonstrukci slouží jako středisko ekologické výchovy. Při komentované prohlídce
jsme prošli venkovní stanoviště – např.
„lékárnickou zahradu“ se záhony bylin,
motýlí zahradu, jezírko s pestrým vodním životem, včelín, netopýří úkryt,
geologické a sluneční hodiny, labyrint
… a dozvěděli se mnoho zajímavých
informací. Pondělní večer jsme strávili
spolu s německým týmem na krásné
zahradě paní učitelky Karin Keller,
která zorganizovala setkání a posezení spojené s grilováním. Zde jsme se
na závěr velmi příjemného večera vyfotografovali pod vlajkou EU, což byla
„trefná“ tečka za našim společným
evropským projektem Bádejme spolu. Německým partnerům jsme předali náš projektový produkt – sborník
metodických materiálů a CD.
V úterý jsme navštívili „Muzeum
pod širým nebem“ – skanzen Freilichtmuseum v městě Detmold. Koňským
povozem jsme byli dopraveni na vrchol
kopce, na němž se skanzen nachází,
a odtud jsme se dostali zpět po „svých“.
Postupně jsme procházeli různými
staveními a pozemky, které nám přiblížily dobu předků, mohli jsme si živě
představit, jak se kdysi žilo a hospodařilo. Nahlédli jsme např. do pekárny,
venkovských stavení, stájí, kovářské,
truhlářské a keramické dílny, na statek i do domu pro vdovy, do stodoly na
zpracování vlny, staré školy …
Mentoři ve dvojicích během partnerského setkání zpracovávali „Žákovský
badatelský list“ o partnerských školách, městě Bad Salzuflen a navštívených místech. Z jejich postřehů lze

vyčíst, že návštěva města Bad Salzuflen
stojí za to a že ji doporučují. Posuďte
sami, jak město viděli: „Bad Salzuflen
je nádherné lázeňské město propletené
novodobou kulturou. Na první pohled
je patrné, že je Bad Salzuflen lázeňské
město. Stojí zde mnoho termálních
stěn, ve kterých jsou trnkové větve,
po nichž stéká slaná voda, odpařuje
se a okolní vzduch je prospěšný pro
dýchání. Je tu hodně starých, zachovalých domů a také je tu zachovalé městské opevnění. Město samo napovídá
o své historii. Pokud chcete vyrazit za
tichem a kulturou Německa, tak byste
tohle město rozhodně měli navštívit.“
(Matěj Hrubý a Patrik Jáchim) „Tohle
město je úžasné na rekreaci a taky na
procházení památek.“ (Andrea Kadlecová a Milena Blažková) „Velmi nápadité a krásné město. Je zde mnoho
krásných míst, která můžeme navštívit. Je to lázeňské město, takže tělo si
tu odpočine nebo se uzdraví od nemoci.“ (Veronika Palečková a Alena Klímová) „Je tady cítit příjemný „mořský“
vzduch. Je tady klid.“ (Marie Kordíková a Dominika Hrádková)
Děkuji všem účastníkům za příjemně
i užitečně strávený čas na projektovém
setkání, německému týmu patří velké
poděkování za organizování programu
a za vzornou péči o nás. Věřím, že projekt Regio významně přispěl k prosazení nových vyučovacích metod na naší
škole, snížil bariéry přechodu žáků
z 1. na 2. stupeň, podpořil výuku přírodovědných a technických předmětů
a také prohloubil spolupráci regionálních partnerů projektu.
Mgr. Alena Boudová
koordinátorka projektu

Nespí - naslouchají zvukům přírody v ekocentru

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VÝSTAVA DOBŘANSKÉ
POHLEDY Z POHLEDU
NÁVŠTĚVNÍKŮ

Moc hezká výstava, máme šikovné děti.
Děkuji. Hrb. & Výstava je moc pěkná.
Jakub & Výstava je moc hezká. & Pěkná
výstava a kvalitní víno. & Výstava se mi
líbila, nejvíce pštrosové. Melisa & Výstava
je moc pěkná. Jan & Krásné věci, v Dobřanech rostou samí umělci. & Výstava je
moc pěkná. Ulrichová & Moc šikovné děti.
& Moc krásné. Filip Hájek & Líbilo se mi
to. Líba & Krásná výstava plná dětského
umění. & Moc pěkná výstava, přehlídka
šikovnosti dětí i pedagogů. & Výstava se
nám moc líbila. & Do příště by jsme si
přáli větší grafické a komiksové zaměření.
Vtipné nápady a šikovnost dětí. & Skvělé
(ekologické!) nápady v kombinaci s povedenou realizací! Super. & Pěkná instalace
výstavy. Skvělé nápady dětí a dobré vedení pedagogy. Výtvory paní Klinkovské
a jejích svěřenců zaujaly. Leitlová & Moc
pěkná výstava. Krásné výtvory. Anetka
a Štěpka & Výstava byla nádherná. Myslím, že příští téma je vskutku povedené,
ale moc věcí na to téma nepůjde vymyslet. & Krásné. Krásná výstava. & Výstava je moc krásná. Jsem ráda, že vedete
děti k umění. & Jsem v Dobřanech nová
a moc se mi líbí, co vše s dětmi děláte.
Jen bych si přála o tom být více informována (stránky města). & Výstava je moc
krásná. Kvačová & Výstava je nádherná.
Umožňuje dětem rozvíjet jejich fantazii
a tvořit. To je důležité. & Výstava se moc
povedla, je krásná. & Výstava se mi líbila
hodně. Martin Hora & Velmi pěkné. Hrubý & Výstava je moc hezká. Krausová &
Moc šikovné děti. & Moc hezká výstava,
skvělé výtvory. & Všem se to moc povedlo. & Je to nádhera, děti jsou šikovné,
učitelé tvůrčí – díky. Kapitánová & Výstava je pěkná, organizátoři by si však měli
dát pozor na překlepy a hrubé chyby
v textech žáků a v jejich jménech! Hessová & Přehled oceněných autorů k pročtení pro návštěvníky výstavy. & Výstava se mi moc líbila!! Kvačová & Je to tu
moc pěkné. Mafková & Výstava je velmi
pěkná. Škrlant & Výstava se moc povedla, je zde spousty povedených obrázků.
Ženíšková & Výstava byla velice pěkná
– děti jsou moc šikovné, moc hezké! &
Povedená výstava, dobře zvolené téma.
Děti jsou šikovné. & Výstava se mi moc
líbila, všem se to moc líbilo. Jsme spokojení. Téma bylo dobré, ale další téma mě
trochu vyděsilo. Nejsem s ním moc spokojen. & Moc hezké. Šikovné děti. & Jedním slovem nádhera!! Jsem zaskočena. &
Krása. & Good!
(přepsáno z návštěvnických listů)

21.

13. - 21. 9. 2013

HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI

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

ENSEMBLE FIORELLO

G. P. Telemann, G. F. Händel, A. Reichenauer, J. A. Plánický, J. D. Zelenka

Koncert se uskuteční v pondělí 16. září 2013 od 18.00 hodin
v kostele sv. Víta v Dobřanech.
Více informací o dalších koncertech v městech a obcích jižního Plzeňska najdete
na www.haydn-festival.eu.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
„KAPKA KE KAPCE“

- z příměstského tábora pořádaného Pionýrem v Dobřanech z Grantu
města Dobřany ve dnech 5. - 9. srpna
2013

Pondělní program jsme začali seznamováním se (bylo nás přes 20 dětí), rozdělením na 3 barevná družstva a hraním stolních her. Následovala vycházka
na Kamínek s prohlídkou kapličky, kterou jsme spojili s hrou o zvířatech. Cestou zpět jsme si na náměstí dali nejen
zmrzlinu, ale přemýšleli i nad záludnými otázkami kvízu o městě Dobřany. No
a nejlepší byli modří.
Po svačině jsme tvořili obrázky ubrouskovou technikou, gelové svíčky a přáníčka zdobená výseky na Big Shotu. A protože venku bylo horko, hráli jsme si
stolní hry a odpočívali. Pak jsme vyhodnotili, jak se nám program líbil, což jsme
pak dělali každý den, a dali si poslední
soutěž – kdo nasbírá nejvíc bonbonů.
V úterý jsme se sešli v klubovně, a než
přijel autobus, který nás měl odvézt do
plzeňského Dinoparku, kreslili jsme si
a hráli hry.
V Dinoparku jsme se šli podívat do
kina a pak hledali odpovědi na otázky
z kvízu o dinosaurech. Proto jsme všechny obešli, přečetli, ale ne všechny odpovědi se nám podařilo najít, přestože kvíz
byl připraven podle knížky. Jen v Plzni
nemají zvířata všechna. No nic, modří
měli opět víc správných odpovědí. Pak
jsme jeli zpět do klubovny, kde jsme se
snažili nakreslit, co jsme viděli. Všechny obrázky byly moc hezké. Hlavně že
jsme byli v chládku, protože venku bylo
opět velké teplo.
Ve středu byla stopovačka po okolí a zbytek dopoledne, než začalo pálit
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sluníčko, jsme hráli stolní a líný tenis,
stříleli lukem /nejlepší byla Viky Khásová/ a házeli šipkami – vítěz Terka
Bílková. Pak jsme pojedli a dali se do
vyrábění. Pod našima rukama vznikaly
krásné náušnice a náhrdelníky z ovčího
rouna nebo moosgummi, tedy pěnovky,
a k tomu papíroví motýlci na zápichu,
ozdoby do vlasů z filcových kytiček a na
závěr tučňáci opět z pěnovky. Krása.
I proto jsme celý den opět hodnotili moc
dobře a těšili se na čtvrtek.
No a bylo nač se těšit. Medulka nám
ukázala, jak vznikla trička zdobená neonovými barvami, která předpřipravila,
abychom si je mohli nazdobit. Zdobili
jsme je přes šablony textilními barvami
a po zaschnutí jsme je pak žehlili přes
papír. A protože jsme nemohli všichni
najednou, tak jsme si zatím hráli stolní a míčové hry a kreslili si. Ještě jsme
zdobili prostírky pomocí zažehlovací
fólie, ze které jsme si „vyrazili“ tvary
a nažehlili je na ně, a na závěr tvoření
jsme si vyrobili svíčku z včelí plástve.
A pak už následovalo jen celkové hodnocení - nejlepší byli modří, předání
odměn a pamětních listů, protože jsme
na pátek měli připravený výlet autobusem do ZOO v Praze, a to by se nám
špatně nejen předávalo, ale i vezlo.
O pražské ZOO by se toho dalo povídat moc, je větší než v Plzni, je v ní víc
zvířátek...
Díky teplu a únavě jsme nestihli vše,
co bylo připraveno, ale bylo toho dost
a moc hezké. Proto naše poděkování
patří městu za penízky z Grantu, ale
hlavně těm, co to vše pro nás připravili
- Katce Mašátové, Medulce, Katce Denkové, Petře Maškové, Aničce, Ondrovi,
ale i maminkám, které s námi jely na
výlet, ať již do Plzně či do ZOO v Praze.
DĚKUJEME.

Mezitím se v okně změnila státní vlajka
a na chodbách se objevily obrázky s největšími zajímavostmi zvoleného státu.
Z Česka do Velké Británie, USA, Brazílie, Číny, Austrálie, Antarktidy a Arktidy, Indie, Egypta, Francie, Itálie, Řecka
a zpět do Čech. Na každý den byly připraveny hry motivované daným státem,
dva výlety, z toho jeden skoro celodenní.
V polovině tábora, pokud někdo neonemocněl a neodjel jinak, se vyměnila skoro třetina dětí. Ne proto, že by byla nuda,
ale děti odjížděly s rodiči na dovolenou,
či byly do té doby nemocné. A tak znovu
sžívání s ostatními. Ale i to k táboru patří.
Kdo vydržel nejvíc, byli vedoucí a kuchyně, a to aby připravili, uklidili, nakoupili
a uvařili. Za to jim patří velký dík.

Nejvíce se líbilo jako vždy zdobení triček, poznávání ohnišť, hledání skřítků,
irské tance, hry v lese i na louce, sumo,
stavba čínské zdi, pyramidy, eiffelovky
z krabic, výroba masek či čepiček. Zajímavé bylo i stavění sněhuláků, výroba
přáníček či posvátné krávy a pak její
obětování. Zapomenout nemůžeme ani
na výsledek vykopávek, kdy jsme našli
mumie, hru Živé obrazy i hry olympijské.

TAK JAK TO BYLO...?

„Cesta kolem světa za 80 dnů“ bylo
téma letošní celotáborové hry letního
tábora pořádaného PS v Dobřanech na
TZ v Újezdě u Plánice. A o čem to vlastně bylo? O poznávání, kamarádství,
dovednostech a tak.
Vše je někdy poprvé – pobyt na táboře v jednom ze tří družstev, škrábání
brambor, mytí nádobí, úklid pokoje,
výroba bramborového salátu a další, ale
zvládli to všichni.
Celá hra začala v Čechách a pak každý další den pokračovala přesunem do
další země – pod padákem na zahradě
s odříkáváním zaříkadla: Kolumbové,
Cestovatelé, Dobyvatelé, přesuňte se
z místa na místo, tři, dva jedna, teď....

Jak je těžké připravit program
a zaujmout ostatní pro hru, si pak
vyzkoušely všechny oddíly, protože to
byla jedna ze soutěží celotáborové hry.
Program se líbil, a tak byla zahájena příprava toho dalšího, v pořadí již
15. ročníku – ve stejném čase i na stejné základně.
Fotky najdete ve fotogalerii na www.
dobrany.pionyr.cz
Za všechny L. Nejedlá

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VŠUDE DOBŘE,
NA TÁBOŘE NEJLÍP

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme,
už jsme tu! A to doslova. Dobřanské
skautky totiž trávily poslední dva červencové týdny na táboře v Trpístech.
A pokud nepočítám jedno noční hodinkové mrholení, za celý tábor nespadla
z nebe ani kapka. Ideální počasí pro
hraní her, běhání po lese, cárání v potoce a další skopičiny s kamarády na stejné vlně.
Letošní táboření se neslo v duchu
vesmírného putování a my jsme tak
proletěly celým vesmírem. Navštívily
jsme Merkur i Venuši, zachránily nejmladší táborníky unesené ďábelským
Marsem, získaly roztomilé domácí mazlíčky, vesmírné červy, ukořistily vzácný
hvězdný prach a zažily mnoho dalších
dobrodružství.
Aby toho nebylo málo, letos jsme
mezi sebe přijaly tři světlušky, čtyři
skautky a jednu rangers. Rozdaly jsme
také mnoho přezdívek, Zoubek, Radar,
Píšťalka Švestka, Šťáva a další. Splnily jsme mnoho bobříků, odvahy, hladu,
květin, samoty, a dvě z nás splnily výzvu
Tři orlí pera.
Zápolení
probíhalo
mezi
třemi
družinami, Střelci, Raky a Vodnáři. Po
velmi urputném a vyrovnaném boji,
plném různých her a soutěží, zvítězila
s mírným náskokem družina Střelců.
Já bych ale řekla, že vítězem se stal
každý, kdo našel nové kamarády, naučil se něco užitečného, posunul zase
o kousek dál své možnosti a zjistil, že je
možné vydržet 14 dní bez rodičů, televize a hlavně všudypřítomných počítačů
a notebooků.

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU

Přesně takhle trávil svůj čtrnáctidenní tábor v Trpístech skautský oddíl Smolfousi.
Kluci si zahráli na piráty-objevitele, hlavním cílem jejich putování bylo získat zlatý
poklad piráta Rodgera. Dva týdny se plavili po neznámých končinách a se sluncem
nad hlavou navštívili mnoho ostrovů, které dosud nebyly v mapách zapsány. Příjemná i nepříjemná dobrodružství zažili např. na ostrovech Ztracené naděje, Smyslu
života, Vogonském, Zeleném a Věčné mlhy…
Jedním z těch velmi nečekaných překvapení byly dva pokusy o krádež vlajky, obě
akční šance ale zmařili všímaví noční hlídači.
Velkou radost udělala pirátům parta z Klubu vojenské historie z Dobřan. Ta jim připravila dvoudenní zpestření v podobě předváděčky zbraní, vojenských min, prohlídky
bunkrů v okolí, seznámení s historií a výbavou vojsk 1. světové války. Tímto bychom
chtěli poděkovat Duffymu, Henrymu a Vaškovi za skvělý program.
Kromě nočních hlídek si piráti určitě libovali i v nočních hrách, např. lovu nepřátelských pirátů s Duffyho světlicovými efekty. Celý tábor si jak děti, tak vedoucí pořádně
užili a všichni už se těší na další rok.
Za oddíl Smolfousi a celé vedení
Píšťalka Švestka
s vydatnou pomocí Baryka

A myslím, že snad ani nikomu nechyběly.
Poznaly jsme mnoho nového, ať už se
jedná o znalosti přírody, umění vydržet
s někým 14 dní v jednom stanu, aniž
bychom se pokousaly, povinnosti, které
doma nemáme, jako je chození na dřevo a pro vodu, mytí nádobí, nenápadná
pomoc někomu jinému v podobě hry na
dobré skřítky…
Pevně věřím, že nám aspoň něco
z těchto nabytých zkušeností uvízlo
v hlavě a budeme se snažit je použít
v normálním životě, ve škole, doma,
s kamarády.
Také doufám, že v září přivítáme
v oddílech nové, neokoukané tváře,
nové světlušky, vlčata a junáky, kteří se
budou na letní tábor těšit s námi.
Za všechny přeživší ☺
Píšťalka Švestka
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DETEKTIVOVÉ NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE
S BUDULÍNKEM

...začalo to jedno srpnové pondělní ráno, jen jsme se trošku rozkoukali a poznali, dostavila se velmi důležitá návštěva
– zástupci z Detektivního spolku Sherlocka Holmese. Dovezli nám zamčený trezor s průvodním dopisem, prý jistě jako
správní detektivové zvládneme během týdne získat dostatek
indicií k jeho otevření. Úkol nelehký, ale výzva obrovská, a tak
jsme se – vybaveni lupami a speciálními detektivními deníky
- pustili do pátrání a dalších táborových dobrodružství. Zvládli jsme šifrování, otisky
prstů, odlitek ruky, hledání banditů, celodenní výlet s výšlapem na Krkavec a návštěvou Plzeňského podzemí, táborák a mnoho dalšího........ Ze spolku od Sherlocka
Holmese postupně přicházely - vždy po splnění nějakého úkolu - jednotlivé indicie
(zřejmě mezi námi museli mít špeha!) a konečně v pátek ráno jsme dali vše dohromady a společnými silami (byly to tedy nervy:-)) trezor otevřeli. A v něm – starodávný
německy psaný dokument. Žádný němčinář mezi námi nebyl, ale i tak jsme vyluštili,
že jde zřejmě o recept na něco sladkého..... Tak co s tím? Vyrazili jsme tedy do cukrárny, jestli by nám nezkusili pomoci. A byl to správný tah, než jsme se vrátili z oběda,
měli pro nás podle této staré receptury připravený vynikající dort, který byl krásnou
sladkou tečkou na závěr tábora. Detektivní pátrání jsme si užili a na závěr si ještě
skvěle pochutnali. No, není to paráda?:-)
Vaši táboroví detektivové z Dobřan

jsme to zvládli. Druhou část odpoledne
a večer jsme opět kvůli počasí strávili
v budově, kde jsme se rozdělili do oddílů, byli nám přiděleni vedoucí a jejich
asistenti, a došlo na vytváření oddílových názvů a návrhů vlajek. Tématem byl středověk a Šumava. Z toho
vznikly týmy Snowboarďáků z Velhartic, Ohněm tvrzených lapků a 3x3 +
1 mušketýrů. Mezioddílové soupeření mohlo začít. Hned druhý den nás
začalo strašit bodovací komando, které
rozdávalo prasátka i sluníčka, vedoucí
nás pěkně proháněli při nácviku disci-

Akce je podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany
Speciální poděkování patří cukrárně U broučků, kde nejen, že si se starodávným
receptem báječně poradili, ale navíc nám dort připravili zcela zdarma ! Děkujeme !

Fotogalerii z tábora najdete na www.mcbudulinek.webnode.cz

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ

Jako každý rok i letos jsme se pokusili zorganizovat pro naše mladé členy
letní soustředění v rámci přípravy na
nový ročník hry Plamen, který vypukne hned v září. Pro letošní pobyt, který
se konal ve druhém červencovém týdnu, jsme vybrali zcela novou základnu,
která pro nás starší byla sentimentální
vzpomínkou na naše mládí. Šlo totiž
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o penzion Březí na Šumavě nedaleko
Čachrova, ve kterém se před čtvrtstoletím konal i náš letní pobyt. Vzhledem k
tomu, že jsme se ocitli uprostřed krásné přírody, náramně jsme si užívali
čistý vzduch a klidné prostředí. Jako
vždy jsme se nejdříve pustili do průzkumu našeho okolí, což nám zprvu
hatilo počasí, ale na druhý pokus už

plín branného závodu a hned po obědě nás čekal nácvik požárního útoku
na hřišti v nedalekém Strážově. Vody
jsme si tedy užili pořádně. Večer jsme
se zklidnili při našem oblíbeném Riskuj
a provětrali jsme si hlavy při hře „Město, země...“. I další den byl perný. Čekal
nás nácvik střelby, spojování a motání
hadic, štafety a opět požární útoky ve
Strážově. Všechno jsme zvládli na jedničku, takže nám zbyl čas i na fotbálek
a vybíjenou a také na novou hru „deka“,
která se nám ihned zalíbila. Večer jsme

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
se pobavili u prvního táboráku. Na úterý byla naplánována šipkovačka a po
obědě jsme se vrhli na první diplomové
disciplíny. Šlo o Zlatou spojku (spojování hadic), Zlatého motáka (motání
hadic) a Zlatou mušku (střelba). Večer
jsme soutěžili s morseovkou a zahráli
jsme si i pár her. Ve středu nás čekala tradiční zkouška našich znalostí
v podobě branného závodu jednotlivců a poté i oddílů a odpoledne výlet do
nedalekých Klatov, kde jsme navštívili
zdejší hasičskou stanici, utratili jsme
kapesné a na závěr jsme si šli prohlédnout místní vyhlášené katakomby.
Večer skončil u táboráku s překvapením v podobě netradičního bobříka
odvahy. Ve čtvrtek jsme se dočkali prvních medailí za umístění ve středečním branném závodu a jako odměnu
jsme dostali výlet do bazénu ve Kdyni,
který jsme si pořádně užili. Po návratu jsme dokončili turnaj v hasičském
pexesu, pustili jsme se do „Krále uzlíků“ a opět nám zbyl čas i na míčové
hry. Večer jsme věnovali soutěži spojené s orientací v přírodě a další oblíbené hře Kufr. V pátek jsme se hned po
snídani pustili do táborové olympiády
v podobě takových disciplín, jako např.
člunkový běh, trojskok, šipky, pinkání,
hod polenem atd. Po obědě nás naopak
čekaly výdělečné zábavné disciplíny
v rámci táborové pouti. Nashromážděné bohatství jsme pak rádi utratili
v našem oblíbeném pouťovém obchůdku, který je rok od roku lepší. Čekalo
nás ještě jedno milé překvapení v podobě palačinek, o které jsme usilovali už
od začátku pobytu. Celý den byl zakončený maškarním rejem a táborákem.
V sobotu pak proběhl už jen slavnostní
nástup s medailemi a odměnami pro
úspěšné olympioniky a také s dárky
pro všechny účastníky včetně našich
vedoucích a skvělých kuchařek, které
nás v provizorních podmínkách po celý
týden rozmazlovaly takovými lahůdkami, jako bylo knedlo-vepřo-zelo, řízky,
segedín, rajská, svíčková, krupičková
kaše, puding, výtečné buchty apod.
Také jsme se dozvěděli, že o konečném
pořadí oddílů nakonec těsně rozhodovaly naše kroniky, které jsme si poctivě
vedli po celou dobu pobytu. Nakonec
to dopadlo následovně: 1. Lapkové,
2. Snowboarďáci, 3. Mušketýři. Po
slavnostním nástupu už nezbylo nic
jiného, než balit a uklízet a začít vzpomínat. Uvidíme, co nás čeká příští rok.
Už teď se všichni těšíme!
M. Kaslová
vedoucí mládeže

PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ KEMP

Tenisový kemp byl zaměřený převážně na výuku a zdokonalení se v tenise v dopoledních hodinách, a to každý den od 9:00 - 12:00, kde děti ve věku od 4 - 12 let (rozděleny do dvou věkových kategorií 4 - 7 let, 8 - 12 let) měly možnost zapracovat na
tenisově technických dovednostech a zlepšit tak své dosavadní tenisové schopnosti.
Po obědě každodenně probíhala od 13:00 - 14:00 výuka angličtiny, která byla zaměřena na konverzační metody, aby děti měly možnost si lépe vyzkoušet hovořit v anglickém jazyce. Po angličtině byly na programu různé aktivity, často metodicky zaměřené
na tenis, které se však den ode dne lišily - teamové soutěže, hravá manipulace rakety
s tenisovým míčkem, vybíjená s pěnovým míčkem, skákání na trampolíně, koupání
v biotopu, výtvarná výchova nebo výlet na koně, jenž u dětí sklidil velký úspěch.
Tenisový kemp byl v posledním dni - v pátek - zakončen turnajem v jednotlivých
věkových kategoriích. Vedoucím tenisového tábora byla Pavlína Šmatová, vedoucí
trenérka T.A. Dobřany, v dopoledních hodinách asistoval při výuce tenisu Franta
Šambergr. V odpoledních hodinách pomáhala jako odborný dozor pro děti Jaroslava
Šmatová. Vzhledem k vysokému zájmu o tenisové kempy budeme v létě 2014 nabízet
minimálně tři termíny.
Pavlína Šmatová
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÉ RADY A ZAJÍMAVOSTI

Letošní léto nám dalo možnost užít
si vrchovatě deště i horka. Zahrádce to
bylo někdy prospěšné, jindy škodlivé.
Přesto ten, kdo se o zahrádku pečlivě
staral, sklidil a sklízí dobrou úrodu.
Zbývá jen plody zkonzumovat v čerstvém stavu, což je nejlepší, nebo se
postarat o dobré uložení či zakonzervování. Přebrané ovoce budeme ukládat
do čistě vymytých palet, přebytky zeleniny zavaříme či zamrazíme. Okurky
nakládačky uložíme do litrových sklenic, zalijeme lákem a sterilizujeme 20
minut při teplotě 85°C. Nadúrodu rajčat rozvaříme a připravíme na kečup.
Také je možné plody jen krátce spařit,
oloupat a celé sterilizovat ve sklenicích.
Před příchodem mrazíků jsme někdy
nuceni otrhat zelená rajčata a uložit
je pro pozdější spotřebu. Plody, které
dosáhly konečné velikosti, můžeme
skladovat několik týdnů, často až do
Vánoc. Takové plody skladujeme při
teplotě 13 až 18°C, čím bude teplota
nižší, tím bude dozrávání pomalejší.
Zrychleného dozrávání dosáhneme,
když plody umístíme do teploty nad
20°C.
S koncem léta se těšíme na švestky,
které patří mezi oblíbené ovoce. Jsou
chutné. Obsahují hodně draslíku, fosforu, hořčík, vápník a železo. Jsou bohaté
na vitaminy skupiny B. Jsou prospěšné
při chorobách krve, ledvin, jater a revmatismu. Jsou ideální při odtučňovacích dietách. Jejich účinek je dobře
znám jako přírodní projímadlo. Nenahraditelné jsou švestkové plody a povidla na koláče a švestkové knedlíky.
Dobře chutná také švestkový kompot.

V posledních létech se na beztrnných odrůdách ostružiníků setkáváme s chorobou nevyzrávání ostružin.
Horní polovina souplodí, která je blíže
ke stopce, zůstává červená, tvrdá
a kyselá. Příčinou je roztoč vlnovník
ostružinový. Boj proti němu je možný
pomocí dravého roztoče Typhlodromus
pyri, kterého si opatříme na jaře. Přežije i několik let.
Pokračujeme v seznamu ovoce, které by nemělo chybět na vaší zahrádce.
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Posledně jsme uvedli ovoce jádrové,
nyní vyjmenujeme peckoviny. Na běžné rodinné zahrádce osadíme alespoň
1 strom švestky rané (slíva nebo renklóda), 1 strom švestky pozdní, 1 strom
broskvoně, 1 až 2 stromy meruněk
(mirabelka), 1 strom třešně (menšího
vzrůstu), 1 strom višeň. Jako experiment můžeme vysadit 2 až 3 stromky
ve sloupcových formách.
Vysazování ovocných stromů je
vhodné i do volné přírody. My starší
si pamatujeme, jak mnoho švestkových stromů, planých jabloní a hrušní
rostlo dříve mimo naše zahrady. Jejich
plody mohl ochutnat
příležitostný

návštěvník, ale především se stávaly
vítanou zimní potravou pro hladovějící ptáky a drobné živočichy. Dnes,
když se snažíme o co největší rozmanitost zvířeny, čemuž moderně říkáme diversifikace, zjišťujeme, že volné
ovoce se v přírodě téměř nevyskytuje,
s výjimkou alejí při cestách. Ale i ty se
kácejí. Náprava je snadná. Tu a tam
na vhodném místě – na okraji lesa,
v zadní části parku, na neúrodné stráni – zastrčit do země semínko či pecku
a příroda si už poradí.
Mnoho radosti při vaší práci vám
přeje
Český zahrádkářský svaz

SPORT
ČTVRTÁ PŘÍČKA
NA REPUBLICE PATŘILA
NAŠEMU ČLENOVI

Ve dnech 29. - 30. 6. proběhlo juniorské Mistrovství České republiky – LRU
MUŠKA na řece Ostravici ve Frýdku
Místku. Svůj muškařský um byli poměřit s českými závodníky i hosté z Jihoafrické republiky a Polska, celkem se tedy
sešlo 40 závodníků. Dobřanské rybáře
reprezentoval Jiří Pech. Závod proběhl
za rybářsky příznivého počasí, nebylo
moc horko, a dokonce i trochu pokapalo. Přes všechny nepříznivé vlivy, jakožto vylosování nepříliš dobrých sektorů
a změněný stav vodní hladiny během
závodu, se Jirkovi podařilo obsadit čtvrtou příčku. Medaile mu v konečném
důsledku unikla o dvě ryby, ale i přesto
je to pěkný výsledek.
Jiří Pech

RYBÁŘI

ný jsem nemohl trefit. Až potom přišel
jeden poctivější a vytáhl jsem asi 30 cm
sumečka. Mezitím se setmělo, a tak jsem
vyměnil rohlík za žížaly. A ty se osvědčily. Na další záběr se chytl malý úhořík,
potom již větší, ale ten mi u břehu spadl. Další záběr a po urputném boji mám
parmu 66 cm. Následuje kapřík 41 cm,
pak podoustev, cejnek, jeleček. A když
balím, visí mi na háčku rybka jako prst.
Že by ježdík? Ne, je to maličký sumeček.
Ti se tu snad už i vytírají!
Asi za dva dni jsem jel znovu na ryby
a mezi mosty seděl starší p. Baumruk.
Volal na mě, že už mě dlouho neviděl
u řeky. Zajel jsem tedy k němu a dali jsme
řeč. Náhle u jednoho z jeho prutů vylétl
policajt nahoru, zavrčela brzda a na vodě
byla vidět vlna. Já stál jako sloup, ale p.
Baumruk se vrhl šipkou ze židličky po
prutu, který se zachytil o naviják za druhou vidličku. V poslední chvíli chytil prut
za konec držadla, vidlička se už vyvracela k vodě. Kapr ale přes brzdu vyrazil na
druhou stranu ke klackům vyčnívajícím
z vody a v momentě za ně zajel. Protože
p. Baumruk ležel na břiše a držel konec
prutu, křikl jsem: „Půjč mi to, zkusím ho
z toho vytáhnout zdola, odtud to nepůjde!“ Převzal jsem prut a běžel s ním při
břehu dolů. Po chvíli přetahování se mi
povedlo kapra zpoza klacků vytáhnout.
Ten si to pak namířil při druhé straně pod
třetí oblouk mostu. podle tahu a víření
jsem ho odhadoval minimálně na 60 cm.

Těsně před mostem jsem ho zastavil, ale
teď se stočil doprava a v okamžiku byl
pod prvním obloukem na naší straně.
Teď se obrátil proti proudu. Ještě jsem
doufal, že zajede doprostřed řeky, ale pak
už jsem viděl, že je zle. Rozjel se při kraji
rovnou do vrbiček nad mostem. Mezitím
přiběhl p. Baumruk s podběrákem, ale
to už jsem cítil, že se vlasec zapletl do
větví. Pod vrbou to zašplouchalo, zavířilo
a udice vylétla z vody – tentokrát zvítězil
kapr.			
Vladislav Šefl

V letošním roce, 9. září 2013, oslaví životní jubileum – 90. narozeniny – náš dlouholetý člen a bývalý člen výboru naší MO
p. Jan Ondrášek. Výbor MO ČRS Dobřany
mu na letošní výroční členské schůzi udělil „Čestné uznání za dlouholetý přínos pro
rybářství“ a do dalších let mu přeje hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

NA KOLE ŠUMAVOU – 2. ROČNÍK

Zveme každého cyklistu (cyklistku) na výlet na trase Železná Ruda – Dobřany.
Trasa vede kolem Černého a Čertova jezera. Sraz všech nadšenců 14. 9. 2013 v 7:00
na nádraží v Dobřanech, odjezd vlaku v 7:17. Zveme i turisty (turistky), kteří si sami
určí délku trasy na nejbližší vlakovou stanici a zpět do Dobřan.
Srdečně zve Pivnice Hájek-Hájková

Prázdniny uplynuly jako voda. Červenec a první polovina srpna, kdy prakticky nezapršelo, z rybářského pohledu až na výjimky moc úspěšné nebyly.
Já osobně jsem první polovinu července
strávil v nemocnici a tu druhou proležel
doma. Ale co jsem slyšel, nepřišel jsem
o nic. Ryby prý nebraly a dravci vůbec.
Sotva mi otrnulo, navařil jsem kolínka a týden zakrmoval, což běžně nedělám. Ale žádný výsledek. Nebraly ani na
osvědčený rohlík, neviděl jsem zabrat
na rybičku, ani ty malé čudly prakticky nebraly. Až v polovině srpna trochu
sprchlo a povedlo se mi chytit pár žížal.
Večer dalšího dne jsem pak vyrazil. Zprvu jsem ještě zkoušel na jeden prut rohlík, na druhý půl rybičky. Když se začalo
šeřit, měl jsem několik záběrů na rybičku, ale takových nanicovatých, žád-

strana 19

SPORT
20 LET HOKEJBALU V DOBŘANECH

Rok 1993 se navždy zapsal jako rok
založení TJ Snack Dobřany. Hlavními
zakládajícími členy oddílu byli Roman
Tvrdík a Libor Oplt, kteří vytvořili nový
oddíl při TJ Dobřany, v prvních třech
letech nazvaný Simpsons People. Ve své
první sezoně 1993/1994 hrál oddíl dvě
soutěže. Na poli oficiálních hokejbalových soutěží se účastnil Plzeňské městské soutěže. Kromě toho ještě hrál neoficiální, leč ve své době velmi prestižní
Přeštickou ligu. Díky této soutěži se
začalo v Dobřanech objevovat postupně
stále více hráčů z Přeštic, Plzně a blízkého okolí. Velice důležitým pro dobřanský hokejbal byl rovněž vstup prvního významného sponzora – p. Josefa
Hájka, který přinesl změnu názvu na
TJ Snack Dobřany. To se psal rok 1996
a celá tato významná událost s sebou
přinesla i změny ve vedení oddílu, kdy
dvojici Oplt – Tvrdík vystřídala skupina
kolem zmíněného Josefa Hájka a Martina Fořta. Do Dobřan přišlo několik vynikajících hráčů se zkušenostmi z nejvyšších soutěží (Daniel Kovářík, Václav
Šlehofer, Tomáš Hajna) a postupně se
začaly dostavovat první úspěchy nejprve v regionálních soutěžích. V té době již
nastupuje v oddíle družstvo žáků. Tým
mužů se na přelomu tisíciletí dostává
až do druhé nejvyšší soutěže – 1. ČNHbL, kde postupně získává první ostruhy. Vzrůstající výkonnost vygradovala
v sezóně 2006/2007 vítězstvím v 1.ČNHbL a následným postupem do soutěže
nejvyšší – extraligy mužů. V ní se dobřanský tým s nevalnými výsledky udržel
čtyři sezóny. Ročník 2006/2007 byl
rovněž významným i pro mládežnický
hokejbal, kdy se podařilo získat první
titul mistrů republiky za vítězství v extralize SD. Tento úspěch byl potvrzen
ještě v následujícím ročníku 2007/2008
získáním druhého titulu mistrů republiky. Úspěšný „double“ měl však spíše
negativní vliv při přechodu těchto hráčů do seniorské kategorie a z tehdejšího kádru staršího dorostu dnes působí
v barvách TJ Snack Dobřany již jen Petr
Skála. Po sestupu z extraligy se v Dobřanech začal budovat zcela nový seniorský tým pod vedením staronového trenéra Petra Chvojky a zároveň předsedy
klubu v jedné osobě. Začal být kladen
ještě větší důraz na práci s mládeží,
kterou má na starosti již po 6 sezón
hlavní trenér Václav Šlehofer se svými
kolegy (Jan Matoušek, Miroslav Vísner,
Jaroslav Voler, Bohuslav Havránek,
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Richard Vild, Marek Smetana a další)
a již nyní se dostavují první výsledky
hlavně v kategorii žákovského a dorosteneckého hokejbalu. Parta, která letos
(2012-13) získala za vítězství v extralize MLADŠÍHO DOROSTU titul mistrů
ČR, má za sebou také loňské prvenství
na mistrovství ČR v kategorii starších
žáků a rovněž bronzové medaile z téže
akce z předchozí sezóny. Také stříbro z mistrovství ČR (2010) se podařilo
vydobýt pro město Dobřany v kategorii
mladších žáků. Někteří jedinci jsou již
teď postupně zapracováváni do seniorského kádru, což potvrzuje vynikající
práci s mládeží, celkovou sounáležitost
či klubové propojení všech kategorií
od přípravky až po muže. Úspěšnost
našeho hokejbalového oddílu dokazují
naši borci i na mezinárodních akcích,
kdy např. Adam Roušal byl dvakrát po
sobě členem reprezentačního družstva,
které získalo titul mistrů světa, Václav
Šlehofer st. byl členem kádru vicemistrů světa v kategorii MASTERS a v mládežnických reprezentačních družstvech
nastupují naši borci zcela pravidelně
a v hojném počtu. Z posledního světového šampionátu juniorů (2012) přivezli
do Dobřan stříbrné medaile naši hráči v barvách ČR U-16 Václav Šlehofer
ml., Jan Kovářík, Jan Voves, Adam Bárta a Ondřej Ulm.
TJ Snack Dobřany - hokejbal

Historický postup mužů do extraligy
2007

Mistři ČR - starší žáci 2012

Mistři ČR - ml.dorost 2013

Největší klubové úspěchy:
účastník extraligy mužů 2007 - 2011
vítěz 1. ČHbL – muži 2006 - 2007
2. místo 1.ČNHbL - muži 2003 - 2004
3. místo 1.NHbL – Z - muži 2011 - 2012
1. místo extraliga staršího dorostu 2006 - 2007
1. místo extraliga staršího dorostu 2007 - 2008
1. místo extraliga mladšího dorostu 2012 - 2013
1. místo mistrovství ČR starších žáků 2011 - 2012
3. místo mistrovství ČR starších žáků 2010- 2011
2. místo mistrovství ČR mladších žáků 2009 - 2010
............... a mnoho dalších

SPORT
Již sedmý ročník tohoto turnaje v pétanque dvojic pořádal v sobotu 24. srpna Pétanque club Dobřany.
Tento nejoblíbenější turnaj je každoročně pořádán také jako vzpomínka
na kamaráda sportovce Zdeňka Bláhu,
který pomáhal při zrodu klubu. O turnaj je tradičně velký zájem, a tak tři
dvojice z Klatov a jedna ze Zavlekova
poslaly své přihlášky týden dopředu.
Jako favorité přijeli Lucie Kovářová
a Luboš Soukup z Klatov, ti vyhráli
poslední turnaje u nás a v Klatovech.
Vzhledem k tomu, že se mohlo hrát jen
na 4 hřištích, protože jen ty mají osvětlení, hrálo se v základních skupinách
každý s každým a pak vyřazovacím systémem K.O... Los byl k některým krutý.
Postoupit dále ale mohly jen dvě nejlepší. Suverénně si ve skupině vedli zavlekovští Karel Křesák a Petr Hnojský, dvě
vítězství 13:1 to dokazují. Stejně dobře
si vedli Khás s Kopejskem a Klatovští.
Aby turnaj neztratil na zajímavosti i
pro ty dvojice, které nepostoupily ze

NOČNÍ TURNAJ V PÉTANQUE
skupiny, pořadatelé připravili tzv. malý
noční turnaj.
Ve čtvrtfinále se pokusili Zdeněk
a Zdena Dubanovi zastavit Zavlekovské, ale než se stačili rozkoukat, prohrávali 8:0. Pak sice pomalu snižovali,
až vyrovnali na 9:9, ale pak se štěstí
definitivně přiklonilo k Zavlekovským.

Khás s Kopejskem uštědřili manželům
Štulcovým potupného kanára. Zato
obě klatovské dvojice prošly s odřenýma ušima o jeden bod. V semifinále se
více dařilo přespolním. A tak po delší

MARCELA SE NA ME V LUCEMBURSKU NEZTRATILA

Od 9. – 13. 7. 2013 proběhlo v Lucembursku Mistrovství Evropy v silovém trojboji
masters.
Bronzová medaile za bench press a celkové páté místo v trojboji je výsledek roční
přípravy Marcely Zazvonilové a jejího trenéra Jaroslava Loudy z oddílu TJ Dobřany.
Marcela závodila ve středu 10. 7. ve váhové kategorii do 63 kg (osobní váha 60,27 kg).
„Palce mi držely moje děti a spousta přátel a kamarádů. Za to jim samozřejmě
moc děkuji. Začala jsem základními pokusy: dřep 100 kg, bench 65 kg a mrtvý tah
120 kg. Všechny pokusy byly platné 3:0. Konečný výsledek byl: dřep 120 kg, benč
72,5 kg a mrtvý tah 140 kg. Ve všech disciplínách se mi podařil osobní rekord.
V bench pressu a mrtvém tahu nový ČR rekord.
Děkuji Aleši Málkovi ze soukromé stavební firmy MMP z Dobřan za sponzorský dar.

době hráli Khás s Kopejskem jen o třetí
místo. Klatovské Salvu s Hůrkou smetli
13:3. Finálový zápas byl soubojem největších favoritů, Kovářové a Soukupa,
proti staříkům Křesákovi s Hnojským
ze Zavlekova. To byla bitva se vším
všudy. Vítězem se stali Luboš Soukup
a Lucie Kovářová, Křesák s Hnojským
osadili druhé místo. Ani v turnaji útěchy nebylo o drama nouze. Suverénně
hrající Boži Kubová s MUDr. Jitkou
Šebestovou zaváhaly v posledním zápase s dvojicí Karel Vondráček – Veronika
Janovská. Musely se proto spolehnout
na výhru Zdeňka a Jany Eichlerových
nad Josefem Harantem s Ivanou Korandovou, těm to v tomto turnaji opravdu
moc nešlo. A tak tři dvojice měly stejný počet vítězství a o pořadí rozhodlo
skóre. To měly nejlepší Boži Kubová
s MUDr. Jitkou Šebestovou, a tak turnaj útěchy vyhrály. Každou neděli od
18 hodin jsou hřiště k dispozici veřejnosti.
Zdeněk Duban

SNACK – PIVNICE CUP
2013

Již 3. ročník turnaje v pétanque
dvojic SNACK – PIVNICE CUP se hrál
v sobotu 20. července v Dobřanech
na hřištích v Džungli. Díky sponzoru
tohoto turnaje Pivnici Hájek a Hájková každý účastník získal některou z
množství cen. Přestože se ten samý
den hrál turnaj v Nepomuku a v Loděnicích, opět přijeli Klatovští, kteří si
turnaje v Dobřanech oblíbili. Hrálo se
tak, že všichni bojovali o co nejlepší
umístění až do konce. Podle něj se pak
chodilo vybírat ceny. Klasické základní skupiny, kdy hraje každý s každým,
naznačily, že ne všichni favorité jsou v
dobré formě. Za to překvapili Jana a
Jakub Bradovi. Nelítostné semifinále jim však již nepřálo, vyhořeli zde i
doposud suverénní manželé Dušanovi
i nejlepší dvojice Klatovských, Vondráček – Hůrka, a určilo jim boj o 5. – 8.
místo. V dalších zápasech už vyhrávali papíroví favorité. Ve finále to byla
jedna velká bitva. Nejlepší výkony a
nejvíce štěstí měla klatovská dvojice
Luboš Soukup s Lucií Kovářovou, kteří
ve finále těsně o 1 bod porazili Josefa
Haranta s Ivanou Korandovou. Až třetí
místo obsadili největší favorité turnaje,
Vláďa Khás a Karel Kopejsko. Hrálo se
trochu déle než obvykle, ale nikomu to
nevadilo.
Zdeněk Duban
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SPORT
VZPOMÍNKOVÝ TURNAJ NA ŽITA
V sobotu 22. června proběhl na hřišti
TJ Dobřany 1. ročník vzpomínkového
turnaje na ŽITA. Za velmi příznivého
slunečného počasí se v malé kopané
utkalo celkem 10 mužstev, se kterými
měl Petr něco společného.

se ještě jednou hlasitým skandováním
zavzpomínalo na ŽITA.
Celý den se nesl v poklidném a především přátelském duchu, když turnaj splnil očekávání a na prvním místě
nebyl sportovní úspěch, ale vzpomínka
na našeho kamaráda. Sobotní odpoledne ještě vyšperkoval mistrovský pohár
Viktorie Plzeň, který byl v Dobřanech na
hřišti k vidění.
Poděkování patří všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem na turnaji podíleli. Zvláštní poděkování patří klubu FC
Viktoria Plzeň za zapůjčení mistrovského poháru, věnování reklamních předmětů a pomoci při organizaci turnaje

a také městu Dobřany za pomoc s organizací, věnování všech pohárů včetně
putovního a hlavní ceny turnaje. A nyní
se již můžeme těšit na příští rok, kdy
bude uspořádán druhý ročník!
Daniel Ulrich a Martin Havránek

Tenisová hala Dobřany

vychází vstříc požadavku široké veřejnosti a zve všechny, kteří chtějí aktivně trávit
svůj volný čas, aby si přišli zahrát

BADMINTON

na čtyřech nových badmintonových kurtech

V průběhu nástupu družstev u příležitosti slavnostního zahájení zazněl
i dlouhý a hlasitý potlesk, který byl
věnován právě Žitovi. Po slavnostním
zahájení zástupci družstev rozlosovali své týmy do dvou skupin, kde se
utkal každý s každým. Z každé skupiny
postupovaly čtyři týmy do vyřazovacích
bojů. Po základních skupinách tedy
skončil turnaj pro družstva MPM (Mistři
posledních míst) a pro ULTRASIDE.
Do čtvrtfinále šly proti sobě týmy
z obou skupin, kde hrál první z jedné skupiny proti čtvrtému ze druhé
atd. Před branami semifinále skončila
družstva Šlovice, SSSR, Tahity „B“, Servisácí. Jediný z týmů, který zůstal ve
hře i po čtvrtfinále, ale bohužel medaili nevybojoval, se stali Výjezdáci, kteří
skončili na nepopulárním čtvrtém místě, nicméně i tak se stali příjemným překvapením turnaje. Třetí místo obsadilo
družstvo z Lužan. Ve finálovém zápase zvítězilo družstvo TJ Přeštice, když
porazilo Tiky Ťaka. Putovní pohár, který věnovalo město Dobřany, bude tedy
min. jeden rok vystaven v Přešticích.
Při závěrečném vyhlášení, kdy předávali ceny pro zúčastněné týmy mimo
jiné zástupce města Dobřany, zástupci
rodiny Petra Žitnika a také hráči Viktorie Plzeň, Stanislav Tecl a Martin Fillo,
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instalovaných v příjemném sportovním prostředí Tenisové haly v Přeštické ulici.
Badminton je hra ideální pro celé rodiny, ve dvouhře nebo čtyřhře mohou soutěžit
jednotlivci i páry.
Veškeré sportovní vybavení vám zapůjčíme, k návštěvě stačí jen sportovní obuv
a vhodné oblečení.
Doporučujeme zarezervovat si Vámi zvolený čas na tel. č. 606165417, nebo prostřednictvím rezervačního online systému na www. dobrany.tenishala.cz.
Sportovní zážitek můžete spojit s návštěvou infrasauny, masáží a následným příjemným posezením s přáteli v našem sportovním baru.
Badmintonové kurty jsou k dispozici v následujících časech:
Úterý
18:00 – 22:00 hod.
Středa
08:00 – 11:00 hod.
Pátek
17:00 – 22:00 hod.
Sobota
08:00 – 11:00 hod. (pokud se nekoná turnaj)
Ceny od 150,- Kč za kurt/hod.

TIPY NA VÝLET
TURISTÉ VÁS ZVOU

10. září 2013
Z KLATOV NA KLENOVOU
A DO JANOVIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod.
do Klatov. Půjdeme po modré tz. na
vyhlídku na Hůrku. Dále pokračujeme
do Beňov, kde přejdeme hlavní silnici
a po cyklostezce číslo 2054 dojdeme až
na Loretu. Zde vyhledáme žlutou tz.,
která nás zavede do Týnce. Podíváme
se zvenku na zámek a po neznačené
cestě dojdeme na Klenovou. Po prohlídce zámku a výstavy se vydáme po
zelené tz. do Janovic na vlak. Odjezd
v 1632/17,46 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
14. září 2013
PŘECHOD HALTRAVY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
do Klenčí pod Čerchovem/z Plzně 8,09
os., z Domažlic 9,30 hod/. Akci pořádá OKČT Plzeň – Bolevec na trasách 10
– 30 km. Vlak zpět: 16,14 hod.
Vedoucí Karel Bohmann.

do Lužan. Půjdeme po silnici na Zálesí
a lesní cestou ke hradu Skála. Po odpočinku vykročíme po červené tz. přes
Loupensko, dojdeme na křižovatku Pískovce a po zelené tz. do Nezdic. U mlýna
odbočíme na neznačenou pěšinu do Borov. Délka vycházky 16 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
21. září 2013
XXXII. ročník DOBŘANSKÉ 50
Start na pěší trasy 7 a 10 km od 9,00
hod., na trasy 15 až 42 km od 7,00
hod.
Start na cyklotrasy: silniční kola 51,
77 a 100 km od 7,00 hod., horská kola
35, 50 a 80 km od 7,00 hod. Start a
cíl v zahradní restauraci hotelu Modrá
hvězda do 17,00 hod.
24. září 2013
NA HRAD HELFENBURG A ZPĚT
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
do Bavorova /Plzeň 8,03 R/. Na výšlapu
nás povede modrá tz. po silnici i cestách
přes Štětín na zříceniny hradu Helfenburg, kde se rozhlédneme, odpočineme
a pak se vydáme na zpáteční cestu po
stejné trase. Délka vycházky 16 km.
Odjezd zpět v 15,59/17,59, z Číčenic
16,27/18,27 R.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

k objektu Lomany – dvůr a do Loman,
kde se zúčastníme Svatováclavských
oslav. Zpět půjdeme po žluté tz. přes
Černou jámu, Habrový dolík a do Plas
na vlak.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
1. října 2013
ŠUMAVA – ČERNÉ A ČERTOVO
JEZERO
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod.
na Špičák. Půjdeme po modré tz. kolem
stanice lanovky. Přejdeme na žlutou tz.,
která nás dovede na Čertovo jezero. Po
rozhlédnutí a odpočinku vystoupáme
červenou tz. na Rozvodí a dolů k Černému jezeru. Po občerstvení půjdeme
po žlutě značené silničce a dojdeme na
Špičácké sedlo. Červená tz. nás dovede
na nádraží na Špičáku. Délka vycházky 13 km. Odjezd v 15,44 nebo v 17,03
hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
5. října 2013
DEN TURISTIKY V NÝRSKU
Akci pořádá odbor KČT Nýrsko na pěších
trasách 5 – 22 km a na cyklotrasách 25
– 50 km. Start od 7,30, cíl do 17,00 hod.
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do
Nýrska.
Vedoucí Luboš Kučera.

17. září 2013
PŘES HRAD SKÁLU DO BOROV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod.

29. září 2013
SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST
V LOMANECH
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28
hod. do Plas /z Plzně 8,18 R/. Povede
nás zelená tz. k Mozolinskému mlýnu

Přijďte se s námi projít přírodou.
Jdeme za každého počasí.
Případné změny v plánu zveřejníme ve
vývěsní skříňce.

Chtěl bych všem doporučit výlet do
německého příhraničí, do městečka
Bodenmais a na kopec Silberberg. Na
tomto kopci, který se nachází pár kilometrů jižně od Velkého Javoru, se v zimě lyžuje a je možné na něj i v létě vyjet
pohodlně lanovkou. Já bych spíše doporučil vybrat si pěší trasu, příroda je tam
krásná. Překvapivě ani není nutné šlapat tak moc do kopce - je možné zapar-

kovat pár kilometrů před Bodenmais na
jednom z několika malinkých parkovišť
určených pro pěší turisty (samozřejmě
zdarma) a Silberberg víceméně obejít.
Každý si přitom může trasu naplánovat
podle mapy www.bodenmais.de/pdf/
wanderkarte-sommer.pdf. Na kopci
Silberberg je kromě krásného výhledu
z vrcholu, který je necelých 1000 metrů nad mořem, možné navštívit velmi
zajímavý důl - kopec je poměrně slušně
provrtaný, těžba stříbra probíhala již ve
středověku. Prohlídka (v němčině, ale
je zajímavá i bez dobré znalosti jazyka)
trvá cca 45 minut a malinko zkrácenou je možné ji absolvovat i s dětským
kočárkem. Dále je na kopci letní bobová
dráha a dole malý zoo koutek s domácími zvířaty. Všechny informace je možné
zjistit např. na http://www.silberbergbahn.de/.

V městečku Bodenmais je možné
navštívit i jednu z mnoha skláren,
které se v této oblasti nalézají. Přímo
v centru je na místě malé historické
sklárny obchod s místní produkcí,
jehož součástí je také ukázková výroba
skla. Kousek od Bodenmais se potom
nalézá tzv. Kristall Erlebniswelt, kde
by mělo být možné kromě obrovského obchodu se sklářskými výrobky,
zahrad se spoustou skleněných kytic
a soch a dětského hřiště navštívit také
sklářské dílny (kromě samotné výroby
také malování na sklo, rytecká dílna,
broušení skla atd.). V době naší návštěvy už bylo bohužel zavřeno, takže
bych rozhodně doporučil zjistit si
přesnou otevírací dobu na www.joska.
com. Návštěva všech těchto atrakcí je
zdarma.
Václav Mařík

Těší se na Vás vedoucí vycházek.
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TIPY NA VÝLET
Potápění v zatopeném lomu - Starý Klíčov na Domažlicku

Netradiční potápění zažijete v zatopeném lomu u Starého Klíčova, který je raritou
v Evropě. Je zde umístěna speciální kabina, do níž se vstupuje suchou nohou ze
břehu. Kabina slouží k výcviku potápěčů a odborníci i veřejnost z ní mohou pozorovat ryby a další vodní živočichy (sladkovodní medúzy, štiky, kapry, škeble, raky…).
Kabina je přístupná po lávce ze břehu. Nejprve se dostanete do nástupní části, z níž
šachtou sestoupíte po žebříku do podvodní kulovité kabiny s osmi okénky o průměru
půl metru. Pozorovatelna pojme tři až čtyři osoby a je do ní vháněn čerstvý vzduch.
Viditelnost pět až sedm metrů je v lomu garantována celý rok.
Otevírací doba: sezónní provoz (červenec-srpen) denně od 9 do 21 hodin, mimo
sezónu (září-červen) čtvrtek - neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné na celý den: dospělí
80 Kč, děti do 15ti let 50 Kč. Vstupné zahrnuje návštěvu Lomečku s průvodcem osobu pověřenou správcem Lomečku - (osoba je nezbytná pro vstup do potápěčské
podvodní výcvikové a kontrolní kabiny OSAC SČP - podvodní pozorovatelna), celodenní pobyt v areálu a prohlídku galerie pod otevřeným nebem (sochy, instalace, malby,
plastiky, obrazy...), využití areálu jako přírodního koupaliště s možností občerstvení
a relaxace... Více na www.lomecek.cz

Muzeum Karla Zemana - filmové zázraky na počkání, Saská 3, Praha 1
Malá Strana u Karlova mostu

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBY KLÍČŮ
ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2013
ČT

5. 9.

14 - 17

PO

16. 9.

14 - 17

ÚT

17. 9.

14 - 17

ST

18. 9.

14 - 17

ÚT

24. 9.

14 - 17

ČT

26. 9.

14 - 17

PO

30. 9.

14 - 17

ČT

3. 10.

PO

7. 10.

ÚT

8. 10.

ČT

10. 10.

9 - 12
14 - 17
9 - 12
14 - 17

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na tel.: 773 478 883.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Koupím staré bílé pečivo 1 kg
za 10 Kč. Dále odkoupím čerstvě
natrhaný jitrocel 1 kg za 20 Kč.
Nutno předem domluvit.
Tel.: 775 656 857
Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce a rovněž filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století.
Seznámíte se zde s původními Zemanovými nákresy filmových scén, fotodokumentací
z realizace filmů a jeho filmovými postupy. Výstava mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací a loutkových filmů ve čtyřicátých letech minulého století až po tvorbu
z jeho posledního tvůrčího období. Podstatná část expozice je pak věnována jeho nejzásadnějším filmům – Cestě do pravěku, Vynálezu zkázy a Baronu Prášilovi. V muzeu si
můžete dokonce dopřát plavbu lodí ElektroNemo po Čertovce i v okolí Karlova mostu!
Více než čtyřicetiminutová plavba na jediné vltavské elektrolodi, poháněné solárními
panely, vám umožní poznat kouzelnou atmosféru nejromantičtější části Prahy z vodní
hladiny. Desetimetrová loď s panoramatickým výhledem pojme i skupiny až 30 osob.
Otevírací doba: denně od 10 do19 hodin (poslední vstup v 18 hod.). Vstupné: dospělí
200 Kč, děti do 1 metru zdarma, děti do 15 let, senioři, ZTP 140 Kč, rodinné vstupné
490 Kč. Další informace na www.muzeumkarlazemana.cz			
-jar-

►	Koupím garáž v Plzeňské ulici.
Tel.: 723 605 261
►	Prodám
garáž na vlastním
pozemku (76 m2) v Tylově ulici.
Cena pozemku 97 000 Kč + garáž.
Odložená kolaudace.
Tel.: 603 223187
►	Prodám stavební pozemek v obci
Dnešice (1 700 m2), zasíťovaný.
Cena dohodou. Tel.: 603 223 187
►	Pronajmu byt 3 + 1.
	Bytový dům, byt v 1. patře, 78m2,
v centru Dobřan, po kompletní
rekonstrukci.
	K dispozici od 1. 10. 2013, cena:
7 500 + cca. 1 000 energie.
	V případě zájmu kontaktujte na
tel. čísle: + 420 731 280 535.

foto: www.muzeumkarlazemana.cz
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►	Vyměním byt 1+1 v os. vl.
v Dobřanech na Pančavě, 38m2,
za 2+1 v okrese PJ.
Tel.: 728 542 825

INZERCE
Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy
Autoklimatizace - Výčepní zařízení

S E RVI S CHL AZ E NÍ
Montáž a prodej klimatizačních jednotek

Antonín DANIA
Spojovací 827		
Dobřany 334 41

6
1

06

Jitka Kneřová

45

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.

Pedikúra

7

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

Dům služeb, Lidická 918,
Dobřany (v prostorách studia DAHLIA)

77

Na problémy nejste sami

mobil: 731 162 629
e-mail: chlazeni.dania@seznam.cz

Pedikúra, nehtová modeláž,
relaxační zábaly, masáž
nohou, lakování nehtů

www.pedikura-dobrany.webnode.cz

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

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

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

□
□
□
□
□

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

návrhy a realizace zahrad
údržba a rekonstrukce zahrad

tel.: 777 220 924
www.zahradyoliver.cz
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INZERCE
Loma Systems s. r. o.
Dobřany
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na tyto pozice:

SVÁŘEČ
Požadavky:
•
•
•
•
•
•

OU/SOU
praxe v oboru
zkušenost se svářením metodou TIG výhodou
spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost
znalost práce s výrobní dokumentací, čtení výkresů - výhodou
uživatelská úroveň práce s PC

PRACOVNÍK ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Požadavky:

• vzdělání SŠ technického směru
• znalost AJ jazyka na velmi dobré komunikativní úrovni
(ústní i písemná forma)
• znalost práce s PC – MS Office, uživatelská úroveň
• praxe na podobné pozici
• samostatnost
• dobré komunikační schopnosti

ENGINEER - ELEKTROINŽENÝR
Požadavky:
•
•
•
•
•
•
•

SŠ/VŠ elektro
znalost práce s PC
znalost práce s výkresovou dokumentací
výhodou znalost práce SW – SolidWorks, PDM
znalost AJ na komunikativní úrovni
organizační schopnosti
spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme:

•	práci v příjemném kolektivu
• prostředí nového závodu
• zázemí stabilní zahraniční společnosti
• závodní stravování
• týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu
• další benefity

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.
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

∙ seřízení geometrie předních a zadních náprav

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

Typografie: Kalous & Skřivan

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

Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.

∙ opravy
a výměny
výfuků
Předseda redakce:
Bc. Martin
Sobotka

Odpovědná redaktorka:
Lenka Šašková
∙ opravy karoserií
poškozené korozí a po nehodě
∙ výměny čelních a ostatních skel

Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.

∙ certifikované
montáže
tažných
zařízenítextů.
Redakce si vyhrazuje
právo na
úpravu
zaslaných

Registrováno: MK
ČR E12353
∙ kompletní
pneuservis
facebook.com/DobranskeListy
∙ odtahová služba
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∙ příprava vozů a zajištění STK a EMISÍ
∙ výkup a prodej vozidel
∙ prodej nových a použitých náhradních dílů

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
Úřední dny:

Česká pošta

Oddělení pro děti

pondělí

8:00 - 12:00

13:00 - 18:00

úterý

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

pondělí

7:15 - 18:00

pondělí

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 12:00

13:00 - 18:00

středa

7:15 - 17:00

úterý, čtvrtek

12:00 - 15:00

čtvrtek

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

12:00 - 18:00

pátek

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

sobota

8:00 - 10:00

středa

9:00 - 11:00

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek

8:00 - 14:30

Internet pro veřejnost

pátek

8:00 - 13:00

pondělí, středa

Policie ČR - obvodní oddělení Dobřany

8:00 - 17:00

úterý

8:00 - 11:00

12:00 - 15:00

Lipová 456

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

čtvrtek

Triumfa s.r.o.

Městská policie Plzeň
- odloučené pracoviště Dobřany

náměstí T.G.M. 5

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany

Tyršova 78

kontakt: 377 972 725, 377 972 480

Zákaznické centrum Dobřany

kontakt: 377 195 845

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

náměstí T.G.M. 282

Otevírací doba:
pondělí - pátek

9:00 - 12:15

kontakt: 974 326 720

12:00 - 15:00

pátek

8:00 - 11:00

kontakt: 377 972 582, 725 230 021

Dopravní inspektorát Policie ČR

e-mail: dobrany@triumfa.cz

Slovanská alej 26, Plzeň
kontakt: 974 324 630

13:00 - 16:00
Provozní doba:

Nabízíme:

pondělí a středa

8:00 - 12:00

- faxové služby, kopírovací služby

čtvrtek

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Vodovody a kanalizace – provozovatel
ČEVAK, a. s.
Zákaznická linka: 844 844 870

- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu

Odpadové hospodářství města Dobřany

- prodej zájezdů smluvních CK

www.odpady-dobrany.cz

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Nepřetržitá havarijní služba: 800 120 112

Sběrný dvůr Dobřany

ČEZ

Plzeňská ul.

Zákaznická linka: 840 840 840

Sokolovská 1011

Provozní doba:

Poruchová linka: 840 850 860

kontakt: 739 643 219

pondělí

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

středa

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

pátek

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

NONSTOP zákaznická linka: 840 11 33 55

neděle

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

Pohotovost plyn: 1239

Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek

9:00 - 12:30

13:00 - 16:00

pátek

9:00 - 12:30

13:00 - 15:00

14:00 - 18:00

RWE

Česká spořitelna

Městský úřad Stod

Otevírací doba:

kontakt: 379 209 421 - občanské průkazy

Městská knihovna

pondělí

8:30 - 12:30

Stromořadí 439

úterý

8:30 - 12:30

kontakt: 377 972 942

středa

e-mail:

čtvrtek

knihovna@dobrany.cz - dětské oddělení

pátek

13:30 - 17:00

kontakt: 379 209 422 - cestovní doklady

8:30 - 12:30

13:30 - 17:00

Úřední hodiny:

8:30 - 12:30

13:30 - 15:00

pondělí

7:00 - 17:00

8:30 - 12:30

13:30 - 16:00

středa

7:00 - 17:00

umnerova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé,

(polední pauza 11:30 - 12:00)

region

Komerční banka

satrova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé

Otevírací doba:
pondělí

8:30 - 12:00

13:00 - 17:00

Svatovítská lékárna

Výpůjční doba

úterý

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

Sokolovská 967

Oddělení pro dospělé

středa

8:30 - 12:00

13:00 - 17:00

pondělí

7:30 - 12:00

13:00 - 17:00

čtvrtek

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

Otevírací doba:

úterý

7:30 - 11:00

13:00 - 15:00

pátek

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

pondělí - pátek

8.00 - 17.00
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
LETADLA
6. a 12. 9. v 17.00 hodin
(USA, animovaný, 92 min, přístupný, dabing, režie: Klay
Hall)
Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly, sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího
leteckého závodu kolem světa. V cestě mu stojí jen
několik poněkud větších problémů - Prášek není tak
docela stavěný pro závody a kromě toho má tak trochu
strach z výšek. Navzdory fóbiím se Práškovi za podpory svého učitele z námořního letectva, Skippera, podaří
s odřenou vrtulí kvalifikovat do hlavního závodu. Jeho
sportovní nadšení a rychlost se ale příliš nezamlouvají
obhajujícímu šampiónovi Ripslingerovi, který se nezastaví před ničím, jen aby Práška zastavil. Když dojde
v průběhu vyvrcholení závěrečného závodu k neštěstí,
je Práškova odvaha vystavena skutečné zkoušce.

Vstupné: 100 Kč

LÍBÁNKY
6. 9. ve 20.00 hodin
(ČR, drama, 103 min, do 12 let nevhodný, režie: Jan
Hřebejk)
Nevěsta a ženich – Tereza (Aňa Geislerová) a Radim
(Stanislav Majer) tvoří půvabný pár navzdory tomu, že
oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní
své šrámy. Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Jsou však odhodláni zkusit to znovu, jsou přesvědčeni, že tentokrát to vyjde. A zdá se, že svatební
oslavy, které probíhají v prosluněném dni v rodinném
kruhu v sídle nevěstiných rodičů obklopeném romantickou krajinou, budou skutečně nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem... kdyby se na svatební
hostině náhle neobjevil nezvaný host.

Vstupné: 120 Kč

ŽIVOT TÉ DRUHÉ
11. 9. ve 20.00 hodin
(Francie/Lucembursko/Belgie, drama/komedie, 97 min,
do 12 let nevhodný, titulky, režie: Sylvie Testud)
Příběh začíná setkáním Marie (Juliette Binoche) a Paula (Mathieu Kassovitz), kteří prožívají lásku na první
pohled. Naplánují a učiní si výlet na pláž a vášnivá noc
může začít. Ale druhý den ráno se Marie vzbudí a s hrůzou zjistí, že si nedokáže vzpomenout na posledních
deset let svého života. Překvapená se dozvídá, že se
provdala za Paula a jejich manželství je v krachu. Zjistí,
že je matkou citlivého malého chlapce, že řídí mocnou
nadnárodní společnost s cennými papíry a že je majitelkou pohádkového bytu s romantickým výhledem na
Eiffelovu věž. Stále však netuší, jak se to všechno mohlo stát a jak k tomu všemu došlo.

Vstupné: 90 Kč

ELYSIUM
12. 9. ve 20.00 hodin
(USA, akční, 109 min, přístupný od 12 let, titulky, režie:
Neill Blomkamp)
V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí
na nedotčené umělé kosmické stanici s názvem Elysium,
a zbytek, živořící na přelidněné zničené Zemi. Tajemnice
Delacourt (Jodie Foster) je ochotna udělat cokoli, aby
pro obyvatele Elysia zůstal zachován jejich luxusní život-

ní styl. A naopak lidé na Zemi jsou ochotni udělat cokoli,
aby se jim povedlo získat své místo na Elysiu. Max (Matt
Damon) se zapojí do nebezpečné operace, která by mohla přinést rovnost dvou polarizovaných světů.

Vstupné: 120 Kč

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

Hlavními tématy Straussovy opery s komickým dějem
jsou láska a intriky ve Vídni osmnáctého století. V roli
maršálky - kněžny z Werdenbergu - se představí Renée
Fleming a jejího mladého milence ztvární Susan Graham. Další pěvecké party pod dirigentskou taktovkou
Jamese Levinea zastanou například Kristinn Sigmundsson a Thomas Allen.

18. 9. ve 20.00 hodin

Vstupné: 300 Kč

(Itálie, drama/romantický, 124 min, do 12 let nevhodný,
titulky, režie: Giuseppe Tornatore)
Virgil Oldman (Geoffrey Rush) je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného umění a starožitností. Ve svém
osobním životě je však uzavřeným samotářem pronásledovaným mnohými obscesemi. Nikdy se nedokázal sblížit
s jiným člověkem, není schopný s někým spolupracovat
a v životě se nezamiloval do žádné ženy. Jeho okolí ho
tedy považuje za výstředního génia. Bližší vztah má jen
s Robertem (Jim Sturgess), mladým a zručným restaurátorem historických mechanických strojků a hodin. Ale ani
tento vztah nelze nazvat osobním. Jedinou věcí, které
Virgil věnuje svou vášeň, je tajná sbírka ženských portrétů všech uměleckých stylů a období, kterou mu pomáhá
doplňovat Billy Whistler (Donald Sutherland), druhý člověk, kterého je ochoten pustit do svého soukromí. A tak
jeho život běží zcela bez emocí a nečekaných změn. Až
v den jeho šedesátých třetích narozenin přijde nečekaný telefonát od neznámé ženy (Sylvia Hoeks), která se
představí jako Claire Ibbetsonová.

Vstupné: 120 Kč

JÁ, PADOUCH 2
19. 9. v 17.00 hodin
(USA, animovaný, 95 min, přístupný, dabing, režie: Pierre
Coffin, Chris Renaud)
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný?
Když vypráví pohádky na dobrou noc? Když už nechce
vůbec nic ukrást? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný
civil, protože v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti,
které by leckdo rád využil. Jako například šéf mocné
Antipadoušské ligy, Silas Velezadek (to příjmení nekomentujte, nemá to rád). Silas sice padouchy všeho druhu
hluboce opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna
vcítit líp než zlosyn bývalý? A tak vyšle svou nejlepší
agentku, Lucy Wilde, aby Grua přiměla ke spolupráci.

Vstupné: 100 Kč

RIDDICK
19. 9. ve 20.00 hodin
(USA, akční /sci-fi/thriller, 119 min, do 12 let nevhodný,
titulky, režie: David Twohy)
Riddick (Vin Diesel) se ocitá na nehostinné planetě zrazený svými druhy. Aby přežil útoky nelítostných predátorů, aktivuje záchranný signál, který k němu přivede
i jeho nepřátele. Po příletu dvou lodí začíná boj na život
a na smrt. Nemilosrdní žoldáci chtějí Riddickovu hlavu
jako tu nejcennější trofej. Ale ten, který vidí v černočerné tmě, prahne po krvavé pomstě!

BERGMAN A MAGNANI
25. 9. ve 20.00 hodin
(Itálie, biografický/dokumentární, 52 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Francesco Patierno)
Dva živly, které v sobě skrývají okouzlení, sílu a jedinečnost. Když se však střetnou, je lepší ustoupit stranou.
Ingrid Bergman a Anna Magnani byly dvě osudové ženy
v životě nejuznávanějšího režiséra Hollywoodu té doby,
Roberta Rosselliniho.
Bergman & Magnani: Válka vulkánů je dokument, který
odkrývá vášnivé a dramatické milostné vztahy těchto
velikánů světového filmu. Vypráví o jedné éře italského
a světového filmu, je to příběh intenzivní a nadčasový, přesně tak jako Liparské ostrovy, na kterých se to
všechno odehrává.

Vstupné: 90 Kč

OGGY A ŠKODÍCI
26. a 27. 9. v 17.00 hodin
(Francie, animovaný, 80 min, přístupný, dabing, režie:
Olivier Jean-Marie)
OGGY A ŠKODÍCI se konečně dočkali filmového zpracování! Celých 80 minut záškodnictví Oggyho a jeho zlomyslných nepřátel můžete už tento podzim vidět na
velkém plátně.

Vstupné: 90 Kč

COLETTE
26. a 27. 9. ve 20.00 hodin
(ČR/Holandsko/SR, drama, 126 min, přístupný od 12 let,
režie: Milan Cieslar)
V osvětimském koncentračním táboře se před námi
odhaluje nelítostný svět každodenního boje o přežití.
Vládne tu přísná hierarchie i mezi samotnými vězni.
Obchoduje se se vším, co může zachránit život nebo
alespoň na chvíli oddálit smrt.
Židovka Colette (Clémence Thioly) přijíždí do Osvětimi
transportem z Belgie. Vězeň Vili (Jiří Mádl) jí poradí, co
má říci při selekci, a tím ji zachrání před smrtí v plynové komoře. Colettiny krásy si brzy všimne fanatický
důstojník SS Weisacker (Eric Bouwer) a zaměstná ji ve
své dílně. Nezadržitelně propadá jejímu kouzlu a zároveň se opájí krutostí a mocí nad životem a smrtí rasově
méněcenné bytosti. Navzdory každodennímu utrpení
se Vili a Colette sbližují. Jejich láska jim dodává sílu snášet peklo koncentračního tábora. V zoufalém boji o život
společně naplánují riskantní útěk...

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 100 Kč

RŮŽOVÝ KAVALÍR
20. 9. v 19.00 hodin
(projekce záznamu operního představení z Metropolitní
opery v New Yorku, německy s českými titulky)

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

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2013/2014
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ DOBŘANY

(pro 1. – 5. třídu)

Kroužky budou zahájeny v týdnu od 16. 9. 2013.

Kdy: pátek 15.30 -16.30 hodin

Přihlášení do kroužků provádí paní Vítová v kanceláři na

Ostatní údaje: viz kroužek č. 3

2. stupni ZŠ od 7.00 do 15.30 hodin, nebo telefonicky
377 972 515.

Kroužek č. 8
Florbal pro děvčata (pro 1. – 5. třídu)

Kroužek č. 1

Vedoucí: Chalupný

Výtvarný – malování (pro 1. - 5. třídu)

Kdy: středa 15.00 -16.30 hodin

Vedoucí: Klinkovská

Cena: 900 Kč

Kdy: pondělí 15.00 – 16.30 hodin

Kde: 2. stupeň ZŠ

Cena: 900 Kč
Kde: 1. stupeň ZŠ

Kroužek č. 9
Šachový (pro 1. – 6. třídu)

Kroužek č. 2

Vedoucí: Hájek (licencovaný trenér)

Dramatický  (pro 1. – 9. třídu)

Kdy: středa 15.00 -17.00 hodin

Vedoucí: Tomášková

Cena: 660 Kč

Kdy: středa 14.30 – 16.30 hodin

Kde: 2. stupeň ZŠ

Cena: 810 Kč
Kde: 1. stupeň ZŠ

Kroužek č. 10

Pozn.: Žáci nacvičí divadelní představení.

Fyzikální (pro 6. – 9. třídu)
Vedoucí: Kovářová

Kroužek č. 3

Kdy: dle domluvy – informační schůzka 9. 9. v 8.30

Malování, tvoření aneb Malí šikulové I.

u sborovny

(pro 1. – 5. třídu)

Cena: 760 Kč

Vedoucí: Machová

Kde: 2. stupeň ZŠ

Kdy: pondělí 15.30 -16.30 hodin

Nejen doučování, ale i zajímavosti

Cena: 920 Kč

Kroužek č. 14
Zumba
Vedoucí: Tomanová Š.
Kdy: úterý 19.00 – 20.00 hodin
čtvrtek 20.00 – 21.00 hodin
Cena: dle počtu účastnic
Kde: tělocvična 2. stupeň ZŠ
Kroužek č. 15
Aerobic dívky
Vedoucí: Tomanová Z.
Kdy: dle domluvy; informační schůzka 12. 9. 2013
v 18.00 hodin v tělocvičně 2. stupně
Další nabídka (mimo kroužky ZŠ):
Cvičení tai chi
Vedoucí: Šindelářová
Kdy: úterý 18.00 - 19.30 hodin
Cena: 1.000 Kč za začátečnický kurz, který je od
1. 10. 2013 do 30. 1. 2014
Kde: Církevní gymnázium Plzeň
Cvičíme sestavu 108 cviků pro zdraví, na cvičení začátečníků navazuje cvičení pro pokračující, které vedou
cvičitelé z Prahy (do Plzně dojíždějí). Bližší informace
o sdružení najdete na stránkách www.taoist.cz/Praha.
První 2 ukázkové hodiny zdarma.

V přípravě:
Skupinové tance latinsko - americké
(pro 2. – 5. třídu); vedoucí: Fišerová
Skupinové tance latinsko - americké
(pro 6. – 9. třídu); vedoucí: Fišerová

Kde: 1. stupeň ZŠ

Kroužek č. 11

V kroužku budeme tvořit ze skla, plastu, dřeva, papí-

Keramika pro dospělé

ru, vlny... děti si vytvoří rozvrhy, květináčky, vánoční

Vedoucí: Šindelářová

ozdoby, kropáček... výrobky si odnesou domů. V ceně

Kdy: vždy první sobotu v měsíci, 14.00 – 18.00 hodin

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

kroužku, který bude zatím do konce prosince, je zapo-

Cena: 740 Kč

čítána i cena materiálů a potřebných pomůcek. Infor-

Kde: 2. stupeň ZŠ

mační schůzka pro rodiče je 1O. 9. od 16 hod. na 1.

Náplň: práce s hlínou, základy technik, které postupně

stupni ZŠ

účastníci uplatní ve vlastní tvorbě užitných, ale i pro-

Vedoucí: Martin Sobotka
Hana Rathouská
Pro: děti ze 2. - 4. tříd
Kdy: čtvrtek, 16.00 hodin

storových objektů, tradiční i netradiční pojetí práce i
Kroužek č. 4

výpalů. Určeno jen starším 16 let. Maximální počet

Malování, tvoření aneb Malí šikulové II.

účastníků je 10, osobní přístup ke každému. První

(pro 1. – 5. třídu)

informační schůzka v pátek 13.9 v dílně 2. stupen ZŠ

Kdy: úterý 15.30 -16.30 hodin

od 18.hodin.

Ostatní údaje: viz kroužek č. 3
Kroužek č. 12
Kroužek č. 5

Cvičení žen

Malování, tvoření aneb Malí šikulové III.

Vedoucí: Tomanová

(pro 1. – 5. třídu)

Kdy: pondělí, čtvrtek 19.00 -20.00 hodin

Kdy: středa 15.30 -16.30 hodin

Cena: 870 Kč

Ostatní údaje: viz kroužek č. 3

Kde: 2. stupeň ZŠ

Kroužek č. 6

Kroužek č. 13

Malování, tvoření aneb Malí šikulové IV.

Technický (pro 5 -  9. ročník)

(pro 1. – 5. třídu)

Vedoucí: Simbartlová

Kdy: čtvrtek 15.30 -16.30 hodin

Kdy: dle domluvy

Ostatní údaje: viz kroužek č. 3

Cena: 0 Kč - tento kroužek je financován z projektu
ESF „Populár“

Kroužek č. 7
Malování, tvoření aneb Malí šikulové V.

Kde: 2. stupeň ZŠ

Vedoucí: Helena Dvořáková
Hana Rathouská
Pro: děti z 5. - 9. tříd
Kdy: pátek, 16.00 hodin
Cena: 100 Kč na rok
1. schůzka: 19. 9. 2013

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI MS DOBŘANY
Vedoucí: Pavel Krákora (tel. 725 362 448)
Pro: děti od 1. třídy
Kdy:
úterý, 16.00 - 17.30 hodin
(1x měsíčně v klubovně)
o víkendech (1x měsíčně vycházka)
Kde: klubovna ve Spolkovém domě (bývalá kasárna)
Náplň: nauka o zvěři, kynologii, vycházky do přírody,
zásady pobytu v přírodě, sázení stromků, v zimě přikrmování, apod.
1. informační schůzka: 17. 9. 2013 v 16.00 hodin
v klubovně.
1. vycházka: 22. 9. 2013 v 8.00 hodin od klubovny

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2013/2014
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUDULÍNEK

ODPOLEDNÍ AKTIVITY (tělocvična ZŠ - I. stupeň)

NÁBOR NOVÝCH FOTBALISTŮ

Aktivity o. s. BUDULÍNEK provozující MATEŘSKÉ CENT-

Cvičení s Budulínkem

RUM v Dobřanech pro období září - prosinec 2013 (od

Pro: děti ve věku 2,5 – 4 roky s rodiči

16. září do 13. prosince)

Kdy: úterý 16.00 - 17.00 hodin

Tréninky žáků věk. kategorie nar. 1999 - 2003:
úterý a čtvrtek 16.00 hodin
Zápasy: sobota nebo neděle dle rozpisu
Přijďte se podívat a zkusit si zahrát s našimi hochy fotbalisty, kteří jsou úspěšní a vlastní už řádku medailí a pohárů z vyhraných turnajů.
Každý nový hráč vítán.
Informace: Gabriela Mráčková, tel. 734 484 288
Dominika Bošková, tel. 603 341 593

Cena: 360 Kč
DOPOLEDNÍ AKTIVITA (HERNA)

Informace a přihlášky: I. Mašátová, tel. 774 813 894

Cvičení Batolat
Pro: děti ve věku 1 – 2 roky s rodiči, začínáme 2.října
Kdy: středa 9.00 - 10.00 hodin
Cena: 250 Kč (10 lekcí)
Přihlášky a informace: B. Sýkorová, tel. 777 579 795
Mimiklub – dopolední herna
Pro: děti do 1,5 roku s rodiči
Kdy: čtvrtek 9.00 - 10.30 hodin
Cena: 25 Kč/vstup

Cvičení s Liškou a Cvičení pro předškoláky v době
uzávěrky nepotvrzeno.  Více na webu, FB a vývěsce. Děkujeme za pochopení!
Předběžné přihlášky mcbudulinek.info@centrum.cz.
Uvádějte jméno a věk dítěte.
Výtvarné dílny pro děti i dospělé - aktuální informace na webu, FB, ve vývěsce a v Dobřanských
listech.

Informace a přihlášky: L. Korotvičková, tel. 724 352 063
Všechny aktuální informace o aktivitách MC získáte na
Klub Budulínek – dopolední herna s krátkým programem

webu www.mcbudulinek.webnode.cz, www.facebook.

Pro: děti ve věku 1,5 – 3 let s rodiči

com/BudulinekDobrany, ve vývěsce - Vančurova ulice,

Kdy: úterý 9.00 - 11.00 hodin

mailu mcbudulinek.info@centrum.cz, Dobřanských

Cena: 35Kč/vstup nebo předpl. 300 Kč/10 vstupů

listech a na tel. č. 604 899 418 Jarka Umnerová.

Informace a přihlášky: V. Kulová, tel. 777 699 138

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

Informace pro návštěvníky – potřebujete získat infor-

Těšíme se na Vaši návštěvu!! Lektorky MC

mace či vyřešit problém a raději byste osobně než
mailem nebo telefonicky? Nebo jste u nás ještě nebyli
a chtěli byste se nezávazně podívat, jak to u nás vypa-

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE MO DOBŘANY

dá a jak by se zde líbilo Vašim dětem? Jsme tu pro Vás

Vedoucí: Zdeněk Skála (tel. 728 933 769)

každý pátek v čase od 9 do 11 hodin.

David Šefl (tel. 604 334 827)

TJ DOBŘANY, VOLEJBALOVÝ ODDÍL
KROUŽEK MÍČOVÝCH HER
Pro: chlapce 1. a 2. třídy ZŠ
Kdy: úterý 17.00 - 18.30 hodin
Kde: tělocvična ZŠ - I. stupeň
Cena: 80 Kč/měsíc (nákup míčů a sport. vybavení)
Zaměření: všeobecná průprava v oblasti míčových her
Cíl: získat dovednosti v základech volejbalu, basketbalu, házené, nohejbalu a fotbalu
Kontakt: Mgr. Jiří Kraffer, jirikraffer@seznam.cz
Zahájení: úterý 24. 9. 2013 v 17.00 hodin

CVIČENÍ VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY I STARŠÍ ŽENY
Kde: tělocvična ZŠ - I. stupeň
Cena za 13 lekcí: 500 Kč (38,50)
Při jednotlivých platbách 50 Kč/hod.
Na první hodinu si přineste: míček, podložku, obuv,
oblečení na cvičení a láhev s vodou.
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová
Zahájení: čtvrtek 19. 9. 2013 v 19.00 hodin

Pro: děti do 15 let
ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)

Kdy: čtvrtek 16.00 - 17.00 hodin

VELKÉ AKTIVITY PRO MALÉ

Klub Lištičky – odpolední herna s programem
Pro: děti ve věku 3 – 6 let s rodiči, začínáme 2.října

Kde: klubovna, Plzeňská 1048

Pro: děti mezi 4. - 7. rokem
Kdy: pondělí 16.15 - 17.15 hodin
Kde: tělocvička ZŠ - I. stupeň
Cena: 900 Kč (17 lekcí)
Náplň: základy gymnastiky, baletu, tance, strečinku,
her a nejen to...
Informace a přihlášky: tel. 607 683 993
Kapacita omezena!
Těší se na Vás a hodinu povede Petra Levorová
Zahájení: pondělí 16. 9. 2013 v 16.15 hodin

Kdy: středa 16.15 - 17:45 hodin
Cena: 35Kč/vstup

Náplň: nauka o rybách, praktická výuka rybolovu,
poznávání přírody
1. informační schůzka: 19. 9. 2013 v klubovně

Informace a přihlášky: O. Malánová, tel. 776 043 377
Pískání pro zdraví

Tenisová hala Dobřany

Pro: děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů

oznamuje, že přijímá přihlášky dětí do

Kdy: pátek 16.00 - 17.00 hodin
Cena: 390 Kč

TENISOVÉ AKADEMIE

Informace a přihlášky: L. Moravcová, tel. 732 741 989

pro školní rok 2013/2014.

Hravá angličtina (začátečníci)

Do tenisové akademie přijímáme děti od 4 let věku.

Pro: děti ve věku 3 – 5 let lez rodičů

KURZY JSOU VEDENY PROFESIONÁLNÍMI TRENÉRY.

Kdy: čtvrtek 16.00 - 17.00 hodin

DĚTI NEPOTŘEBUJÍ ŽÁDNÉ VLASTNÍ TENISOVÉ VYBAVENÍ

Cena: 390 Kč

– BUDE JIM ZAPŮJČENO.

NOVÁ SEZONA JÓGY PRÁVĚ ZAČÍNÁ!
DYNAMICKÁ JÓGA (zdravé fitness cvičení)
Kdy: pondělí 17.30 hodin
FYZIO-REHA CVIČENÍ (cvičení pro všechny)
Kdy: pondělí 18.30 hodin

Informace a přihlášky: M. Kofroňová, tel. 723 852 362
Přihlášky si můžete vyzvednout na recepci v Tenisové
Hravá angličtina (pokročilí)

hale, nebo si je stáhnout z internetu na www. dobra-

Pro: děti ve věku 4 – 6 let lez rodičů

ny.tenishala.cz.

v době uzávěrky nepotvrzeno

Termín odevzdání přihlášek do 15. 9. 2013.

Kdy: pravděpodobně úterý 16.00 - 17.00 hodin

Veškeré bližší informace poskytne vedoucí trenérka

Předběžné přihlášky: mcbudulinek.info@centrum.cz

Pavlína Šmatová, tel. č. 702 063 002.
Tenisová akademie zahajuje v týdnu od 23. září 2013.

HATHA JÓGA (propojení těla a mysli)
Kdy: středa 19.00 hodin
Kde: tělocvička ZŠ - I. stupeň
Přijďte si vyzkoušet cvičení na otevřené hodině za 60 Kč.
Bližší informace: tel. 607 683 993
Cvičením Vás s úsměvem provede lektorka a terapeutka Petra G. Levorová
Zahájení: v týdnu od 16. 9. 2013

