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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
celá redakce se omlouvá, že neuhlídala tiskového šotka. Onen čerchmant nám zašantročil otázku k nové rubrice 15x100. Napravujeme.
Pro květnové číslo jsme od vás dostali tentokrát opět jen jednu otázku,
zněla:
Jak to vypadá s výstavbou Penny marketu a hotelu s relaxačním zázemím, o kterých se v listech psalo?
Takový dotaz bohužel musíme upravit.
Pro tuto rubriku jsou totiž nevhodné otázky zjišťující fakta, ne každý
zastupitel má dost informací. 5 členů rady je vždy ve výhodě, na nich jsou
veškerá vyjednávání.
Nová verze je:
Má být v Dobřanech supermarket?
Rubrika je určená k tomu, aby vás seznámila s názory těch, které jste si
vybrali v minulých volbách. Má být konkrétní, ale ne popisná.
Otázky nám prosím zasílejte všemi obvyklými způsoby, do budoucna
bychom rádi, aby byl větší výběr, do kterého byste se mohli zapojit především vy.
Předem děkujeme.
Jinak vám přeji, ať květen všem zlepší náladu, té blbé je tak nějak nadbytek. Krize opravdová i ta předstíraná lomcuje naší vrchností, ta si pak
zhojí žáhu na nás a na dně už pak zbývá jen beznaděj.
Oslavy konce poslední války jsou vhodnou příležitostí si uvědomit, že
ještě před pár desítkami let by podobný hospodářský rozvrat vedl na sto
procent k válce, aspoň v tom už panstvo zmoudřelo, protože i to nejbídnější mírové živobytí je oproti válečnému neskonalý luxus.
Martin Sobotka

Grantový dotační titul města již šestým rokem finančně podporuje převážně neziskové organizace, spolky a spolkové organizace zaměřené na děti
a mládež a za tuto dobu na bezmála stovku akcí uvolnilo 1,2 milionu Kč.
Bc. Marek Sýkora, starosta města Dobřany
Seznam podpořených projektů v roce 2012
● JUNIOR CUP (TJ Dobřany - pétanque club)
23. 6. 2012
5 500,00
● Rej Mikulášů, čertů a andělů (Pionýrská skupina Dobřany, o.s.)
2. 12. 2012
8 000,00
● Velikonoční kuželkářský turnaj pro mladší a starší žáky,
Pohár mladých nadějí - děti od 10 do 14 let (Martin Provazník)
1. 5. 2012, 2. 10. 2012
12 000,00
● Hobby drezurní závody (Jezdecká společnost Dobřany)

15. 9. 2012
● Myslivecký den pro děti a veřejnost
(Myslivecké sdružení Dobřany, o.s.)

15. 6. 2012
● Hokejbalový turnaj žákovských kategorií

Město Dobřany v letošním roce, stejně jako v předcházejících letech, ze
svého rozpočtu podpořilo v rámci Grantového dotačního titulu města Dobřany projekty zaměřené na veřejně prospěšné společenské aktivity. Jedná se
převážně o sportovní, kulturní a vzdělávací akce neziskových organizací či
jednotlivců. V letošním roce bylo podáno celkem 22 žádostí, což je o tři
žádosti více než v loňském roce. Drtivá většina žádostí byla kvalitně zpracována, proto 21 z nich Rada města Dobřany na doporučení komise pro
spolky a grantový dotační titul města Dobřany částečně nebo v plné výši
podpořila (jejich přehled je v následující tabulce).
Celý grantový dotační titul stejně jako loni disponoval částkou
250 000 Kč ze schváleného rozpočtu města Dobřany, avšak žádosti byly
podány na celkovou částku 362 788 Kč. Tak, aby mohlo být uspokojeno
co největší množství projektů spolků a neziskových organizací určených
primárně především pro děti a mládež, bylo nutné některé žádosti finančně
krátit. Celkem pak bylo mezi žadatele přerozděleno z rozpočtu města Dobřany 249 998,- Kč, tedy bez dvou korun všechny prostředky uvolněné pro
dotační titul z letošního rozpočtu. Jen jediná žádost, která bohužel z hlediska obsahové stránky nenaplňovala předem stanovená pravidla grantového
dotačního titulu, nebyla podpořena.
Za město Dobřany všem žadatelům děkuji a věřím, že v příštím roce
bude grantový dotační titul minimálně stejně úspěšný. Je skvělé, že je o něj
rok od roku větší zájem. Velmi oceňuji snahu žadatelů oživit dění ve městě
a zpestřit zejména dětem a mládeži trávení volného času. Právě jejich jménem zvu dobřanskou veřejnost k návštěvě těchto akcí. Informovat o nich je
jednou z povinností jejich organizátorů, a tak věřím, že se obyvatelé našeho
města o jejich konání včas dozvědí. Stejně tak je nutné poděkovat všem,
kteří se na přípravě a administraci grantového dotačního titulu v letošním
roce podíleli a v rámci kontrol a administrace projektu podílet ještě budou.
Jedná se především o členy grantové komise Rady města Dobřany a o obě
tajemnice této komise.
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18 970,00

(TJ Dobřany - oddíl hokejbalu)

15. 9. 2012

25 000,00

● Komunikační seminář (Budulínek, o. s.)

září - prosinec 2012
● Letní příměstský tábor pro děti (Budulínek, o. s.)
13. - 17. 8. 2012

3 000,00
18 000,00

● Velikonoční jarmark (Budulínek, o. s.)

31. 3. 2012

3 552,00

● Budulínkova stezka pro děti (Budulínek, o. s.)

31. 5. 2012

GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY 2012
– PODPORA PROJEKTŮ

23 000,00

3 600,00

● Tenisový turnaj o pohár starosty města Dobřan, celostátní
turnaj starších žáků kategorie C (TJ Dobřany - tenisový oddíl)
8. - 9. 9. 2012
19 000,00
● Celostátní turnaj dorostu kategorie C
(TJ Dobřany - tenisový oddíl)

28. a 29. 9. 2012
● Cena města Dobřan v branné orientační soutěži žactva
(Sdružení nezávislých Dobřany)
19. 5. 2012
● Otevřené turnaje badmintonu pro děti - 2012
(TJ Dobřany – oddíl badmintonu)

14. 1, 14. 4., 26. 5. a 1. 12. 2012
● Projekty Římskokatolické farnosti v Dobřanech

20 000,00

9 000,00

8 000,00

(Římskokatolická farnost Dobřany)

1. 6, 25. 6., 5. 12. a 24. 12. 2012
● Klubová výstava plemene boxer - CACK - 2012

3 000,00

(Český kynologický svaz ZKO Dobřany)

15. 9. 2012
● DĚTSKÝ DIVADELNÍ TARTAS 2012 (Johan, o.s.)
20. - 22. 4. 2012
● „Objev neznámé“ - příměstský letní tábor

9 000,00
18 000,00

(Pionýrská skupina Dobřany, o.s.)

6. - 10. 8. 2012
● Když chceš, tak to dokážeš!

15 000,00

(Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy)

19. - 22. 6. 2012
● 1. ročník florbalového turnaje dětských týmů (FTDT CUP)

11 576,00

(TJ Dobřany - oddíl florbalu)

12. 5. 2012
● BRADA CUP 2012 (TJ Dobřany - oddíl volejbalu)
1. 9. nebo 8. 9. 2012

Celkem

12 800,00
4 000,00

249 998,00

ZPRÁVY Z RADNICE
DOBŘANSKÝ BIOTOP KOTYNKA OPĚT
V NOVÉM S NIŽŠÍMI CENAMI
A PRODLOUŽENOU PROVOZNÍ DOBOU

Přírodní koupací biotop Kotynka Dobřany v současné době prochází
posledními přípravnými pracemi před zahájením své druhé sezóny. Celý
areál bude pro veřejnost otevřen už 25. května letošního roku. Loňská první sezóna byla pro tuto novostavbu určenou pro širokou veřejnost úspěšná. Areál se dočkal obrovského zájmu již od prvního dne svého otevření
a během tří měsíců loňského léta jej navštívilo sedmnáct a půl tisíce návštěvníků. Ti, co vyzkoušeli unikátní zázemí a samotné vodní nádrže, ve kterých je voda bez jakýchkoliv chemických látek, se opět rádi vraceli.
Letos město Dobřany dokončuje poslední etapu, týkající se vybavenosti
pro návštěvníky. K již existujícímu stávajícímu zázemí (pokladna, toalety,
umývárny, převlékárny a půjčovna) přibude nově vybavená budova pro
občerstvení a na ni navazující terasy. Stožár se stěžněm a vlajkou, který oba zastřešené prostory propojí (stávající hlavní vstup do areálu),
dotvoří architektonickou podobu lodi. Celý komplex tak bude jedním
z urbanistických skvostů města Dobřany.
Nová budova občerstvení bude vybavena základním nábytkem a veškerým technickým zázemím pro přípravu nejrůznějších druhů pokrmů a nápojů. Její předání ze strany dodavatele a následná kolaudace se předpokládá
nejpozději do 15. května 2012.

V pátek 25. května 2012 bude pro veřejnost otevřeno zdarma a provozovatel občerstvení na koupališti zajistí doprovodný kulturní program včetně
vystoupení hudebního a tanečního uskupení Dobřanské bábinky, které zde
zazpívá novou, pro koupaliště speciálně složenou písničku.
Město Dobřany přihlásilo přírodní koupací biotop do soutěže Stavba
roku Plzeňského kraje 2011. Jedná se v Plzeňském kraji o natolik unikátní
a ojedinělou stavbu určenou pro širokou veřejnost, že účast v soutěži je
„skoro nutností“. Město věří, že stavba bude oceněna i s ohledem na skutečnost, že ekonomická bilance první sezóny provozu koupaliště byla kladná a
koupaliště si získalo za krátkou dobu řadu svých příznivců nejenom z Dobřan, ale prakticky z celého Plzeňského kraje.

Provozní doba, ceny vstupného a ostatních služeb v rámci
areálu přírodního koupacího BIOTOPU KOTYNKA
Schváleno usnesením Rady města Dobřany č. 2050/2012
ze dne 17. 4. 2012
Provozní doba:
Květen, červen a září:
Červenec a srpen:

Pondělí až neděle
Pondělí až neděle

10:00 – 20:00
9:00 – 21:00

Vstupné:
Květen, červen a září:
Základní celodenní vstupné pondělí až pátek
Základní celodenní vstupné sobota a neděle
Snížené základní vstupné po 16. hodině
Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu dospělé osoby
Děti 7 – 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP
– celodenní vstupné pondělí až neděle
Červenec a srpen
Základní celodenní vstupné pondělí až pátek
Základní celodenní vstupné sobota a neděle
Snížené základní vstupné po 16. hodině
Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu dospělé osoby
Děti 7 – 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP
– celodenní vstupné pondělí až neděle

Dalšími novinkami areálu přírodního koupaliště jsou:
-	Místo pro pingpongový stůl jako nová atrakce nabídky aktivit v areálu
včetně osazení pingpongového stolu, který bude zdarma pronajímán
návštěvníkům areálu,
-	dvojnásobný počet stojanů na kola, celkově tak koupaliště pojme
56 kol,
-	nově zpevněná fólie samotného koupacího prostoru a zpevněné okraje
výlezů z koupacího prostoru biotopu, zejména u skokanského můstku,
- nové venkovní hodiny pro návštěvníky.
Rada města Dobřany upravila i provozní dobu a ceny vstupného a půjčovného. Provozní doba se prodlužuje v měsících červenec a srpen do 21:00
hodin. Vstupné se nezdražuje, naopak víkendové vstupné v celé sezoně se
zlevňuje o 10,-Kč na vstupenku. Zároveň se snižuje cena permanentky na
20 vstupů a o hodinu se prodlužuje (z původních 17:00 hodin na 16:00
hodin) doba, kdy je na koupališti již jednotné vstupné pro dospělou osobu
30,-Kč. Samozřejmě pro děti do šesti let zůstává vstup na koupaliště zcela zdarma, děti od 7 do 15 let, senioři, invalidé a studenti mají celodenní
vstupné po celou sezonu za 30,-Kč. Zůstala zachována i výhodná rodinná
permanentka na 100 vstupů, v rámci které vyjde vstup na přírodní biotop
na pouhých 10,-Kč. Vyjma beachvolejbalového hřiště bude zcela zdarma
i pronájem hřiště na pétanque a pingpongového stolu.

40,-Kč
50,-Kč
30,-Kč
Zdarma
30,-Kč
50,-Kč
60,-Kč
30,-Kč
Zdarma
30,-Kč

Permanentky (s již přednabitými počty vstupů) – zvýhodněné vstupné:
Permanentka na 10 jednorázových vstupů po celou sezonu
350,-Kč
Permanentka na 20 jednorázových vstupů po celou sezonu
600,-Kč
Permanentka celosezónní*
1000,-Kč
Pozn.: Permanentky mohou být libovolně přenosné.
* U celosezónní permanentky je součástí celkem 100 jednorázových vstupů na koupaliště.

Parkování a parkovné (ceny za parkování vozidel)
Parkoviště podél ulice Ústavní – kolmé stání:
5,-Kč/1 hodina
Zabezpečené parkoviště u koupacího biotopu (se závorou):
30,-Kč
(jednorázové celodenní parkovné)
Půjčovné v areálu přírodního koupacího biotopu:

Pronájem beachvolejbalového míče a nářadí na úpravu povrchu včetně pronájmu plochy hřiště:		
50,- Kč + vratná záloha 300,- Kč/ 1 hodina
Pronájem sportovního náčiní na pétanque včetně pronájmu plochy hřiště: 		
		
Zdarma + 200,-Kč vratná záloha
Pronájem plochy hřiště pro pétanque (bez pronájmu náčiní):
Zdarma
Pronájem sportovního náčiní pro ping-pong (stolní tenis):
Zdarma + 50,-Kč vratná záloha za jednu tenisovou pálku včetně míčku
Pronájem plochy pro ping-pong (stolní tenis):
Zdarma

V případě, že si návštěvníci přinesou vlastní sportovní náčiní (míč na beachvolejbal, sportovní náčiní na pétanque či stolní tenis), mohou ho využívat s tím, že přednost mají vždy zájemci, kteří si sportovní náčiní zapůjčí.
O určení pořadí zájemců pronájmu rozhoduje správce areálu či jím pověřená osoba.
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CO SE DĚJE
NAŠE MĚSTO RECYKLACÍ STARÝCH
SPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ PŘISPĚLO K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 256 televizí, 104
monitory a 9 476 kg drobného elektra.
Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát, vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových
monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou
spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky
recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou
osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok
provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to velmi zajímavá
čísla.
Velké díky si zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do
popelnice, nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora
nebo využívají stacionárních kontejnerů umístěných v Husově ul.
u čp. 839 a v ul. Loudů u čp. 952. Na drobná elektrozařízení možno
využít také E-Box umístěný v přízemí radnice.
Libuše Tomášková, stavební odbor MěÚ Dobřany
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RUBRIKA SPRÁVCE

Vážení obyvatelé města Dobřany,
rok se s rokem sešel a Vám, nájemníkům bytů a nebytových prostor
ve vlastnictví města Dobřany, se opět do ruky dostalo vyúčtování služeb
spojených s užíváním bytu či nebytového prostoru za rok 2011. Protože se
stále velmi často setkáváme s tím, že nájemci mnohdy neví, jaké služby se
do ročního vyúčtování zahrnují či jakým způsobem jsou jednotlivé služby rozúčtovány, dovolte mi v následujících řádcích jednoduchou formou
vysvětlit, jak má správné vyúčtování služeb vypadat a čím se řídí.
Vyúčtování zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu či
nebytových prostor (dále jen vyúčtování služeb) je nutné provést v souladu
s vyhláškou 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii, na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové
vody mezi konečné spotřebitele a dále pak v souladu s vyhláškou 428/2001
Sb. o dodávce vody. Dle zákona musí být vyúčtování služeb provedeno nejméně jedenkrát ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí
zúčtovacího období, tj. do 30. dubna. Rozúčtovány jsou náklady, které byly
v uplynulém roce (tj. zúčtovacím období) vázány na vlastníka nemovitosti
a jsou rozúčtovatelné na konečného spotřebitele. Konečným spotřebitelem
je v tomto případě nájemce bytu či nebytového prostoru.
Rozúčtování tepla – výchozí náklady jsou dány dodavatelem tepla (společnost SLUŽBY DOBŘANY, s.r.o.). Jsou vyčísleny jednak ve spotřebě tepla
v GJ, jednak v korunách. Tyto náklady se následně rozdělí na základní a spotřební složku. Základní složka je rozdělena mezi konečné spotřebitele dle
poměru velikosti započitatelné podlahové plochy (velikosti (ne)bytu) a činí
40 – 50% celkových nákladů. Spotřební složka je rozdělena mezi konečné
spotřebitele úměrně výši náměrů poměrových měřidel a její výše je 50 – 60%
celkových nákladů. U rozdělení spotřební složky se používají korekce, které
zohledňují rozdílnou náročnost vytápěných místností danou jejich polohou
(viz 372/2001 Sb.) V případě, že v zúčtovacích jednotkách nejsou osazena
poměrová měřidla (individuelní rozdělovače topných nákladů IRTN), je spotřební složka rozdělena stejným způsobem jako složka základní.
Rozúčtování teplé užitkové vody (TUV) – výchozí náklady jsou dány
dodavatelem tepla a tvoří je náklady na tepelnou energii spotřebovanou
na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu. Náklady na
tepelnou energii jsou opět děleny na základní a spotřební složku, přičemž
základní složka činí 30% a spotřební 70%. Základní složka je rozdělena
mezi konečné spotřebitele dle poměru velikosti podlahové plochy (velikosti
(ne)bytu) a spotřební pak dle náměrů vodoměrů nainstalovaných u konečných spotřebitelů. V případě, že u konečného spotřebitele není nainstalován vodoměr, provádí se rozdělení dle průměrného počtu osob užívajících
jednotku v zúčtovacím období. Náklady na spotřebovanou vodu jsou pak
rozděleny v celkové výši dle náměru vodoměrů, v případě jejich absence je
opět jediným kritériem průměrný počet osob.
Rozúčtování studené vody – výchozí náklady jsou dány dodavatelem
(společnost ČEVAK a.s.). Tyto jsou v celkové výši rozúčtovány dle poměrových měřidel (vodoměrů). V případě, že tyto vodoměry nejsou v zúčtovacích jednotkách (bytech) nainstalovány, dělí se náklady dle průměrného
počtu osob užívajících jednotku v zúčtovacím období. V souvislosti s poměrovými měřidly je nutné zmínit, že naměřený stav ne/bytového vodoměru
vyjadřuje pouze poměr, kterým se náklady na studenou vodu rozdělují mezi
jednotlivé byty a nebytové prostory, a to z důvodu, že žádný vodoměr neměří úplně přesně. Každý má určitou povolenou toleranci, součet jednotlivých
vodoměrů tedy nikdy nesouhlasí s domovním vodoměrem, dle kterého jsou
dodavatelem účtovány dodávky vody.
Rozúčtování ostatních služeb – další náklady, které se v rámci vyúčtování objevují, jsou zpravidla rozúčtovány dle dvou kritérií. Jednak dle průměrného počtu osob užívajících jednotku v zúčtovacím období, mezi tyto
patří např. elektřina společných prostor, náklady na výtah apod., jednak na
jednotku samotnou. Sem patří např. náklady na společnou televizní anténu.
Mirka Mašková, jednatel společnosti Triumfa, s.r.o.

CO SE DĚJE
STATISTIKA KRIMINALITY I. ČTVRTLETÍ 2012

Porovnání I. čtvrtletí roku 2012 a 2011
2012

2011

Zjištěno

Objasněno

Procent

Zjištěno

Objasněno

Procent

Policisté na teritoriu územního odboru Plzeň-jih od ledna do března
2012 zaznamenali 242 trestných činů, což je v porovnání se stejným
obdobím loňského roku o 17 případů méně. Ze všech nahlášených skutků
objasnili více než 60 %. Je nutné ovšem podotknout, že vyšetřování některých případů stále probíhá, a proto se nejedná o konečná čísla.
Pokles počtu případů vykazují statistická čísla u trestné činnosti majetkového charakteru. V letošním roce jsme zaznamenali celkem 138 případů. V loňském roce to bylo o 20 skutků více. Konkrétně se to týká
hlavně krádeží vloupáním. Zatímco loni jsme zapsali do statistik 77 případů, letos je jich o 14 méně. V sedmi případech se pak strážci zákona
setkali s trestným činem poškozování cizí věci, u kterého je naopak nárůst
o dva případy. Co se týká jednotlivých obvodních oddělení, tak největší
pokles skutků v této oblasti zaznamenali policisté na obvodním oddělení
v Blovicích. V porovnání s loňským rokem ve stejném období zapsali do
policejních statistik o 22 případů méně. Naopak nárůst počtu trestných
činů evidují strážci zákona na obvodním oddělení Stod. Oproti loňskému
roku si připsali o 21 případů více. U kategorie majetkové trestné činnosti
by si měli lidé uvědomit, že odpovědnost za ochranu svých osobních věcí
nesou právě oni sami.
U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté oproti loňskému roku
nárůst o jeden případ. Celkem tak evidují 13 skutků tohoto charakteru.
Nejčastějším v této oblasti je trestný čin loupež (4) či ublížení na zdraví
(3). Dopadení těchto pachatelů je v tomto případě složité, protože si za své
oběti vybírají starší občany nebo využijí momentu překvapení, a většina
poškozených si nestačí všimnout, jak pachatel vypadal, nebo některých
dalších markantů, podle kterých by jej policisté mohli identifikovat.
Mravnostní trestná činnost zůstává za uvedené období totožná jako
v předchozím roce. Strážci zákona se setkali pouze s trestným činem
pohlavní zneužívání, a to ve dvou případech.
Pokles téměř o polovinu zaznamenali policisté v kategorii ostatní
trestná činnost. Největší podíl na tomto počtu skutků má maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Za první tři měsíce z celkového počtu
21 skutků nerespektovalo rozhodnutí soudů, magistrátů a dalších úřadů
15 osob. V loňském roce to bylo 29 občanů.
Naopak nárůst o 15 případů evidují policisté v kategorii zbývající trestná činnost. Do této oblasti spadá například zanedbání povinné výživy.
Za první čtvrtletí neplatilo na své děti 23 lidí. Což je o tři případy více
v porovnání s prvními třemi měsíci roku 2011. Vyšší číslo se ukázalo
i u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Zatímco loni
strážci zákona zapsali do policejních statistik sedm případů, letos je jich
o osm více.
Poslední z výčtu oblastí trestné činnosti jsou hospodářské trestné činy.
Za první tři měsíce letošního roku evidujeme o pět skutků více než ve
stejném období loňského roku. Nejčastějším trestným činem v této kategorii je zpronevěra (8). Totožné číslo strážci zákona zapsali do policejních
statistik u podvodu, se kterým se setkali ve čtyřech případech.
nprap. Ivana Telekešová

Násilná

13

4

30,77

12

8

66,67

Mravnostní

2

2

100

2

1

50

Majetková

138

58

42,03

158

81

51,27

Ostatní

21

20

95,24

39

35

89,74

Zbývající

48

47

97,92

33

32

96,97

Hospodářská

20

18

90

15

13

86,67

Celkem

242

149

61,57

259

170

65,64

Trestná činnost

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 30. května 2012 uplynou již 3 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a zanícený turista
pan

František Fiala
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina.

Přehled podle jednotlivých obvodů
OOP

OOP

OOP

OOP

OOP

OOP

Blovice

Dobřany

Nepomuk

Přeštice

Starý

Stod

Plzenec

Zjištěné
trestné činy
v I. čtvrtletí
2012

38

32

42

44

40

46
V měsíci březnu oslavila 90. narozeniny paní Helena Špačková.
Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jí přejeme do dalších let
hodně zdraví a spokojenosti.
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15x100
MĚL BY BÝT V DOBŘANECH SUPERMARKET?
Martin Sobotka
Tahle otázka bolí. Při zodpovědném rozhodování o budoucnosti města se občas sváří rozum, vkus a cit. Pomáhá sečíst plusy
a minusy.
Zápory: supermarkety symbolizují odosobnění doby, nehrají vždy fér a stojí za nesmyslným pohybem potravin po Evropě, neekologicky nás zatěžují automobilismem.
Klady: možnost pomoci těžce zkoušeným peněženkám seniorů, ztlumení zmíněné neekologičnosti. Cesty za nákupy dnes představují nejméně
336 000 km, tedy nejméně 20 000 litrů paliva, tedy nejméně tři čtvrtě miliónu z kapes Dobřaňáků ročně. A těch emisí!
Odpovídám tedy ano! Je na zastupitelích, kteří jen nekibicují, aby budoucí
supermarket zbytečně nehyzdil a nepoškozoval město.

Michal Šašek
Supermarket. Nejtoužebnější přání obyvatel města již několik let. V průzkumu provedeném v roce
2005 zvítězil už tehdy supermarket i nad vybudováním koupaliště. Při osobních rozhovorech
s Vámi pokaždé narazíme právě na téma „Dobřany a supermarket“. Osobně jsem nikdy nebyl
velkým příznivcem supermarketu, ale musím
respektovat většinové přání. Vždyť reprezentuji
nemalou část obyvatel, kteří si supermarket přejí,
v dobřanském zastupitelstvu. Bude-li supermarket na vhodném místě a bude-li mít pro dobřanské obyvatele nějakou přidanou hodnotu, tak návrh na výstavbu podpořím. Velká část obyvatel dnes za
většími nákupy stejně dojíždí do Plzně nebo Přeštic. V Dobřanech nakupují
jen zboží denní spotřeby.

Marek Sýkora
Jak ukázal velmi rozsáhlý názorový průzkum veřejnosti v rámci
Programu rozvoje města, tak drtivá většina obyvatel si supermarket
v Dobřanech přeje. Mladí pro Dobřany proto myšlenku supermarketu
v Dobřanech podporují. Je nutné
si ale uvědomit i řadu souvislostí, které takovéto zařízení, jeho výstavba
a následný provoz budou znamenat, a ne všechny jsou kladné! Stejně tak
je to jen a jen investice soukromého investora a město nemůže komukoli
nařídit „Postav u nás supermarket!“ Protože si to drtivá většina obyvatel
města přeje, supermarket by v Dobřanech tedy být měl. Mohu potvrdit, že
se o supermarketu v Dobřanech jedná.

Dagmar Terelmešová
Při pečlivém přečtení volebních programů jednotlivých politických stran a uskupení kandidujících
v tomto volebním období zjistíme, že supermarket
je obsažen ve všech předvolebních programech.
Pokud budu hovořit výhradně za svoji osobu, tak
supermarket ano (je mi lhostejné, jaký řetězec to
bude), ale mimo obec. Obchody podobného typu
se všude v Evropě vyskytují na periferii města.
Je to jednak z dopravních, dále z urbanistických
důvodů a také tím vzniká určitá ochrana ostatní
obchodní sítě.
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Jan Smola
Pokud bude „supermarket“ poskytovat kvalitní
zboží v sortimentu, který v dobřanských obchodech není, tak určitě.

MUDr. Viktor Zlocha
Občané Dobřan se k této otázce vyjadřovali již před
lety v dotazníku. Já osobně supermarket v Dobřanech nepotřebuji. Velké supermarkety jsou v Plzni
dobře dosažitelné autem nebo
autobusem. Supermarket by jistě nabídl nová pracovní místa, na druhou stranu by ohrozil tržby
menších obchodů. Já mám rád Dobřany s pestrostí
drobných podnikatelů. Superobchody a superdomy
a jiná super... jsou ve velkých městech, a proto tam nebydlím.

Michal Trdlička
Přidám pohled Šlovičáka, kde bychom
byli rádi za jakoukoliv možnost zakoupení
základních potravin v obci. Výrobky, tak
kvalitní jako ty, které koupíme v místním
pekařství, řeznictví, cukrářství atd., budeme
v supermarketu těžko hledat. Zboží z dalšího
sortimentu je k dostání v několika samoobsluhách, drogériích, smíšenkách, večerkách. Nemyslím si tedy, že je pro nás
supermarket se zbožím různorodé kvality tak zásadní pro zkvalitnění života
ve městě. Nicméně poptávka po obchodu tohoto typu je značná, ostatně
to bylo jedno z největších přání občanů v názorovém průzkumu Programu
rozvoje města, a to je důvod, proč jsem spíše pro.

MUDr. Jitka Šebestová
Na základě průzkumu veřejnosti byl supermarket
jednou z priorit občanů zde ve městě. Ve vhodné
lokalitě by jistě přinesl jak pozitiva (dostupnost
pro širokou veřejnost), tak negativa (ovlivnění
soukromého podnikání ve městě).

Josef Šefl
Pro mne velmi složitá otázka. Jelikož zastupuji
své voliče, kteří chtějí supermarket v Dobřanech při anketě priorit města stále většina občanů města a přilehlých částí vyjadřuje toto přání, a proto
v případě hlasování bych byl pro. Ovšem z mého
soukromého hlediska tyto řetězce nemusím
a raději nakupuji v menších obchodech. Osobně
budu s tímto mít vnitřní problém.

15x100 / CO SE DĚJE
Lenka Tomanová
Supermarket v Dobřanech ano, ale uvědomme si, že nejdříve musí existovat konsenzus
mezi soukromým investorem, který chce
investovat, vedením města, které investora
za určitých podmínek podpoří, a obyvatel,
kteří supermarket chtějí (podle průzkumu
v roce 2006 si obyvatelé města nejvíce přáli
tyto investice: letní koupaliště, výstavba obchodního centra, rekonstrukce
náměstí, víceúčelové kulturní zařízení).

Jak vás dobřanští občané přijímají?
Doufám, že to nebude působit jako samochvála, když odpovím, že dobře.
Soudě podle toho, co slýcháváme, jsou lidé za tuto službu rádi. Nejčastějšími našimi pacienty jsou děti a senioři. U obou těchto skupin je nutné
snoubit lékařskou odbornost se správným lidským přístupem. Mě i sestřičku práce baví a snažíme se nejen pacienta chápat, ale i si s ním vzájemně
porozumět.

Zbylí zastupitelé neodpověděli v zadaném termínu.

ORL ORDINACE V DOBŘANECH

Je dost neobvyklé, aby šestitisícové město leželo jen 10 km jihozápadně
od tak velkého města, jakým je bezesporu metropole našeho kraje – Plzeň.
A tak spousta provozovatelů různých služeb řeší dilema, zda blízká vzdálenost krajského města nebude lákat občany Dobřan víc, než služba, která
přichází za nimi.
Na podzim 2010 se Laserové centrum VS LASERA rozhodlo otevřít ve
zdravotním středisku v ulici Nová 956 v Dobřanech ambulanci pro řešení
nemocí ušních, krčních a nosních. Lékaře s ORL specializací totiž nejčastěji potřebují malé děti a starší spoluobčané – tedy dvě věkové kategorie,
které by do nedaleké Plzně dojížděly přece jen obtížněji. A tak už po dobu
půldruhého roku je každé pondělí mezi 15. a 18. hodinou otevřena ORL
ordinace MUDr. Jaroslava Nasswettera, v ostatní dny a v případě akutních
onemocnění jsou pacienti směrováni do plzeňské ORL ordinace MUDr.
Dany Šmídlové ve Skrétově ulici (budova bývalé polikliniky u nádraží Jižní předměstí).
Dlužno dodat, že oba ošetřující lékaři nejsou ve svém oboru žádnými
nováčky se sotva zaschlým diplomem. Dr. Šmídlová, která se dnes plně
věnuje ambulantnímu sektoru, pracovala dlouhé roky na ORL klinice FN
v Plzni, zatímco dr. Naswetter na ORL klinice pracuje a operuje dosud.
Pro pacienta je jistě dobrou zprávou, že následná návaznost péče na ORL
kliniku FN Plzeň je u obou ošetřujících lékařů bezproblémová. Podstatná je
také informace, že obě pracoviště jsou plně vybavena i optikami sloužícími
k plnohodnotnému vyšetření uší, nosu, nosohltanu i hrtanu.
A protože jsme dobřanskou ORL ordinaci navštívili právě v pondělním
odpoledni, využili jsme po ambulantní době setkání s MUDr. Jaroslavem
Nasswetterem k položení tří otázek:

Dobřanskou ORL ambulanci vede MUDr. Jaroslav Nasswetter

Pane doktore, jak jste se v dobřanské ordinaci ORL objevil a jak se Vám
v ní pracuje?
Léta jsem působil ve Vojenské nemocnici v Plzni a po jejím spojení s Fakultní nemocnicí jsem sekundárním lékařem na ORL klinice. Do
Dobřan jsem se dostal díky dlouholeté spolupráci s Laserovým centrem VS
LASERA, které dobřanskou ORL ordinaci provozuje. Práce mě baví, mrzí
mě však, že se ještě dosud setkávám s lidmi, kteří o existenci ORL ordinace
v Dobřanech vůbec nevědí.
V čem spatřujete výhody zdejší ordinace?
Největší výhodou je samozřejmě možnost ošetření běžných ORL potíží
bez nutnosti zbytečného cestování do Plzně. Nezanedbatelná je i návazná
péče na plzeňskou ORL ambulanci ve Skrétově ulici. Obě pracoviště totiž
používají jednu dokumentaci, což je pro jednotné léčení pacienta velmi
důležité. Pracoviště v Plzni navíc objednává pacienty na předem určený
čas, takže odpadá zdlouhavé vysedávání v čekárně. V neposlední řadě je
výhodou i návaznost specializované péče na ORL klinice FN v Plzni.
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ROZHOVOR
DOBŘANY NABÍDNOU UNIKÁTNÍ ZÁZEMÍ PRO TENISTY

Už jen několik dní zbývá do slavnostního otevření nového tenisového
areálu v Dobřanech. Ten nabídne celkem čtyři tenisové kurty s umělým
povrchem, z toho dva jsou umístěny v krytých halách, to vše doplněné
bohatým zázemím. O novém sportovním stánku jsme si povídali s investorem, panem Vladimírem Tomáškem.

Není zrovna obvyklé, aby investor vkládal finance a jistě nemalý čas
do projektu, jako je tenisová hala, který je od začátku koncipován jako
neziskový. Vy jste v tomto směru ale světlou výjimkou. Proč jste se rozhodl pro vybudování tenisové haly právě v Dobřanech?
To má několik důvodů.
Za prvé. Celý svůj profesní život jsem něco tvořil, organizoval a budoval. S ukončením svých pracovních aktivit jsem si nedovedl představit
svůj další život jako odpočívající důchodce. Vybudování a provozování
sportovního areálu mně přišlo jako dobrá a užitečná forma aktivního trávení mého času.
Za druhé. I když jsem se v organizování sportu nikdy neangažoval,
můj vztah k němu je veskrze kladný a k tenisu zvlášť. Já sám tenis hraji,
ale nijak dobře a nic už na tom měnit nebudu. Protože z mého pohledu
vůbec nejde o to, jestli budu na turnajích první, druhý nebo poslední, ale
o to, abych měl radost ze hry a z pohybu. A to chci nabídnout všem, kteří
sport potřebují jako kompenzaci pracovní nebo studijní zátěže. Chci ho
nabídnout především mladým, aby měli možnost smysluplně trávit svůj
volný čas. Začít s tenisem je možno v jakémkoliv věku. Tenis může hrát
každý úměrně svým pohybovým schopnostem a vůli sám se sebou něco
dělat.
Za třetí. Jsem občan tohoto města, jsem rád, že se v Dobřanech
v posledních několika letech hodně nového udělalo, a i já bych chtěl
k tomu trochu přispět – čili čistý lokální patriotismus. Navíc v tomto
regionu není specializované sportovní zařízení, které by umožňovalo hrát
tenis celoročně.
Nabízí se určitě otázka: Nebudete si konkurovat se stávajícím tenisovým areálem v Džungli?
Už ve fázi investičního záměru jsem informoval členskou schůzi tenisového oddílu TJ Dobřany o připravované výstavbě tenisového areálu
a formuloval jsem základní principy spolupráce na bázi vzájemné výhodnosti. Tyto principy v současné době dále rozpracováváme. Takže žádná
konkurence. Areál v Džungli je majetkem TJ a členové tenisového oddílu
jej budou nadále využívat v letním období. Z důvodů klimatických a povětrnostních však od října do dubna nelze venku hrát a kapacita sportovní
haly u nádraží, která v zimě slouží úplně všem sportům, není neomezená
a univerzální povrch, který v této hale je, není pro tenis optimální. Kdo si
chce v zimě zahrát na tenisovém povrchu, musí do Plzně, kde je neustále
plno. Nový tenisový areál eliminuje dále riziko rušení turnajů pořádaných
TJ na antukových dvorcích v letním období z důvodu špatného počasí.
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V takovém případě není problém přesunout se pod střechu a turnaj sehrát
na krytých kurtech. Díky využívání nového areálu může TJ začít pořádat
turnaje i v přechodovém a zimním období, což do této doby nebylo možné. A těch oblastí, ve kterých chceme spolupracovat, je daleko více.

Pro koho bude určen nový tenisový areál?
Pro všechny, kteří chtějí hrát. Je k dispozici pro všechny věkové skupiny, rodiny s dětmi, pro amatéry i závodní hráče, pro organizované i neorganizované, pro obyvatele Dobřan i pro přespolní, pro začátečníky i pro
pokročilé. Hlavně bych chtěl, aby jej využívala mládež, aby se rozšířil
okruh aktivních hráčů a aby se tento areál stal běžnou součástí života
obyvatel našeho města.
Počítáte s nějakým programem pro děti – například s tenisovou školou?
Jak už jsem řekl, mládež je naší hlavní cílovou skupinou. K tomu, aby
děti tenis bavil, musí být odpovídajícím způsobem vedeny a motivovány.
Motivací jim mohou být úspěchy našich předních tenistů, ale i skutečnost,
že mohou hrát ve špičkově vybaveném tenisovém prostředí. Tyto motivační faktory je však nutno propojit s kvalitní trenérskou prací. Smlouvy
s trenéry v současné době připravujeme, stejně jako plánujeme otevřít na
podzim tenisovou školu. Výuka v tenisové škole by probíhala od října do
května, intenzita a četnost tréninků by byla volitelná stejně jako počet dětí
ve skupině, které se bude příslušný trenér věnovat. Malé děti od 5 let by
začínaly s minitenisem na menším hřišti, s lehčími míči a s dětskými raketami. Bližší údaje a podmínky budou uveřejněny v Dobřanských listech.
V letním období budeme pořádat letní příměstské tábory s výukou tenisu
a se spoustou dalších volnočasových aktivit.
Podpořit chceme hlavně mladé začínající hráče, a to například tím, že
první vybavení dostane dítě zapůjčeno na půl roku zdarma. V průběhu této
doby zjistí, zda mu tento sport vyhovuje a zda si pro další hru nakoupí své
vlastní vybavení, nebo bez finanční ztráty tento sport opustí.
Zmínil jste se, že na kurtech bude speciální tenisový povrch. Můžete
o něm říci něco bližšího?
V první řadě je třeba říci, že umělý povrch bude jak na vnitřních, tak
i na venkovních kurtech. Jedná se o profesionální tenisový povrch Plexicushion Prestige amerického výrobce California Products Corporation, na
kterém se hraje celá řada světových turnajů, z nichž bych jmenoval například Australian Open. Tento povrch byl vybrán zejména pro své vlastnosti. Devět postupně nanášených a funkčně rozdílných vrstev, ze kterých se
tento povrch skládá, umožňuje komfortní hru, je středně rychlý, vyhovuje
všem kategoriím hráčů a výrazně šetří jejich pohybový aparát.
Hala by měla být otevřena na přelomu května a června. Tedy v době,
kdy zahajuje svou sezónu nedaleký koupací biotop Kotynka. Chystá se
nějaká spolupráce? Přece jenom jsou to dva areály určené pro volnočasové vyžití.
S panem starostou jsme na toto téma jednali a oboustranně jsme se
shodli na vzájemné podpoře při využívání obou areálů. Konkrétní formu
připravujeme, ale tady bych nechtěl předbíhat. V letním období se tenis
a koupání velmi vhodně doplňují, navíc jsou oba areály v těsném sousedství a oba se určitě stanou jedním z výletních a turistických cílů našeho
regionu.
Předpokládám, že bude areál tenisové haly sloužit i jako zázemí pro
pořádání nejrůznějších turnajů. Jaké máte plány v tomto směru?
Tady je třeba odlišit, o jaké druhy turnajů se jedná. Soutěžní turnaje
pořádané Českým tenisovým svazem jsou v jeho režii a my můžeme tenpokračování na straně 9

ROZHOVOR / KULTURA
pokračování ze strany 8
to areál ČTS pro tyto účely nabídnout, což také učiníme. Další kategorií
jsou neoficiální turnaje, které může pořádat Tenisový oddíl TJ nebo náš
tenisový areál, a ty mohou být podle povahy určené pro vybraný okruh
hráčů, nebo tzv. otevřené, tj. pro všechny. Třetí kategorií jsou firemní turnaje, kde libovolná firma nebo zájmový spolek si objedná jeden nebo více
kurtů, případně celý areál, tyto turnaje jsou pak jen pro pozvaný okruh
účastníků a jsou založeny na komerční bázi.
Bude hala sloužit primárně tenistům? A jaké bude vlastně další zázemí areálu?
Celý areál je koncipován jako účelově tenisový. Lajnování na kurtech
je pouze pro tenis. Předpokládáme tedy primární využití pro tento druh
sportu. Bude záležet na vytíženosti kapacit, zda se naplní tenisem, nebo
nějaká volná kapacita zbyde. V tomto případě zejména haly umožňují
variabilní využití pro různá skupinová cvičení, badminton, volejbal, sálovou kopanou, stolní tenis a další sporty. Zatím však o jejich provozování
nepřemýšlíme.
Pokud se týká zázemí, je nabídka bohatá. V tomto ohledu chci zdůraznit, že zázemí je k dispozici veškeré veřejnosti, ne jenom tenistům. Sportovci mají k dispozici tréninkovou zeď, šatny a sprchy, nájemní skříňky,
malé fittnes pro rozcvičování a obchod s tenisovými potřebami. K dispozici je služba vyplétání tenisových raket na profesionálním elektronickém vyplétacím stroji. K nácviku tenisových úderů je možné vypůjčit si
programovatelný nahrávací stroj. Pro příležitostné nebo začínající hráče
je určena půjčovna tenisových raket, zájemci o koupi nových raket mají
možnost vyzkoušet sadu testovacích raket od nejlevnějších až po profesionální rakety vyvinuté pro světové hráče.
Úplně všem zájemcům jsou určeny sportovní a relaxační masáže, posezení na letní terase nebo uvnitř v prostředí internetové kavárny vybavené veřejně přístupným počítačem s napojením na internet, wifi sítí, dětským koutkem a velkoplošnou televizí. Z pohodlných křesílek je možnost
přímého sledování hry na vnitřních kurtech skrz velká prosklená okna.
Občerstvení všeho druhu je samozřejmostí.
Co chystáte pro nejbližší období?
Koncem května bude areál otevřen pro veřejnost. Měsíc červen bude
měsícem otevřených dveří. Chceme pozvat všechny naše občany, aby se
přišli seznámit s areálem, informovat se na bližší podmínky využívání
všech nabízených služeb, nebo jen tak posedět u dobré kávy nebo sklenky vína. Zájemci o hru dostanou po zaregistrování každý jednu hodinu
hry na libovolném kurtu zdarma a seznámí se s rezervačním systémem,
který umožní kdykoliv zjistit obsazenost a rezervovat si pro sebe kurt prostřednictvím internetu. Bude-li se Vám areál a jeho služby líbit, budu to
považovat za dobré vykročení do úspěšné tenisové budoucnosti.

KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

Šebesta Juraj: Když se pes směje
Tomáš je kluk z bratislavského sídliště, zrovna mu
bylo patnáct, kapesné je směšné malé, holkám ve třídě
vyrostla prsa, otec a matka prudí. Prostě těžký život. Za
slupkou drsňáka, který pro sprosté slovo nebo nějakou
jízlivost nejde daleko, je ale pořád jen poctivým a hodným klukem, který si chce užívat života, randit, jezdit
na kole a mít kolem sebe lidi, které má rád.
Macků Iva: Řekni mi svoje znamení
Larisa, Katka a Silvie touží zažít konečně to „pravé chození“. Holky tráví všední dny na intru ve městě, ve kterém to moc nežije, a víkendy v rodné vesnici, kde chcípnul pes, a zdá se, že kluci jsou nepoužitelní všude. A tak
se rozhodnou, že si své protějšky vyberou podle znamení
zvěrokruhu. Začnou pátrat, jaké znamení se hodí k Beranovi, kdo by byl ideální pro Váhy a proč to neklapalo
mezi Býkem a Lvem. Dá se tak ale najít ten pravý?
Drijverová Martina.: Lásky českých spisovatelů
Zajímavosti ze života významných českých osobností.
Jací to byli lidé? Veselí, zádumčiví, chudí i bohatí, více
či méně úspěšní. Byli šťastní?
Všichni byli zamilovaní. Někteří jednou, někteří víckrát, šťastně i nešťastně... Lásku – či lásky – prožívali,
o lásce psali.
O lásce je tahle kniha!

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Stagg Julia: Hostinec
Každý, kdo četl knihy Petera Maylea, dobře ví, že nikde
není život sladší než na jihu Francie. Ale pozor – každý,
kdo viděl film Čokoláda, zároveň velmi dobře ví, že nic
nerozvíří poklidné vody francouzského maloměsta tak
jako příchod nové osoby. Snad o tom angličtí manželé
neměli tušení, snad byli příliš velcí snílci, aby doufali
ve vlídné přijetí...

Glaser Ute: Tajná kniha rodičovských triků
Jak dostat opovrhovače čistění zubů, odmítače zeleniny, a všechny ostatní vzdorovače hravě pod kontrolu?
Dvě stovky tipů a triků, které vám pomohou klidněji
a radostněji zvládat typické výchovné situace!

Děkuji Vám za rozhovor a přeji úspěšný rozjezd nového tenisového
areálu a hodně spokojených sportovců.
Mark S. Smith: Útěk z továrny na smrt
Jenom ten, kdo přežil Osvětim, Dachau, Treblinku
a jiná pekelná místa, může říct: „Osvětim nebyla nic
ve srovnání s Treblinkou!“
Svědectví Hershla Sperlinga je dalším kamínkem
skládanky holokaustu, který by zmizel z dějin dvacátého století, kdyby nebyl nikdy vypovězen. Byl jedním zmála přeživších svědků, kteří prožili značnou
část nacistické hrůzovlády - od prvních dnů invaze do
Polska a následných zvrhlostí v čenstochovském ghettu až po Treblinku,
Osvětim - Birkenau a Dachau.
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KULTURA
V DOBŘANSKÉ GALERII MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST
NAVŠTÍVIT VÝSTAVU MILITARIÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI
67. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Výstava je tematicky zaměřená na II. světovou válku v Dobřanech od
ústupu ČS armády po příchod německých vojsk přes nálet až po osvobození
města Dobřany americkou armádou.
K vidění je mnoho dobových dokumentů a fotografií, nechybí ani uniformy, helmy, kulomet či samopal a mnoho dalších zajímavých věcí.
Výstavu můžete v Dobřanské galerii navštívit každý den. Otevírací doba
je v týdnu shodná s otevírací dobou Informačního centra. O víkendech
můžete přijít od 13.00 do 17.00 hodin. Výstava končí 7. června 2012.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

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.

2. FILMOVÝ BLOK - 128 min
PSYCHE - THE PROPHET

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.

ŘEKA DIVOKÝCH KONÍ

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

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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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

KULTURA
DEN DĚTÍ
– vycházka po Dobřanech plná soutěží a překvapení!!!
Pozor změna – letos nebude Den dětí na dobřanském náměstí!!! Start pro
účastníky bude v sobotu 2. června v 9.00 hod na biotopu Kotynka.
Každý účastník obdrží mapku s trasou, na které jsou pro děti připravena
různá stanoviště se soutěžemi. Akce končí na ostrově, kde pro vás chystají
skauti opékání vuřtů. Navštívíte tak například knihovnu, Cinema bowling,
mateřské školy, restauraci Scéna, sídlo hasičů, Informační centrum a mnohé
další.
Po celou dobu zodpovídají rodiče za bezpečnost svých dětí. Na přechodu
nad základní školou (jediná frekventovaná silnice na trase) budou na vaši
bezpečnost dohlížet příslušníci Městské policie.
Každé dítě od nás dostane poukaz na jízdu na Dobřanské pouti, něco
sladkého a vuřtíka na závěr.
Těšíme se na vaši účast a doufáme, že si užijete příjemné dopoledne.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

DOBŘANSKÝ AUTOSALON
26. 5. 2012 od 10:00 hodin
Náměstí T.G.M.
►
►
►
►
►
►
►

moderuje Jiří Terš
dětská diskotéka
soutěže pro děti
vystoupení kapely od 19:00 do 21:00 hodin - DARALL Rock
noční diskotéka pro dospělé - Dj Chozzé (Dj´s club 21)
občerstvení zajištěno Staročeským cateringem s.r.o.
výstava vozidel

pořadatelé akce:

Staročeský catering s.r.o. / MěKS Dobřany / Rena PM

SVATOVÍTSKÉ PIVNÍ
SLAVNOSTI
sobota 16. června 2012
dobřanské náměstí

OPRÁVNĚNÁ DĚKOVAČKA ROZMARÝNU

Činnost divadelního ochotnického souboru Rozmarýn sleduji s velkým
respektem a obdivem od úplného počátku. Vždy bylo mým osobním přáním, aby obdobný soubor opět zakořenil v Dobřanech. Po zhlédnutí divadelní hry francouzského autora George Feydea „Dámský krejčí“ je patrné,
že jsme v Dobřanech konečně začali psát, po čtyřiceti letech půstu, novodobou historii divadelního ochotnického spolku.
Využil jsem jedinečné příležitosti volna a vychutnal si jak čtvrteční, tak
páteční premiéru zmiňované divadelní hry. Jeviště kina Káčko se na dva
dny proměnilo v jednoduchou, ale funkční scénu, která nabízela pohled do
pokoje doktorova bytu nebo v přeměněné formě do mezaninového úkrytu
milenců, nebo-li krejčovské dílny. Právě na tomto místě je potřeba vyzdvihnout výborný nápad členů souboru, kterým bylo zapojení vězňů z Kynšperka nad Ohří do výroby kulis. Tímto skvělým nápadem působila scéna
oproti první hře souboru „Rozmarný duch“ profesionálněji a diváka vtáhla
do děje. Děj divadelní hry lze vystihnout známým příslovím, že kam čert
nemůže, nastrčí tchýni. Na scéně se postupně objevila nejen tchýně pana
doktora Moulineta, ale i jeho manželka a milenka, ale také milenka manželky od milenky. Že Vám z toho jde hlava kolem? Nevadí.
Pan režisér Antonín Hofmann svěřil hlavní roli záletného doktora principálovi DOS Rozmarýn Martinu Sobotkovi, který ukázal, že roli svůdníka
lze hrát bez dvojsmyslného pitvoření, které někdy vídáme na profesionálních divadelních scénách. Velkým překvapením pro mě osobně byl výkon
„nováčka“ Pavla Kopse v roli komického otravy Bassineta. Jeho civilní
a snadno uvěřitelný projev byl skutečným bonbónkem. Pavel Kops přítomné
přesvědčil, že je nováčkem na prknech co znamenají svět pouze papírově.
Dámskému kvartetu vévodila bezpochyby Jiřina Sobotková jako doktorova
tchýně. Troufám si tvrdit, že vtipně vytvořila prototyp tchýně, která je noční
můrou všech zeťů. Nesmím opomenout ani roli manžela milenky v podání
dalšího nováčka, Aleše Sobotky. Podařilo se mu výborně vystihnout rozdvojenou osobnost podváděného manžela, tzn. žárlivého manžela a svůdníka. Velkou radost jsem měl z Martina Jiříčka i z Věry Hodaňové. Každý
z nich pojal roli komorníka Štěpána po svém. Předně je nutné pochválit
Martina Jiříčka, který působil ve svém divadelním projevu daleko jistěji
než v předchozí roli. Vytvořil slušivého distingovaného komorníka anglického typu, který je oporou svému pánovi. Naopak v pátek alternující Věra
Hodaňová využila mužského převleku a pojala roli daleko komičtěji. Její
komorník vstupuje výrazněji do děje a s nadhledem sleduje vývoj na jevišti.
Právě na alternaci této role byla nejpatrnější typová invence a různorodost
členů dobřanského divadelního spolku.
Osobně se mi čtvrteční představení zdálo kompaktnější a věrohodnější. Páteční představení bylo okořeněno drobnými přeřeky a chybami, které
diváci vyhledávají a očekávají. Celý ansábl hrál výtečně a dokázal diváky
úspěšně vtáhnout do děje. Proto není divu, že obě představení byla ukončena horosáhlou děkovačkou. Nové představení divadelního ochotnického
spolku Rozmarýn je vítaným závanem čerstvého větru do kulturního dění
Michal Šašek
v našem městě. Blahopřeji.

Program:
13:00 – 14:30
14:50 – 15:50
16:10
17:30
18:30
19:30
21:00

–
–
–
–
–

17:10
18:10
19:10
20:30
24:00

Dechovka
ZUŠ J. S. Bacha
Dobřanské bábinky
Zumba párty
Sinetrium
Abused
Zavřít
Anakonda benda
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ŠKAREDÁ STŘEDA VE ŠKOLE MŮŽE BÝT I VESELÁ

Poslední školní den před velikonočními prázdninami se na 2. stupni naší
Základní školy konají již řadu let dvě tradiční a dlouho dopředu připravované akce – dopolední Chvála různosti a odpolední velikonoční párty, jejíž
téma se rok od roku mění. Letos byla nazvána Broučkiáda, a jelikož nám
počasí přálo, konala se opět na školní zahradě, v níž dobíhá 4. etapa budování tzv. Zelené školní zahrady (ale o tom více až příště).
Zatímco Chvála různosti je spíše v režii učitelů a externích lektorů a žáci
si vybírají ze dvou devadesátiminutových ateliérů, kde mohou uplatnit své
různé vlohy a dovednosti, odpolední párty vymýšlejí a organizují žáci - členové dvoukomorového Školního parlamentu – Senátu a Ekotýmu. V tomto
školním roce jsme se důkladně zaměřili na svět našich malých planetárních souputníků – brouků, motýlů, včel a dalších breberek. Děti malovaly,
modelovaly, psaly, pozorovaly ... a vše zdařilé jsme potom viděli na výstavě

Hmyzutopie. Nejlepší autoři byli odměněni a porota měla vskutku těžký
úkol. Další soutěž spočívala v poznávání různých druhů brouků na plakátě
k Broučkiádě. Vyvrcholením byla různá stanoviště na školní zahradě, kde si
především ti menší mohli vyzkoušet různé tématické „hmyzí“ soutěže.
Ptáte – li se, proč zrovna hmyz, tak jedním z důvodů je i to, že se jím
budou důkladněji zabývat naši páťáci při dalším badatelském dnu v květnu
v rámci projektu Comenius Regio.
Velké poděkování patří všem organizátorům obou školních aktivit (a věřte, že jich nebylo málo).
Místo dalšího psaní vám, milí čtenáři, raději nabídnu pár fotografií, abyste si sami udělali představu o tom, že ve škole může být veselo, a to třeba
i o škaredé středě.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

POZNÁVÁME PŘÍRODU

104 děti si v pátek 20. 4. 2012 prošly 10 stanovišť s otázkami a úkoly
ze zoologie, botaniky, dendrologie, ekologie a ochrany přírody, geologie,
hydrobiologie a meteorologie místního kola již 40. ročníku republikové přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Soutěž opět připravila Základní škola a místní organizace Českého svazu ochránců přírody
za finanční podpory města Dobřany.
Vítězství si zopakovali loňští favorité, a sice v mladší kategorii žáci
současné 6.A, kteří vytvořili třídní družstvo a hlídku tzv. Muzikantů (ta
nakonec získala rekordních 85 bodů ze sta možných), a ve starší kategorii

žáci letošní 9.B, kteří s průměrným ziskem 84,25 bodu o 19 bodů předstihli
v pořadí druhé družstvo z 8.B (a to dokonce i přes mokrý karambol ve
strouze na lukách). Vítězové se utkají s dalšími přírodovědci na krajském
kole v Holoubkově 19. května.
Chceme na tomto místě poděkovat jak organizátorům z řad učitelů, členů
ČSOP a především studentů – bývalých žáků naší školy, tak také již tradičním sponzorům Zlaťáku – panu Terelmešovi a panu Fonhauserovi, kteří se
postarali o hladové žaludky závodníků.
Jaroslav Šedivý

Na zoologickém stanovišti zkoumají žáci bezobratlé živočichy.

Vyhlášení výsledků v mladší kategorii.
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VELIKONOČNÍ JARMARK 2012

V sobotu 31. dubna proběhl na dobřanském náměstí Velikonoční jarmark,
pořádaný občanským sdružením Budulínek ve spolupráci s Městem Dobřany a ostatními místními spolky a organizacemi. Pro návštěvníky byly po celé
dopoledne nachystány stánky naplněné především výrobky s velikonoční či
jarní tematikou – pomlázky, vajíčka, dekorace do oken či květníky...
Většina výrobků vznikla v rukama dětí, maminek, pedagogů a lektorů
z místních MŠ, ZŠ, mateřského centra či pionýrské skupiny. Nemalému
zájmu se i přes nepřízeň počasí těšila výtvarná dílna, kde mohly děti samy
tvořit. Jarmark byl pořádán již po páté a jako každoročně jde jeho výtěžek
na podporu nějaké dobročinné aktivity. Letos bude získaná finanční částka
použita na herní prvek/prvky v parku „pod nádražím“ (více informací v dalších číslech DL).
V průběhu dopoledne mohli návštěvníci dvakrát zhlédnout skvěle připravené „velikonoční“ vystoupení žáků třídy 2.B paní učitelky Marcely Vohradské. Všem účinkujícím patří velký dík. Ale také všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a vlastním průběhu akce - bez nich by to opravdu nešlo!
Za o.s. Budulínek Jaroslava Umnerová

představil a oni na oplátku pohovořily o těch svých. Před odchodem popřál
všem dobrou noc, která stále ne a ne přijít :-). Před usnutím se ještě hodně
četlo a povídalo o prožitém odpoledni a večeru. „Letošní, již třetí nocování
v knihovně se povedlo a už teď se těšíme na další ročník,“ řekla po ránu
jedna z knihovnic.

Podpořeno z Grantového dotačního titulu města 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:

NOC S ANDERSENEM V DOBŘANSKÉ KNIHOVNĚ

(jar) Této zvláštní noci z 30. na 31. března se letos zúčastnilo 12 čtenářů z druhého stupně ZŠ. Během pátečního večera navštívili radnici, kde
s nimi pan starosta Marek Sýkora debatoval nejen o historii města. Pak
zavítali do místního architektonického skvostu – kostela sv. Víta a pokochali se vyhlídkou na náměstí z věže. Po návratu do knihovny a večeři se
věnovali mnoha aktivitám... Před půlnocí přišel pan starosta na návštěvu
a přinesl, jako každý nocležník, svoji nejoblíbenější knihu. Krátce ji dětem

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
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DOBRÁ ZPRÁVA
OD DOBŘANSKÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY:
Ještě máme volná místa na letním stanovém táboře
pro chlapce a dívky ve věku 8 – 15 let.
Kde? Blízko Polánky u Nepomuka – na louce u lesa
a u potoka.
Kdy? Od 30. 6. do 14. 7. 2012.
Za kolik? 2.700 Kč.
Co tam? dobrodružná táborová hra • kurz tábornických
dovedností • (uzlování, morseovka, poznávání rostlin
a živočichů, mapa a buzola …) • sport, koupaliště, výlety,
táborové ohně • noví kamarádi a kamarádky • dobrá kuchyně ☺

Další informace na www.strazci-dobrany.cz
a Petr Mištera, tel. 607 611 541.

POZVÁNKA NA „MULTIKULTURNÍ FESTIVAL“

Rádi bychom Vás pozvali na „Multikulturní festival“, který se uskuteční
2. 6. 2012 od 13:00 za OC Plaza v Plzni. Festival bude vyvrcholením projektu Klíče pro život – „Culture connection“, který momentálně v našich
klubech pro děti a mládež realizujeme. Cílem celého festivalu bude poskytnout uživatelům našich služeb (děti od 11 do 20 let) možnost prezentovat
nejen svým blízkým osobám, ale také široké veřejnosti prostřednictvím nejrůznějších vystoupení dovednosti, které si v rámci projektu osvojili. Rodiče, přijeďte společně s dětmi, abyste je podpořili a dodali jim odvahu. Bude
to také jedinečná příležitost poznat jednotlivé kluby pro děti a mládež a lidi,
se kterými Vaše děti tráví volný čas. Určitě se nebudete nudit. Čeká na Vás
bohatý program:
• Módní přehlídka
(prezentace vlastních výrobků: batikování, šperky, atd.)
• Ukázka japonských bojových umění – karate, aikido
• Ukázka breakdance
• Ukázka beatboxu
• Ukázka hry na djembe (bubnování)
• Ukázka capoeiry (brazilské bojové umění)
• Ukázka romské hudby a tance
• Ukázka žonglování
• Vystoupení živé kapely
• Sportovní turnaj
Vstup na festival bude zcela bezplatný. Akce se zúčastní celkem čtyři
kluby pro děti (Klub Atom v Plzni, Klub Akcent v Rokycanech, Klub Echo
v Dobřanech a Klub Fontána v Domažlicích), případně i ostatní neziskové
organizace pracující s dětmi a mládeží.
Konec je plánovaný na 19:00 hod. „Multikulturní festival“ se uskuteční
díky projektu Culture connection, který je realizován v rámci projektu Klíče
pro život, Národnímu institutu dětí a mládeže, 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.
Za Klub Echo pro děti a mládež Bc. Adéla Kulhánková

1. ročník FTDT Cup
(florbalový turnaj dětských týmů)
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:
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pro každodenní život. Proto se v nich můžete cítit doma. Jsou k dispozici
všem lidem dobré vůle. Můžete v nich zakusit pohlazení krásou těchto míst,
čerpat povzbuzení z duchovní síly, kterou obsahují, můžete získat inspiraci
z jejich myšlenkového bohatství.
Za organizační stránku akce v plzeňské diecézi zodpovídá Biskupství
plzeňské.
Kontakt: Miloslav Zezula – mizez@seznam.cz, 775 336 353 - pastorační
asistent, koordinátor NK v Dobřanech.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

1. 6. 2012 - Noc kostelů počtvrté v Plzni a okolí
Přihlášeno je už rekordních 103 kostelů a modliteben!
Záštitu nad akcí převzali:
- Petr Nečas, předseda vlády ČR
- Alena Hanáková, ministryně kultury ČR
- Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
- Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK
- Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo 939 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než 5 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více
než 300 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde
také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“.
Touto zahraniční zkušeností se inspirovali pořadatelé v České republice a v roce 2009 poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do
otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník povzbudil zástupce
z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů
v celé České republice.
Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů
poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Protože pátek 1. června se zároveň slaví Den dětí, budou pořadatelé v programech Noci kostelů
pamatovat také na rodiny s dětmi, které se mohou těšit, že v otevřených
kostelech na ně budou čekat zajímavé soutěže, výtvarné dílny či prohlídky
kostela.
Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových
stránkách: www.nockostelu.cz
Akce se uskuteční ve všech koutech Plzeňské diecéze. K dnešnímu dni
je přihlášeno:
-

21 kostelů okresu Plzeň-město
19 kostelů okresu Plzeň-sever
5 kostelů okresu Plzeň-jih
1 kostel okresu Plzeň-západ
další místa naší diecéze

Akce je pro všechny návštěvníky zdarma!
Biskup Plzeňské diecéze, Mons. František Radkovský, ve svém pozdravu účastníkům akce píše:
Vážení,
zveme vás opět na Noc kostelů, úspěšnou a hojně navštěvovanou akci,
která se už za několik málo let stala oblíbenou tradicí. Máte opět možnost
navštívit kostely a modlitebny a prohlédnout si bohatství, které v sobě
ukrývají. Je třeba říci, že kromě několika nových, jsou to většinou stavby, které postavili i vaši předkové, nebo lidé, kteří toto místo obývali před
námi a kteří je také většinou pravidelně navštěvovali a čerpali v nich sílu

POZVÁNÍ NA NOC KOSTELŮ V DOBŘANECH 2012

Rád bych pozval občany Dobřan k návštěvě našich kostelů. Jeden je farní
ve vlastnictví církve a druhý je filiální, dnes ve vlastnictví města. Jednoho
patrona oslavujeme v zimním měsíci, druhý nám oznamuje začátek léta.
Jednomu je zasvěcena katedrála v sousední diecézi směrem na jih, druhému
směrem na sever. Jeden patron byl biskup, druhý mučedník. Jistě si obyvatelé Dobřan vybaví, kam chodí slavit eucharistii či na koncerty, anebo na
svatební obřady. Skoro každý obyvatel Dobřan ví nejen z hodin dějepisu, že
naše město má kostel zasvěcený sv. Mikuláši a sv. Vítu.
1. 6. proběhne II. ROČNÍK NOCI KOSTELŮ v Dobřanech od 18.00
hodin. Srdečně Vás na tuto akci zveme.
Zde dáváme k dispozici letošní velmi bohatý program.
KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE
17:50 - 18:00 Slavnostní zvonění z kostela sv. Mikuláše
18:00 - 18:30	Interaktivní Křížová cesta v kostele sv. Mikuláše (Cesta
k Bohu)
18.30 - 18.40	Přivítání v kostele sv. Mikuláše – zmínka o programu +
pozdrav radního
18:40 - 22.00 Promítání křesťanských prezentací – kostel sv. Mikuláše
18:40 - 22:00 Výstava liturgických oděvů – kostel sv. Mikuláše
18:40 - 22:00 Výstava liturgických předmětů – kostel sv. Mikuláše
20:30 	Prohlídka kostela sv. Mikuláše s výkladem – P. Prokop
Bahník
22.15	Slavnostní zakončení druhého ročníku NOCI KOSTELŮ
v Dobřanech v kostele sv. Mikuláše.
Doprovodný program bude probíhat:
před Informačním centrem v Dobřanech /letáčky, milý přístup/
v kostele sv. Mikuláše v době, kdy nebude prohlídka s výkladem /dotazy/
KOSTEL SVATÉHO VÍTA
18:40
Otevření kostela sv. Víta
18:40 - 22:00	Výstava obrázků žáků ZŠ na téma „Cyril a Metoděj, čeští
věrozvěstové“
18:40 - 22:00	Výstava Papežských misijních děl
Uganda - trpící perla Afriky
19.00	Promítání dokumentu PMD – Uganda - trpící perla Afriky
20:30
Promítání dokumentu PMD – Uganda - trpící perla Afriky
21:30
Prohlídka kostela sv. Víta s výkladem – paní Šenkýřová
22:00
Zavírání kostela sv. Víta
Doprovodný program bude probíhat:
v kostele sv. Víta v době, kdy nebude prohlídka s výkladem
/dotazy, prohlídka obrázků sv. Cyrila a Metoděje, výstava obrazů Oty
Janečka, stálá výstava Dobřanské baroko, čajovna, dětský koutek/. Prodej
upomínkových předmětů v kostele sv. Víta.
Tento projekt je realizován za významné podpory města Dobřany a Mikroregionu Radbuza. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
TEPLICKÉ FLAUTOHRY - Konzervatoř Teplice
zobcová flétna
Šárka Kučerová

pí uč. M. Vozárová

2. místo

Andrea Hošková

pí uč. E. Šustrová

2. místo

Marie Kordíková

pí uč. M. Vozárová

3. místo

Kristýna Vápeníková

pí uč. E. Šustrová

3. místo

Taneční obor ZUŠ - krajské kolo v divadle Alfa - choreografie Doteky duše

GRATULUJEME!!!
Michal Drda a Lukáš Palkoska

získali 1. cenu
na IX. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže „Per quattro mani“
ve čtyřruční hře.
Žáci jsou ze třídy p. řed. Jana Vozára.
Soutěž se konala 20. - 21. 4. 2012 v Praze.

20. a 21. dubna 2012 se konala soutěž na zobcovou flétnu - Teplické flautohry,
zleva pí uč. L. Telešnuková, A. Hošková, K. Vápeníková a pí uč. E. Šustrová.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
Plzeň - taneční obor
Anna Bromová, Zuzana Frantová,
Adriana Halagánová, Nikola Pražáková,
Sandra Pražáková, Aneta Vozárová, Klára
Weberová, Petr Trnka

Diplom za citlivý
taneční projev
pí uč. P. Stupková

Lucie Moravcová
Barbora Smolová
Lenka Šístková

Diplom za naplnění
tématu a taneční
vyspělost
pí uč. P. Stupková
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Lidový soubor Vozembach bojuje o postup do celostátního kola v krajské
soutěži v Plzni.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Umístění žáků ZUŠ J.S.Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického tance
vyhlášené Ministerstvem kultury, Klatovy - taneční obor
Magdalena Grünthálová, Klára Maxová,
Nicole Šišková, Adéla Valentová

diplom za účast
pí uč. P. Stupková

Anna Bromová, Zuzana Frantová,
Adriana Halagánová, Nikola Pražáková,
Sandra Pražáková, Aneta Vozárová, Klára
Weberová, Petr Trnka

diplom za choreografický koncept a čistotu
provedení
pí uč. P. Stupková

Karolína Bešková, Natálie Brejchová,
Karolína Eichlerová, Lucie Hodanová,
Nikola Kastnerová, Sára Ženíšková,
Jana Šístková, Lenka Oravcová, Andrea
Kadlecová, Nicol Ibermajerová, Lukáš Filip

diplom za originální
zpracování námětu
a nominace na postup
do celostátního kola
pí uč. P. Stupková

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
10. - 11. května 2012 / ZUŠ Mikulov
Celostátní kolo ve hře na lidové nástroje, komorní a souborová hra
lidových nástrojů
12. květen 2012 / 14:00 / kostel sv. Víta Dobřany
Vernisáž výstavy Oty Janečka
vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
12. května 2012 / 16:00 / kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích
Jarní koncert
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
výstava dětských prací výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
13. května 2012 / 15:00 / klášter Chotěšov
Chotěšovské máje
vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany
13. května 2012 / 18:00 / sál ZUŠ
Klavírní recitál - Michaela Svobodová
ze třídy prof. V. Slávikové - JAMU Brno
15. května 2012 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
17. - 19. května 2012
Česko - slovinské dny přátelství
10. výročí partnerství mezi ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a hudební školou
z Brežice (Slovinsko), mezi městy Dobřany a Brežice (Slovinsko)

Krajská přehlídka scénického tance v Klatovech – choreografie Kdo se bojí...

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT

Plzeň - sólové dudy, komorní hra s dudami, soubory lidových nástrojů
Vojtěch Kordík

dudy

1. místo s postupem
pí uč. M. Vozárová

Šárka Kučerová

dudy

1. místo s postupem
pí uč. M. Vozárová

Vojtěch Kordík
Šárka Kučerová

komorní hra
s dudami

1. místo s postupem
pí uč. M. Vozárová

T. Weiss, M. Regentová,
D. Bouřil, Z. Sobotková,
N. Jehlíková, K. Flaksová,
A. Vozárová, A. Jungová,
C. Kučera, V. Kordík,
A. Jehlíková, V. Fantišová,
I. Radějová, M. Tomášková,
K. Tomášková

Malý
Vozembach

1. místo
pí uč. M. Vozárová
pí uč. K. VlahačováKartáková
p. uč. K. Křemenák

M. Kordíková, Š. Kučerová,
V. Kordík, M. Tichotová,
A. Vozárová, A. Motejzíková,
A. Palkosková, K. Sobotková,
Š. Vyletová, T. Vojvodíková,
A. Vohradská, J. Šístková,
T. Weiss, M. Duchková,
C. Kučera, L. Palkoska

Velký
Vozembach

1. místo s postupem
pí uč. M. Vozárová
pí uč. K. VlahačováKartáková
p. uč. K. Křemenák

18. května 2012 / 17:00 / koncertní sál B. Martinů - HAMU PRAHA
/ Malostranské náměstí
Slavnostní koncert partnerských hudebních škol
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, hudební škola z Brežice
(Slovinsko), ZUŠ Taussigova 1150 Praha.
Koncert je věnovaný k oslavám 65. výročí založení hudební školy
v Dobřanech.
24. května 2012 / 14:00 / Pečovatelský dům Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
24. května 2012 / 17:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
vystoupí žáci ze třídy pí uč. L. Telešnukové
26. května 2012 / 13:00 - 14:00 hodin (kelti) / 17:30 - 18:30 hodin
(folklór) / zámek Nebílovy
Májová pěna
vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach a keltská hudební
skupina De Domhanaigh ZUŠ J.S.Bacha Dobřany
29. května 2012 / 18.00 hodin / sál ZUŠ
Společný koncert žáků ZUŠ B. Smetany Plzeň a ZUŠ Domažlice
30. května 2012 / 18:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
vystoupí žáci ze třídy p. řed. J. Vozára
3. června 2012 / 10.30 / Masné krámy - Plzeň
Koncert jižního Plzeňska
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, Přeštic, Blovic, Nepomuka,
Stoda a Starého Plzence
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RYBÁŘI

Letošní konec zimy, kdy u nás prakticky nebyl žádný sníh a únorové ledy
pomalu roztály bez velké vody, a následně poměrně chladný duben způsobily, že větší ryby až na řídké výjimky vůbec nebraly. Aktivní jsou pouze
drobné rybky. Na ty se ale musí jen s velmi jemným náčiním. Jde o rybaření
jen tak pro radost, rozhodně ne pro maso.
Dne 31. 3. 2012 se konala výroční členská schůze MO ČRS Dobřany.
Ačkoliv dostali všichni členové při výdeji povolenek písemnou pozvánku,
účast byla nejnižší v historii. Dostavilo se pouhých 36 členů. Dle zprávy
hospodáře měla MO Dobřany v r. 2011 377 dospělých členů, 10 členů od
15 do 18 let a 39 dětí do 15 let.
MO ČRS Dobřany obhospodařuje úsek řeky Radbuza 2 od jezu ve Vodním Újezdě až k jezu u Bártova mlýna. Tento úsek jsme povinni pravidelně zarybňovat dle stanoveného násadového plánu, který určuje jednotlivé
druhy ryb a jejich množství. Násadu kapra a lína si chováme na pronajatých rybnících Horní a Dolní Kotynka, Dobřanský a Montajch. Již druhým rokem nemůžeme hospodařit na spodním rybníku v Nové Vsi, který
po revitalizaci hodlá obec užívat pouze pro rekreační účely, bez hospodářského chovu ryb. To je pro nás velká ztráta a nabourává po léta zavedený
systém hospodaření. Jak jsem již uvedl, násadu kapra a lína si chováme
sami, dokonce máme přebytky, které prodáváme jiným organizacím. Za
získané prostředky pak nakupujeme násadu štiky a candáta, kterou sami
nedokážeme vyprodukovat.
V roce 2011 bylo do úseku Radbuza 2 vysazeno:
3 200 ks kapra K3 o váze 3 140 kg
300 ks lína délky 20 - 25 cm
600 ks štiky 20 - 60 cm
200 ks candáta ø 25 cm
Navíc z fondů ÚS ČRS bylo vysazeno:
2 500 ks okouna ø váha 2 dkg
600 ks cejna ø 25 cm
4 000 ks parmy – stáří 1 rok
12 000 ks podoustve – stáří 1 rok
500 ks úhoře ø 20 – 30 cm
V uplynulém roce 2011 lovili naši členové na 37 revírech a ulovili celkem 2 864 ks ryb o váze 4 098 kg.
Na úseku Radbuza 2 ulovili naši členové 1 130 ks ryb o váze 1 423 kg.
Z toho bylo 820 ks kapra o váze 1 312 kg, ø 1,5 kg/ks.
V sobotu 21. 4. 2012 se konaly rybářské závody na Dolní Kotynce. Začátek vypadal naprosto špatně. Kdo zkoušel chytat větší ryby na těžko na větší
dálku, neviděl záběr. Po hodině už bylo jasné, že berou jen malé a ještě menší ryby, převážně kapříci mezi 20 – 24 cm a střevličky 7 – 9 cm. Úspěšní byli
jen závodníci, kteří chytali na jemnější než jemné náčiní. I tak byly záběry
sotva viditelné. Výjimkou byl úlovek sumce 87 cm. Asi mezi 10. a 11. hodinou jsme sledovali asi čtvrthodinový napínavý zápas p. Glattera s kaprem
mezi 60 – 70 cm na vlasci 0,10 mm. Tentokrát zvítězila ryba.
1. Petr Beroušek – 12,36 m
2. Marek Vican – 9,97 m
3. Luboš Krejza – 9,59 m
4. Martin Císař – 8,61 m
5. Ervín Krejza – 8,60 m
V sobotu 9. 6. 2012 pořádá MO ČRS Dobřany na Dolní Kotynce dětské rybářské závody pro děti do 15 let. Vstupné bude zdarma, zúčastnit se
mohou i nerybáři.
Vladislav Šefl
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK
Pranostika : Prší-li v máji, padá zlato
Květen, to je jako velká svatební slavnost celé přírody. Jsme doslova
obklopeni květy a květinami. Na obrázku vám přinášíme nádherně kvetoucí vistárii, po které by zatoužilo srdce každé zahrádkářky či zahrádkáře.
Vistárie je popínavý keř, který lze koupit v odborném za-hradnictví, nebo
se můžete pokusit vypěstovat si ho sami ze semene.

Na zahrádce nás čeká mnoho práce:
- Co nejvíce bojujeme s plevelem, a to hlavně okopávkou.
- Vyséváme fazole, vysazujeme celer.
- Podkládáme jahodník a kontrolujeme, zda není napaden škůdci.
-	Sledujeme předpovědi počasí a připravujeme si ochranu proti nočním
mrazíkům.
-	Roubujeme jádroviny na plát nebo za kůru. Od poloviny května je bráníme proti obaleči jablečnému dvojím postřikem. (Karate, Mospilan).
-	Pilatku na peckovinách omezujeme bílými lepovými pásy nebo postřikem při dokvétání (Calypso, Desic Flow).
-	Když letorosty na révě vinné dosáhnou délky 15 cm, chráníme je proti
perenospóře. (Kuprikol, Acrobat, Radomil). Stejnými chemikáliemi
postříkáme i cibuli proti plísni.
-	Na broskvoních zkracujeme kvetoucí výhony, abychom redukovali
nadměrnou násadu.
-	Ve skleníku sklízíme ranou zeleninu a uvolňujeme tak místo pro rajčata, papriky a okurky. Dbáme na ochranu proti sviluškám a plísním.
Po zmrzlících zde předpěstovanou zeleninu a letničky vysazujeme na
venkovní záhony.
- Užíváme si kvetoucí přírodu.
K nejznámějším skalkovým druhům patří hořec Clusiův.
V přírodě roste na vápenatých skalkách. Kvete v květnu
jasně modrými trubkovitý-mi
květy. Dává přednost půdě
humózní, dobře propustné
a s obsahem vápníku. Chybí-li
na vaší skalce, rozhodně se
pokuste ho získat. Nebudete
zklamáni.
Hodně radosti a úspěchů přeje 			
Český zahrádkářský svaz

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Vážení občané,
představuji se Vám jako ředitelka CPOS Města Touškov, do které jsem
byla jmenována dne 1. 1. 2012. Jmenuji se Lenka Šeflová a v sociální
oblasti pracuji řadu let. Pozici jsem přijala s velikým respektem a závazkem
odpovědnosti.
Mojí vizí je zachování toho, co funguje dobře, a směřovat kroky ke zvyšování kvality poskytované služby. Poskytování sociální služby není lehké,
práce je náročná, pracovník musí mnohdy reagovat pružně a přizpůsobovat
se situaci, navíc není dostatečně finančně ohodnocena. Uživatel je nájemce
služby, má u nás zakázku, my jsme povinni mu ji poskytnout ve 100 % kvalitě, a to hned napoprvé (nelze poskytovat nekvalitní službu), uživatel platí.
Veškeré změny, které zavádím, vedou ke zvýšení kvality, efektivnosti
a úspornosti. Vycházím z předpokladu, že kvalita poskytované služby je
přímo úměrná kvalitě zaměstnanců, proto moje snaha bude vytvořit kvalitní
fungující tým pracovníků, nastavuji pravidla a rámce. V dlouhodobé vizi je
rozvíjet služby dle požadavků uživatelů v souladu se strategickými záměry
měst a obcí, vytvoření komplexního zázemí pro seniory a cílovou skupinu.
V současné době poskytujeme pečovatelskou službu pro 33 obcí a měst,
17 DPS a nyní jednám o uzavření dalších smluv.
Děkuji všem za projevenou důvěru a za odebírání našich služeb. Pevně
doufáme, že jste s kvalitou služeb spokojeni.
Bohužel v souvislosti se stále se zvyšujícími náklady na provoz všech
sociálních služeb a snižujícími se dotacemi na tyto služby jsem nucena
využít možnosti zvýšit ceny za poskytované služby dle vyhlášky č.505/2006
Sb. novelizované vyhláškou č.391/2012 s účinností od 1. 1. 2012.
Nový ceník nabízí možnost zohlednit Vaše příjmy. Je nástroj motivační a umožní čerpat služby i osobám s nejnižšími příjmy. V případě, že se
rozhodnete doložit výši důchodu a příspěvku na péči, budete rozděleni do
jedné ze tří variant stanovených sazeb v ceníku. V případě, že tohoto nevyužijete, automaticky spadáte do 3. skupiny – nejvyšší sazby.
Dále rozšiřuji péči o fakultativní činnosti mimo rámec pracovní doby
a o víkendu. Péče o potřebné osoby bude zajištěna pracovnicemi CPOS dle
nasmlouvaných úkonů.
Doufám, že moje kroky pochopíte a budete s poskytovanou službou pod
mým vedením spokojeni.
Lenka Šeflová

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:

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.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUDULÍNEK
zve všechny rodiče s dětmi ve věku od dvou do šesti let
na

BUDULÍNKOVU STEZKU
ve čtvrtek 31. 5. 2012

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)

START: od 16.00 do 17.30 hodin na starém mostě
Pojďte s námi na krátkou procházku „od mostu k mostu“
s jednoduchými úkoly a pohádkovými postavičkami.
Těšíme se na Vás!

Akce je podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany.

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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ROZHOVOR S MICHALEM BROŽÍKEM
Pozoruhodná stříbrsko - dobřanská kapela ABUSED a místní úderka Zavřít
se rozhodly, že spojí své síly a na jaře odehrajou řadu společných koncertů nejen
po západních Čechách. Obě rockové kapely mají velmi daleko k revival bandům
a pozornost si zaslouží.
Abused jsou pro mě melancholická, chvílemi až depresivní hudba, která
potřebuje soustředěný poslech. Je třeba posluchače, který jí věnuje svůj čas.
Kapela vydala v roce 2009 EP “NO WAY OUT”, z toho stejnojmenná skladba
vyšla na kompilaci RockForever I. Jednalo se o výběr nadějných českých kapel.
ABUSED zahráli i na Bandzone festu 2009. Rozhovor nám poskytl frontman,
kytarista a zpěvák Michal Brožík.

T: Hele Majkl, zpátky k muzice. Abused často mění rytmus svých písniček, tzn. posluchač, ať už na koncertě či doma je znovu a znovu vytrháván
z naladěné vlny. Vím, že to takto chcete. Není na škodu poměrně složité
aranžmá vašich skladeb, např. ve smyslu kapely Mars Volta?
M: Ty písně vznikají postupně. My píseň tvoříme třeba dva měsíce, než je ucelená a můžeme jí hrát. Určitě pro běžného posluchače je to na škodu. S tím asi
souhlasím. Nechceme být obyčejní. Ale máme písničky, který jsou jednoduchý.
Naopak máme i velmi složitý. Myslím si, že to kombinujeme, nebo se alespoň
o to snažíme.
T: Já si nemyslím, že máte jednoduché písničky. Nemáte podle mě ani
jednu.
M: Dobrý, to je tvůj názor. Nemyslím si. Třeba skladba Memory je hodně jednoduchá.
T: Byl jsem na několika vašich koncertech. Lidi ten nápor na udržení pozornosti většinou po celou dobu koncertu nevydrží. Co změnit?
M: Je to prostě na poslech složitý. To jsme prostě my. Abused! Ale snažíme se
skládat v současné době tak, abychom zaujali posluchače více.
T: I přes některé moje dílčí výhrady si myslím, že Abused se snaží hledat
svůj styl, ačkoliv jste měli silné vzory. Navíc jste technicky a řemeslně na
velmi dobré úrovni. Myslíte si, že jste originální?
M: To nemůžeme posoudit my. Co se týká kapel, co mě ovlivnily, jednoznačně
američtí Deftones, byli jsme s nimi i srovnáváni. Teď už jsme jinde.

Tomáš: Píšete o sobě, že jste stříbrsko - dobřanská kapela. Tak jak to s vámi je?
Michal: Jádro kapely tvořím já s bubeníkem Pepem, hrajeme spolu již devět let.
Zkušebnu máme ve Stříbře již od vzniku kapely, ale já žiju už deset let v Dobřanech. Takže asi proto.
Jinak před dvěma lety se nám ustálil post basáka. Je jím v pořadí již třetí hráč
Venca a doufám, že to tak zůstane.
T: Jmenujete se “Abused”. Co to v překladu znamená?
M: Abused značí doslovně “Zneužito”.
T: OK. Je to spíše iracionální název, hlavně pocitový?
M: Ano, naše hudba je o pocitech a emocích.
T: Zpíváš anglicky. Proč angličtina?
M: Já anglicky zpívám už od doby, co dělám muziku. I v minulých kapelách
jsem zpíval anglicky. Přemýšlel jsem o češtině, ale… k naší muzice se hodí angličtina. Texty se mi však musí líbit i v angličtině, nejde jenom o to něco zpívat.
Já to tak cítím a rádi bychom oslovili i publikum v zahraničí.
T: Ok Majkl. Základní otázka u každého tvůrce je, na kolik chce být tzv.
úspěšný, co tomu podřídí a co tomu obětuje. Máte dostatek sil, času, talentu,
ale i peněz na dlouhé dobrodružství?
M: (Smích) Sílu máme. Získáváme ji skrz naši muziku, čas se snažíme mít,
talent musí posoudit jiní a peněz, no, otázka peněz je na dlouhé povídání.
Smích.
T: Myslel jsem to jako lehkou nadsázku, ale… prostě kolik vás, potažmo
tebe, zajímá pozitivní zpětná vazba? Každý frontman musí být trochu egomaniak ne? Takže prosím o upřímnou odpověď. Hrát koncerty před pár
lidma dlouho nikdo nevydrží.
M: Včera jsme vyprodali O2 arenu, takže nevím, co to tady zkoušíš. Ne. Každý pozitivní ohlas samozřejmě potěší. A my jsme spokojení, když alespoň
jeden člověk z publika se ztotožní s naší muzikou. Přijde za námi, to nás vždy
dobije.
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T: Nejde řemeslo někdy na úkor originality, která je obecně v Čechách spíše
málo ceněná?
M: S tím souhlasím, ale najde se pár kapel, které ve výsledku originální jsou.
Např. Plzeňští Made by the fire.
Otázka je, do jaké míry až zajít a dělat muziku prvoplánově s velkou snahou se
zalíbit. My se nesnažíme za každou cenu. Naše hudba není pro masy. Neoslovíme jen tak někoho...
T: Musíš makat a dát ze sebe tu dřeň, i když to není třeba hezký.
M: Co je to hezký? Myslíš stravitelný.
T: U tebe někdy vidím, že si nabereš velmi složité pěvecké úkoly. Snažíš se
zpívat ve velkém rozsahu.
M: Chci přijít s něčím, co bude hodně bohaté. Nemonotónní. Rezervy mám. Vím
o nich. Ale já si rád nakládám a pak s tím bojuji. Musím více cvičit.
T: Michale, jsi při zpěvu uvážený a soustředěný. Jsi ve skutečnosti opravdu
meditativní introvert?
M: Nevím zrovna, jestli jsem meditativní, ale introvert jsem. Abused je pro mě
odreagování a hlavně zpověď.
T: Otázka na závěr. Jaké jsou plány do budoucna? Nemáte nahranou ani
plnohodnotnou desku.
M: Hele, nemontuj se do nás. (smích) Užili jsme si společnou šňůru se Zavřítama.
Speciálně všechny zveme na dobřanské náměstí 16. června. V nejbližších dnech
natočíme demáč, z kterého vybereme jednu věc, již natočíme a vydáme jako
singl. K singlu videoklip. Následně regulérní desku. Rýsuje se spolupráce s producentem, nechtěl bych zatím víc prozrazovat.
T: Děkuji, Michale, za rozhovor, plány máte velké. Ať se daří.
Více informací na www.abused.cz.
Tomáš Weinreb

SPORT
AUTOCROSS

RC team Dobřany vstoupil do další, již 19. sezóny. Po 10 letech strávených v rallycrossu se team rozhodl přestoupit do autocrossu. V tomto sportu
není na trati asfalt, což Standovi Brunátovi vyhovuje. Přes zimu prošlo auto
přestavbou chlazení motoru a hlavně úpravou podvozku. Na prvních závodech v Humpolci 15. 4. zajel Standa 5. místo celkově a 4. místo v divizi D5.

Další závody se jedou 29. 4. v rakouském Hornu. Veškeré informace včetně
fotek a videí naleznete na www.brunatracing.cz
Na 1. fotografii naučil Standa auto létat.
Na 2. fotografii Standa při rozhovoru pro Českou televizi.
Za RC team Petr Šístek

TJ SNACK DOBŘANY - ODDÍL HOKEJBALU

Naši muži se probojovali do semifinále play-off 1.ČNHBL, když ve
čtvrtfinále vyřadili favorizovaný tým Litic v poměru 3:0 na zápasy. Semifinalovým soupeřem Šneků bude tým SK Ďáblové Praha. Pražský celek coby
každoroční špička této soutěže vyzve dobřanské hokejbalisty opět v pozici
favorita, neboť Šneci oproti extraligovým sezónám kádr hodně obměnili.
Už samotný postup do této fáze soutěže je úspěchem.
Mladší dorost se nakonec v extralize zachránil, když mocným finišem
s bodovým efektem v závěru soutěže srážel jednoho favorita za druhým.
Dobřanští mladí hokejbalisté porazili na jaře Most, Ústí nad Labem
a v posledním utkání si v derby poradili s rivalem z Plzně jasným výsledkem
v poměru 6:3. Sice to na místa zaručující play-off nestačilo, ale jarní tažení
zasluhuje pro naše borce uznání. Po podzimních peripetiích, kdy jsme nevěděli, do čeho jdeme, nastalo na jaře markantní zlepšení. Kluci přes zimu
potrénovali, kádr jsme doplnili o čtyři hokejisty ročníku 95 tak, jak to dělají
všechny týmy, a na hře se všechny tyto aspekty projevili. Příští rok bychom

zde opět chtěli dorosteneckou extraligu mít, ale musíme ještě doladit pár
otazníků, to už ale předbíhám.... Prostě kluci zasluhují pochvalu.
Naši žáci válí
Tak tyhle dvě kategorie nám fungují vcelku výborně, byli bychom moc
rádi, aby nám to vydrželo. Oba týmy, jak mladší žáci, tak i jejich starší
vrstevníci zopakovali loňský historický úspěch v klubu, a sice opět se probojovali do finalových fází, které vyvrcholí turnaji o mistra ČR. Poděkování za přístup a vedení ke sportu patří nepochybně jak hráčům, tak i jejich
rodičům!
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: kontatní tel.724675319
Václav Šlehofer - trenér mládeže

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ TJ DOBŘANY - JARO 2012 (pouze domácí utkání)
OP PJ
MUŽI

SPD PM + PJ
DOROST

OP PJ
ŽÁCI

OP PJ
MINIŽÁCI STARŠÍ

pá 11. 5.					
ne 13. 5.		
D-VS Plzeň (17 hodin)
so 19. 5.
D-Chotěšov (17 hodin)
ne 20. 5.			
D-Sp. Poříčí (14:30 hodin)
pá 25. 5.					
so 26. 5.
D-Záhoří (17 hodin)			
D-Merklín (14:30 hodin)
ne 27. 5.		
D-Plzeň Letná (17 hodin)
D-Záhoří (14:30 hodin)
pá 1. 6.					
pá 8. 6.					
so 9. 6.
D-Střížovice (17 hodin)		
ne 10. 6.			
D-Střížovice (14:30 hodin)
so 16. 6.				
D-Chotěšov (14:30 hodin)

LSG PJ
STARÁ GARDA
D-Chotěšov (18 hodin)

D-Štěnovice (18 hodin)

D-Lhota (18 hodin)
D-Stod (18 hodin)
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SPORT
MALÉ FOTOOHLÉDNUTÍ
ZA MISTROVSTVÍM ČR V SILOVÉM TROJBOJI JUNIORŮ A DOROSTENCŮ
24. BŘEZNA 2012 V KRNOVĚ

Dobřanský závodník Lukáš Petrůj zvedal mezi dorostenci do 74 kg a stal

Tomáš Svoboda bojoval v barvách TJ Dobřany mezi dorostenci do 105 kg

se mistrem ČR za výkon 462,5 kg (160 kg ve dřepu, 97,5 kg v benčpresu

a stal se vicemistrem ČR za výkon 620 kg (245 kg ve dřepu, 155 kg v ben-

a 205 kg v mrtvém tahu). Lukáš našel jediného přemožitele, slovenského

čpresu a 220 kg v mrtvém tahu). Až v poslední disciplíně se před Tomáše

závodníka Setnického, který zvedal v rámci mezinárodní soutěže. Nutno

dostal domácí závodník Uher, který nazvedal 655 kg. V absolutním pořadí

však podotknout, že na rozdíl od slovenského siláka zvedal Lukáš bez pod-

všech dorostenců se Tomáš umístil na 3. místě!

půrných dresů a speciálního trika na benčpres.

Na snímku Tomáš při benčpresu.

Na snímku Lukáš při přípravě na dřep.

Václav Weinfurt soutěžil za TJ Dobřany mezi juniory do 74 kg a se svým
věkem 20 let byl druhým nejmladším borcem v této váze. Díky výkonu
v trojboji 535 kg (200 kg dřep, 140 kg benčpres a 195 kg mrtvý tah) obsadil
5. místo (6. v mezinárodní části). Závěrečným pokusem v mrtvém tahu
s 205 kg bojoval o zisk I. výkonnostní třídy. Přestože činku zvedl, rozhodčím se jeho pokus „nelíbil“ a neuznali ho za platný. Na 4. místo ztrácel
Vašek pouhých 2,5 kg, na 3. místo 25 kg.
Na snímku Vašek při neuznaném tahu s 205 Kg.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
► Využijte internetu a telefonu: www.vydelekzdomu.cz
►	Hubnutí bez jo-jo efektu: www.zdravehubnout.cz
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TIPY NA VÝLETY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
12. května		
LÍŇSKÝ MARATON
Sraz turistů u kruhového objezdu v 8,30 hod. Půjdeme přes Novou Ves do Líní, kde se zaevidujeme. Zpět
půjdeme přes Sulkov a Novou Ves do Dobřan. Délka
vycházky 16 km.
15. května
KOLINEC – ZAVLEKOV A ZPĚT
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. do Kolince. Půjdeme po zelené
značce po svahu Vidhoště do Ustalče. Dále pak na Valchu do Mladic
a Zavlekova. Zpět se vydáme po neznačených silničkách do Suché, Boršic a Kolince na vlak. Zpět jede vlak v 15,14 z Kolince. Délka vycházky
15 km.
19. května		
CHOTĚŠOVSKÁ „30“
Sraz turistů u kruhového objezdu v 8,30 hod. Půjdeme do Černotína a na
rozhlednu na Křížovém vrchu. Zpět nás cesta povede přes Losinou do
Vstiše a Dobřan. Délka vycházky 19 km. Kratší trasa povede do Stoda
a vlakem do Dobřan. Ta měří 16 km.
22. května
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – SEEBERG – HAZLOV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Františkových Lázní. Po
prohlídce kolonády půjdeme po zelené kolem rybníka Amerika do osady Lužná. Přejdeme na modrou a po ní dojdeme do osady Ostron, kde
je středověký hrad Seeberg. Náš výlet končí v Hazlově, odkud v 15,47
odjedeme autobusem do Chebu na vlak, který odjíždí v 16,33 hod. do
Plzně. Délka vycházky 13 km.
26. května		
MARIÁNSKÁ TÝNICE - PLASY
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod /z Plzně v 8,17/ do Mladotic, pak
autobusem v 9,30 do Kralovic. Navštívíme Mariánskou Týnici, klášter
a pouť, a vydáme se po červené značce do Plas na vlak. Délka vycházky
13 km. Vedoucí Karel Bohmann.
29. května
NEPOMUK - ŠTĚDRÝ - NEPOMUK
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Nepomuku. Vyšlápneme si
po zelené značce na Vrčeň, Liškov a neznačenou cestou přes Bouřidla
do Čmeliny, Tojice a na vlak do Nepomuku. Délka vycházky 16 km.

VÝLET DO NĚMECKÝCH MĚST AMBERGU
A NABBURGU

Na Velikonoční pondělí jsme vyrazili na jednodenní výlet do německých
měst Ambergu a Nabburgu. Obě města jsou součástí Horní Falce, která byla
pod názvem Česká Falc českou korunní zemí, a z Dobřan jsou dostupná nejlépe autem po dálnici směrem na Norimberk. V malém historickém městě
Nabburg je hezké malé centrum s městským muzeem. My jsme do muzea
nešli, ale navštívili jsme zřejmě největší tamní turistickou atrakci, skanzen
„Oberpfälzer
Freilandmuseum“.
Toto muzeum pod širým nebem se
nachází pár kilometrů od Nabburgu
ve vesnici Neusath. Jedná se o klasický skanzen, tj. prezentována jsou
tradiční venkovská obydlí, která
nemohla zůstat na svém původním
místě a byla do muzea přemístěna
a zde obnovena. Ve skanzenu najdeme zhruba 50 budov v pěti seskupeních, budovy jsou většinou přístupné komplet, tj. včetně vejminku a půdy.
Některé statky jsou zařízené, v některých jsou vystaveny různé modely
budov, případně fotografie. Děti určitě potěší dětské hřiště a různá domácí
zvířata. Více informací včetně letáku v češtině najdete na webových stránkách http://www.freilandmuseum.org, jen cena již stoupla na 4,5 Euro
za dospělou osobu. V rámci této ceny je možné navštívit také druhou část
muzea, statek ”Edelmannshof”, v nedaleké vesnici Perschen.
Poté jsme přejeli do města Amberg, které má velice pěkné městské
centrum, které určitě vydá na hodinovou procházku, a dvě hlavní muzea
- městské muzeum a vzdušné muzeum. My jsme si vybrali klasické městské
muzeum a byli jsme velmi příjemně překvapeni, co vše je zde k vidění. Asi
nikoho nepřekvapí prezentace archeologických nálezů z okolí města nebo
prezentace středověkých dějin. Nicméně to hlavní přijde až poté - zachovaná
historická lékárna, zubní ordinace z první poloviny minulého století, starý
krámek, výstava řemesel, která obsahuje dílny ševce, zlatníka nebo kadeřnický salón. Vzhledem k blížícímu se konci zavírací doby jsme museli až na
někdy jindy odložit prohlídku dalších oddílů muzea, prezentujících místní
pivo, porcelán a fajáns, historické šaty. A to vše za cenu 3 Euro za dospělého. Další informace o městě Amberg je možné najít na webových stránkách
www.amberg.de, v sekci „Kultur“ jsou dále odkazy na jednotlivá muzea.
Václav Mařík

2. června
ŠUMAVOU - FERDINANDOVO ÚDOLÍ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,17 hod. do Železné Rudy. Půjdeme po
červené značce na Debrník a dále Ferdinandovým údolím do Zwieslerwalohaus a do Bayerische Eisenstein. Z Železné Rudy – Alžbětína
odjedeme vlakem. Délka vycházky 11 km.
5. června
HRÁDEK U SUŠICE - SVATOBOR - SUŠICE
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Hrádku u Sušice. Půjdeme
po žluté přes Odolenku na vrchol Svatoboru. Červená značka nás dovede do Sušice na vlak. Délka vycházky 13 km.
Využijte naší nabídky, prospějete tím svému zdraví. Před vycházkou
nahlédněte do vývěsní skříňky KČT u Komerční banky, není-li změna
programu.
Těší se na Vás vedoucí vycházek
        

Dne 26. 3. 2012 se v Dobřanech ztratila 4letá bílá fenka čivavy jménem
Růženka. Je velmi plachá a vyžaduje zvláštní pozornost a péči včetně léků.
Pokud se vám ji podařilo odchytit, nebo máte o ní nějaké informace, volejte
prosím 604425083 nebo 724617537. Nálezce odměníme.
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ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉ BETONÁRNY
S CERTIFIKÁTEM SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY
DOBRÉ ŠTĚSTÍ 990, 334 41 DOBŘANY
NABÍZÍME:
PRODEJ KVALITNÍHO ČERSTVÉHO BETONU, POTĚRŮ,
PREFA VÝROBKŮ, PÍSKU, KAMENIVA A DALŠÍCH PRODUKTŮ
MOŽNOST OKAMŽITÝCH DODÁVEK, INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP, PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ ZAJISTÍME VÍKENDOVÝ
PROVOZ VŠE ZA SKVĚLÉ CENY
OTEVŘENO PONDĚLÍ – PÁTEK 6:30 – 15:00 HODIN
NEBO INDIVIDUÁLNĚ DLE DOHODY
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 602 413 867

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

KVĚTEN 2012
ČT

10. 5.

14 - 17

PO

14. 5.

14 - 17

ÚT

15. 5.

PÁ

18. 5.

14 - 17

PO

21. 5.

14 - 17

ČT

24. 5.

14 - 17

PO

28. 5.

14 - 17

ÚT

29. 5.

14 - 17

9 - 12

14 - 17

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.
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Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy
Autoklimatizace - Výčepní zařízení

S E RV I S C H L A Z ENÍ
Montáž a prodej klimatizačních jednotek

Antonín DANIA
Spojovací 827		
Dobřany 334 41

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

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

www.zahradykarlakrs.cz
email: karlakrs@seznam.cz
tel. 721 949 097, 775 383 382

Instalatérství, topenářství
Nabízíme:
•	instalatérské a veškeré topenářské
práce
•	výměny všech tipů radiátorů s
možností dopojení na stávající
rozvody
• svařování autogenem
• čištění odpadů

Veselý Luboš

Tel.: 732 186 994

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

Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8.00 - 17.00
úterý
8.00 - 11.00
čtvrtek
12.00 - 15.00
pátek
8.00 - 11.00

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

7.15 - 18.00
7.15 - 17.00

Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.
12.00 - 15.00

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

8.00 - 14.30
8.00 - 13.00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Kostel sv. Víta

Triumfa s.r.o.

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.15
pátek
9.00 - 12.15
sobota, neděle		

Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek

náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz

13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

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

Cestovní agentura

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

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

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

MUDr. Alena Špidlenová

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

Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.

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

12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

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

MUDr. Jana Prošková
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

Ordinace pro infekční nemoci i pro dospělé
úterý
12:00 - 13:00
čtvrtek
14:00 - 15:00

MUDr. Jitka Šebestová

Diabetologická poradna

MUDr. Leona Hrbáčková

Česká pošta

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

Kožní ambulance

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
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
www.veterina-dobrany.cz
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.00
16.00 - 18.00
pátek
9.00 - 12.00
V pátek od 16.00 do 18.00 je operační den.
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Lov lososů v Jemenu

Temné stíny

9. 5. 2012 ve 2000 hodin

18. 5. 2012 v 1700 a 19. 5. 2012 ve 2000 hodin

(VB, komedie/drama/romantický, přístupné od 12 let,
titulky)

(USA, komedie/fantasy, 113 min, přístupný od 12 let, tit.)

 r. Alfred Jones má mnoho důvodů ke spokojenosti.
D
Přesto má pocit, že mu v životě něco chybí. Nečekaně je požádán, aby se zapojil do bláznivého projektu,
jehož cílem je vybudování řeky pro lososy v Jemenu.
Fred (Ewan McGregor) myšlenku zavrhne jako naprosto nesmyslnou. Projekt však upoutá pozornost
několika zasloužilých britských politiků. Napadne
je totiž, že by se tak dala odvést pozornost médií od
nepříjemností, ke kterým na Středním východě došlo.
Vládní soukolí se dává do pohybu. Fred je donucen,
aby odsunul svou výzkumnou práci stranou a místo
ní začal přemýšlet, jak přepravit deset tisíc lososů na
poušť – a přesvědčit je, aby tam plavali.
Vstupné: 90 Kč

V roce 1752 vypluli Joshua a Naomi Collinsovi se
svým synem Barnabasem lodí z anglického Liverpoolu, aby začali nový život v Americe. Ale ani oceán
jim nepomůže v tom, aby unikli záhadnému prokletí,
které jejich rodinu pronásleduje. Uplyne dvacet let
a Barnabasovi (Johnny Depp) leží svět u nohou - tedy
aspoň město Collinsport ve státě Maine. Majitel panství Collinwood - Barnabas je bohatý pán, má moc a je
to notorický playboy, dokud neudělá zásadní chybu,
zlomí totiž srdce Angelique Bouchard. Angelique je
čarodějnice každým coulem. Přichystá mu horší osud,
než je samotná smrt: promění ho v upíra a pak ho upálí zaživa. O dvě stě let později se Barnabas nechtěně
dostane ze své hrobky a přichází do naprosto jiného
světa roku 1972.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

12. 5. 2012 v 1700 hodin

TIP MĚSÍCE

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

18. 5. ve 2000 hodin a 19. 5. 2012 v 1700 hodin
20. 5. a 27. 5. 2012 v 1800 hodin

Sněhurka

Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat vládu
nad královstvím. Uprchlá princezna (Lily Collins) se
však svého výsostního práva jen tak snadno nevzdá
a rozhodne se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých
trpaslíků začíná plánovat odvetu. Sněhurka ožívá
v novém dobrodružném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Avengers 3D
12. 5. ve 2000 hodin a 13. 5. 2012 v 1800 hodin
25. 5. 2012 v 1700 hodin
(USA, akční/dobrodružný, 137 min, do 12 let nevhodné,
dabing)

 arvel Studio uvádí super hrdinský tým všech dob,
M
Avengers, který představí ikonické super hrdiny – Iron
Mana (Robert Downey Jr.), Neuvěřitelného Hulka
(Mark Ruffalo), Thora (Chris Hemsworth), Captaina
America (Chris Evans), Hawkeye a Black Widow. Když
se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje světovou
bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové
agentury známé také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že potřebuje tým, aby odvrátil světovou katastrofu. Začíná
provádět nábor po celém světě.
Vstupné: 165 Kč

Tady to musí být
16. 5. 2012 ve 2000 hodin
(Francie/Irsko/Itálie, drama/komedie, 118 min, do 12 let
nevhodné, titulky)

C heyenne (Sean Penn) je bývalá rocková hvězda. Ve
svých padesáti letech se stále obléká ve stylu gothic
a žije v Dublinu ze svých autorských honorářů. Smrt
jeho otce, se kterým dlouhých 30 let nekomunikoval,
ho zavede zpět do New Yorku. Cheyenne zjišťuje, že
jeho otec byl celý život posedlý jednou věcí: vyhledat
pomstu za pokoření, které utrpěl v koncentračním
táboře v Polsku. Cheyenne se rozhodne pokračovat
tam, kde jeho otec skončil, a vydává se na cestu napříč
Amerikou.
Vstupné: 90 Kč

Líbáš jako ďábel

(ČR, komedie, 113 min, přístupné)

Při pohledu na květnový program dobřanského
kina jsem si vzpomněl na vyprodaná představení filmu Líbáš jako Bůh. Proč? Právě v květnu se
můžeme společně pokusit o nemožné. Vykoupit
vstupenky. Do kin totiž vstupuje volné pokračování tohoto filmu pod názvem „Líbáš jako ďábel“.
Tentokrát režisérka Marie Poledňáková posílá
kvarteto hlavních hrdinů do nových životních situací. V úchvatných exteriérech exotického Maroka
se odehrává další příběh plný humoru, romantiky
a lásky a tentokráte i trošky napětí. K hlavní čtveřici herců – Jiřímu Bartoškovi, Kamile Magálové,
Oldřichu Kaiserovi a Evě Holubové navíc přibudou
nové postavy v podání Jiřího Langmajera a Terezy
Kostkové. Tak co? Přijdete?
Michal Šašek
Vstupné: 130 Kč / 110 Kč

Piráti
20. 5. 2012 a 27. 5. 2012 v 1500 hodin
(USA/VB, animovaný, 88 min, přístupný, dabing)

Pirátský kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy
proti svému soupeři Černému Bellamy, aby získal
kýženou cenu „Pirát roku“. Jejich cesta vede z Karibiku až do viktoriánského Londýna, kde se setkají s všemocným nepřítelem, který je odhodlán vymazat piráty z povrchu zemského jednou provždy. Piráti zjišťují,
že jejich souboj o titul je vítězstvím dobrosrdečného
optimismu nad nudným násilím zdravého rozumu.
Vstupné: 110 / 90 Kč

Zatímco spíš
23. 5. 2012 ve 2000 hodin
(Španělsko, thriller, 102 min, do 15 let nevhodné, tit.)

César pracuje jako vrátný v bytovém domě v Barceloně. S úsměvem otevírá dveře nájemníkům a vyřizuje
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jejich stížnosti. Není to sice ta nejlepší práce na světě,
ale on o změně místa neuvažuje. Jeho práce mu totiž
umožňuje poznat všechny nájemníky domu, jejich
denní harmonogram a zvyky. Ví o všech jejich příchodech a odchodech, zná jejich slabé stránky i tajemství. Může dokonce ovládat jejich životy, jitřit otevřené
rány a ponořit se do nich. A to vše, aniž by proti němu
vzniklo jakékoliv podezření. Hra na kočku a na myš
začíná...			
Vstupné: 90 Kč

Diktátor
25. 5. 2012 ve 2000 hodin
(USA, komedie, 104 min, přístupné od 15 let, titulky)

Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory. Komik
a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po kazašském
Boratovi a rakouském Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce
zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil
zachránit před demokracií.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

StreetDance 2 3D
26. 5. 2012 v 1700 hodin
(USA, taneční/romantický, 85 min, přístupný, titulky)

T anečník Ash (Falk Hentschel) je samotář, který cestuje a soutěží ve streetdance. Snaží se být tím nejlepším z nejlepších a jeho snem je vyhrát Světový šampionát a porazit svého největšího rivala Vince z taneční
skupiny Neporazitelní. Šance se blíží - tito trojnásobní
šampióni budou brzy vystupovat v Paříži. Ash hned
vyráží hledat nejlepší tanečníky po celé Evropě, aby
mohl sestavit novou taneční skupinu.
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Havran
26. 5. 2012 ve 2000 hodin
(USA, thriller, 111 min, přístupné od 15 let, titulky)

Detektiv Emmet Fields (Luke Evans) je povolán k případu brutální vraždy dvou žen. Při pátrání zjistí, že zločin se až moc podobá smyšlené vraždě, která byla do
detailu popsaná v povídce spisovatele Edgara Allana
Poa (John Cusack). Předvolá tedy tohoto sociálního
vyvržence k výslechu, ale zatímco je Poe ve vazbě,
dochází k další strašlivé smrti.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Ahoj! Jak se máš?
30. 5. 2012 ve 2000 hodin
(Rumunsko, komedie, 105 min, do 15 let nevhodné, tit.)

Vstupné: 90 Kč
Připravujeme: Sněhurka a lovec, Madagaskar 3, Doba
ledová 4, Prometheus, Tady hlídám já,...
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)

