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10 LET PARTNERSTVÍ MEZI MĚSTY DOBŘANY A BREŽICE
DOBŘANY HOSTILY SLOVINSKÉ PŘÁTELE
V RÁMCI ČESKO-SLOVINSKÝCH DNŮ
PŘÁTELSTVÍ

10 let partnerství mezi městy Dobřany a Brežice a 65. výročí hudební
školy v Dobřanech. Tato dvě významná výročí se stala symbolem letošního
partnerského setkání našeho města s našimi slovinskými přáteli.
To se uskutečnilo od 17. - 19. května v Dobřanech a program byl opravdu
nabitý. V pátek 18. května se v zaplněném sále Káčka uskutečnilo muzikálové představení nazvané Sweeney Todd a taneční vystoupení v provedení
Základní školy Brežice. Po kulturním programu připravili zástupci města
Dobřany pro zástupce města Brežice, Základní školy Brežice a Základní
umělecké školy Brežice autobusový výlet do Prahy, kde nechyběla projížďka parníkem po Vltavě a slavnostní koncert v sále Bohuslava Martinů, kde
se v programu představili žáci uměleckých škol z Dobřan, Brežic a partnerské hudební školy z Prahy. Výjimečné představení si nenechal ujít ani
známý hudební publicista Jiří Černý, který se přišel na vystoupení podívat.
Po návratu z Prahy se v restauraci Modrá hvězda a prostorách ZUŠ uskutečnil společenský večer.
Na závěr pobytu slovinské návštěvy se všichni hosté seznámili s prostory
nové tenisové haly, která vyrostla naproti koupacímu biotopu Kotynka. Právě ten se stal závěrečnou tečkou v programu tohoto společného setkání.
Mgr. Miroslav Bukovjan

Naši hosté během krátkého pobytu zhlédli nově otevřenou tenisovou halu
a dokončený biotop Kotynka. Poprvé byli ubytováni v hudební škole v nově
zařízených pokojích, které jsme jim mohli díky zřizovateli poskytnout.
Na podzim se těšíme na nové shledání, tentokrát ve Slovinsku.

Zaplněný sál Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze

Štěpánka Vyletová a Filip Brada - pěvecké duo

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY

(vom) Na dny 17. až 19. května 2012 se naše Základní umělecká škola
velmi pilně připravovala, protože v rámci oslav 65. výročí založení hudební
školy a 10. výročí partnerství s hudební školou ze Slovinska jsme pozvali
kolegy a dnes již i přátele z „Glasbeny šoly“ v Brežicích.
Oslavy se netýkaly jen nás a naší školy, ale i Základní školy a města Dobřany, jejichž přátelské vztahy byly navázány bezprostředně po nás. Brežická delegace přijela tedy nejen ze školy hudební, ale i ze školy základní a
pozvání přijali i zástupci města Brežice.
Pro naše přátele a děti byl připraven pestrý program. Vrcholem celých
oslav byl koncert v sále B. Martinů Hudební a taneční fakulty AMU v Lichtenštejnském paláci v Praze, na kterém vystoupili nejen naši žáci, ale i
pěvecký sbor z pražské partnerské Základní umělecké školy Taussigova
1150 a žáci z hudební školy Brežice. Potěšilo nás, že pozvání přijala i slovinská velvyslankyně, J. E. Mgr. Smiljana Knez.
Koncert se nesl v příjemné atmosféře. Zakončen byl upřímným rozloučením s ředitelem slovinské školy, panem Dragutinem Križaničem, který
odchází do penze. Pro mnohé z nás se stal vzorem díky své srdečnosti,
upřímnosti a entuziasmu.
Náš učitelský sbor mu na rozloučenou přichystal dárek v podobě slovinské písně (jeho nejoblíbenější) a vozembouchu – českého lidového nástroje, na jehož vrcholku se v tomto případě vyjímala jeho podobizna.
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Pan Dragutin Križanič - ředitel hudební školy v Brežici a jeho „dvojník“

10 LET PARTNERSTVÍ MEZI MĚSTY DOBŘANY A BREŽICE
DNY PŘÁTELSTVÍ 2012 NA ZŠ DOBŘANY

17. května v odpoledních hodinách se před budovou školy sešli učitelé,
rodiče a žáci školy, aby společně přivítali své slovinské kamarády ze školy
v Brežicích a aby opět po roce upevnili již navázané přátelské vztahy či
vytvořili nové.
Všichni jsme se těšili na muzikál Sweeney Todd, který si připravili
v angličtině žáci a žákyně z Brežic. Zcela zaplněné Káčko, do jehož sedadel v pátek v 9,30 hod. usedli představitelé obou měst v čele se starosty Ivanem Molanem a Bc. Markem Sýkorou, žáci i učitelé hudební školy
v Brežicích a žáci našeho 7. – 9. ročníku s učiteli, sledovalo výborné taneční, herecké i pěvecké výkony. Náš obdiv si získala deváťačka Kaja Nakani,
která připravila scénář i režii tohoto představení. Vydatným potleskem bylo
odměněno také náročné hudebně pohybové vystoupení slovinských dívek,
doplněné velkým modelem dortu s 10 svíčkami – symbolem desetiletého
přátelství mezi oběma školami i městy. Po zdravici brežického starosty
a po předání dárku pro naši školu si dárky předali i ředitelka Maria Lubšina
Novak a Jaroslav Šedivý. Poté následoval pro naše slovinské přátele výlet
do Prahy.
Na sobotní dopoledne jsme pro dětské hosty i jejich hostitele připravili Chválu různosti, během níž si Češi i Slovinci společně zahráli kuličky, vyráběli šperky nebo skládačky origami, kreslili výkresy s tématikou
vesmíru, tančili zumbu – překvapivě i slovinští chlapci – a vyzkoušeli si
čavanu.

Po svačině přišel na řadu sport, florbal a kinbal. Mezi družstvy chlapců si vítězství vybojovali domácí, zápas mezi dívkami skončil nerozhodně. Na závěr sportovního bloku před obědem vytvořili společné družstvo
Slovinci s Čechy, v němž byli zastoupeni jak dospělí, tak žáci a žákyně,
a zahráli si kinbal.
Krásné slunečné sobotní odpoledne jsme strávili na biotopu Kotynka
při „Karibské párty“. Připravený program byl opravdu pestrý. Květinovými náhrdelníky ozdobení účastníci se mohli ve dvojicích Slovinec – Čech
zúčastnit několika soutěží a vybrat si odměnu, zahrát si stolní tenis, pétanque či beach volejbal. Netrpělivě jsme očekávali překvapení našich slovinských přátel, učitelů i žáků, kteří se přestrojili za „zombie“ a předvedli nám
taneční vystoupení, povzbuzováni naším potleskem, ba i hlasitými výkřiky. Nechyběla ani hudba, v programu vystoupily 2 reggae kapely – ExT
band a Jahtec Jammin´ Job, při jejichž písničkách jsme si společně zatančili. Počasí jako na objednávku, příjemné prostředí, dobré jídlo a pití a milá
atmosféra v průběhu celého odpoledne i večera stráveného ve společnosti
našich přátel – to byla tečka za naším letošním setkáním.
Pak už bylo na řadě jen nedělní loučení, při němž došlo i na slzy, společné foto před školou a cesta našich přátel domů se zastávkou na zámku
v Lednici. Dlouho očekávané dny jsou za námi, tak na viděnou zase za rok
v Brežicích.
Mgr. Miroslava Palkosková

Muzikál Sweeney Todd v podání žáků a žákyň z Brežic

Česko - slovinská karibská párty na Kotynce

Kin-ball ve sportovní hale

Rozloučení před ZŠ
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15x100
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
nejnovější číslo je zřejmě tím nejnabitějším, které jsme pro vás letos připravili.
Událostí byla spousta a většina z nich byla milým, a některé i nezapomenutelným úspěchem.
Přeju vám tedy, ať si užijete kontrastu mezi obsahem našich novin a ostatních médií. Z nich se bohužel dozvídáme tolik ošklivostí, že se bojíme, že se
v tom bahně utopíme.Významný politik, který se rozhodl dělat jen to, co ho
opravdu baví, a začal roznášet víno. Akrobat, který neví, že zranění z pádu
odliší od modřin z bití soudní lékař velmi snadno...
Věru je těžké vybrat si, komu věřit a čemu ne. Nenechat se vystrašit,
nepodlehnout panice, chce osvojit si velmi obtěžující dovednost: „kritické
myšlení“. Nejde o kverulantství, jak mi tuhle někdo řekl. Jde o to, že dřív,
než se nechám něčím vytočit, ověřím si, zda se nevzrušuji kvůli něčemu, co
se nestalo, nebo dokonce ani není možné, aby se dělo.
Přeju vám, ať si tuto vlastnost udržíte i v letních parnech. Vyvolávání
paniky na základě lží a polopravd se stává oblíbeným sportem všude kolem
nás, je možné, aby se Dobřanům vyhnulo?
Váš Martin Sobotka

KTEROU Z DOBŘANSKÝCH AKCÍ SI
NENECHÁTE UJÍT? A PROČ?

Michal Šašek
V minulosti jsem se spolupodílel na pořádání
kulturních akcí ve městě, takže vím, jak inspirující a důležití jsou diváci. To oni jsou tím hnacím
motorem pro všechny organizátory. Proto, pokud
mi to čas dovolí, navštěvuji se zájmem a radostí dobřanské kulturní akce. Při položení dané
otázky jsem si hned vzpomněl na Mikulášský
jarmark, kde pravidelně panuje výborná nálada.
Zároveň vím, že nákupem věcí ve stáncích podpoříme s manželkou dobrou věc. Další výbornou akcí jsou jarní skautské hry na Ostrově nebo Dobřanská „50“ spojená
s Pohádkovým lesem. Všeobecně si vážím všech nadšenců, kteří mají chuť
organizovat akce pro druhé.

na Radbuza fest. Pravda, všechno to něco stojí a v kině nás někdy sedí jen
pár. Abych nezapomněl, půjdu se podívat i na dobřanské ochotníky.
Pavel Sloup
V Dobřanech je za celý rok plno skvělých
akcí a i já se rád zúčastním několika z nich.
Každoročně začínám novoročním ohňostrojem, kde se sejde spousta lidí, a to nejen
z Dobřan. Určitě si nenechám ujít akce pořádané na našem náměstí - Dobřanská pouť
a Radbuza fest. Do Káčka rád zajdu, pokud
je na programu dobrý film, a na vystoupení ochotnického spolku Rozmarýn
jsem vždy zvědavý. V listopadu nevynechám Rockový bál. Jen škoda, že chodí stále méně lidí. Viz večerní koncert při otevření biotopu. A není to škoda?
Přijďte se odreagovat a pobavit. Vždyť to jsou akce pro nás, pro všechny.
Jan Smola
Akce pro děti, jako Den dětí, Pohádkový les nebo
Hororový ostrov. Jednak proto, že děti jsou vděčné publikum a také proto, že se jako skaut podílím
na organizaci a zajištění těchto akcí.
Jinak si v žádném případě nenechám ujít novoroční ohňostroj prvního ledna.

Josef Šefl
Bude jich určitě více, ale pokud mám vyzdvihnout jednu, kterou si nenechám ujít, tak samozřejmě Rock Open Dobřany, kde letos jsou perfektní
revivalové kapely, a nejvíce se těším na AC/DC.

Marek Sýkora
Z pozice starosty města se většiny
akcí, ať už jsou kulturního či jiného charakteru, snažím zúčastňovat,
takže vlastně mohu odpovědět, že
si nenechám ujít skoro žádnou akci!
Jsem rád, že se ve městě prakticky
stále něco děje, a když jsem jen tak
nahrubo počítal akce kulturního, sportovního či jiného společenského charakteru určené pro veřejnost, tak prakticky vychází jedna akce denně v průběhu celého roku, a to je skvělé. A co si nenechám ujít? Určitě představení
našich dobřanských ochotníků z Rozmarýnu, dobrý film v Káčku, Radbuza
fest v září či Rockový bál v listopadu.

Martin Sobotka
Rozhodně si nemohu nechat ujít ty akce,
které pořádám, účinkuji v nich nebo se na
nich nějak služebně podílím☺ Jinak je ale
těžké stihnout vše zajímavé, co se v Dobřanech děje. Nikdo z nás nemá času úplně
nazbyt, leckdo si zapomene akci poznamenat do diáře a pak ji prošvihne zbytečně.
Někdo je už třeba přejedený.
Když se poštěstí, člověk se na akci dostaví, bývá většinou odměněn. Například
ti, co si našli čas na koncert ZUŠ v Praze, získali obrovskou odměnu. Tolik
energie, pravdivých emocí a kumštu najednou většinou nedostanete ani od
slavných profesionálů. Opravdu se nevyplatí se dobřanské kultuře vyhýbat!

Josef Weinreb
V Dobřanech probíhá mnoho různých akcí. Pokud
bychom se vrátili o „pouhých“ 20 let nazpět, připadalo by nám město prázdné a šedivé. Já osobně
mám rád filmy. Ve středu běží v Káčku i film pro
náročnějšího diváka. Je příjemné se jen tak v srpnu projít po náměstí a chvíli se zadívat na plátno
letního kina. Byl jsem i na mezinárodním festivalu
outdoorových filmů. Chodím si poslechnout kapely

Lenka Tomanová
Kdybych měla vypisovat všechny akce,
které si v Dobřanech nenechám ujít, tak se
do bloku 100 slov nevejdu. Vypíšu tedy ty,
kterých se účastnit „musím“: Kárkování
v rámci Dětského dne, Budulínkova stezka, vystoupení dobřanského ochotnického
spolku Rozmarýn, Tajný závod, turnaj pro
spolky v kuželkách, Rockový bál...
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15x100 / CO SE DĚJE
Viktor Zlocha
Nenechám si ujít jednání Zastupitelstva města
Dobřany 27. 6. 2012 od 17 hodin. V kulturním
kalendáři Dobřan je nespočet zajímavých akcí
a můžeme je najít na internetových stránkách našeho města - vyberte si. Protože každý z nás máme
jiný vkus, jiný časový rozvrh z důvodů pracovních nebo rodinných, budeme navštěvovat rozdílné akce. Jeden zájem bychom měli mít společný:
zájem o důležitá rozhodnutí, která se vás přímo dotýkají. Svůj názor můžete
vyjádřit nahlas, nebo se alespoň přesvědčit, jak vás zastupujeme. Tak se
zastavte a třeba se i pobavíte.
Michal Trdlička
Zcela určitě si nenechám ujít Dobřanskou
pouť. Těším se také na letní akce na náměstí, ať je to letní kino či Radbuza fest. Z těch
zimních určitě Rockový bál.

Jan Vozár
Nenechám si nikdy ujít 4. adventní podvečer,
kde již pravidelně vystupují všechny dobřanské
sbory od nejmenších dětí až po ty nejstarší zpěváky. Atmosféra v kostele sv. Mikuláše je vždy
nádherná a navodí nám náladu nejkrásnějších dní
v roce.

Zbylí zastupitelé neodpověděli v zadaném termínu.
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CO SE DĚJE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 12. 5. 2012 byli přivítáni panem Bc. Markem Sýkorou, starostou
města Dobřany, tito noví občánci:

Hegner Vojtěch, Košťál Jakub, Krpálek Michal, Kubelka Pavel, Netušilová
Kristýna, Šmůlová Barbora, Trdlička Michal, Uldrychová Ema

JEDNA VZPOMÍNKA
A JEDNO VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych vzpomenout na dobu, kdy jsem začala chodit do první třídy,
která byla v budově, v níž je dnes ZUŠ J. S. Bacha. Nikdy bych si nepomyslela, do jaké „vzácné“ školy jsem chodila. Vím, co prodělala za války...…
Dnes jsem na ni pyšná. Je to nádherná, až skvostná škola. Dobřanští by měli
mít z ní radost, měli by být hrdi na to, že z této školy odchází děti, které
si lásku k hudbě ponesou již po celý život. Je jich dost a já věřím, že jich
ještě spousta bude. Nevím, jak jinak poděkovat, nežli touto cestou. Velké
díky patří učitelskému sboru, který má velkou zásluhu na tom, že děti vozí
vysoká ocenění z celorepublikových soutěží. Poděkování patří i rodičům,
kteří podporují své děti v tak pěkné činnosti, jako sólový zpěv nebo hra
na nástroj, ale i hraní v souborech - „Vozembach“, které tak obdivuji. Přeji
všem mladým muzikantům, aby jim nadšení dlouho vydrželo a aby nadále
reprezentovali Dobřany. Zejména manželé Vozárovi dávají velký impulz
a věnují spoustu času a energie pro tak velkou věc v Dobřanech. Proto jim
ze srdce přeji, aby se jim ještě dlouho dařilo. Děkuji.
Dobřaňačka Blanka Ulrichová
Dne 13. června 2012 tomu bude rok, co od
nás navždy odešel a navždy nás opustil
náš milovaný a předobrý člověk,
pan Vítězslav Ulrich z Dobřan,
manžel, otec, dědeček a pradědeček.
Utichlo srdce i jeho harmonika, se kterou
tak rád obveseloval lidi v Klubu a Bábinky.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuji. Manželka s celou rodinou.

Juhás Daniel, Kolářová Marie, Pezl Lukáš, Stříbrná Johana, Vlčková Valérie

Dne 25. 5. 2012 oslavil své 80. narozeniny pan Josef Šneberger.
Za celoživotní práci s dětmi děkují a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let přejí dobřanští skauti.

Dobřanská galerie

FOTOKLUB STOD
výstava fotografií

15. 6. - 31. 7. 2012
Felix Tomáš, Hajdúk Miroslav, Musil Jakub, Silovská Sára, Šulc Jan,
Traxmandlová Nela, Vojvodík Jiří
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Otevřeno:
po - čt 9:00 - 17:00, pá 9:00 - 16:00 a so, ne 13:00 - 17:00
(polední pauza 12:15 - 13:00)

CO SE DĚJE / JAK TO VIDÍ OPOZICE
JAK PŘEDEJÍT PODVODU

Senioři jsou často oběťmi kriminálních činů. Pro pachatele jsou jednou
z nejčastějších cílových skupin. Využívají jejich důvěřivosti a osamocení,
kdy jsou vděčni i za to, že se s nimi dá někdo do řeči. Narůstající trestná
činnost páchaná právě na této skupině se neděje jen na ulicích, ale i v místech, kde by se měli cítit nejbezpečněji, tedy doma. Tyto případy končí
většinou finanční újmou, ale mnohdy i fyzickým násilím. Poradíme vám,
jak se účinně bránit, správně reagovat při návštěvě osob vydávajících se
např. za elektrikáře, plynaře, podomní prodejce, brusiče nožů či pracovníky
jiných různých služeb, jejímž účelem je se na úkor seniorů obohatit. Rádi
bychom tak přispěli k jejich ochraně osobního bezpečí a majetku. Z tohoto
důvodu pořádáme pro tuto část populace různé přednášky, jejichž cílem je
zvýšit ostražitost a bezpečnost seniorů.
Podvodníci využívají různé záminky, aby se dostali k vašim penězům.
Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud z vás nevylákají peníze přímo,
ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Například řeknou, že vám nesou
přeplatek za elektriku či plyn, ale u sebe mají jen bankovku velké nominální hodnoty, a tak potřebují rozměnit. Ochotně jim bankovku rozměníte,
ale po jejich odchodu zjistíte, že jste přišli o své úspory. Údajní pracovníci totiž touto fintou potřebovali jen zjistit, kde uschováváte peníze. Další
finta je půjčka. Podvodníci si vytipují oběť v telefonním seznamu podle
křestního jména typického pro staršího člověka a zavolají mu. Představí se
jako jejich příbuzný, vnuk, syn apod., a poprosí o půjčku třeba na nákup
auta. Když důchodce kývne, řekne, že pošle kamaráda, protože nemá čas
a nemůže si přijít sám. Podvodníci mají připravené různé finty a neustále
vymýšlejí nové. Proto zvoní-li opravář, pracovník úřadu, broušení nožů či
jiných služeb (odečet plynu, vrácení přeplatku za elektriku), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo zavolejte na úřad či instituci, na kterou se
pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že
nabízenou pomoc nechcete. Na závěr vám poskytnu pár rad, které vás před
těmito podvodníky ochrání.
Nikdy neotvírejte hned dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Velkým pomocníkem je panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka
prohlédnout. Rovněž je dobré si na dveře instalovat bezpečnostní řetízek,
který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji. Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky
výher nebo výhodné koupě odmítejte. Ve většině případů jde totiž o podvod. Důležitá telefonní čísla (policie, hasiči, lékař) mějte na viditelném místě, nejlépe hned vedle telefonu, abyste mohli zavolat rychle pomoc. Nedůvěřujte neznámým lidem a nikoho cizího si do svého bytu nepouštějte.
nprap. Ivana Telekešová

ŠKOLSKÁ RADA INFORMUJE

Ke svému prvnímu jednání se sešli členové školské rady při ZŠ Dobřany, jmenovaní a zvolení na následující tříleté volební období. Zřizovatele i nadále zastupují pan Michal Šašek a paní Dagmar Terelmešová, z řad
pedagogických pracovníků byly kolektivem opět podpořeny paní učitelky
Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Miroslava Palkosková. Zákonní zástupci žáků
si ze 3 kandidátů velmi těsným rozdílem zvolili pana Pavla Brejchu a paní
PhDr. Radku Felzmannovou.
Prvním bodem programu schůzky byla volba předsedy a zapisovatele.
Po veřejné volbě byla do funkce předsedy opakovaně zvolena paní Mgr.
M. Palkosková, zápisy z jednání bude mít i nadále na starost paní Mgr.
E. Fekerlová. Poté byl projednán a schválen jednací řád.
K dalšímu jednání se sejdeme 19. června a budeme projednávat rozpočet
školy, projekty, do kterých je škola zapojena, a přípravy na nový školní rok.
Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte s jakýmikoliv podněty či připomínkami, které se týkají chodu školy a jeho zkvalitňování.
Kontaktní telefon: kancelář 2. stupně ZŠ – 377 972 515.
Za ŠR Mgr. Miroslava Palkosková

KDY PROBĚHNE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ?

Také jste o tom slyšeli? Od ledna 2013 budou sloučeny dvě dobřanské
mateřské školy pod jedno vedení, v MŠ Stromořadí se zruší kuchyně a jídlo
se bude dětem dovážet. Místo zrušené kuchyně bude zřízena další třída MŠ.
Vedení města bohužel neuznalo za nutné zatím tyto své nápady zveřejnit,
natož je s veřejností konzultovat. Je to škoda, protože se jedná o dost zásadní změny a neinformovanost občanů může vést i k různým dohadům.
Dvě mateřské školy fungují v Dobřanech bezproblémově již řadu let.
Každá z nich je něčím charakteristická a originální, má svoje programy
a projekty. Proč je město chce slučovat, když to přinese spíš organizační
a technické problémy? Zrušení zařízené kuchyně a dovážení jídla do MŠ
také nebude organizačně jednoduché a levné. Pátrali jsme po důvodech
těchto zamýšlených změn – prý to jsou důvody ekonomické a nutnost šetření finančních prostředků – avšak ekonomický rozbor, který by toto tvrzení
potvrdil, se opět buď tají, nebo v horším případě ani neexistuje.
Ptáme se tedy vedení města – proč chce rušit dvě samostatné organizace, které dobře fungují, a chce je násilně spojit do jednoho celku, když to
nepřinese nic pozitivního? Nová třída v MŠ je v současnosti sice opravdu
potřebná, ale vyplatí se kvůli tomu zrušit moderně zařízenou kuchyni, když
počet nově narozených dětí již klesá a za pár let se MŠ mohou potýkat
s nedostatkem dětí? A proč to mají být právě mateřské školy, na kterých
se náhle musí šetřit, když v minulých letech se nemalé finanční prostředky
vydaly na rekonstrukci ZŠ a ZUŠ?
Na závěr se vraťme k titulku tohoto článku. Budou-li dvě samostatné
organizace s dvěma zkušenými ředitelkami spojeny v jednu školu, existuje
snad jediná legální možnost jmenování ředitelky nově vzniklé organizace
– výběrové řízení, které o nejvhodnější kandidátce rozhodne. Zatím víme
jen to, že jedné z ředitelek pan starosta jednoduše oznámil, že už ředitelkou
nebude. Ani se nám nechce věřit, že by takový arogantní a necitlivý způsob
„výběru“ nové ředitelky byl možný. Proto máme poslední otázku – Kdy
proběhne řádné výběrové řízení?
Olga Kapitánová, Otevřené město Dobřany
Územní plán a Strategický plán rozvoje města jsou zásadní dokumenty
pro život obce, v nich se každý občan může dozvědět, co se v místě jeho
bydliště postaví, co zboří a jakým směrem se město ubírá.
Ani jeden z těchto dokumentů na webu naší obce nenajdeme. Znamená
to, že naše město žádné plány nemá, nebo je má, ale jsou pro občany nepřístupné. Pravdě je zřejmě blíže druhá možnost. Návrh územního plánu byl
totiž zpracován před více než rokem.
Nepochybuji o tom, že vedení radnice učiní zákonnému požadavku
zadost a územní plán zveřejní 30 dnů před jeho projednáním na zastupitelstvu. To ale podle našeho názoru nestačí.
Stavební změny, které plány zahrnují, mají dlouhodobý dopad. A to jak
pozitivní, tak negativní. Často se stává, že vedení města je přesvědčeno,
že pozitivní dopady převládají, ale občané to vidí jinak. Zákonný 30denní
časový rámec nestačí na to, aby občané o svém názoru radnici přesvědčili.
V České republice jsou města, která ke svým občanům přistupují vstřícně
a o změnách v územním plánu je informují včas (Semily, Černošice a další...). Dobřany k nim bohužel nepatří.
Více než roční nezveřejnění územního plánu je jasnou demonstrací toho, že
vedení radnice se brání diskuzi se svými občany, podporuje tak jejich nejistotu, z které pramení různé fámy, pověsti a pomluvy. Jako už mnohokrát budou
lidé postaveni před hotovou věc, bez možnosti reálně cokoliv ovlivnit.
Nemůžeme se pak divit, že se z Dobřan snadno stane město obklopené
centrálními sklady a centrálními skládkami.
Václav Hrdonka a Jakub Urbanec, Otevřené město Dobřany
Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťuje:
Otevřené město Dobřany, o.s. www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy nám můžete posílat na e-mail: otevrene@dobrany.eu

7

ROZHOVOR
(apa) V dubnovém čísle Dobřanských listů jste si mohli přečíst článek
o akci k prvnímu výročí fungování nízkoprahového klubu v našem městě,
který od ledna letošního roku nese název Klub Echo. O jeho vlastní činnosti
a všedních dnech v klubu jsem si povídala s jeho zástupci, Bc. Stanislavem
Piterkou a Bc. Adélou Kulhánkovou.

Můžete nám více přiblížit, jak vypadá běžný den v klubu?
Fungujeme od pondělí do čtvrtka v čase 13.30 – 18.00, zájemci k nám
mohou přijít kdykoliv v těchto hodinách. Nemusí se dopředu nijak hlásit,
ani se omlouvat, čas příchodu i odchodu je volný. Podmínkou pobytu v klubu je odpovídající věk a dodržování daných pravidel. Někdy je připravený
konkrétní program, jindy je možnost volné zábavy – k dispozici fotbálek,
pingpongový stůl, klávesy, počítač…..My jsme dětem k dispozici po celou
dobu provozu, mohou se na nás obracet se svými problémy, potřebami nebo
když si „jen“ potřebují popovídat. Naší snahou je vytvořit bezpečný prostor, kde by se všichni cítili dobře.
Podle zkušeností pracovníků z jiných podobných pracovišť vím, že často mívají problém docílit „promíchání“ různých etnik. Složení návštěvníků bývá buďto vyloženě romského původu, nebo úplně naopak. Zdá se, že
u Vás tento problém není nijak zásadní.
My máme v tomto směru štěstí, naše klienti jsou opravdu „promíchaní“.
Možná nám k tomu napomáhá i to, že děti už se většinou znají ze školy,
každopádně to funguje. Samozřejmě se vyskytují i občasné spory, které se
ale vyskytují v jakémkoliv jiném větším, zvláště dětském kolektivu.

První otázku vezmu trošku ze široka – mohli byste více přiblížit všeobecnou funkci nízkoprahových klubů či center ve společnosti?
Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(ve zkratce NZDM), jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas
touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Navštěvovat jej mohou
všichni - od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního
způsobu života až po „průšviháře“ ze zvláštní školy. Jsou v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům, kroužkům a jiným
organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis.
Přístup do nízkoprahových klubů není omezen financemi, zájmem ani
časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při
pohybu v prostoru klubu, tak v chování i ve volbě vykonávaných činností.
Nízkoprahové kluby mladým nabízejí mnoho programů a vybavení:
poslech muziky (každý si může donést svoji) a promítání filmů na přání,
stolní fotbal, stolní tenis či půjčovnu sportovního vybavení na ven, zkušebnu s hudebními nástroji pro mladé začínající kapely, výtvarnou dílnu
s hrnčířským kruhem apod.
Zásadní význam klubů je však v jejich poradenské a preventivní činnosti
- umožňují dětem a mládeži si popovídat nebo se svěřit se svými problémy,
které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytvářejí pro děti chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co v mnohdy
nebezpečných velkoměstech a na anonymních sídlištích chybí. Mládež je
během pobytu v klubech zároveň chráněna a současně pod „dozorem“ zkušených a pro tento účel školených pracovníků. V každém klubu rovněž platí
přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů,
drog, násilí či šikanu.
„Nízkopraháč“ funguje v Dobřanech rok a kousek. Předcházelo mu
mapování místní situace ve vytypovanýh místech, kde se schází mládež
(u nádraží, na náměstí) a zjišťování jejích potřeb. Cílovou skupinou klubů jsou děti a mládež ve věku 11 - 19 let (do dne 20. narozenin). Jak
„staří“ jsou nejčastější návštěvníci Vašeho klubu?
Nejčastěji k nám v současnosti dochází děti ve věku 13 – 14 let, jsou to
především žáci místní základní školy, v jejíchž prostorách momentálně náš
klub sídlí. Tyto děti k nám tedy mají nejblíže, tráví u nás čas po vyučování
či při čekání na odpolední výuku. Návštěvnost je různá, ale více méně standardně se u nás vystřídá denně zhruba 15 dětí.
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Závěrem nám prozraďte, jak bude klub Echo fungovat o prázdninách
a zda chystáte nějaké zajímavé akce...
Než začnou prázdniny, tak bychom rádi informovali veřejnost o realizaci projektu KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ, který bude zaměřen na
romskou kulturu. Projekt bude realizován od 19. 6. do 22. 6. 2012 v Klubu Echo i mimo něj. V tomto týdnu se uskuteční různě provázané aktivity. Důležitou součástí bude hudební program „KDYŽ CHCEŠ, TAK TO
DOKÁŽEŠ!“, který proběhne 20. 6. 2012 od 9:00 do 10:30 ve spolupráci
se ZŠ Dobřany. Hlavní postavou tohoto programu je Radoslav Banga, známý pod pseudonymem Gipsy. Radoslav Banga je rapper, hudebník a textař
romského původu, který se chce s žáky a studenty podělit o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivovat je k aktivnímu a smysluplnému životu bez
násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality
a dalších variant rizikového chování.
Dalšími aktivitami tohoto týdne bude klubové
promítání filmu o Romech
a interaktivní workshopy
zaměřené na poznání romské kultury z různých úhlů
pohledu – příprava a ochutnávka tradičního jídla, způsoby oblékání, romská hudba, zpěv a tanec. V rámci
tohoto workshopu navštíví
náš Klub Echo také taneční skupina IceColdCrew, kterou tvoří uživatelé
Klubu Atom, který sídlí v Plzni 1 a taktéž je zřízen Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy. Celý projekt „KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ“ je
financován z Grantového dotačního titulu města Dobřany 2012.
V období letních prázdnin bude otevírací doba klubu omezena, jednak z důvodu konání letního tábora pro uživatele klubu, a to v období od
16. do 20. července. Tábor proběhne jako již loni společně s uživateli klubu
Akcent v Rokycanech, během celého týdne bude pro děti připraven bohatý
program. Klub bude zavřen také z důvodu dovolené jeho pracovníků, a to
od 23. 7. do 10. 8. 2012. Během letní otevírací doby budeme volnočasové aktivity směřovat především ven, dovolí-li to počasí. Budete nás moct
potkat například na hřišti při míčových hrách, na koupališti Kotynka při
vodních radovánkách nebo v přírodě, například při opékání buřtů.
Další podrobnosti o klubu Echo můžete získat na www.diakoniezapad.cz
nebo na facebook.com Klub Echo

KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

Nesbø Jo: Doktor Proktor a prdící prášek
Jednoho slunečného dne, pár dní před oslavou norského
národního svátku 17. května, spatří Líza u sousedního
domu stěhovací auto. Jejím novým sousedem se stane
poněkud nevšední chlapec jménem Bulík. A když pak
Líza a Bulík potkávají nevšedního souseda doktora
Proktora, je zaděláno na pořádně ztřeštěný příběh o ztracené lásce, hladových anakondách, ponuré vězeňské
Cele smrti a zlotřilých lotrech.

Výpůjční doba Městské knihovny o letních prázdninách
Dospělé oddělení
Středa
7:30 – 12:00
Pátek
7:30 – 12:00
Dětské oddělení
Pondělí
9:00 – 11:00

13:00 – 18:00

12:00 – 17:00

Binan Ivan: Králík Fiala
Vtipná a mile rozverná knížka ke stejnojmennému večerníčku.
Co je fialové, to je milé. Fiala je fialový králík se žlutýma
ušima a růžovým nosem! Bydlí se svými lidmi - Marií,
Maxmiliánem, Kubíkem - kmen statečných Ma-Ma-Kuů na pražské Letné. Je kamarádský a zcestovalý. Na cestách se
člověku, natož králíkovi může přihodit leccos nepříjemného.
Ještě že Fiala zná tetu Vlastu z Kanady, aby ho vytáhla z každé šlamastyky.
Murphy Glenn: Vynálezy
Vynálezy napříč časem. Od nejstarších kamenných pazourků až po nejmodernější počítače. V knize najdeš nejnovější informace o nejslavnějších vynálezech všech dob
a prohlédneš si počítačově vytvořené obrázky, které podnítí tvou představivost. Projdi se dějinami pokroku spolu
s geniálními vynálezci a jejich báječnými stroji.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Luptonová Rosamund: Sestra
Psychologický román s prvky detektivky a thrilleru zkoumá hloubku sesterského pouta i lidské duše. Za Sestru
získala Rosamund Luptonová cenu za nejlepší prozaickou
prvotinu roku 2010.
Beatrice žije v New Yorku spokojeným, i když trochu
nudným životem. Trápí ji jen obavy o mladší sestru Tess,
umělkyni, která poněkud nezodpovědným způsobem žije
v Londýně. Jednoho dne Beatrici zavolá matka a v jedné
vteřině se všechno změní...

Městskou knihovnu Dobřany si děti ze Základní školy ve Zbůchu vybraly
jako cíl svého cyklovýletu. Moc si toho vážíme a těšíme se na další návštěvu.

Suchá Romana: Veršované znakování
Hlavní myšlenka vychází z koncepce „znakování s miminky,“ která podporuje a rozvíjí přirozenou komunikaci dětí
raného věku. Jednotlivé znaky ve svém základě představují gesta, která v životě běžně používáme.

Szczygiel Mariusz: Gottland
Kniha získala cenu polských čtenářů, novinářů a knihkupců.
Evropská kniha roku 2009.
Titul, evokující spíše směsnou krajinu zakonzervovaného kýče, by mohl sugerovat autorův úsměvně zjednodušující přístup. Je to však klamný dojem a kniha je naopak
významným pokusem o prolomení stereotypních představ, jaké o Češích často udržují jejich severní sousedi.

9

KULTURA

V rámci oslav osvobození zavítal v sobotu 5. května do Dobřan konvoj
vojenských historických vozidel Klubu 3. armády Plzeň.

Permanentky pro vítěze fotografické soutěže jsou
k vyzvednutí u tajemnice MěÚ.

NOVINKA V INFOCENTRU

K velké radosti turistů, sběratelů nebo obojích oznamuje dobřanské
informační středisko, že zahájilo prodej stále populárnějších a žádanějších
turistických vizitek. K dostání jsou dva druhy (viz ukázka - foto) za cenu
pouhých 12 Kč/ks. Turistické vizitky jsou nejen sběratelským subjektem,
ale i hezkým suvenýrem z navštíveného místa. Kromě vizitek si u nás
můžete zakoupit i turistický deník, do kterého se vizitky nalepují.
Ing. Jaroslava Marková

Ukázat, jak pomáhají Evropské unie v Psychiatrické léčebně Dobřany, bylo
cílem tiskové konference, která se konala 3. května. Ředitel zařízení MUDr.
Vladislav Žižka představil projekt „Komplexní řešení vedoucí k zamezení
vzniku nozokomiálních infekcí v PLD“. Za málo srozumitelným názvem se
skrývá především nákup zařízení pro zvýšení už tak vysokých hygienických
standardů, například sprchové vozíky, sterilizátory a další „bojovníky“
s bakteriemi a viry. Spolu s dalšími opatření tak sníží riziko výskytu infekce
lidově nazývané „nemocniční nákaza“.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
CENA MĚSTA DOBŘAN V BOS

Sdružení nezávislých Dobřany uspořádalo II. ročník Branně orientační
soutěže dvojic žactva.
Soutěž se konala v sobotu 19. května. Start byl v 10.00 hodin na náměstí
T.G.M.. Více než hodinu před zahájením závodu přišli první nedočkavci.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, rodič a dítě, mladší žáci a starší žáci.
Dvojice pak startovaly i v tomto pořadí. Trať závodu měřila 5,5 km a měla
osm stanovišť, kde startující plnili různé úkoly. K dosaženému času se pak
připočetly trestné body, které určily konečné pořadí. Ti nejlepší zládli trasu
za hodinu. V kategorii rodič a dítě zvítězili Jakub a Matěj Urbancovi, druzí byli Anna a Jaroslav Šmídovi, třetí skončili Barbora Blechová se Zuzanou Štichovou. V kategorii mladší žáci zvítězili Daniel a Šimon Mertlovi,
druzí pak Adam Pokorný s Robinem Milotou, třetí skončili David Kraus
s Petrem Špísem. V kategorii starší žáci zvítězili David Švarc s Markem
Krtečkou, druzí byli Miroslav Jankech s Pavlem Šnajdrem. V celkovém
pořadí zvítězili Jakub a Matěj Urbancovi, druzí byli Davd Švarc s Markem
Krtečkou a třetí pak Miroslav Jankech s Pavlem Šnajdrem. Vítězové dostali
zlaté poháry a dvojice na 1-3 místě medaile a věcné ceny. Každé dítě pak
malou pozornost. Občerstvení pak bylo pro každého startujícího, každý co
sní a vypije. To vše za podpory Grantového dotačního titulu města Dobřany.
O soutěž byl velký zájem, větší než loni i přes to, že ten samý den proběhly
v Dobřanech další akce pro děti. Účast 21 startujících dvojic je toho důkazem. Štěstí a radost v dětských očích pak byla dostatečnou odměnou členům Sdružení nezávislých Dobřany, kterým pomohli i další obětavý občané
města. Fotografie z této akce si lze stáhnout na www.rajce.cz /bbd2012/.
Zdeněk Duban

„ZLAŤÁK“
– KRAJSKÉ KOLO V HOLOUBKOVĚ

V sobotu 19. 5. se 12 dobřanských dobrodruhů vydalo na krajské kolo
soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Trochu rozespalí jsme se v 7:10 sešli na
dobřanském nádraží a v čele s vedoucí expedice paní učitelkou Boudovou
odjeli na „Hlavák“ do Plzně. Odtud jsme, svíjejíce se častými záchvaty
smíchu, odjeli do Holoubkova u Rokycan.
Otázky v soutěži byly velmi těžké, ve srovnání s náročným terénem,
který bylo třeba za každou cenu překonat, to však byl ještě „čajíček“. Po
strastiplné trase, plné zdolávání horských hřbetů včetně přeskoku rozbouřeného potoka, se celá výprava opět shledala v cíli / startu. Naše expedice
se naštěstí obešla bez ztrát na životech. I přes to, že jsme krajské kolo brali
spíš jako piknik v přírodě, v mladší kategorii jsme obsadili 3. příčku ze
šesti družstev (M. Adamec, J. Šístková, A. Kadlecová, M. Jindra, D. Mašek, Š. Grlačka) a starší získali stříbro mezi čtyřmi družstvy (Š. Kučerová,
M. Brom, M. Koubovská, J. Fořt, L. Impseilová, V. Kubiš). Domů jsme se
vraceli opět „mrtví smíchy“.
Za členy „Expedice Holoubkov“ sepsal tým starších ve složení tři chytrolíni, dva sportovci a jedno kopyto ☺.
Zapsala Šárka Kučerová
9.B, ZŠ Dobřany

Doslov paní učitelky Aleny Boudové:

Několik slov pro „zlaťácký“ tým 9.B:

Po několik let jste naši školu velmi dobře reprezentovali v krajských
kolech „Zlaťáku“, a i když jste nedosáhli na zlatou příčku, nevadí, i stříbro patří mezi drahé kovy. To, co vám určitě zůstane v paměti, jsou
nezapomenutelné zážitky z dnů v přírodě, většinou deštivé a chladné,
letos hřejivé a slunečné. Byli jste každoročně v různém složení skvělý
tým, dokázali jste se sami domluvit na vhodném složení hlídek, pomáhat
si, najít třeba i ztracenou cestu, společně se postarat o naplnění nejen
svých hlav, ale i žaludků. Dokázali jste pobavit celou výpravu včetně
pedagogického dozoru. Potvrdili jste platnost slov Karla Čapka, že: „To
nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné
vteřiny.“ Díky vám za ně - Šárko, Míšo, Lucko, Martine, Kubo, Vítku …
Bylo mi potěšením tyto chvíle s vámi strávit. Díky za reprezentaci školy
ve volném čase o víkendu. Ať se vám daří a ať v životě vždy najdete
správnou cestu, protože: „Kdo pochopí krásu přírody, nemůže zabloudit.“ (Cicero) Věřím, že „Zlaťák“ přispěl k tomu, abyste krásu přírody
pochopili.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VÝSLEDKY Z MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ
Michal Drda
Lukáš Palkoska

Per quattro
mani Praha

čtyřruční
klavír

1. místo
p. řed. J. Vozár

Kristýna Vápeníková

Novohradská
flétna

zobcová
flétna

2. místo
pí uč. E. Šustrová

Andrea Hošková

Novohradská
flétna

zobcová
flétna

3. místo
pí uč. E. Šustrová

VÝSLEDKY Z CELOSTÁTNÍCH KOL NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
ANEB UŽ JSME VE FINÁLE...
Vojtěch Kordík

dudy

1. místo
pí uč. M. Vozárová

Šárka Kučerová

dudy

1. místo
pí uč. M. Vozárová

Vojtěch Kordík
Šárka Kučerová

komorní hra
s dudami

1. místo
pí uč. M. Vozárová

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

Velký
Vozembach

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

Alena Palkosková
Markéta Tichotová
Lukáš Palkoska

komorní zpěv

1. místo
pí uč. K. VlahačováKartáková

Šárka Kučerová

zobcová flétna

1. místo
pí uč. M. Vozárová

Marie Kordíková

příčná flétna

3. místo
pí uč. M. Vozárová

Zleva pí uč. M. Vozárová, Š. Kučerová

M. Kordíková

Zleva L. Palkoska, M. Tichotová, A. Palkosková
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Lidový soubor Vozembach s předsedou poroty p. J. Krčkem (uprostřed)

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MIKULOV

Mladí muzikanti ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň – jih, připravili v tomto školním roce 2011 - 2012 své škole k jejím půlkulatým 65. narozeninám krásný dárek. Vedle výborných soutěžních výsledků v celostátních kolech v oborech hra na dechové dřevěné nástroje, zpěv a klavírní
čtyřhra žáci dokázali něco neuvěřitelného.
V ústředním kole ze soutěže ve hře na lidové nástroje, která se konala v malebném moravském Mikulově dne 10. a 11. května, žáci přivezli
hned čtyři první ceny! Dětská lidová muzika Vozembach, založená před
šesti lety, tedy nováček mezi dětskými lidovými soubory na Plzeňsku,
zvítězila v nemalé konkurenci. Další první ceny si přivezli dudáci – Šárka
Kučerová a Vojtěch Kordík, kteří uspěli jak v sólové, tak v komorní hře.
Zvláštní ocenění poroty získala členka Vozembachu, zpěvačka Jana Šístková za interpretaci lidové písně Což ten slavíček. Těchto soutěžních výsledků
si všichni váží zejména proto, že předsedou poroty byl skladatel, znalec
v oboru lidové písně a dlouholetý vedoucí souboru Musica Bohemica, pan
Jaroslav Krček.
V letošním roce, jak již bylo zmíněno v úvodu, slaví škola 65. výročí od svého založení. V rámci oslav pořádá ZUŠ J. S. Bacha slavnostní koncert v kladrubském klášteře, na kterém vystoupí všichni vítězové letošních soutěží.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

GRATULUJEME!!!

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajské postupové přehlídce mládeže a dospělých scénického tance
vyhlášené Ministerstvem kultury, Karlovy Vary - taneční obor
Lucie Moravcová
Barbora Smolová
Lenka Šístková

taneční
choreografie
- Doteky

návrh na postup
do celostátního kola
pí uč. P. Stupková

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
11. června 2012 / 18:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka - vystoupí žáci ze třídy pí uč. M. Vozárové
12. června 2012 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
13. června 2012 / 16:30 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka - vystoupí žáci ze třídy pí uč. K. Vlahačové-Kartákové
13. června 2012 / 18:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka - vystoupí žáci ze třídy pí uč. Z. Fryčkové
16. června 2012 / 14:50 - 15:50 / Náměstí T.G.M.
Svatovítské pivní slavnosti
vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach,
keltská hudební skupina De Domhanaigh,
pěvecké oddělení ZUŠ a Dobřanské bábinky
17. června 2012 / 11:00 - 13:00 / U Branky - Plzeň
CIOFF - 16. mezinárodní folklórní festival
vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach
19. června 2012 / 18:00 / sál ZUŠ
Absolventský koncert
M. Hrádková - flétna, T. Vojvodíková - zpěv, A. Leová - klavír
20. června 2012 / 16:00 / kulturní zařízení „Káčko“
„Bosýma nohama“ - 2. ročník
vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany,
ZUŠ B. Smetany Plzeň a ZUŠ Tachov

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

Závěrečný žákovský
koncert II
ve čtvrtek dne 28. června 2012
od 18:00 hodin do kláštera Kladruby.
Vystoupí žáci ZUŠ, malá a velká lidová muzika VOZEMBACH, keltská
hudební skupina De Domhnaigh, P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů), seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky a dospělá
lidová muzika ZUŠ - NAPŘÍČ VŠEMI OBORY (hudební, výtvarný, taneční).

Koncert je věnovaný k oslavám 65. výročí založení hudební školy
v Dobřanech.
Záštitu nad koncertem převzal starosta města Dobřany Bc. Marek Sýkora.

20. června 2012 / 18:00 / sál ZUŠ
Absolventský koncert
K. Sobotková - klarinet, V. Rathouský - klávesy,
M. J. Matějková, K. Rybáková, V. Vorel - klavír
21. června 2012 / 14:00 / Pečovatelský dům Loudů
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
21. června 2012 / 18:00 / sál ZUŠ
Koncert vítězů a laureátů
23. června 2012 / 10:30 hodin / náves Bolevec - Plzeň
630. výročí založení Bolevce - Plzeň
vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
26. června 2012 / 17:00 / sál ZUŠ
Závěrečný žákovský koncert I
28. června 2012 / 18:00 / klášter Kladruby
Závěrečný žákovský koncert II
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
CO NOVÉHO NA MARTIŇÁKU?

Podle chatařů i z ohlasů mimodobřanských se Martiňák stává v poslední
době stále více navštěvovaným místem. Kamínku a jeho okolí jsou věnovány i dvě strany v nové knize o kopcích v okolí Plzně.
Na průběžnou drobnou údržbu stále dohlíží Pavel Krákora se svým tatínkem (velký dík), v letošním dubnu pak proběhlo několik aktivit, při nichž
se sešlo více účastníků.
První aktivitou bylo již tradiční jarní pytlování odpadků v rámci celosvětové akce Clean up the World! – Ukliďme svět!, letos pošesté ve čtvrtek
12. 4. odpoledne. Ač se domníváme, že už by po opakovaných půlročních
úklidech konečně mohlo být uklizeno, vždy jsme vyvedeni z omylu. Asi je
to proto, že Martiňák, narozdíl od Sběrného dvora, má stále otevřeno. Sbíralo 10 žáků školy a tři dospělí. Další kolo bude zřejmě nutné v září.
Hned den na to, v pátek 13. 4., jsme vysadili tři nové lípy v aleji při cestě
vedoucí ke Kamínku. Lípy darovaly tři dobřanské spolky ze sbírek mezi
svými členy a z výtěžků svých aktivit. Jedná se o Pěvecké uskupení dobřanských učitelů, dobřanský Klub důchodců a občanské sdružení Budulínek.
Moc jim za to děkujeme. Každý stromek má cedulku s názvem dárce a na
cestě přibyla informační cedule o staré cestě i její obnově. Poděkování patří
také panu Kubelkovi, který svým bagrem připravil jámy na stromy.
Aktivitou trochu jiného typu byla 2. obnovená pouť na Kamínek ke kapli
14 svatých pomocníků v nouzi, kterou pořádala Římskokatolická farnost
Dobřany v neděli 15. 4. Tyto tradiční dobřanské církevní poutě na první
neděli po Velikonocích se dle pamětníků chodily do roku 1946. Za jejich
obnovu patří velký dík zejména panu Rudolfu Eisenhammerovi. I když
poutníkům letos počasí příliš nepřálo, pan farář jich u kaple přivítal symbolických 14. Po litaniích a modlitbě byl čas i na sdílení při kávě, čaji a něčem
sladkém napečeném.

Nová lípa při cestě na Kamínek
Posledním dubnovým setkáním bylo 9. pracovní dopoledne v sobotu
28. 4. Toho dne nám naopak počasí popřálo a práce se dařila. Kromě drobných dodělávek kolem vysazených lip byla hlavní činnost pracantů dospělých i dětských zaměřena na terénní úpravy u kaple. Byl vyvezen písek
kolem vchodu do kaple, jenž byl deštěm splavován, a nahrazen zeminou,
kterou přivezly Technické služby. Takto připravený trávník byl oset travním
semenem a ohraničen výstražnou páskou. Omlouváme se tedy návštěvníkům za dočasný zhoršený přístup ke kapli. Za kaplí byly osazeny tři dřevěné kůly, které upozorňují při polních pracích na blízkost stavby, aby nedošlo
k jejímu poškození. Po svačině se ještě část brigádníků vydala na procházku
lesoparkem a upravili kus cesty nad bývalým „korzem“.
Dobrou zprávou je, že pro veřejnost „neviditelná“ práce na Městském
úřadě přinesla ovoce, na katastrálních mapách je již zakreslena nová cesta
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od kaple přes nejvyšší bod Martiňáku s výhledem na šumavské kopce až
k původnímu popravišti. Snad se tedy brzy dočkáme, že se její virtuální
podoba stane skutečností.
A s předstihem vás již teď zveme na druhou pouť na Kamínku, letos ji
připravujeme na sobotu 13. 10. Opět při přípravě moc uvítáme pomoc dobřanských spolků i občanů. Pouť by zase měla mít dopolední odbornou část
a odpolední zábavně kulturní.
Pěkné jarní a letní měsíce, třeba i na Martiňáku.
Za Iniciativní skupinu Jaroslav Šedivý

Jedna ze dvou hromad (ta větší) při úklidu Martiňáku

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ČARODĚJNÉ HRY

První ročník této akce připravili pro své kamarády předškolního i školního věku pionýři z Dobřan v pondělí 30. dubna 2012 v prostoru bývalých
kasáren ve spolupráci s MC Budulínek, zahrádkáři a za finanční pomoci
MěÚ Dobřany. Díky propagaci akce se na startu sešlo postupně 170 startujících dětí, nepočítáme-li dospělácký doprovod. Na 7 stanovištích, z nichž
jedno v rámci spolupráce zajišťovalo MC Budulínek, bylo třeba dokázat
svoji šikovnost a postřeh. Ať již při lovu kachniček, házení pařátkem do
kotlíku či míčkem do koše, přišívání knoflíků, prolézání lanovým pavoukem, přetahování švihadlem či vybarvením perníčku nebo namalováním
létajícího koštěte. V cíli bylo připraveno malé občerstvení a ještě před
zahájením vystoupení skupiny historického šermu Volnočasového klubu
Avalon (zřizovatelem je Plzeňská krajská organizace Pionýra) bylo možno
si vyzkoušet střelbu lukem na draka. Následovala scénka vystoupení historického šermu a pak si děti mohly opéct zdarma uzeninu na ohništi u klubovny zahrádkářů. Vzhledem ke krásnému slunečnému počasí sice nedošlo
k ohňovým scénkám, které Avalon má ve svém repertoáru, ale na dotazy
účastníků i spolupořadatelů se nám dostalo odpovědi, že se jim odpoledne
líbilo, a tak věříme, že při dalším ročníku bude účast ještě větší.
Pro zájemce – foto najdete na adrese: www.dobrany.pionyr.cz
Za pořadatele L.Nejedlá, foto K.Mašátová

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2012

Tak jako každý rok po příletu většiny pěvců ze zimovišť, jsme si i letos
vyšli na ornitologickou vycházku, tentokrát v pozdějším termínu - až
19. května. Brzké vstávání bylo odměněno krásným ránem s nahlédnutím
do ptačí říše, zajímavým povídáním a pohledem zblízka na čerstvě okroužkované ptačí jedince. Vycházky se zúčastnilo celkem 24 dětí a 17 dospělých,
někteří z nich poprvé a věříme, že ne naposledy. Na asi čtyřkilometrové
trase jsme pozorovali např. tyto ptáčky: zvonek zelený, zvonohlík zahradní,
rorýs obecný, strnad obecný, konipas bílý, čejka chocholatá, ťuhýk obecný
a volavka popelavá. Okroužkováni a zpět vypuštěni byli: strnad rákosní,
sýkorka modřinka, budníček menší a rákosník zpěvný. Členové České společnosti ornitologické zodpověděli zvídavé otázky dětí a dospělých, rozdali
propagační materiály a vyjádřili radost nad početnou účastí.
Za organizátory Pavel Krákora
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Pranostika: Když je červen studený, krčí sedlák rameny.

Červen na zahradě je nejkrásnější měsíc v roce. Radují se hlavně zahrádkářky, protože sbírají sladké plody jahod, jimiž obšťastňují své děti a vnoučata. Ale všude je mnoho další práce.
-	Dokončujeme řez tvarovaných živých plotů a provádíme vylamování
nevhodných výhonů na ovocných stromech. Po opadu plodů dokončíme redukci násady dalším protrháváním. Nezapomeneme ani na
broskvoně.
-	Plodící stromy a keře přihnojíme, je-li potřeba zalijeme a mulčujeme
nahrnutím posečené trávy.
- Ostříháme odkvetlé květenství šeříků a pěnišníků.
-	Kromě jahod začínáme také s česáním nejranějších třešní a zkracujeme
dlouhé výhony na meruňkách. Jahodník po sklizni posečeme a ošetříme proti plísni.
-	Vinná réva se nám již hodně rozrostla, a proto upravujeme její výhony.
Kontrolujeme, zda není potřeba chemické ošetření.
-	Kontrolujeme angrešty a v případě potřeby zakročíme proti padlí.
Moniliózu na peckovinách omezujeme přípravkem Horizon.
-	Na konci měsíce začínáme se sklizní rajčat a rané papriky. Sklidíme
zbytky salátů a začínáme s košťálovinami a hráškem. Sklízíme rané
brambory a na uvolněné místo vyséváme další karotku. Do korýtek
vysejeme brokolici a květák k výsadbě a podzimní sklizni.
-	Vyséváme dvouletky: hvozdík, náprsník, diviznu a další. Plejeme a okopáváme do roztrhání těla. Když už nás záda příliš bolí, kde je to možné,
rozhodíme semena trvalek, aby plocha zarostla a ubyla nám práce.
Moderní věda potvrdila, že rostliny si mezi sebou vyměňují informace
pomocí aromatických látek vylučovaných kořeny. Pokud některou z nich
napadne živočich nebo je napadena plísní, sousední rostliny jsou o tom
zpraveny a mohou posílit svou imunitu. Pozorný zahrádkář si všimne, že
se sousední rostliny navzájem ovlivňují. Za všechny uveďme dva výrazné
příklady:
Měsíček udržuje přátelství se všemi rostlinami, nejvíce s rajčaty, kapustou a fazolemi. Osvědčilo se rozhodit na jaře semena měsíčku na zeleninové
záhony a později je vyplít jen tam, kde překáží. Měsíček zabraňuje napadení mšicí listovou, protože přitahuje mnoho užitečného hmyzu.

Aksamitník zvaný Afrikán chrání rovněž před mšicí a mandelinkou
a zabraňuje vývoji háďátek. Navíc je návnadou pro slimáky, čímž nám signalizuje jejich výskyt. Vyzkoušejte a uvidíte.
Český zahrádkářský svaz
Mnoho radosti a úspěchů přeje
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Chcete si rozšířit znalosti o bylinkách?
V pátek 8. června 2012 od 18 hodin
se uskuteční přednáška

Bylinky na našich zahrádkách,
kterou přednese Ing. Jitka Šmolíková v klubovně zahrádkářů.
Zájemci o pěstování i užití léčivek z řad občanů jsou srdečně vítáni.

RYBÁŘI

Ani duben a první polovina května nesplnily rybářům naději na lepší
úlovky. Ryby prostě letos neberou a neberou. Potvrzují to i kolegové rybáři, se kterými se u vody potkávám. V loňském roce jsem v tuto dobu měl
nachytáno přes 30 kaprů, letos mám jen tři. Po vydatnějším dešti jsem sice
v dubnu chytil během dne čtyři pěkné tlouště, ale ti jsou hájení a tak putovali zpět do řeky. Ten největší měl odhadem 1,2 – 1,3 kg, dva byli tak kiloví
a čtvrtý o něco menší. Po dešti jsem si nachytal žížaly a těšil se na noční
lovy. Počítal jsem, že již potáhnou úhoři. Ale zase nic. Dva večery jsem
proseděl bez záběru, jen drobné rybky poškubávaly a ožíraly návnadu. Až
5. května jsem vyrazil večer a můj pětiletý vnouček že půjde také. Do soumraku se nic nedělo. Už byla tma, když popojelo čihátko na levém prutu.
Připravil jsem se, ale nic. Náhle vyjelo čihátko na pravém prutu až nahoru.
Měl jsem veliký průvěs, tak jsem již nepovoloval a rovnou zasekl. Ucítil
jsem obrovský tah a škubání. „Je tam, Ondrášku! A bude to asi velikánský
úhoř!“ Opřel jsem se do prutu – jestli je to úhoř, musím ho rychle zvednout
ode dna, aby se nezachytil o nějaké větve nebo kořeny. Ale ryba se náhle rozjela proti proudu, napnula vlasec a táhla přes brzdu. Tak tohle úhoř
nedělá. „Ondrášku, to bude asi kapr nebo parma, ale pořádný kus!“ Dál
proti proudu je ve vodě pařez. Tam rybu nesmím pustit. Dotáhl jsem brzdu
navijáku. Obrovský tah, brzda ještě trochu prokluzuje. Držím a nepovoluji.
Nemusím se bát – mám těžší prut a nový vlasec 0,33 mm. Podařilo se mi
rybu otočit. Překvapilo mě, že jsem přitom cítil 4 – 5 záškubů ze strany na
stranu. Ryba teď vyrazila po proudu. Před zatáčkou jsem ji zase přidržel.
Silný tah – znovu to zacukání a ryba se obrací. Při zdolávání většího kapra
při jeho obracení je často cítit brnknutí o jeho hřbetní ploutev. Takhle ze
strany na stranu hází hlavou štika, když se před podebráním snaží vytřepat
háček z tlamy. Ondřej povídá: „Dedo, to bude sumec!“ Zkouším rybu zvednout k hladině, ale vyráží zpět ke dnu a k protějšímu břehu. Rychle zase
povoluji brzdu. Úniky jsou ale již kratší a ryba občas šplouchne na hladině. Vytáhl jsem z kapsy baterku, beru ji do zubů a rozsvěcuji. Ryba právě
projíždí pode mnou. Široká hlava, zužující se tělo – vnouček to uhádl, je to
sumec. Podběrák mám samozřejmě jako vždy složený na dně tašky, taška
asi 5 m ode mě. Posílám Ondřeje pro podběrák. Němůže ho vytáhnout, tak
vleče ke mně celou tašku. Ale to už je sumec trochu unavený. Házím si prut
přes loket, přidržuji kolenem. Vytahuji a rozkládám podběrák. Slézám níž
k hladině. Sumec ještě několikrát vyráží do stran, ale pak již končí v podběráku. Vynáším ho nahoru a vyklopím do trávy. Má rovný metr, odhaduji
váhu na 8 – 9 kg. Na sumce žádný zázrak (dosahují i 2,5 m délky a přes 1q),
na naše poměry už ale velká ryba a pro mě krásný rybářský zážitek. Ale jak
teď vysvětlit vnoučkovi, že sumce musíme pustit. „Víš,“ povídám, „sumci
a štiky jsou do 15. června hájeni, nesmí se brát.“ Očekával jsem přemlouvání a pláč, ale Ondřej povídá: „Tak ho tam, dedo, hoď, ať ještě vyroste.“
Mám podezření, že se ho tak trochu bál.
Následně jsem vyrazil tak 200 m nad nový most. Chytil jsem dva malé
úhoře, většího tlouště, cejnka a mírového kapříka, měl jsem ještě několik
záběrů. Ryby šly zpátky do řeky, ale zachytal jsem si. Už jsem myslel, že
ryby začnou brát. Pak ale přišli „ledoví muži“ – přes den jasno, v noci i mrazíky – a zase bylo po braní. Nezbývá než věřit, že předpovídané deště koncem května už s rybami konečně zahýbají.
Vladislav Šefl

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MYSLIVCI ZVOU NA VYSOKOU

Myslivecké sdružení Dobřany pořádá v pátek 15. června 2012 akci
Myslivecký den pro děti a veřejnost. Místem konání jsou lesní pozemky
v prostoru lesa „Vysoká“ (směrem za řízenou skládkou odpadů Vysoká)
a v okolí myslivecké chaty „Diana“. Páteční dopoledne je výhradně určeno
pro žáky Základní školy a Mateřských škol Dobřany. Páteční odpoledne je
určeno pro širokou veřejnost. Cílem projektu, který je podpořen Grantovým dotačním titulem Města Dobřany, je přiblížit práci členů mysliveckého
sdružení z hlediska ochrany lesů a lesních porostů, vysvětlení role myslivců
jako ochránců přírody a přiblížení důležitosti lesů pro život obyvatel. Program akce nabízí rovněž ukázky výcviku loveckých psů a dravců, ukázky
dokrmování lesní zvěře a ukázky umění mysliveckých trubačů. Součástí
programu jsou i soutěže ve střelbě ze vzduchové pušky na terč, soutěže
v poznávání zvuků lesních zvířat a soutěže v poznávání lesních porostů. Pro
děti jsou připraveny drobné dárky. K vidění budou i živé kusy lesní zvěře.
Po celou dobu konání této akce je zajištěno občerstvení.
Tímto zvou členové Mysliveckého sdružení Dobřany k návštěvě nejen
příznivce myslivosti, ale i ostatní dobřanské občany.

MYSLIVCI POMÁHAJÍ MĚSTSKÝM LESŮM

Členové mysliveckého sdružení Dobřany každoročně dobrovolně odpracují mnoho brigádnických hodin na pomoc městským lesům. Touto činností
dokazují svůj vztah k lesu a přírodě. Snímky jsou z letošního dubna, kde
jsme vyklízeli vytěžené paseky pro budoucí sázení stromků.
Myslivecké sdružení Dobřany

SKAUTSKÉ HRY

Myslivecký den 2011

28. 4. oslavili dobřanští skauti a skautky 100. výročí
založení skautingu v ČR Skautskými hrami na ostrově
u své klubovny. Účastníci si vyzkoušeli různé skautské
znalosti a dovednosti, střelbu z luku, prohlédli si fotografie, kroniky a videa. Děkujeme městu za podporu
naší akce a vám za velkou účast.
Šíša

STŘELECKÁ SOUTĚŽ
MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ

Na začátku lovecké sezony si myslivci připomínají, jak bezpečně zacházet se střelnou zbraní a jak se chovat při střelbě. Při této příležitosti se konala
8. května 2012 již tradiční soutěž mysliveckého sdružení ve střelbě z malorážky na střelnici v Dobřánkách. Celkem se závodu zúčastnilo 25 střelců,
kteří mezi sebou sváděli do poslední chvíle vyrovnaný souboj. Soutěžilo se
ve střelbě na terče znázorňující lišku, srnce a prase divoké na vzdálenost
50 metrů, a to pouze jedenkrát, s možností pevné opory. Nejlépe se dařilo
v letošní soutěži panu Zdeňku Hájkovi ml. Na dalších medailových místech
skončili pan Pavel Krákora a Miroslav Flaižhanz.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Městskému kulturnímu středisku
Dobřany za finanční příspěvek.
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SPORT
TJ DOBŘANY – ODDÍL KUŽELKÁŘŮ

Opět se uzavřela jedna kapitola kuželkářských soutěží. Skončily soutěže
družstev ročníku 2011-2012. Kuželkáři při TJ Dobřany se zúčastňovali
s jedním družstvem Západočeské divize a s druhým družstvem sdruženého
okresního přeboru Plzeňska.
Družstvo „A“, které hrálo Západočeskou divizi (tj. sloučení Plzeňského
a Karlovarského kraje), bohužel tuto soutěž opouští. Po získání 16 bodů
obsadilo až 11. místo a to nestačilo na udržení v soutěži. O tomto špatném
umístění rozhodly hlavně dva zápasy na domácí kuželně, kdy se prohrálo
jednou o 6 a podruhé o 12 kuželek. Doufám, že hráči zapřemýšlí o svých
nedostatcích a po prázdninách nasadí vyšší tréninkovou laťku, která by
ovlivnila opět postup z krajského přeboru do divize.
Družstvo „B“ udržuje stálé výkony v okresním přeboru a jen dva body
jej dělily od medailového třetího místa. V této soutěži hraje 13 družstev
a naše získalo 36 bodů. Pro větší přehled o soutěžích přikládáme konečné
tabulky.
Děkuji všem hráčům za dobrou reprezentaci našeho oddílu. Hlavně všem,
kteří si na zápasy museli vzít dovolenou nebo si směny prohazovali. Poděkování zaslouží také řidiči, kteří na zápasy venku vozili naše hráče.
Příjemnou a slunnou dovolenou přeje
O. Sloup, předseda oddílu
Západočeská divize
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Kdyně
TJ Lokomotiva Cheb A
TJ Baník Stříbro
TJ Jiskra Hazlov C
TJ Jiskra Hazlov B
Sokol Plzeň V
TJ Lokomotiva Cheb B
TJ Jáchymov
SKK Rokycany C
TJ Havlovice
TJ Dobřany
Kuželky Holýšov

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14
14
13
13
11
10
9
9
9
9
7
4

4
1
3
2
0
1
2
2
1
0
2
2

4
7
6
7
11
11
11
11
12
13
13
16

228:124
226:126
203:149
201:151
154:198
181:171
181:171
156:196
159:193
161:191
150:202
112:240

2592
2574
2530
2554
2551
2562
2557
2553
2574
2540
2537
2519

32
29
29
28
22
21
20
20
19
18
16
10

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

21
20
18
17
16
12
11
10
9
7
5
2
1

0
0
2
2
1
0
1
2
2
1
2
0
1

3
4
4
5
7
12
12
12
13
16
17
22
22

278:106
273:111
268:116
263:121
241:143
202:182
177:207
186:198
161:223
148:236
140:244
95:289
64:320

2425
2473
2460
2440
2407
2390
2362
2348
2361
2321
2272
2209
2138

42
40
38
36
33
24
23
22
20
15
12
4
3

Okresní přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Přeštice A
CB Dobřany B
SKK Rokycany D
TJ Dobřany B
TJ Baník Stříbro C
Sokol Plzeň V C
TJ Slavoj Plzeň C
TJ Přeštice B
Sokol Plzeň V D
TJ Slavoj Plzeň D
SKK Škoda VS Plzeň D
SKK Rokycany E
CB Dobřany C

PÉTANQUE VÍKEND V NEPOMUKU

V sobotu a v neděli 5. – 6. května se hrál pétanquový turnaj dvojic u příležitosti otevření nových pétanquových hřišť v areálu Sokola Nepomuk.
V sobotu hráli místní tzv. kvalifikaci do hlavního turnaje hraného pak
v neděli. Tady se pak utkalo 20 dvojic. Ty nejlepší dvojice z Nepomuku,
3 dvojice ze Zavlekova, 3 dvojice z Klatov a 2 dvojice z Dobřan. Ty reprezentovali Zdeněk Duban s Vláďou Khásem a manželé Pavel a Miluška Štulcovi. Obě dobřanské dvojice postoupily ze skupiny a dále až do čtvrtfinále.
Tady se přestalo dařit Štulcovým, kteří do té doby nepoznali chuť porážky
a vcelku smolně prohráli. Ovšem dvojice Duban – Khás drtila vše, co jim
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stálo v cestě. Nejlepším nepomuckým dvojicím v osmifinále a ve čtvrtfinále
povolila uhrát dohromady jen pět bodů. Stejně dopadli Klatováci v semifinále.
Zkušená klatovská dvojice Vondráček s Hořánkem se pomalu nestačila
ani rozkoukat a málem bylo po zápase. Pak se pokusili ještě hru zdramatizovat, ale to se jim nepodařilo. Zlaté poháry pro vítěze tak odvezli do Dobřan
Zdeněk Duban s Vláďou Khásem. Dobřanský club dostal i pozvánku na
Turnaj Alianz France do Plzně, kam pojede obhajovat loňské vítězství.
Zdeněk Duban

AMATÉR CUP 2012

V úterý 1. máje se hrál 8. ročník nejstaršího pétanquového turnaje dvojic
v Dobřanech. Už týden před jeho konáním byl beznadějně obsazen. Přijely
nejlepší dvojice z Klatov a ze Zavlekova. Po zahájení turnaje a jeho vylosování začaly boje ve skupinách. Velkým překvapením byla dvojice Sýkorová
– Fořt, kteří vyhráli vše a porazili i nejlepší dvojici ze Zavlekova. V semifinále se pak utkaly první dvě dvojice ze skupin systémem K.O. Postup
Hanojského a Křesáka ze Zavlekova a také Dobřaňáků Kháse s Kopejskem
se očekával.
Překvapili Rybín a Felcmanová. Naopak štěstí opustilo Sýkorovou s Fořtem. Dvojice ze skupin na 3. a 4. místě se utkaly v malém turnaji systémem
mele-mele. K nim se přidali poražení semifinalisté. Tento malý turnaj měl
jen jednu vítěznou dvojici, Vondráčka s Hořínkem z Klatov. V hlavním turnaji si suverénně počínali největší favorité, Hanojský s Křesákem ze Zavlekova a po zásluze zvítězili. O pořadí na dalších místech rozhodovalo skóre,
neboť bodů měli všichni stejně. A tak druzí skončili Khás s Kopejskem, třetí
Zícha s Holečkem a čtvrté místo zbylo pro Rybína s Felcmanovou.
Další akcí bude Junior cup pro školní děti v sobotu 23. června.
Zdeněk Duban

SPORT

Z MISTROVSTVÍ SVĚTA VEZE BRONZ!

Tomáš Svoboda, dorostenecký závodník z oddílu silového trojboje
TJ Dobřany a čerstvě také reprezentant ČR, vybojoval na právě skončeném Mistrovství světa v benčpresu bronzovou medaili mezi dorostenci
ve váhové kategorii do 105 kg. Klání siláků z celého světa v tlaku vleže
na lavici se konalo v hlavním sále Parkhotelu v Plzni na Borech od 21. do
26. května. Tomášovi k jeho výkonu 160 kg a k nečekané medaili na jeho
prvních mezinárodních závodech významnou měrou pomohl i jeho trenér
Jaroslav Louda, sám kdysi aktivní silový trojbojař.
(PK)

Z TENISOVÉHO DĚNÍ

Tenisté z tenisového oddílu TJ Dobřany zahájili v měsíci květnu svoji
sportovní činnost. Do oblastních soutěží se zapojily čtyři oddílové týmy:
mladší žáci, dorostenci, dospělí a družstvo neregistrovaných mužů. A to
ještě starší žáci pro letošní sezonu posílili družstvo Slavoje Stod. Nejvyšší
soutěž hrají dorostenci, kteří se v 1. třídě oblastní soutěže tzv. Junior tour
utkávají s předními plzeňskými a karlovarskými týmy. Soutěžní utkání jsou
ke zhlédnutí téměř každou sobotu či neděli. Tenisový oddíl proto využil volný termín v rozehraných soutěžích a v sobotu 19. května uspořádal tradiční
otevřený turnaj tenisových čtyřher. Turnaje se za pěkného počasí celkem
zúčastnilo 19 dvojic, z toho 11 bylo z Dobřan. Úspěšnější tentokrát byli
hosté. Vyhráli Radek Nevařil a Michal Samec ze Stříbra před kaznějovskými dvojicemi Fogl - Kadaně a Nový - Hanzlíček. Teprve 5. místo obsadili
Míša Lecjaksová s Lukášem Vyletou z domácího oddílu.
Za tenisový oddíl Ing. Pavel Vrzal

Tomáš Svoboda (3.) při ocenění medailistů.

Tomáš Svoboda během pokusu se 160 kg.
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SPORT
TJ SNACK DOBŘANY - HOKEJBAL, HODNOCENÍ SEZONY
Starší žáci se stali mistry ČESKÉ REPUBLIKY !!!
Mladší žáci skončili na 5. místě na mistrovství ČESKÉ REPUBLIKY!!!
Žáci:
Zastoupení v této kategorii jsme měli letos v mladších i starších. Oba
týmy hrály základní.část mistrovství České republiky ve skupině Jih, Západ,
čili kvalita se logicky zvedla a nám tak přibylo během sezóny cestování,
mj.do Písku, Jindřichova Hradce, Blatné, Zlivi, Č.Budějovic a Suchdolu
nad Lužnicí. Mladší Šnečci se po zlepšených výkonech v závěru umístili na krásném 3.místě, no a starší Šneci tuto soutěž dokonce vyhráli! Oba
týmy se tak kvalifikovaly do závěrečných kol, ve kterých už hrála skutečná
domácí elita. Mladší Šnečci dokázali zvítězit na parádním semifinálovém
turnaji v Ústí nad Labem a tím se protlačili do nejužší špičky, která se schází
každoročně v Praze Na Palmovce. Ve finálové části pak vybojovali pro Dobřany celkové 5.místo v ČESKÉ REPUBLICE, a to je pro klub další historický moment! Kluci na republikových turnajích porazili takové hokejbalové
bašty, jako Poličku, Ústí nad Labem, Pardubice, Prahu - Hostivař, Kladno
a Letohrad. Opravdu lze výkony našich Šnečků pochválit a vyzdvihnout,
neboť to, co letos předvedli, ZASLUHUJE obdiv a velké uznání, moc si
toho v klubu považujeme!
Starší vrstevníci si po již zmiňovaném prvenství v základní části skupiny
Západ, Jih museli též vybojovat postup do Prahy přes semifinálový turnaj,
který odehráli v Třemošné. A i oni jej vyhráli. Nechali za sebou takové týmy
jako Rakovník, Heřmanův Městec, Třemošnou a Prahu-Hostivař - neskutečné se stalo skutečným, a tak i tato parta mířila do Prahy Na Palmovku
mezi špičku ČESKÉ REPUBLIKY. Ve skupině kluci porazili Most a Heřmanův Městec (5:2 a 4:1), přičemž oba duely otáčeli, s Mostem dokonce
z 0:2. Pak přišla prohra s Jihlavou 0:4, a jak se nakonec ukázalo, byla to
i poslední prohra Šneků na mistrovství. Ve čtvrtfinále kluci přejeli Rakovník
7:0, v semifinále přetlačili Kometu Polička 3:2 a čekalo se na finále. Tam
se potkali staří známí ze skupiny, a sice Šneci versus Pento Most. Kluci to
vydřeli výsledkem 2:1 a po právu se stávají mistry ČESKÉ REPUBLIKY
pro sezónu 2011 - 2012. Pro obě kategorie žáků platilo, že se zde sešla parta
úplně normálních kluků, notně podporována rodiči, kteří ctili a respektovali
klubová pravidla, navíc nezměrnou vůlí a poctivým výkonem tihle borci
dokázali, že jsou to opravdoví sportovci !!!

Tým starších žáků 2011 - 2012
Antonín Oplt, Vojta Vachl, Matěj Dobeš, Lukáš Kaňák, Honza Kovářík,
Pepa Sýkora, Filip Suchý, Tomáš Kučera, Pavel Sloup, Libor Šebek, Nicholas Kaňák, Daniel Šiška, Ondra Šlehofer, Kuba Jírovec, Kuba Brtník, Tomáš
Truchlý a Jan Matoušek.
Muži:
Konečné 3. místo
Muži po obměně kádru a sestupu z extraligy odehráli po letech opět
2. nejvyšší soutěž v republice, a sice 1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVOU
LIGU.
Start do této soutěže se povedl, prostřední část už tak úspěšná nebyla,
a tak jsme bojovali do posledních kol základní části o postup do play-of.
To se nakonec podařilo, tým si postupem času sedal a konečné 6. místo
bylo ideálním vyjádřením současného kádru. Ve čtvrtfinále Šneky vyzval
nám dobře známý tým z Litic. Série dopadla pro Dobřany výborně a vítězstvím 3:0 na zápasy jsme se rázem ocitli v semifinále. Pražští Ďáblové
byli však nad naše síly a vítězstvím 3:1 na zápasy tak vystavili Šnekům
stopku. Vzhledem k dobré konstelaci výsledků (postup Suchdolu do semi
z 8. místa) obsadil tým TJ Snack Dobřany celkové 3. místo v celé soutěži.
Pro někoho možná málo, ale je třeba se podívat na to, že kádr se měnil
takřka ,,za pochodu“. Trenér Petr Chvojka se snažil postupně zapracovávat úspěšné mladíky, někteří šanci chytli hned, další by ji měli dostat
v brzké době.
Dorost:
Dorost si závěr sezóny užil a zejména na domácím povrchu porážel jednoho favorita za druhým. Příští rok bychom chtěli dorost opět mít, otázkou
zůstává systém soutěže, čili zda se budou hrát nejdříve regionální předkola
a v jarní části úspěšné týmy extraligu, či úplně jinak. Tohle však nevyřešíme
my jako klub, nýbrž hokejbalový svaz. Prioritou však pro nás bude dorostenecký tým poskládat.
P.S. Chceš být úspěšný ve sportu? Chceš vzorně reprezentovat klub
a město Dobřany? Chceš si najít nové kamarády, slušné kluky a dobré
parťáky? Pak neváhej a přijď mezi nás. Zejména pohybově nadané, talentované ,,chlapáky“ ročníku narození 2000, 2001, 2002 bychom zde v klubu
rádi uvítali. Bližší info: kontaktní tel. 724 675 319.
Václav Šlehofer, člen oddílu TJ Snack Dobřany

Tým mladších žáků 2011 - 2012
brankáři: Vojta Vojtís Vachl, obránci: Honza Maty Matoušek, Nicholas Niki
Kaňák, Kuba Brčko Brtník, Danek Šíša Šiška, Štěpán Štětec Štětka, útočníci: Marek Mára Princl, Tomáš Truchláč Truchlý, Ondra Oťas Šlehofer, Jakub
Kubajs Brada, Dan Danek Hůrka, Radek Ráďa Mužík, Tomáš Řepa Mužík,
Adam Adys Štolba, Štěpán Červ Koželuh, Dominik Domí Samek, Matěj
Mates Šebek, Daniel Danek Čech, Aleš Alešek a Tomáš Tom, Duchkovi.
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TIPY NA VÝLETY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
9. června 2012
PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. do Strakonic /z Plzně
8,03/. Akci pořádá odbor KČT Strakonice na trasách
5 – 50 km, start v ZŠ u nemocnice, ulice Radomyšlská.
12. června 2012
KOLEM MŽE NA VLČÍ HORU A VOLFŠTEJN
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 do Pavlovic /z Plzně 8,35/. Přejdeme
řeku a půjdeme po červené kolem řeky Mže k Černému mlýnu do Vížky
a ke Kosovu potoku. Přejdeme na žlutou značku, která nás dovede kolem
rozvaliny Záhoří na Vlčí horu a ke zřícenině Volfštejn. Domů odjedeme
autobusem z nedalekého Černošína ve 14,50, nebo v 16,00 hod.
Délka vycházky 14 km.
16. června 2012
ODPOLEDNÍ – Z VALCHY DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem ve 13,29 hod. na Valchu. Půjdeme po červené značce
k Sulkovu, do Nové Vsi a Dobřan. Délka vycházky 12 km.
23. června 2012
KOZELSKÝM POLESÍM DO ROKYCAN
Odjedeme vlakem v 7,17 hod do Šťáhlav. Půjdeme na zámek Kozel, kde
pokvete tulipánový strom. Vydáme se po modré na hrad Lopatu a žlutá
značka nás dovede přes Rakovou do Rokycan.
Délka vycházky 16 km.

TŘI STŘEVÍČKY PRO POPELKU

(šam) Hrad a zámek Horšovský Týn se každoročně na podzim proměňuje
v dějiště mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST.
Nebude tomu jinak ani letos. Ještě předtím si však zaměstnanci hradu a zámku Horšovský Týn společně s občanským sdružením JUNIORFEST připravili na letošní léto překvapení v podobě výstavy rekvizit a kostýmů z nejoblíbenější československé filmové pohádky TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU. Touto
výstavou chtějí společně s Vámi oslavit 5. výročí konání mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST v Horšovském Týně.
Návštěvníkům výstavy bude poodhaleno zákulisí vzniku této pohádky.
Desítky kostýmních originálů z barrandovského Fundusu včetně nádherných červánkových šatů Popelky nebo loveckého kostýmu Prince doplní
unikátní fotografie z natáčení, autentické produkční dokumenty a další zajímavosti z historie této nejoblíbenější české pohádky.
Proč se výstava jmenuje „TŘI STŘEVÍČKY PRO POPELKU“? To Vám
na tomto místě neprozradíme. Je to totiž jedno z mnoha tajemství této unikátní výstavy, která v takovémto rozsahu na území České republiky nikdy
nebyla nainstalována.
Výstava bude zahájena 1. června 2012 a potrvá po celé prázdniny až
do 15. září 2012 každý den mimo pondělí od 9:00 do 17:00. Veškeré podstatné informace včetně ceníku a slev naleznete na webových stránkách
www.juniorfest.cz a www.horsovsky-tyn.cz nebo si můžete vstupenky
zarezervovat na tel. čísle 379 423 111. Výstava vzniká za výrazné podpory
Fundusu Barrandov Studia.
Zároveň je v přípravách již několikrát zmiňovaný MFF JUNIORFEST,
který se letos uskuteční od 3. do 7. listopadu 2012. Společně se můžeme
těšit na setkání s tvůrci pohádky „S čerty nejsou žerty“; festivalový jarmark
hraček a her pro děti; jízdu festivalových hvězd historickými vozidly Horšovským Týnem; autogramiády známých herců. Festival své pětileté výročí
oslaví ve třech městech: v Horšovském Týně, Plzni a Dobřanech.

30. června 2012
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - BEČOV
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. do Mariánských Lázní /z Plzně 8,06/.
Prohlédneme si lázně a v 10,20 hod. autobusem odjedeme do Pramenů.
Vydáme se po zelené k přírodní rezervaci Křížky, k Dominové skalce
a sejdeme přes Zelenou horu do Bečova nad Teplou, odkud odjedeme
vlakem v 15,59 do M. Lázní a domů. Délka vycházky 13 km.
3. července 2012
ŠUMAVOU - SRNÍ - ČEŇKOVA PILA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Špičák, pak autobusem
v 9,17 do Srní – Mechova. Půjdeme po zelené kolem plavebního kanálu
na Sedelský vrch, k akumulační nádrži a na Srní. Přejdeme na modrou
turistickou značku, která nás povede na Čeňkovu Pilu. Prohlédneme si
muzeum a v 16,00 odjedeme domů. Délka vycházky 12 km.
7. července 2012
ODPOLEDNÍ - Z DNEŠIC DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem ve 12,29 hod. na zastávku Přeštice. Půjdeme přes Háj
do Chlumčan a přes Hujáb na Vysokou a do Dobřan.
Délka vycházky 12 km.		
Využijte naší nabídky, přispějete tím svému zdraví. Před vycházkou
nahlédněte do vývěsní skříňky KČT u Komerční banky, není-li změna
programu.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.
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TIPY NA VÝLETY / INZERCE
CHOTĚŠOVSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI
2012 ANEB FANTASTIC CHOTĚŠOV
V termínu 22. – 24. 6. 2012 se uskuteční již IV. Chotěšovské
zahradní slavnosti a tímto jste na ně srdečně zváni. Pro ty, kteří
naše slavnosti ještě nenavštívili, i pro ty, kteří je znají a chtějí se
dozvědět něco víc, jsou (a postupně budou přibývat) informace na
www.klasterchotesov.cz.
Celá akce je dobročinná, veškerý výtěžek ze slavností a probíhající
veřejné sbírky jde i letos na záchranu historické brány. Jsme rádi,
že díky penězům utrženým z minulého ročníku a získané dotaci
z nadace VIA můžeme letos opravit část fasády brány a doufáme,
že se to podaří udělat ještě před slavnostmi, aby všichni, kteří nám
pomáhají nebo se pomáhat chystají, viděli nějaký pokrok.
V minulém roce jsme společně se stále probíhající veřejnou sbírkou
a penězi z cateringu a prodeje výrobků utržili necelých 15 000 Kč.
Všem, kteří přispěli, děkujeme a doufáme, že si letos tento úspěch
zopakujeme.

Na problémy nejste sami

oficiální stránky:

www.klasterchotesov.cz

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

přímý odkaz na slavnosti:

http://klasterchotesov.cz/CHOTESOVSKEZAHRADNI-SLAVNOSTI-22.-24.6.2012

Kontakty:

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

TJ BANÍK MANTOV OSLAVÍ 65. VÝROČÍ
OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Tělovýchovná jednota Baník Mantov oslaví v letošním roce 65. výročí
od svého založení. Oslavy jsou naplánovány na sobotu 9. 6. 2012 a ponesou
se v duchu dobročinnosti, kdy veškerý výtěžek ze vstupného a z ostatních
doprovodných akcí bude věnován Domovu pro osoby zdravotně postižené
ve Stodě.
Hlavním bodem oslav bude fotbalové utkání domácího oddílu TJ Baník
Mantov s mužstvem bývalých sportovců a známých osobností Real TOP
Praha. Za toto mužstvo pravidelně nastupují herci Ivan Trojan, David
Suchařípa, David Novotný, zpěváci Richard Krajčo, Vojta Dyk, Pepa Vojtek, sportovní komentátoři Robert Záruba a Jaromír Bosák, fotbalisté Horst
Siegl, Patrik Berger, Luděk Zelenka, hokejista Jirka Hrdina a mnoho dalších známých jmen. Těšme se na to, v jaké sestavě celek zavítá k nám!
Dále se v průběhu slavnostního odpoledne diváci a hosté mohou těšit na
dechovku v podání kapely SEDMIHORKA, taneční vystoupení místního
spolku BABIDOU, exhibici několikanásobného mistra republiky a medailisty z mistrovství Evropy i světa ve footbagu (báječná podívaná!), dále se
ve svém hudebním vystoupení představí klienti DOZP Stod, nebude chybět
ani bohatá tombola a tečku za oslavami udělá rocková skupina DARALL
rock.
Jak sami můžete vidět, program bude opravdu bohatý a o zábavu nebude
nouze. Nezbývá než doufat, že červnové počasí nám bude nakloněno a my
všichni společně si budeme moci užít nádherné odpoledne.
Přijďte slavit s námi!
Luděk Rosenberger
místostarosta obce Chotěšov
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Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






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







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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

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

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

Antonín DANIA
Spojovací 827
Dobřany 334 41

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

Instalatérství, topenářství

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

ČERVEN 2012

ČT

7. 6.

PO

11. 6.

14 - 17

ČT

14. 6.

14 - 17

PO

18. 6.

14 - 17

ČT

21. 6.

14 - 17

PO

25. 6.

14 - 17

PÁ

29. 6.

14 - 17

9 - 12

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Přijmu pedikérku v domě služeb Dobřany. Tel.: 606 280 813
► Využijte internetu a telefonu: www.vydelekzdomu.cz
►	Hubnutí bez jo-jo efektu: www.zdravehubnout.cz
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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

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.

KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
8. 6. 2012 v 1700 hodin

Tady hlídám já

(ČR, rodinná komedie, 110 min, přístupné)
režie: Juraj Šajmovič

Hlavní postavou je 8-letá Kačenka a její psí kamarád
jezevčík Hugo. Hugo je jejím ochráncem, kamarádem
a v neposlední řadě i rozdmýchávačem komických
situací, o které v jejich rodině není nouze.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Prometheus 3D

a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe,
hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na
palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po
svých Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez nich nemají šanci vrátit se domů. Zjevení divokých, i když přátelských šelem v epicentru
evropské zábavy pochopitelně vyvolá rozruch...
Vstupné: 150 Kč

Madagaskar 3

Muži v černém 3 3D

Po skandální premiéře uprchne herečka Leila Mannerová před novináři se svými dvěma syny na staré
rodinné letní sídlo. Výbušný Ilmari je matčiným důvěrníkem a ochráncem, zatímco jeho mladší bratr Unto
je vášnivým entomologem a samotářem. Poklidné
soužití však brzy naruší skupina Leiliných přátel, kteří
za nimi přijedou na víkend. S nimi přijíždí také Aimo, do
kterého se Leila zamiluje navzdory své snaze odolat.
Ve stejnou chvíli se podivná servírka Karita z místní
hospody svěří Ilmarimu, že jeho příjezd viděla ve snu.
Vstupné: 90 Kč

21. 6. 2012 v 1700 a ve 2000 hodin

9. 6. ve 2000 hodin

(USA, akční sci-fi komedie, 104 min, přístupné, dabing)

(USA, akční/sci-fi, 124 min, přístupné od 15 let, titulky)
režie: Ridley Scott

Muži v černém 3 - agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee
Jones) - jsou zpět... opět včas. J během svých 15 let
s Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí,
ale nic, ani mimozemšťané, ho nedokáže tak zmást,
jako jeho sarkastický, tajnůstkářský partner. Ale když
je život agenta K a osud planety v ohrožení, musí
agent J cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše
do pořádku. J objeví, že existují tajemství o vesmíru,
o kterých mu K nikdy neřekl – tajemství, která se mu
odhalí, když se spojí s mladým agentem K (Josh Brolin), aby zachránil svého partnera, agenturu a budoucnost lidstva.
Vstupné: 160 Kč

Dva mladí, úspěšní archeologové, Elisabeth Shaw
(Noomi Rapace) a Charlie Holloway (Logan MarshallGreen), objevili na různých místech Země několik jeskynních piktogramů z dávných civilizací a postupně se
jim podařilo rozkrýt, že všechny piktogramy poukazují
na jedno jediné místo ve vzdáleném vesmíru. S týmem
dalších badatelů se tak na palubě kosmické lodi Prometheus vydávají na cestu, na jejímž konci chtějí nalézt
odpovědi na nejzákladnější a nejniternější otázky lidského bytí. Nikdo z posádky ovšem není připraven na
nepředstavitelnou hrůzu, která na ně čeká.
Vstupné: 160 Kč

Piráti

Don‘t Stop
22. 6. ve 2000 hodin a 23. 6. 2012 v 1700 hodin

10. 6. 2012 v 15 hodin
00

(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

Nedotknutelní
13. 6. 2012 ve 2000 hodin
(Francie, drama/komedie, 112 min, příst. od 12 let, tit.)
režie: Olivier Nakache, Éric Toledana

Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe (Francois Cluzet) si za svého nového opatrovníka vybere Drisse
(Omar Sy), živelného mladíka z předměstí, kterého
právě propustili z vězení. Jinými slovy - najde si na
tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim
však propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu,
serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky.
Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým se stane jejich
přátelství...
Vstupné: 90 Kč

Madagaskar 3 3D
14. 6. a 22. 6. 2012 v 1700 hodin
(USA, animovaná komedie, 92 min, přístupné, dabing)

Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí
síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové
havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky

(ČR, drama, 98 min, přístupné od 12 let)
režie: Richard Řeřicha

1983. Do komunistického Československa konečně
dorazil PUNK naplno. Osmnáctiletý Miki (Patrik Děrgel)
se svým provokativním kamarádem Dejvidem (Lukáš
Reichl) nechtějí zůstat pozadu. Deska London Calling
od Clash jim ukáže ten správný směr. Vezmou elektrické kytary, naježí vlasy a přestanou brát ohled na
svoje okolí. NO FUTURE se stane jejich heslem. Kapela se rychle zformuje a garáž v sousedství se stane
jejich zkušebnou a pro Mikiho i dočasným domovem.
Po úspěšném startu skupiny, umocněném zdařilým
koncertem, přichází procitnutí do reality. Jak se jejich
životní postoje vyhraňují, dostávají se do konfrontace
se zaběhnutými pravidly a nakonec i sami se sebou.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Sněhurka a lovec
23. 6. 2012 ve 2000 hodin
(USA, dobrodružný/fantasy, 126 min, přístupné, dabing)
režie: Rupert Sanders

Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize Theron) se lstí
vetřela do přízně krále mocné říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale podle proroctví
kouzelného zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka (Kristen Stewart) a posedlost vlastní krásou,
kterou by si ráda uchovala navěky. Všechny problémy
by vyřešila Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z domácího vězení do Temného lesa, odkud se ještě
nikdo živý nevrátil. Ale královna potřebuje mít jistotu,
a tak si najme odvážného lovce (Chris Hemsworth),
který dostane za úkol ji vystopovat a přivést zpátky.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Dobřanské listy odeslány do tisku 31. 5. 2012

24. 6. 2012 v 1500 hodin - klasické představení                
(USA, animovaná komedie, 92 min, přístupné, dabing)

Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Hodný syn
27. 6. 2012 ve 2000 hodin
(Finsko, drama, 87 min, do 15 let nevhodné, titulky)
režie: Zaida Bergroth

Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
29. 6. a 30. 6. 2012 v 1700 hodin
(USA, animovaná komedie, 94 min, přístupné, dabing)
Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka
Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky,
lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného
krysoveverčáka Scratta. Právě Scratt se svou vášní pro
žaludy a jejich ukrývání způsobí katastrofu nevídaných
rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na
jednotlivé kontinenty, a díky pohybu litosférických desek
dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Ellie a Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou
unášeni proudem na ledové kře hluboko do širého oceánu.

Vstupné: 150 Kč

Pařmeni
29. 6. 2012 ve 2000 hodin
(Austrálie/VB, komedie, 97 min, přístup. od 12 let, dab.)
režie: Stephan Elliott

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Něžnost
30. 6. 2012 ve 2000 hodin
(Francie, romantický/komedie, 108 min, přístupné, tit.)
režie: David a Stéphane Foenkinos

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Doba ledová 4: Země v pohybu
1. 7. 2012 v 1500 hodin - klasické představení
(USA, animovaná komedie, 94 min, přístupné, dabing)

Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz
> telefonicky:739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00) nebo
377 972 725 (po-pá 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00)

