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CO SE DĚJE
Jak již víme od komisaře Ledviny z filmu „Adéla ještě nevečeřela“,
v Čechách se fackujeme. Uvědomí si to každý, kdo se uvolí býti veřejně
činným. Jakmile jste na očích, jsou vidět všechny vaše zdánlivé i skutečné
chyby a časem si zvyknete, že součástí vašeho žití je i úděl hromosvodu
nespokojenosti, ventilu zklamání, terče k vybití, zkrátka obléknete na sebe
kůži fackovacího panáka.
S trochou velkorysosti pochopíte, že to sice nemusí být vždy úplně příjemná role, ale že v konečném důsledku je upřímná ťafka od srdce vždy lepší
než šeptanda, u které vždy hrozí, že vytvoří z křídla komára stádo velbloudů.
Stejně tak je otevřený střet lepší než kutí piklů v šeru salónů.
I proto Dobřanské listy dávají prostor podle doporučení aktivistů z organizace Iuridicum Remedium prostor necenzurované kritice. I když jde občas
o nepromyšlenou střelbu od boku, dohad bez důkazu či jinak nepřesně mířenou facku, věřím, že vždy nakonec přinese přinejmenším užitečné poučení.
Z posledního čísla jich plyne hned několik, například, že na titulní stránce nemáme řádně označenou rubriku se vzkazy čtenářů ze sociální sítě, jako
by snad každý hned poznal z grafické úpravy, že jde o Facebook.
Stejně tak se ukázalo, že se ostudně málo věnujeme dění v instituci, která
je nejvýznamnějším zaměstnavatelem na území města, a nakonec i to, že
stavidla pro potok kritiky jsme nastavili tak vysoko, že nám přetéká i mimo
a zaplavuje oblasti zvyklé na klidnější tóny.
Nadpis doplníme, léčebnu budeme více sledovat a naučíme se lépe pracovat s kritikou mířící mimo radnici.
Martin Sobotka
Na vaše facky se však i nadále těšíme. 		
P.S. Když už jsem u chyb, za jednu mi vyčinila i moje žena. Nelíbilo se jí,
že jsem nenapsal v minulém sloupku, jakou otázku jsem to položil prezidentu Havlovi. Tak budiž, ať mám pokoj.
V.H. : „…. já byl také u ženistů, ale takovou pěknou techniku jsme neměli.
M.S:. „A líbí se vám víc jen technika nebo i důstojníci?“

INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA
V ROCE 2012 NEBUDOU ROZESÍLÁNY SLOŽENKY K PLATBĚ
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO
POPLATKU ZE PSA.
POPLATEK BUDE MOŽNÉ UHRADIT PŘÍMO V POKLADNĚ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU NEBO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU PŘEVODEM NA ÚČTY MĚSTA DOBŘANY A TO:
ÚČET U KB ČÍSLO
ÚČET U ČS ČÍSLO

19-1223361/0100
19-725295379/0800

Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 400,- Kč pro
rok 2012 (OZV 7/2010).
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2012.
Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200,- Kč, ze
psa chovaného v ostatních obytných domech 800,- Kč.
U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
ze psa chovaného v rodinném domě 100,- Kč
ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% (OZV
č. 6/2010) - poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. 2012.
PRO IDENTIFIKACI PLATBY JE VŽDY NUTNÉ UVÉST:
1) PRO OBČANY PŘI PLATBĚ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:

variabilní symbol - 13371, specifický s. - rodné číslo poplatníka

2) PRO REKREAČNÍ OBJEKT PŘI PLATBĚ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:

variabilní symbol - 13372, specifický s. - rodné číslo poplatníka

3) PRO PLATBU MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA:

TŘÍKRÁLOVÉ KOUPÁNÍ NA KOTYNCE

7. 1. 2012 se sešli otužilci na přírodním koupališti Kotynka. Pod záštitou
starosty města, pana Marka Sýkory, se tady od 15 hod. konal nultý ročník
Tříkrálového koupání. Celkem dorazilo z Dobřan, Plzně a okolí 43 borců,
vyznavačů koupání v ledové vodě. Bylo to velké překvapení jak pro organizátory, tak pro samotné účastníky. Po společném fotu naskákali do chladné
vody a všem prokřehlým divákům dokázali, že i v tomto dost nevlídném
počasí se dají prožít v Kotynce příjemné chvíle. Odměnou po koupání byl
perfektně připravený „pečený čaj“ a grog. Dobřanští mroži tímto děkují
všem návštěvníkům za skvělou atmosféru a starostovi i zástupcům města za
dokonale připravené zázemí. Kdokoli má zájem o otužování a pravidelné
tréninky, může se domluvit na tel. 603 872 821.
S ledovým pozdravem „Otužování zdar“ Josef Hájek

	variabilní symbol - 1341, specifický s. - rodné číslo poplatníka
(držitele psa)
Klub důchodců při MěÚ Dobřany
srdečně zve všechny důchodce i občany města na osmý

Babský bál

dne 18. února 2012 do kulturního domu PL, začátek ve 20:00 hodin
V programu vystoupí:
seniorský pěvecký sbor a taneční kroužek „Dobřanské bábinky“

K tanci a poslechu hraje
Malá česká kapela, vedoucí souboru p. Josef Vinklárek
Bohatá tombola, vstupné 100,- Kč
Předprodej vstupenek v Klubu důchodců (ul. Loudů)
nebo v Městském kulturním středisku (Náměstí T.G.M. 5)
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ROZHOVOR S MUDR. VLADISLAVEM ŽIŽKOU
Psychiatrická léčebna je bezesporu nejvýznamnější institucí na území
našeho města. Nejen, že je významným zaměstnavatelem, Zemský ústav pro
choromyslné paradoxně i občerstvil od doby svého vzniku naše město brilantními mozky. Mezi jeho zaměstnance patřili vynikající vědci, spisovatelé, básníci a další umělci. Podstatné je i to, že město je díky každodennímu
kontaktu s lidmi s psychickými potížemi mimořádně málo zamořené hloupými předsudky, učíme se být tolerantnější. Odvrácenou stranou je pak
časté vysmívání se Dobřaňákům za to, že na jejich území je „blázinec“.
Trápí nás to hlavně v dětství, pak se přes to přeneseme i díky specifické formě laskavého humoru. No řekněte, kde jinde se klientům takového
zařízení říká domácky, že „jsou od komína“. No a právě podstata tohoto
výrazu vzala za své koncem minulého roku. Nejen o zchátralé dominantě
si povídal s ředitelem Psychiatrické léčebny MUDr. Vladislavem Žižkou
Martin Sobotka.

Jaké to je ředitelovat psychiatrické léčebně, jaký je největší rozdíl od
běžné nemocnice?
V běžné nemocnici je množství odborností – oborů, kde ředitel je odkázán do značné míry na pracovníky s jinou odborností než má on sám. Já
jsem pracoval 25 let ve Fakultní nemocnici v Plzni, pracoval jsem na psychiatrické klinice FN, což je nepochybná výhoda při řízení psychiatrického zařízení.

Debata o bourání komína má klasický průběh, na jaký jsme tak nějak
zvyklí. Po pistolnicku se od boku vystřelí zaručeně odborný názor založený
jen na pocitu. Podle reakcí ze sociálních sítí byl komín v naprostém stavebním pořádku a nebylo třeba ho kácet k zemi. Přitom vím ze zkušenosti
z bourání komína v elektrárně Tisová, že od určité chvíle je dražší nechat
komín stát, než ho poslat k zemi. Jak to bylo v tomto případě?

Myslím, že jde do značné míry o skutečnost, že tento obor si vybírají lidé
založení spíše humanitně než technicky.

V somatických oborech v nemocnicích se úspěchy v léčbě prezentují,
kdežto v psychiatrii stále přetrvává stigmatizace (předsudek), veřejnost stále ještě nepřijme psychiatrické onemocnění jako jiné somatické.
Čím to, že je mezi personálem psychiatrických léčeben tolik lidí s uměleckými spády, je péče o duše natolik inspirativní?

Komín v areálu léčebny byl postaven v r. 1924, byl využíván až do
r. 1994, kdy byla dokončena výstavba nové plynové kotelny. Od té doby
tudíž neměl žádné využití.
V r. 1997 bylo provedeno statické posouzení se závěrem:
Vzhledem ke stáří komínu a skutečnému stavu je možno říci, že pokud
nebude v dohledné době využíván, bylo by vhodné komín demontovat,
neboť po statickém výpočtu nevyhovuje dle ČSN 73 1101. Dá se říci, že
komín dle současně platných norem nemá dostatečnou spolehlivost z hlediska požadované únosnosti v jednotlivých průřezech, zvláště v horní části
komínu.
V r. 2009 bylo rozhodnuto o likvidaci, zažádáno o povolení k demolici
na MěÚ Dobřany. 12. 6. 2009 byl vydán souhlas s odstraněním stavby bez
omezení.
Dle revizní zprávy ze dne 3. 10. 2011 byl již komín v havarijním stavu,
zdivo shledáno nesoudržné. Pro zajištění bezpečnosti personálu i pacientů
pohybujících se v objektu léčebny bylo definitivně rozhodnuto o demolici.
V listopadu 2011 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu „Demolice cihlového komína výška 72 m“. Nabídky podaly 4 firmy, nejnižší nabídkovou cenu předložila firma Petr Březina – APB Plzeň. Tato firma následně také demolici prováděla.
Komín byl významnou dominantou krajiny, ale na druhou stranu již
nebyl k užitku. Architekt Soukup a další legendy péče o památky na to
mají jednoduchou a krutou rovnici: přežijí ty památky, pro které se najde
využití. Zní to trošku děsivě vzhledem k tomu, že dlouhodobým záměrem
EU je rozpustit velké psychiatrické léčebny. Nedávno to zčistajasna postihlo kojenecké ústavy, můžete nás uklidnit nějakou optimistickou zprávou
o tom, že naše léčebna tu ještě pár desítek let bude?
Otázka existence velkých nebo menších psychiatrických léčeben je
věcí názoru. Žádná země EU prozatím nemá jednoznačně tuto problematiku vyřešenou. Sám jsem přesvědčen, že systém péče o duševně nemocné nemůže být tvořen pouze léčebnami, ale tuto péči bez nich zajistit také
nejde. Že léčebny projdou modernizací a postupnou transformací, ostatně
vidí veřejnost již teď. Lze očekávat, že některé z léčeben získají statut psychiatrických nemocnic tak jako v jiných zemích EU.

Fotografie ze slavnostního otevření rekonstruovaného oddělení č. 22 dne
31. ledna 2012.
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KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

PICHONOVÁ L: Úžasný deník Tom Gates
Jmenuji se Tom Gates. Když mě učitelé zrovna nesledují
SLÍDIVÝM pohledem, baví mě kreslit obrázky a vymýšlet, jak bych mohl co nejvíc lézt na nervy DELLIT. Učitelé si o mně myslí, že neudržím pozornost a že mi chybí
soustředění, ale to považuji za tvrdý odsudek, protože
právě teď soustředěně dumám, kterou tyčinku bych měl
sníst jako první... hmm.

SKŘÍTEK KNIŽNÍK PŘEDÁVAL TITULY

/jar/ I v letošním roce se uskutečnilo v Městské knihovně hravé dopoledne pro žáky prvních tříd. Holky a kluci předvedli své za půl roku získané znalosti a dovednosti zejména z českého jazyka a čtení. V závěru
jejich návštěvy se přišel podívat skřítek Knižník, který je celou dobu zpoza
knížek pozoroval. Děti si přezkoušel ze čtení a všem udělil titul ČTENÁŘ/
ČTENÁŘKA.
„Bylo to tu skvělé,“ řekl jeden z žáčků 1.A. A právě tato slova z úst dětí
i paní učitelek byla nejlepší odměnou pro paní knihovnice.
Fotografie z akcí knihovny najdete nově na www.knihovnadobrany.
rajce.idnes.cz.

MACKŮ Iva: Normální porucha
Vanda je normální gymnazistka z normálního českého městečka. Až na to, že se cítí být o trochu tlustší, než by měla
být. Zahájí proto boj se špeky a dosud nezkrocenou vášní
pro čokoládu a další kalorické bomby. Její touha být štíhlá
jako modelka se ovšem pomalu vymyká kontrole. Dokáže
se Vanda poprat sama se sebou?
KENT Peter: Naše město pod tíhou času
Prostřednictvím podrobných obrázků se v této knize seznámíte s tím, jak se rané osady vyvíjely až do podoby moderních metropolí. Prohlédnete si, jak nové budovy vyrůstaly
na troskách starých, kdysi vznešených staveb, které zůstaly
pod nánosem času, a jak jiné přežily celá staletí.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
RUSSELL Craig: Vraždy podle Grimmů
Román bestselleristy překládaného do 23 jazyků
Na pláži poblíž Hamburku leží mrtvá mladá dívka. V dlani svírá vzkaz. „Byla jsem pod zemí a teď nastal čas vrátit
se domů.“ O čtyři dny později jsou na lesní mýtině nalezeni bohatý podnikatel a jeho milenka. Mají podříznutá hrdla
a v zaťatých prstech papírky, kde je úhledným písmem
napsáno: „Jeníček“ a „Mařenka“. Zvláštní vraždy. Detektiv Jan Fabel
přichází na stopu sériového vraha, který má zvláštní zalíbení v pohádkách
bratří Grimmů...
GREGORY Philippa: Červená Královna
Margaret Beaufortová, dědička Lancaserů, se nikdy
nevzdala víry, že jedině její rod má nárok vládnout Anglii. Ačkoliv se ji bratranec Jindřich VI. snaží odsunout na
vedlejší kolej sňatkem v odlehlém Walesu. Margaret se
upíná k naději, že svého syna posadí na anglický trůn bez
ohledu na cenu, jakou zaplatí ona i celá Anglie.

KOŠTÁLOVÁ Michaela: Tragický osud spisovatelky
Simony Monyové
Mladá spisovatelka, historička umění, napsala knihu,
kterou se vyplatí přečíst od začátku do konce. Z dostupných materiálů a svého vnitřního přesvědčení obnažuje
svět Simony Monyové, ve kterém žila čtyřicet čtyři let.
Autorka ji ukazuje v plné šíři jako ženu, jež do bláznivého světa chtěla prostřednictvím své tvorby vnést do života alespoň nějaký řád, který by byl smysluplný a přijatelný pro většinu lidí.
Je velká škoda, že její záměr byl krutě a předčasně ukončen.
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POTVRZENÍ A PODĚKOVÁNÍ

Potvrzujeme, že jsme od Městského kulturního střediska Dobřany,
náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, obdrželi částku 25.384 Kč jako dar pro
náš fond. Příspěvek byl připsán na náš nadační účet 21130111/0100 dne
29. prosince 2011.
Peníze budou použity pro uhrazení části podlahových krytin v rekonstruovaném druhém objektu respitního a hospicového areálu v Malejovicích
u Uhlířských Janovic, který bude sloužit našim hostům, nemocným dětem
a jejich rodinám jako rozšířená možnost ubytování.
Za tento štědrý dar velmi děkujeme a uvedeme jej ve své výroční zprávě.
Za Nadační fond Klíček
Markéta Královcová, ředitelka

KULTURA / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DOBŘANSKÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012

Letos s týdenním zpožděním – z organizačních důvodů, ale všude jsme
říkali, že jsme čekali na pěkné počasí (a to se skutečně povedlo) – obcházely
v sobotu 14. ledna skupinky koledníků, letos již pojedenácté, dobřanské
domácnosti s pokladničkou a vinšováním do nového roku.
Opět za spolupráce města Dobřany, dobřanské Římskokatolické farnosti
a Základní školy vybíralo letos sedm skupinek dětí a dospělých příspěvek
pro dětské i dospělé klienty chráněného bydlení merklínského střediska
ČCE Radost. Sice bylo oproti loňsku méně koledníků, ale zřejmě bylo
daleko více štědrých dárců z celých Dobřan, neboť výtěžek sbírky činil
47.594 Kč (v roce 2011 47.489 Kč).
Zahájení i ukončení sbírky se ujal pan starosta Marek Sýkora, který pak
v úterý 24. ledna předal dárky všem dětským koledníkům, a členové nejúspěšnější skupinky obdrželi navíc dárkové poukazy na 10 vstupů zdarma
do biotopu Kotynka (samozřejmě až v letní sezóně). Setkání se zúčastnila
i slečna Štěpánka Nozorová z merklínské Radosti, která koledníkům poděkovala a pozvala je na jaře do Merklína na návštěvu a koláče.

CHYSTEJTE MASKY!!!
SPOLEČNĚ SE POKUSÍME OBNOVIT TRADICI
OBLÍBENÝCH MASOPUSTNÍCH PRŮVODŮ V DOBŘANECH!
První masopust jsme připravili na
sobotu 18. února 2012.

Ve 13.00 hodin je sraz účastníků

A kdo letos zpíval známou koledu?
Kristýna Bauerová, 8.B, slečna Iohana Beranec, slečna Maria Beranec,
Karolína Bešková, 5.C, Barbora Blechová, 2.B, Daniel Bouřil, 3.A, Aneta Dobrá, 8.B, Daniel Hrtán, 8.A, Lukáš Hrubý, 3.A, Michal Hrubý, 5.B,
Miroslav Jankech, 8.A, Viktorie Khásová, 2.B, Alena Klímová, 8.B, Kristýna Klímová, 3.A, Anna Kubešová, 3.A, Adéla Němečková, 5.C, Kristýna
Otýsová, 5.C, paní Alena Ratajová, Anna Ratajová, 2.B, Kateřina Schejbalová, 8.A, Lukáš Strejc, 8.A, Barbora Sýkorová, 8.B, pan Jaroslav Šedivý,
Filip Umner, 2.B, pan Petr Umner, Anna Umnerová, MŠ, paní Jaroslava
Umnerová, David Vaníček, 3.A, pan Miloslav Zezula.
Poděkování patří také panu Danu Fonhauserovi a Dobřanskému pekařství za skvělé bábovky.
Zejména ale děkujeme Vám, vážení spoluobčané, že jste opět štědře podpořili dobrý účel.
Za organizátory sbírky a koledníky:
Marek Sýkora, Jan Bahník a Jaroslav Šedivý

Dobřanská galerie
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Stanislav Šteif
PORTRÉTY

průvodu u dobřanského nádraží.
Všichni, kteří přijdou v maskách,
dostanou na zahřátí svařáka!!!
Průvod půjde na dobřanské náměstí,
kde je do 18.00 hod. připraven bohatý program. Čeká Vás ochutnávka
vín, staročeských specialit, pravá
zabijačka s ukázkami výroby jitrnic,
jelit, tlačenky a ovaru či možnost
zakoupení masných výrobků. Nebudou chybět ani soutěže.
Čím více Vás přijde v maskách, tím bude větší zábava!
Těšíme se na Vás.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

24. února - 6. dubna 2012
Otevřeno: pondělí – pátek 9:00 – 12:15 a 13:00 – 16:00
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KAŽDÝ ROK Z DOBŘAN DO AFRIKY A ZPĚT

Pěkný den ze Záchranné stanice živočichů Plzeň, a i přesto, že Dobřany
nepatří do územní působnosti naší stanice, tak si vás dovoluji oslovit s některými zajímavostmi, které k vašemu městu rozhodně patří, dějí se u vás
a jsou. Ještě než se na některé z nich podíváme, dovolte, abych náš spolek
stručně představil:
Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva (DES OP) je občanské
sdružení zabývající se praktickou ochranou přírody a ornitologií. Mezi naše
základní cíle patří tři projekty, které jsou spolu propojeny. Prvním z těchto
projektů je „Provozování záchranné stanice živočichů“ pro poraněná a jinak
handicapovaná zvířata ze spádové oblasti PM, PS a DO. Druhým, neméně
důležitým projektem je pak „Druhová ochrana volně žijících živočichů“.
Třetím a nejklíčovějším je „Ekologická výchova a osvěta“.
I přesto, že Dobřany nespadají pod naši záchrannou stanici živočichů a k
poraněným zvířatům z vaší oblasti budou zpravidla vyjíždět kolegové ze
ZSŽ – ČSOP Spálené Poříčí, tak do Dobřan náš spolek poměrně často jezdí
právě v rámci projektu Druhové ochrany.
Jedním z takových důvodů je unikátní hnízdní kolonie rorýsů obecných
na obytných dvojdomech v ulici Stromořadí 779 - 780 a 781 - 782. Oba dva
tyto objekty schovávají pod střechou na obvodové zdi zhruba 40 hnízd vzácných, stále ubývajících rorýsů obecných. Ve skutečnosti se jedná o jednu z
posledních lokalit, kde mohou rorýsi se souhlasem majitele budovy hnízdit
a vyvádět svá mláďata. Pro nás je to pak jedna z největších přístupných
hnízdních kolonií, kde každým rokem již od roku 1997 okroužkujeme cca
60 mláďat a kam můžeme adoptovat předčasně vypadlé sirotky z Plzně.
Rorýs je jeden z nejrychleji létajících ptáků, literatura uvádí, že létá rychlostí až 210 km za hodinu a že většinu svého života tráví ve vzduchu. Ve
vzduchu i loví potravu, (hmyz), odpočívá i spí. Má zakrnělé nohy, dlou-

há křídla a na zem si nesedá. V minulosti hnízdili rorýsi ve skalních trhlinách, dnes využívají k hnízdění lidských sídel a budov. Hnízdí právě na
obvodové zdi domů pod střechou (stejně jako v Dobřanech) a nebo také na
panelových domech, v nejrůznějších odvětráních, štěrbinách a spárách či
kostelních zvonicích. Přizpůsobili se změně krajiny, ale to se jim nevyplatilo, jelikož zateplováním budov každým rokem přicházejí o tolik potřebné
hnízdní možnosti.
Rorýs je tažný pták, který se na území naší republiky zdržuje velice krátkou dobu. Do ČR a Dobřan přilétají rorýsi každým rokem pravidelně kolem
1. května a kolonii i město opouštějí hned kolem 1. září. Na území naší
republiky se tudíž zdržují pouze 4 měsíce a zbytek roku pak tráví na cestách
a nebo v jižní Africe.
Rorýse ve vzduchu poznáme jednak podle nápadné siluety, ale také hlavně podle hlasitého pískání. Určitě jste už na obloze nad náměstím viděli a slyšeli, zejména pak koncem srpna, létat rychle se míhající skupinku
menších černých ptáků se špičatými zahnutými křídly. Jejich silueta vypadá
spíše jako černý bumerang s ocáskem a jejich přítomnost vždy prozradí
pronikavé píííísk, píííísk.
Na přílet prvních rorýsů si ještě počkáme, ale právě teď jsem dostal informaci o tom, že jeden z rorýsů kroužkovaných na půdě v Dobřanech v roce
2001 jako nevzletné mládě byl po deseti letech odchycen a kontrolován
30. 6. 2011 na stejné půdě jako hnízdící dospělý samec. Z toho jasně vyplývá, že dobří rorýsi se z Afriky do Dobřan vždy rádi vracejí ☺
Karel Makoň (777 145 960)

NÁVŠTĚVA ZOO V PLZNI

V prosince jsme byli na výletě v Plzni v ZOO.
Mimo prohlídku zvířátek a jejich expozic jsme navštívili i statek Lüftnerka, kde se konal 0. ročník krajského kola výtvarné části soutěže Sedmikvítek, kam
byla zařazena i část výrobků z našich oddílových
schůzek. Některé z nich pak postoupily do republikového kola. Mohli jsme si tam i řadu vánočních
dekorací sami vyrobit, což se nám moc líbilo. Cestou na vlak jsme si prohlédli i vyzdobené náměstí
a centrum města. Návštěva ZOO se nám moc líbila
a na schůzce jsme se domluvili, že adoptujeme nějaké zvířátko. Hlasováním
vyhrála nad hady a dalšími sova pálená, kterou jsme pojmenovali Rozárka.
No a na další schůzce jsme pak malovali její obrázek a budeme její podobu ztvárňovat i jinými technikami - především výtvarnými.
Libuše Nejedlá

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany
Vás srdečně zve na

AKORDEONOVÝ PODVEČER
v úterý dne 14. února 2012
od 18:00 hodin do koncertního sálu
ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech

Kroužkování rorýsů obecných na půdě domu Stromořadí 779 – 780.
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Vystoupí žáci akordeonového oddělení
ZUŠ B. Smetany a ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
10. 2. 2012 / ZUŠ Přeštice
Okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu
14. 2. 2012 / 18:00 / sál ZUŠ
Akordeonový podvečer - společný koncert akordeonového oddělení
žáků ZUŠ B. Smetany Plzeň a ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
17. 2. 2012 / kategorie A2 - 10:00 / kategorie C - 13:30 / 15. ZŠ Plzeň
Krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
28. 2. 2012 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
3. 3. 2012 / 16:00 / malý sál Měšťanské besedy Plzeň
Setkání dětských lidových muzik - vystoupí malá a velká dětská
lidová muzika Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
6. 3. 2012 / 16:00 / Káčko Dobřany
Přehlídka tanečního oboru - vystoupí žáci tanečního oboru
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Pranostika: Leží-li kočka v únoru na slunci, v březnu poleze za kamna.
Únor nás láká slunnými dny. Nenechme se příliš zmást, jaro je ještě daleko. Avšak s některými pracemi je třeba začít.
-	Přihrnujeme sníh pod keře a stromy, abychom oddálili rašení a dodali jim
vláhu.
-	Začínáme s prořezávkou starších stromů a řežeme rouby na pozdější roubování.
-	Za teplého dne stříkáme broskvoně proti kadeřavosti, angrešty proti padlí.
- Zastiňujeme kmeny stromů před slunečním zářením
-	Čistíme a vyvěšujeme ptačí budky a v chladných dnech přikrmujeme
naše pomocníky.
- Dokončujeme řez keřů.
-	Prohlédneme si kvetoucí lísky a potěšíme se prvními květy čemeřice,
sněženek, bledulí, krokusů a dalšími posly jara.
- Na konci února začínáme s řezem vinné révy.
-	Doma za okny vyséváme do truhlíků rajče a tu zeleninu, kterou jsme nestihli
v lednu. Používáme zásadně mořené semeno a propařenou zem. Pro jistotu
vzcházející rostlinky zalijeme Previcurem proti padání (plíseň).
- Nezapomínáme na přikrmování ptactva.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Pionýrská skupina v Dobřanech připravuje na 6. - 10. srpna 2012 denně
od 8:00 do 16:00 hodin příměstský tábor ve své klubovně v kasárnách.
Program: vycházky do přírody, výlety, soutěže, nové výtvarné techniky
Přihlášky do 15. 3. 2012 na tel. č. 603 112 996, nebo písemně na adrese
Libuše Nejedlá, Smrková 26, Plzeň, email: libuse.nejedla@seznam.cz.
Další informace o nás na www.dobrany.pionyr.cz.
Základní škola Dobřany,
okres Plzeň – jih

Oznámení
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1
stanovuji

zápis žáků do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2012/13
na den 9. 2. 2012 (čtvrtek) od 15 do 18 hodin.
Zápis se bude konat v budově I. stupně Základní školy,
Školní ulice 48 (u náměstí).
K zápisu se dostaví v doprovodu svého zákonného zástupce
děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
Při zápisu je nutno předložit:
vyplněnou žádost (k dispozici v MŠ či ve škole), občanský
průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte,
u cizinců: potvrzení o režimu pobytu
Pozn.: Pokud dítě nastupuje 1. září 2012 do 1. ročníku ZŠ Dobřany,
neboť již bylo u zápisu dříve a rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí do
ZŠ Dobřany, ale dítěti byl následně udělen (dodatečný) odklad školní docházky ředitelem ZŠ Dobřany, dítě nemusí znovu k zápisu.

V Dobřanech 4. ledna 2012
				

Mgr. Jaroslav Šedivý
ředitel školy

Zahradu většinou ještě pokrývá sníh. Ti nejpilnější zahrádkáři začínají
s přípravou pařeniště. Včas se zásobili hnojem, nejlépe koňským, sešlapali
ho ve vrstvě a prolili teplou vodou.
V dobře zakrytém pařeništi se za slunných dnů stane zázrak. Užitečné
bakterie se rychle namnoží a vyrobí tolik tepla, že ani studené noci nemohu
zničit pozdější výsev rané zeleniny. Kdo si ovšem nechce sám sazenice pěstovat, počká až budou na trhu.
Moniliová spála peckovin je houbovou nemocí, která napadá hlavně
peckoviny, částečně i jádroviny. K napadení dochází za vlhka již při teplotách od 5 do 13 °C, a to krátce před začátkem kvetení, při kvetení a i po
něm. Patogen napadá též zrající plody, listy a zejména plodonosné větvičky.
Napadené květy hnědnou a usychají. Z nich pak prorůstá mycelium do větévek. V místě přechodu zdravého a poškozeného pletiva se často vyskytuje
klejotok. Původce přetrvává v pletivech větví a v mumifikovaných plodech
a zjara se znovu šíří po rostlině a větrem a vodou je přenášen do okolí.
Nejčastěji jsou tak v poslední době poškozovány meruňky. Náchylné jsou
odrůdy : Velkopavlovická, Maďarská, Bergeron, Goldrich, Pinkot a další.
Fungicidní ošetření se provádí od počátku kvetení, zejména pak, jsou-li
předpověděny teplotní a vlhkostní podmínky, jak je výše uvedeno. Používá
se Horizon, Sporgan, Baycor, Talent pro meruňky, broskve, švestky, třešně
a višně. Kde se v minulosti choroba již vyskytovala, doporučujeme několikanásobné opakování.
Mnoho úspěchů přeje		
Český zahrádkářský svaz
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SPORT
NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM OKRESU PLZEŇ-JIH
SE STAL DOBŘANSKÝ SILÁK
Už potřetí hostily Dobřany slavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce. Ceny se rozdělovaly v několika kategoriích - nejúspěšnější sportovec
v kategorii dospělých, dorostenců a žáků, dále v kategorii družstev a ocenění obdrželi také trenéři a rozhodčí. O tom, že je o sportovní dění na Plzni
- jihu zájem, svědčil naprosto nabitý sál kulturního centra Káčko. Jak uvedl
starosta města Marek Sýkora, který převzal nad celým galavečerem záštitu,
pro Dobřany je ctí hostit takovouto prestižní akci. Vyhlašovatelem sportovní ankety byl Deník a agentura ČOK. Čtenáři Deníku rozhodli k našemu
velkému potěšení, že nejlepším sportovcem za rok 2011 se stal Antonín
Coufal z oddílu silového trojboje TJ Dobřany, nejúspěšnějším kolektivem
se stalo prvoligové družstvo žen národní házené Sokola Tymákov. Čtenářskou anketu Sportovní hvězda Deníku v okrese Plzeň - jih vyhrála národní
házenkářka TJ Přeštice Jitka Živná. Ocenění převzali i nejlepší sportovci v
kategoriích mládeže a masters. Pro ceny si na pódium přišli také nejlepší
trenéři a rozhodčí za rok 2011. Celý program bravurně odmoderoval Radek
Šilhan a o kulturní zpestření večera se postaraly zpěvačky Leona Šenková
a Monika Zagrebi. Bonbónkem pak bylo vystoupení Václava Kloudy, přeborníka ve footbagu.

kulturistickou soutěž, kde jsem skončil kolem 6. místa. První větší úspěch
se mi podařil v roce 2003 na Promil cupu, kde jsem skončil ve finále na
6. místě, a po 14 dnech proběhla ještě jedna soutěž, Pražský pohár, kde jsem
obsadil 3 místo. Jelikož jsem všechny přípravy hradil ze svých peněz a příprava na tyto dvě soutěže mě přišla na cca 60 tisíc, tak jsem usoudil, že bez
sponzorů v kulturistice nemůžu dál soutěžit. Jenže sponzora jsem neměl,
tak jsem se vrátil zpět k sil. trojboji. Kvůli práci jsem se pak přistěhoval do
Plzně. Ze soutěží jsem se znal s klukama z oddílu z Dobřan, a tak jsem je
oslovil a přihlásil se k nim.
Když se řekne silový trojboj, tak si pod tím laik, jako jsem já, představí nějaké tři disciplíny, při kterých se zvedají činky. Můžete objasnit, o jaké se jedná?
Trojboj má tři disciplíny: dřep, bench press (tlak vleže s činkou na lavici)
a mrtvý tah.
Jaký je Váš rekord?
Můj osobní rekord v trojboji z roku 2011 je 785kg. V jednotlivých disciplínách je to: dřep 285 kg, benč 237,5 kg a mrtvý tah 262,5 kg

Sportovec 2011 okresu Plzeň-jih
Jednotlivci – žáci: Kristýna Bulová, cyklistika (COPR TJ Přeštice),
dorost: Václav Šlehofer ml., hokejbal (TJ Snack Dobřany), dospělí: Antoním Coufal, silový trojboj (TJ Dobřany), masters: Jindra Zahálková, běh
a letní biatlon (TJ Keramika Chlumčany), družstva – st. žáci: TJ Příchovice, národní házená, dorost: TJ Přeštice, fotbal, dospělí: družstvo žen
Sokola Tymákov, národní házená, trenér roku: Václava Šmídlová, národní
házená (S. Tymákov), Stanislav Trnka, fotbal (TJ Přeštice), František Vlčnovský, judo (SO DDM Blovice), rozhodčí roku: Tomáš Chmelík (národní
házená) Jiří Křen (fotbal).

ROZHOVOR S ANTONÍNEM COUFALEM
– vítězem ankety Sportovec roku Plzeň – jih za rok 2011
Na úvod přijměte gratulaci k ocenění. Čekal jste tento titul v takové
konkurenci? Přece jenom silový trojboj není zrovna mediálně protěžovaný sport.
Děkuji za gratulaci. Hlavně jsem nečekal, že budu vůbec v nominaci na
sportovce roku, protože jsem se nepřihlásil sám, ale přihlásili mě kolegové
z oddílu. Takže když jsem vyhrál v kategorii jednotlivci roku, tak to pro mě
bylo pořádné překvapení. Máte pravdu, že silový trojboj mezi veřejností
není moc známý.

Dovedu si za takovými výsledky představit neskutečnou dřinu a specifický jídelníček. Nebo se pletu? Jak často trénujete a co všechno silák
jako vy spořádá?
V současné době jsem v přípravě na soutěž, tak trénuji 4x týdně. Jinak
mimo přípravu trénuji 3x týdně a o víkendu se snažím chodit na bazénu.
Dříve jsem se snažil dodržovat kvalitnější stravu tak, že jsem si hlídal příjem bílkovin a sacharidů na den. Poslední 2 roky už to tolik neřeším a klidně
si dám klobásku a pivo. Jím asi 5x denně.

Vy jste měl ale celkem pestrou sportovní kariéru, než jste se dostal
k silovému trojboji. Jestli se nepletu, tak jste začínal na Karlovarsku.
Čím vším jste si prošel, než jste zakotvil v Plzni a stal se členem oddílu
silového trojboje tady v Dobřanech?
Asi v 9 letech jsem první zkušenost se sportem získal v oddíle Škoda
Ostrov, kam jsem chodil do oddílu řecko-římského zápasu. To mi vydrželo
do 18ti let. Potom ale v roce 1989 bohužel oddíl zrušili z nedostatku financí.
V průběhu mého působení v zápasnickém oddíle jsme museli také trénovat
s činkami. Takže po rozpadu zápasnického oddílu jsem už u činek zůstal
a začal jsem přemýšlet, že bych se chtěl věnovat sportovní kulturistice.
V roce 1993, když jsem přišel z vojny, tak jsem začal chodit cvičit do „fitnessu“ a cvičil jen sám pro sebe, protože v té době nebyl nikdo, kdo by nám
poradil s přípravou na kulturistické závody. Ale v práci jsem potkal kolegu,
který se věnoval silovému trojboji, a ten mě zlákal k tomuto sportu. Takže
jsem asi v roce 1996 jel na první soutěž v sil. trojboji, ale přesto jsem pořád
tíhnul ke kulturistice. A tak jsem se po 3 letech mohl poprvé připravit na

Jakých dosavadních výsledků jste v této sportovní disciplíně dosáhl
a jaké máte cíle do budoucna?
28. 1. 2012 nám začaly jarní soutěže, kterých se zúčastním. Chtěl bych
dosáhnout v trojboji nejméně 800 kg a na MČR-BENČ 250 kg. Ale záleží
na mnoha okolnostech. Snad se mi to povede.
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Co byste poradil dnešním mladým klukům, kteří se chtějí věnovat
podobným sportům?
Já myslím, že nejsem odborník, abych mohl radit začínajícím sportovcům, ale je určitě nutná píle a sebekázeň. A hlavně vydržet, když se výsledky nedostaví za tři měsíce.
Přeji vám tedy, abyste ve zdraví dosáhl všech vysněných cílů, a zároveň bych vám popřál třeba i nějakého sponzora.
S Antonínem Coufalem si povídal Miroslav Bukovjan.

SPORT
TJ DOBŘANY - ODDÍL
BADMINTON

Vážení čtenáři Dobřanských novin, příznivci sportu a badmintonu zvlášť, dovolte,
abychom Vás seznámili s vyhodnocením série „Otevřených turnajů badmintonu pro děti – 2011“ podpořených z Grantového dotačního titulu města
Dobřany 2011. Pro veřejnost se konaly tyto turnaje:
„Radbuza Cup“ - 5. 2. 2011 – pro děti do 13 let, celkový počet zúčastněných dětí 34, z toho 18 chlapců a 16 děvčat, zúčastnily se i děti ze Sokola
Doubravka, Bílé Hory Plzeň, Slovanu Karlovy Vary, Českých Budějovic,
Proseka z Prahy, Polabin u Pardubic a Baníku Most.
„O pečeť purkmistra města Dobřan“ - 21. 5. 2011 – pro děti do 15 let,
celkový počet zúčastněných dětí 31, z toho 20 chlapců a 11 děvčat, zúčastnily se i děti ze Sokola Doubravka, Bíle Hory Plzeň, Slovanu Karlovy Vary,
Českých Budějovic, Proseka z Prahy - za Radu města Dobřan turnaj zahájila MUDr. Jitka Šebestová.
„Rodič a žák“- 18. 6. 2011 – pro děti do 15 let a jejich rodiče, celkový
počet zúčastněných 48, z toho dětí 24, 14 chlapců a 10 děvčat, zúčastnili se
i děti a rodiče ze Sokola Doubravka, Bílé Hory, Vlaštovky Plzeň a Karlových Varů.
„Mikulášský turnaj“ - 3. 12. 2011 – pro děti do 15 let, celkový počet
zúčastněných dětí 20, z toho 11 chlapců a 9 děvčat, zúčastnily se i děti
z Chlumčan a Vlaštovky Plzeň, hrály se dvouhry.
Otevřené turnaje byly pořádány pro děti z Dobřan, Šlovic, Vodního Újezda. Těchto otevřených turnajů se účastnily i děti z Plzeňského a Karlovarského kraje a z dalších měst a obcí celé České republiky, což významně
přispělo k propagaci města Dobřany.
Hrálo se v těchto kategoriích : smíšená čtyřhra, dvouhra chlapci, dvouhra
dívky, čtyřhra chlapci a čtyřhra dívky, vyřazovacím způsobem na 1 porážku, poražení v 1. kole dvouher hráli ještě další zápas o pořadí a ve všech
kategoriích o 3. místo.
Každý účastník turnaje obdržel občerstvení a diplomy a vítězové na 1. až
3. místě medaile či poháry a věcné ceny, vše spolufinancované z grantového
programu města Dobřany.
Přínosem těchto turnajů bylo obohacení kulturního a společenského života obyvatel a veřejnosti ve městě Dobřany a jeho místních částech Šlovicích
a Vodním Újezdu, propagace veřejně prospěšné činnosti TJ Dobřany, oddílu badmintonu a zejména města Dobřany.
Za pořadatele badmintonového oddílu TJ Dobřany
Ing. Václav Darda, Zdeněk Linda a Ing. Josef Malý

ad b) 	účast 45 (24 chlapců, 21 dívek), zastoupení hlavních krajů
(Radotín, Prosek, Kladno), hrány všechny disciplíny (D-D, DCH, Č-D, Č-CH, mix)
Dílčí výsledky:
Dvouhry: dívky: 1. Typitová Tereza - So Radotín
			
2. Vacková Adéla - So Radotín
			
3. Bartová Rosalie - Polabany-Pardubice

Dvouhry: chlapci: 1. Šercl Jonatán - So Radotín
			
2. Viktora Jan - Sokol Doubravka
			
3. Mráz Šimon - Sokol Doubravka

PODPOŘENO
Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU
MĚSTA DOBŘANY

BADMINTON ŽACTVA

Od hodnocení v listopadu byla činnost zaměřena na 2 hlavní turnaje:
a) náborový turnaj do 15ti roků v rámci kraje, tzv. „Mikulášský“,
a to 3. 12. 2011
b) populární turnaj U13, celorepublikový, známý jako „Radbuza cup“
Oba turnaje byly zaměřeny k přípravě na krajský přebor 24. 3. 2012.
Nyní několik poznatků:
ad a) účast 20 (11 chlapců, 9 dívek), hrály se jen dvouhry.
Nejlepší výsledky:
1)
Linda Martin – TJ Dobřany
2)
Lomdgráf Martin – BKV Plzeň
3)
Marek Vladimír – TJ Dobřany

Odměnou nám byly dobré sportovní zápasy ohodnocené pěknými cenami. Turnaj byl dobrou přípravou na krajskou kvalifikaci – přebor v březnu. Sezonu pak ukončí oddíl v květnu obdobným turnajem jako „Radbuza
cup“, známým pod názvem Purkmistr.
indar
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SPORT / Z OKOLNÍCH OBCÍ
TJ SNACK DOBŘANY - ODDÍL HOKEJBALU

Muži:
S novým rokem zahájili hokejbalisté TJ Snack Dobřany přípravu na jarní
část sezony. Nejdříve přichází na řadu neoblíbené nabírání fyzické kondice,
kdy spolu s týmem dorostu absolvují hráči 3 tréninky týdně. Jednou týdně
mají k dispozici i halu, a tak je fyzická příprava opravdu pestrá. Poté přijde
na řadu i herní část přípravy a již začátkem března začínají boje o ligové
body, které největší Šneci absolvují kromě úvodního dvojkola výhradně
na domácím hřišti v Dobřanech. Na jaře by tak měli usilovat především
o výhodnou pozici pro play-off.
Bc. Vlastimil Lokajíček
Mládež:
Mladí hokejbalisté zahájili přípravu na jarní fáze soutěží ve svém areálu
pod nádražím již 3. ledna. Vzhledem k nevyzpytatelnému počasí využíváme též sportovní halu, ale převážnou část absolvujeme venku. Koneckonců

hokejbal je převážně venkovní sport, při zápasech také nikdo nikdy neví,
zda bude hezky či přijde nějaká meteorologická spoušť. Extraligový mladší
dorost trénuje 3x týdně a žáci mají možnost trénovat 2x v týdnu. Hrubou
kondiční část jsme zakončili třídenním soustředěním v našem areálu, o pravidelnou teplou stravu a pitný režim se postaral p. Josef Hájek, za což mu
jménem klubu patří dík.
Věříme, že se kluci s tréninkovými dávkami slibně popasovali (a ještě popasují) a všichni z toho v jarní části budeme profitovat. Domluveny
budou i přátelské zápasy v rámci herní fáze přípravy. Mistrovské zápasy
začínají dorostencům i žákům začátkem března. Termíny domácích zápasů
budeme opět aktualizovat městským rozhlasem a předběžný rozpis všech
mládežnických týmů TJ Snack Dobřany najdete na klubových internetových stránkách www.snackdobrany.websnadno.cz.   
Nadále probíhá nábor žáků. Info najdete též na výše uvedených stránkách.
Václav Šlehofer

OBECNÍ BÁL VE VSTIŠI
Zastupitelé srdečně zvou 18. února od 20 hod. do KD ve Vstiši.
Hraje osvědčený orchestr Oty Hellera.
V doprovodném programu se představí zpěvačka Karolína Tothová
za doprovodu Tomáše Impellizzeriho. Oba jsou nyní studenty konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze a absolventi ZUŠ v Dobřanech.
Před půlnocí nás probudí Dobřanské bábinky.
Dámská volenka a tombola budou též.
Na bále se nebude kouřit.
Vstupenky v ceně 100 Kč možno zakoupit na OÚ Vstiš, případně
zamluvit na e-mailu kultura@vstis.cz
Dne 11. února 2012 se promítá

VIDEOKRONIKA VSTIŠ 2011
v Kulturním domě ve Vstiši od 18 hodin.
Připravena FOTOTOMBOLA. Vstup dobrovolný.
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
11. února 2012
KOUZLO ZIMNÍHO LESA
Akci pořádá odbor KČT Baník Líně na pěších trasách
12, 18, 24 a 33 km. Start od 8,00 do 10,15 hod. na
nádraží ČD v Hořovicích. Cíl do 16,00 hod. tamtéž.
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,41 hod. do Hořovic
/z Plzně v 9,08/.
18. února 2012			
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme vlakem ve 12,29 do Chlumčan. Půjdeme do Dnešic, Černotína, Vstiše a Dobřan. Délka vycházky 13 km.
25. února 2012		
Z DOBŘAN DO PLZNĚ
Sejdeme se v 9,00 hod. u „kulaťáku“. Půjdeme přes Šlovický vrch, přejdeme na Vysokou a do Čižic. Červená turistická značka nás dovede
přes Štěnovice do Plzně – Černic a odtud se vrátíme vlakem do Dobřan.
Délka vycházky 15 km.
3. března 2012			
KLATOVSKEM
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. do Klatov. Půjdeme ke kostelu sv. Anny a
dále přes Beňovy, Lomec, Loretu do Týnce. Další cesta nás povede přes
Horní Lhotu do Neznašov. Vlak do Dobřan odjíždí v 16,24 hod. Délka
vycházky 15 km.
6. března 2012		
STARÝ PLZENEC - RADYNĚ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,41 hod. do Plzně a pak nás MHD doveze do Černic. Půjdeme na hrad Radyni, sestoupíme do Starého Plzence, kde se seznámíme s historií města, a vrátíme se do Dobřan. Délka
vycházky 12 km.
10. března 2012		
HORNOBŘÍZSKÝ PUCHÝŘ
Akci pořádá KČT TJ Tatran Třemošná na trasách 5 – 50 km. Start Masarykova základní škola v Horní Bříze od 7,00 hod., cíl tamtéž.
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. z Dobřan do Horní Břízy /z Plzně 8,17/.

BOTANICUS OSTRÁ NAD LABEM

Historické centrum řemesel a umění najdete v Ostré nedaleko Lysé nad
Labem a během prohlídky se seznámíte s ukázkami tradičních řemesel: dráteníka, hrnčíře, provazníka, mýdlaře, svíčkaře či papírníka. Jejich výrobky si můžete zakoupit na středověkém tržišti a po tom velkém mumraji
můžete nechat odpočinout svým smyslům v rozsáhlých bylinných zahradách. Otevírací doba: duben, květen, červen, září a říjen 10:00 – 16:00 h,
červenec a srpen 10:00 – 17:00 h, vstupné: dospělí 99 Kč, děti, studenti,
důchodci 60 Kč
Historické slavnosti
Ve dnech speciálních slavností můžete kromě doprovodného programu
sokolníků, divadel, dobové hudby a tance spatřit i práci našich řemeslníků. Řadu řemesel si můžete sami vyzkoušet. Vstupné během Historických
slavností: dospělí 199 Kč, děti do 15 let 65 Kč, studenti, důchodci 100 Kč,
rodinné vstupné (2 děti + 2 dospělí) 440 Kč
V celém areálu platí měna groš, kterou si můžete směnit v pokladně Historického centra řemesel a umění. Směnný kurz: 1 groš = 10 Kč, další info
na www.botanicus.cz
Historické slavnosti v roce 2012:
26.května Slavnost medu a perníku, 21.července Letní slavnost staročeské kuchyně, 25.srpna Den cirkusu, klaunů a loutek, 15.září Den piva a vína,
22.září Festival sklizně.

MĚSTO PÍSEK

Písek je považován za jedno z nejhezčích měst u nás. Město, kde se
v dokonalém geniu loci kloubí historie – Kamenný most, Městská elektrárna, Zemský hřebčinec – s moderní současností – městská galerie Sladovna,
nové cyklotrasy kolem řeky Otavy a v Píseckých horách.
Každý návštěvník si v Písku najde své. Milovníci klidu a přírody odpočinek v přírodních lokalitách bezprostředně navazujících na Písek, milovníci
historie a kultury řadu památek a velké množství kulturních akcí, rodiny
s dětmi řadu nových dětských hřišť. Pro návštěvníky Písku každoročně
nejen město připravuje celou řadu akcí. Turistická sezona r. 2012 byla v
Písku vyhlášena rokem filmu. Vedle akcí věnovaných tomuto tématu se
však v Písku bude konat opět řada akcí tradičních.

zdroj: www.icpisek.cz

Využijte naší nabídky a udělejte něco pro své zdraví. Těší se na Vás
vedoucí vycházek. Doporučujeme nahlédnout do vývěsní skříňky KČT
u komerční banky, není-li změna programu.
Výbor KČT Vám přeje mnoho příjemných zážitků.

Přehled některých akcí v roce 2012
22. 4. Dřevorubecký závod TIMBERSPORTS, 11.–13. 5. Cipískoviště,
25.–27. 5. Šrámkův Písek, 1.–2. 6. Duhové divadlo, 8.–10. 6. Městská slavnost, 19.–23. 6. Mistrovství světa v hokejbale, 30. 6. Neckyáda, 3.–10. 8.
Festival nad řekou, 22.–26. 8. Mezinárodní folklorní festival a další.
Další akce a informace o cestovním ruchu regionu Písecka najdete na
www.pisek.eu.
/část textu převzata ze zdroje KAM po Česku/
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INZERCE
Loma Systems s. r. o.
U Lomy 1069
334 41 Dobřany

Tel. +420 377 183 810
Fax: +420 377 183 820
V současné době hledáme uchazeče na pozici:

Teamleader
Požadavky:
●
●
●
●
●

SŠ/SOU
praxe ve vedení kolektivu
uživatelská znalost práce s PC
částečná znalost AJ výhodou
spolehlivost

Náplň práce:

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9:00 – 12:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:

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

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






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







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

Každodenní řízení a správa:
● výrobních teamů
● strojního zařízení a ostatních zařízení závodu
● hospodaření s materiálem, sklady
● dodavatelů materiálu a komponent
●	plnění požadavků kvality, ochrany živ. prostředí,
		 bezpečnosti práce, péče o zaměstnance
●	plnění požadovaných parametrů výroby
		 (výkon, včasnost, skladové zásoby, úspory)
● realizace akčních plánů, projektů

Elektrotechnik
Požadavky:
●
●
●
●
●
●
●

SŠ/SOU v oboru elektro
praxe v elektrotechnice výhodou
znalost práce s měřícími přístroji
uživatelská znalost práce s PC
částečná znalost AJ výhodou
spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost
samostatnost

Náplň práce:

● mechanická a elektrická montáž rozvaděčů, panelů a zdrojů
● zodpovědnost za hlídání skladových zásob

Nabízíme:
●
●
●
●
●
●

práci v příjemném kolektivu
prostředí nového závodu
zázemí stabilní zahraniční společnosti
závodní stravování
1 směnný provoz
týden dovolené navíc

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

12

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

INZERCE

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

ÚNOR - BŘEZEN 2012
ÚT

7. 2.

ST

8. 2.

9 - 12

ÚT

14. 2.

9 - 12

ST

15. 2.

14 - 17

PO

20. 2.

14 - 17

ST

29. 2.

14 - 17

14 - 17

PÁ

2. 3.

14 - 17

PO

5. 3.

14 - 17

ST

7. 3.

PÁ

9. 3.

ÚT

13. 3.

9 - 12
14 - 17
9 - 12

ST

14. 3.

14 - 17

PO

19. 3.

14 - 17

PO

26. 3.

14 - 17

ČT

29. 3.

14 - 17

PÁ

30. 3.

9 - 12

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.
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INZERCE
Galanterie, prodej
a servis mobilů v Dobřanech
Najdete nás na adrese Lipová 198
nebo na telefonním čísle 737 602 040.
Přijďte se k nám podívat a vybrat si
z vln, přízí nebo z mobilů
a jejich příslušenství.
Těšíme se na Vás.
ŘÁDKOVÁ INZERCE
►	Prodám byt 1+1 v panelovém domě v Dobřanech, ul. Loudů, 4.
patro, byt před rekonstrukcí. Cena dohodou. Tel.: 608 367 190,
e-mail: Andreasova.S@seznam.cz.
►	Učitelka českého jazyka nabízí doučování tohoto předmětu (100Kč/
hodinu). Tel.: 777 991 272, 724 238 429.
►	Prodám byt 1+1 v Dobřanech, panel, 4. p., tel.: 723 310 414.
►	Prodám byt v OV 4+1, 80 m2, v ulici Loudů 848, cena 1 490 000,Kč. Tel.: 606 861 578

VÝZNAMNÁ UDÁLOST!

PENZINÍ REFORMA BYLA SCHVÁLENA V CELÉM ROZSAHU
Stávajícímu penzijnímu připojištění zbývá poslední rok života,
pak tu bude nové spoření.
• Dochází ke změně výše státního příspěvku
• Ruší se možnost výplaty až 50% naspořených peněz po 15 letech
• Dochází k omezení možností výběrů peněz
• Zavádí se poplatky
• Ruší se garance
Pokud si budete chtít zachovat stávající podmínky spoření,
je nejvyšší čas na sjednání smlouvy!
Kontakt: Kliment Granec, Alšova 923, Dobřany, tel.: 737 553 190,
377 972 534, e-mail: k.granec@seznam.cz

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

S E RV I S
CHLAZENÍ
Antonín DANIA
Spojovací 827		
Dobřany 334 41

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

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

čtvrtek
pátek

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa		
Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

MUDr. Viola Gottwaldová

kontakt: 377 972 274
úterý
13.00 - 16.00
čtvrtek
8.00 - 12.00

Sběrný dvůr Dobřany

ul. Plzeňská
Provozní doba:
pondělí
středa, pátek, neděle 9.00 - 13.00

7.15 - 17.00

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Triumfa s.r.o.

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Kostel sv. Víta
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9.00 - 12.15

Gynekologie

12.00 - 15.00
8.00 - 11.00

13.00 - 16.00

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

Cestovní agentura

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

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

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 10.00

12.30 - 17.00

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

- prodej zájezdů smluvních CK

Praktický lékař pro děti a dorost

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Stromořadí 956, Dobřany
kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
pondělí, středa
7.30 - 11.00
úterý
13.00 - 15.00
čtvrtek
7.30 - 11.00
pátek
7.30 - 10.00
Návštěvní služba dle domluvy.

Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.30
pátek
9.00 - 12.30

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Městská knihovna

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail:
knihovna@dobrany.cz (A. Sloupová) - dětské oddělení
umnerova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé, region
satrova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7.30 - 12.00
úterý
7.30 - 11.00
středa
7.30 - 12.00
pátek
7.30 - 11.00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9.00 - 11.00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8.00 - 17.00
úterý
8.00 - 11.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

MUDr. J. Kilian

čtvrtek
14.00 - 17.00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková
středa

Česká pošta

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

Kožní ambulance

MUDr. Alena Špidlenová

zdravé děti
11.00 - 14.30
15.00 - 18.00
11.00 - 14.00
10.00 - 13.00

Ordinace pro infekční nemoci i pro dospělé
úterý
12:00 - 13:00
čtvrtek
14:00 - 15:00
Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.

MUDr. Jitka Šebestová

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

MUDr. Jana Formánková

kontakt: 377 972 535
pondělí		
7.30 - 17.00
úterý		
7.30 - 14.30
středa		
7.30 - 12.30
čtvrtek		
7.30 - 16.30
pátek		
7.00 - 12.00

MUDr. Leona Hrbáčková

kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý		
7.30 - 16.30
středa - pátek		
6.30 - 13.00

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00
úterý
středa - pátek

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
7.30 - 12.15
úterý
7.30 - 12.00
čtvrtek, pátek
7.30 - 12.00

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124

ORL ordinace (zdravotní středisko)

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

12.00 - 14.00
7.30 - 18.00
7.30 - 14.00
7.30 - 10.30

Veterinární ordinace

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.

13.00 - 16.00

kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

MVDr. Drahomíra Jeroušková

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9.00 - 11.00
čtvrtek
16.00 - 18.00

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, Dobřany
kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí - pátek
9.00 - 12.00
16.00 - 18.00

KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Láska je láska

Signál

Stud

10. 2. 2012 v 1700 hodin

17. 2. 2012 ve 2000 hodin

22. 2. 2012 ve 2000 hodin

(ČR, romantická komedie, přístupný)

(ČR, komedie, 115 min, přístupný)

(VB, drama, 101 min, přístupný od 18 let, titulky)

Maruška (Aneta Krejčíková) žije se svým dědečkem
Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou lásku. To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Vlastimil (Petr Nárožný). Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku (Eliška Balzerová). Honza je Maruščin
soused i nejlepší kamarád. Je přistižen svou matkou
Zdenou (Simona Stašová), jak se líbá v autě s mužem.
Úspěšná manažerka se však nehodlá smířit se synovou
orientací. Honzův táta Karel (Ondřej Vetchý) je bývalý ligový fotbalista, dnes už jen údržbář na stadionu.
Nečekaným propletením osudů všech hlavních hrdinů
vznikne spousta humorných, absurdních i dojemných
situací, okořeněných jemnou nadsázkou a ironií.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu
odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli
prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci
nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí
o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku,
na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech povolených
i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos
s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich
vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají...
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Hlavní hrdina Brandon (Michael Fassbender) je úspěšný a finančně zajištěný mladý muž žijící v současném
New Yorku s absolutními možnostmi. I přesto, že jeho
sociální status je velmi vysoký, Brandonova vnitřní
spokojenost a svoboda jsou deformovány do sexuální
závislosti a společenské i osobní frustrace.
Vstupné: 80 Kč

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D
10. 2. 2012 ve 2000 a 11. 2. 2012 v 1700 hodin
(USA, akční sci-fi, 136 min, přístupný, dabing)

Neobyčejná příležitost proplout vesmírem kultovní ságy Star Wars v jedinečné 3D verzi je tu! Prožijte
Hvězdné války na vlastní kůži!
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Šmoulové 3D
12. 2. 2012 v 1500 hodin
(USA, animovaná i hraná komedie, 102 min, přístup., dab.)

Vstupné: 130 Kč

Speciální jednotka
11. 2. 2012 ve 2000 hodin
(Francie, akční, 110 min, přístupný od 12 let, titulky)

Kontroverzní novinářka Elsa (Diane Kruger) působící
v Afghánistánu je unesena členem Talibanu. Zpravodajská služba odhalí, že se Elsa nachází ve vesnici na
hranici s Pákistánem. Šestičlenná speciální jednotka
je vyslána do nebezpečné oblasti, kde vládnou rebelové. Záchrana Elsy je úspěšná. Nejtěžší část mise ale
všechny teprve čeká: útěk z Pákistánu a přechod přes
divoké a pusté hory Hindúkuš s nelítostnými pronásledovateli v zádech...                Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

25. 2.  v 1700 hodin a 26. 2. 2012 v 1500 hodin
Po delší odmlce přichází do našich kin film určený
skutečně dětskému publiku a plný prvků dětské
fantazie. Podaří se mu navázat na úspěšnou
tradici československého filmu pro děti a mládež?
Příběh vypráví o tom, co se stane, když se ve městě
objeví modrý tygr. Středobodem všeho dění je
trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická
zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva
kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně
mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím
papouškem a svými svéráznými rodiči v podání
Báry Hrzánové a Jana Hartla. Když se ambiciózní
starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby
na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť,
přímo na křižovatce se objeví tajemný modrý tygr.
Ten se s dětmi vydá na magickou cestu záchrany
jejich jedinečného světa. Přijďte do kina KÁČKO
Michal Šašek
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Mupeti
18. 2. 2012 v 1700 a 19. 2. 2012 v 1500 hodin

Rvačka dvou dětí na hřišti. Nateklé rty, vyražené
zuby... Rodiče „oběti“ pozvali na návštěvu rodiče
„útočníka“, aby vyplnili pojistnou událost a vše v klidu
vyřešili. Přátelské žertíky zprvu vysoce civilizovaných
lidí se postupně mění v masakr, kterému nikdo z nich
neunikne. Příběh odhaluje to, co je politicky korektní,
a ukazuje, že pod pozlátkem je mnoho krutosti.
Vstupné: 90 Kč

Cesta na tajuplný ostrov 3D

Muž na hraně

17. a 24. 2. 2012 v 1700 hodin

18. 2. 2012 ve 2000 hodin

(USA, dobrodružný, 94 min, přístupný, dabing)

(USA, thriller, 102 min, přístupný od 12 let, titulky)

(Francie/Německo/Polsko, komedie/drama, 79 min, přístupný od 15 let, titulky)

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

(USA, thriller, 101 min, přístupný od 12 let, titulky)

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Míček Flíček

Modrý tygr

Walter, největší fanoušek Mupetů na světě, jenž je
na dovolené se svými přáteli Garym (Jason Segel)
a Mary (Amy Adams) z amerického Maloměsta, odhalí
zákeřný plán ropného magnáta Texe Richmana (Chris
Cooper), který se chystá srovnat se zemí Mupetí divadlo a těžit ropu, nedávno objevenou přímo pod tímto
bývalým působištěm Mupetů. Aby Walter, Mary a Gary
mohli zorganizovat největší televizní mupetí maraton
v dějinách a pokusili se tak získat deset milionů dolarů, potřebných na záchranu divadla, musejí společně s
Kermitem nejprve znovu sjednotit všechny Mupety.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

15. 2. 2012 ve 2000 hodin

24. 2. 2012 ve 2000 hodin

DIVADLO PRO DĚTI

TIP MĚSÍCE

(USA, rodinná komedie, 110 min, přístupný, dabing)

Bůh masakru

Den zrady

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Dobřanské listy odeslány do tisku 3. 2. 2012

25. 2. 2012 v 1500 hodin

Vstupné: 60 Kč

Jack a Jill
25. 2. 2012 ve 2000 hodin
(USA, komedie, 91 min, přístupný, titulky)

Jack a Jill je komedie, jejímž hlavním hrdinou je Jack
Sadelstein (Adam Sandler), úspěšný vedoucí losangeleské reklamní agentury s krásnou ženou a milými dětmi, který se každoročně obává jediného: Dne
díkůvzdání, kdy ho navštěvuje jeho dvojče a sestra Jill
(taktéž Adam Sandler).
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Křtiny
29. 2. 2012 ve 2000 hodin
(Polsko, drama, 86 min, do 12 let nevhodný, titulky)

Vstupné: 90 Kč

Železná lady
2. a 3. 3. 2012 ve 2000 hodin
(USA, thriller, 110 min, přístupné od 15 let, titulky)

Margaret Thatcherová (Meryl Streep), neobyčejná
a všestranná žena, která dokázala, že vysoká politika
není jen výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska. Svým nekompromisním přístupem k politickému,
ale i osobnímu životu získala přezdívku Železná lady.
Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení
v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost
a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický
vliv a moc.                            Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz
> telefonicky:739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00) nebo
377 972 725 (po-pá 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00)
Cena obsahuje příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241 ze
dne 14. 4. 1992 o státním fondu ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie.

