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V HUDEBNÍ ŠKOLE TO OPĚT ŽILO...

Více informací o akci ZUŠ J. S. Bacha najdete na straně 11.

PODČÁRNÍK
Je-li člověk spíše introvert a stydlín, je pro něj každé setkání s větším množstvím
lidí svým způsobem velmi namáhavé. Jak s tím přežít, závisí na jeho zbylých
vlastnostech. Při nedostatku kázně a odvahy se snaží takovým příležitostem za
každou cenu vyhnout. Má-li obé, bere je jako nezbytnost a má sám ze sebe velkou
radost, že opět přemohl svůj vrozený odpor a dokázal fungovat tak, že svůj děs
nedal najevo. Zkusíte-li druhou cestu, zjistíte, že je velmi zisková, že vložený
stres před setkáním se posléze promění v neskonalé zadostiučinění.
Nicméně stejně nikdy nepochopíte, že jsou také lidé opačného ražení, kteří osobní setkání naopak milují a dělají jim dobře. Dokonce prý i cítí neklid, když jsou
doma sami a, světe div se, neužívají si to jako manu nebeskou.
Zkušenost minulých týdnů mi dokázala, že těch druhých je opravdu veliké
množství, že spousta lidí k životu skutečně potřebuje sejít se a trochu se vypo-

vídat, takoví, kterým to dokonce vyhovuje více než námi tak milované stručné
sdělování elektronickou poštou.
I proto chystáme poprvé v dějinách redakční rady setkání s našimi přispěvateli,
slibujeme si od toho, že se nám podaří s nimi lépe vyladit poměry mezi délkou
a zajímavostí článků zpravujících o činnosti jejich spolků a organizací. Z očí do
očí to bude zjevně příjemnější a jasnější a bude možnost si vše vyříkat.
K tomu by se nám hodila vaše pomoc, napište nám prosím své postřehy o článcích. Které vás potěšily, které vás odradily přehnanou délkou, nejzajímavější
podněty odměníme dárkovými předměty, které jsme získali od Českého rozhlasu Plzeň☺ Můžete psát mailem, nebo donést psanou poznámku do „íčka“ na
náměstí.
Martin Sobotka

Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, e-mail: listy@dobrany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE
FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA – VELKÉ
ZVÝHODNĚNÍ PRO VLASTNÍKY OBJEKTŮ
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ!

Město Dobřany vyhlásilo na základě usnesení zastupitelstva města dne
23.února 2011 FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA DOBŘANY NA
ROK 2011.
Cílem fondu je formou zvýhodněných finančních půjček pro obyvatele
města – vlastníky nemovitostí sloužících k bydlení na území města - vylepšit primárně vzhled a funkčnost nemovitostí sloužících k bydlení v majetku
fyzických, ale i právnických osob na území města Dobřany a obcí Šlovice
a Vodní Újezd.
Půjčku je možno využít např. na:
•	Udržovací práce a stavební úpravy ( např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna
okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu
•	Udržovací práce a stavební úpravy střechy (např. výměna krovu, krytiny) bytového nebo rodinného domu
•	Zřízení malé čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizační,vodovodní,
elektrické, plynové přípojky k domu, rodinný dům, bytový dům (ČOV
územně vymezeno pouze pro k.ú. Šlovice u Plzně a Vodní Újezd )

HISTORICKY POPRVÉ SE SEŠLA KOMISE PRO
HISTORICKÉ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ

Jednou z novinek tohoto volebního období je i to, že město začíná vážněji
dbát o zachování historického a přírodního odkazu. Původní myšlenkou bylo dát
dohromady lidi, kteří by mohli vytvořit jakýsi základ dobřanského „muzea“.
Pokud bude komise jednat tak dělně jako poprvé, dočkáme se jí brzy. Od
počátku jejího fungování se ale ukázalo, že omezit se jen na přípravu historické sbírky by bylo neprozíravé.
Na popud Pavla Krákory se náplň komise rozšířila o přípravu obnovy
důležitých historických cest, díky nimž by byla obnovená zapomenutá spojení
s přírodou v okolí města. Ruku v ruce s tím je důležité i to, jak sladit rozumný
rozvoj města s vzácnými a ohroženými druhy v jeho bezprostřední blízkosti.
Všechno souvisí se vším, tudíž si komise vytýčila i další cíle, jedním z nich
je postupná obnova drobných církevních staveb a pomníků.
Komise je od začátku velmi otevřená všem, kdo by chtěli také pomoci
s výše uvedenými úkoly. Už teď tvoří členové „silnou sestavu“, i proto mají
od rady města ještě jeden úkol. Připraví návrh toho, jak důstojně oslavit další
kulaté výročí města, které připadá na rok 2013.
Členové se také domluvili, že na svých jednáních si rádi vyposlechnou
zajímavou přednášku nebo se vydají na komentovanou prohlídku památek ve
městě. O termínech těchto akcí vás budeme informovat, zváni jsou všichni
zájemci o dějiny města.
Se svými náměty, či žádostmi se prosím obracejte na mne na sobotka@
dobrany.cz nebo na tajemnici komise Simonu Sýkorovou kultura@dobrany.cz.
Martin Sobotka, předseda komise pro historické a přírodní dědictví

• Zřízení vytápění tepelným čerpadlem pro rodinný dům, bytový dům
•	Energeticky obnovitelné zdroje-solárně-termické kolektory pro ohřev
TUV a přitápění pro rodinný nebo bytový dům
•	Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému centrálního
zásobování teplem města Dobřany pro bytový nebo rodinný dům.
Velikou novinkou je VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍKŮ
NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. Pro
tyto vlastníky činí úroková sazba pouhá 2% s dobou splácení do pěti let
a výše půjčky maximálně do 300 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do
600 tisíc Kč na bytový dům!
Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz, nebo si je v písemné
podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí
budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo.
Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení se podávají od 24. února 2011
do 31. března 2011 do 15:00 hodin, a to do podatelny Městského úřadu
Dobřany, přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo.
O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v dubnu
roku 2011, nejpozději do 10. května 2011.
Žádosti doručené po 31. březnu 2011 nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok.
Na přípravě změny pravidel se podílela Stavební komise Rady města Dobřany a Rada města Dobřany.
Marek Sýkora, starosta města
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Historie Dobřan má své ozvěny dokonce i na Hradčanech. Na snímku
pamětní deska blahoslaveného Hroznaty v prostorách Pražského hradu,
všimněte si erbu s trojicí paroží, který máme na počest zakladatele chotěšovského kláštera na čestném místě našeho městského znaku.

JAK TO VIDÍ OPOZICE
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ V DOBŘANECH

Velkým tématem je pro mě zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Dobřanech (dále jen NZDM). Co je to NZDM? Mnoho lidí nemá jasnou představu o tom, proč jsou zařízení tohoto typu zapotřebí, když máme
zájmové kroužky, školu, skauty, základní uměleckou školu atd. NZDM je
primárně určeno takovým dětem a mladým lidem, kteří se z nejrůznějších
důvodů právě takovýmto organizovaným aktivitám vyhýbají. Je obecně
známo, že tato „neorganizovaná mládež“ trávící svůj volný čas převážně
na ulici je riziková ve vztahu k sociálně patologickým jevům (zneužívání
návykových látek, kriminalita, gamblerství...). NZDM je sociální službou,
která je přímo zaměřena na prevenci uvedených společensky nežádoucích
jevů. I v našem městě je téma užívání drog aktuálním problémem. (Této
problematice se chci systematicky dlouhodobě věnovat v dalších článcích).
Na jakých principech NZDM tedy pracuje?
Zařízení tohoto typu je založeno na principu nízkoprahovosti, který si klade
za cíl odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které
by mohly odrazovat tuto specifickou skupinu od využívání služeb NZDM.
Zařízení je vhodné umístit tak, aby bylo mladým bezproblémově dostupné. Zároveň není vhodné spojovat prostory klubu s takovými institucemi
jako je škola, úřad, policie. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové
skupiny (fungování v odpoledních a večerních hodinách), je stabilní a nedochází k jejím nenadálým výpadkům. Ten, kdo chce službu využívat, není
vázán přihláškou ani členstvím. Služba je poskytována zdarma. Zařízení je
vybaveno tak, aby se v něm mladý člověk cítil příjemně a bezpečně. Sociální pracovníci, kteří zde působí jsou prostředníky mezi společností a touto
rizikovou mládeží. Do NZDM přicházejí zájemci dobrovolně a tráví zde
tolik času, kolik sami chtějí.
Ale i NZDM má svá pravidla. Mezi základní patří neohrožovat ostatní,
nevnášet alkohol a jiné drogy, zbraně, atd.
Nízkoprahové kluby mladým nabízejí mnoho programů a možností např.:
poslech muziky (každý si může donést svoji) a promítání filmů na přání,
přístup na internet, stolní fotbal, stolní tenis, kulečník, půjčovnu sportovního vybavení, zkušebnu s hudebními nástroji pro mladé začínající kapely,
výtvarnou dílnu apod.
Zásadní význam klubů je však v jejich poradenské a preventivní činnosti
- umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytvářejí chráněný prostor,
v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co mnohdy ve městech a na anonymních sídlištích chybí. Mládež je během pobytu v klubech
zároveň chráněna a současně pod „dozorem“ zkušených a pro tento účel
školených pracovníků.
Nyní podrobněji k situaci v Dobřanech. Vedení města se rozhodlo vybudovat Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Já jsem za jejich snahu vděčný. Ale. Na začátku roku dojde k dočasnému zřízení centra v budově školy.
Ano, jedná se o dočasné zařízení. V průběhu roku 2012 je plán zřídit úplně
nové NZDM. Jedna ze základních podmínek nízkoprahovosti je vybudovat
zařízení, které se snaží vyhnout propojení svých prostor s takovými institucemi, které by odrazovaly cílovou skupinu. A tou je podle mého názoru
škola. Domnívám se, že i na omezenou dobu trvání, možná to bude rok
a půl, je areál školy nevhodný. Ano, nízkoprahový klub se buduje léta, ale
je nezbytné, aby se už v počátku minimalizovala rizika neúspěchu. Faktem
je, že provoz klubu bude zajiš‘tovat Diakonie Rokycany, jež má s NZDM
dlouholeté zkušenosti. Mluvil jsem s ředitelem DR, panem Neumannem.
Diskutovali jsme i o výběru místa pro zřízení dočasného NZDN. Apeluji
proto na vedení města, aby přikládalo výběru místa pro dočasné umístění
velkou pozornost. Je už pozdě najít vhodnější umístění?

Dále pak k výstavbě regulérního zařízení. Město rovněž konzultuje plány
výstavby s ředitelem DR panem Neumannem, což je určitě dobře. Apeluji
však podruhé. Nízkoprahový klub musí vhodně odstraňovat všechny bariéry, protože jedině tak může dlouhodobě a smysluplně fungovat a nemalé
prostředky na jeho vybudování nepřijdou vniveč. Mám na mysli využití
horních prostorů nad klubem v budově. Proto se veřejně ptám. Jaký záměr
má město s těmito prostory? Komu budou sloužit? Klubu, či jiným dalším
sdružením, kroužkům atd.? Velmi bych se bál spojovat nízkoprahový klub
s jinou entitou do jedné budovy. Jestliže má město záměr spojit Nízkoprahové zařízení s tzv. Domem dětí a mládeže do jedné budovy, mělo by veřejně prodiskutovat výhody a nevýhody tohoto spojení. A to jak s odborníky,
tak i s občany. Děkuji za veřejné odpovědi.
Město je tu pro občany a ne obráceně.
Tomáš Weinreb, člen sdružení Otevřené město Dobřany
(článek vznikl ve spolupráci s odborníky pracujícími s rizikovou mládeží)

JEŠTĚ JEDNOU K PŘIDĚLOVÁNÍ MĚSTSKÝCH
BYTŮ V DOBŘANECH

V 1. čísle letošních Dobřanských listů odpovídá nový pan starosta mimo
jiné i na mé dva dotazy ohledně způsobu přidělování městských bytů v tomto volebním období. Předpokládala jsem totiž, že po problémech, které se
v této oblasti objevily v minulém volebním období a po jednoznačném vyjádření všech účastníků předvolební diskuze v Káčku o nutnosti zprůhlednění
přidělování městských bytů, se bude staronová Rada snažit opravdu v této
otázce něco udělat. Odpověď pana starosty, byť mnohomluvná, mě zklamala z následujících důvodů. Prosím, posuďte sami.
1.	Rada města rozhodla nezřídit v tomto volebním období bytovou
komisi - a důvod? Nespokojenost Rady s touto komisí v minulém období. To by se snad dalo považovat za důvod k obměně jejích členů, proč
však rovnou její zrušení?
2.	Bytovou komisi nahradí pouze jeden člověk, podle vyjádření pana
starosty „odpovědný referent městského úřadu“ - a ten bude – opět
cituji - „předkládat Radě města seznam potenciálních uchazečů, kteří
dle údajů vyplněných v žádosti o byt nejlépe vyhovují pro přidělení
bytu“.
3.	Nikdo nepochybuje o tom, že přidělování bytů není jednoduché a že
na byt nemá nikdo právní nárok, což pan starosta zdůrazňuje. Proto
je s podivem, že v současné době, kdy se všude potýkáme s korupcí,
si v Dobřanech vytvoříme klasické korupční prostředí - a tady zdůrazňuji, že hovořím v obecné rovině a nikoho z ničeho neobviňuji ani
nepodezírám. Je-li však z rozhodování zcela vyloučena veřejnost a vše
se odehraje za zavřenými dveřmi úřadu, k jinému závěru snad ani nelze
dospět.
4.	Moje poslední poznámka k tomuto problému je už reakcí na zprávu
p. Sobotky v 2. čísle DL o výhodách nového systému registrace žádostí
o byt. Říká se tam, že značně zdevastovaný byt v Pobřežní ulici získá
ten uchazeč, který byt na vlastní náklady zrekonstruuje. Tím jsou však
předem vyloučeni ti, kteří žádají o městský byt právě proto, že nemají
finanční prostředky na to, aby si vlastní byt opatřili. Za podobně diskriminující lze považovat i požadavek, aby žadatel o byt uhradil dlužné
nájemné za předchozího nájemníka. A jak vlastně město přebírá byty od
nájemníků a předává je novým nájemcům? To už jsou ovšem otázky zas
až na někdy jindy.
Olga Kapitánová
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JAK TO VIDÍ OPOZICE / CO SE DĚJE
Vážení čtenáři Dobřanských listů,
v lednovém vydání tohoto měsíčníku jsem měl jako člen redakční rady možnost položit jednu z novoročních otázek nově zvolenému starostovi města
Bc. Marku Sýkorovi. Připomenu, že se jednalo o dotaz související s možnou
opravou či rekonstrukcí komunikací uvnitř garáží v blízkosti ul. Plzeňská.
Souhlasím s panem starostou, že se jedná o horký brambor, který v pomyslných rukou vedení města se již více než 12 let přehazuje z jednoho volebního období do druhého. Vždy jen slýcháme všeobecné fráze o nutnosti
řešit problematiku katastrofálního stavu komunikací v garážích. Ale kdy?
To se nedozvíme. V odpovědi pana starosty jsem bohužel opět nenašel, kromě všeobecného příslibu, odpověď s přesným termínem realizace. Majitelé
garáží, kteří převážně bydlí v sídlišti Pančava, stále marně čekají na změnu.
Může to být i tím, že v současné městské radě není nikdo, kdo by bydlel ve
zmiňovaném sídlišti a cítil potřeby zdejších občanů. Jen letmým pohledem
lze zjistit, že letošní zima ve spojení s nedostupností ke garážím způsobila
přeplněnost sídliště automobily. Než se brodit návaly sněhu nebo břečkou
a uvíznout uprostřed garáží, je snazší zaparkovat auto kdekoliv i za cenu, že
to je mimo vyhrazená parkovací místa. Třeba i na zeleni.
Osobně bych se v tuto chvíli přikláněl i za dočasnou opravu, která nebude stabilním a dlouhodobým řešením. Proč? Obávám se totiž, že spojení
s připravovanou budoucí vedlejší rozvojovou lokalitou je příliš vzdáleným
bodem. Vždyť prodej stavebních parcel v jiných lokalitách se nám v tuto
chvíli příliš nedaří a myslím si, že zvýšení DPH tento zájem ještě více utlumí. Můžu být následně pro zmiňovaný dočasný návrh řešení označen za
nedobrého hospodáře či populistu. Plně si to uvědomuji. Avšak myslím, že
bych v novodobé historii města, společně se čtenáři, našel minimálně jednu
investiční akcí, o které bych mohl tvrdit totéž.
Tento horký brambor rozděluje nejen zastupitele, ale i členy politických
stran a uskupení právě podle toho, v jaké části města žijí. Cílem mého dnešního článku není napadat či sdělovat přes Dobřanské listy jediný správný
názor, ale spíše rozvinout diskusi na toto téma. Při cestě do garáží za svým
autem se často potkávám s občany, kteří dlouhodobě sdílejí podobný názor,
ale zatím se ostýchali na něj veřejně upozornit.
Michal Šašek, zastupitel města Dobřany

ZÁKLADNÍ TERMÍNY SČÍTÁNÍ LIDU

26. února 2011
Začíná fungovat informační bezplatná linka
800 87 97 (vždy od 8:00 do 22:00). Sčítací
komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky
o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař nejpozději 6. března
do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese
sčítací formuláře.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé
bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě
oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti.
Formuláře vám komisaři předají proti podpisu.
Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře společně s občanským průkazem.
25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace
do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba
tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují
tři základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
a) Vyplnění formulářů on-line
	Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet.
Od rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a
odesílat formuláře on-line podle pokynů tam uvedených.
b)	Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
	Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání
formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To
je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc
požádáte.

Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťují:
Otevřené město Dobřany, o.s. www.otevrene.dobrany.eu
Občanská demokratická strana
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu:
otevrene@dobrany.eu nebo sasekmichal@seznam.cz

4

c) Poslání poštou
	Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku
formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno,
jak můžete formuláře odeslat v obálce.
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je
budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

CO SE DĚJE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 29. 1. 2011 byli přivítáni paní Dagmar Terelmešovou, místostarostkou
města, tito noví občánci:

MĚSTO DOBŘANY
Město Dobřany vyhlašuje na základě schváleného
rozpočtu města Dobřany pro rok 2011
„GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY“
pro poskytování finančních příspěvků v oblastech využití volného času
dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy, kultury a historického dědictví,
turistického ruchu, vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání a ostatních veřejně prospěšných společenských aktivit v roce 2011
Cílem grantového dotačního titulu města Dobřany je obohacení kulturního
a společenského života obyvatel a veřejnosti ve městě Dobřany a jeho místních
částí Šlovice a Vodní Újezd formou podpory, budování a propagace veřejně
prospěšných činností jednotlivců, spolků a spolkových organizací a ostatních
subjektů ve městě Dobřany. Zvláštní zřetel je na podporu aktivit ve prospěch
dětí a mládeže. Podpora je soustředěna na podporu projektů v šesti oblastech:
kultury, sportu a tělovýchovy, cestovního ruchu a turistiky, veřejně prospěšných činností, environmentálního vzdělávání a osvěty a rovněž na podporu
mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže a dále matek s dětmi na či těsně po
mateřské dovolené a nezaměstnaných.

Ebelenderová Terezie, Fišer Matěj, Mach Vojtěch, Schaffer Daniel, Vondrušková Adéla, Vydra Jiří.

Žadateli mohou být občanská sdružení, zájmová sdružení, spolky, spolkové
organizace, jednotliví občané, podnikající fyzické osoby či obchodní společnosti při splnění podmínek grantového dotačního titulu.
Termínem vyhlášení je čtvrtek, 24. února 2011, od tohoto data je možné
podávat žádosti o dotační titul na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Posledním dnem pro podání žádostí na předepsaném formuláři
spolu s požadovanými přílohami je pátek 25. března 2011, (nejdéle do 13:00
hodin). Správně vyplněné žádosti se všemi přílohami se podávají do podatelny-recepce MěÚ Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, přízemí vlevo (kancelář č. 2).
Formulář žádosti spolu s pravidly dotačního titulu a ostatními přílohami je
možno získat od 24. února 2011 na internetových stránkách města Dobřany
www.dobrany.cz (sekce Grantový dotační titul na liště vlevo), v podatelněrecepci MěÚ Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, přízemí vlevo nebo u paní Bc.
Lucie Kučerkové, MěÚ Dobřany, Finanční odbor-správa dotací (tel: 377 195
853, e-mail: kucerkova@dobrany.cz). Finanční odbor-správa dotací (Bc. Lucie
Kučerková) je rovněž konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné
telefonicky domluvit minimálně dva dny předem.
Potenciální žadatelé vyplní či předloží:
•	jednoduchou podepsanou žádost s názvem a popisem akce (projektu)
– předmětu žádosti, rozpočet celé akce včetně uvedení o jakou výši dotace
žádají (max. 80% nákladů celé akce, avšak výše dotace musí být min. 3.000
Kč a maximálně 40.000 Kč)
•	vyplní identifikační údaje (a podepíší) formuláře čestného prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a státu
•	přiloží kopii dokumentů identifikujících žadatele – subjekt či fyzickou osobu,
např. zakládací listiny, stanovy apod. (v případě, že žadatel již v minulých
letech tyto dokumenty předkládal a ty se nemění, nemusí je znovu dokládat)
Novinkou je jednoznačné vymezení skutečnosti, že je možno žádat zpětně
i za projekt, který byl realizován před vyhlášením grantového dotačního titulu
(projekt realizovaný v kalendářním roce 2011, tedy po 1. 1. 2011), nový (jednodušší) formulář pro vyúčtování grantu po realizaci projektu a po žadatelích,
kteří žádali v předchozích letech, nebudou vyžadovány přílohy identifikující
žadatele (pokud nebyly v posledním období změněny), jak je uvedeno výše.
Na přípravě grantového dotačního titulu města Dobřany se podílela Spolková
a grantová komise Rady města Dobřany, Rada města Dobřany a zaměstnanec
MěÚ Dobřany určený pro administraci grantového dotačního titulu města.

Hrbáčová Veronika, Křížová Vendula, Kvídera Jiří, Mašková Monika,
Rychlá Anežka.

DOBANSK POHLEDY 2011
Vyhlášené téma:

OHE

aneb

m ho m srdce

Uzávěrka soutěže: pátek 27. 5. 2011
Kategorie:
1. Výtvarná soutěž		
2. Literární soutěž		

3. Fotografická soutěž
4. Filmová soutěž

Vernisáž se bude konat v pátek 10. 6. 2011 v 1500 hodin
v budově školní jídelny ZŠ Dobřany.
Více informací najdete na plakátech nebo na www.dobrany.cz.
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ROZHOVOR MARTINA SOBOTKY S TOMÁŠEM WEINREBEM
Dnes vám představíme našeho rodáka, pro kterého je letošní březen výjimečným měsícem. Absolventu bakalářského studia FAMU (filmové akademie v Praze) Tomáši Weinrebovi se povedlo to, že jeho kontroverzní film
s téměř nepublikovatelným názvem Všechno je sračka se dočkal oficiální
distribuce v kinech. Dokument zachycuje velmi vitálního muže Miroslava
Davida, v jehož pohnutém osudu nalezneme i souvislost s poslední popravenou ženou v ČSSR. Byl totiž přítelem Olgy Hepnarové, která úmyslně zajela
do davu lidí na pražské refýži a osm z nich usmrtila.

Vím, že řadě lidí se film nelíbí, že je naštval. Hlavně dle reakcí na internetu.
Ale nikdo z nich za mnou osobně nepřišel. Přišlo spíše pár těch, kterým se
to líbilo. A těm se to zase líbí hodně.
Film jste si až na mixování zvuku dělal sám. Nechyběl vám parťák? Střihač nebo dramaturg?
Byl to školní film, pod školní supervizí. Dohlížel na mě profesor Adler, který nahradil dramaturga. Pomohl mi v tom, že se to sladilo do jednoho tónu,
což je mi nakonec nejvíc vyčítáno. Že je to moc skeptické, že to má jen
jednoho hrdinu, navíc výstředního. Beru samostatnou práci jako zkušenost,
byl to záměr si to takhle vyzkoušet. U dalšího filmu budu mít spoluautora.
Mně zase přišel monotónní spíš rytmus, takový jednolitý sled výpovědí
respondenta.
Odposlechl jsem novináře na projekci, taky říkali, že jim tam chybí více
tónů. Je to ale krátký film, záměr byl, aby to skutečně vyznělo trochu jako
pochod, kdyby to byl delší film, dělal bych to jinak.
Ve filmu je vzácný okamžik, kdy je hrdina v kontaktu s jinými lidmi, jinak
se vše odehrává v jeho bytě. Navíc některé záběry jsou možná za hranou
minimální úcty k člověku, kterého filmujete.
Já to celé zamýšlel jako metaforu, kterou jsem chtěl vyjádřit hrůzu z činu
Olgy Hepnarové. Já vím, že většinu lidí film naštve, ale jde o to, jak naštve.
Pokud to rovnou odmítnou jako nějakého sprostého chlapa, tak to nezafungovalo. Pokud se ale zamyslí nad tím, že on byl stejně zoufalý jako jeho
přítelkyně, ale že na rozdíl od ní měl větší humor, který mu umožňuje místo
vraždění projevit svůj vztek tím vodopádem vulgarit.
Co se mi hodně líbilo, bylo, jak jste vypointoval situaci, váš hrdina zažil
tolik ústrků, že se tomu až nechce věřit. Dávkujete je vcelku výborně…
To jsem chtěl ukázat, že ho nepoznamenala jen jedna věc, že to nelze tak
jednoduše říct. Záměrně jsem odhlédl od toho, jestli ho víc poškodila pravá
nebo levá. Hledal jsem něco autentického.
Vyšlo to? Není to celé póza?

Je oficiální distribuce filmu velkým zlomem?
Pro mne je na tom zajímavé, že neodhadnu, jak to zaujme diváky. U předchozích studentských snímků jsem občas očekával větší zájem, jindy
menší a většinou to dopadlo jinak. Moc si cením toho faktu, že za mnou
přišel Čestmír Kopecký, kterého si osobně také velmi vážím. Kinodistribuce je určitě zajímavá, zvedne význam toho snímku. Čas ukáže, jestli šlo
o zlom.
Jaký pocit máte, když se lidé v sále dívají na vaše dílo?
Mám s tím velký problém, ale lepší se to. Navíc tenhle film už řada lidí
viděla, takže dokážu reakce odhadnout.
Máte s tím problém. Znamená to, že jste trémista?
To jako jo, reakce mne sice zajímají, ale být v tom sále… Obdivuju lidi,
kteří si tam jdou sednout a vůbec jim to nevadí. Tenhle film lidi rozděluje.
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Slovo póza bych nepoužil. On je takový, pouze se natolik vyburcuje, že
to vypadá jako velmi hrané, ale jádro je pravé. Pro mě je nekropábitel.
Důležité je, že má rád život, i když je tam hodně toho nekra, které vystihuje
vše negativní, co ho postihlo.
Trošku mi přijde, že legenda Olgy Hepnarové posloužila jako marketingový trik. Film se v úvodu tváří jako něco o ní, ale pak tam je relativně
velmi málo.
Já jsem s Petrem Kazdou začal pracovat na velkém filmu o Olze Hepnarové,
při tom jsme narazili na něj. Na konkrétní informace byl poměrně skoupý,
ale ukázalo se to, že jeho osud tu hrůzu vystihuje sám o sobě i bez těch
řekněme materiálních informací. Přes jeho duši jsme najednou pochopení
oné masové vraždy blíž.
Přesto tam chybí silné momenty?
Nechal jsem tam schválně moment, kdy hrdina říká, že nebude číst dopisy,
které psal Olze Hepnarové do vězení. Že by to bylo jako svléct se z kůže.
Třeba vůbec neplakal, i když jsem se o to nějak zvlášť nesnažil. To tajemství si s sebou odnese a schovává ho právě tou svou přehnanou výřečností.

KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

NAJDI 8 ROZDÍLŮ

KNIHY PRO DĚTI

BREZINA Thomas: Netvor z hlubin
Další z edice Klub tygrů.
Lukovi někdo ukradl nejdůležitější předmět z jeho detektivní výbavy – speciální minipočítač. Zloděj mu ho chce vrátit
a k předání má dojít v nočních hodinách u jezírka v parku.
Na tygry tam však místo počítače čeká obrovská vodní příšera. Jak se mohla tahle pravěká nestvůra dostat do jezírka?

FRAMBERG Jordana: Ve Tvém pokoji
Prázdniny jsou za rohem, ale Molly a Charlie se na ně vůbec
netěší. Jejich rodiče vymysleli „geniální plán“ – vymění si
domy! Molly z Los Angeles se dostává na venkov a ubytovává se v pokoji kluka, kterého nikdy nepotkala. Naopak
Charlie, který je blázen do cyklistiky všeho druhu, se ocitá v neuvěřitelně holčičím pokoji. Přes e-maily a chat ale
poznávají jeden druhého a krok za krokem si k sobě hledají cestu. Jenže
vzdálenost přes tisíc kilometrů může způsobit nejedno nedorozumění.
BRUCE Julia: Fantasmagorie
Atlas bájných skřetů, obrů, démonů, víl, elfů, vlkodlaků a dalších neobyčejných, čarovných a nadpřirozených
bytostí. Provede vás celým světem a seznámí se starověkými legendami a mýty, ale i s ověřenými fakty a těžko
uvěřitelnými skutečnostmi. Navíc se naučíte, jak nabalzamovat a mumifikovat tělo zemřelého, nebo co dělat, když
se k vám domů nastěhuje bubák. Nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

NETRADIČNÍ LEKCE

Na 10. února 2011 přijali pozvání do dětského oddělení Městské knihovny žáci 5. tříd Základní školy Dobřany a jejich třídní učitelky. Sešli se zde
se zástupkyní nakladatelství Thovt, paní Phdr. Pastyříkovou. Ta poutavým
vyprávěním seznámila děti s tvorbou tohoto nakladatelství. Poté si všichni
s chutí zasoutěžili na téma „Středověk“. Své znalosti z historie si ještě tímto
způsobem zdokonalili a rozhodně se při soutěžení dobře bavili. Všichni byli
za své snažení odměněni. Navíc mají nejen oni možnost si zakoupit knihy
z nakladatelství za zvýhodněné ceny.
Alena Sloupová

REICH Christhopher: Pravidla pomsty
Po zmaření teroristického útoku se Jonathan Ransom ocitá v odlehlém koutě Afriky. Jeho manželka zoufale uniká
před hněvem tajné americké zpravodajské agentury, kterou zradila. Manželé se setkávají až na lékařské konferenci v Londýně. Manželčino počínání vede Johnathana
k pochybnostem o skutečných důvodech jejího příjezdu.
Když dojde k útoku na kolonu zahraničních diplomatů, romantické setkání se změní v teroristickou řež.
EMERSON Kate: Palác rozkoší
Tajemství dvora Tudorovců.
Historický román, který vznikl na základě skutečného
životního příběhu Jane Popyncourt, přináší brilantní pohled
na Tudorovce, jejich rodinu a na život u jejich dvora.

TOUFAR Pavel: Sedm divů Česka
Sedm největších, nejkrásnějších, nejobdivuhodnějších, nejvyšších, nejdelších, nehlubších, nejstarších nebo nejnavštěvovanějších... V knižní publikaci vám představujeme nejen
sedm vítězů ankety, ale i celou padesátku nominovaných.

KULTURNÍ, SPOLKOVÉ A SPORTOVNÍ AKCE
březen 2011
8. 3. Jíst, meditovat, milovat (filmový večer pouze pro ženy)
9. 3. MDŽ (Vodní Újezd)
11. 3. Řez ovocných stromů a keřů (Český svaz zahrádkářů)
- více informací na straně 12

Prodejní výstava nakladatelství THOVT

Městská knihovna Dobřany ve spolupráci s nakladatelstvím THOVT
pořádá prodejní výstavu, která potrvá do 31. 3. 2011. Knihy si
můžete prohlédnout a zakoupit ve výpůjční době knihovny.

12. 3. Turnaj dětí (TJ Dobřany - tenisový oddíl)
17. 3. Zdravotní stav včelstev na Plzeňsku - varroáza a mor plodu
(ZO Českého svazu včelařů - OS Dobřany)
- více informací na straně 13
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KULTURA
PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

Historicky první pasování dětí na čtenáře. Děkujeme moc paní učitelce
Martině Brejchové a všem dětem v její třídě I.C, že tak slavný den, kterým
předání 1. vysvědčení bezesporu je, prožily s námi v knihovně. Děti plněním různých úkolů ve skupinkách ukázaly, co se stačily již ve škole naučit.
Samozřejmě bylo nutné doplnit síly, takže nechyběla ani svačina. Na závěr
pak každý jednotlivě předvedl své čtenářské schopnosti. Za to jej skřítek
Knižník pasoval na čtenáře. Nejenže si každý odnesl diplom malého čtenáře, ale Městská knihovna darovala dětem do třídy knihu plnou krásných
pohádek, kterou si budou společně s paní učitelkou číst. Doufáme, že i přítomným rodičům a prarodičům se snažení naše i jejich ratolestí líbilo.
Alena Sloupová

Dobřanská galerie

Městské kulturní a informační středisko Dobřany
náměstí T.G. M. 5

Barbora Bečvářová
NÁHODY / RANDOMS

15. března - 29. dubna 2011
Otevřeno:
pondělí – pátek 9:00 – 12:15 a 13:00 – 16:00
Jméno: Barbora Bečvářová
Věk: 18 let
Studium: Církevní gymnázium Plzeň
Barboro, jak jste se dostala k fotografii?
Na tuto otázku ani neumím přesně odpovědět. Vím, že u nás doma nikdy nebyla
o foťák nouze, sice jsme samozřejmě vždy
mívali obyčejný, ještě na filmy, ale kamkoli
jsme jeli, jel s námi. Myslím, že mě fotografie začala zajímat v době, kdy jsme s mamkou hodně cestovaly po celé Evropě, bylo mi
asi 8 let. Tehdy mě nechávala fotit vše, co jsem chtěla a to ve mně myslím
probudilo umělecké cítění.
Mohla byste se v několika větách představit čtenářům DL?
Pro mě je těžké popsat sama sebe, tohle mi nikdy nešlo. Ale vždy jsem
bývala přátelská, kdokoli se mnou chtěl zapříst hovor, mohl. Já osobně si
také moc ráda povídám s lidmi, klidně i s cizími. Jsem extrovert, ráda čtu,
můj nejoblíbenější spisovatel je Stephen King, který je podle mého názoru
opravdu mistr hororu. Miluji těstoviny se sýrem a s kečupem, což velkou
část mé rodiny přivádí často k šílenství. Ráda si všímám detailů a poslouchám cizí příběhy a osudy. V poslední době mě začala bavit škola, chodím tam moc ráda. V oblasti fotografie mě nejvíce baví fotit lidi, momenty
z davu nebo jednotlivé osoby.
Chtěla byste se v budoucnosti věnovat fotografii profesionálně nebo amatérsky? Máte nějaké vyšší ambice?
V nejbližších letech bych se fotografii ráda věnovala amatérsky, protože
chci vystudovat vysokou školu mimo tento obor. Později bych třeba chtěla vystudovat i uměleckou vysokou školu, ale to samozřejmě záleží na
budoucnosti. Mým snem je věnovat se publicistické fotografii, zachycovat
momenty, které pro svět něco znamenají. Odjet třeba do Somálska a dokumentovat tamější život, nebo vyjet na moře a fotit ohrožené velryby. To
vše samozřejmě záleží na příležitostech, které se mi naskytnou, v každém
případě fotografie vždy bude mým největším koníčkem.
Michal Šašek

O KARKULCE
divadlo pro děti

19. března 2011 od 15:00 hodin
Vstupné: 60 Kč
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KULTURA / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Vážené dámy, paní, slečny, holky, zkrátka ženy!

Bylo bezvadné, jak jste si prima užily Travesti show a téměř zcela jste
zaplnily kino Káčko. Jsem ráda, že je v Dobřanech poměrně početná skupina žen, které se rády baví. Přes šedesát z vás si všimlo a hlavně reagovalo
na naši nabídku společně stráveného večera v Káčku v rámci Mezinárodního dne žen, kdy jste měly možnost svým hlasováním na našich stránkách
www.kacko.cz vybrat film, který chcete tento večer promítnout. Nejvíce
hlasů získal film Jíst, meditovat, milovat.
Rádi bychom pro vás připravili další podobné večery a večírky. Nějaké
tipy a nápady máme, ale byla bych ráda, kdybyste mi napsaly na email:
kultura@dobrany.cz, co by konkrétně vás zajímalo. Chcete znovu promítnout nějaký pěkný film a před ním třeba besedu s astroložkou, léčitelkou o výkladu nemocí a jejich původu či o energetické síle člověka, módní
přehlídku, nebo snad vizážistku či taneční vystoupení? Co říkáte, založíme
Lady club?
Těším se na vaše reakce, nápady a tipy. Mějte se krásně a určitě mi
napište.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

LEDOVÁ PRAHA 2011

4. února 2011 stejně jako každý rok vyjeli členové oddílu Delfíni Pionýrské skupiny Dobřany se svými vedoucími do Prahy na akci Ledová Praha.
Akci pořádá sdružení Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí. Koná se každý
rok, účastníci jsou ubytováni v pražských školách, prohlíží si památky, kde
je většinou vstup zdarma, stejně jako za malý poplatek volná jízdenka na
veřejnou hromadnou dopravu.

si rozhlednu a prošli Bludištěm. Nechyběla ani prohlídka Hradu včetně katedrály sv.Víta, zhlédnutí výměny hradní stráže, cesta zpět do podhradí přes
Karlův most, prohlídka Orloje a na Václavském náměstí výstava v Národním muzeu. Ušlé kilometry a čerstvý vzduch udělaly své, a tak večer došlo na
besedu o zážitcích a na odpočinek. V neděli ráno pak krátká snídaně, zabalit,
předat třídu, ještě krátký pohled na město a hurá na vlak domů. Nikomu se
sice nechtělo, ale doma je doma a třeba příští rok pojedou znova ..!?
Iva Erhardová

MAŠKARNÍ KARNEVAL – LEDEN 2011

Tak jako každý rok pořádala i letos Pionýrská skupina Dobřany dne 30.
ledna 2011 v sále Kulturního domu na Psychiatrické léčebně Dětský maškarní karneval za účasti skoro 80 masek a jejich doprovodu. Akce, která má
každý rok velký úspěch, byla jako vždy pořádána ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem. Mimo tance za hudebního doprovodu Dua Charvis
a soutěží masek byla jako vždy připravena i přehlídka pěveckého a recitačního umění dětí, nechyběla ani tombola. Ceny dostal sice jen někdo, ale
dobří byli všichni včetně rodičů, kteří si postupně s dětmi také zatancovali.
Za pomoc s přípravou a zajištěním celé akce je třeba poděkovat nejen
pracovnicím našeho kulturního střediska, ale i pracovníkům KD za zapůjčení a přípravu sálu, zajištění občerstvení a šatny, hudební skupině za hudební
doprovod, ale i členům PS Dobřany, kteří pomáhali při prodeji vstupenek
a se vším, co bylo třeba zajistit. Poděkování patří i radnici za finanční příspěvek.
Na fotografiích jsou výherci nejhezčích masek v kategorii mladších
a starších dětí. Další snímky naleznete ve výloze prodejny Kniha na náměstí, jejímž pracovníkům bychom také touto cestou rádi poděkovali za ochotu,
s jakou nám umožňují již řadu let vystavovat nástěnky s fotoreportážemi
Libuše Nejedlá, vedoucí PS Dobřany

V pátek po příjezdu a ubytování v ZŠ Plamínková na Pankráci strávili
zástupci Delfínů zbytek dne spolu s tisícovkou dalších dětí a jejich vedoucími na koncertu Děti dětem v Kongresovém centru na Vyšehradě, který se
konal pod záštitou RNDr. Petra Nečase, předsedy vlády ČR, místopředsedkyně Senátu ČR PaedDr.Aleny Gajdůškové a Ing.Evy Bartoňové, náměstkyně ministra školství. Poslední dvě jmenované, naši zástupci i další hosté
seděli v hledišti. Na pódiu vystupovali vítězové jednotlivých kol pionýrského Sedmikvítku, kteří přebírali putovní poháry předsedy vlády ČR z rukou
jeho náměstka v oblasti tance moderního a lidového, hry na nástroj a zpěvu.
Dále vystoupila punkrocková kapela Treska z Plzně a závěr koncertu patřil
vystoupení skupiny Maxim Turbulenc, která skoro všechny diváky zvedla
z křesel a tancovalo se nejen pod pódiem, ale i na něm a chvílemi se zdálo,
že se tam Maxíci ani nevejdou. Po koncertě následovala ještě procházka
večerní Prahou a cesta na ubytovnu.
Ve zbývajících dvou dnech navštívili naši zástupci ještě bobovou dráhu,
prohlédli si Národní divadlo na nábřeží Vltavy, svezli se na Petřín, prohlédli
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V prosinci 2010 navštívil ZUŠ J.S.Bacha mladý talentovaný klavírista Tomek Ritter z Polska a představilo se Kvarteto Martinů (na snímku). Dobřanskému publiku zahráli společně Schumannův klavírní kvintet.

11. února 2011 se uskutečnilo školní kolo Národní soutěže ZUŠ v hudebním
oboru ve hře na klavír, housle, kytaru a akordeon.

Mužský sbor z norského Stavanger navštíví Dobřany

(vom) Poslední víkend v březnu navštíví Českou republiku mužský sbor
z Norska. Sbor byl založen před šesti lety ve Stavangeru v Bekkefaret kirke
(jméno tamního kostela).
Původně sbor účinkoval pouze v kostele a zaměřoval se na duchovní
evangelické písně ve čtyřhlasé úpravě. V průběhu let se však repertoár
sboru rozšířil i o černošské spirituály. Vedoucí sboru a zároveň varhanicí
je slečna Anna Kašparová, bývalá žákyně Konzervatoře v Plzni a JAMU
v Brně. Sbor doprovází kontrabas, elektrická kytara a klávesy.
V Dobřanech zazpívá klasické duchovní písně a několik spirituálů.
K jedné z písní se k norským pěvcům připojí Dobřaňákům již známý seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky.
Jsme rádi, že si norští kolegové přes plně nabitý program najdou cestu
i do Dobřan, kde nám zajisté zpříjemní poslední březnovou sobotu..

26. ledna 2011 se představil dobřanskému publiku český barytonista Filip
Bandžak za klavírního doprovodu Iriny Roměnské.

9. února 2011 vyhrál Filip Brada v krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 1. místo s postupem do celostátního kola, na snímku s pí
uč. K. Vlahačovou-Kartákovou a s žákyní Terezou Zajíčkovou.
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Srdečně zveme občany města i jeho okolí
na společný koncert dvou seniorských pěveckých sborů.
Mužský sbor Bekkefaret z Norska a ženský sbor
Dobřanské bábinky
se představí v sobotu dne 26. března 2011 od 14:00 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech.
Na programu zazní norské a české lidové písně, duchovní
písně a černošské spirituály.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
V HUDEBNÍ ŠKOLE TO OPĚT ŽILO...

(vom) Stalo se již pravidlem, že na začátku druhé poloviny školního roku
nachystají učitelé ZUŠ svým žákům malý dárek v podobě koncertu učitelů.
Váhám, zda použít slovo koncert, neboť se nejedná o koncert v podobě,
jakou zná většina z nás. Lépe naši akci vystihne slovo představení či jakási
exhibice. ”Učitelé hrají, zpívají, někdy i tančí žánr, který je jim milý – nejen
tedy hudbu klasickou, ale ukazují, že dobře ovládají svůj nástroj, mají smysl pro humor a že ve škole vládne příjemná atmosféra,” říká ředitel školy
J. Vozár. ”Těší nás, že koncerty mají stále větší návštěvnost a jsou na něj
kladné ohlasy,” dodává.

RYBÁŘI

Dlouhá a pro rybáře poměrně nepříznivá zima 2010/11 pomalu končí. Do
konce února si měl každý člen zaplatit členský příspěvek a mohl si vyzvednout povolenku na letošní rok. Ti otužilejší již zkusili štěstí u vody. Sám
jsem byl mile překvapen v polovině ledna, kdy jsem nečekaně během týdne
ulovil 3 kapry, 55, 54 a 63 cm a dva slušné cejny. To se málokdy povede i
v létě. Že je o rybaření zájem, svědčila nabitá klubovna při školení nových
členů 5. 2. 2011. Takový nával jsme již dlouho nezažili.
Nyní 12. 3. 2011 se koná od 14:00 hodin v KD PL výroční členská schůze
naší MO. V posledních letech je však účast velice nízká. Z členské základny
přesahující 400 členů se jich dostaví sotva 50 včetně výboru. A to je velká
škoda. Vždyť VČS schvaluje činnost výboru a MO, každý člen zde může
podávat návrhy a vznášet dotazy k činnosti MO a výboru. Účast na VČS
jedenkrát v roce by měla být morální povinností každého člena. Výbor MO
ČRS Vás proto touto cestou na VČS srdečně zve a pevně věří, že většina z
Vás se dostaví.
Z dalších akcí připravujeme v březnu dle počasí výlov Horní Kotynky.
Rybářské závody pro dospělé se uskuteční na Dolní Kotynce 23. 4. 2011 a
výlov DK 30. 4. 2011.
Vladislav Šefl

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
BŘEZEN 2011

P. Vacek, V. Kordík, J. Vozár, K. Křemenák - ukázka z baletu Labutí jezero

10. března 2011 - 14:00 hodin - Pečovatelský dům Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců k MDŽ
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
11. - 12. března 2011 - Dům hudby, Konzervatoř Plzeň
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
14. března 2011 - 18:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
ZUŠ J. S. Bacha představuje mladé talenty
Petr Vacek - akordeon, Martin Škubal - kytara
23. března 2011 - 17:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
21. - 23. března 2011 - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
26. března 2011 - ZUŠ B. Smetany Plzeň
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

DNE 23. 3. 2011 SE KONÁ
OD 09:00 DO 16:00 HOD.

Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ

Ve středu dne 23. 3. 2011 od 14:30 do 17:00 hodin
se bude konat

A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

zápis do mateřské školy Dobřany, Stromořadí 922,
v budově školy, tel. 377 972 348.
Přineste rodný list dítěte.

na školní rok 2011/2012

V MATEŘSKÉ ŠKOLE LOUDŮ 850 (PANČAVA)
! ! ! Vezměte s sebou rodný list dítěte ! ! !
Přijďte se sami přesvědčit, že se u nás bude
vašim dětem líbit!

Aktivity MŠ

Možnost zapojení dětí do kroužků – pískání pro zdraví, jógová
cvičení, pro předškoláky Metoda dobrého startu, účast v soutěžích,
výlety, akce společenského charakteru, plavecký výcvik, solná
jeskyně a další.
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Haló, haló, příteli!
Proč’s tak dlouho v posteli?
Slunce svítí, voní kvítí,
zas už můžem rýčem rýti.

V březnu, jak rozmrzne půda, hned ji načechráme a můžeme sít petrželku
kudrnku, mrkev, mák, hrách, kopr a sázíme cibuli sazečku, případně jarní
česnek. Do skleníku vysejeme ředkvičku a semena letniček. Vysázíme salát,
kedlubny, květák, brokolici. Postará-me se o jahodovnu, vysadíme broskvoně. Stříkáme proti přezimujícím škůdcům. Prohlédneme si kvetoucí záhony
ladoněk, modřence, krokusů, narcisů a ostatních krásek naší zahrady.
Březnovým tématem našeho sloupku je zelenina. Učme
děti, aby již od plenek jedly
denně čerstvou zeleninu. Pro
lidské zdraví je nenahraditelná. Je zdrojem cenných aminokyselin, vitaminů, minerálů,
vlákniny, jež je pro zažívání
nezastupitelná. Odborníci zdůraz-ňují, že by dospělý člověk měl denně konzumovat 350 g zeleniny, t.j. asi
130 kg za rok. Ne-dodržováním tohoto doporučení dochází ve značné míře
k civilizačním nemocem. Mezi ně patří ateroskleróza (vyvolávající infarkt
a mozkovou mrtvici), obezita,
cukrovka, vysoký krevní tlak
a řada dalších nemocí a obtíží.
Zelenina má ovšem účinky
protimikrobní, antioxi-dační,
močopudné, projímavé, žlučopudné, protirevmatické, protinádorové a povzbuzuje se-xuální aktivitu. Zároveň zelenina
poskytuje požitek z jídla a svou
chutí, vůní a barvou plně uspokojuje naše požadavky. Čerstvou zeleninu
z vlastní zahrádky lze konzumovat téměř celý rok. Krátké zimní období
překonáváme zeleninou zamraženou, sušenou nebo jinak konzervo-vanou.
V dalších letošních číslech si vždy blíže povíme o účincích a pěstování těch nejvý-znamnějších druhů zeleniny. Věřte, že našemu zdraví, vedle
pohybu na čerstvém vzduchu, není nic prospěšnějšího, než pěstování a pojídání čerstvé zeleniny a ovoce.
Český zahrádkářský svaz

11. března 2011 v 18 hodin

se koná v zahrádkářské klubovně beseda na téma

ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ
Výbor ČZS zve všechny své členy a dobřanskou veřejnost k návštěvě.

VČELAŘI A VČELY V ÚNORU

Tři teplé dny v lednu a dva v únoru včelám prospěly. Včely měly prolet a mohly vyprázdnit své výkalové váčky. Teplé dny ale zároveň přinesly i určitá rizika. To když se „nedočkavé a nezkušené“ matky rozkladly
a včelstva při následujícím ochlazení začala rychle spotřebovávat zásoby
na „vytápění“ plodového hnízda. Takovým včelstvům pak hrozí v březnu
nebo dubnu nebezpečí úhynu hladem. Je to paradox, když nejtěžší zimu
přečkala.
Únor je pro včelstva měsíc, kdy otevírají svoje spižírny. Včelaři se pak
mimo jiné dozví výsledky zimních vyšetření na výskyt nemocí v úlech.
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Letos dopadla dobře. Všech 40 vzorků na mor včelího plodu bylo bez
nálezu. Výsledky na varroázu jsou z pohledu statistiky nejlepší od roku
2005/2006. Z 61vzorků jich bylo bez nálezu 35.
O činnosti dobřanských včelařů v minulém období a plánech do toho
následujícího se jednalo na výroční členské schůzi. Proběhla za velmi solidní účasti 5. 2. 2011. Uznáním práce včelařů byla i účast a vystoupení starosty města Dobřany, Marka Sýkory.
V únoru se konala i letošní první vzdělávací akce včelařů, týkala
se vnitřních věci spolku, například
změn ve stanovách a dotací. Kromě
nečekaného zájmu včelařů potěšila
i zpráva o tom, že kraj navýšil pro
rok 2011 uvolněnou částku 1 milion
korun třikrát! Impulzem byla mimo
jiné i skutečnost, že o tuto dotaci
byl mezi včelaři tak velký zájem, že
koncem ledna bylo registrováno přes
460 žádostí.
Zároveň se účastníci dozvěděli
i to, že ne všude dopadla vyšetření
na včelí mor tak dobře jako u nás.
V oblastech Plzeň- město, Štěnovice, Šťáhlavy a Žákavá se vyskytlo dvacet
případů nákazy. K tomuto tématu a k léčení včel obecně se následně rozproudila zajímavá diskuse.
ing. Stanislav Vodička

ZIMNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

V letošním roce slaví dobřanští hasiči významné jubileum svého založení.
Po celý rok se v duchu této významné události ponesou i tradiční hasičské
soutěže. První z nich se konala už v sobotu 19. února. Šlo o 25. ročník
zimní soutěže kolektivů mladých hasičů o putovní „Pohár SDH Dobřany“.
Mladí hasiči zde soutěžili na naší hasičské zbrojnici v tradičních podzimních disciplínách hry Plamen, tedy v uzlové štafetě, základech topografie,
zdravotní přípravě, požární ochraně a technických prostředcích. Každý
rok je nadstavbovou částí
soutěže nějaká „tajná“ disciplína. Letos jsme zvolili
šipky, které daly většině
kolektivů pěkně zabrat.
Vlivem jarních prázdnin,
chřipkových onemocnění
a menšího zájmu o hasičinu ze strany dětí byl letošní
ročník sice početně slabší,
ale i tak jsme si ho užili
naplno. Za odměnu si všechny děti mohly zahrát i BINGO! A jak to nakonec dopadlo? S velkým náskokem zvítězilo jedno z dobřanských družstev
ve složení Pavel Sloup, Milan Dvořák a Vladimír Rathouský. O další místa
na stupních vítězů se strhl velký boj hned mezi třemi kolektivy ze Dnešic
a Chotěšova. Rozhodující se ukázalo být umístění v uzlové štafetě, které
přisoudilo druhé i třetí místo družstvům ze Dnešic, na Chotěšov tudíž zbylo
až místo čtvrté. Za zmínku jistě stojí i to, že se nám podařilo po letech opět
sestavit čistě dámské soutěžní družstvo, které nakonec skončilo na krásném
sedmém místě. Všichni zúčastnění si kromě příjemných zážitků ze soutěžního i zábavného klání odvezli mnoho darů, diplomy a sladkosti, pro vítěze
byly nachystány rovněž medaile a pro družstvo na prvním místě také pohár.
Děkujeme všem soutěžícím i našim sponzorům v čele s městem Dobřany.
Už teď se těšíme na další ročník a nové soupeře!
Mgr. Markéta Kaslová, vedoucí mládeže

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / SPORT
Pozvánka na přednášku

Zdravotní stav včelstev na plzeňsku - varroáza a mor včelího plodu
Přednáška pro včelaře i laickou veřejnost, kterou pořádá ZO ČS včelařů
Dobřany ve spolupráci MěKS Dobřany ve čtvrtek 17. 3. 2011 od 17:00
hod. v hotelu Modrá hvězda v Dobřanech. Tématem je zdravotní stav
včelstev na Plzeňsku - varroáza a mor včelího plodu - zhodnocení stavu
s příslušným komentářem podle výsledků vyšetření zimní měli provede
inspektorka veterinární správy pro okres Plzeň-jih, paní MVDr. Magdalena Kůttová. Její vystoupení doplní ing J.Hrabák Ph.D. Ten je dobřanským včelařům známý z dřívějších přednášek - z 04/2007 a 03/2010.
Zve výbor ZO ČSV Dobřany

DNES TO BUDE O DĚKOVÁNÍ

Dobřanské bábinky jsou už několik let obohacením kulturní scény našeho města. Aby však tento soubor mohl těšit a překvapovat, stojí to nemalou námahu. Především záštita manželů Vozárových ze ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany nám dává podporu v našem konání a odborný dozor. V nemalé i
míře manželé Boučkovi - Fandova heligonka je pro náš soubor nezbytná
a Jiřinka svými texty k písním Bábinky a Seniorská překvapila a potěšila.
Samozřejmě je třeba děkovat i těm, kteří s námi již nevystupují, ale stále
nás mají rádi - manželé Ulrichovi, kterým velice děkujeme za kytičky na
Babském bále, paní Černá, Boudová, Fürbacherová a další. Jsme rádi, když
přijdou mezi nás a stále nám fandí.
Současné složení souboru se v září rozhodlo, že by to chtělo něco nového. A tak po sborovém zpívání, krojovaném a country tanečním vystoupení
nás F. Bouček přesvědčil, že nejlepší by byla stará Praha. To nemáte zdání,
jak nás to „vzalo“. Všechny začaly shánět co nejpěknější kusy starého oblečení, Ivě Kosnarů jsme probraly skříně, Drahuška Nemanských vyráběla
doplňky, jako kloboučky, vousy pro „pardály“, upravovala obleky na správnou míru, no každá dala kus námahy pro to, aby se dílo podařilo. Společně
jsme se vrhli na nácvik pásma písní, které sestavil F. Bouček. Paní učitelka
Beštová, i přes starostování ve Vstiši, nám sestavila úžasnou choreografii
tanečků. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.Trénovali jsme každý
týden cca 2 hod. a těšili se, co na to řekne publikum. Potlesk až ovace na
bálech Nezávislých a Babském nás přesvědčily, že jsme volili dobře. Čeká
nás několik dalších vystoupení po okolí a v červnu tradiční přehlídka seniorských souborů v Českých Budějovicích, kam se velice těšíme. Zachovejte
nám přízeň a věřte nebo ne, děláme to všechno jen a jen pro radost a nikoli
ze zištných důvodů. Rodinné rozpočty občas sténají, a tak je především třeba poslat velké díky našim životním partnerům, kteří svojí tolerancí a podporou našeho konání občas strádají, neboť je opouštíme od stolu i od lože.
Děkování už bylo dost, a tak se těšíme na naše další vystoupení.
Bábinka Blažková

DOBŘANSKÉ KUŽELKY

Cinema Bowling aréna již ve městě funguje rok, během kterého stovky lidí vyzkoušely zdejší squashové kurty, bowlingové a kuželkové dráhy. Posledně zmíněné sportoviště navazuje na dlouholetou tradici tohoto
odvětví v našem městě. Družstvo TJ Dobřany „A“ se po loňském vítězství v
divizi radovalo z postupu do třetí ligy. Po slabším začátku, kdy sbíralo zkušenosti a zaleklo se zkušenějších soupeřů, se otrkalo a postupně se probojovalo až na šesté místo v tabulce. Zlepšenou formu ocenili hlavně fanoušci,
kteří na zápasech utváří krásnou atmosféru, a hráči se jim na oplátku snaží
zavděčit dobrými výkony.
Po otevření Cinemy vznikla i další družstva. Tým CB Dobřany hraje
okresní soutěž a v letošní sezóně sbírá zkušenosti, které jistě zúročí v té
příští. Co nám v Dobřanech chybělo, je nově složený oddíl mladých nadějí,
protože bez dětí si nedovede svou budoucnost představit žádný oddíl. Za
necelý půlrok působení zaznamenává své první úspěchy a dělá kuželkářům
velkou radost. Asi největší úspěch zaznamenala Michaela Mafková, která
vyhrála turnaj v Rokycanech a dala o našem oddílu vědět. Dařilo se i dalším hráčkám: Sabina Homrová (3. místo v Holešově), Dominika Hrádková
(2. místo v Dobřanech). Dobře naše družstvo reprezentují i zbývající hráči
– Michaela Provazníková, Kateřina Mafková, Valerie Fišerová, Denisa Šilhavá a Dan Pachl. Ostatní zatím sbírají zkušenosti na tréninku.
Pokud by se někdo z dětí chtěl k této super partě připojit, zkusit štěstí v
kuželkách a je mu minimálně 9 let, může přijít na trénink každý pátek od
16 hodin, anebo nás může kontaktovat na telefonním čísle: M. Provazník
721 223 537. Určitě budeme rádi.
Josef Fišer

Naše mladé naděje

JOSEFOVSKÁ
ZÁBAVA
18. března 2011 od 19:00 hodin
k tanci a poslechu hraje DUO CHARVIS
vstupné 50,- Kč
(krátká vsuvka – bleskový turnaj v kuželkách)
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SPORT
VALENTÝNSKÝ TURNAJ V PÉTANQUE

Valentýnským turnajem smíšených dvojic tradičně zahajuje Pétanque
club Dobřany novou sezónu. I letos v den konání turnaje napadl čerstvý
sníh, ale nebylo ho naštěstí mnoho, a tak byl za hodinu uklizen a hřiště perfektně připravena. Na první turnaj přišli ti největší nedočkavci, ale i zcela
noví hráči. Každá žena, slečna či dívka dostala od klubu před zahájením
malou sladkou pozornost. Pak se všichni posilnili svařeným vínem nebo
grogem a šlo se na hru. Začalo se klasicky boji ve skupinách. Na některých hráčích byla vidět dlouhá zimní pauza a ze začátku jim to moc nešlo.
Postupně se ale všichni rozehráli. Do semifinále postoupily z každé skupiny
první dvě dvojice. Ty se křížem utkaly systémem K.O. Ve finále hrály čtyři
vítězné dvojice každý s každým. Poražení ze semifinále nastoupili proti třetím ze skupin a vyřazovacím K.O. systémem hráli turnaj útěchy. Ten vyhráli
zlepšenou hrou Jitka Kratochvílová a Martin Žďánský. Samotná finálová
skupina byla velmi vyrovnaná. O prvním místě v turnaji rozhodoval až vzájemný zápas. V něm Veronika Kožíšková a Rudla Rieckel porazili Zdeňku a
Zdeňka Dušanovy. I o pořadí na třetím místě rozhodoval vzájemný zápas.
V něm zvítězili Viktorka a Vláďa Khásovi nad Vlastou Jelínkovou a Josefem Harantem. Ač bylo trochu chladno, nikomu to nevadilo, neboť někoho
zahřál svařák, grog či čaj, jiného láska.
Ještě hodinu po turnaji toho měli někteří málo a zahráli si o panáky. Další
akcí klubu je Amatér cup pro neregistrované v sobotu 30. dubna.
Zdeněk Duban

Kvalifikoval se však na juniorské Mistrovství ČR, které se koná na Moravě
koncem března.
Tomáš Svoboda (17 let) –váha do 93 kg
Na své první soutěži v trojboji pokořil 160 kg v dřepu, 100 kg v benčpresu
a 185 kg v mrtvém tahu. Je třeba podotknout, že u všech nováčků znamenaly jejich výkony osobní rekordy. Někteří své tréninkové maximum překonali o 10 a více kilogramů! Mezi všemi dorostenci v soutěži se Tomáš se
445 kg umístil na skvělém 2. místě (celkově 7.)! Jistě bude naším „želízkem
v ohni“ na Mistrovství ČR dorostenců.

Kuba Blažek před dřepem
Roman Urban (33 let) –váha do 93 kg
Zkušenější borec, člen vítězného týmu Dobřan v 1. lize družstev roku 2009,
bohužel pohořel na dřepu, kde dvakrát překonal váhu 200 kg, ale dle výroku rozhodčích s nedostatečnou hloubkou dřepu. Zapsal tedy jen 185 kg,
v benčpresu 147,5 kg a v mrtvém tahu 215 kg. Celkově 547,5 kg stačilo
na 4. místo se ztrátou necelých 30 kg na bronz. Kvalifikace na Mistrovství
Čech však Romana neminula, a tak se těšíme na jeho ještě lepší výkony za
měsíc v Praze!

NEJPOČETNĚJŠÍ VÝPRAVA TROJBOJAŘŮ ZA
POSLEDNÍ DEKÁDU PŘIVEZLA DVĚ STŘÍBRA!

Celkem 6 siláků TJ Dobřany se zúčastnilo Mistrovství oblasti západu
a jihu Čech v Sokolově o první únorové sobotě. Tři z nich se trojbojařského
klání zúčastnili poprvé v životě. Celá výprava si nakonec – kromě cenných
zkušeností a několika modřin – odvezla dvě stříbrné medaile. Většina dobřanských závodníků se zároveň kvalifikovala do dalších soutěží. Od roku
2011 došlo ke změnám ve váhových kategoriích, např. místo do 90 kg se
nyní soutěží v kategorii do 93 kg.
Jakub Blažek (25 let) - váha do 83 kg
Jen po několika týdnech posilování si přijel vyzkoušet soutěžní atmosféru.
Kdyby shodil 2 kg, mohl závodit v kategorii do 74 kg, kde byla snesitelnější konkurence. Podal bojovný výkon: udřepl 112,5 kg, v benčpresu překonal
85 kg a v mrtvém tahu zvládl 172,5 kg. Celkový trojboj 370 kg stačil na
předposlední, 11. místo.
Václav Weinfurt (19 let) - váha do 83 kg
Tomu se dařilo o něco lépe. Překonal 150 kg ve dřepu, 110 kg v benčpresu
a 180 kg v mrtvém tahu. S trojbojem 440 kg skončil Vašek na 8. místě.
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Jan Verbič (49 let) –váha do 120 kg
Věkem již veterán se poškodil také ve dřepu, když skvěle vzepřel 230 kg,
ale nečekal na povely rozhodčích, a jeho pokus tak nemohl být uznán. Přesto Honza zaznamenal od minulé soutěže zlepšení a svými výkony 215 kg
ve dřepu, 145 kg v benčpresu a 230 kg v mrtvém tahu atakoval hranici 600
kg v trojboji. Nakonec zůstal na metě 590 kg, se kterými obsadil 5. místo
a zajistil si postup na Mistrovství Čech i na Mistrovství ČR veteránů.
Antonín Coufal (38 let) –váha nad 120 kg
Zkušený silák udřepl znamenitých 282,5 kg a rozšířil tak řadu osobních
rekordů. V benčpresu založil na 215 kg, při druhém pokusu s 222,5 kg mu
však činka vyklouzla z rukou a dopadla mu na hrudník. Jako zázrakem se
nehoda obešla bez zranění, nepočítáme-li otřes a několik pohmožděnin.
V této disciplíně již tedy Tonda nepokračoval, ale nastoupil na mrtvý tah,
ve kterém si připsal další osobák, 260 kg. Souhrnem nazvedal 757,5 kg
a obsadil skvělou druhou příčku. Nominace na vyšší soutěž, Mistrovství
Čech, s ním také počítá.
Pokud byste rádi přispěli našim mladým nadějím na cestovní náklady na
republikové soutěže (konají se na Moravě), prosím kontaktujte nás na tel.
723 237 679 nebo na e-mailu silovytrojbojDobrany@seznam.cz.
Petr Krákora (PK) – redakčně kráceno   
Děkujeme!

SPORT
BADMINTON MLADÝCH 2. ETAPA

V minulém čísle jsme psali o plánech 2. etapy soutěží sezony 2010/2011.
Dnes nabízíme s radostí několik slov o plnění ve výsledcích.
a) „Vlaštovka“ – turnaj žáků do 13 roků – neregistrovaných připravily společně oddíly Dobřany, Chlumčany a USK Plzeň. Zájem byl veliký a jen
dobrá organizace a spolupráce s rodiči umožnily úspěšný průběh. Ten
potvrdil i řadu nových talentů. Oddíl už připravuje další obdobnou akci.

b) Naše družstvo dospělých se zúčastnilo krajské soutěže minidružstev, kde
hráči změřili své síly s družstvy Spartak Chrást, SK Jupiter Plzeň a Sokol
Doubravka. Po základní tříkolové části družstvo Dobřan postoupilo do Play
off na druhém místě. Po prvních zápasech Play off naši badmintonisté hladce
postoupili do finále, když porazili Sokol Doubravka 4:0 na zápasy. Ve finále
svedlo naše družstvo poměrně vyrovnaný souboj s družstvem SK Jupiter,
které v rozhodujícím pátém zápase porazilo 2:1 na sety a získalo tak 1. místo
v soutěži minidružstev dospělých Západočeské oblasti pro sezonu 2010/11.

d) Zúčastnili jsme se vyhodnocení nejlepších sportovců PJ za rok 2010.
Za oddíl získali ocenění ve skupině žactva Černá a ve skupině rozhodčích
Linda. Máme radost a děkujeme.
indar

HOKEJBAL TJ SNACK DOBŘANY

Zimní přípravy u mužů i u mládeže se blíží ke svému konci a my můžeme
zlehka zhodnotit dění v dobřanském hokejbalu. Naši muži se připravovali
od začátku ledna 3krát týdně. V lednu jsme se zaměřili hlavně na obnovení
a prohloubení fyzické kondice, k tomu nám postačil atletický ovál a samozřejmě jsme navíc využívali naši sportovní halu. V únoru jsme polykali
tréninkové jednotky převážně na hřišti a v rámci této části přípravy jsme
odehráli 3 zápasy s týmy 1.ČNHBL. Všechny tyto duely jsme hráli na hřištích soupeře a všechny jsme také dokázali vyhrát. Víme však, že byť jsme
v extralize momentálně poslední, rozdíl mezi těmito soutěžemi je značný.
Výsledky se tudíž snažíme nepřeceňovat. Sluší se dodat, že jsme se popasovali s týmy HBC Nové Strašecí (5-1), HBC Litice (4-3) a HBC Ďáblové
Praha (2-1). Za klub a za kabinu bychom mohli říci, že jsme v přípravném
období skutečně pracovali tak, jak jsme si předsevzali! Věřím, že dostojíme
našemu slibu a o extraligu se budeme rvát do poslední chvíle! 26.2. hrajeme ve Vlašimi 1. jarní mistrovský zápas a hned 27.2. hostíme na domácím
hřišti Elbu Ústí nad Labem.
Zbylá utkání na jaře:
5. 3. Pardubice - Snack Dobřany
12. 3. Hradec Králové - Snack Dobřany
13. 3. Letohrad – Snack Dobřany
26. 3. Snack Dobřany – Karviná v 17 h.
27. 3. Snack Dobřany – HBC Třinec v 11h.
3. 4. HBC Plzeň - Snack Dobřany v 16 h.

V přípravě se činili i naši žáci

Starší i mladší žáci se připravovali rovněž 3krát týdně a vrcholem této
přípravné fáze a zároveň odměnou jim byl turnaj v Jihlavě. Velmi kvalitně obsazený turnaj naši kluci zvládli na jedničku! V těžkých duelech jsme
nechali za sebou týmy z Opavy, Pardubic, Mladé Boleslavi a domácí Jihlavy. Myslíme si v klubu, že tohle hovoří za vše! Kluci opět nezklamali,
přivezli z Jihlavy pohár za celkové 1. místo a dokázali, že jsou opravdu
silný tým, který (doufejme) zdaleka neřekl poslední slovo! Nábor do našeho
týmu probíhá neustále, zejména ročníky 1998, 1999, 2000 a mladší by nás
mohly doplnit. Bližší info najdete na stránkách www.snackdobrany.cz.
Za dobřanský hokejbal Vašek Šlehofer

c) Radbuza Cup – 2. ročník 5. 2. 2011 – Jedná se o otevřený turnaj do 13
roků, trochu navazující na turnaj uvedený v bodě a. Známý je už ale z 1. kola.
Zájem potvrdila i účast 18 chlapců a 16 dívek (Praha, Most, Pardubice).
D:
1. Legátová Anna – So Doubravka
2. Fuchsová Michaela – Pardubice
3. Baštářová Aneta – So Doubravka
CH:
1. Kural Martin – USK Plzeň
2. Nedvěd Ondřej – So Doubravka
3. Lecian Kristian – Astra ZM Praha
Kladem bylo dobré chování a vzájemná spolupráce. Podněty přišly na
konání akce 2x za sezonu.
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

5. března 2011
Z CHRÁSTU NA CHLUM
Odjedeme vlakem v 07,28 hod. do Chrástu a půjdeme
přes Zábělou na Chlum. Po rozhlédnutí se vydáme přes
Doubravku na vlak. Délka vycházky 10 km.

2. dubna 2011		
ZBIROŽSKÝMI LESY
Akci pořádá KČT odbor J. Danzera na trasách 7, 13 a 20 km. Start na žst.
Zbiroh od 06,45 hod. Cíl v místě startu do 17,45 hod. Odjezd z Dobřan do
Zbiroha vlakem v 06,41 hod.

12. března 2011		
DO STŘÍBRA ZA HORNÍKY
Odjedeme z Dobřan v 07,28 hod. do Pňovan. Půjdeme na křižovatku Flaška
a přes Vranov do Stříbra, kde navštívíme Hornické muzeum, město Stříbro
a vzpomeneme na vojenskou obranu vybudovanou v letech 1935 až 39.
Délka vycházky 14 km.

6. dubna 2011		
ÚDOLÍM RADNICKÉHO POTOKA
Odjezd vlakem z Dobřan do Radnic v 06,41 hod. Půjdeme kolem Radnického potoka, kolem sklárny Svatá Barbora do Kamence. Zde opustíme
Radnický potok do Lhotky a Chockova. Znovu sestoupíme k Radnickému
potoku a podél něj se vrátíme do Kamence. Přes les Hrádek dojdeme zpět
do Radnic. Délka vycházky 16 km.

19. března 2011			
PLZEŇSKÁ ŠLAPKA
Akci pořádá odbor KČT Bolevec Plzeň na trasách 9, 17, 24 a 35 km. Start
v 07,30 na konečné MHD číslo 1 v Bolevci, cíl od 10,00 do 17,00 hod.
v Plzni – Újezdě v restauraci Pod Rozhlednou. Odjezd z Dobřan do Plzně
v 07,28 hod.

Těšíme se na Vaši přízeň při našich vycházkách po celý rok.			
Zdraví odbor KČT TJ Dobřany.

23. března 2011			
Z BLOVIC DO LETIN
Odjedeme vlakem v 07,29 hod. do Blovic. Půjdeme do osady Komorno na
Chocenickou Lhotu a přes Bzí do Letin. Délka vycházky 12 km.
26. března 2011
EURORANDO 2011 – JARNÍ POCHOD
Odjedeme vlakem z Dobřan do Plzně – zastávky v 07,28 hod. a přestoupíme na
trolejbus č. 13 do Černic. Start je v Domě hasičů od 7,30 do 11,00 hod. na trasy
7, 10, 22, 28 a 30 km. Akci pořádá odbor KČT Fakultní nemocnice Plzeň.
1. dubna 2011
EURORANDO 2011 - APRILIÁDA
Akci pořádá OV KČT PK + plzeňské odbory KČT na trasách 10, 20 km,
start od 10,00 hod. a cíl do 17,00 hod. Celá akce se koná na náměstí
Republiky. Odběr vody z Radbuzy a plzeňských kašen od 12,00 do 13,00
hod. Na tuto akci neurčujeme vedoucího. Doporučený odjezd vlakem do
Plzně je v 08,41 hod.

(jar) Dnes Vás pozvu do Domu historie Přešticka na novou výstavu, kterou
můžete zhlédnout v březnu a v dubnu.
Dům historie Přešticka – Přeštice, Třebízského 24
Kromě stálé expozice kupeckého krámu v přízemí muzea a tradičních řemesel v prvním patře je pro návštěvníky připravena výstava 188 moderních
panenek, pro které uháčkovala, upletla a ušila veškeré oblečení paní Erika
Holubová z Prahy. Pro panenky vytvořila také různá prostředí. Panenky
nakupují, slaví Velikonoce a Vánoce, mlsají v cukrárně, tancují apod.

V podkroví muzea je v současné době výstava fotografií staveb Josefa Hlávky. V letošním roce si připomínáme 180. výročí narození přeštického rodáka. Fotografie jsou doplněny texty a je možno zhlédnout také dokumentární
film o životě tohoto největšího českého mecenáše.

Otevírací doba ÚT-PÁ 9-12, 13-17; SO, NE, svátky 14-17.
Vstupné je 25 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 50 Kč.
Bezbariérový přístup.
Celoroční provoz.
Podrobnosti na www.dumhistorie.cz.

16

INZERCE
NA PRODEJ

Rodinný dům poschoďový

v obci Ves Touškov okr. Plzeň-jih, 25 km od Plzně, 4 km od města
Stod a 8 km od dálničního přivaděče dálnice D5.

Centrum volného času a vzdělávání
Tento projekt byl spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií
v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

Popis nemovitosti: 5 obytných místností, kuchyň, 2 chodby, koupelna, 2 WC, prádelna, kotelna, uhelna, garáž, sklep, stodola s přístřeškem, hospodářská budova. Topení kombinované (uhlí, plyn),
vlastní studna, kompletně zařízený.

Zastavěná plocha: 313m2                     Celková plocha: 1 322m2
Objekt se nachází v centru poklidné části obce.

Kontakt: 721479806, 731526395
milan.kanta@gmail.com, karen64@azet.sk

NEJSME REALITNÍ KANCELÁŘ

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

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

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






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







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

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

BŘEZEN - DUBEN 2011

PO

7. 3.

14 - 17

PO

21. 3.

ÚT

8. 3.

14 - 17

ÚT

22. 3.

PÁ

11. 3.

9 - 12

PO

28. 3.

14 - 17

ÚT

15. 3.

9 - 12

ČT

31. 3.

14 - 17

ST

16. 3.

14 - 17

PO

4. 4.

14 - 17

ČT

17. 3.

14 - 17

ST

6. 4.

14 - 17

14 - 17
9 - 12

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.
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INZERCE
Uzavřete úrazové a životní pojištění svým dětem
Zajistěte i sebe na stáří a pro případ nutné potřeby
Nejcennější co člověk má,
je jeho zdraví a život

Pojištění možno uzavřít na pojišťovacích kancelářích:
Bohuslav Špaček BSCONSULTING
Pojišťovací kancelář Plzeň
po, čt a pá 9 - 17 hod
Na Roudné 27, 301 00 Plzeň
tel.: 373 315 123, 775 610 925
Pojišťovací kancelář Dobřany
út, st 9 - 17 hod a so 9 - 12 hod
Nám. T.G.M. 157, 334 01 Dobřany tel.: 603 802 261

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
• Stáří slepiček: 18 - 20 týdnů
- neprodáváme kuřice, ale slepičky před snáškou
• Cena: 138 - 148 Kč/ks - dle stáří
• Prodej se uskuteční v Dobřanech dne 12. března 2011
v 16.10 hodin u budovy Policie ČR
• Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Nejlevnější pojištění vozidel

Pojištění osob, majetku, zvířat, cestovní pojištění
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Zajištění na stáří - penzijní připojištění
Stavební spoření - úvěry, hypotéky
Refinance úvěrů a hypotéky

Poradenská služba zdarma
Granec Kliment, Alšova 923, Dobřany

M: 737 553 190
T: 377 972 534
e-mail: K.granec@seznam.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE
►	Koupím byt, dům nebo pozemek v této lokalitě a okolí.
Tel.: 722 690 245, 603 484 113
►	Vyměním slunný byt 2+1 v Chlumčanech za byt 1+1 v Dobřanech. Tel.: 728 816 321, 721 576 581
►	Nabízím krásný zasíťovaný pozemek pro stavbu - 1251 m2
(cca 21 x 60 m) v pěkné prestižní nové klidné čtvrti v Nýřanech
(okolo již stojí nebo se staví nové domy). Skvělá přístupnost do

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

Šlovice 140
Tel.: 605 204 153
www.tesarstviplzen.jex.cz

Plzně - nájezd na dálnici cca 1 km. Dostupnost škol - MŠ 600 m,
ZŠ 800 m. Cena dohoodou. Tel.: 736 674 089
►	Prodám byt 2+1, 1. patro v OV o velikosti 50 m2 v Chlumčanech U keramičky (naproti fi. LASSELSBERGER). K bytu
náleží 2 sklepy, předzahrádka a garáž s dílnou. Cena dohodou.
Tel.: 603 811 364

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: KC SOLID, spol. s r.o.
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.

►	Prodám po rekonstrukci družstevní byt 4+1 o velikosti 82 m2

Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.

v Dobřanech. Panelový dům je po kompletní revitalizaci.

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.

Cena dohodou. Tel.: 724 340 550

Registrováno: MK ČR E12353
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

Sběrný dvůr Dobřany

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa		
7.15 - 17.00
Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

ul. Vančurova (v blízkosti zbrojnice SDH)
Provozní doba:
pondělí
14.00 - 18.00
středa, pátek, neděle 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00

Triumfa s.r.o.

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

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

Otevírací doba:
říjen - duben
9.00 - 12.15
13.00 - 16.00
Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby
- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu

Cestovní agentura

- prodej zájezdů smluvních CK

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko
Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz
program a informace: www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.30
pátek
9.00 - 12.30

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Městská knihovna

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
pátek
8.00 - 11.00

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

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

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Česká spořitelna
Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek
pátek

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

12.00 - 16.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

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

Gynekologie

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian

Otevírací doba:
pondělí, středa 8.30 - 12.00
úterý
8.30 - 12.00
čtvrtek, pátek
8.30 - 12.00

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková
středa

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

MUDr. Jana Formánková
13.30 - 17.00
13.30 - 15.00
13.30 - 16.00

Komerční banka

13.00 - 17.00
13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

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

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

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

Česká pošta

MUDr. Alena Špidlenová

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz
umnerova@dobrany.cz
sloupova@dobrany.cz
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

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

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

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

MUDr. Leona Hrbáčková

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

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová

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

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

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

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

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

MUDr. Jitka Šebestová

ORL ordinace (zdravotní středisko)

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
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

13.00 - 16.00

kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9.00 - 11.00
čtvrtek
16.00 - 18.00
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
8. 3. 2011 ve 2000 hodin

Jíst, meditovat, milovat
(USA, komedie, přístupný, dabing)

Liz Gilbert (Julia Roberts) měla všechno, o čem se předpokládá, že o tom moderní žena sní – manžela, dům,
úspěšnou kariéru – a přesto jako mnoho dalších se cítila
ztracená, zmatená a hledala, co vlastně v životě chtěla.
Čerstvě rozvedená a na životní křižovatce vychází Gilbert ze své zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno, aby
změnila svůj život. Vydává se na cestu kolem světa,
která se stává cestou, kdy hledá sebe samu.
DÁMSKÁ JÍZDA
Vstupné: 70 Kč

Německo, Čína. Ale v roce 2011 se to, co kdysi bylo
jen pozorováním, stane hroznou realitou, když je
země napadena neznámými silami. Jak lidé všude
na světě přihlížejí tomu, že jsou dobývána největší
města, tak se Los Angeles stane poslední výspou
lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal. Závisí to na
námořním seržantovi (Aaron Eckhart) a jeho nové
četě, aby zastavili další postup nepřítele.                      

ným pojetím. Sjednocujícím prvkem filmu je osoba
vypravěče - Michala Malátného, hudebního doprovodu
a hraných předělů - CHINASKI.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Vstupné: 110 Kč

Film „Obřad” je inspirovaný skutečnými událostmi,
sleduje poněkud skeptického amerického studenta
kněžského semináře Michaela Kovaka. Ten navštěvuje školu exorcizmu ve Vatikánu. Michael se během
svého pobytu v Římě seznámí s neortodoxním knězem Otcem Lucasem (Antohony Hopkins), který mu
ukáže i temnou stranu jeho víry.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

16. 3. 2011 ve 2000 hodin

Dobré srdce

(Dánsko/Island/USA/Francie, drama, 99 min, titulky)

9. 3. 2011 ve 2000 hodin

Druhá strana mince
(Polsko, komedie/drama, 99 min, titulky)
Mladá a plachá Sabinka žije se svou matkou a babičkou, které se jí snaží najít vhodného nápadníka. Po
několika nezdařených a zoufalých pokusech se objeví
zdánlivě ideální Bronislaw, charismatický a galantní
mladý muž. Jeho temná minulost a záhadné povolání se však brzy ukážou být hrozbou pro „disidentsky“
založenou rodinu.
Vstupné: 70 Kč

10. a 11. 3. 2011 v 1700 hodin
13. a 20. 3. 2011 v 1500 hodin

Rango

(USA, animovaný, 107 min, přístupný, dabing)
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů
o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon
v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm
nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná
hladový jestřáb. A aby napětí nebylo málo, jeho další
kroky vedou do města jménem Prach, v němž visí
obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně
si chameleón vymyslí jméno Rango a pár hrdinských
historek, čehož vzápětí lituje...
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

11. a 12. 3. 2011 ve 2000 hodin

Králova řeč

(VB/USA, drama, 118 min, přístupný od 12 let, titulky)

Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V., a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie (Colin Firth),
který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován
králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen
těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka
Alžběta, budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěšným, ale poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem...
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

15. 3. 2011 ve 2000 hodin

Světová invaze

(USA, akční sci-fi, 112 min, přístupný od 12 let, titulky)

Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě – Buenos Aires, Soul, Francie,

Nostalgická tragikomedie nás zavádí do jednoho
newyorského baru, jehož neurvalý majitel a morous
Jacques už chce pověsit své řemeslo na hřebík. Najde
si proto na ulici svého následovníka, mladého a ostýchavého pobudu a snílka Lucase, který ale nemá na
barmanskou profesi správnou náturu. Poté, co se
v baru objeví tajemná a tichá April, Lucas se jí ve své
dobrotě ujme, a Jacques, který má bytostnou averzi
vůči ženám, začíná běsnit. Lucase tím postaví před
nejtěžší životní rozhodnutí...
Vstupné: 70 Kč

TIP MĚSÍCE
24., 25. a 29. 3. 2011 ve 2000 hodin

Odcházení

V březnovém tipu měsíce Vás chci upozornit
na nový český film, který budete mít možnost
zhlédnout v kině Káčko i v den české distribuční
premiéry. Bývalý prezident a světově uznávaný
dramatik Václav Havel usedl do režisérské židle
a převedl na filmové plátno svoji poslední hru
Odcházení. Dr. Vilém Rieger po dlouhá léta zastával
funkci kancléře, nedávno však o ni přišel a zřejmě
se s tím neumí vnitřně vyrovnat. I když se snaží
to nedat najevo, v podstatě se mu zhroutil svět.
Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už za
ta léta stala jeho domovem, a musí se účastnit
nedůstojné procedury oddělování erárních věcí od
věcí soukromých. Zároveň - a hlavně - musí prožít
rozklad svého okolí, svého „dvora“ a uvědomit si,
jak málo ho vlastně znal. Přesto dle festivalových
kritik se jedná o jedinečně vyprávěný příběh
obohacený hereckými výkony Josefa Abrháma
a manželky Václava Havla Dagmar VeškrnovéHavlové. Nutno upozornit, že se bezpochyby
nebude jednat o klasický komerční film s velkou
diváckou návštěvností. Možná se však mýlím...
Michal Šašek
Vstupné: 100 Kč

17. a 18. 3. 2011 v 1700 hodin
27. 3. 2011 v 1500 hodin

Autopohádky

18. a 19. 3. 2011 ve 2000 hodin

Obřad

(USA, thriller, 112 min, přístupný, titulky)

19. 3. 2011 v 1500 hodin

O Karkulce (divadlo pro děti)
Vstupné: 60 Kč

22. 3. 2011 ve 2000 hodin

Sanctum 3D

(USA, dobrodružný, 109 min, přístupný od 15 let, titulky)

Špičkový potápěč Frank McGuire se věnuje průzkumu jeskyní Esa’ala v jižním Pacifiku již mnoho měsíců, když ho zde jednoho dne zastihne tropická bouře, při které je východ z jeskyní nečekaně zatopen
vodou. Frank i jeho tým, zahrnující sedmnáctiletého
syna Joshe, finančníka Carla Hurleye, jeho přítelkyni Victorii a bláznivého George, jsou nuceni ukrýt se
hluboko v jeskynních dutinách a pokusit se nalézt
cestu ven složitým podvodním labyrintem. I když
i tady platí, že naděje umírá poslední, nevyhnutelně
si musí položit otázku: Existuje vůbec cesta ven?
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Dále připravujeme:
Velká láska - 23. 3. ve 2000 hodin
Máma mezi Marťany 3D - 24. a 25. 3. v 1700 hodin
Erotikon - 30. 3. 2011 ve 2000 hodin
Hop - 31. 3. a 1. 4. v 1700 hodin, 10. 4. v 1500 hodin
Hlavně nezávazně, Rio 3D, Vřískot 4, Čertova
nevěsta, Thor 3D, Láska a jiné závislosti,...
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 webových stránkách www.kacko.cz
> telefonicky: 739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00)
nebo 377 972 725 (po-pá 9:00 - 16:00)
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem představení.

(ČR, animovaný, 75 min, přístupný)

Animovaný povídkový celovečerní film natáčený na
motivy stejnojmenné knížky Jiřího Marka. Jednotlivé
povídky se liší jak technologií realizace, tak výtvar-

Dobřanské listy odeslány do tisku 28. 2. 2011

Cena obsahuje příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241
ze dne 14. 4. 1992 o státním fondu ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie.

