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DOBŘANY SE VELMI ÚSPĚŠNĚ PREZENTOVALY V PARTNERSKÝCH BREŽICÍCH!

Podrobnější informace o návštěvě partnerského města Brežice najdete na straně 20.
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SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
opakovaně zde píšu o užitečnosti veřejné debaty, o tom, jak prospěšné je vytahovat drby, šeptandu, báchorky a další
zlovolnosti ze stínu. Je to jediná cesta,
jak hatit snahu pomlouvačů (děkuji panu
Fraňkovi za naprosto výstižné slovo)
o vyvolávání ještě blbější společenské
nálady (díky tomu pánovi, co má v Praze
letiště).
Nakonec jsem musel pochválit i ty
dopisovatele, kteří podobné klevety
shromažďují a sestavují z nich důmyslné sbírky, obdoby Erbenovy Kytice bez
rýmů, krásy či velkorysosti.
Teď dlouho mlčí, přičemž minulé období - říjen zvlášť - bylo na lži, pomluvy
a podobné pomníky lidské malosti velmi
bohaté. Soudě alespoň podle toho, co se
k nám doneslo.
- Starosta se stěhuje do Prahy.
- Školka v MŠ Stromořadí se zavírá.
Jiná verze praví, že se ruší jen zahrada této školy, na jejímž místě vyrostou
garáže.
- Zrušili jsme opoziční stránku.
- Píšeme sami o sobě články, které
podepisujeme cizími jmény. Pro šiřitele
této fámy jen malá poznámka, mobil,
mail a adresa paní Dolečkové jsou k dispozici v redakci.
- Místní poplatek za uložení odpadu,
který dostává město, má sloužit k rekultivaci skládky a jako rezerva na odstranění případných ekologických nehod.
- Školní jídelnu bude provozovat soukromník.
- Místostarosta už se zase rozvedl.
- Objevila se ještě jedna zvěst, ale
o té se ani nesluší psát, neboť se týkala
záměny osob ve věcech posledních.
Možná jste slyšeli i víc. Jsou to věci,
které lze snadno vyvrátit, na vyžádání
rád doložím, klidně u soudu dosvědčím,
že všechny výše uvedené odrážky jsou
blbosti. Čert ví, proč z nich tentokrát
nikdo nesestavil sbírku, chybí Vám to?
Druhé téma, které souvisí s tímto číslem, je to, jak se postupně rozbíhá společenská rubrika. Zatím v ní převládají
smutné vzpomínky a události, ale třeba
se přestanou ostýchat i nositelé dobrých zpráv. Například svatby by neměly
v novinách chybět. Lidé pak mají větší
přehled.
Nakonec by se tím snad i snížil počet
fám, kdo s kým a tak dále.
Martin Sobotka
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DOBŘANSKÁ VODA PROTI PROUDU

Jen občas vyvřely spodní proudy na
povrch a mluvilo se o tom, že probíhá
jedno z největších výběrových řízení
v dějinách města. Takzvaná koncese na
provozovatele „našich vodáren“ byla příslovečnou tichou vodou, která nemlela
břehy. Místo toho notně narušila zisky
provozovatelů.
Díky tomu jdeme proti proudu a zlevňujeme vodu. V roce 2013 (50,68)
půjdeme níž, než jsme byli v roce
2011 (50,94), počet takových případů
v republice by se dal spočítat na ukazováčcích jedné ruky.
Napadne vás, že jsme možná mohli platit méně už letos (53,08), máte
pravdu, stalo by se tak, pokud bychom
nezrušili loni soutěž, která se nám zdála
podivná a nepovedená, ale pro letošek
vypadala cena (50,59) dobře. Vypadá
to, jako že jsme kvůli ideálům připravili
Dobřanské o peníze.
Posuďte sami, cena pro rok 2012 ve
zrušené soutěži byla snížená uměle, pro
rok 2013 by skokově vzrostla na 56,5,
což je propast proti tomu, co se podařilo
v letošní čisté soutěži. A co víc, podobný
skok po prvním roce nehrozí. Viz. graf.
Jak vidíte, v roce 2012 byste sice ušetřili 2,50 Kč za kubík, ale v roce 2013
byste platili o téměř 6 Kč víc, od roku
2014 pak o 10 Kč víc. Do roku 2022
tak díky zrušení první soutěže ušetří v průměru každý zákazník 3300 Kč,
přičemž na rozdíl třeba od Plzně máme
infrastrukturu v nadprůměrné kvalitě,
pitnou vodu z podzemních zdrojů, tudíž
bez nebezpečných látek!

Potěšitelné je, že nám vyšla sázka na
snížení zisku, zejména toho, který se
skryl do špatně prověřitelných režií. Do
těch jsme opravdu neviděli a tušili jsme
v nich vatu. V roce 2011 představovaly tyto černé skříňky spolu se ziskem
4 614 tis. Kč, propříště 3 027 tis. Kč.
Rozdíl na kubíku je 5 Kč!
Vím, že lid je na děkovačky háklivý,
ale nedokážu si odpustit, abych neocenil práci členů týmu, pana Kaftana,
slečny Milotové, pana Štengla a Marka
Sýkory, za přípravu podkladů, vyřizování dotazů z lázní a vůbec odkudkoliv.
Bylo to vodnaté a nervózní léto. Stejně
tak si pochvalu zaslouží členové výběrové komise, prokázali nejen trpělivost
a pečlivost, ale i odvahu. Zrušení první
soutěže bylo, teď už to můžeme přiznat,
velké riziko směrem do Bruselu a dál.
Vyzdvihl bych, ne až tak obvyklý,
přístup opozičních zástupců v komisi.
Z Michala Šaška a pana Štengla bylo
cítit, že jim na zájmu města a spotřebitelů opravdu záleží, že jsou v důležitých
věcech skutečně konstruktivní. I oni tak
mají zásluhu na tom, že vám v kapsách
zůstane více než 20 milionů, které byste jinak zbytečně poslali zahraničním
vlastníkům provozovatelských firem.
Martin Sobotka,
pověřený vedením týmu
pro přípravu koncesního řízení

(ceny v závorkách jsou uvedeny bez
DPH v Kč za krychlový metr, v grafu jsou
s DPH)

Pozn. ke grafu: růst cen je dán vývojem nákladů, které nám EU předepisuje na to,
abychom udrželi propříště infrastrukturu při životě bez dotací. Vychází z takzvaného
Plánu obnovy, který se mění každých 5 let, a lze předpokládat, že se bude vyvíjet pro
spotřebitele příznivěji, než je vidět v grafu. Prognózy cen vycházejí z předpokladu stálé
inflace a odběrů. Zmíněných 13 milionů v legendě grafu je mimořádný nájem placený
provozovatelem, který vyšel z první fáze koncesního řízení jako doporučená částka pro
zlepšení infrastruktury. Cena v Plzni má růst o inflaci, to znamená, že v roce 2022 bude
těsně pod hranicí 100 Kč.

ZPRÁVY Z RADNICE
KONTROLA ODPADU NA SBĚRNÉM DVOŘE BUDE DŮSLEDNĚJŠÍ

ných skládek, které nejčastěji začínají
kupou trávy přehozenou přes plot. Kompost bude možné v budoucnu případně
využívat pro potřeby města, podmínkou
je však pečlivé oddělení nerostlinných
částí (typické igelitové sáčky) a větví.
K tématu odpadového hospodářství se
v příštím čísle ještě vrátíme.

PRVNÍ SNÍH

Nový sběrný dvůr podpořený finančními prostředky Evropské unie a České
republiky v rámci Operačního programu životní prostředí slouží občanům již
téměř rok. Jeho vybudování a provozování považuje vedení města za výrazný
přínos pro kvalitu životního prostředí
v Dobřanech. Ukazuje se však, že systém kontroly odpadu bude třeba částečně pozměnit. A bude se tak dít již od
ledna příštího roku!
Odpad představuje surovinu, ovšem
pro obec jako zákonného původce
odpadu se stává převážně nákladovou
položkou v rozpočtu. Faktury za likvidaci odpadu ze sběrného dvora se každý měsíc pohybují v řádech desetitisíců
korun. Z tohoto důvodu je zcela na místě snaha, aby dvůr využívali tak, jak je
systém pro občany Dobřan (pro občany
s trvalým bydlištěm ve městě Dobřany
a obcích Šlovice, Vodní Újezd) nastaven,
tedy ZDARMA, pouze ti občané, kteří
se prostřednictvím místního poplatku
podílejí na úhradě těchto nákladů. Tedy
pouze a jen ti, kteří místní poplatek stanovený na kalendářní rok uhradili.
Upozorňujeme proto, že fyzické osoby
se musí při odkládání odpadu prokázat
občanským průkazem, kterým dokládají trvalé bydliště (Dobřany, Vodní Újezd,
Šlovice, Vstiš na základě smlouvy)
a dokladem o úhradě místního poplatku za daný kalendářní rok. V případě
poplatníků, kteří hradí poplatek z titulu
vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, se postupuje přiměřeně. Již
při úhradě místního poplatku v pokladně úřadu budou občané informováni, že
potvrzení slouží také jako „vstupenka“ do sběrného dvora.
Při platbě z účtu si lze potvrzení
vyžádat v pokladně. Na potvrzení se
uvádí jméno, příp. jména poplatníků.
V případě, že se poplatník nemůže do

pokladny dostavit, požádá emailem
na adresu: benediktyova@dobrany.cz
o vystavení potvrzení, které bude nejpozději následující nejbližší provozní
den sběrného dvora uloženo u obsluhy. Žádost se považuje za jednorázové
zproštění mlčenlivosti správce daně dle
§ 52 odst. 2 daňového řádu. Obsluha
sběrného dvora obdrží vzor pokladního
dokladu a potvrzení.
Pokud občan nemá potřebné doklady, obsluha odpad převezme pouze
za finanční úhradu dle stanoveného
ceníku. Obsluha vede již dnes pečlivou evidenci o odložených odpadech,
jejíž fotokopie je součástí faktury pro
město. Správce místního poplatku tak
má možnost zkontrolovat, zda opravdu
sběrný dvůr není užíván neoprávněně.
Pokud ano, bude město úhradu nákladů vymáhat.
V případě fyzických osob podnikajících a právnických osob postupuje obsluha podle rozsahu smlouvy, kterou má podnikatel uzavřenu
s městem. V příštím roce se rovněž
připravují periodické kontroly plnění povinností, které podnikatelům
vyplývají ze zákona o odpadech.
Zvláštní kategorii pak představuje
zpětný odběr vyřazených elektrických
a elektronických zařízení (staré pračky,
lednice, počítače, televize, videa apod.),
jejichž sběr znamená pro město menší
výnos. Pouze však za podmínky, že zařízení je kompletní, v opačném případě
se jedná o elektroodpad. Tato zařízení,
pokud jsou kompletní, mohou vozit do
sběrného dvora ZDARMA všichni občané bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
občany města Dobřany.
Součást sběrného dvora tvoří rovněž
kompostárna, kterou provozují Technické služby města Dobřany. Jde opět o
službu občanům a snahu o snížení čer-

Tak už tu máme zase zimu. Tak nějak
s ní stále počítáme, ale když začne chumelit, teprve si uvědomíme, že nastává
roční období, které každý z nás vnímá
trochu jinak.
Všichni asi pociťujeme blízkost vánočních svátků a příchod nového roku. Dále
se však obliba této roční doby individuálně liší. Lyžaři tuto dobu milují, děti se
těší na prázdniny, lékaři očekávají větší
fronty v ordinacích a my v samosprávě města počítáme každý romanticky
zasněžený bílý den jako čas, který nás
stojí nemalé finanční částky. Ano, za
sníh se musí zaplatit.
Možná, že je pro občany, kteří nesledují rozpočet ani finanční bilanci města, zajímavá informace, kolik nás vlastně zimní údržba stojí. Pokud je zima
opravdu těžká, je základní částka 500
000,- Kč. K tomu musíme ovšem připočítat náklady na zaměstnance Technických služeb města, pro které se stává
v zimním období úklid sněhu součástí
výkonu práce. Dále jsou zde náklady na
posypový materiál a údržbu techniky.
Samozřejmě právě tak jako klasický
úklid města, tak i úklid sněhové nadílky je zákonnou povinností města, a to
bohužel podle platné legislativy nejen
úklid komunikací, ale i chodníků.
Chápu, že pro starší občany je nutné,
aby bylo odklízení sněhu plynule zajištěno. Je těžké se pohybovat po namrzlých
klouzajících chodnících. Proto je velmi
dobrou občanskou vizitkou a významným přínosem pro město, pokud si
občan je schopen chodník uklidit sám.
Není to forma výzvy, ale prosby.
Město může takto ušetřit nemalé
částky, které je možné použít například
při opravách chodníků nebo údržbě
zelených ploch.
Tak až nám zase napadne, udělejme něco pro zdraví, vezměme hrablo
a placatku něčeho na zahřátí, abychom
mohli nabídnout sousedovi, se kterým
se sejdeme při úklidu sněhu na našem
chodníku.
S poděkováním všem, kteří pravidelně své chodníky uklízí
Dagmar Terelmešová
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ZPRÁVY Z RADNICE
MĚSTO PROVEDLO KONKURZY
NA ŘEDITELE ŠKOL
V DOBŘANECH

Město Dobřany, zřizovatel školských
zařízení základního vzdělání ve městě Dobřany, v souladu se zákonem
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
v platném znění vypsalo na konci měsíce července konkurzy na ředitele školských příspěvkových organizací města
Dobřany.
Na inzerát zveřejněný v souladu se
zákonem se v řádném termínu do konkurzu na pozici ředitele (či ředitelky)
Základní školy Dobřany přihlásili dva
uchazeči, na pozici ředitele (či ředitelky)
Základní umělecké školy J. S. Bacha
jeden uchazeč a na pozici ředitele (či
ředitelky) Mateřské školy Loudů jeden
uchazeč.
V souladu se zákonem jmenovaná
konkurzní komise (složená se zástupců zřizovatele, krajského úřadu, České školní inspekce, učitelů školského
zařízení, odborníků v oblasti školství
a školské rady v případě, že je ve školském zařízení zřízena) vybrala a doporučila Radě města Dobřany jmenovat
jako ředitele vybrané uchazeče, kteří
kromě nezbytných a povinných dokumentů absolvovali pohovor před konkurzní komisí.
Konkurzní komise doporučily, Rada
města schválila a starosta města jmenoval pro nové šestileté období:
•	ředitelem Základní školy v Dobřanech pana Mgr. Jaroslava Šedivého
•	ředitelem Základní umělecké školy
J. S. Bacha v Dobřanech pana Jana
Vozára
•	ředitelkou Mateřské školy Loudů
v Dobřanech paní Bc. Janu Kleisnerovou, která se od 1. 10. 2012 stala následně na základě rozhodnutí
o sloučení obou stávajících Mateřských škol v Dobřanech ředitelkou
Mateřské školy Dobřany.
Město Dobřany jako zřizovatel výše
uvedených školských zařízení blahopřeje jmenovaným ředitelům a věří, že
v souladu s jednou z největších priorit
samosprávy města Dobřany, kterou
bezesporu oblast školství a vzdělávání dětí a mládeže je, budou stěžejními
osobami v dalším zkvalitňování školství
a vzdělávání dětí a mládeže ve městě.
Marek Sýkora
starosta města
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BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ

- třídit a recyklovat se vyplácí, za 3 vybité baterie získá jeden šťastlivec
z Plzeňského a jeden z Karlovarského kraje 15.000,- Kč.

Nezisková
organizace
ECOBAT
zajišťující zpětný odběr a recyklaci
baterií připravila v rámci dlouhodobého osvětového projektu Ecocheese pro
podzimní období zajímavou podpůrnou
sběrovou akci pro občany i firmy Plzeňského a Karlovarského kraje.
Partnerem projektu jsou obec Dobřany, Recyklohraní o.p.s. a Západočeské konzumní družstvo Sušice. Každý účastník projektu Baterie do koše
nepatří přispěje základním školám
v regionu, pomůže ochránit životní prostředí a jako bonus může získat zajímavou finanční odměnu.
V následujících dnech obdrží všechny
domácnosti ve vybraných městech do
své poštovní schránky zásilku s pravidly a soutěžním odpovědním kuponem.
Výherci - jeden šťastlivec z Plzeňského
a Karlovarského kraje - získá odměnu
15.000,- Kč. Přitom stačí velmi málo.
Dát alespoň 3 vybité baterie do sáčku
spolu s vyplněným odpovědním kuponem a vhodit do sběrné nádoby na
kterémkoli z vybraných sběrných míst
nejpozději do 30. 11. 2012
Jména výherců budou zvěřejněna do
10. ledna 2013 prostřednictvím partnerských obcí a na stránkách www.
ecocheese.cz a www.ecobat.cz.
Nezisková
organizace
ECOBAT
zajišťuje na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR zpětný
odběr použitých přenosných baterií na
území celé ČR.
Podle směrnice EU měla Česká
republika v roce 2012 recyklovat každou čtvrtou prodanou baterii. A právě
zásluhou společnosti ECOBAT splnila ČR závazný limit EU pro sběr přenosných baterií (25 %) již o rok dříve.
Následný limit pro rok 2016 je sběr
a recyklace 45 % prodaných baterií,
což znamená, že během 5 let se musí
zvýšit sběr baterií o 80 %. Snažme se

proto, aby se sběr baterií stal běžnou
součástí našeho života.
Baterie jsou nejvýznamnější skupinou výrobků, která se podílí na zatížení
domovního odpadu těžkými kovy. Tato
objemově nevýznamná složka však
podstatně ovlivňuje jeho kvalitu. Baterie jsou odpovědné za 88 % rtuti, 10 %
zinku, 67 % niklu a 85 % kadmia z celkového obsahu těžkých kovů v domovním odpadu.
Školní program Recyklohraní
Recyklohraní je školní vzdělávací
program organizovaný pod záštitou
MŠMT České republiky, jehož cílem je
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za plnění úkolů s odpadovou tématikou, ale také za sběr baterií
a elektrozařízení získávají školy body,
které mohou proměnit za odměny.
Účastní se jej již 3.000 škol z celé ČR.
V rámci této mimořádné sběrové akce
bude mezi zapojené školy rozdělena
celková částka ve výši 12 Kč za každý
nasbíraný kilogram baterií.
Sběrné nádoby Ecocheese
V roce 2011 představil ECOBAT
v celostátně
sledovaných
médiích
sběrnou krabičku Ecocheese určenou
zejména pro domácnosti a znovu tak
připomněl důležitost zpětného odběru
baterií. K dnešnímu dni jich bylo rozdáno více než 72.000 kusů.
Aktuálně se používají již 3 velikosti
sběrných nádob v designu Ecocheese
a projekt se dále úspěšně rozvíjí. Krabičku na třídění baterií v domácnosti
si můžete objednat i Vy na www.ecocheese.cz.

15x100
„Jaká je - podle vás - nejpovedenější a nejméně povedená budova v Dobřanech.“
Jan Smola
Za nejhezčí budovu v Dobřanech bych označil kostel
sv. Víta a stavbu starý most.
Těch nepovedených je dle
mého hodně, ať z doby
minulé nebo současné.

Martin Sobotka
Hezkých budov je tu hodně.
Kromě všeobecně oblíbených
jsou to stopy předválečného
funkcionalismu, škoda jen, že
dojem z nárožního „nábytku“
v Lipové kazí proluka. Jinak
nelze vynechat oba ucelené soubory staveb, které jsou silným zážitkem. Léčebna a náměstí, ze
kterého navíc zmizela „obuf“. Tak se dostávám
k opačným příkladům. Necitlivé úpravy. Najdeme je leckde, i u majitelů, kteří mají vkus vzhledem ke svému společenskému postavení téměř
povinný. Šílenosti z „akcí Z“ zmizí, tohle zůstane. Stejně jako chystaný obří velkosklad, než
zaroste zelení, bude škrábat bělmo, ale takovýto
zaměstnavatel se sakra hodí. Samotná prodejna
naopak dotvoří hlavní třídu. Něco za něco.

Marek Sýkora
Nejméně povedené s ohledem na
umístění a stav
jsou dvě rozestavěné budovy (od
roku 1988) bývalých státních statků před vjezdem
do města, ale ty už naštěstí vlastní solidní dobřanská firma, jedna budova už je zbouraná a ze
druhé bude nové sídlo firmy. Z budov v majetku
města není rozhodně hezký Dům služeb tím, že je
v historickém centru. Někdy se divím i opravdu
ne úplně vkusným stavbám rodinných domů, ale
není jich v Dobřanech naštěstí mnoho. Na paneláky jsme si už zvykli a díky zateplení už jsou na
pohled přijatelnější. Všechny ostatní stavby jsou
tedy více méně povedené a věřím, že úplně nejpovedenější stavba bude ještě postavena ... :-)

Lenka Tomanová
Za nejpovedenější budovu považuji kostel sv.
Víta, který, podle mého
názoru, patří i k nejzajímavějším barokním
stavbám v České republice. Nejméně se mi líbí
budova zdravotního střediska, kterou doufám
budeme v roce 2014 nazývat bývalou budovou
zdravotního střediska.

Josef Weinreb
Takže co se mi líbí a nelíbí
v našem městě? Máme zde
novou bytovou výstavbu, líbí
se mi některé nové domy i třeba řadové bytovky podél třídy
1. máje Pod Slovany. Většina se také shodne na
tom, že rekonstrukce náměstí se povedla, včetně opravených kostelů, radnice, školy i fary.
Myslím, že zvlášť zdařile probíhá rekonstrukce
budovy na rohu náměstí, tzv. „obuvi“. Horší je
to již s volbou vhodného místa pro nové objekty, jako třeba pro „Káčko“, které stojí jaksi stranou a ještě stále v kasárenském prostředí. Za
chvíli také vyrostou nad městem hyperkrychle
hyperskladů jako daň za jedno Penny.

Michal Šašek
Odpovědět na tuto otázku je
velmi složité. Především na
první část otázky. Osobně
mám rád pohled na Dobřany od příjezdu z Chotěšova.
Věže a věžičky dobřanských kostelů z této strany
jsou neodolatelné. Dokonce tento pohled na město zdobí moji kancelář. A jakou budovu považuji
za nejméně povedenou? Asi Dům služeb v Lidické ulici. Po možné rekonstrukci se to však může
změnit☺

Josef Šefl
Jednoznačně za nejhorší
stavbu považuji prodejnu
motocyklů (objekt bývalé
zeleniny) na tř. 1. máje.
Ještě si dovolím uvést jednu a tou je zdravotní středisko. Pod čarou mám
i problém s novou obytnou zónou v Ústavní ulici, která měla být výkladní skříní, ale mně jako
laikovi to přijde jako „každá ves, jiný pes“...
Kdyby mohla být i stavba, uvedl bych jako
povedenou rekonstrukci Náměstí T.G.M. Pokud
mám vybrat budovu, líbí se mi č.p. 151, zrekonstruovaná obuv, a jako srovnatelnou bych
uvedl zrekonstruovanou budovu ZUŠ (včetně
vnitřku).

Jitka Šebestová
Nejkrásnější budova je
kostel sv. Mikuláše. A nejméně povedená budova
je Dům služeb v Lidické
ulici.

Jan Vozár
Za nejpovedenější budovu
považuji Základní uměleckou
školu J. S. Bacha Dobřany
s městskou
knihovnou
a nejméně povedou budovu
zdravotního střediska.
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CO SE DĚJE
VLOUPÁNÍ
DO ZAPARKOVANÝCH VOZIDEL

Jihoplzeňští policisté evidují za
poslední týdny zvýšený počet vloupání
do vozidel, přičemž ke krádežím dochází
převážně v ranních hodinách u mateřských školek.
Dne 11. října 2012 třicet minut po
šesté hodině ráno přišla o svoji kabelku
35letá žena z Nezvěstic. Žena vezla své
dítě do mateřské školky. Vozidlo zaparkovala na parkovišti před školkou a šla
dovnitř. Svoji kabelku však nechala na
podlaze vozu. I když byla uvnitř objektu pouhé tři minuty, i ty stačily zatím
neznámému pachateli k tomu, aby jí
auto vyloupil. Další žena přišla o svoji
kabelku 10. října 2012 před mateřskou
školkou v Merklíně. Po šesté hodině ranní zaparkovala svůj vůz před školkou,
kabelku ponechala na sedadle spolujezdce a šla dovnitř. Když se o deset minut
později vrátila zpět, měla rozbité okénko u pravých předních dveří a kabelka
včetně osobních věcí byla pryč.
Jen za poslední týden evidují policisté
dva případy takových krádeží. Pachatelé se ve většině případů do aut dostanou po rozbití okének. Vybírají si samozřejmě vozidla, ve kterých jsou viditelně
odložené kabelky, batohy a další cenné
věci. Všechny občany, kteří budou parkovat na uvedených místech, ale nejen
na nich, bych chtěla proto upozornit,
aby v autech rozhodně žádné věci nenechávali. Nenechavým zlodějům totiž
stačí jen pár minut, aby vás o majetek
připravili. Nebuďte lhostejní vůči problémům jiných. Pokud uvidíte člověka, který se podezřele pohybuje kolem
zaparkovaných vozidel, nebo se do některého z nich vloupává, zavolejte ihned
Policii České republiky na linku 158.

VLOUPÁNÍ
DO REKREAČNÍCH CHAT

Rekreační objekty jsou v zimním
období jejich majiteli méně navštěvované a tato skutečnost nahrává právě
pachatelům. Ti v chalupách a chatách
hledají možnost přespání, úkryt před
chladným počasím a zároveň věci, které
by mohli snadno zpeněžit. Nepohrdnou
ani potravinami a alkoholickými nápoji,
které v objektu naleznou. Své o tom ví
i 44letý muž z Plzně, který měl nezvanou návštěvu ve své chatě ve Štěnovickém Borku někdy v době od 3. do
11. října 2012. Zatím neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří od
balkonu a vnikl dovnitř. Nic neodcizil,
jen patrně potřeboval nějaké zázemí.
Když totiž přišel majitel zhruba po
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týdnu do chaty, uvnitř bylo zatopeno,
rozjeděné jídlo, rozpité pití, ale nikdo
tam nebyl. Majitel proto přivolal policisty z obvodního oddělení ze Starého Plzence a celou věc jim oznámil.
Ti případ kvalifikovali jako přečin
porušování domovní svobody, na místě zajistili maximální počet stop a po
pachateli intenzivně pátrají.
Majitelům vzniká nejen škoda na
odcizených věcech, která už dnes není
tak vysoká, neboť chalupáři a chataři
dbají více na prevenci a hodnotné věci
si odváží do bezpečí, ale stále zůstává
po pachateli poměrně vysoká škoda na
poškozeném zařízení.
Ochrana našeho majetku často závisí
na dodržování několika jednoduchých
pravidel.
Chatař nebo chalupář má několik
možností ochrany svého majetku a sám
tak může snížit riziko vloupání do svého
rekreačního objektu. K základní ochraně patří mechanické zábranné prostředky, jako jsou bezpečnostní dveře a bezpečnostní zámky, uzamykací systémy,
ochranné okenní fólie, ochranné mříže
a uzamykatelné okenice. Rozhodně se
několika majitelům vyplatila instalace
ochranných systémů, například signalizační zařízení při narušení objektu,
které pachatele vystraší, a ten od úmyslu vloupat se do objektu upouští. Svůj
význam mají i následující doporučení.
Nezakrývejte pohled na dům vysokými
zdmi a hustými ploty, zejména v přízemí,
minimalizujte počet oken a dveří. Pokuste se pravidelně odstraňovat znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je například
neodklizený sníh nebo nevybraná dopisní schránka. V tomto případě hrají roli
dobré sousedské vztahy. V kontrolách
svých rekreačních objektů si můžete vzájemně vypomoci a při návštěvě své chaty, zkontrolovat i tu sousedovu. Policisté
doporučují i v okolí domu odklidit volně přístupné nářadí a žebříky. Naopak
nechte na zahradě ležet nějaké drobnosti, které napovídají, že majitel se zdržuje
doma. Mohou to být pohozené hračky na
zahradě či pár kousků prádla na šňůře.
Policisté dále apelují na všechny majitele rekreačních objektů, aby v případě
zjištění vloupání nevstupovali dovnitř
a přivolali Policii ČR. Jen tak uchráníte stopy zanechané pachatelem, které
mohou policisté zajistit pro další vyšetřování.
Policisté se jako každý rok zaměřují na kontroly rekreačních oblastí na
zabezpečení chat a chalup.
nprap. Ivana Telekešová, DiS.
tisková mluvčí

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ
A NOVOROČNÍ PROGRAM
V DOBŘANECH
1. 12. 2012 od 900 do 1200 hodin
Náměstí T.G.M.

Mikulášský jarmark

- p
 rodej adventního, vánočního
a dárkového zboží
- výtěžek z prodeje bude věnován
Nadačnímu fondu Klíček

2. 12. 2012 od 1400 hodin
kulturní dům PL Dobřany

Rej Mikulášů, čertů a andělů

2. 12. 2012 od 1700 hodin
Náměstí T.G.M.

1. adventní podvečer
Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
a zpívání koled

9. 12. 2012 od 1700 hodin
kostel sv. Mikuláše

2. adventní podvečer
Classic Brass Quintet

5. 12. 2012 od 1600 do 1800 hodin
Náměstí T.G.M.

Vánoční kamion Coca Cola

5. 12. 2012 od 1815 hodin
Dobřany

Pekelné koňské spřežení

16. 12. 2012 od 1700 hodin
kostel sv. Mikuláše

3. adventní podvečer
Jan Karásek

23. 12. 2012 od 1700 hodin
kostel sv. Mikuláše

4. adventní podvečer

Dobřanské pěvecké sbory

- H
 vězdičky, P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů) a Dobřanské bábinky

1. 1. 2013 od 1300 hodin
u viaduktu za panelárnou

Novoroční výstup
na Šlovický vrch

1. 1. 2013 od 1800 hodin
Náměstí T.G.M.

Slavnostní uvítání roku 2013
- slavnostní slovo starosty města
- velký ohňostroj za hudebního
doprovodu

ANKETA / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ANKETA
Jaká místa v našem městě využíváte k relaxaci ve volném čase
a proč?

V teplém počasí ráda posedím na terasách při restauračních zařízeních, např.
MH a občas jsem zašla na dobřanské
koupaliště. Také jsem kdysi chodila
hrávat squash, ale nyní upřednostňuji
sladké dobroty, které jsou k dispozici
v našich dobřanských cukrárnách.
Markéta Trdličková, 30 let
Volný čas a relaxaci obvykle trávím
procházkami po Dobřanech a dobřanské louce, někdy zajdeme s přítelem
do pivnice, v letním období na terasu
Modré Hvězdy. Samozřejmě nemohu
opomenout ani Káčko, kam rádi zajdeme na nějaký pěkný film.
Veronika Krausová, 26 let
Moc volného času mně nezbývá, ale
pokud už ho mám, trávím ho převážně
na fotbalovém hřišti kde se stále něco
děje (tréninky či fotbalové utkání).
Soňa Homrová
Volný čas trávím převážně v přírodě
v okolí Dobřan a na dobřanské louce
kde jsou krásné procházky. Taky chodím ráda na houby.
Martina Pancuráková
Můj čas nejraději trávím v přírodě, ale
když už někam jdu, ráda se podívám
na krásné akvárium v restauraci Na
Růžku.
Lucie Štychová, 23 let

Dne 2. listopadu tomu
budou již dva roky, co
nás navždy opustil náš
milovaný syn, bratr,
vnuk, strýc, synovec
a skvělý kamarád
VLADISLAV KHÁS.
V našich srdcích žije dál a nikdy na něj
nezapomeneme.
14. prosince by mu bylo 30 let.
Moc nám chybíš, Vládíku.
Vy, kteří jste Vláďu znali, vzpomeňte
s námi. Rodina Khásova
2. listopadu 2012
uplynulo 35 let,
kdy nás opustil pan
JAN OTÝS.
Za vzpomínku děkuje
syn s rodinou.
1. 12. 2012 oslaví
své 70. narozeniny
dobřanská rodačka,
maminka a babička
paní

Drahomíra Černá.
Hodně zdraví, štěstí, radosti
a pohody do dalších let
přejí synové s rodinami.

V měsíci říjnu oslavil 91. narozeniny
pan Josef Vesecký a 90. narozeniny pan Václav Palkoska. Za Sbor pro
občanské záležitosti města Dobřany do
dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Jak se Vám líbí Dobřanské listy,
popřípadě co Vám v nich chybí?

Dobřanské listy si ráda přečtu, jsou
tam zajímavé věci týkající se našeho
města. Myslím, že v jejich obsahu nic
nechybí a pokud ano, neuvědomuju si
to.
Denisa Hovorková, 28 let
Myslím, že vše podstatné co mě zajímá v nich vždy najdu. Obvzvláště vše
kolem dětí.
Lucie Štychová, Vodní Újezd, 25 let
V Dobřanských listech je mnoho zajímavého, avšak by stálo za to psát více
o sportu (dobřanském fotbalu) a zlehčených témat pro pobavení.
Vladislav Vlček, 36 let
Dobřanské listy čtu ráda. Nevzpomenu
si na nic, co by mně v nich chybělo.
Táňa Opatrná
Listy čtu, je fajn dělat noviny o našem
městě. Člověk se dozví věcí...
Michal Zrůstek

Dobřanská galerie
(Náměstí T.G.M. 5)
Město Dobřany
a Městské kulturní středisko Dobřany
ve spolupráci se
Základní uměleckou školou J. S. Bacha,
Základní školou, Mateřskou školou

Vás srdečně zvou na

VÝSTAVA

VÁNOČNÍCH ZVYKŮ,
TRADIC A HRAČEK
(průřez 20. stoletím)

SETKÁNÍ SENIORŮ

zapůjčeno ze soukromé sbírky

z Dobřan, Vodního Újezdu a Šlovic
v úterý dne 20. listopadu 2012
od 14:00 hodin do Káčka

7. 11. 2012 - 7. 1. 2013

Program:
vystoupí děti z mateřské školy,
žáci ze základní a hudební školy,
ukázka filmů a jiná překvapení

Otevřeno:
po - pá 9.00 - 16.00 hod.
(polední pauza 12.15 - 13.00 hod.)
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NAPSALI JSTE NÁM
JAK JSEM SE STAL DOBŘAŇÁKEM

Vážená redakce,
tak mě při čtení dalšího vydání Dobřanských listů napadlo, že opakovaná
výzva, aby čtenáři posílali své názory,
vlastně míří i na mě. V letošním roce
jsem se totiž stal po nějaké době konečně oficiálním Dobřaňákem. Proč píšu
konečně? Jsem totiž rodilý Plzeňák, většinu života jsem v Plzni prožil a dlužno
říct, že Plzeň mám opravdu ze srdce rád.
Nicméně řízením osudu jsem se před pár
lety přiženil do Dobřan, ale z patriotismu a lenosti jsem zůstal – aspoň podle
občanky – dál Plzeňákem. To je ostatně
v dnešní době docela běžné, v tomto či
opačném směru. Proč tedy ta změna?
Sám vím, že z pohledu člověka, který
dlouho někde žije, přijde řada věcí zcela všedních, a jak bývá v české kotlině
zvykem, spíše fňuká nad poměry a různými nešvary. Ostatně to už bylo za
doby mého oblíbeného spisovatele Karla Čapka a k našemu národu to vlastně
patří. Ve slabších chvílích mi to připadá
vlastně takové docela milé, stejně jako
vše, co nás zlobí na našich nejbližších.
Nebudu dál chodit kolem horké kaše:
Dobřany si mě poměrně rychle získaly
a dnes už se rád chlubím, že tu bydlím.
Nejde jen o to, že máme pěkné centrum
města, krásné meandry řeky Radbuzy,
nejlepší pivo, zmrzlinu a dortíky široko
daleko. Když se na město podívám očima „náplavy“, prostě vidím rozdíly.
Třeba rekonstrukce dobřanského
náměstí se mi velice líbí a v tomto srovnání se jako plzeňský patriot za plzeňské
náměstí Republiky bohužel cítím zahanbený. Náš region byl dvorním dodavatelem nejkvalitnější žuly do Vídně a dnes
má Plzeň náměstí z předražených italských „dlaždic“, které se brzy rozpadnou
a na náměstí je strach přejít ulici pro
samá nekoordinovaně zaparkovaná nebo
rychle jedoucí auta. Dobřanské náměstí na mě působí, že by mě mohlo přežít,
před úřadem i poštou komfortně zabezpečím kolo, autem se tam také pohodlně
dostanu, ale nemusím se aut jako chodec
bát a mám kde bezpečně přejít. Takový
velmi slušný dopravní kompromis (i když
osobně bych auta v centru omezil ještě
více). Dál člověk nemůže přehlédnout, že
město má vynikající kino včetně dobrého
výběru filmů, kulturních i sportovních
akcí je tu nepočítaně a třeba koupalištěm Kotynkou vytřely Dobřany ostatním
městům (i velkoměstům!) zrak. Možná to
tak sami Dobřaňáci nevnímají, ale přijde mi, že zde jsou peníze vynakládány
s rozmyslem a účelně. Jak už jsem psal,
mám srovnání s Plzní a můžu vám říct,
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že tamější nakládání s veřejným rozpočtem se mi už zajídalo. A co s penězi,
například aktuální kauza domu kultury
(hrůzy) ukázala, že vedení města vlastně
pohrdá i vlastními občany. Těch důvodů změnit si bydliště na dobřanské se
za nedlouhou dobu nahromadilo opravdu hodně. Patří mezi ně i takové detaily,
jako renovace kapličky a nadšení místních o zvelebení parku „Martiňáku“ (ke
kterému jsem se, přiznám se a stydím
se, dosud nepřidal).
Samozřejmě ne všechno je a musí být
zásluha městských radních. Některé
úspěchy se tu daří, protože existuje tradice, nadšení místních „zezdola“, nebo
jde prostě o štěstí, jako hezké okolí,
vynikající vlakové spojení, dobrý dosah
velkých zaměstnavatelů, nadstandardní
příjmy města ze skládky či třeba fakt,
že tu průmysl, válka či panelová výstavba nedokázaly napáchat takové škody,
jako v řadě jiných obcí. Zatím to nedokážu příliš rozlišit, neznám podrobný
vývoj v minulých dvou desetiletích, ani
pozadí místní komunální politiky, kauz
apod. Zajímá mě ale více budoucnost,
než minulost. Neznám město nebo úřad,
kde by všichni byli svatí a bezelstní. Tak
to prostě chodí. Se zájmem proto sleduji
Dobřanské listy, včetně článků od opozice. V tomto směru bych si přál, aby
byla v Dobřanech opozice co nejdůslednější, hlasitá a samozřejmě – a to hlavně
– věcná. Víte, to nejhorší je, když žádná
opozice není. Stačí si opět vzpomenout
na mou rodnou Plzeň, kde spočítáte
opravdovou opozici na prstech jedné
ruky. Nebo na dobu před rokem 1989.
Tak tedy, chtěl jsem vám napsat, že
jsem podstoupil nepříjemnou výměnu občanky velmi rád a jsem pyšný za
všechny Dobřaňáky, když na informaci o názvu obce v mém průkazu lidé
z Plzeňského kraje říkají: „Dobřany? Jo,
to je dobrá adresa!“
Váš nový občan a již nějakou dobu
věrný čtenář
Jiří Kohout

TENTOKRÁT NAPOSLEDY

se koncem září 2012 sešli spolužáci
z dobřanské školy, a to po 65 letech
od ukončení povinné školní docházky
v r. 1947 a současně v roce, kdy slaví
významné kulaté životní jubileum.
Nejenže vzpomínali na poválečná
školní léta plná euforie, ale také na již
nežijící spolužáky a vyučující. Někteří
také hodnotili, co během života prožili. Zažili jsme tři revoluce (1948, 1968,
1989), dvě peněžní reformy (pováleč-

ná, r. 1953), přežili deset prezidentů,
a ačkoliv žijeme stále ve své rodné zemi,
žijeme již v šesté republice – státě. Narodili jsme se v době hluboké předválečné
krize a stejně tak v čase ekonomické
krize postupně odcházíme.
Setkání bylo příjemné, atmosféra
srdečná, a přesto, že nás zdraví zrazuje a naše pravidelné schůzky jsou plné
podpůrných holí, životní optimismus
nás neopouští, a tak při loučení na tomto posledním srazu zaznělo „za rok se
sejdeme“.
Tak, kdo ví...?
Marie Beštová

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom se s Vámi podělit
o krásný výhled z našeho obydlí, hlavně
z přízemí. Nejlépe od pátku do pondělí
non-stop.
V roce 2011 jsme zaslali upozornění
na MěÚ podepsané všemi nájemníky,
zatím se nic neděje (snad až po volbách). Zřejmě to vyplývá z úrovně parkování v Dobřanech. V zátočinách, na
zeleni, v zákazu vjezdu (zadní strana
DPS) apod. Kontrola od nikoho žádná.
Při parkování pozdě večer a brzy ráno
zjišťujeme, že některé automobily mají
až 8 dveří (dle bouchání dveří 4 m od
postele nájemníků v přízemí). Výmluva na nedostatek místa je opravdu jen
výmluva. Parkuje se pod okny, i když je
naproti na parkovišti místo (muselo by
se couvat).
Možná by pomohlo na Pančavě k ulehčení parkování, kdyby se přízemní byty
zrušily a místo nich se udělalo stání. To
by se asi parkujícím řidičům zamlouvalo - bylo by kryté.
Obyvatelé DPS Dobřany, Loudů

ROZHOVOR
Srdeční záležitost
Viktor Zlocha je kardiochirurg, žije
6 let s maželkou a dvěma dcerami v Dobřanech. Pracuje ve Fakultní nemocnici
Plzeň - Lochotín.
Rozhovor vedl Jakub Urbanec.

Jak jsi se dostal k medicíně?
Jako malý kluk jsem chtěl být popelářem, protože se mi hrozně líbílo, jak
točí popelnicemi, naskakují a vozí se na
zadních stupátkách popelářských vozů.
Potom jsem chtěl být kosmonautem. Ale
vážně. Přemýšlel jsem o škole, kterou
bych po střední studoval, a zjistil jsem, že
na medicíně mám možnost kombinovat
jak čistě teoretické, tak praktické obory.
Později již na medicíně jsem měl blízko ke
klinickým oborům, kde mohu pracovat
s lidmi. Navíc jsem pochopil, že mě lákají
obory, kde jsou viděl výsledky okamžitě.
Proto jsem se rozhodl pro chirurgii.
Tvou profesi si většina lidí představuje pod dojmy z televizních seriálů.
V čem je tvoje profese jiná než na
obrazovce?
Že je u nás krev opravdová. Ale možný problém je, že televizní seriály moc
neznám.
Jako kardiochirurg jsi pracoval od
začátku?
Ve třetím ročníku medicíny jsem se
rozhodl pro chirurgii a už na škole jsem
docházel na neurochirurgii Ústřední
vojenské nemocnice v Praze. Po škole
jsem nastoupil do nemocnice v Kladně na
chirurgické oddělení, kde jsem pracoval
6 let. Starší kolegové mi tam dali základ
do života. Potom jsem přestoupil na kardiochirurgii v Třinci, kde vznikla soukromá nemocnice, kardiochirurgii tam vedl
progresivní primář, který hledal mladé
chirurgy. To byly moje základy kardiochirurgie, kterou jsem se učil dalších 5 let,
než jsem složil atestaci v roce 2005. V té
době jsem již pracoval ve FN Plzeň.
Ale nepracuješ jen v Čechách.
Poprvé jsem v zahraničí pracoval v roce
2006 v Gruzii ve městě Kutaisi - regionální centrum velikosti Plzně. Střídali jsme
se tam se samostatně operujícími kardiochirurgy našeho oddělení vždy zhruba
na týden. Pomáhali jsme místním chirurgům s rozvojem kardiochirurgie a asi po
dvou letech byli naši gruzínští kolegové
schopni samostatně operovat. V Gruzii
jsme se domlouvali rusky. Ruštinu jsem
uměl dobře již ze střední školy, aniž bych
tušil, jak moc se mi bude hodit. Podobně
jsem pracoval v Kazachstánu, kde jsme

zakládali kardiochirurgické oddělení ve
městě Aktobe (Ақтөбе, bývalý Akťubinsk).
Přednášel jsem i operoval ve měste Khanti-Mansiysk (Ха́нты-Манси́йск), které je za
Uralem na soutoku řek Ob a Irtyš.

Z východu na západ

Do Skotska jsem se dostal tak, že jsem
chtěl zkusit práci v systému NHS (National Healthcare System) v Británii, kde
jsem se zaregistroval jako lékař, a pak
jsem odjel na interview, při kterém si mě
vybrali. Pracoval jsem tam 6 měsíců na
pozici Specialty Doctor (lékař specialista) v nemocnici Royal Infirmary of Edinburgh. Na začátku jsem příliš nerozuměl
skotské angličtině, ale naštěstí na odborných pozicích pracovalo množství cizinců, jejichž angličtina byla srozumitelnější. Vrátil jsem se domů zkrátka proto, že
se mi stýskalo po rodině. Asi největším
přínosem pro mě bylo zjištění, že jsem tu
doma, chci tu bydlet. Zároveň jsem si ověřil, že se v případě potřeby uživím i jinde.

Čím tvůj obor prošel za posledních
20 let?
Asi největší změna je rozšíření kardiochirurgie po světě. Dřív byly operace
srdce výsadou rozvinutých států. Další
změnou je zmenšení invaze operace jedoduše řečeno z menšího řezu provedeme stejnou operaci. Hodně důležitý je
pochopitelně technický pokrok ve vybavení. Díky uvedeným změnám přežívá
více pacientů i velice náročné operace.
Nedávno jste provedli operaci náhrady srdeční chlopně. Jak výjimečná je
to operace a v čem spočívá?

Chlopeň je ventil v srdci, který usměrňuje tok krve. Operace chlopně je dnes
standardní součástí kardiochirurgie.
Zmiňovaný výkon je výjimečný tím, že
se chlopeň nezaváděla do těla z chirurgického řezu na hrudníku, ale ze vpichu
do třísla - tzv. katetrizačně. Jednoduše
řečeno - chlopeň je složena do válečku
velikosti cigarety a zavedena cestou stehenní tepny na své místo v srdci. Chlopeň se usadí ve správné pozici pod kontrolou rentgenem a drží na místě díky
úchytným kotvám. V plzeňském regionu
se tato operace prováděla poprvé, ve světě je tato metoda známá již deset let. Pro
svoji rizikovost je tento zákrok vyhrazen
pro lidi starší a hodně nemocné. Nutno
připomenout, že tato operace je týmová
spolupráce kardiologů a kardiochirurgů
- není to sólová práce.

Co dělat a co nedělat, abychom se
nepotkali u vás na sále?
To nikdo přesně neví. A jestli to někdo
zjistí, tak přijdu o práci. Ale seriózně,
je to dostatek pohybu, vyvážená strava,
alkohol příležitostně, nekouřit a nemít
genetickou zátěž. Docházet pravidelně
ke svému lékaři. Při změně zdravotního
stavu se aktivně snažit zjistit příčinu.
Co děláš ty proto, aby ses na sál
nedostal sám?
Snažím se sportovat, alkohol piju
příležitostně, nekouřím. Snažím se žít
aktivně, protože věřím, že i dobrá nálada
je prevence nemoci.
Moc děkuji za tvůj čas na rozhovor.
Ať se ti daří v práci.
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KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

KNIHY PRO DĚTI
ČAPKOVÁ Blanka:
Babi, ty máš nápady
Táta, co každý průšvih
slátá, máma – hrdá
dáma, babička – trapička, sestra – děsně
pestrá, brácha – slavný Mácha, to je rodina šesťáka
Honzy.
Navíc kamarádi, krásná Sandra…a Honza
má hned o čem vyprávět. A že to bude
zábava, není pochyb. Honza je totiž
vtipný a obvykle má dobrou trefu.

BRAUNOVÁ Petra:
Tramvaj plná strašidel
Desetiletý
David
z Prahy řeší zapeklitou situaci. Za okny
jeho pokoje se v noci
vznášela
tramvaj
plná strašidel! Začaly prázdniny a David
odjel do moravského
Uničova. Nad bratranci a sestřenicemi vždycky ohrnoval nos a neustále se
vytahoval. Tentokrát ho však dvanáctiletá Bětka, desetiletá Žofka a sedmiletý Ctirad nemůžou poznat. Přijel celý
vystrašený a brzy se přiznal proč. Děti
historce o tramvaji nevěří, a rozhodnou se záhadu prozkoumat na vlastní
oči přímo v hlavním městě.
BARLERINOVÁ Laetitia:
100 falešných předsudků - Pes
Falešných předsudků o psech je zřejmě
tolik jako těch, které se týkají výchovy
a zdraví dětí a které
stále zatvrzele i přetrvávají. V této knize
naleznete
odpovědi
a vysvětlení ke 100 falešným předsudkům a mýtům, které jsou rozděleny podle témat – štěně, výchova,
výživa, rozmnožování, zdraví, hygiena
a chování. Autorka, zkušená veterinární lékařka, vám rovněž předá cenné rady pro lepší každodenní soužití
s vaším psím kamarádem.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ

CUSSLER Clive:
Džungle
Džungle má mnoho podob. Je to dusný deštný prales barmské vrchoviny.
Mohou to být lži a zrady světa tajných
operací. A džungli se podobají i temné
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a spletité myšlenky muže prahnoucího
po takřka celosvětové nadvládě. Aby
úspěšně dokončili svoji nejnovější akci,
musí Cabrillo a jeho pozoruhodní muži
a ženy překonat všechny tři.

C O H L E D Á P IRÁT?
Pojmenuj všechny obrázky, jejich
první písmena ti dají tajenku.

MATYSOVÁ Veronika:
Patricie
Když drobnou rudovlasou dívku srazí
auto a je převezena
do nemocnice, nejprve to vypadá jako běžná nehoda. Dívka se
však stále neuzdravuje a mladá lékařka
Nina pojme podezření, že všechno zdaleka není tak, jak by mělo být. Postupně
odhalí šokující skutečnost – zanedbané,
odstrkované dospívající dítě zcela propadlo alkoholu, který krade a rafinovaně skrývá i na nemocničním oddělení.
HOLUB J. T:
Jak léčit děti homeopatií
Praktický průvodce domácí homeopatickou léčbou.
Autor vás seznámí se
základními
principy
homeopatie, proč a jak
léčí.
V knize naleznete více
než 150 řešení zdravotních potíží dětí, ale také
homeopatickou pomoc,
když se nedaří početí…

Ve čtvrtek 4. října 2012 se uskutečnil
druhý ročník „oživlého Člověče, nezlob
se!“ pro žáky třetích tříd. Hru pro děti
připravila Městská knihovna Dobřany
v rámci celostátního projektu „Týden
knihoven“.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KULTURNÍ AKCE
ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
6. listopadu 2012 / 17.00 hodin
koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
10. listopadu 2012
koncertní sál ZUŠ Žerotín – Olomouc

Pěvecká soutěž Olomouc 2012
v klasickém sólovém zpěvu
(9. ročník)
13. listopadu 2012 / 18.00 hodin
Večer hudby a poezie
„Ostrov lásky“
23. 10. se uskutečnil v koncertním sále hudební školy žákovský koncert, na kterém si
žáci zahráli program před odjezdem do partnerské hudební školy v Brežici - Slovinsko.
Na snímku dětská operka Červená karkulka.

20. listopadu 2012 / 14.00 hodin
Káčko
Setkání seniorů
22. listopadu 2012 / 14.00 hodin
DPS Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany
si dovoluje pozvat občany města a jeho okolí
na

Koncert učitelů

k oslavám 65. výročí školy

v úterý dne 4. prosince 2012 od 18.00 hodin
do koncertního sálu ZUŠ J. S. Bacha
v Dobřanech.

27. listopadu 2012 / 17.00 hodin
koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
4. prosince 2012 / 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ
Koncert učitelů
věnovaný k 65. výročí

Gratulujeme našim zpěvákům Tomáši
Duchkovi (vlevo) a Filipu Bradovi (vpravo) k 1. místu v Písňové soutěži B. Martinů. Soutěž se konala v koncertním sále
Hudební školy hlavního města Prahy.

strana 11

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
CO NOVÉHO NA MARTIŇÁKU?
(na pokračování - říjen 2012)

Na Martiňáku se stále něco děje.
Například jeden z nejstarších stromů
parku – javor mléč u bývalé škváry
(navržený městskou radou k zápisu do
registru památných stromů ČR) – prodělal ozdravnou dendrologickou kúru.
27 nadšenců ve čtvrtek 11. 10.
v rámci celosvětové akce Ukliďme svět
zase po půl roce uklidilo s pytli Martiňák. A že bylo co uklízet!
Pavel Krákora umístil v blízkosti kaple pěkný koš na odpadky. A Technické
služby před 2. poutí na Kamínku pečlivě upravily cestu a okolí kaple.
První poutníci byli na Kamínku trochu nezvykle brzy a s nezvyklou výstrojí. Náhodný návštěvník by se v páteční
deštivý večer určitě podivil, kdyby za
kaplí našel v indiánském teepee rozdělaný oheň a spokojené nocležníky.
Dalších deset poutníků přišlo již
ráno a s ornitologem panem Paiskerem

a Pavlem Krákorou si povídali o ptactvu a jeho kroužkování. Při procházce
parkem sledovali dalekohledem králíčka obecného, šoupálka dlouhoprstého,
sojku a pěnkavu obecnou, poslouchali hlas straky obecné a žluny zelené či
práci strakapouda, nasypali do dvou
krmítek slunečnici a proso a z žebříku vyčistili několik budek. Nepodařilo
se jim sice na nahrávku z MP3 přilákat ozývajícího se mlynaříka dlouoocasého, ale úspěšní byli při odchytu
do ornitologických sítí v blízkosti trnin
– mohli si zblízka prohlédnout drozda
zpěvného, dvě sýkory modřinky a sýkoru koňadru.
Od deseti hodin čekalo dětské poutníky více různých stanovišť přichystaných dobřanskými spolky a nadšenci,
kde si mohli vyzkoušet vše možné. To
je patrné i na snímcích.
O dvanácté hodině se hrstka dal-

Úlovek ornitologů - dvě sýkory modřinky

U skautů jste si mohli prolézt pavučinu...

ších zájemců vydala s Jitkou Dlouhou,
autorkou projektu obnovy lesoparku
Martinská stěna, za významnými stromy parku, dozvěděli se hodně zajímavého o stromech i možné budoucí
podobě parku.
Ve dvě hodiny přivítal poslední poutníky pan místostarosta Martin Sobotka,
stručně je seznámil se záměrem města
v příštím roce zahájit 1. etapu obnovy parku a pozval přítomné na další,
v pořadí již desáté, pracovní dopoledne na Martiňáku, které se jako obvykle
bude konat 17. listopadu.
Krásnou tečkou za 2. poutí byl koncert Zastaveníčko na Menhirku dobřanské keltské kapely Dé Domhnaigh
ze ZUŠ J. S. Bacha. Poděkováním jim
byl potlesk početného publika a symbolický „kamínek z Kamínku“ – kus
zkamenělého dřeva nalezený a předaný
Pavlem Krákorou.
Za Iniciativní skupinu
Jaroslav Šedivý

...i si zastřílet ze vzduchovek

U sokolníků bylo hodně k vidění i slyšení

Také vojenští historikové měli co nabídnout

U ochránců přírody vznikaly figurky z kaštanů a řaludů

Pavel Krákora předal dobřanským Keltům
symbolický kamínek ze zkamenělého stromu
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Tomu neuvěříte - Indiáni na Kamínku

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
A „PŘESPOLÁK“

Ve čtvrtek 27. 9. 2012 se výběr hochů
ZŠ Dobřany pod vedením pana učitele M. Černého zúčastnil okresního
kola Atletického čtyřboje v Přešticích.
Družstva soutěžila v kategorii mladších
hochů (6. – 7. třída) a starších hochů
(8. – 9. třída). Úspěšnější bylo družstvo
mladších, které obsadilo třetí místo
a zaslouženě získalo pohár. Družstvo
startovalo ve složení M. Linda, R. Špot,
D. Bittner, D. Málek a L. Hess. Hochům
blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

V úterý 2. 10. 2012 se výběr hochů
a dívek ZŠ Dobřany zúčastnil okresního kola v přespolním běhu družstev
a jednotlivců. Akce se konala v areálu
mysliveckého sdružení v Chlumčanech
za ideálního počasí. Nejmladší žáci
běželi 1100 m až 1500 m a nejstarší
žáci 1500 m až 3000 m. Nejlépe si vedlo
družstvo mladších hochů (6. - 7. třída)
ve složení R. Špot, D. Bittner, D. Hůrka
a V. Sterjc, které obsadilo druhé místo. Za zmínku jistě stojí i individuální
umístění P. Jáchima a Š. Mertla, kteří
si vybojovali ve své kategorii 4. místo.
Z dívek si nejlépe vedly V. Dvořáková a M. Provazníková, které obsadily
9. místo. Musím ocenit bojovnost žáků
a všechny je chválím za vzornou reprezentaci a chování na akci. Děkujeme za
sportovní výkony a těšíme se, že v příštím roce vystoupáme třeba o nějaký stupínek výše.
Za ZŠ Dobřany
Vladislav Kouřil

VE ŠKOLCE JE LEGRACE, DRŽÍME SE ZA RUCE

Název první akce tohoto školního
roku v MŠ Loudů mluví sám za sebe.
Sešli jsme se na školní zahradě v úterý
25. 9. odpoledne. Soutěžili velcí i malí,
ruku v ruce, a to doslova - dvojice dítě
a dospělý se při plnění úkolů museli
držet za ruce. Nebylo vždy snadné získat
barevný prstýnek na papírovou ruku,
kterou děti dostaly na startu. Všichni
jsme si užili hodně legrace, například
při navlékání korálků nebo při zdolá-

vání opičí dráhy. Ale snaha se vyplatila, za každý splněný úkol přibyl jeden
prstýnek a nakonec i papírová mince
do dlaně. Tu pak děti mohly vyměnit za
kornout s překvapením.
Odpoledne plné slunce a zábavy se
vydařilo. Seznámit se a užít si legrace
přišlo asi 150 dětí a dospělých. Všem
děkujeme za účast a příště se na Vás
budeme těšit zase.
Za kolektiv MŠ Loudů Hana Křížová

ODPOLEDNÍ KLUB PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOBŘANY

Pavla Adamcová a Jana Oravcová,
to jsou dvě jména, která mají pro naši
Základní školu a především pro vyžití dětí velký význam. Svá jména spjaly
s naší školou v loňském roce, kdy vznikl na 1. stupni Odpolední klub.
Žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd
tráví po vyučování volný čas nově ve
školním Odpoledním klubu. Věnují se
v něm dětem dvě vychovatelky. Prvotní myšlenkou bylo vyjít vstříc rodičům,
kterým nedostatečná kapacita školní
družiny komplikovala péči o děti v čase
po skončení výuky. Paní Adamcová
a paní Oravcová však propojily existenci
Odpoledního klubu s realizací specifického projektu, pro který se jeho autorkám podařilo získat finanční podporu
z programu Participace partnerstvím při
Tvorbě a pilotáži vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat – část
9. Plzeňský kraj. Projekt výstižně nazvaly Co všechno se pozmění díky mému
přispění aneb Klubáci klubákům.
Každý školní den od půl jedné do
půl čtvrté nabízí školní Odpolední klub
program využití volného času, přičemž
se při jeho sestavování zohledňují atributy, jako je např. roční období, pohyb
a sport či tvůrčí inspirace. Nechybí
společenské hry a další aktivity podle
přání dětí samotných.
Věková zralost klubákům umožňuje
vykonávat i náročnější aktivity, např.

poznávání vesmíru v planetáriu či
vědy a techniky v plzeňské Techmanii.
Nebrání se však ani hledání tajemství
školního strašidla v rámci tzv. společného přespání ve škole. Odpolední klub
pěstuje v dětech také týmového ducha
- i třeba díky projektu Klubáci klubákům, jenž skončil v červenci tohoto
roku a díky němuž se podařilo získat
finanční prostředky ve výši 136.000
Kč na vybavení klubu, různý materiál
a hry pro děti i na částečnou úhradu
platu vychovatelek.

Odpolední klub při ZŠ Dobřany funguje už druhým rokem. Paní Adamcové
a paní Oravcové patří velké poděkování za odvahu a obětavost, s níž se této
nové myšlenky chopily a dokázaly ji
kvalitně realizovat.
Mgr. Jitka Netolická,
zástupkyně pro 1.stupeň ZŠ
Mgr. Jaroslav Šedivý,
ředitel ZŠ
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V měsíci říjnu se na schůzkách dělo
plno zajímavých věcí: oddíl se rozdělil
pro snadnější plnění úkolů a soutěžení
do družinek – podle barev hry Člověče,
nezlob se, protože figurky jsou znakem dění v Pionýru pod názvem Dobrodružství na míru – nabízejícím šanci
všem naplnit své zájmy – tvoření, sport
či poznávání. Delfíni se tak učili mapové značky, vyráběli z papíru či kaštanů,
hráli různé sportovní či poznávací hry,
ale podíleli se i na přípravě dvou akcí
pro ostatní děti v Dobřanech a okolí.

DELFÍNI V AKCI

Tou první byla 13. října Drakiáda, kdy
společně s Městským kulturním střediskem přivítali nejen děti a jejich rodiče či
prarodiče, ale i víc jak 80 draků.
Byli hodnoceni draci „domácí“, ten, co
byl na obloze nejrychleji, nejvýše a nejdéle, a i drak nejmenší. Poté co draci
klesli k zemi, dostali vítězové drobnou
odměnu a děti si mohly opéct na připraveném ohníčku buřtíky. K tomu všemu hrála hudba a svítilo sluníčko, jen
větřík moc nefoukal. Kdo se nedostavil,
přišel o hodně.

Hudba hrála i v čele lampionového
průvodu, který se vydal 19. října od
nádraží městem až ke starému mostu.
Vyšel sice za světla, ale než došel na
most a než začal malý ohňostroj, byla
již tma. Dětem v kočárcích i těm starším se barevná světýlka se moc líbila,
a i když měli pořadatelé obavy z nižší
účasti vzhledem na posunutý termín
akce, nebyl úbytek „lampionů“ až tak
moc znát. Bylo jich odhadem necelých
200, a kdo lampion neměl, mohl si jej
půjčit od vedoucí Delfínů, nebo koupit
ve stánku, který byl u nádraží. Další
novinkou byl i doprovod Policie, která stavěla dopravu, aby se účastníkům
průvodu nic nestalo.
A tak za hezký zážitek je třeba poděkovat těm, co přišli, i těm, co akci připravili, Městskému kulturnímu středisku,
a těm, co pomohli, dětem z Pionýrské
skupiny v Dobřanech, Městské Policii
a dalším. 		
Libuše Nejedlá

OHLÉDNUTÍ ZA DOBŘANSKOU 50 ANEB MALÁ STATISTIKA

22. září bylo i letos dnem, kdy se vydali na pochod do okolí našeho města malí
i velcí, pěšky i na kolech, aby zdolali trasy, které si v rámci Dobřanské 50 vybrali. Počasí jim zpočátku nepřálo, mnohé
i odradilo, ale ti, co se nedali, nelitovali.
583 dětí i dospělých si vykračovalo Pohádkovým lesem hojně obsazeným nadpřirozenými bytostmi. Chvíli jsme váhali, zda
jsou někteří od Avatara nebo od Šmoulů,
ale nakonec to bylo všem jedno.
Na pěších trasách byla účast sice
slabší, ale i tak je absolvovalo celkem
69 osob. Do sedel kol se vyhouplo 72
jezdců a absolvovali trasy v délce od 30
do 70 km. Jediný stesk zazněl ohledně
stále stejných tras a na tom pořadatelé
do příště určitě zapracují.
Nakonec se i počasí umoudřilo a v cíli
jako obvykle čekaly dorazivší sportovce
krajíce chleba se sádlem a cibulí. Kdo
měl chuť, mohl si dát čaj, a kdo pohrdl, mohl se občerstvit zlatým mokem
v Modré hvězdě nebo z nabídky pivovarů na Beerfestu na náměstí.
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Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdaru naší letošní akce, zejména pekařství
Fonhauser, řeznictví Opatová i ostatním
nejmenovaným subjektům.

Budeme se těšit na vaši účast zase na
příštím ročníku Dobřanské 50.
Za KČT Dobřany
Jaroslava Marková

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ KALENDÁŘ
Pranostika: V listopadu sněžení nepoškodí osení.
-	V první polovině měsíce máme ještě
možnost vysázet to, co jsme dosud
nestihli.
-	Okrasné traviny a trvalky svážeme
do snopů. Pěnišníky a růže zalijeme
a nasteleme listovkou.
-	Průběžně sklízíme zeleninu odolnou
proti mrazu – pórek, pažitku, petrželku, růžičkovou kapustu, kadeřávek.
-	Před zamrznutím půdy vysázíme
namořený česnek.
-	Lehkým krytem zakryjeme skalku
a vytrvalé byliny.
-	Dokončíme rytí záhonů a rozvezeme
kompost. Dohnojujeme draslem,
fosforem a podle potřeby vápníme.
-	Shrabeme spadané listí, s ostatním
organickým materiálem uložíme na
velkou hromadu a lehce pohodíme
zemí. Uvnitř hromady se vytvoří
vysoká teplota, která zničí zárodky
nemocí a plevelná semena.
-	Kácíme staré nemocné stromy
a keře. Zkrátíme výhony maliníku.
-	Stříkáme broskvoně proti kadeřavosti ( + 6° C).
-	Ve skleníku půdu desinfikujeme
dusíkatým vápnem.
-	Před příchodem sněhu provedeme
celkový úklid zahrady.
Mnoho lidí si myslí, že v zimě se nedá
na zahradě nic sklízet. To je omyl! Je
několik druhů zeleniny, které dokážou
vegetovat i v mrazech. O dvou takových
si povíme.

Růžičková kapusta. Vysévá se koncem února ve skleníku či v pařeništi
a začátkem května se vysazuje na venkovní záhon. Pro jednu rodinu obvykle stačí pět až osm sazenic. V průběhu
vegetace rostliny nejen okopáváme,

přihnojujeme a zaléváme, ale také je
chráníme proti molicím, mšicím a housenkám běláska netkanou textilií. Sklizeň růžiček začíná na podzim a může
pokračovat až do nového roku.
Růžičková kapusta je bohatá na vitamíny A, C, E, obsahuje fosfor, síru, zinek, vlákninu a mnoho dalších člověku
užitečných látek. Růžičky s výhodou
přidáváme do polévek, nebo je připravujeme jako samostatný pokrm.
Kadeřávek je kadeřavá kapusta.Vlastnosti rostliny a její nároky na pěstování
jsou obdobné jako u růžičkové kapusty.
Má kratší vegetační dobu, proto s výsevem začínáme až od března do června.
Proti napadení molicí ji chráníme chemickým postřikem (Atellic 50 EC).
Ti zahrádkáři, kteří oba jmenované
druhy zeleniny pěstují, nešetří chválou.
Mnoho úspěchů přeje 			
Český svaz zahrádkářů

spěšných rostlin. Ve znalostní soutěži
byl ze správných odpovědí vylosován
pan Fiala. Obdržel sazenici vinné révy.
Výstava byla opravdovou přehlídkou
krásy a lásky zahrádkářů k přírodě
i k lidem.
Jarda Smola
Foto: Drahuše Havlová

ZAHRÁDKÁŘKY A ZAHRÁDKÁŘI
S LÁSKOU...

Také jste koncem září navštívili
zahrádkářskou výstavu ovoce, zeleniny
a květin? Byla to nádherná přehlídka
výsledků práce dobřanských zahrádkářů. Ano, zahrádkaření je životní styl,
potřeba člověka vrtat se v zemi a dobývat z ní užitek a krásu. Organizovaní
za-hrádkáři jsou přátelští a výsledky
své práce si nenechávají jen pro sebe,
ale přejí si rozdělit se o ně i s občany
našeho města. Paní Bradová, dlouholetá členka zahrádkářské organizace, přinesla na výstavu krásnou kytici květin, které s láskou vypěstovala na své
zahrádce a jimiž chtěla udělat radost
všem návštěvníkům výstavy.
Exponáty jsou zpravidla vystavovány po třech kusech od každého druhu.
Paní Klesnilová přinesla velkou krabici vlašských ořechů a řekla, že si přeje, aby i její přátelé mohli ochutnat její
úrodu. Pan Chmelo vystavoval vinný
hrozen, jehož bobule byly téměř jako
tenisové míčky, a paní Boučková vypěstovala raritní červenou řepu velkou jako
bochník chleba. Řekněte, není to vše
dostatečný důkaz lásky zahrádkářů ke
své práci a svým přátelům?
Na výstavě se sešlo celkem 250 exponátů. Největší část zaplnilo ovoce, hlavně jablka starších i nejnovějších odrůd.
Návštěvník zde také mohl vidět první
plody z dnes tak populárních sloupových jabloní, které výstavě věnoval
pan Holeček. Navíc si návštěvník mohl
zakoupit levná nasáčkovaná jablka,
med, medovinu a sazenice zdraví pro-

3. říjen 2012 se stal smutným dnem
pro dobřanské zahrádkáře.
Po těžké nemoci zemřel náhle dlouholetý
předseda MO ČZS
a skvělý člověk,

STANISLAV MALÁN.
V čele zahrádkářské organizace stál
neuvěřitelných 32 roků jako svědomitý,
spolehlivý a neúnavný organizátor,
přítel a kamarád.
Dobřanská veřejnost ho znala i jako
výpravčího a železničního odborníka.
Příteli, Stando, budeme na Tebe vděčně
vzpomínat. Moc nám chybíš.
Za všechny zahrádkáře
Výbor MO ČZS
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74. MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO

Ve dnech 28. – 29. 9. 2012 proběhl
v honitbách MS Dobřany, MS Chlumčany, MS Úherce-Zbůch, MS Útušice
a v honitbě Vysoká 74. ročník Memoriálu Karla Podhajského, jehož pořádáním byl v letošním roce pověřen ČMMJ
Oblastní myslivecký spolek Plzeň.
Záštitu nad memoriálem převzali Ing.
Petr Bendl – ministr zemědělství, Českomoravská kynologická unie, Milan
Chovanec – hejtman Plzeňského kraje, Bc. Marek Sýkora – starosta města
Dobřany.
MKP je vrcholnou mezinárodní soutěží
ohařů se zadáním titulů „Mezinárodní šampion práce“ (CACIT, res. CACIT)
a „Národní šampion práce“ (CACT, res.
CACT). Účastní se ho dvacet ohařů
a v letošním roce jich bylo 12 z České
republiky, 6 účastníků ze Slovenska,
1 z Nizozemí a 1 z Polska.
Slavnostní zahájení proběhlo na
náměstí v Dobřanech, kde slavnostní
atmosféru podpořilo myslivecké troubení trubačů z celého Plzeňského a Karlovarského kraje, kteří se pro tuto ojedinělou příležitost dali dohromady. Sbor
rozhodčích vedl vrchní rozhodčí Eduard
Martínek.
Po slavnostních proslovech následovala práce na jednotlivých stanovištích.
Samotný Memoriál proběhl v jednotlivých honitbách takto: v honitbách MS
Dobřany a MS Chlumčany bylo posuzováno velké pole. V honitbě MS ÚherceZbůch byly zkoušeny disciplíny práce ve
vodě a disciplíny malého pole. V honitbách MS Dobřany, MS Chlumčany, MS
Útušice a v honitbě Vysoká proběhly
disciplíny práce v lese.

Počasí memoriálu celkem přálo.
Páteční den byl slunečný, sobotní ranní
mlha se rozplynula a déšť začal až po
dokončení všech zkoušených disciplín.
Memoriál měl zajištěné i množství zvěře
na velkém poli, vodě.
Celkově na memoriálu uspělo 12 psů.
Vítězem 74. ročníku Memoriálu Karla Podhajského se stal pes německého
krátkosrstého ohaře Hip z Ouhelí s vůdcem Vladimírem Dufkem a zároveň získal pracovní tituly CACIT a CACT.
Velkým úspěchem je i 4. místo a II.
cena, na kterém se umístil pan Josef
Hendl s německým krátkosrstým ohařem Gary z Visálku, který i ve svých
90ti letech zvládl úspěšně absolvovat
celý memoriál a získat i ocenění nejlepší
práce ve vodě a na barvě.
Za přípravu, výbornou organizaci
a zdárný průběh celého memoriálu patří
velké poděkování pořadatelům z Mysliveckých sdružení Dobřany, Chlumčany,
Úherce-Zbůch, Útušice a honitby Vysoká. Dík také všem partnerům memoriálu za pěkné ceny a finanční podporu.
Všem vůdcům a psům, kterým se
podařilo MKP úspěšně absolvovat, gratulujeme. Těm, kterým se něco nepovedlo, patří rovněž gratulace, protože již
samotná nominace a účast na MKP je
velkou ctí a prestiží.
Velké poděkování patří městu Dobřany a zejména panu starostovi Bc. Marku Sýkorovi, který organizátorům vyšel
velice vstříc hlavně propůjčením náměstí ke slavnostnímu zahájení. Věříme, že
všichni účastníci si odváželi z memoriálu pěkné zážitky.
PhDr. Iva Gregorová, PhD.

DO ŠLOVIC SE VRACÍ
PRAVIDELNÉ HODINY TANCE
Od 1. 11. 2012 můžete v nově
zřízeném volnočasovém centru
Šlovice opět navštěvovat
hodiny tance v rytmu Latinské
Ameriky s přesným názvem
Touch Dance.

Co si představit pod názvem Touch
Dance?
Touch Dance je ideální pro všechny
tzv. průzkumníky tanečních stylů. Jsou
to všechny taneční styly, co známe,
dohromady.
Nejvíce si na mých hodinách zatančíte
Sambu, Salsu, Cha Chu, Cumbii,
Reggaeton, Orient, Hip Hop, Street
Dance a Aerobic. (Znalkyně tance
a aerobního cvičení myslí správně,
že je tento styl velmi podobný Zumbě
Fitness.)
Při tanci se zaměříme na sebe
samotné a naším cílem by mělo být
ukázat své pocity, odrazit je do svého
výrazu a těla. Nejde o to naučit se
kroky, jde o to se odreagovat, pořádně
se zpotit, zasmát a zapomenout
na každodenní starosti. Stud není
rozhodně zapotřebí!!!!
Cílem je na hodinku naprosto vypnout
naši stále něčím zaměstnanou hlavu.
Pravidelná dávka párty se rozjíždí
od listopadu (kromě Vstiše - úterý
od 19.00 hod v tělocvičně bývalé ZŠ
a Chlumčan - neděle od 19.00 hod
v tělocvičně ZŠ) i ve Šlovicích, a to
každý čtvrtek od 19.00 hod.
Těším se na Vás všechny !!!!
Bára Vlčková, lektorka Touch Dancu
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Po výlovu Dolní Kotynky 22. 9. byla
nasazena do řeky po delší době zase
slušnější ryba. Zhruba 1/3 nasazených
kaprů měla mezi 25 – 35 cm, 1/3 mezi
35 – 40 cm a 1/3 mezi 40 – 45 cm. Po
nasazení řeka viditelně ožila. Zaprvé
přítomností většího počtu rybářů, kteří se po letošním málo úspěšném roce
snažili ulovit nějakého kapříka, hlavně
ale bylo vidět občasné zavlnění hladiny anebo i vyhoupnout se rybu. Druhý den po nasazení jsem chytil několik kaprů, jednoho dokonce 47 cm.
Další dni přišly záběry jen ráno nebo
až k večeru a za tmy. Setkal jsem se
s rybáři, kteří reptali, že nemohou nic

RYBÁŘI

několik dětí je pro jednoho nad lidské
síly. Když jsme před klubovnou učili
děti nahazovat na cíl a na dálku, tak
jsme nestíhali. Každou chvíli vytvořil
někdo na prutu nádherný chuchvalec
vlasce a my nestačili rozmotávat. Často nezbylo než tu šmodrchanici uříznout a udici znovu navázat. Proto jsme
s povděkem přijali nabídku p. Davida
Šefla, že by pracoval v dětském kroužku s p. Skalou. Abychom děti nenudili
jen probíráním řádů a teorií, vzali jsme
je dvakrát na řeku mezi mosty, aby si
mohly vyzkoušet rybaření v praxi. Dorazilo asi 8 – 10 dětí a bylo to jako hlídat
pytel blech. Ti starší již dokázali naho-

dit sami, těm menším jsme museli ukázat, jak se napichuje nástraha a pomoci s nahozením. Přestože děti hlučely
a dupaly jako stádo hříbat, podařilo se
ulovit několik ryb a mohli se všichni
podívat, jak vypadá hrouzek, plotice,
ouklej, podoustev, jelec-jesen a okoun.
Dostal jsem na starost Barušku
Adamcovou, která se přiznala, že ještě
nechytala. Poprvé měla rybářský prut
v ruce na biotopu Kotynka, kde jsme
na Dni dětí předváděli rybolovnou techniku. Zalíbilo se jí to tak, že se přihlásila do rybářského kroužku. Protože
ještě není členem ČRS, a nemá tudíž
povolenku, půjčil jsem jí jeden svůj
prut, což řády povolují. Ukázal jsem jí
i dalším, jak nahodit a provnadit místo
lovu trochou strouhanky s vodou. Hned
se dostavil záběr a chytil jsem hrouzka. Nechal jsem ji rybku vytáhnout
a znovu jsme nahodili. Protože jsem se
musel věnovat i dalším dětem, nechal
jsem Barušku u prutů samotnou. Sotva jsem udělal pár kroků, už volala,
že má rybičku. Honem zpátky, rybku
vyháknout a znovu nahodit. A za chvíli chytila další a další. Celkem asi osm
rybek, takže to „natřela“ i zkušenějším
klukům. Výbor naší MO vyšel kroužku
vstříc a umožnil dětem zachytat si i na
Horní Kotynce. I tady Baruška sama
chytila kapra. Úlovek měli skoro všichni a mohli si tak vyzkoušet, jak chutná
povodit si na udici větší rybu. A výsledek? Další nové přihlášky do rybářského kroužku.
Vladislav Šefl

chytit. Když jsem se díval, na co chytají, vůbec jsem se nedivil. Silný vlasec,
olovo jako nehet od palce, háčky jako
na žraloka. K tomu splávek jako pěst
nebo těžké čihátko mezi očky. To je tak
na léto a na ryby od 5 kg a výše. Kapříci
1 – 1,5 kg chtějí menší nástrahu, a to ji
často nejdříve chvíli ochutnávají, poťukávají a popojíždí, než pořádně zaberou. S podzimem a blížící se zimou jsou
pak ještě opatrnější a záběry jemnější.
Po prvních mrazících na přelomu září
a října kapříci přestali brát, tak jsem
se přeorientoval na štiky. Září a říjen je
na ně nejlepší doba. Několik jsem jich
chytil, ale nic většího, mezi 55 – 60 cm.
Dost menších jsem zase pustil zpátky.
V září a říjnu jsem také několikrát
vypomáhal vedoucím našeho dětského rybářského kroužku. Zpočátku ho
vedl p. Zdeněk Skala sám. Vloni jsem
se byl ze zvědavosti na kroužek asi dvakrát podívat a zjistil jsem, že zvládnout
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KLUBU ECHO PRO DĚTI
A MLÁDEŽ V DOBŘANECH

Ve středu 24. září v odpoledních hodinách proběhl v Klubu Echo v Dobřanech
Den otevřených dveří. Pro veřejnost
a potencionální zájemce to byla jedinečná příležitost, jak se seznámit s nabízenou službou, a zároveň si vše, včetně
vybavení klubu, vyzkoušet. Pro návštěvníky byla připravená výstava výrobků a fotografií z akcí Klubu, výtvarný
workshop, pro sportovněji založené turnaj ve stolním fotbálku a tečkou nakonec bylo sprejování.
O turnaj ve stolním fotbálku byl velký
zájem, všichni si užili hru a tři nejlepší
dvojice byly odměněny sladkou výhrou,
ale ani ostatní zúčastnění nepřišli
zkrátka. V rámci výtvarného workshopu si mohli návštěvníci vyrobit panáčky z drátků a vlnek tzv. kofoláčky, kteří

měli velký úspěch, zvířátka z bambulek,
loutky z ponožek nebo náramky z korálků a bavlnek. Kdo zrovna nehrál fotbálek nebo netvořil, si mohl zahrát stolní
tenis nebo využít dalšího vybavení klubu jako jsou klávesy či počítače. Závěrečné sprejování na zdi Klubu všechny
opravdu bavilo, protože měli volnou
ruku a mohli vytvářet nápisy a obrázky
podle své fantazie.
Po celou dobu akce byly příchozím
k dispozici pracovnice Klubu, které
zodpovídaly na všechny otázky a celou
akcí provázely. Dne otevřených dveří se
zúčastnilo cca 30 lidí. Celá akce se velmi
vydařila a doufáme, že se sejdeme znovu
za rok, možná ještě s hojnější účastí.
Za Klub Echo pro děti a mládež
Bc. Barbora Vladyková

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
S KLUBEM ECHO

25. 9. 2012 se od 15.00 hodin uskutečnil na stadiónu pod nádražím turnaj
ve vybíjené, který organizovaly pro děti
a mládež ve věku od 6 do 26 let z Dobřan
a okolí pracovnice Klubu Echo. Všichni,
kdo si přišli zahrát vybíjenou, si užili velkou legraci. Pro nejlepší tým byly připravené i drobné ceny v podobě sladkostí.
Ti, kteří nechtěli zrovna hrát vybíjenou,
si mohli vybrat z celé řady jiných sportovních aktivit (pétangue, badminton,
kroket, frisbee, hry s padákem, basketbal). Pracovnice Klubu Echo se snaží
těmito venkovními aktivitami uživatelům Klubu i ostatním dětem a mládeži
z Dobřan ukázat, že můžou trávit volný
čas i aktivně a smysluplně a nejen vysedáváním před počítačem. Ti často neumí
komunikovat s vrstevníky „face to face“,
protože jejich jediný způsob komunikace je mnohdy pouze přes sociální sítě.
Kolektivními hrami se učí navázat kontakt a spolupracovat s ostatními v týmu.
Děti mají také jedinečnou možnost
seznámit se tímto způsobem s pracovnicemi Klubu a Klubem samotným.
Doufáme, že v brzké době turnaj zopakujeme, pokud nám to počasí dovolí.
Hojná účast na této akci nám udělala
radost. Při sportovních aktivitách se
všechny děti bavily, což pro nás je nejlepší odměna.
Turnaj ve vybíjené byl realizován díky
projektu Aktivně proti nudě, podpořeném
v rámci Dotačního programu Plzeňského
kraje – Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce 2012.
Za Klub Echo pro děti a mládež
Bc. Adéla Kulhánková
Další podrobnosti o Klubu Echo
můžete najít na www.diakoniezapad.cz
nebo na facebook.com Klub Echo

MARTIŇÁK
10. PRACOVNÍ DOPOLEDNE
v sobotu 17. 11. 2012
od 9.00 hodin u kapličky
s sebou:
	Dospělí: pracovní rukavice a nástroje potřebné k výřezu náletových dřevin
	Děti – pevné (kožené) rukavice k uklízení větví
	Všichni: svačinu a pití, příp. uzeniny k opečení na ohni (po práci)
Další informace: P. Krákora 725 362 448, J. Dlouhá 736 669 426, J. Šedivý 607 607 511.
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ZPRÁVY Z DOBŘANSKÉ FARNOSTI
„TRADIČNÍ“ MŠE SVATÁ
V DOBŘANECH

Na svátek Sedmibolestné Panny
Marie, 16. září 2012 v 11 hodin, byla
v kostele sv. Víta obětována mše svatá
v „tradičním“ římském ritu, poprvé po
42 letech. V tomto ritu se sloužilo od
počátku církve s nepatrnými a pozvolnými změnami až do roku 1970, kdy
byl zaveden tzv. Nový mešní řád. Nadále
pak se mohli katolíci modlit tak, jak se
vždy modlili, jen s výslovným dovolením
biskupů. Jelikož takováto dovolení byla
udělována velmi zřídka a s nevolí, většina mladších lidí nikdy v životě neviděla
mši v té podobě, v jaké se jí účastnili
jejich předkové.
Dne 7. července 2007 papež Benedikt
XVI. vydal motu proprio Summorum
pontificum (vlastně jakýsi druh církevního zákona) a umožnil, aby se mše
svatá sloužila tak, jak bylo dříve obvyklé, kdykoli o to bude žádáno, bez komlikovaných procedur a dovolení.

O tom, jak právě na něm je patrné, že
špatný příklad nedobrých lidí, s nimiž
se setkal, ho neodvedl od dobra, víry
a následování Krista, ale naopak ho přivedl k většímu a statečnému úsilí o dobro, k hlubším úvahám o Bohu a k horlivějšímu následování Krista. Toto téma
je stále aktuální i dnes. Se špatnými
příklady různých lidí a se zlem v nejrůznější podobě se setkáváme každodenně.
Podle příkladu sv. Bruna bychom jim
neměli podléhat, ale tím více se snažit
o to, co je dobré.

sedmdesát hřiven stříbra. Premonstráti
tu byli až do roku 1995. Jedině za třicetilelé války roku 1632 a za socialismu
v letech 1959 – 1970 a 1976 – 1990 byli
na dobřanské faře kněží, kteří nebyli
členy premonstrátského řádu. Poslední
tepelský premonstrát, který byl v Dobřanech farářem do roku 1995, je nyní
už čtyřiaosmdesátiletý P. Pius Josef
Peterka O. Praem, jenž žije v Kněžském
domově v Českých Budějovicích. Rovněž
dodnes v Dobřanech vzpomínaný a také
již čtyřiaosmdesátiletý dobřanský farář
z let 1970 až 1976, tepelský premonstrát P. Hugo Josef Pitel O. Praem, žije
v jižních Čechách v Domově sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. Do budoucna
by bylo dobré, aby byly opět navázány
vztahy mezi farností či lépe mezi městem a klášterem v Teplé, kde byl loňského roku zvolen opatem křimický rodák
J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz.
Rudolf Eisenhammer

DOBŘANY BEZ FARÁŘE

„Co bylo posvátné pro předcházející
generace, zůstává posvátným a velkým
i pro nás, a nemůže být znenadání zcela zakázáno, nebo dokonce pokládáno
za škodlivé.“ Tato slova papeže potěšila mnoho katolíků na celém světě. Díky
vstřícnému gestu samotného papeže
mohla být i zpívaná mše svatá 16. září
v Dobřanech. S dovolením místního
faráře, P. Mgr. Prokopa Jana Bahníka
OP, ji sloužil P. Mgr. Antonín Damián
Nohejl OP III z Plzně. Při této mši svaté
zpíval sbor pod vedením slečny Terezy
Matějkové latinské ordinárium a české
barokní a renesanční písně.
Je plánováno, že „tradiční“ mše svatá
bude v Dobřanech každou první sobotu
v měsíci v devět hodin dopoledne. A tak
se již uskutečnila druhá takováto mše
na svátek svatého Bruna, první sobotu
v říjnu. Tato mše byla s lidovým zpěvem,
který doprovázela na elektronické varhany paní Blanka Machová. Některým
místním katolíkům dobře známý a oblíbený kazatel a zpovědník, P. Antonín
Damián Nohejl, kázal tentokrát přede
mší svatou o svatém Brunovi, profesorovi, zakladateli Kartuziánského řádu.

31. října 2012 ukončil své šestnáctileté působení v dobřanské farnosti farář
P. Mgr. Prokop Jan Bahník OP. Jelikož
Plzeňská diecéze nemá jiného kněze,
který by mohl být v Dobřanech farářem, budou sem dojíždět kněží ze Soukromého sdružení křesťanů Koinonia
Jan Křtitel z Litic. Dobřany jsou druhé
největší město v okrese Plzeň-jih a také
druhé největší město v bezprostředním
okolí Plzně. Jen v samotných Dobřanech je 62 katolíků, kteří se pravidelněji
účastní církevního života a mnoho těch,
kdo jsou sice pokřtěni, ale své náboženské zájmy projevují jen sporadicky. Do
dobřanské farnosti dále patří Hoříkovice, Chotěšov, Losina, Mantov, Nová Ves,
Týnec, Vodní Újezd a Vstiš, což představuje téměř deset tisíc obyvatel. Absence
faráře v tak velkém městě je tedy určitě
jev nenormální. Zástupci města mají
velký zájem na tom, aby v Dobřanech
byl farář. V tom smyslu už pan starosta jednal s generálním vikářem (což je
vlastně zástupce biskupa) Msgre. Josefem Žákem, který přislíbil, že do Velikonoc, nebo nejpozději prázdnin příštího roku má do Dobřan nastoupit nový
farář. Tak lze doufat, že tento nenormální jev, že jsou Dobřany bez faráře,
v dohledné době skončí. Naposledy byla
dobřanská farnost bez faráře před téměř
čtyřmi sty lety. V Dobřanech působili premonstráti z tepelského kláštera
od roku 1272, kdy koupil s povolením
papeže podací právo ke zdejším kostelům chotěšovský probošt Miroslav za

První přednáška z cyklu
Křesťanská rodina

Rodičovství jako oběť
V úterý 27. listopadu 2012
v 18.00 hodin se uskuteční v Městském kulturním centru vedle kostela
svatého Víta v Dobřanech na náměstí přednáška na téma Rodičovství
jako oběť.
Přednášce bude předcházet v 17.00
hodin votivní mše svatá ke cti svatého Josefa v kostele sv. Víta. Tuto
mši svatou bude celebrovat dobřanský rodák, P. Mgr. Petr Řezáč, řečený Človíček, který je nyní farářem ve
Žluticích. Bude to vlastně první mše
svatá, kterou bude sloužit ve své
domovské farnosti.
Bližší informace jsou poskytovány
na tel. 776 221 851.

strana 19

OHLÉDNUTÍ ZA DESETI LETY SPOLUPRÁCE BREŽICE A DOBŘANY
DOBŘANY SE VELMI ÚSPĚŠNĚ PREZENTOVALY V PARTNERSKÝCH BREŽICÍCH!

Již deset let uplynulo od podpisu
partnerské smlouvy mezi naším městem a městem (ve slovinštině občinou)
Brežice, která se nachází v oblasti
termálních lázní ve Slovinsku v těsné
blízkosti chorvatských hranic. Je nutné zdůraznit, že nejprve mezi sebou
partnerství navázaly základní umělecké (hudební) školy z obou měst, a až
poté se začaly přátelit také obě městské samosprávy. Od té doby se s letitou pravidelností delegace složené ze
zástupců měst a především hudebních
a základních škol setkávají dvakrát
do roka. Nejinak tomu bylo i letos.
V květnu přijeli slovinští přátelé k nám
do Dobřan, kde pro ně byl připraven
bohatý doprovodný program k oslavám 10. výročí včetně výletu do Prahy
s úchvatným společným koncertem tří
hudebních škol. Na oplátku pak byla
delegace města Dobřany v čele se starostou a místostarostkou společně se
Základní uměleckou školou J. S. Bacha
na konci října pozvána panem starostou (slovinsky župan) Ivanem Molanem
do Brežic.

Město Brežice pořádalo třídenní veletrh tradičních regionálních potravin
a našemu městu nabídlo v souvislosti s desetiletým partnerstvím možnost
vlastní prezentace včetně představení
dobřanských produktů v rámci veletrhu. Dobřany této nabídky využily a vyjma prezentace samotného města zajištěné Městským kulturním a informačním
střediskem také veřejnosti ve Slovinsku
prezentovaly dobřanské pivo a pálenku
z pivovaru Modrá hvězda, pečivo včetně
koláčů z dobřanské pekárny, klobásy
z dobřanského Řeznictví a uzenářství
Terelmeš a koláče a koláčky z cukrárny
U Kaple. Aby široká veřejnost obyvatel
z Brežic blíže poznala naše město, byl
připraven speciální prezentační materiál ve slovinském jazyce. Stánek města
Dobřany a produktů dobřanských podnikatelů opravdu zaujal! Hned od zahájení veletrhu ze strany starostů obou
měst a ministra zemědělství Slovinské
republiky se u dobřanského prezentač-
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ního stánku začala tvořit fronta, protože i díky společné propagaci chtěla
velká část návštěvníků veletrhu ochutnat „češko pivo“, chléb (kruh) či koláč
(pita).☺ Dobřanské regionální produkty velmi pochválil i slovinský ministr
zemědělství. Delegace města opustila
veletrh, aby dále pokračovala v programu připraveném zástupci města Brežic.
Navštívila radnici, kde byla seznámena
s chodem města a úřadu včetně všech
jeho šesti odborů, vedoucích pracovníků a jejich podřízených. Oba starostové
u příležitosti 10 let partnerství v malém
parku u radnice vysadili společný
strom přátelství. Následovala prohlídka moderní architektonicky i vnitřně
vybavené městské knihovny, kdy se
při vstupu všem zatajil dech z jejího
prostorového řešení. Následovala návštěva nově zrekonstruované všeobecné
nemocnice a také prohlídka hasičské
zbrojnice, kdy společná diskuze mezi
zástupci hasičů obou měst vyvrcholila
tím, že dobřanští hasiči vyzvali hasiče
z Brežic k partnerské spolupráci, a ti
se jí rozhodně nebránili. Po návratu
delegace zpět na probíhající veletrh
již zde v rámci doprovodného programu vystupovaly děti z naší úspěšné
Základní umělecké školy, konkrétně
lidová muzika Vozembach. Po skončení prvního veletržního dne se u příležitosti 10 let partnerství ve velkém
rytířském sále historického brežického
hradu uskutečnil slavnostní koncert
právě naší hudební školy včetně projevu pana ředitele školy Jana Vozára
ve slovinském jazyce. Samotný koncert
ve zcela zaplněném sále byl ze strany
slovinské veřejnosti výborně hodnocen,
o čemž svědčil dlouhotrvající potlesk
po každém vystoupení.
Vrcholnou reprezentační akcí pak
bylo slavnostní veřejné zasedání Městské rady Brežic opět v rytířském sále
hradu za účasti zástupců slovinské
vlády a řady významných hostů, kde
kromě bilančního projevu starosty
města Brežice byla udělována ocenění
významným osobám a podnikatelům,
kteří jsou prospěšní pro rozvoj města
či jej jinak reprezentují. Část programu
byla věnována právě partnerství našich
měst a kromě opět skvělého vystoupení lidové muziky Vozembach byl z mé
strany přednesen projev k občanům
města Brežice ve slovinském jazyce, ve
kterém jsem si dovolil především poděkovat za 10 let partnerství a vzpomenout všechny významné osoby, jež se
o partnerství zasloužily. Spolu s panem

starostou města Brežice Ivanem Molanem jsme si pak vzájemně předali prapory obou měst.
Na závěr veletrhu v neděli dopoledne
pořádalo město Brežice mezinárodní
soutěž ve vaření „starostovského“ guláše, kterého se kromě Brežic a Dobřan
zúčastnila další čtyři města ze Slovinska a město Brdovec z Chorvatska.
Vše se odehrávalo za účasti veřejnosti. Guláš vařily tříčlenné týmy vždy se
starostou města v čele. Poctivý český
guláš z hovězího masa podlitý pivem
a zahuštěný chlebem zvítězil na plné
čáře a byl odbornou porotou, vedenou
profesionálním kuchařem, vyhlášen
jako nejlepší. To, že byl guláš opravdu
dobrý, dokazovala i rychlost, s jakou se
po něm zaprášilo. Dobřanský guláš byl
snědený přítomnými obyvateli města
Brežice během patnácti minut! ☺
Celkově byla partnerská návštěva
velmi úspěšná, kromě nově navázané
potenciální budoucí spolupráce hasičů
a městské knihovny, pokračující spolupráce obou škol včetně spolupráce
základních škol v projektech hrazených
z prostředků Evropské unie a zárodku
budoucí spolupráce samotných měst
na projektech kofinancovaných z EU
byla neméně důležitá i velmi výrazná
prezentace města Dobřany u široké
veřejnosti obyvatel Brežic.

Poděkování patří všem, kteří naše
město reprezentovali a kteří se podíleli na přípravě a zajištění partnerské
návštěvy. Zvláště bych chtěl jménem
města Dobřany poděkovat majitelům
výše zmíněných podnikatelských subjektů působících v Dobřanech, kteří
podpořili prezentaci našeho města na
veletrhu tradičních regionálních potravin v Brežicích, zejména pánům Kozlerovi, Fonhauserovi a Terelmešovi. České produkty, prezentace města a naší
Základní umělecké školy zanechaly ve
slovinských Brežicích opravdu velmi
dobrý a hluboký dojem.
Marek Sýkora
starosta města

OHLÉDNUTÍ ZA DESETI LETY SPOLUPRÁCE BREŽICE A DOBŘANY
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SPORT
TJ SNACK DOBŘANY
– EXTRALIGA ML. DOROSTU

TJ SNACK DOBŘANY - 1. NHBL
- ZÁPAD, MUŽI

Střídavě oblačno, tak by asi znělo
prozatimní vystoupení v úvodních zápasech na podzim. Dobřanští Šneci v 5.
kole doma porazili Suchdol n. Lužnicí,
když vyrovnali v poslední vteřině zápasu
a v nájezdech pak získali druhý bonusový bod, načež v dalším domácím utkání hladce podlehli K. Varům v poměru
1:7. Reparát složili hned o týden později
v derby proti plzeňským Liticím výhrou
6:3 a drží si tak příčky okupující prostředek 2. nejvyšší soutěže v ČR.

Pozitivem zůstává snaha dávat prostor úspěšným mladším dorostencům,
kteří doposud vévodí extralize. Trenér
Petr Chvojka se nebojí využít tyto talenty i v důležitých fázích zápasů, což je
pro všechny obrovská škola! (SLE)
1. NHbL - ZÁPAD 2012 - 2013
Základní část
Tým
1. CSKA K. Vary
2. KOVO Praha
3. Ďáblové Praha
4. Suchdol n./L.
5. Nové Strašecí
6. Snack Dobřany
7. Tatran Třemošná
8. Plzeň-Litice
9. HBC Hostivař
10. ALPIQ Kladno B
11. Tygři M. Boleslav

Z
8
7
7
8
7
7
7
8
7
7
7

skore
36:23
33:19
20:21
21:25
26:22
21:23
24:22
26:29
16:19
13:19
13:27

B
18
16
13
13
12
11
10
10
9
5
3

Naši mladíci si vedou v extralize famózně, neboť z devíti zápasů neztratili ani
bod a zaslouženě této soutěži vévodí. Zde
se projevuje letitá práce a souhra, neboť
někteří jsou pospolu už téměř 5 let. Kádr
se v létě vhodně doplnil a tým šlape.

1. HBC Škoda Plzeň

3

3

0

0 0

45:2

9

2. TJ Snack Dobřany

3

3

0

0 0

20:1

9
7

3. HBC Plzeň-Litice

3

2

0

1 0

22:3

4. TJ Tatran Třemošná

4

1

1

1 1

20:10 6

5. HC Buldoci Stříbro

4

1

1

0 2

19:19 5

6. TJ 1. LHC Kralovice

5

0

1

0 4

6:62

2

7. SK HBC CSKA K. Vary 4

0

0

1 3

3:38

1

NEVIDITELNÍ, PŘESTO
NEPOSTRADATELNÍ!

Lidé, kteří stáli a stojí u zrodu novodobé hokejbalové mládeže v Dobřanech,
odvádí mnohdy nevděčnou a nedoceněnou práci. Tak už to ale chodívá... Kluci, dík a jen tak dále!
I zde se pracuje na návaznosti do
budoucna a tým pravidelně doplňují
předem určení starší žáci. Poslední dvě
výhry se dvěma týmy z Pardubic (se Svítkovem 9:3 a s Autosklem 4:2) potvrdily,
že nastolená cesta je správná. (SLE)

EXTRALIGA MD 2012 - 2013
Základní část
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Snack Dobřany
ALPIQ Kladno
HBC Škoda Plzeň
Pento Most
Jihlava
Autosklo PCE
Elba DDM Ústí
KOVO Praha
H. Králové
Svítkov Stars Pce
HBC Hostivař
Letohrad

Z
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
9

skore
65:23
52:18
55:24
42:34
28:32
24:20
26:36
15:30
29:38
22:54
16:36
16:45

B
27
24
20
18
13
12
11
11
10
5
4
4

ŽÁCI TJ SNACK BEZ ZAVÁHÁNÍ

Zatím bez zaváhání si vedou žáci TJ
Snack Dobřany. V úvodních třech utkáních soutěže deklasovali nejprve Karlovy Vary 1:7, poté Kralovice 0:11 a na
závěr Třemošnou 0:2. Tyto výsledky
byly velmi příjemným zjištěním, že další
dorůstající generace je schopna sehrát
dobré zápasy a porovnat se s nejlepšími
kluby regionu. (LO)
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MČR SŽ - ČECHY JIH. ZÁPAD 2012 - 2013
- skupina Západ
Tým
Z V VP R P skore B

Na snímku zleva stojí: Bohouš Havránek - trenér 2008 - 9 finále MČR ml. žáků
v Karviné, Vašek Kydlíček - klubové
občerstvení, Jarda Poláček - letitá persóna dobřanského hokejbalu ve všech směrech, dole v podřepu: Jarda Voler - dobrá duše celého hokejbalu v Dobřanech
a populární Míra Sikyta alias DJ Šelma
s bombastickými hudebními songy. Dále
pak mladíci ,,Kubajs a Oťas“ - oba prošli rukama Bohouše Havránka a Jardy
Volera právě v již zmiňované Karviné!                 
Za oddíl hokejbalu Václav Šlehofer

SPORT
BOJ O EXTRALIGU PODRUHÉ
Téměř na den přesně před rokem
bojoval v Národní lize čtyřčlenných družstev v silovém trojboji tým
TJ Dobřany A o medailové umístění
a postup do Extraligy. Vinou technické
chyby jednoho ze závodníků při druhé disciplíně trojboje tehdy dobřanské
áčko skončilo „až“ na 4. místě. Historicky poprvé tehdy nastoupily dva týmy
z Dobřan; družstvo B skončilo před
rokem na 8. místě.
Letošní ročník stejné soutěže znamenal pro dobřanský silový trojboj novou
příležitost bojovat o pozice na stupních
vítězů a postup do nejvyšší domácí
soutěže družstev. V sobotu 29. září se
v Sokolově prvně v historii představily dokonce tři týmy TJ Dobřany: A, B
a C! Ani napodruhé ale boj o Extraligu
neskončil pro siláky z Dobřan úspěšně.
Jeden z borců týmu A nezvládl hned
úvodní disciplínu trojboje, dřep s činkou, nezapsal ani jeden platný pokus
a tým tím ztratil cca 165 bodů, které se
mu v tak kvalitně obsazené soutěži už
nepovedlo dohnat. Družstvo Dobřany
A (složení: Coufal, Grznár, Vachulka
a Svoboda) nakonec obsadilo 5. místo, družstvo Dobřany B (Majer, Petrůj,
Verbič a Weinfurt) 8. místo a Dobřany
C (Urban, Zazvonilová, Kavka a Kaas)
skončily na 12. místě.
I přes neúspěšný útok na postup
zaznamenali dobřanští siloví trojbojaři
několik znamenitých výkonů. Především je třeba zmínit naše dva dorostence, kteří překonali stávající dorostenecké rekordy ČR! Novým držitelem
rekordu ČR mezi dorostenci do 74 kg
v mrtvém tahu je nyní Lukáš Petrůj
s výkonem 216 kg. A novým držitelem
rekordu ČR mezi dorostenci do 120 kg
v benčpresu je Tomáš Svoboda s výkonem 171 kg. Na soutěži padly ještě
další dva rekordy ČR; jeden juniorský
a druhý v kategorii veteránů. Za zmínku jistě stojí i 300 kg v mrtvém tahu
Jana Vachulky nebo benčpres 190 kg
nováčka Michala Majera.
Dobře si ovšem vedli všichni závodníci v barvách Dobřan a poděkování patří
také těm z nich, kteří šli soutěžit krátce po nemoci, s nedoléčeným zraněním
nebo jen pár týdnů po operaci. Bezpochyby přispěli k tomu, že Dobřany opět
potvrdily své postavení na „mapě silového trojboje v ČR“.
PK

Dobřanští závodníci a pomocníci

CELOSTÁTNÍ TENISOVÝ TURNAJ DOROSTENCŮ

Ve dnech 28. a 29. září 2012 se v areálu nových tenisových hal v Dobřanech se
speciálním povrchem Plexicushion Prestiže /na stejném povrchu se hraje Australien Open/ konal první ročník Celostátního tenisového turnaje dorostenců.
V kategorii dvouher zvítězil Jindřich
Černoch (Lokomotiva Plzeň), 2. místo
obsadil domácí Milan Kokoška, na 3.
a 4. místě skončili Jan Tocik (TCG Karlovy Vary) a Lukáš Pešta (TK Škoda Plzeň
o.s.).
V kategorii dvouher dívek vybojovala
první místo dorostenka Lucie Züglerová

(TK Slavia Plzeň), na 2. místě skončila
Dagmar Kaljkovičová (TCG Karlovy Vary),
o 3. a 4. místo se dělí Marcela Voráčková
(LTK Klatovy) a Karolína Šloufová (Sokol
Nepomuk).
V kategorii čtyřher dorostenců se nejlépe umístili Pavel Stadler s Jindřichem
Černochem a v kategorii čtyřher dorostenek zvítězila dvojce Lucie Züglerová
– Eliška Poláčková.
Celý turnaj byl podpořen Grantovým
dotačním titulem města Dobřany, za což
vedení tenisového oddílu velmi děkuje.
-rb-

strana 23

SPORT
BADMINTON

V sobotu 13. 10. pořádal náš oddíl
badmintonu TJ Dobřany první turnaj
mládeže v kategorii do 13 let, jednalo se
o turnaj Západočeské oblasti s kvalifikací na celorepublikový turnaj, který se
koná v Benátkách nad Jizerou. Účast na
turnaji byla poměrně vysoká, přihlásilo
se 13 dívek a 26 chlapců ze sedmi západočeských oddílů (TJ Sokol Doubravka,
USK Plzeň, BKV Plzeň, Jiskra Nejdek,
Keramika Chlumčany, TJ Bílá Hora
a TJ Dobřany). Za náš oddíl nastoupili
mladší žáci Tereza Černá, Martin Linda,
Ctirad Kučera, Tomáš Blažek a Václav
Jánský. Soutěžilo se jako již tradičně
ve všech disciplinách (smíšená čtyřhra,
dvouhra chlapců, dvouhra dívek, čtyřhra chlapců a čtyřhra dívek). Všichni naši
hráči se nenechali zahanbit, někteří
dosáhli velmi pěkných výsledků a obsadili přední pozice: Martin Linda získal
1. místo ve dvouhře chlapců a Tereza
Černá obsadila ve dvouhře dívek krásné 2. místo, oba se tak kvalifikovali na
celorepublikový turnaj. Další vybojovaná umístění jen potvrdila dobrou úroveň našeho oddílu (Martin Linda spolu
s Terezou Černou - 2. místo ve smíšené
čtyřhře, Tereza Černá a Martina Šmídová z BKV Plzeň rovněž 2. místo ve čtyřhře dívek a Ctirad Kučera s Martinem
Lindou - 3. místo ve čtyřhře chlapců).
Díky hojné účasti se turnaj protáhl
až do pozdně odpoledních hodin, ale
výsledky našich hráčů za to stály. Je
to slibný začátek letošní sezony a my
pevně doufáme, že se nám stejně dobře
povede nejen na celorepublikovém turnaji, ale i v celé sezóně.
Za oddíl badmintonu TJ Dobřany
Zdeněk Linda

CELOSTÁTNÍ TENISOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ

Ve dnech 8. a 9. září 2012 uspořádal
tenisový oddíl TJ Dobřany Celostátní
tenisový turnaj starších žáků O pohár
starosty města Dobřan na tenisových
kurtech v areálu „Džungle“ v Dobřanech. Turnaje se zúčastnilo celkem 25
tenistů.
V kategorii dvouher starších žáků
zvítězil Martin Škopek (TK Slavia
Plzeň), 2. místo patří Marku Petráskovi (Lokomotiva Plzeň), o 3. a 4. místo se dělí Miroslav Masár (Tenisklub
Cheb) a Daniel Bukovjan (Tenisklub
Cheb).
V kategorii dvouher starších žákyň
obsadila první místo Veronika Zíková
(TK Slavia Plzeň), na 2. místě je Tere-

za Haberová (TK Slavia Plzeň), 3. a 4.
místo vybojovaly Tereza Seidlerová
(TK Kaznějov) a Simona Valdmanová
(Tenis klub Nýrsko).
V kategorii čtyřher starších žáků se
nejlépe umístili Marek Petrásek s Martinem Škopkem a v kategorii čtyřher
starších žákyň zvítězila dvojce Veronika Zíková – Terezie Voráčková.
Celý turnaj byl pořádán za finanční
podpory města Dobřany, za což vedení
tenisového oddílu velmi děkuje. Poděkování patří i všem zúčastněným hráčům a panu místostarostovi Martinu
Sobotkovi, který celý turnaj zahajoval.
-rb-

Restaurace Scéna

umístěná v bývalých kasárnách vedle
kina „Káčko“ vás zve

v sobotu 17. listopadu 2012
od 20:00 hodin
na

ZPÍVANOU
s kapelou CUMPÁNI
www.cumpani.cz
www.restaurace-scena.cz
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SPORT
POSLEDNÍ PÉTANQUOVÝ TURNAJ V TOMTO ROCE

Turnaj s názvem „Tournoi ď amis –
turnaj přátel“ uspořádal Pétanque klub
Dobřany pro své členy, jejich rodinné
příslušníky a všechny, kteří v tomto roce
drželi klubu palce a jakýmkoli způsobem mu pomáhali. Turnaj, kde se spoluhráči k sobě do dvojice losovali - vždy
muž a žena, přinesl plno pohody. Hrálo
se sice o pořadí, ale bez jakékoli urputnosti a snahy vyhrát za každou cenu.
Muži se předháněli v galantnosti a ženy
jim za to nešetřily chválou. A tak po hře
ve skupinách se soutěžící rozdělili na
malý turnaj a na finále turnaje hlavního
kde třetí místo obsadila dvojice Zdena
Dubanová a Rudla Rieckel. Druzí byli
Ivana Korandová a Bohouš Kuba. Cenu
pro vítěze si pak odnesli Miluška Šulcová a Zdeněk Duban. Pohodu celého dne
pak umocnilo pečené prasátko a dobré
pivíčko. Hřiště klubu však neosiří, podle počasí budou otevřena i pro veřejnost
vždy v neděli od 17 hodin.
Zdeněk Duban

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODDÍLŮ TJ DOBŘANY
Badminton
Tréninky každé úterý a pátek od 17.00
do 19.00 hod.
Trenéři:
Ing. Josef Malý, tel.: 605 966 701
Zdenek Linda, tel.: 606 542 891

Florbal
Kontaktní osoba: Mgr. Vladislav Kouřil
e-mail: vladislav.kouril@seznam.cz

Four cross
Kontaktní osoba:
Tomáš Brožík, tel.: 777 039 382

Hokejbal

Mladší + starší žáci:
Tréninky úterý a čtvrtek
Trenéři:
Václav Šlehofer, tel.: 724 675 319
Libor Oplt, tel.: 602 569 570
Honza Matoušek
Mladší dorost + muži:
Tréninky pondělí, středa a pátek
Trenéři:
Václav Šlehofer, tel.: 724 675 319
Petr Chvojka, tel.: 724 055 233
http://www.snackdobrany.websnadno.cz

Karate
Kontaktní osoba:
Stanislav Krištof
e-mail: stanislav.kristof@seznam.cz

Kopaná

Muži:
Tréninky úterý a čtvrtek od 18.00 hod.
Kamil Schovánek, tel.: 777 507 221
Dorost:
Tréninky úterý a čtvrtek od 18.00 hod.
Daniel Žeňíšek, tel.: 775 960 009
Žáci:
Tréninky úterý a čtvrtek od 16.00 hod.
Václav Lecjaks, tel.: 777 210 748
Přípravka:
Tréninky úterý a čtvrtek od 16.00 hod.
Miroslav Homr, tel.: 774 110 416

Kuželky
Kontaktní osoba:
Otto Sloup, tel.: 606 849 364,
e-mail: kuzelkydobrany@seznam.cz

Nohejbal
Kontaktní osoba:
Rostislav Štych, tel.: 603 584 455
e-mail: nohejbal-dobrany@seznam.cz
http://www.nohejbaldobrany.cz

gli pondělí – pátek vždy mezi 18.00
a 20.00 hod.
Kontakty:
Ing. Petr Krákora, tel.: 723 237 679
Jaroslav Louda, tel.: 733 676 041
e-mail: silovytrojbojdobrany@seznam.cz
http://silovytrojbojdobrany.sweb.cz

Stolní tenis

Žáci:
Tréninky úterý a pátek od 18.00 hod.
Trenéři:
Mgr. Luděk Reitšpies, tel.: 732 954 046
Jan Vachovec, tel.: 607 241 284
Muži:
Tréninky úterý a pátek od 19.00 hod.
Jan Pastuch, tel.: 776 831 713

Tenis
Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Vrzal, tel.: 606 651 688,
e-mail: tenisdobrany@centrum.cz
http://www.tenisdobrany.estranky.cz

Turisté

Pétanque

Kontaktní osoba:
Luboš Kučera
e-mail: lub.kucera.t@seznam.cz

Tréninky každou neděli po 17.00 hod.
Zdeněk Duban, tel.: 603 549 409

Volejbal

Silový trojboj
Pravidelné tréninky v posilovně v Džun-

Kontaktní osoba:
Marek Lohr, tel.: 739 540 547
Jiří Kraffer, tel.: 725 177 695
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TIPY NA VÝLETY
TURISTÉ VÁS ZVOU

6. listopadu
PO PLZEŇSKÝCH PAMÁTKÁCH
Odjezd z Dobřan v 8.41 hod. vlakem do
Plzně. Navštívíme muzeum, františkánský klášter a další.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
10. listopadu
PODZIMNÍ POCHOD V CHOTĚŠOVĚ
Sejdeme se v 8.00 hod. u „kruháku“.
Půjdeme po loukách do Vstiše, polní
cestou k Vachtlovu mlýnu a dále do
Mantova a Chotěšova. Na startu se přihlásíme a pokračujeme po zelené značce na Křížový vrch a po neznačené lesní
cestě do Losiny. Po občerstvení se vydáme přes Vstiš do Dobřan. Délka vycházky 22 km Vedoucí Karel Bohmann.
Kratší trasa: Vlakem z Dobřan
v 7.28 hod. do Chotěšova a dále jako
první skupina. Délka vycházky 14 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
13. listopadu
Z VALCHY PŘES VEJPRNICE
DO TLUČNÉ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8.28 hod.
na Valchu. Půjdeme po žluté do Vejprnic a dále po modré do Tlučné, odkud
odjedeme v 15.33 nebo v 16.50 hod. vlakem do Dobřan. Délka vycházky 9 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
17. listopadu
ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8.28 hod.
do Plzně. Start v sále Vodárny Plzeň,
Malostranská 2, Doudlevce od 7.00 do
10.30 hod. na trasy 11, 16 a 32 km.
Vedoucí Sváťa Leitl.
20. listopadu
Z PŘEŠTIC DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.17 hod.
do Přeštic. Půjdeme po červené značce do Krasavců, Snopoušov a k mostu
přes řeku Úhlavu u Předenic, kde odbočíme doleva na pěšinu, kudy dříve vedla
turistická značka. Vystoupáme do svahu a půjdeme po silničce, ze které asi
po 300 m odbočíme doleva. Odtud se
vydáme směrem na Hradčany, projdeme jejich okrajem a budeme pokračovat
do Chlumčan a Dobřan. Délka vycházky 18 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
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24. listopadu
NA HRAD TETÍN - ZA HISTORIÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod.
do Berouna. Půjdeme po zelené přes
Zavadilku do Tetína, tam zhlédneme
trosky hradu Tetín a navštívíme kostel, kde nás kastelán seznámí s historií. Dále půjdeme do obce Tobolka, zde
přejdeme na žlutou značku a po ní do
Koněpruských jeskyní. Přejdeme znovu
na zelenou a po ní přes Jarov do Berouna na vlak. Odjezd v 15.44 nebo v 16.44
hod. Délka vycházky 16 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
27. listopadu
Z EJPOVIC DO STARÉHO PLZENCE
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.28 hod.
do Ejpovic. Půjdeme po žluté značce
lesem Na Pohodnici do Starého Plzence
na vlak. Odjezd vlaků v 14.40, 15.40,
16.40 hod. Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
1. prosince
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
DO CHLUMČAN A ZPĚT
Sejdeme se ve 13.30 hod. u „kulaťáku“.
Vyjdeme po staré silnici směr Vysoká
a odbočíme na Hujáb a do Chlumčan.
Zpět půjdeme po silnici do Dobřan. Délka vycházky 7 km.
Vedoucí Sváťa Leitl.

CZREGION
celostátní informační portál

Kromě
užitečných
informací
o Čechách a Moravě na tomto portálu
naleznete prezentace měst a obcí doplněné fotografiemi, turistické informace,
fotogalerie a mnoho dalšího. Součástí
jsou zajímavé sekce, například Kdo je
kdo v Česku?, Nejkrásnější místa v Česku, Víte, že...? Na stránkách jsou mimo
jiné představovány úspěšné projekty
měst a obcí. Každý zájemce o informace
z oblasti turismu si zde může vyhledat
ubytovací a stravovací zařízení, koupaliště, wellness, sportovní zařízení, kluby
a tipy na výlety.
Doporučuji jeho návštěvu před každou cestou po naší vlasti.
S probíhajícím podzimem je mnoho
akcí charakterizujících tuto část roku.
Jistě mi dáte za pravdu, že k nim patří i tradiční výlovy rybníků. Oblíbeným
lákadlem s jedinečnou podívanou jsou
výlovy v jižních Čechách. Region s mnohaletou rybníkářskou historií je doslova
poset množstvím rybníků a dalších vodních ploch. Jednotlivá rybářství si pro
návštěvníky připravují i řadu doprovodných akcí, jako je prodej ryb či ochutnávka gastronomických specialit

4. prosince
ADVENTNÍ MIKULÁŠSKÉ KOUPÁNÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem do Konstantinových Lázní v 7.28 hod.
Půjdeme po naučné stezce v délce 10
km a pak na koupání do Wellnes centra.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
Vážení spoluobčané, využijte naší
nabídky a pojďte se s námi projít, chůze
je zdravá. Jdeme za každého počasí. Případné změny v plánu budou zveřejněny
ve vývěsní skříňce u Komerční banky.
Výbor odboru KČT TJ Dobřany.

zdroj: www.trebonsko.cz
Výlov rybníka Svět - 19. – 22. listopadu od 7 hodin, více na www.rybarstvi.cz. Mnoho zajímavých tipů pro
výlet v okolí Třeboně naleznete na www.
trebonsko.cz
(jar)

INZERCE

Občanské sdružení BUDLÍNEK
zahajuje pravidelné dílničky pro děti

BUDULÍNKOVA
BUDULÍNKOVA

DÍLNIČKA
DÍLNIČKA

Hravé tvoření pro děti s rodiči
KDY: každé listopadové pondělí od 16.30 do 18.00 v herně MC (U Trati 1014)
CENA: 40 Kč
5. 11. 2012
12. 11. 2012
19. 11. 2012
26. 11. 2012

Ubrouskový obrázek, panáček z šišky
Podzimní obrázek, muchomůrka
Ježek, šišková ozdoba
Zdobené svícínky, vánoční obrázek

Vezměte s sebou přezůvky a pracovní zástěrku nebo staré tričko!
Informace a přihlášky na tel.č.: 737 770 319 J. Schleglová

Občanské sdružení BUDLÍNEK
zve veřejnost na workshop

MÝDLOVÁNÍ
MÝDLOVÁNÍ

aneb
aneb domácí
domácí odlévání
odlévání mýdel
mýdel

Výroba mýdel z mýdlové hmoty je velice snadná, zábavná a POZOR často je i návyková.

������������
�������������������
��������������������������������������
���������������������������

Sobota 17. listopadu od 10 hodin v herně MC (U Trati 1014)
Cena kurzu 150 Kč
Informace a přihlášky na tel.č.: 777 699 138, Věra Kulová
Vezměte s sebou přezůvky.

�����������������������������������������
����������������������������������������������
Pionýrská skupina Dobřany
srdečně zve všechny malé i velké na

    

������������������

Koná se v neděli 2. prosince 2012 od 14 hodin
v kulturním domě PL Dobřany.
K tanci a poslechu hraje Duo Charvis.
Pro každé dítě je přichystán balíček od Mikuláše.
Účast v masce není podmínkou, ale je vítána.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 20,- Kč
Akce je podpořena z Grantu města Dobřany
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INZERCE
Vážení občané, voliči.
Využívám možnosti placené inzerce v Dobřanských listech, abych jménem ČSSD Dobřany poděkovala všem, kteří
přišli k volebním urnám. Chápu, že je v této době často těžké
rozhodnutí, zda vůbec k volbám jít. Důvodem jsou problémy
současné vrcholné politické scény, korupční aféry a celková
nechuť občana k politice vůbec.
O to více si vážím zodpovědných občanů, kteří i přes
tyto problémy znají svoji občanskou povinnost a právo, přišli
volit a vybrali novou reprezentaci Plzeňského kraje.
Děkuji samozřejmě všem voličům za hlasy pro kandidáty
ČSSD. Většinu z nich znám osobně a věřím, že nás budou
v následujících letech důstojně zastupovat v krajské samosprávě a budou našemu městu a celému jižnímu Plzeňsku
účinně pomáhat.
Dagmar Terelmešová,
senátorka Parlamentu ČR a místostarostka města Dobřany

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem obyvatelům města Dobřany a obcí Šlovice
a Vodní Újezd, kteří svým hlasem podpořili společnou kan-

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

didátku TOP 09 a Starostů pro Plzeňský kraj v krajských
volbách konaných v říjnu letošního roku. Obzvláště děkuji za nemalé množství preferenčních hlasů pro moji osobu.
Opravdu si jich vážím.
I když volby dopadly tak, jak dopadly, Dobřany budou mít
i nadále svého zástupce v krajském zastupitelstvu. A to je
určitě dobrá zpráva pro město jako takové.

Kontakty:

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

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

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

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

□
□
□
□
□

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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Marek Sýkora

INZERCE
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

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky
NABÍDKA:
- smrk pichlavý
- borovice lesní

- borovice prostříhávaná
- jedle normandská

* zahájení prodeje 1. prosince 2012
* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V PENZIJNÍM
PŘIPOJIŠTĚNÍ!!!

S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2013 BYL SCHVÁLEN NOVÝ
ZÁKON O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ
•

•
•
•

•

 íte o tom, že i na stávajících smlouvách o penzijním připojištění
V
vám může být od roku 2013 snížen či zcela odebrán státní
příspěvek, pokud neuděláte změnu ve smlouvě?
Chcete pobírat od roku 2013 zákonem zvýšený státní
příspěvek? (až 230 Kč měsíčně)?
Chcete si zachovat možnost výplaty až 50% naspořených
peněz už po 15 letech spoření?
Potřebujete poradit, jak se i na stávajících smlouvách
o penzijním připojištění vyhnout placení vysokých správních
poplatků?
Chcete mít jistotu, že dostanete vámi naspořené peníze
vyplacené v plné výši?

Chcete-li ještě reagovat změnou stávající smlouvy
příp. uzavřít novou smlouvu s využitím stávajících
výhod penzijního připojištění, je třeba se rozhodnout
nejpozději do konce listopadu letošního roku!!!
ZDARMA vám poradí a případně upraví či uzavře vaši
smlouvu o penzijním připojištění:
GRANEC Kliment
Alšova 923, Dobřany
M: 737 553 190 T: 377 972 534
e-mail: KGranec@seznam.cz

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

LISTOPAD A PROSINEC 2012

PÁ

9. 11.

ÚT

13. 11.

PÁ

16. 11.

ÚT

20. 11.

ČT

22. 11.

14 - 17

PO

26. 11.

14 - 17

ČT

29. 11.

PÁ

30. 11.

14 - 17

PO

3. 12.

14 - 17

ST

5. 12.

PO

10. 12.

14 - 17

PÁ

14. 12.

14 - 17

ÚT

18. 12.

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

9 - 12

9 - 12

9 - 12

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.
Děkuji všem, kteří mé dílně věnovali dosud laskavou pozornost svoji a prosím,
aby mi ráčili zachovat svoji vzácnou důvěru.
Od dobřanského verpánku přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2013 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
V dokonalé úctě			
Zbyněk Albl, švec
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INZERCE
Sbohem dlouhé sušení, škrábance, otisky od peřin, odřené
konečky nehtů....

PŘIVÍTEJME SHELLAC,

který vydrží až 3 týdny.... dříve sen, nyní realita!
Žádné pilování!
Vysoký dlouhodobý lesk!
Chrání a posiluje přírodní
nehet!
manikúra, pedikúra a modeláž nehtů

Machová Blanka
Mostecká 15
Tel: 604 567 217

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Učitelka českého jazyka nabízí doučování tohoto
předmětu (100 Kč/hodinu).
Tel.: 777 991 272, 724 238 429
►	Prodám RD 4+kk v Dobřanech, už.plocha 112m2,
kolaudace 12/2009, garáž 20m2, zahrádka.
Tel.: 602 117 657
►	Prodám garáž v Plzeňské ulici v Dobřanech.
Tel.: 603 923 171
►	Vyklízení rychle, spolehlivě, levně.
Tel.: 606 63 63 01
►	Vedení účetnictví, mezd, daňové záležitosti.
Tel.: 602 42 15 15, e-mail: monetari@seznam.cz
►	Hledám pronájem kanceláře 20m2.
Tel.: 776 827 008
►	Prodám RD Dobřany Tř. 1. Máje 1174.
Cena: 3 250 000 Kč. Tel.: 602 117 657

Ztratil se svazek klíčů na modré šňůrce. Byly na
něm přívěsky FC Viktoria Plzeň a kopačka. Pokud ho
najdete, odevzdejte ho prosím do informačního centra
na náměstí v Dobřanech. Děkujeme.

GRILOVANÁ KUŘATA
KEBAB (v tortille)
BAR PITEVNA
ul. Lidická 126
Po - zavřeno
Út - 10.00 - 23.00
St - 10.00 - 23.00
Čt - 10.00 - 23.00
Pá - 10.00 - 02.30
So - 13.00 - 02.30
Ne – zavřeno
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

Triumfa s.r.o.

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
7:15 - 18:00
pondělí
středa
7:15 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
pátek

náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí a středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

8:00 - 14:30
8:00 - 13:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Cestovní agentura
Kostel sv. Víta
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9:00 - 12:15

13:00 - 16:00

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

Sběrný dvůr Dobřany
ul. Plzeňská
Provozní doba:
pondělí
středa, pátek
neděle

9:00 - 13:00
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

MUDr. Alena Špidlenová

zdravé děti
11:00 - 14:30
15:00 - 18:00
11:00 - 14:00
10:00 - 13:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:30
pátek
9:00 - 12:30

MUDr. Jitka Šebestová

Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz

13:00 - 16:00
13:00 - 15:00

Městská knihovna

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail:
knihovna@dobrany.cz - dětské oddělení
umnerova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé,
region

satrova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00
úterý
7:30 - 11:00
středa
7:30 - 12:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9:00 - 11:00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00
čtvrtek
12:00 - 15:00
8:00 - 11:00
pátek

13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 18:00

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 18:00

náměstí T.G.M. 282
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:30 - 18:00
čtvrtek
7:30 - 14:00
pátek
7:30 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:30 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den
kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.

Kožní ambulance

12:00 - 15:00

MUDr. Ludmila Horová

MUDr. Radana Salvétová
kontakt: 377 972 551

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková

6:30 - 7:30
14:00 - 18:00

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

MUDr. Jana Formánková

kontakt: 377 972 535
pondělí
7:30 - 17:00
úterý
7:30 - 14:30
středa
7:30 - 12:30
čtvrtek
7:30 - 16:30
pátek
7:00 - 12:00

MUDr. Leona Hrbáčková

kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý
7:30 - 16:30
středa - pátek
6:30 - 13:00

Odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Stromořadí 956
kontakt: 603 225 252
(pouze pro objednání v době ordinačních hodin)
pondělí
7:30 - 11:30
lichý týden
čtvrtek
10:00 - 13:30
každý týden
pátek
7:00 - 12:00 dle objednání

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101
kontakt: 602 466 209
úterý
čtvrtek
8:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.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.

Ordinace praktického lékaře

7:00 - 13:00
7:00 - 12:00

kontakt: 774 493 428
pondělí
15:00 - 18:00

MVDr. Tereza Sýkorová

čtvrtek
14:00 - 17:00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)

úterý
středa - pátek

13:00 - 16:00

Veterinární ordinace

MUDr. J. Kilian

kontakt: 377 972 544
pondělí
7:00 - 12:00

7:30 - 12:15
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

ORL ordinace (zdravotní středisko)

středa

Praktický lékař pro děti a dorost
Stromořadí 956
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.

pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek

14:00 - 18:00
(pro pracující)

Nutriční poradna pro nemocné i zdravé
Sandra Miloševičová, DiS et DiS.

Lipová 155, kontakt: 777 669 818
pondělí - čtvrtek 9:00 - 18:00 na objednávku
úterý
13:00 - 14:00
základní poradenství zdarma
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Looper
9. 11. ve  2000  hodin
(USA, akční sci-fi, 118 min, přístupné od 15 let, titulky)
režie: Rian Johnson
Loopeři jsou nájemní zabijáci, kteří pracují pro zločineckou organizaci. Jejich úkol je tradiční: osoby, které jsou
pro sdružení nějakým způsobem nepohodlné, zastřelí
a zbaví se těla. Existuje pro ně pouze jediné pravidlo
– za žádnou cenu nesmí nechat svůj cíl utéct.
Joe (Joseph Gordon-Levitt) patří mezi loopery, spolehlivě vykonává svou práci a užívá si luxusního, bezstarostného života. A to platí až do chvíle, kdy dostane
další zakázku. K jeho velkému překvapení se totiž před
jeho připravenou zbraní objeví on sám, jen o něco starší (Bruce Willis). Tato situace se mohla přihodit jedině
díky další zvláštnosti této práce – organizace looperům
totiž jejich „klienty“ posílá z budoucnosti.

Vstupné: 100 Kč

7 dní hříchů
10. 11. ve 2000 a 11. 11. 2012 v 1800  hodin
(ČR, drama/historický, 107 min, přístupné od 12 let)
režie: Jiří Chlumský
Tento příběh se skutečně odehrál na Šumpersku v květnu 1945. Útěk Agnes (Vica Kerekes), německé manželky českého lesníka Jana Olšana (Ondřej Vetchý), je
zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji
hledá. Je konec války, doba je zlá a do pohraničí se vracejí Češi z vnitrozemí, vznikají gardy a přicházejí vojáci.
Osud svede dohromady štvance Jana a jeho německého švagra Jurgena (Jarek Hylebrant), který se právě
vrátil z východní fronty. Oba muži hledají jednu a tu
samou ženu, Agnes. Ta zatím prchá divokými lesy, pronásledovaná nejmocnějším mužem okresu kvůli svému
děsivému svědectví. Napříč horami vede trnitá cesta
k poznání osudovosti svazku Jana a Agnes...

Vstupné: 100 Kč

DIVADLO PRO DĚTI
Pasáček vepřů

10. 11. 2012 v 1500 hodin

Vstupné: 60 Kč

Asterix a Obelix ve službách jejího
veličenstva

Představte si město, kde se žije tak smutně, že lidé
ztratili veškerou chuť k životu. Představte si město,
kde prosperuje jediný obchod - ten, který prodává jedy,
provazy a další sebevražedné pomůcky. Majiteli tohoto
obchodu se právě narodilo dítě, které je ztělesněním
životního optimismu. Rozklad rodinné živnosti pomalu
začíná...

Vstupné: 80 Kč

Zvonilka: Tajemství křídel 3D
16. a 17. 11. v 1700 hodin ve 3D
25. 11. a 2. 12. v 1500 hodin ve 2D
(USA, animovaný, 76 min, přístupné, dabing)
režie: Ryan Rowe
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává napříč
zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných
Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství – Zvonilka má totiž
sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Ta se s ní
na oplátku vydává na návštěvu do Zvonilčina domova.
Když se o jejich pouti dozví královna Clarion a král Milori, vládci Zimních lesů, varují obě před tím, že už nikdy
nesmějí zapovězenou hranici překročit...

Vstupné: 145 Kč (3D) / 110 Kč (2D)

Kozí příběh se sýrem
9. a 10. 11. 2012 v 1700 hodin ve 3D
18. 11. v 1500 a 23. 11. 2012 v 1700 hodin ve 2D
(ČR, animovaný, 82 min, přístupné)
režie: Jan Tománek
Přesně po čtyřech letech vstupuje do českých kin
volně navazující pokračování příběhu žvanící kozy
a dalších hrdinů pod názvem Kozí příběh se sýrem.
Děj filmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny – děti Kuby
a Máci - Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem. Ideální film pro sychravý
podvečer, kdy se již brzy stmívá.
Michal Šašek

Vstupné: 140 Kč (3D) / 100 Kč (2D)

11. 11. 2012 v 1500 hodin ve 2D
24. 11. 2012 v 1700 hodin ve 3D

Patrola

(Francie, komedie/rodinný, 110 min, přístupné, dabing)
režie: Laurent Tirard
Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se sice daří statečně
odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská
královna proto vyslala svého věrného důstojníka Jaxitaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii, vyhlášené svým důmyslným bojem
proti Římanům...

(USA, akční/drama, 108 min, přístupné od 15 let, tit.)
režie: David Ayer
Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí policisté (Jake Gyllenhaal, Michael Peňa) pár zbraní a nějaké
špinavé peníze. Netuší však, že patřily nechvalně známému gangu, který je díky tomu odsoudil na smrt.

Vstupné: 120 Kč (3D) / 100 Kč (2D)

Obchod pro sebevrahy
14. 11. 2012 ve 2000 hodin
(Francie/Kanada/Belgie, animovaný muzikál, 79 min,
přístupné od 12 let)
režie: Patrice Leconte

pozoruhodné dcery Renesmee uvede do pohybu nebezpečný řetězec událostí, které pro ně mohou skončit
katastrofou. Rodina Cullenových se ale rozhodne bojovat a kontaktuje přátele z celého světa, aby spojili své
síly a postavili se vládnoucímu rodu Volturiových. Velkolepá bitva, kde vítězství může vše změnit, právě začíná.

Vstupné: 100 Kč

Návrat do Silent Hill 3D
23. 11. 2012 ve 2000 hodin
(USA, horor, 95 min, přístupné od 15 let, titulky)
režie: Michael J. Bassett
Když její otec zmizí, Heather Mason je vtažena do děsivé dimenze, která zná vysvětlení podivných nočních
můr, jež jí provázejí po celé dětství.

Vstupné: 130 Kč

V temnotě
24. 11. ve 2000 a 25. 11. 2012 v 1800  hodin
(Polsko, drama, 145 min, přístupné od 12 let, titulky)
režie: Agnieszka Holland
Nejnovější snímek polské režisérky Agnieszky Holland,
nominovaný na Oskara za nejlepší cizojazyčný film
a ověnčený řadou prestižních cen po celém světě. Drama
natočené podle skutečných událostí, které se odehrály
v nacisty okupovaném Lvově (tehdy Polsko, nyní Ukrajina). Leopold Socha, malý polský zlodějíček a zároveň
údržbář místních kanalizací, schová za peníze v podzemním labyrintu skupinu Židů, kteří se snaží uniknout likvidaci lvovského ghetta. Zpočátku je hlavním Leopoldovým
motivem cynická snaha vydělat, postupně ale vzniká
mezi ním a skupinou zvláštní pouto, které se s každou
novou dramatickou událostí v podzemí prohlubuje.

Vstupné: 100 Kč

Atlas mraků
28. 11. ve 2000 hodin
(USA/Německo, sci-fi/dobrodružný, 164 min, přístupné
od 12 let, titulky)
režie: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy Wachowski
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest
žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých
časech a na různých místech od začátku 19. století až
po postapokalyptickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především
našich činů napříč časem a prostorem.

16. 11. 2012 ve 2000 hodin

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 100 Kč

Twilight sága: Rozbřesk - 2. část
17. a 30. 11. 2012 ve 2000 hodin               
18. 11. 2012 v 1800 hodin
(USA, fantasy/romance/thriller, 116 min, přístupné od
12 let, titulky)
režie: Bill Condon
Novorozená upírka Bella a její manžel Edward mohou
být konečně navždy spolu a šťastní, ale příchod jejich

Raubíř Ralf
30. 11. a 1. 12. 2012 v 1700 hodin ve 3D
9. 12. v 1500 a 15. 12. 2012 v 1700 hodin ve 2D
(USA, animovaný, 94 min, přístupné, dabing)
režie: Rich Moore
Raubíř Ralf touží po tom, aby byl milován tak, jako perfektní kladný hrdina jménem Felix z jeho hry.

Vstupné: 145 Kč (2D) / 110 Kč (2D)
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 - 16:00)

