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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
přiznám se, že snad ještě nikdy nebylo tak těžké psát o náladě měsíce,
který zachycujeme v tomto vydání listů. Pocit z tohoto čísla je mimořádně
rozporuplný. Už jen to, že jsem podlehl tlaku a dovolil, aby se na titulce
objevila aktivita, které se silně účastním.
Přitom bylo období od minulého sloupku ve znamení především velkého smutku z neštěstí, která se v našem městě odehrála. K životu kluka na
venkově jistě vždy patří pronikání do zakázaných koutů, doteď na podobná
dobrodružství rád vzpomínám, ale vše má mít svou míru.
Dva zranění hoši, to je přece jen příliš. Člověk pak strašně často myslí
na to, zda je to jen mimořádná smůla. Jestlipak náhodou nelze nějak bránit
tomu, aby v dnešní době, která tolik lpí na pocitu bezpečí, se děti vyvarovaly
tak ohrožujícího jednání.
Měl by být třeba ve škole nějaký předmět „Bezpečné chování“? Pomohla
by osvěta tady v listech? Není to tím, že své děti tak moc chráníme, že ztratí
instinkty a jsou bez nás neopatrné? Podobné otázky jsou nepříjemné a drásající. Pohodlnější – šosácký – způsob je hledat vinu leckde, brát to vše jako
senzaci, jako další díl přiblblé telenovely, budovat si pocit, že nám se to stát
nemůže, my jsme přece kofři…
Nesoudím, co je lepší, něco mi ale říká, že právě druhý přístup je z dlouhodobého hlediska nebezpečnější!
Martin Sobotka

ZAČALA DRUHÁ ETAPA REKONSTRUKCE
ULICE STROMOŘADÍ

Dne 2. dubna 2012 byly zahájeny stavební práce na akci „Dobřany –
Rekonstrukce MK ul. Stromořadí, Nová, Široká, Chlumčanská a Hornická
2. část – Dobřany, rekonstrukce MK ul. Stromořadí – II. etapa, ul. Nová“.
Jedná se o největší investiční akci města Dobřany v tomto roce v rozsahu
výše investice v celkové hodnotě více jak deset milionů Kč (veškeré náklady stavby hradí město Dobřany). Jak celý název napovídá, rekonstruován
bude úsek ulice Stromořadí od restaurace W-klub až po Křižovatku ulice
Stromořadí - Nová (u zdravotního střediska) včetně ulice Nová až ke kruhovému objezdu na tř. 1. máje.
Investorem stavby je tedy město Dobřany ve spolupráci s vlastníky ostatních inženýrských sítí (plyn, elektrická energie, telefonní vedení), generálním dodavatelem stavby je společnost STRABAG, a.s., vybraná v rámci
veřejné soutěže, veřejného výběrového řízení.
Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace včetně chodníků
a inženýrských sítí, která povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
a bezpečnosti chodců v daném úseku komunikace, ke zvýšení estetického
vzhledu uvedeného veřejného prostoru a větší funkčnosti všech veřejných
inženýrských sítí.
Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap. První etapou je místní
komunikace Stromořadí v úseku od křižovatky s ulicí Široká až po křižovatku s ulicí Nová. Veškeré práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace. Předpokládaný termín realizace první etapy je od 2. 4. 2012 do
30. 9. 2012. Druhou etapou je místní komunikace v ulici Nová v úseku
od kruhového objezdu na tř. 1. máje po křižovatku s ulicí Stromořadí. I zde
budou práce probíhat za úplné uzavírky komunikace. Předpokládaný termín
realizace druhé etapy je od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012.
Město Dobřany ve spolupráci se všemi dodavateli stavby se dopředu
omlouvá obyvatelům města za případné dopravní komplikace a obyvatelům či majitelům nemovitostí přímo sousedících se stavbou pak za
zhoršené podmínky v okolí stavby. Tito majitelé byli o realizaci stavby
včas vyrozuměni dopisem ze strany generálního dodavatele stavby. Přístup k sousedním nemovitostem bude řešen individuálně po dohodě se
stavbou.
Marek Sýkora, starosta města
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MĚSTO NENÍ VLASTNÍKEM BÝVALÉHO
OBJEKTU STÁTNÍHO STATKU!

Město Dobřany, jak by se možná řada obyvatel města mohla domnívat,
není a nikdy nebylo vlastníkem rozestavěných objektů bývalého Státního
statku Přeštice, středisko Dobřany, tedy panelových skeletů, nacházejících
se vlevo za železničním viaduktem ve směru ven z města po komunikaci
II/180 vedoucí na silniční přivaděč Plzeň - Klatovy.
Tuto informaci je důležité zmínit v souvislosti s nešťastnou událostí zranění nezletilého chlapce, který si v uvedeném objektu spolu se svými kamarády hrál. Vlastníkem je soukromá společnost, která odkoupila objekty od
původního správce majetku zkrachovalého státního statku. Tato společnost
měla jako záměr v době před ekonomickou recesí postavit z těchto objektů
obrovskou ubytovnu pro zahraniční dělníky, čemuž se podařilo ze strany
města Dobřany zabránit.
Díky významné roli vedení města byl tento objekt několik dnů po uvedené nešťastné události zakoupen jinou soukromou dobřanskou společností, která z objektu vybuduje svoje sídlo a další nezbytné prostory pro svůj
rozvoj. Tato společnost ihned objekt, respektive pozemek s ním spojený,
zabezpečila. V tuto chvíli je třeba novému vlastníkovi objektu popřát, aby
jej co nejdříve dostavěl (objekt má stále platné stavební povolení z počátku
devadesátých let minulého století) a výrazně tak přispěl k lepšímu vzhledu
okolí při vjezdu do našeho města ve směru od Plzně.
Obdobně tak v souvislosti s výše uvedenou nešťastnou událostí opět znovu jménem města Dobřany, tak jako tomu bylo v článku v loňském listopadovém čísle Dobřanských listů, apeluji na rodiče nezletilých dětí, aby se
opravdu více zajímali o to, co dělají jejich děti ve svém volném čase. Jak se
ukazuje, je to důležitější více, než si myslíte...
Marek Sýkora, starosta města

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V DOBŘANECH

Vážení občané,
s účinností od 16. 4. 2012 dochází k úpravě provozní doby Městského
úřadu Dobřany.
Rádi bychom, aby tato změna byla pozitivní změnou jak pro občany
– návštěvníky úřadu, tak pro samotnou práci úředníků. Provozní doba se
nově výrazněji rozděluje na tzv. úřední dny (pondělí a středa), kdy jsou
zaměstnanci města připraveni přijímat podání občanů a věnovat se jejich
problémům osobně. V ostatních dnech (úterý, čtvrtek a pátek) úředníci
zpracovávají přijatá podání, provádějí místní šetření či navštěvují povinná
školení nebo porady a může se stát, že nejsou k zastižení ve své kanceláři.
Proto je nejvýhodnější navštěvovat úřad v úředních dnech, z tohoto důvodu
také bude provozní doba v pondělí prodloužena do 18 hodin. Doba čerpání
přestávky na oběd zůstává nezměněna, tj. mezi 11.15 a 12.00 hod.
Provozní doba Městského úřadu Dobřany od 16. 4. 2012:
Úřední dny:
Pondělí
7.15 - 18.00
Středa
7.15 - 17.00
Ostatní dny:
Úterý
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 14.30
8.00 – 14.30
8.00 – 13.00

Městský úřad nabízí navíc možnost sjednat si telefonicky s konkrétním
úředníkem i jiný termín návštěvy úřadu, než v provozní době.
Bc. Marek Sýkora, starosta Města Dobřany
Ing. Jiřina Beranová, tajemnice Městského úřadu Dobřany

ZPRÁVY Z RADNICE
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

Občanské průkazy a změna trvalého pobytu
Od 1. 12. 2011 Městský úřad Dobřany nevyřizuje občanské průkazy.
Požádat o občanský průkaz je možné pouze na obecních úřadech s rozšířenou působností. Pro občany Dobřan jsou těmito nejbližšími úřady
MěÚ Stod, Sokolská 566, MěÚ Přeštice, Husova 465 a Magistrát města
Plzně, náměstí Republiky 1.
Na MěÚ Dobřany – evidence obyvatel je možné nahlásit ztrátu občanského průkazu.
V případě změny trvalého pobytu je potřeba nejdříve nahlásit tuto změnu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Pro občany Dobřan
je ohlašovna pobytu na MěÚ Dobřany – evidence obyvatel, dveře č. 3,
tel.: 377 195 832. Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna
vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
Poté je občan povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského průkazu na
obecním úřadě s rozšířenou působností. Pro vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji se již nepodává vyplněná žádost na úředním
tiskopisu a není potřeba dokládat fotografii. Žádost se všemi potřebnými
údaji vytiskne úředník a zároveň pořídí na místě fotografii občana.

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 symbol - rodné číslo poplatníka
2) PRO REKREAČNÍ OBJEKT PŘI PLATBĚ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:

variabilní symbol - 13372
specifický symbol - rodné číslo poplatníka
3) PRO PLATBU MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA:

	variabilní symbol - 1341
specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa)

Informace pro žadatele o nájem bytu
ve městě Dobřany
Dle směrnice Rady města Dobřany č. 01/2011 je žadatel o nájem bytu
povinen každoročně vždy do 30. 4. příslušného roku písemně prostřednictvím správně vyplněného formuláře „Obnovení žádosti o byt města
Dobřany“ potvrdit, že na své žádosti trvá.
Pokud tak žadatel neučiní, žádost pozbývá platnosti a je automaticky
vyřazena ze seznamu žadatelů o byt ve městě Dobřany.
Příslušný formulář na obnovení žádosti o byt je možné získat na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz nebo u referenta
evidence obyvatel MěÚ Dobřany, dveře č. 3, tel.: 377 195 832.
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15x100
Michal Šašek

Děkuji za položenou otázku. Farmářské trhy
jsou dnes součástí života většiny měst. Mrzí mě,
že vedení města v tomto ohledu trochu zaspalo
i přesto, že většina politických stran a uskupení
současné koalice měla pořádání farmářských
trhů ve svém volebním programu. Osobně podporuji, po splnění všech náročných náležitostí,
které vyžaduje současná legislativa, i prodej
výrobků a výpěstků místních chovatelů a pěstitelů. Vždyť jednou z priorit pořádání farmářských
trhu je právě prodej z nejbližšího okolí spotřebitele.
Konání trhů bych směřoval mimo dobřanské náměstí. Především kvůli
celodennímu pražení slunce na plochu náměstí. To by jistě mělo vliv i na
kvalitu prodávaného zboží.

Dagmar Terelmešová

Možné je vše. V každém případě by bylo dobré
zvážit, zdali neexistuje v našem městě vhodnější
místo pro pořádání trhů. Občané mají zájem nejen
o nákup a prodej domácích výpěstků a potravin,
ale i o jiný sortiment zboží. Za svoji osobu jsem
ráda, že doba neustálého nepořádku na náměstí
z dob pořádání vietnamských trhů je už definitivně pryč. Přesto rozumím občanům, kteří o takový
typ trhu mají zájem, volila bych však jiné místo,
než náměstí.
Pokud obnovení trhu, pak na všechny sortimenty zboží, aby se nestalo např.
(nechci jmenovat konkrétní obec), že v době trhu bude tržiště prázdné, protože zrovna žádní zahrádkáři nedorazí.

Marek Sýkora

Myšlenka je to určitě dobrá, má
ale svoje ale! Především náměstí
díky podmínkám dotace EU nelze
pronajímat za účelem trhů tak, aby
se městu např. vrátila část nákladů
spojených s jejich organizací. Další věc je, zda lze legálně prodávat
výpěstky těch, kteří na to nemají příslušná povolení, či kolik je těch, kteří
je mají. Normy a zákony jsou v tomto bohužel neúprosné! A pak je otázka,
zda o to budou mít samotní místní prodejci zájem. Alternativou náměstí je
jiný veřejný prostor s patřičným zázemím a nalezení subjektu, který by trhy
připravil a realizoval.

Martin Sobotka

Bylo by to krásné, fandím každému, kdo by
to chtěl spáchat. Moc ale nevěřím, že to jde.
Čteme o tom, jaké problémy mají pořadatelé trhů ve větších městech, že chybí kvalitní
dodavatelé. V Dobřanech je toto velkoměstské řešení jako jít na komára s kulometem.
Sehnat si například dodavatele králičího
masa není pro průměrně společenského
člověka složité. Získat zahrádkářské přebytky, jsou-li nějaké, rovněž není
nemožné. Na polích široko daleko není moc plodin, se kterými se chodí na
trh! Prodejna přebytků už tu jednou byla, a jaká! Porevoluční radnice ji ale
neudržela, dnes lze jen těžko navázat. Co takhle vstoupit k zahrádkářům?
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Pavel Sloup

Při prvním vyslovení této otázky se nabízí
jednoznačná odpověď. Ano, proč ne. Není
to špatný nápad. Naopak. Je spousta lidí,
kteří nemají možnost si něco vypěstovat
a rádi si dopřejí kvalitu, nebo je tato činnost nenaplňuje. Při hlubším zamyšlení už
odpověď není tak jasná. Je potřeba myslet
i na to, že pěstitelé či chovatelé musejí mít pro prodej patřičná povolení.
Budou ochotni si tato povolení obstarat? Vždyť když pomineme finanční
stránku, je to spousta vyřizování na úřadech a ne každý má chuť tímhle
projít. Je náměstí vůbec vhodné místo? Kdo bude obstarávat a platit úklid?
Takže???

Jan Smola

Farmářské trhy v Dobřanech určitě.
Nicméně bych volil jiný prostor než náměstí, a to
z několika důvodů. Jako člověku, který se snaží
žít alespoň trochu v souladu s přírodou, mi přijde
divné prodávat produkty místních pěstitelů/chovatelů na sice krásné, nicméně nepřírodní ploše
náměstí (nezelené).
A představa, že budou své produkty nabízet i chovatelé... proč nepohnojit třeba dobytčák?

Jan Vozár

Myšlenka farmářských trhů se mně velmi líbí. Již
delší dobu má rada města v záměru zrealizovat
tržnici v blízkosti hasičské zbrojnice. Toto místo
bych upřednostnil více než dobřanské náměstí.
Mám jen jednu obavu, aby se našlo dostatek místních pěstitelů/chovatelů, kteří budou produkty
dodávat.

Michal Trdlička

Rozhodně si to dovedu představit. Otázkou
jsou ovšem potřebná povolení a oprávnění,
která vyžaduje náš právní řád pro tento prodej, a zda by bylo dostatečné množství místních pěstitelů či chovatelů, kteří by dokázali
splnit tyto podmínky. Věřím tomu, že akce
podobného typu by měly v našem městě
úspěch. Zvýšenou záruku kvality, která na farmářských trzích již nebývá
vždy jistotou, vidím právě v místních prodejcích, kteří by se vzájemně znali. Základní otázkou je zájem místních pěstitelů a chovatelů o účast na takovéto akci. Odtud může pramenit další diskuze a iniciativa.

Lenka Tomanová

Myšlence pořádání farmářských trhů
v našem městě se rozhodně nebráním. Jestliže nalezneme schopného organizátora, který při splnění všech zákonných požadavků
na prodej bude trhy pořádat, proč ne… Na
dobřanském náměstí trhy konat lze, ale vztahují se na něj dotační podmínky, další možností může být i jiný veřejný prostor. Nedokáži posoudit, jak velký by byl
zájem obyvatel 6ti tisícového města se trhů účastnit (jak jako prodávající,
tak i kupující).

15x100 / JAK TO VIDÍ OPOZICE
Ladislav Terelmeš

Podle mého názoru je dobrou myšlenkou uskutečnit v našem městě farmářské trhy, ale místo
k jejich konání bych zvolil jiné - samozřejmě vše
dle platné vyhlášky.

Josef Šefl

Bezesporu, protože je nutno podporovat místní
české farmáře. Trvám na tom, aby to byly skutečně kvalitní regionální produkty a nejednalo
se o překupované výrobky jen deklarované jako
ekologické nebo bio – značně předražené. Po
ukončení farmářských trhů musí být samozřejmě
zpětně zajištěn úklid prostorů. Nepochybně se
nabízí umístění farmářských trhů i mimo prostor
náměstí (jízdárna, bowling apod.), ale náměstí je
nejlukrativnější a nejfrekventovanější. Ideální je to vyzkoušet – co takhle
anketa občanů měst...

MUDr. Jitka Šebestová

Farmářské trhy na náměstí jistě mohou být, myslím, že občané by toto kvitovali velmi pozitivně,
jen s chovateli si nejsem tak jistá, zda náměstí je
vhodná lokalita.

Ing. Zdeněk Baxa

Na náměstí v Dobřanech je možné přádat
tzv. „farmářské trhy“. Od záměru k realizaci
je ale dlouhá cesta. Zájem veřejnosti o nákup
na farmářských trzích je ohromný, ale bývá
problém trhy naplnit kompletním sortimentem. Pokud by měli být prodejci pouze
z Dobřan, obávám se, že by na náměstí stálo
max. 5 stánků. Pokud pořádat farmářské trhy, tak ve spolupráci například
s občanským sdružením ENVIC, které má velké zkušenosti s pořádáním
farmářských trhů v Plzni.

Ing. Josef Weinreb, CSc.

Ano, domnívám se, že je dobré pořádat na dobřanském náměstí farmářské trhy. Proč nepodpořit
místní pěstitele i drobné výrobce. Trhy jsou všude
okolo a jejich popularita je dána jistou nedůvěrou
ke „globalizaci“ toho, co jíme a někdy i pijeme.
Farmářské trhy jsou mi mnohem sympatičtější
než třeba hyper-sklady hypermarketů, které mají
vyrůst na polích nad Dobřany. V kapitalismu jistě
hodně záleží na tom, co a od koho si koupíme. Když se na náměstí v Dobřanech vaří pivo a peče chleba, tak proč tam také nemít farmářské trhy. Snad
jsem to s lokálním patriotismem a anti-globalizací nepřehnal.

MUDr. Viktor Zlocha

V sobotu 31. března jsem zašel na farmářské trhy
v Plzni v Pallově ulici pro inspiraci. Trh byl plný
lidí, zájem o domácí – farmářské výrobky je velký.
Co by mělo na farmářském trhu být: ovoce, zelenina, domácí pečivo, mléčné výrobky, čerstvé ryby,
maso, uzeniny, víno a pivo, nakládané speciality,
koření, drobné výrobky ze dřeva, kovu a keramiky.
Nechtěl bych tam vidět levné zboží z Asie, potraviny ze supermarketů a pouťovou hudbu. Trh má mít jasná pravidla a správce,
který na dodržování pravidel dohlédne. Nutností je také počáteční investice
na rozjezd – propagace, stánky a další. Farmářské trhy v Dobřanech podporuji.

Dne 29. února se konalo zastupitelsto města Dobřany. Podle programu mělo dojít ke schválení plánu kontrolního výboru na příští půlrok.
Předložený plán se však nelíbil starostovi a předložil svůj plán kontrolního výboru na celý rok - pochopitelně bez konzultace s kontrolním
výborem. Uložil kontrolnímu výboru provést kontrolu 15 veřejných
zakázek od roku 2008 do roku 2011.
Vítáme iniciativu pana starosty. Kontrola veřejných zakázek je to,
po čem voláme již od komunálních voleb. Co nás však zaráží jsou podmínky realizace kontrol. Namísto toho, aby veřejné zakázky radnice
publikovala tak, aby mohly projít veřejnou kontrolou, stanovila mj. tyto
podmínky:
•	Kontrola bude prováděna pouze ve vyčleněných prostorách Městského úřadu Dobřany
•	Členové kontrolního výboru nejsou oprávněni mimo vymezené
prostory vynášet jakékoli části kontrolované dokumentace výběrového řízení či pořizovat jakoukoli formu fotodokumentace či jiné
formy dokumentování.
To znamená, že v rozsahu devíti měsíců se musí kontrolní výbor
setkat na půdě radnice - po své běžné pracovní době - projít patnáct
zakázek a zpracovat zprávu, která bude hodnotit přinejmenším:
• čestná prohlášení o nepodjatosti členů hodnotících komisí
• skutečnost, zda byla vybrána nejvýhodnější nabídka
•	skutečnost, zda některý vyloučený uchazeč nebyl vyloučen neoprávněně
Tj. skutečnosti, které mohou být klidně publikované na Internetu bez
obav z porušení zákonů platných v době konání veřejných zakázek.
Naší otázkou tedy je:
Jestli výstupem práce kontrolního výboru za rok 2012 má být objektivně a fundovaně zhodnocená kontrola patnácti veřejných zakázek,
proč kontrolované informace radnice nepublikuje?
Kdy už dojde vedení města, že sousloví “veřejné zakázky” neobsahují slovo “veřejné” náhodou. Obsahují je také proto, že jsou placeny
z daní nás všech, jsou vypisovány veřejně a máme právo kontroly nad
veřejnými zakázkami.
Jakub Urbanec
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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KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

Stewart Paul: Dávné proroctví
Sourozenci Joe a Kerry odjíždějí z Londýna na prázdniny ke staré pratetě na venkov a nejsou tím nijak nadšeni,
vždyť ji ani neznají. Postupně se jim však odkrývá záhada
vesnice, která za vlády Alžběty unikla zkáze tím, že prostě zmizela z povrchu zemského. Ale to, co před čtyřmi sty
lety znamenalo záchranu, se teď stává prokletím. Podaří
se Joeovi a Kerry prolomit dávnou kletbu?
Wilsonová Jacgueline: Nejdelší velrybí píseň
Ella se cítí bolestně osamělá. Její nejlepší kamarádka si
našla jinou nejlepší kamarádku. Její nevlastní táta je unavený a nevrlý. A jejich nové miminko v jednom kuse řve.
Nejhorší je ale to, že její máma je v nemocnici v komatu.
Nemůže s Ellou mluvit, nemůže ji pohladit, nemůže ji
obejmout. Nový projekt ve škole vypadá nudně, ale čím
víc se Ella dozvídá o velrybách, tím víc je okouzlena.
Velryby dokážou zpívat celé hodiny. Může se velrybí píseň lásky dostat až
k mámě do jejího tak vzdáleného světa?
Šironina J.V.: Jak souhvězdí dostala svá jména
Zajímá vás, jak získaly hvězdy a souhvězdí svá jména?
Víte, jak se dostal na oblohu Perseus, Andromeda, Labuť
nebo Orion? Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte
příběhy, které se váží k jednotlivým znamením zvěrokruhu. Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Schiffová Stacy: Kleopatra královna Nilu
Život a smrt egyptské královny Kleopatry stále vyvolává mnoho spekulací mezi historiky a podněcuje fantazii
běžných čtenářů. Autorka se v poutavém líčení osudu
této proslulé panovnice soustředí nejen na politické
pozadí historických událostí a složité vztahy v rodu
Ptolemaiů, ale především na základní převratné události královnina života a dva zásadní muže jejího života
- Caesara a Marka Antonia.
Roth Henry: Říkej tomu spánek
Poslední velký dosud nepřeložený americký román.
Brilantně vystavěné mnohovrstevnaté dílo, které je právem mnohými považováno za nejlepší přistěhovalecký román americké literatury vůbec. Vypráví poutavý
příběh malého židovského chlapce z prostředí chudinských přistěhovaleckých čtvrtí New Yorku na počátku
20. století.
Hajšman Jan: Tajemství plzeňských kopců
Publicista a historik Jan Hajšman podrobně popisuje
všechny vrcholy, kopce, kopečky a haldy v okolí města.
Kromě tří nejznámějších (Krkavec, Chlum a Radyně)
přibližuje dalších téměř osm desítek kopců, mimo jiné
i dobřanský Kamínek. Publikace je bohatě doplněna
současnými i historickými snímky a mapkami, popisuje
historii i současnost kopců, možnosti přístupu a kvalitu
rozhledu včetně panoramatických snímků s popisy.
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Oslavy osvobození jihozápadních Čech
americkou armádou

sobota 5. května 2012

na náměstí T.G.M. v Dobřanech
10:45 - 11:10 hodin

Konvoj vojenských historických vozidel
Klubu 3. armády Plzeň

KULTURA

ECHO
9. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
OUTDOOROVÝCH FILMŮ - přehlídka vítězných filmů

11. května 2012 od 17:30 a 20:00 hodin
1. FILMOVÝ BLOK - 121 min
ADAM RAGA V TICHU

1. cena v kategorii A – sportovní film
Režie: Red Bull, SPA, 3 min, kategorie A
Čtyřnásobný světový trialový šampion Adam Raga chtěl udělat trochu „humbuk“ a oslavit mezinárodní den informovanosti o následcích hluku, proto vyměnil svou hlučnou motorku za trialovou motorku na elektro pohon a vyrazil do
krásného údolí Ticha v El Bierzo v severním Španělsku.

TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU

1. cena v kategorii D – cestopis a zvláštní cena diváka pořadu ČT 4
Režie: Dan Pribáň, Dana Zlatohlávková, CZ, 96 min, kategorie A
Politicky nekorektní dokumentární roadmovie o velké cestě dvou malých trabantů napříč Afrikou. Bez příkras, bez doprovodného štábu, bez jistoty, že dojedeme. 20 000 kilometrů dlouhá cesta, kterou stojí za to podniknout, i když si na
ní tolikrát opakujete, nikdy víc, a když, tak ne trabantem.

TATRAS WILD RIDE

2. cena v kategorii C – vodní sportovní film
Režie: Michal Babinec, SK, 22 min, kategorie C
Jen několik týdnů v roce, když tají ledy a sníh ve slovenských velehorách, se
hladina Studeného potoka zvedne a z malého potůčku se stane pořádně divoká
řeka. To inspirovalo nejlepší slovenské extrémní kajakáře, bratry Tomáše a Pavla Andrássyovce, na expedici tohoto dosud neprobádaného vodního toku.

DIVADELNÍ SOUBOR KOLOFANTÍ V DOBŘANECH
Minirozhovor s principálem a majitelem muzea Martinem Volfem

Vzhledem k tomu, že se dobřanský ochotnický spolek Rozmarýn velkou
měrou zasadil o nárůst obliby divadla v Dobřanech, pozvali jsme na sobotu
5. května do Káčka divadelníky z Kolovče.
Soubor byl založen v roce 2010 na podnět pana Martina Volfa – autora
hry „Katka a bude z ní matka“, kterou v Dobřanech uvidíte. Martin je mimo
jiné i majitel velmi oblíbeného Muzea techniky a řemesel v Kolovči. Vzhledem k tomu, že je velmi populární i za hranicí svého městyse, nedalo mi to
a položila jsem mu několik otázek.
Na co se mohou diváci v dobřanském divadle Káčko těšit a z čeho jste
čerpal při psaní této hry?
Hra se týká partnerského života. Proto se stačí podívat kolem sebe, kde je
inspirace spousta. Právě partnerské vztahy se týkají každého z nás.
Komedie je o partnerském vztahu třicetiletých manželů. Protože k manželství patří i sex, nemohli jsme ho v naší hře opomenout. Diváci však mohou
být klidní, protože na jevišti se nebudou dít žádné nepřístojnosti. Jak řekl
jeden náš kolega: „Není to vulgární, naopak odvážné se do takového tématu
pustit, protože dobře vím, že lidé se na tohle téma těší, i když se o něm
veřejně stydí mluvit.“
Hra nese zvláštní název Katka a bude z ní matka. Proč jste se pro něj
rozhodl?
Název je vševystihující. Naplněním každého vztahu jsou děti a většina
párů po nich touží. To je ústředním motivem hry, proto tomu nebude jinak
ani u našich hrdinů. Aby jejich partnerský vztah něčím pokračoval a v něco
vyústil, musí překonat spoustu problémů.

2. FILMOVÝ BLOK - 128 min
PSYCHE - THE PROPHET

Jaký ohlas měla Vaše hra u Vás v Kolovči a v dalších městech, kde jste
již s touto komedií hostovali?
Diváci se nechali vtáhnout do děje a od samého začátku odměňovali herce salvami smíchu a bouřlivým potleskem.
„Náramně se bavím. Místy mám pocit, že nejsem v divadle, ale doma,
protože to, co se odvíjí na jevišti, je typické snad pro každou domácnost,”
řekla jedna z nadšených divaček.

ŘEKA DIVOKÝCH KONÍ

Co Vás na divadle nejvíce baví a těší?
Na divadle je nejhezčí propojení hry, diváků, herců a autora. Bez toho by
nemělo smysl. Myslím, že se nám to povedlo, protože už při první premiéře
jsme sklidili obrovský úspěch. Herci podali vynikající výkony.

3. cena v kategorii B – horolezecký a horský film
Režie: Alastair Lee, GB, 42 min, kategorie B, titulky
Sledujeme vrcholového lezce Lea Holdinga z Velké Británie, jak vdechuje život
svému desetiletému projektu: „Prorokovi“- extrémně hladká, zrádná a obtížná
je cesta po východní stěně Yosemitského El Capa. Leo popisuje cestu jako ten
nejdivočejší výstup, který kdy podnikl. To se prostě musí vidět.

3. cena v kategorii C – vodní sportovní film
Režie: Marek Hýža, CZ, 30 min, kategorie C
Boj československých vodáků o život v peřejích sibiřských řek Argut a Katuň.

INSOMNIA

3. cena v kategorii A – sportovní film
Režie: Christoph J. Heinzel, AUT, 6 min, kategorie A, titulky
Během kurzu outdoorových her v roce 2009 v Chamomix (Francie) tým Insomnia vytvořil film, nesoucí stejný název jako tým. Za jediný týden mezinárodní
tým atletů a filmový štáb natočili záběry mnoha extrémních sportů.

SUGARBEAT

2. cena v kategorii A – sportovní film
Režie: Martin Vrbický, Štěpán Romanov, CZ, 31 min, kategorie A
SugarBeat si klade za cíl přiblížit sportovní i širší veřejnosti svět žen, věnujících se tzv. extrémním sportům. Film na pomezí dokumentu a sportovního klipu
představí cca 15 zástupkyň něžného pohlaví v různých sportech.

THE SWISS MACHINE

2. cena v kategorii B – horolezecký a horský film
Režie: Peter Mortimer, Nick Rosen, USA, 19 min, kategorie B, titulky
Ueli Steck je možná nejrychlejší lezec světa. V tomto unikátním snímku vypráví
svůj příběh tak, jak ho prožil při slézání alpských vrcholů s obrovskou chutí
dosáhnout osmitisícovku.

Vstupné: 50 Kč / blok

Vstupenky na představení si můžete rezervovat na www.kacko.cz, nebo
zakoupit v předprodeji v dobřanském informačním centru na náměstí T.G.M.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

DIVADELNÍ SOUBOR KOLOFANTÍ
vás srdečně zve na divadelní hru

Katka a bude z ní matka
5. května 2012 od 19:00 hodin v Káčku.
Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek:
Městské kulturní a informační středisko Dobřany
(pondělí - pátek, 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00)
Káčko (vždy 1 hodinu před začátkem promítání)
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CO SE DĚJE / KULTURA
TUCET NOVÝCH OBČÁNKŮ

Dne 3. 3. 2012 byli přivítáni paní Dagmar Terelmešovou, místostarostkou města Dobřany, tito noví občánci:
Nikola Farová, Evelína Kadečková, Kristýna Kaslová, Václav Kule,
Gabriela Petrová, Matyáš Růžička, Anna Vilhelmová, Amálie Dobiášová,
Michal Korec, Vojtěch Musil, Marek Roučka, Hana Vraštilová.

TURISTICKÁ SEZONA 2012 SE BLÍŽÍ

V turistickém informačním středisku (TIC) na dobřanském náměstí získáte základní i obsáhlé informace prakticky o čemkoliv: mapy, propagační
materiály, tipy k prohlídkám a procházkám, turistickou známku i mnoho
dalšího.
Naše TIC splnilo náročné podmínky a po provedené kontrole opět získalo pro rok 2012 a 2013 certifikát druhé nejvyšší kvality. Certifikát je znamením, že dobřanské TIC poskytuje kvalitní služby srovnatelné se službami
poskytovanými v informačních centrech po celé republice.
Dobřanské TIC se snaží nabízet svým návštěvníkům stále kvalitnější
služby. Kostel svatého Víta byl v loňském roce vybaven novými dekoracemi a nábytkem, který přispěl k zatraktivnění interiéru jak pro svatebčany,
tak pro návštěvníky koncertů a vernisáží. V letošním roce bychom rádi rozšířili naše služby o barevné kopírování pro veřejnost, které v našem městě
chybí. Rovněž bychom chtěli prostor TIC vybavit velkým LCD monitorem,
kde bychom návštěvníkům mohli promítat DVD o městě Dobřany společně
s dalšími DVD o celém Plzeňském kraji.
Přehled nabízených služeb:
o informace o městě Dobřany a jeho okolí
o přehled kulturních a sportovních akcí
o tipy na výlety v okolí
o informace o ubytování a stravování
o informace o vlakovém a autobusovém spojení
o prodej propagačních materiálů, turistických známek, map apod.
o kopírování, laminace, kroužková vazba, fax, skenování
o internet pro veřejnost
o	pronájem jednacího sálu (DVD, TV, videorekordér)
- kapacita cca 40 osob
o předprodej vstupenek na akce v našem městě a okolí,
TICKETSTREAM
o rezervace a předprodej vstupenek do kina, divadla Káčko
o průvodcovské služby v kostele sv. Víta
o	pronájem kostela sv. Víta za účelem uzavírání sňatků či koncertů
a výstav
o výlepová služba

Děkuji svým zákaznicím za podporu během mé nemoci a oznamuji,
že nehtové studio je znovu v plném provozu.
Vaše Lída Schöberlová, tel. 775 656 857.

Městské kulturní středisko Dobřany
vás srdečně zve na

vernisáž výstavy obrazů

OTY JANEČKA
12. května 2012
ve 14:00 hodin

v kostele sv. Víta
v Dobřanech
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Naše cestovní agentura má pro letošní rok uzavřeny smlouvy na prodej
veškerých zájezdů těchto kanceláří:
o ATIS
o ALEXANDRIA
o AVAS
o BLUE STYLE
o CAMPANA TOUR
o ČD TRAVEL
o EXIM TOURS
o MAMUT TOUR
o MAYER&CROCUS
o NATOUR
o POZNÁNÍ
o PŘEŠTICE TOUR
o TRAVEL SPORT
Přijďte si prohlédnout množství atraktivních katalogů a vybrat si svou
letošní dovolenou ať už v naší krásné republice, nebo v zahraničí.
Naše TIC je bezbariérové a snadno v jeho okolí zaparkujete vůz, nebo
přímo před TIC svůj bicykl.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka MěKS Dobřany

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE

1. ročník FTDT Cup
(florbalový turnaj dětských týmů)

o.s. Budulínek

provozující mateřské centrum v Dobřanech oznamuje:
1)	od 6. dubna 2012 opět zahajuje provoz MIMIKLUB - dopolední
klub pro děti do 1,5 roku s doprovodem, každý pátek od 9 do 11
v herně MC (U trati 1014), cena: 25 Kč, kontaktní osoba Erika
Vavriková, tel. č. 733 327 042

KDY: 12. 5. 2012
KDE: Sportovní hala Dobřany
Začátek: 8.00 hodin
Vstupné: zdarma
Za pořadatele Vás zvou
Vladislav Kouřil a František Hlaváč
Tuto akci sponzoruje firma:

2)	od 3. dubna 2012 pokračuje Cvičení batolat - dopolední program
plný cvičení a her pro děti od 1 - 2 roky s doprovodem, každé úterý
od 9 do 10 hodin v herně MC (U Trati 1014), cena: 200 Kč (dubenkvěten), kontaktní osoba Lenka Tomanová, tel. č. 606 734 479

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD
17. dubna 2012 od 1000 do 1115
na 1. stupni ZŠ Dobřany
Vážení rodiče, milé děti,
přijďte se podívat do našich
tříd. Rádi Vám ukážeme naše
každodenní činnosti
a výrobky, zodpovíme všechny
případné dotazy.
Těší se třída
Papoušků a Včelích medvídků

MARTIŇÁK
9. PRACOVNÍ DOPOLEDNE

v sobotu 28. 4. 2012 od 9.00 hodin u kapličky
s sebou:
 D
ospělí: pracovní rukavice a nástroje potřebné
k úpravě cest (lopaty, hrábě, motyky – kdo nemá, bude
zapůjčeno)
Děti – pevné (kožené) rukavice k uklízení větví
 
Všichni: svačinu a pití, příp. uzeniny k opečení na ohni
 
(po práci)
Další informace: P. Krákora 725 362 448, J. Dlouhá 736 669 426,
J. Šedivý 607 607 511.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PROJEKT COMENIUS REGIO – PARTNERSKÁ SCHŮZKA V NĚMECKÉM BAD SALZUFLEN

Čtyři dny, 11. – 14. 3. 2012, strávilo 5 učitelů a učitelek naší Základní
školy a lektorka Střediska ekologické výchovy Ametyst v partnerském městě Bad Salzuflen ve Vestfálsku.
Na programu setkání byly (kromě záležitostí organizačně administrativních) náslechy ve třech vyučovacích hodinách v obou německých školách
(Základní a Reálné škole), zaměřených na zavádění kooperativních vyučovacích metod. V úterý jsme se pak zúčastnili badatelského dne na téma
Včela, kde žáci 4. ročníku Základní školy pod vedením mentorů z 5. ročníku Reálné školy za použití lup a mikroskopů pozorovali části včelího
těla a zakreslovali a popisovali je do pracovního listu. V závěru badatelské
aktivity měli žáci možnost porovnat výsledky svého bádání a kvalitu zpracování nákresů při prezentaci vizualizérem. V pondělí a v úterý jsme měli
také možnost prohlédnout si obě školní budovy.
Při návštěvě nechybělo ani přijetí našeho týmu starostou města Bad Salzuflen panem Dr. Wolfgangem Honsdorfem a dalšími představiteli města
včetně pamětního zápisu o setkání do Zlaté knihy města. Německému panu
starostovi jsme také předali dopis našeho pana starosty a propagační materiály města Dobřany včetně dobřanského piva. Několikrát jsme měli možnost
i diskutovat s představiteli odboru školství a školní inspekce. Jedno z pra-

covních setkání se uskutečnilo také ve vzdělávacím středisku ZDI Lippe
ve městě Lemgo. Ředitel střediska pan Markus Rempe si pro nás dokonce
připravil prezentaci v českém jazyce, neboť se v roce 2008 zúčastnil déledobého semináře v České republice.
V poslední den pobytu jsme navštívili zrekonstruovaný vodní mlýn Heerster Mühle, kde vzniklo středisko ekologické výchovy. Zde jsme našli řadu
inspirativních podnětů k tvorbě naší Zelené školní zahrady. V ten den jsme
také absolvovali prohlídku historického centra a solných lázní města Bad
Salzuflen.
Po celou dobu pobytu se o nás němečtí přátelé pečlivě starali, a to dokonce i tak, že „kooperativní metody výuky“ uplatnili také při společné přípravě pondělní večeře ve školní jídelně, kdy Češi a Němci pod dohledem
„mentora“ – učitele praktické výuky z hotelové školy pana Bruna – vytvořili několik typických jídel z vestfálsko – lippišské kuchyně (např. dýňové
placky Kürbispickert, vepřové medailonky Spanfergel, kapustu na špeku
a čokoládový dezert plněný Pumpernickel krémem).
Partnerská schůzka zcela naplnila svůj smysl, proběhla v srdečné atmosféře a již se těšíme na listopadové setkání v Dobřanech.
Mgr. Alena Boudová a Mg. Jaroslav Šedivý, ZŠ Dobřany

Kooperativní výuka (4. ročník Základní školy)

Kooperativní výuka (9. ročník Reálné školy)

Při badatelském dnu

Na exkurzi v Heerser Mühle - středisku ekologické výchovy.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
NÍZKOPRAHÁČ MEJDAN

Dne 22. 2. 2012 se konala v KD PL v Dobřanech akce s názvem Nízkopraháč mejdan, jejímiž organizátory byli pracovníci Klubu Echo pro
děti a mládež. Někdo naše zařízení může znát pod jménem Nízkoprahové
komunitní centrum, od 1. ledna 2012 však došlo k přejmenování zařízení na Klub Echo. Jeho zřizovatelem je Diakonie ČCE – středisko Západní
Čechy. Nadále je klub určen především dětem a dospívající mládeži, kterým
sociální pracovníci poskytují pomoc v obtížných životních situacích, zároveň formou prevence usilují o to, aby mladí lidé snadněji zvládali mnohdy
obtížné životní situace.

Ti měli jedinečnou možnost vyzkoušet si romské tance. Toto vystoupení bylo umožněno díky projektu Culture connection, který je realizovaný
v rámci projektu Národního institutu dětí a mládeže Klíče pro život, jehož
programem je tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových
témat pro Plzeňský kraj. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Díky němu můžeme
dětem a mládeži navštěvujícím klub přiblížit ostatní národy a kultury.
Za Klub Echo pro děti a mládež Bc. Adéla Kulhánková

PODĚKOVÁNÍ

Ve čtvrtek 8. 3. 2012 bylo dětem a pracovníkům Klubu ECHO pro děti
a mládež umožněno využít zdarma dvě kuželkové dráhy v Cinema Bowling
v Dobřanech. Akce se zúčastnilo 8 dětí, které pravidelně Klub navštěvují. Někteří již dříve kuželky hráli, pro některé to byla však premiéra. Děti
i pracovníci si odpoledne moc užili, pro všechny to bylo zpestření. Chtěli
bychom velmi poděkovat hlavně panu Simbartlovi a zaměstnancům Cinema Bowling za jejich vstřícnost, ochotu a trpělivost.
Za Klub Echo pro děti a mládež Bc. Adéla Kulhánková

Možná si říkáte, proč vlastně se tato akce konala. Měli jsme pro ni hned
několik důvodů. Jedním z nich byl ten, že tomu byl 23. 2. právě rok, kdy
naše zařízení začalo v Dobřanech fungovat. Chtěli jsme touto akcí představit klub široké veřejnosti, oslovit potencionální uživatele služeb poskytovaných tímto zařízením a v neposlední řadě také poskytnout našim uživatelům
prostor pro vlastní realizaci. Stejně jako každý mladý člověk si musí najít
své místo ve společnosti, stejně tak si náš klub hledá svoje místo v Dobřanech. Doufáme proto, že společně oslavíme také další narozeniny klubu
Echo a že se zase všichni za rok sejdeme na stejném místě.

DELFÍNI SI UŽILI JARNÍ PRÁZDNINY NAPLNO

Pětihodinovou akci doprovázel bohatý program, během něhož si mohl
každý alespoň na chvíli přijít na své. Pro děti a mládež byly připraveny soutěže o věcné ceny, které do soutěží poskytlo město Dobřany, kino Káčko,
cukrárna U Broučků a cukrárna U Kaple. Tímto bychom chtěli všem našim
sponzorům v Dobřanech srdečně poděkovat za ochotu a vstřícnost.
Diváci se mohli také těšit na světelnou show Jana Ďuriše, KRAV MAGU,
která nám přiblížila izraelský způsob sebeobrany, kapelu TRAMBUS, DJe
QUEST-B, vystoupení plzeňských breakařů a beat boxera z Klubu Atom
a romské tance dívčího tria EQUET, které nám předvedlo ukázku romských
tanců, posléze dívky vyzvaly diváky, aby se k nim přidali.

O jarních prázdninách se naše skupina Delfínů vydala v úterý vlakem
na celodenní výlet na Šumavu do Železné Rudy. Vyjeli jsme ráno v půl
deváté a tam jsme dorazili v půl jedenácté. Došli jsme na Samoty, kde
pro nás vedoucí připravili různé závody na bobech. Byli s námi i rodiče,
kterým bychom chtěli tímto moc poděkovat za pomoc a ochotu s námi
spolupracovat. Nesměl chybět oběd, kde se dospělí trochu zapotili, než
nás „nakrmili“. Pak následoval slalom na bobech, lízátkový závod a volná
zábava. O půl čtvrté jsme vyrazili zpět do Dobřan, ve vlaku jsme se trochu
osušili a příjemně popovídali. Boby a náhradní věci nám vezl pan Mašek, kterému také za pomoc moc děkujeme. Rodičům, kteří s námi nebyli,
jsme na nádraží jejich děti předali a těšíme se na stejnou akci příští rok,
protože se nám moc líbila.
A protože prázdniny ještě nekončily, vydali jsme se do plzeňské
Techmánie. Jelo nás méně než na hory, přesto to byl mezi technickými
exponáty, hrami a ukázkami pokusů, do kterých jsme se i zapojili, příjemně strávený den. Nejvíc nás ale zaujala expozice, kde jsme se mohli vžít
do role vyšetřovatelů – hledání na rentgenu ukryté zbraně v kufříku, ukrytých věcí na figurině, šifrování, otevření trezoru s tajným kódem, určení
správného vzorku pneumatiky z místa činu a další. I tam se určitě ještě
někdy vrátíme.
Petra Mašková
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZUŠKA OPĚT BODUJE: 8 KRAJSKÝCH ZLAT Z DECHOVÝCH NÁSTROJŮ...
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Plzeň - příčná flétna, zobcová flétna a klarinet)
zobcová flétna

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Plzeň - sólový a komorní zpěv)
komorní zpěv

Šárka Kučerová

pí uč. M. Vozárová

1. místo s postupem

Marie Kordíková

pí uč. M. Vozárová

2. místo

Veronika Dvořáková

pí uč. J. Faltýnová

2. místo

Erika Hessová

pí uč. J. Faltýnová

Markéta Regentová

pí uč. J. Faltýnová

Markéta Tichotová
Alena Palkosková
Lukáš Palkoska

pí uč. K. VlahačováKartáková

1. místo s postupem

Štěpánka Vyletová
Filip Brada

pí uč. K. VlahačováKartáková

1. místo

2. místo
2. místo

sólový zpěv
Jana Šístková

pí uč. K. VlahačováKartáková

1. místo

Filip Brada

pí uč. K. VlahačováKartáková

1. místo

Štěpánka Vyletová

pí uč. K. VlahačováKartáková

3. místo

Tomáš Duchek

pí uč. K. VlahačováKartáková

3. místo

Lukáš Palkoska

pí uč. K. VlahačováKartáková

Čestné uznání

Eva Švajcrová

pí uč. K. VlahačováKartáková

nesoutěžila

příčná flétna
Marie Kordíková

pí uč. M. Vozárová

1. místo s postupem

Šárka Kučerová

pí uč. M. Vozárová

1. místo (první náhradník)

Markéta Tichotová

pí uč. E. Šustrová

2. místo

klarinet
Klára Sobotková

p uč. K. Křemenák

1. místo

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE
Trio (Tichotová M., Palkosková A., Palkoska L.),
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih

Gratulujeme k 1. místu s postupem do celostátního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na příčnou a zobcovou flétnu, zleva M. Kordíková, pí uč.
M. Vozárová, Š. Kučerová.
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Gratulujeme k 1. místu s postupem do celostátního kola Národní soutěže
ZUŠ v komorním zpěvu, zleva A. Palkosková, M. Tichotová, L. Palkoska,
pí uč. K. Vlahačová-Kartáková.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
...A 2 OBLASTNÍ ZLATA ZA TANEC
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v oblastním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
Tachov - taneční obor
Anna Bromová, Zuzana Frantová,
Adriana Halagánová, Nikola Pražáková,
Sandra Pražáková, Aneta Vozárová, Klára
Weberová, Petr Trnka

1. místo s postupem
pí uč. P. Stupková

Lucie Moravcová, Barbora Smolová,
Lenka Šístková

1. místo s postupem
pí uč. P. Stupková

Karolína Bešková, Natálie Brejchová,
diplom za choreografii
Karolína Eichlerová, Lucie Hodanová,
a kostýmy
Nikola Kastnerová, Sára Ženíšková,
pí uč. P. Stupková
Jana Šístková, Lenka Oravcová, Andrea
Kadlecová, Nicol Ibermajerová, Lukáš Filip

4. března 2012 se uskutečnilo tradiční setkání lidových muzik Plzeňského
kraje v malém sále Měšťanské besedy, na kterém vystoupily oba naše dětské
lidové soubory - malý a velký Vozembach, na snímku malý Vozembach.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
PLZEŇSKÝ AKORDEON -ZUŠ B. Smetany Plzeň
David Brant

p uč. Vacek

2. místo

Michal Míka

pí uč. J. Faltýnová

3. místo

Daniel Bouřil

pí uč. J. Faltýnová

diplom za účast

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
12. dubna 2012 - čtvrtek / 14:00 / Pečovatelský dům Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců
15. dubna 2012 - neděle / 15:00 / Dům hudby - Konzervatoř Plzeň
Koncert vítězů krajského kola ve hře na dřevěné dechové nástroje
17. dubna 2012 - úterý / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
20. - 21. dubna 2012 - pátek, sobota / Konzervatoř Teplice
Teplické Flautohry - soutěžní přehlídka hry na zobcovou flétnu
20. - 22. dubna 2012 - pátek - neděle / ZUŠ Taussigova Praha
Per Quattro Mani - mezinárodní klavírní soutěž ve čtyřruční hře
24. dubna 2012 - úterý / 17:00 / Káčko
Školní akademie I
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha, MŠ Stromořadí, MC Budulínek
a ZŠ Dobřany
26. dubna 2012 - čtvrtek / 17:00 / Káčko
Školní akademie II
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha, MŠ Loudů a ZŠ Dobřany
27. - 29. dubna 2012 - pátek - neděle / ZUŠ Turnov
Celostátní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu
3. - 6. května 2012 - čtvrtek - neděle / ZUŠ Kladno
Celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje

28. března 2012 se uskutečnil v koncertním sále ZUŠ pěvecký recitál vynikajícího českého barytonisty Filipa Bandžaka. Dobřanské publikum, které
vyjádřilo své díky potleskem vestoje, si získal od začátku koncertu.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Koná se 24. a 26. dubna 2012
od 17:00 hodin v KÁČKU.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KLUB DŮCHODCŮ V NOVÉM

V únoru, po dobu rekonstrukce, byl klub důchodců uzavřen. S velkými
obavami jsme připravovali Babský bál a prodej vstupenek. Přes všechny
obavy se nám bál vydařil. Všichni, co ho navštívili, byli spokojeni. K tanci hrála Malá česká kapela. Jako obvykle se nám o předtančení postaraly
Dobřanské bábinky, které svým vystoupením pobavily hosty a postaraly se
o zábavu... Musím poděkovat hasičům, kteří nám zajistili odvoz dárků.
Stavební práce byly ukončeny 29. února a prostory byly předány městskému úřadu. 1 března započaly úklidové práce.
Důchodci se popvé sešli 15. 3. Byli jsme uchváceni uspořádaním, zvětšením prostoru a sociálním zařízením. Musíme poděkovat Dobřanským
bábinkám, které přišly mezi nás a zatančily.
Zároveň bychom chěli poděkovat předchozímu p. starostovi Jaroslavu
Sýkorovi, novému starostovi p. Marku Sýkorovi, místostarostce a senátorce pí Dagmar Terelmešové, že se zasadili o rozšíření a brzké otevření našeho klubu. Velké poděkování patří i pánům Milotovi, Lecjaksovi a Švábovi,
kteří se podíleli na rekonstrukci a stěhování inventáře.
Tímto zvu všechny dobřanské seniory, kteří mají zájem, aby přišli a rozšířili naše řady. Scházíme se každý čtvrtek v pečovatelském domě v ulici
Loudů od 13:00 hod.
Za Klub důchodců Jarmila Štěpařová

Jak to bylo a je na biotopu Kotynka
Sešlo se lidiček převelice, když pásku stříhali na Kotynce.
Muzika tam vyhrávala, investor si zpíval trala, la, la.
Starosta i s radou už si plavou, dej bože, jen ať to neodstůňou.
Vítr fouká, mraky táhnou, dáte si svařáček, či rum s kávou?
Třicátého června byla zima, v bufíku to ale bylo prima,
pití dobré, jídlo také, když svítí sluníčko je to jiné.
To plavou lidičky v biotopu a vůbec nemyslí na robotu,
líbí se jim to převelice, neb je to krásné jak na rybníce.
V zimě si zas plavou otužilci a vůbec nekoukaj na vánici.
Nám je zima, jim je prima, proto je nestihne žádná rýma.
Tak ať ten biotop dlouho slouží, ať si v něm lidičky zdraví tuží.
V létě, v zimě, ba i z jara, ať se nám o zdraví stále stará!
Další týden jsme naším programem potěšily pacienty v sociálním ústavu
v Liblíně. S velkým ohlasem jsme zatančily Pražské písničky a velice jsme
si užívaly rozzářené oči a také slzičky díků.
To jsme ale netušily, jak je těžký život „umělecký“. V sobotu 18. února
se nám to tak sešlo, že jsme zahajovaly oblíbený „Babský bál“ v Dobřanech
a nedalo se odmítnout pozvání od paní starostky Beštové. Ona byla hlavní
choreografkou Pražských písniček, poslala si pro nás autobus, a tak jsme
před půlnocí oživily svým vystoupením „Obecní bál“ ve Vstiši. Samochvála
se neříká, důkazem ať jsou přiložené články ze „Vstišského zpravodaje“.
Další vystoupení bylo na setkání důchodců v Plzni v Šeříkově ulici 29. 2.
2012, kde jsme byly již podruhé a opět jsme sklidily potlesk a díky.
Protože nás ve Zbůchu čekaly na Hasičském bále, odjela naše automobilová kolona přes kopec k sousedům do restaurace Baník. Zatančily jsme
Staropražské písničky a sklidily od mladých hasičů v kouzelných hasičských uniformách políbení a karafiát. Milé pohoštění a opečovávání nás
velmi potěšilo. Děkujeme.
Již po několikáté jsme zajely do Letin, kde nás čekalo velice příznivě
naladěné publikum z místního ústavu sociální péče. Zatančily jsme country
tance a zazpívaly Staropražské písničky, rozzářené oči a zaujetí nám dokázaly, že naše snažení dokáže potěšit i ty, kterým už mnoho radosti v životě
nezbývá z důvodu jejich těžké nemoci.
Po vystoupení v nových prostorách v pečovatelském domě v ulici Loudů
jsme společně s dětským souborem Vozembach potěšily obyvatele pečovatelského domu ve Kdyni 25. 3. 2012.
Každé vystoupení nám dělá velkou radost a diváky a posluchače rádi
Za bábinky Z. Blažková
potěšíme.				

NAPSALI O NÁS

Obecní bál 2011 (Vstišský zpravodaj, březen 2012)

CO NOVÉHO U DOBŘANSKÝCH BÁBINEK

Se svým novým programem country tanců jsme potěšily Ples nezávislých. Aby bylo veselo, složila rodina Boučkova tuto roztomilou říkanku
(spíše text písně) na melodii Plavala husička:
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Druhý Obecní bál máme za sebou. Skvěle hrající orchestr Oty Hellera dvakrát krátkým vstupem vystřídala zpěvačka Karolína Tothová za doprovodu
Tomáše Impellizzeriho. Karolína zpívá krásně, ale dle mého názoru měla sáhnout po jiném repertoáru.
Před půlnocí byl nástup „Bábinek“ z Dobřan přímo ohromující. Jejich
vystoupení bylo podporováno potleskem po celou dobu. Pražské písničky umí
rozproudit i mladší generaci, zvláště v provedení okouzlujících „pražských
panen a Pepíků“. Bábinky u nás vystoupily i přesto, že v Dobřanech právě
probíhal jejich Babský bál, kde ovšem předváděly jiné číslo.
I tentokrát provázeli slovem manželé Sobotkovi. Pan Sobotka vyzval dva
spoluobčany k převzetí dárkového balíčku od starostky, který bývá udělován
za mimořádný přínos obci. Tentokrát zastupitelé vybrali z našich řad pana
Oldřicha Rejlka a paní Martinu Knorovou.
M. Beštová

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Pranostika: Mokrý duben věští úrodu, suchý přivolává nehodu.
Měl bys mít zahrádku jako dlaň. Pak bys poznal půdu kyselou, vazkou, jílovou, písčitou, studenou, kamenitou a neřádnou. Rozeznal bys prsť
vzdušnou jako perník, teplou, lehkou a dobrou jako chleba, a o té bys řekl,
že je krásná, jako říkáš o oblacích. To je rada Karla Čapka.

25. března 2012 jely potěšit svým zpěvem a tancem seniory ve Kdyni Dobřanské bábinky (na snímku) a velká dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ
J. S. Bacha Dobřany.

BONSAI MERKLÍN 2012

9. ročník výstavy bonsají a suiseki od pěstitelů
a sběratelů z celé ČR
Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje

19. - 20. 5. 2012, vždy 9:00 - 18:00 hod.
Zámek v Merklíně u Přeštic

Součástí výstavy bude jako tradičně
bohatý doprovodný program:
Demo – J. Bučil, Š. Jásenská, ukázka
– tvorba krajinky na kameni (M. Ašenbrenner a Š. Jásenská), aukce bonsají
K. Krejčího ze Zbraslavi, přednášky –
Kraniosakrální terapie, Bachovy květové
esence (A. Babková), EFT - alternativní
metoda, která dobývá svět (A. Jochecová), ukázky netradičních masáží (Institut
krásy Plzeň), carvingu (Czech carving studio), ukázka Chen taijquan
s přednáškou (J. Šteflík), Iaido (japonský šerm), orientálního tance
(H. Černá), ukázka tvorby vinutých perel (J.Wudy).
Po oba dny otevřena expozice originál japonských koi (Aquatica koi
centrum), čajovna (Z. Nepustil) a workshop Greenhorni.
Zajištěn prodej bonsají a potřeb pro pěstitele.

Více o programu na: www.bonsaimerklin.webnode.cz

POZVÁNKA
ZO ČZS pořádá v podvečer 1. máje
na prostranství před klubovnou

táborák s opékáním vuřtů a soutěžemi pro děti.
Zveme všechny naše členy a dobřanskou veřejnost.
Vezměte s sebou své děti a vnuky.
Začátek v 18 hodin

Jaro již dostává sílu a zahrádkář musí napnout všechny svaly, aby zvládl
množství práce, která se na něho každý den valí.
-	V dubnu je nejvíce práce s přípravou záhonů – rozhrabat, urovnat,
pohnojit, udělat pěšinky.
-	Rašící keřové růže seřízneme, stromkové a pnoucí upevníme ke kolíkům a pergolám.
-	Letničky začínáme vysazovat na trvalá stanoviště, dokončíme vysazování dřevin.
-	Při teplém počasí napustíme jezírka a postaráme se o jejich celkovou
úpravu.
- Vysazujeme mečíky.
- 	Angrešt po odkvětu stříkáme proti padlí, jahodník proti šedé hnilobě.
-	U ovocných stromů dokončíme prořezávku, pohnojíme plným hnojivem a provedeme chemické ošetření proti nemocem a škůdcům. Proti
strupovitosti a monilióze jádrovin stříkáme před květem a opakujeme
po odkvětu. (Delan, Rubigan, Baycor). Peckoviny stříkáme proti monilióze. (Horizon, Rovlal Flow).
- Dokončíme také výsadbu mladých stromků a keřů.
-	Na záhony vyséváme červenou řepu, vysazujeme košťáloviny a rané
brambory.
-	Ve skleníku sklízíme saláty a kedlubny, vysazujeme rajčata a nakoupené roubované salátovky.
Častou nemocí v jahodovnách bývá
bílá skvrnitost listů. Je to houbové napadení, kdy skvrny se zvětšují a napadené listy odumírají. Chorobu podporuje
vlhké počasí a současně i dostatek
tepla. Silněji bývají napadány starší
a přehoustlé porosty. Základem ochrany jsou maximálně tříleté kultury, řídké výsadby nepřehnojované dusíkem.
Účinným opatřením je sežínání listů po
sklizni a postřik chemickým přípravkem (Kuprikol). K posekání listů lze
s výhodou použít elektrický plotostřih.
Dobré úrody se pak jistě dočkáme.
Při jarním řezu jabloní nikdy nezkracujte jednoleté výhony na Rubínu
a Bohémii. Tyto odrůdy plodí na koncích výhonů a jejich zkrácením bychom přišli o úrodu v příštím roce. Proto silné a dlouhé výhony, které se
vyholují, raději odřízneme a podpoříme růst krátkých plodonošů. U přehoustlé koruny provádíme redukci vylamováním nezdřevnatělých výhonů
v červnu.
Pokud jde o ochranu rostlin proti živočišným škůdcům bude možná tento
rok výjimečný. Důvodem je to, že v loňském roce u nás zmrzly květy většiny ovocných dřevin, urodilo se jen málo ovoce a škůdci se nemohli tedy příliš rozmnožit. Také letošní silné únorové mrazy škůdcům nepřály. Vnímavý
zahrádkář (i zahrádkářka) může ušetřit na chemické ochraně.
Hodně radosti na zahrádce přeje

Český zahrádkářský svaz
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA TARTAS 2012
DOBŘANY

I letos se v dobřanském Káčku v termínu 20. - 22. 4. uskuteční regionální
přehlídka dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů pro
kraje Plzeňský a Karlovarský s výběrem na národní přehlídku Dětská scéna
2012.
Přehlídka bude již tradičně zahájena průvodem, letos na téma „hračky“.
Průvod vyjde v pátek 20. 4. v 16:30 od dobřanské Základní školy a projde
městem až na náměstí. Kostýmy hraček plastových, dřevěných, kulatých,
hranatých, starých, nových,
mechanických i na baterky jsou
velmi vítány. Hned po průvodu
se na dobřanském náměstí pod
širým nebem odehraje představení Pinocchio od divadelního spolku Já to jsem z Hosína
(u Českých Budějovic).
Během tří dnů se v Káčku
vystřídá celá řada soutěžních i inspirativních představení z Aše, Ostrova,
Klatov, Plzně, Chrástu... Součástí přehlídky budou dílny pro děti pod vedením studentů Ateliéru dramatické výchovy Pedagogické fakulty ZČU, společenský večer a inspirativní debaty s příjemným lektorským sborem.
Divadelní přehlídka je finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR,
Plzeňským a Karlovarským krajem, Městem Plzeň a Městem Dobřany.
Informace k programu jsou k nalezení na www.prehlidky-johan.net. Centrum Johan o. s. Vás srdečně zve na kukandu.

Vážené obecenstvo obou premiér,
moc vám děkujeme za podporu, bylo vás víc než 300, což se cení.
Byli jste skvělí, vaše reakce nás hnaly tak, že jsme chvílemi měli napilno,
abychom to ustáli a nezačali tlačit na pilu. Někomu se hrálo lépe ve čtvrtek,
někomu v pátek, ale oba dva dny bylo publikum skvělé, až na jednu chybičku se zvonícím mobilem.
Zvažovali jsme, že vám ukážeme i trochu zákulisí, a sice fantastickou
souhru při přestavování scény, kdy herci v kostýmech stříhají bindery, natahují saturny a všelijak se zabývají věcmi, na které jsou obvykle k dispozici
kulisáci.
Ještěže jsme to v pátek neudělali, vypadly pojistky k pohonu zadního
tahu. Jak nás to vyděsilo, je patrné alespoň z přiložené fotografie☺
Ještě jednou děkujeme za přízeň!
Moc si jí vážíme!!
Váš
Martin Sobotka
neformální principál DOS Rozmarýn

DOBŘE JSTE TO ROZJELI

Byli jsme netrpěliví, kulturně vyhladovělí. Ve čtvrtek 23. března jsme
se dočkali dlouho slibovaného divadelního představení s názvem Dámský
krejčí. Naši amatérští herci pod vedením režiséra Antonína Hofmanna nás
mile potěšili. Soubor sáhl již podruhé pro hru francouzského dramatika
z počátku minulého století, přesto její datování nijak neubralo na možnosti
dobré zábavy pro diváky a komediální využití herců.
Ocenění zaslouží jak nová jevištní úprava, tak i režijní vedení, zejména
pohyb herců po celém jevišti. Nejdůležitější ovšem je viditelný pokrok většiny aktérů. V minulém představení Martin Sobotka ještě nevěděl, k čemu
má své tělo, nyní si počínal jako zkušený bonviván. Pochvalu si zaslouží
i nově objevený Pavel Kops, který svým přirozeným způsobem hry se ukazuje jako velká naděje souboru. Také Martin Jiříček již dokázal, že prkna,
která znamenají svět, se pro něho stala domovem a že se dokáže odpoutat od bázlivé a svazující trémy. Samozřejmě, jako vždy, excelovala Jiřina Sobotková, která je v ansámblu nenahraditelně jedinečná. Také ostatní
herci a herečky odevzdali dobrý kus své práce, zejména text byl zvládnut
bezvadně.
Ale aby nebylo jen při chvále, je potřeba kriticky říci, že na závadu byla
slabá hlasová výraznost některých hereček, které zapomněly, že i nahluchlý
děda v poslední řadě má potřebu vědět, o čem je řeč na jevišti. Celkově bych
uvítal ještě větší nápaditost a komičnost v gestikulaci a grimasách. Přesto
říkám: „Dobře jste to rozjeli! Díky.“
Jarda Smola
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVOU NAROZENIN PANA
FARÁŘE V DOBŘANECH, P. Prokopa Jana Bahníka, OP

18. února 2012 oslavil Otec Prokop své životní jubileum, 60 let svého
života. Tyto narozeniny kromě farníků, přátel, rodiny a zastupitelů s ním
přišlo oslavit mnoho kněží
zblízka i zdaleka a nechyběl ani Otec biskup František Radkovský. Zpěvem doprovodil oslavu pěvecký sbor P.U.D.U.
Pan farář k narozeninám dostal mnoho dárků: let balónem, presovač, dorty, květiny a také nějakou tu láhev na zahřátí. Těch bylo celkem pětatřicet.
Pan farář vyjádřil poděkování za podporu a přinesené dárky. Též děkuje
všem, kdo při jeho oslavě přiložili ruku k dílu a při oslavě Boží se starali
o zajištění zdárného průběhu. Zároveň děkuje Městskému úřadu v Dobřanech za propůjčení prostor k pohoštění.
Miloslav Zezula, pastorační asistent

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9:00 – 12:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:

BOHOSLUŽBY V DUBNU
6. 4. VELKÝ PÁTEK
13.30 kaple PL v Dobřanech – Křížová cesta
15.00 kostel sv. Mikuláše – Křížová cesta
18.00 kostel sv. Mikuláše – Velkopáteční obřady
7. 4. BÍLÁ SOBOTA
9.00 – 18.00 před kostelem sv. Mikuláše adorace v Božím hrobě
20.00 sraz na farní zahradě a průvod do kostela sv. Mikuláše, kde bude
mše svatá z vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
8. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
9.00 kostel sv. Mikuláše oslavíme při mši sv. slavnost vzkříšení Ježíše
Krista
10.45 mše sv. Chotěšov
9. 4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
8.00 kostel sv. Mikuláše - mše svatá
13. 4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
13.30 kaple PL v Dobřanech – mše svatá
15. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ /od roku 2000 neděle Božího
milosrdenství/
15.00 Sraz u kostela sv. Mikuláše a poté průvod na Kamínek, kde budeme zpívat litanie.
POZVÁNÍ: 1. 6. 2012 proběhne v Dobřanech II. NOC KOSTELŮ
– více informací v květnovém čísle.
Přejeme všem požehnané velikonoční svátky a pokoj v srdci zmrtvýchvstalého Krista.
P. Prokop Jan Bahník, OP - farář
Miloslav Zezula, pastorační asistent

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)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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SPORT
HOKEJBALOVÉ TÝMY BOJUJÍ O PLAY-OFF I O ZÁCHRANU

Tým mužů TJ Snack Dobřany se počátkem března zapojil do jarních bojů
I. ČNHbL. Z prvního hracího víkendu vydolovali muži důležité 2 body,
když přivezli z Prahy cenný skalp týmu ďáblů. Poté Šnekům začala dlouhá
jarní série domácích zápasů na výborném novém plastovém povrchu Snack
arény, ve které si zatím vedou velmi dobře, a tak věříme, že předsezónní cíl,
jímž byl postup do play-off, se podaří splnit. V současnosti se tak hokejbalisté snaží o co nejlepší výchozí pozici pro vyřazovací boje.
Bc. Vlastimil Lokajíček

V mládežnických kategoriích se pomalu blíží finální část sezóny. Mladší
dorost bojuje v extralize o záchranu. Je to celkem pochopitelná věc, kluci
hrají tuhle soutěž 1. rokem, a tak spíše sbírají zkušenosti. Hned čtveřice
našich mladíků si už vyzkoušela i zápasy v mužské kategorii. Společnými
silami se budeme snažit vzít si z této sezóny jen to nejlepší - bylo toho
dost...! Kluci zaslouží pochvalu, neboť během celého soutěžního roku
chodili pravidelně 3krát týdně trénovat a k tomu absolvovali i víkendové
zápasy, čili slušná porce stráveného volného času... Čas ukáže, jak moc pravidelný tréninkový proces a kvalitní zápasy zúročíme.
Starší a mladší žáci si vedou také velmi dobře a momentálně se pohybují
oba týmy na 3. místě tabulky ve své lize Jih - západ. I tihle borci, kteří poctivě trénují 2krát týdně a k tomu mají víkendový zápas, zasluhují pochvalu za
skvěle odváděnou práci. Kvalita žákovské ligy se díky týmům z jihu Čech
nepochybně zvedla. Mužstva jako České Budějovice, Jindřichův Hradec,
Suchdol nad Lužnicí, Blatná, Písek se postarala o to, že soutěž je opravdu
kvalitní a atraktivní. Samozřejmě to přináší i svá negativa, např. cestování
s dětmi..., finanční stránku..., apod. Dobřany se však díky sponzorům a městu této soutěže mohou zúčastnit a to je pro klub a hráče bráno jako velká
čest. Kluci jsou vedeni k tomu, aby věděli, za koho hrají a koho reprezentují
!!! Ostatně s touto vizí jsme do tohoto žákovského projektu vstupovali.
P.S. Chceš být úspěšný ve sportu? Chceš vzorně reprezentovat klub
a město Dobřany? Chceš si najít nové kamarády, slušné kluky a dobré
parťáky? Pak neváhej a přijď mezi nás. Zejména pohybově nadané, talentované ,,chlapáky“ ročníku narození 2000, 2001, 2002 bychom zde v klubu
rádi uvítali. Bližší info: kontaktní tel. 724 675 319.
Václav Šlehofer - trenér mládeže

Na Mistrovství Čech v silovém trojboji (Litvínov, 3. března) si Antonín
Coufal zlepšil osobní rekord ve dřepu na hodnotu 302,5 kg (viz obrázek).
K tomu přidal 225 kg v benčpresu a 265 v mrtvém tahu a s celkovým trojbojem 792,5 kg vybojoval stříbrnou medaili v kategorii nad 120 kg. Druhou
stříbrnou pro oddíl TJ Dobřany přidal věkem teprve junior Václav Weinfurt ve váze do 74 kg za výkon 540 kg. Ten si také vytvořil osobní rekord
ve dřepu: rovných 200 kg. Posledním dobřanským závodníkem byl Roman
Urban, závodící v nejpočetnější kategorii do 93 kg, kde obsadil 9. příčku
(FOTO: Petr Krákora)
výkonem 567,5 kg. 			
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Také mladší žáci letos váleli.

Po výhře s Opavou - Dobřany získávají bronz.

TIPY NA VÝLETY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
10. dubna
Z PŘEŠTIC NA HRAD SKÁLU
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,29 hod. do Přeštic.
Půjdeme do Příchovic, dále po cyklostezce 2188
kolem kapličky sv. Anny do Kucín a po červené značce do Radkovic a na hrad Skála. Po prohlídce se vydáme na Zálesí, opustíme značku a po silnici dojdeme na Zelenou Horu
a do Lužan. Délka vycházky 14 km.
15. dubna JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odjezd vlakem z Dobřan v 7,28 hod. do Plešnice /z Plzně 8,35/. Půjdeme po červené přes osadu Plešnice, zříceninu hradu Buben, Zámecký
mlýn do Újezda nade Mží. Zde v zámeckém statku proběhne setkání
turistů. Zpět půjdeme na zelenou značku, která nás dovede ke hrázi přehrady, a dojdeme přes Hracholusky na vlak do Plešnice.
17. dubna		
DO BEROUNA NA MEDVĚDY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod./z Plzně 8,08 hod./ do Berouna.
Půjdeme do medvědária a na Městskou horu, kde je rozhledna. Sestoupíme městem a kolem hřbitova půjdeme ke kapličce U Studánky, kde
nastoupíme na zelenou značku. Ta nás dovede na horu Děd, kde je rozhledna. Zpět půjdeme dále po zelené, odbočíme na červenou, která nás
dovede do Berouna na vlak. Délka vycházky 11 km.
21. dubna		
DEN TURISTIKY V NÝRSKU
Akci pořádá odbor KČT Nýrsko na trasách 11, 15 a 20 km.
Start v Domě dětí a mládeže od 7,30 hod. Cíl tamtéž. Odjezd vlakem
z Dobřan v 7,17 hod.
24. dubna

ZE STAŇKOVA NA KOLÁČE DO KRCHLEB
A DO MERKLÍNA
Odjezd vlakem z Dobřan do Holýšova v 7,28 hod. /z Plzně 8,09 hod./.
Půjdeme po naučné stezce „Po stopách Jiráskovy Lucerny“ do Krchleb,
kde se stavíme na chodské koláče. Žlutá značka nás dovede do Bukové a k rybníku Kacerna. Zde se setkáme se zelenou značkou, po které
dojdeme do Merklína na autobus. Odjezd v 16,35 hod do Dobřan a Plzně. Délka vycházky 16 km.
28. dubna
Z VALCHY PŘES SULKOV DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem z Dobřan ve 13,29 hod. na Valchu. Půjdeme kolem
Lučního potoka do Sulkova, Líní, Nové Vsi a Dobřan. Délka vycházky
13 km.
5. května
TOULÁNÍ MEZI HRADY A ZÁMKY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,29 hod. do Lužan. Nahlédneme do
zámecké zahrady a vydáme se přes Dlouhou Louku do Roupova na
hrad. Dále nás zelená značka povede do Biřkova. Přejdeme les do Lhovic a nedaleko je Červené Poříčí a poslední hrad na naší vycházce. Délka vycházky 16 km.
Využijte naší nabídky, přispějete tím svému zdraví. Před vycházkou
nahlédněte do vývěsní skříňky KČT u Komerční banky, není-li změna
programu.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.
			

Rožmitál pod Třemšínem - PODBRDSKÉ MUZEUM

/jar/ Muzeum naleznete v historickém jádru města v nově zrekonstruovaném areálu továrního komplexu Agrostroj. Hlavní expozice je umístěna
v dvoupatrové budově, navazující na tovární halu, ve které se nachází galerie. Součástí muzea je expozice historických automobilů, která nabízí nejucelenější
sbírku 32 vozů Aero včetně tří
karoserií od firmy Sodomka.
Expozice Jak se žilo na Podbrdsku Vás provede historií
města, překrásnou brdskou krajinou, neporušenou přírodou,
zdroj: www.krasnecesko.cz
která odpradávna poskytovala
lidem, kteří se zde usadili, suroviny a obživu. Zpracování dřeva, slévárenství, hamry a cvočkařství patřily
k tradičním podbrdským řemeslům. Část expozice prvního patra a rozsáhlá
přízemní stodola dokumentují každodenní život podbrdské domácnosti. Od
kolébky až do hrobu provázely každou domácnost typické výrobky, zvyky
a tradice. V expozici nechybí ani galerie osobností, těch slavných, které
se zde narodily, jako Václav Hudeček, Miloš Nedbal, profesor Emanuel
Vlček… i těch, které zde část života působily. Vaši pozornost upoutá i největší sbírka erbů vyřezaných z habrového dřeva a unikátní model chrámu svatého Víta (v poměru 1: 60) vyrobený ze žitné slámy. Expozice je
vybavena dotykovým počítačem, ve kterém najdete podrobnější informace
a fotografie.
Podbrdské muzeum je přátelské k dětem. Pro nejmenší návštěvníky zde mají k dispozici
přebalovací pult a mikrovlnnou
troubu. V expozici Jak se žilo
na Podbrdsku najdou nejmenší
návštěvníci hrací kout. Potěší
je omalovánky se zvířátky, pastelky, ale i pověst o Třemšíně.
Starším dětem je určena magnetická tabule. Vyzkouší si znalost starých řemesel a nářadí. Jak znají faunu
a floru Podbrdska, jim prozradí dřevěné „spojovačky“.
K rodinnému vstupnému dostanou nejmenší děti omalovánky, starší děti
si mohou vybrat z několika druhů pracovních listů. Vyplnit je mohou přímo v expozici, nebo si je odnesou domů. Součástí muzea je dětské hřiště
s krytou učebnou na břehu rybníka Kuchynka.
Bezbariérové muzeum je interaktivní a je určeno všem věkovým kategoriím.
Otevírací doba: březen – květen, říjen – 15. prosinec: 9:00 – 12:00, 13:00
– 16:00, červen – září, státní svátky: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, pondělí:
zavřeno. Vstupné: plné 90 Kč (pouze Aero 30 Kč), děti od 6 let, důchodci,
studenti a ZTP 50 Kč (Aero 20 Kč), rodinné 180 Kč (Aero 60 Kč). Více na
www.podbrdskemuzeum.cz
Zajímavosti v okolí
Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz
Hornické muzeum Příbram, www.muzeum-pribram.cz
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, www.antonindvorak.cz
Informační centrum Rožmitál, www.tremsinsko.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
►	Přijmu řidiče autobusu (i na částečný úvazek).
Tel.: 723 282 722
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INZERCE
Loma Systems s. r. o.
Dobřany

Loma Systems s. r. o.
Dobřany

U Lomy 1069
334 41 Dobřany

U Lomy 1069
334 41 Dobřany

V současné době hledáme uchazeče na pozici:

V současné době hledáme uchazeče na pozici:

Operátor - elektrotechnik

Engineer – Konstruktér
Požadavky

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

Náplň práce:
• mechanická a elektrická montáž strojů
• 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:
Lenka Klauberová
HR Manager
U Lomy 1069, 334 01 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813
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• SŠ/VŠ technického zaměření
• zkušenost s 3D konstrukcí v SolidWorks, PDM
• vhodné i pro absolventy, specialní plán zaškolení
• znalost práce s PC
• znalost 3D konstrukce
• znalost AJ na komunikativní úrovni
• spolehlivost, zodpovědnost

Náplň práce:
• práce se SolidWorks, PDM
•	spolupráce s úsekem výroby na montáži a zprovoznění
zařízení
• tvorba kusovníků
• realizace akčních plánů, projektů

Nabízíme
• práci v příjemném mladém kolektivu
• prostředí nového závodu
• zázemí stabilní zahraniční společnosti
• závodní stravování
• týden dovolené navíc
• benefity

Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová
HR Manager
U Lomy 1069, 334 01 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813

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

SERVIS C H L A Z E N Í
Montáž a prodej klimatizačních jednotek

Antonín DANIA
Spojovací 827		
Dobřany 334 41

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

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
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INZERCE
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

DUBEN 2012

ÚT

10. 4.

14 - 17

ČT

12. 4.

14 - 17

PO

16. 4.

14 - 17

ÚT

17. 4.

PÁ

20. 4.

PO

23. 4.

ST

25. 4.

ČT

26. 4.

14 - 17

PO

30. 4.

14 - 17

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

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

ZAHRADY KARL & KRS
Kompletní péče o stromy a zeleň:
▪ pravidelné i jednorázové sečení travnatých ploch
▪ rizikové kácení strojů
▪ prořez stromů, keřů a živých plotů
▪ realizace zahrad
▪ kompletní úklidové a vyklízecí práce
▪ bourací práce

www.zahradykarlakrs@seznam.cz
email: karlakrs@seznam.cz
tel. 721 949 097, 775 383 382
DEVICO CZ s.r.o.
Provozovna Ves Touškov 3
333 01 STOD

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOMOBILŮ
● příjem automobilů k ekologické likvidaci včetně vydání
dokladu potřebného k odhlášení vozidla
● odtahová služba
● prodej použitých náhradních dílů

Příjem kompletního automobilu a vydání dokladu je bezplatné.

tel.: 377 901 024, mobil: 775 555 048
www.autovrakydevico.cz, e-mail:devicocz@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. J. Kilian

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

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

Kožní ambulance

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

12.30 - 17.00

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

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

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

12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

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

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

středa

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

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

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

MUDr. Jana Prošková

MUDr. Leona Hrbáčková

Česká pošta

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

Diabetologická poradna

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

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

13.00 - 16.00

ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
čtvrtek

9.00 - 11.00
16.00 - 18.00

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, Dobřany
kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
www.veterina-dobrany.cz
pondělí - čtvrtek
pátek

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

16.00 - 18.00

V pátek od 16.00 do 18.00 je operační den.

KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
6. 4. 2012 v 1700 hodin a 7. 4. 2012 ve 2000 hodin
(USA, komedie, 113 min, přístupný od 15 let, titulky)
Jim (Jason Biggs) žije s Michelle (Alyson Hannigan)
v manželství, kterému pomalu dobíhá setrvačník. Oz (Chris
Klein) je úspěšný televizní sporťák, ale doma mu to neklape, protože chodí s typickou blbou blondýnou. Z Kevina se
stal podpantoflák, Finch se snaží vypadat jako světák, jímž
ve skutečnosti není ani omylem, jen Stifler (Sean William
Scott) se vůbec nezměnil. Pořád je to idiot a magnet na
maléry všeho druhu.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

6. 4. 2012 ve 2000 hodin

Miláček

(VB/Francie, drama, 120 min, přístupný od 15 let, tit.)
Paříž druhé poloviny 19. století, Francií zmítají politické
i hospodářské machinace. Spekulující bankéři a makléři
mohou lehce nabýt velkého jmění. Do tohoto prostředí se
z vojenské služby v severní Africe vrací pohledný mladík
Georges Duroy (Robert Pattinson). Na něj zde ale čeká jen
chudá existence na pařížském předměstí. Tento osud jej
nikterak neuspokojuje, proto s pomocí přátel a známých
a s využitím vlastní obratnosti i bezohlednosti hledá cestu vzhůru po společenském žebříčku.

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Hurá do Afriky! 3D
7. 4. 2012 v 1700 hodin
8. 4. 2012 a 29. 4. 2012 v 1500 hodin
(Německo, animovaný, 93 min, přístupný, dabing)
Surikata Billy je bezstarostný snílek s hlavou v oblacích.
Spolu s vegetariánským lvem Socratem rádi lelkují a dělají si legraci z ostatních zvířat. Ale Afrika čeká nové hosty
a bezstarostné časy se mění. Na utržené ledové kře tam
pluje lední medvědice Sushi. A kvůli požárům v Austrálii
hledají nový domov i klokan Toby a tasmánský čert Smiley.
Do vysněného světa najednou míří spousta nespokojených zvířátek, která touží po lepším životě. Africkou deltu
Okavango čekají velké změny.

Vstupné: 155 Kč

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka
8. 4. 2012 v 1800 hodin
(ČR, komedie, 104 min, přístupný od 12 let)

Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Můj týden s Marilyn
11. 4. 2012 ve 2000 hodin
(VB/USA, drama, 99 min, přístupný, titulky)
Film Můj týden s Marilyn nabízí neobvykle intimní pohled
na hollywoodskou ikonu (Michelle Williams) a její spontánní emotivní vztah s mladým mužem, který jí rozuměl víc
než kdokoliv jiný.
Vstupné: 80 Kč

Hunger Games
12. 4. 2012 v 1700 a 19. 4. 2012 ve 2000 hodin
(USA, akční/sci-fi, 142 min, přístupný od 12 let, titulky)
V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země
Panem s nablýskaným hlavním městem Kapitolem
a dvanácti okolními kraji. Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou. Poslušnost si udržuje kláním Hunger games

– zvrácenou televizní reality show, ve které každoročně
jedna dívka a jeden chlapec z každého kraje nedobrovolně bojují o život.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Koupili jsme zoo
13. 4. 2012 v 1700 hodin
(USA, komedie/drama, 138 min, přístupný, titulky)
Benjamin Mee (Matt Damon) je losangeleský autor novinových sloupků a příležitostný spisovatel dobrodružné
literatury, který jako svobodný otec čelí problémům souvisejícím s výchovou dvou dětí. Ve víře, že nový začátek
a nový start pomůže obnovit pocity rodinné sounáležitosti, rozhodne se Mee opustit svoji práci a koupit starý venkovský dům s ohromnými pozemky a jedním speciálním
bonusem – Rosemorskou zoologickou zahradou.

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

TIP MĚSÍCE

Víla
25. 4. 2012 ve 2000 hodin
(Belgie/Francie, drama/komedie, 93 min, do 12 let nevhodný, titulky)
Dom pracuje na nočních směnách v malém hotelu blízko
průmyslového přístavu Le Havre. Jedné noci dorazí do
hotelu žena, která nemá žádná zavazadla ani boty. Jmenuje se Fiona a povídá Domovi, že je vílou, která mu může
splnit tři přání. Dvě z jeho přání Fiona splní, poté však
záhadně zmizí.
Vstupné: 90 Kč

Knoflíková válka
27. 3. 2012 v 1700 hodin
(Francie, dobrodružný, 100 min, přístupný, dabing)
Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události druhé světové války, v malé francouzské vesnici v ústraní si hrají na
válku děti, protože zde spolu odjakživa nemilosrdně zápolí
děcka ze dvou sousedních vesnic – Longeverne a Velrans.

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

14. 4. ve 2000 hodin a 15. 4. 2012 v 1500 hodin

Sněhurka

(USA, rodinný, 106 min, přístupný, dabing)

Je nové zpracování Sněhurky jen pro děti, nebo
i pro jejich rodiče? Sněhurka je pro všechny! Je to
plnohodnotný rodinný film plný triků, filmových
hvězd a zábavy. Proto tentokrát v tipu měsíce
doporučuji netradičně komerční hollywoodský hit,
abych předešel u vás doma otázkám, zda na něj
můžete jít i vy, kterým už je nějaký ten pátek více
než 20 let. Určitě se přijďte podívat na Julii Roberts
v roli zlé královny, které se podařilo získat vládu
nad královstvím. Uprchlá princezna se však svého
výsostního práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne
se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých trpaslíků
Michal Šašek
začíná plánovat odvetu.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Vrásky z lásky
13. 4. 2012 ve 2000 hodin
14. 4. 2012 v 1700 hodin a 15. 4. 2012 v 1800 hodin
(ČR, komedie, 101 min, přístupný)
Ota (Radoslav Brzobohatý) je bývalý učitel a ve svém věku
má již řadu vrtochů, kterými poněkud komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná operace a Ota
se rozhodne, že je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat
někoho, kdo kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání
s herečkou Janou (Jiřina Bohdalová) je ale poněkud jiné,
než si představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma,
která nemíní rezignovat na aktivní život a která znovu
zamotá jeho osud.
Vstupné: 130 / 110 Kč

DIVADLO PRO DĚTI
Tři prasátka

28. 4. 2012 v 1500 hodin

Vstupné: 60 Kč

Můj vysvlečenej deník
27. 4. 2012 ve 2000 a 28. 4. 2012 v 1700 hodin
(ČR, komedie, 102 min, přístupný od 12 let)
Johana má tři kamarádky, dva kamarády, tátu a macechu. Kasandru, která není promiskuitní, jen s „tím“ nemá
žádnej problém, Káču, kterou doma terorizuje otec, Andy,
která miluje Vektora a ještě mu to neřekla, Vektora, kterej
miluje Andy a ještě jí to neřekl, a chytrýho kluka, co moc
kouří trávu a říká se mu Hagrid. Taky tátu, co býval novinář
a rocker a teď píše do bulváru, a macechu Sábu, kterou
nemůže vystát. Počty kamarádů a rodičů se ale změní.
Johana se totiž nečekaně zamiluje, začne pátrat po muži
ze starých dopisů, který znal její mámu, když byla naživu,
a který by mohl být jejím biologickým otcem, a její deník,
kde je úplně všechno, chtějí vydat jako knížku.

Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Báječný hotel Marigold
28. 4. 2012 ve 2000 hodin
(VB/USA, drama/thriller, 112 min, přístup. od 12 let, tit.)

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Talisman
29. 4. 2012 v 1800 hodin
(USA, akční drama, do 12 let nevhodný)

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Máme papeže
18. 4. 2012 ve 2000 hodin
(Itálie/Francie, komedie, 104 min, do 12 let nevhod., tit.)
Z balkónu baziliky svatého Petra zazní slavnostní Habemus papam! a statisícový dav věřících netrpělivě očekává
nového papeže. Ale balkón zůstává prázdný. Právě zvolený papež se odmítá ujmout funkce. V této situaci najde
Vatikán jediné možné řešení. Povolá uznávaného psychiatra, aby vyřešil neobvyklou situaci.

Vstupné: 80 Kč

Dobřanské listy odeslány do tisku 2. 4. 2012

Připravujeme: Líbáš jako ďábel, Piráti 3D, Diktátor,
Havran, Avengers 3D, Sněhurka a lovec, Temné stíny,...
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)

