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MUŽSKÝ SBOR Z NORSKÉHO STAVANGER NAVŠTÍVIL DOBŘANY

V sobotu 26. března vystoupil v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech mužský sbor Bekkefaret z Norska. Na snímku při společném vystoupení se seniorským pěvěckým sborem Dobřanské bábinky.

PODČÁRNÍK
„Generalizovati jest neslušné“. Starodávně znějící věta, kterou se k humanistickému odkazu první republiky hlásil Jan Werich. Za vznešenými slovy
se skrývá pouze obyčejná selská poučka, že není radno dát vždy na první
dojem. Vzpomněl jsem si na ni v souvislosti s dvěma novými zaměstnankyněmi technických služeb města.
Rychlý odhad podle barvy pleti by nám nutil představu, že jde o původkyně nepořádku. Opak je přitom pravdou, mají-li volno, naše nové náměstí
zoškliví, naplní se smetím a stává se nevábným. Milovníci čistoty už se těší
na obě dámy, které vrátí ústřednímu plácku jeho lesk. S úsměvem, zručně
a z každého pohybu je cítit, jak si práce dokážou vážit.
„Exempla trahunt, příklady táhnou,“ dodal by můj nejoblíbenější buditel – Karel Havlíček řečený Borovský. Jeho epigram sice mířil jinam, ale
u tohoto rčení mi vždy naskočí jeho vousatá tvář.
„Co sám nerad, nečiň druhému, řekl kantor žáku kdesi, tahaje ho za pačesy!“

No uznejte, kolik dnešních novinářů a vůbec psavců je nadáno takovým
pronikavým vtipem?
Málo, obecně dnes lidé raději píší, než čtou či jinak poznávají. Zapomínají na verš jiného velikána: „Víš, zkoumat třeba, Bušku milý…“ Ne nadarmo jsou si Janové Neruda a Werich podobní, oba nás nutí tiše přemýšlet,
předtím než začneme nahlas kázat světu.
Přejme si tedy, ať se autoři článků v našich novinách neřídí jen prvním
dojmem, zkoumají to, o čem píší a berou ohled na čtenáře. Drtivé většině se
to daří, na což lze usuzovat podle toho, že jste nám poslali jen málo názorů
na naše noviny. Vlastně jen jeden, deštník Českého rozhlasu Plzeň tak získává ředitel jedné z místních škol.
Je to ten, který je také podobný oběma zmíněným Janům.
Vousy, ne jménem!
Martin Sobotka
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ZPRÁVY Z RADNICE
OPĚT JSME SE SEŠLI S PROVOZOVATELI
VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ

Součástí strategie města při snižování dostupnosti hazardních her na
našem území jsou pravidelná setkání s „hospodskými“, tedy s těmi, kdo
mají podobná zařízení ve svých podnicích. Hlavním bodem jednání byla
tentokrát kontrola toho, zda zmizely všechny venkovní jackpoty (digitální
zařízení lákající na maximální možnou výhru v daném zařízení).
Potěšilo nás, že všichni svůj příslib splnili, přestože město nemá k jeho
vymáhání žádnou zákonnou oporu. Ukázalo se tak, že i v naší zemi se stává
pravidlem to, že podání ruky má mezi čestnými lidmi svou nezpochybnitelnou váhu. Velkou práci při tom odvedl i zaměstnanec úřadu Josef Čenteš
a tajemnice Jiřina Beranová.
Podobně gentlemansky pokračuje i útlum počtu herních zařízení, kterých
ubylo plných 8 kusů.
Za zajímavý podnět děkuji i Josefu Hájkovi, který vyzval své konkurenty, aby stejně jako on přispívali ze svých zisků na sport a mládež.
Vzhledem k tomu, že na setkání dorazili i nováčci, zopakovali jsme jim
obsah strategie. Klíčovým bodem bylo vyjasnění toho, proč jsou naším
hlavním nepřítelem takzvané VLT.
Výherní loterijní terminál je oproti klasickým „bednám“ ve zcela jiném
režimu, město má jen malou možnost ovlivnit, zda jej ministerstvo financí
povolí. Zatím se nám daří uplatnit své argumenty, ale do přijetí nového
zákona je naše postavení stále nejisté.
Přitom má tento modernější přístroj povolenou daleko větší prohru. Přijít o celou výplatu v něm lze za jeden večer, kdežto u běžných automatů
v lokálech potřebujete k dosažení podobně tragického výsledku strávit hraním daleko více času.
Na závěr jsme se shodli, že příště se sejdeme v závislosti na tom, jak
dopadne úsilí zákonodárců posílit pravomoci obcí v jejich snaze omezovat
hazard na svém území.
Martin Sobotka, místostarosta

K PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DOBŘANECH

Nezřízení bytové komise chápe Olga Kapitánová jako krok k umožnění korupčního tlaku na přidělování městských bytů. Veřejná kontrola je
v obecném slova smyslu možností, jak úplatkářství bránit.
V českých podmínkách jde u podobných komisí většinou pouze o alibi, o zdánlivou kontrolu, která má zbavit odpovědnosti radu města, na níž
spočívá konečné rozhodnutí. Bylo to jistě užitečné, když město vlastnilo
většinu bytů a zástupy žadatelů byly nekonečné. Nestávalo se například to,
že byt se přiděloval opakovaně, protože „vítěznému“ zájemci se nehodil.
Vzpomínám na byt v domě, kde bydlí Olga Kapitánová, který jsme přidělili
až napočtvrté, tudíž město tratilo zbytečně několik nájmů.
Když tehdejší radní Marek Sýkora analyzoval situaci, dospěl k závěru,
že případné korupční hrdlo je mimo komisi i mimo radu. Spočívá v nevypovídajících údajích o žadatelích. Seznam je plný mrtvých duší, chybí v něm
telefony a e-mailové adresy… Zkrátka mlha, ve které by se teoreticky snadno úplatný tvor pohyboval bez rizika odhalení. Obalamutil by snadno i pět
bytových komisí, neboť jeho podklady nešlo ověřit.
Protikorupčnost nového systému tkví v tom, že se obrazně rozežene
mlžný opar a bude jasno, kdo žádá, i to, že mu byl byt skutečně nabídnutý.
Bude jasné, že nabídku dostali opravdu všichni relevantní žadatelé. Vybrat
z férového seznamu přímo je lepší než z pochybného na doporučení komise.
Ještě jsem nezažil, aby bylo zájemců víc jak pět. V průměru tři.
A jen pro úplnost - nová evidence uchazečů není naším vynálezem, jde
o souhrn nejlepší praxe větších měst v ČR.
A osobní poznámka na závěr. Miluji prvky občanské kontroly ve veřejné správě, ale nesnáším drby. To druhé šlo komisi nesrovnatelně lépe,
bohužel.
Martin Sobotka, místostarosta
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JEŠTĚ JEDNOU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Město Dobřany je ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) tzv. veřejným zadavatelem.
Výběrová řízení probíhají v souladu se zákonem při zachování zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminujícím způsobem.
Zásadu transparentnosti lze např. spatřovat v postupu komise pro otevírání obálek či v postupu hodnotící komise - transparentnost postupu těchto
komisí je zachycena v protokolech o otevírání obálek (§ 73), resp. v protokolech o jednání (§ 75 odst. 5) či zprávě o posouzení a hodnocení nabídek
(§ 80); naplnění zásady transparentnosti je možné spatřovat i v možnosti
účasti uchazečů při otevírání obálek (§ 71 odst. 7).
Naplnění zásady rovného zacházení je třeba spatřovat zejména v povinnosti
zadavatele zacházet stejným způsobem se všemi dodavateli v rámci celého
průběhu zadávacího řízení.
Zásada zákazu diskriminace je v komplexu všech zásad zadávacího řízení
tou zásadou, která se projevuje v rozhodnutích ESD (zejména ve vztahu
k diskriminaci založené na národnostním principu) a rovněž v rozhodnutích
ÚOHS nejčastěji.
Vzhledem k obecným požadavkům směrnic č. 89/665/EHS a 92/13/EHS
mají členské státy možnost zvolit systém kontroly zadávání veřejných zakázek flexibilně. Způsob kontroly nad zadáváním veřejných zakázek je ve většině členských států koncipován dvoustupňově, k čemuž přistoupila i Česká
republika rovněž v předchozí právní úpravě v oblasti veřejných zakázek.
Tímto orgánem je ÚOHS jakožto ústřední orgán státní správy, přičemž základní rámec jeho působnosti je vymezen zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti
ÚOHS pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Dle
§ 2 tohoto zákona ÚOHS vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek a vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony (např. zákon č. 215/2004
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů).
Toto a další ustanovení upravující dohled nad dodržováním závazných pravidel při zadávání veřejných zakázek jsou tedy speciálními normami ve
vztahu k obecnému vymezení působnosti ÚOHS. Podle tohoto ustanovení je
ÚOHS svěřen výkon dohledu nad dodržováním zákona, přičemž jeho úkolem je přezkum úkonů zadavatele z pohledu dodržení zákonných povinností
a zachování zásad zadávání veřejných zakázek, které jsou explicitně uvedeny v § 6 zákona (transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace).
V této souvislosti je nutno mít na zřeteli i případy, kdy součástí informací
a dokladů, které v rámci zadávacího řízení dodavatel poskytuje zadavateli,
jsou informace nebo doklady, jejichž obsah je dodavatelem považován za
důvěrný a dodavatel ho takto označí. Ve vztahu k takovým informacím,
údajům či dokladům má zadavatel povinnost mlčenlivosti; vedle toho je
zadavatel povinen dodržovat rovněž práva dodavatele na ochranu údajů
chráněná podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).
Město Dobřany jako veřejný zadavatel nabídlo kontrolnímu výboru, aby se
v rámci své činnosti aktivně podílel na výkonu funkce členů hodnotících
komisí, potažmo členů komisí na otevírání obálek, což bylo akceptováno.
Veřejnost je postupem podle zákona informována o veřejných zakázkách
na internetových stránkách města Dobřany, při zachování shora uvedených
zásad a práv dodavatelů. Tedy i tímto krokem je zajištěno, aby bylo odstraněno jakékoliv podezření, že bylo s veřejnou zakázkou manipulováno.
JUDr. František Kaftan

CO SE DĚJE
STATISTIKA KRIMINALITY 2010

Přehled podle jednotlivých obvodů

V následujících řádcích vám předkládáme statistiku trestné činnosti za rok
2010 na teritoriu územního odboru Plzeň-jih. Počet evidovaných trestných
činů je za období od 1. ledna do 31. prosince 2010. Množství objasněných
trestných činů je ke dni 3. února 2011, na neobjasněných případech však
policie i nadále intenzivně pracuje, což znamená, že počet úspěšně vyřešených trestných činů z roku 2010 se ještě zvýší.
V roce 2010 policisté evidovali celkem 1029 trestných činů, které jsou podle skutkové podstaty rozdělené do jednotlivých kategorií.

Zjištěné
trestné činy
v roce 2010

OOP
Blovice

OOP
Dobřany

OOP
Nepomuk

OOP
Přeštice

OOP
Starý
Plzenec

OOP
Stod

148

181

134

223

171

166

por. Bc. Libor Pilař

Násilná trestná činnost
V této kategorii prověřovali policisté v roce 2010 následující trestné
činy: loupež (5), úmyslné ublížení na zdraví (4), vydírání (3), nebezpečné
vyhrožování (3).
Mravnostní trestná činnost
V této kategorii se strážci zákona setkali pouze s trestným činem pohlavní
zneužívání, a to ve dvou případech.
Majetková trestná činnost
Nejvíce trestných činů evidují policisté právě v této kategorii. Většině případů však mohli poškození svým chováním předejít. Jedná se o klasické
preventivní zásady. Krádeže vloupáním se vyšplhaly k číslu 291. Prostých
krádeží pak policisté zaevidovali celkem 291. Opět nejvíce zloději kradli věci z vozidel, které tam nepozorní majitelé zapomněli. Do majetkové
trestné činnosti patří i trestný čin poškozování cizí věci, se kterým se strážci
zákona v minulém roce setkali celkem 15krát.
Ostatní trestná činnost
Mezi ostatní činnost se v rámci statistiky řadí například trestný čin maření
úředního rozhodnutí a vykázání. Tohoto protiprávního jednání se dopustilo
celkem 61 občanů.
Zbývající trestná činnost
Zanedbání povinné výživy (63), ohrožení pod vlivem návykové látky (33) to
jsou některé trestné činy, které se řadí do kategorie zbývající trestné činnosti.
Hospodářská trestná činnost
Poslední z výčtu oblastí trestné činnosti jsou hospodářské trestné činy, jako
například zpronevěra (21), podvod (22), ochrana měny (13) atd.
Porovnání roku 2010 a 2009

Objasněno

Procent

Zjištěno

Objasněno

Procent

2009

Zjištěno

2010

Násilná

24

13

54,13

33

22

66,67

Mravnostní

2

2

100

6

6

100

Majetková

690

206

29,86

716

179

25,00

Ostatní

79

76

96,20

48

45

87,50

Zbývající

148

146

98,65

253

237

93,68

Hospodářská

86

75

87,21

112

102

91,07

Celkem

1029

518

50,34

1168

588

50,34

Trestná činnost

Plánování sociálních služeb běží dál, nebojte se zapojit…
Týká se vás problematika sociálních služeb na Stodsku či Dobřansku?
Jste v situaci, kdy vy sami nebo vaši blízcí potřebují nebo budou potřebovat nějakou sociální službu? Pokud ano, tak pro vás je určen projekt
komunitního plánování sociálních služeb na Stodsku a Dobřansku, který byl zahájen v únoru letošního roku jako pokračování procesu komunitního plánování zahájeného v roce 2007.
Město Stod se stalo partnerem projektu, s kterým uspělo Centrum pro
komunitní práci západní Čechy. Projekt byl podpořen z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Komunitní plánování nemůže probíhat bez zapojení široké veřejnosti,
která bude moci své názory vyjádřit jak v anketě, tak i zapojením se do
tzv. pracovních skupin, jejichž činnost začne v září letošního roku. Pracovní skupiny jsou otevřená setkání, na kterých mohou občané vyjádřit
svůj názor na sociální problematiku v regionu a přicházet s nejrůznějšími návrhy.
S podněty vzešlými z pracovních skupin se bude dále pracovat. Konečným výstupem projektu bude aktualizovaný Komunitní plán sociálních
služeb. Tedy dokument, který stanoví cestu ke zkvalitňování sociálních
služeb v regionu. Komunitní plán by měl také usnadnit práci se získáváním finančních prostředků na projekty, které z něho budou vycházet.
Komunitní plánování v této etapě proběhne pod taktovkou Centra pro
komunitní práci západní Čechy společně s městem Stod, Dobřany
a obcí Chotěšov. Plánování sociálních služeb se vztahuje na území obce
s pověřeným obecním úřadem Stod a Dobřany. Tato etapa potrvá do
dubna roku 2012. Kromě plánu rozvoje sociálních služeb bude konečným výstupem i aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb
v regionu, který by měl občanům pomoci lépe se orientovat v nabízených službách a jejich možnostech.
Informace o průběhu projektu a plánových aktivitách budou průběžně zveřejňovány:
- v městských a obecních zpravodajích zúčastněných obcí
- na internetových stránkách měst Stod a Dobřany
- na úředních deskách
Je nezbytné, abyste se vy, občané, zapojili do projektu, ať již aktivně
v pracovních skupinách, nebo například účastí v anketě nebo na veřejných setkáních. Jen za vaší účasti budeme lépe znát vaše potřeby a jen
tak můžeme efektivně přispět ke zlepšení života vás, občanů, v dostupnosti sociálních služeb. Se svými podněty se můžete obracet na MěÚ
Stod, tel. 379 209 493 nebo na e-mail, tajemnik@mestostod.cz.
O termínech či místech konání jednotlivých setkání vás budeme včas
informovat.
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ROZHOVOR JOSEFA ŠTENGLA S KARLEM SÝKOROU
Rozhovor s panem Karlem Sýkorou,
bývalým hospodářem mysliveckého
sdružení v Dobřanech a ornitologickým kroužkovatelem Národního
muzea v Praze.

Líhnou se bažanti, koroptve, srny kladou srnčata. Většina druhů v těchto
měsících vychovává svoje mláďata.

Jak dlouho provozujete faunistické
ornitologické pozorování a myslivost?

Ano, mám jich několik. Na některé však nelze zapomenout. V roce 1997
jsem nakroužkoval mladé čápy na komíně pekárny v Dobřanech. Po opuštění hnízda se každý jedinec stará sám o sebe. Po několika měsících jsem
obdržel zpětné hlášení, že čáp, kterého jsem tohoto roku nakroužkoval,
byl viděn ve Španělsku a jeho sourozenec v Řecku. Oba mladí čápi měli
odečítací kroužky, které jsou dobře čitelné každým triedrem. Takže oba
sourozenci letěli zimovat do Afriky každý jiným směrem. Na jaře roku
1988 jsem chytil při jarním tahu zvonka zeleného, který měl francouzský
kroužek. Po korespondenci bylo zjištěno, že tento pták byl kroužkován
19. 3. 1988 asi 20 km od Paříže a za tři dny byl v Čechách. Dr. Beneda
kdysi kroužkoval poštolku v Janovicích a za čtyři dny byla chycena v Itálii.
Kroužkováním ptáků byly odhaleny cesty do zimovišť a jejich zpětné tahy
na místa, kde hnízdí. Každý ptačí druh táhne odlišně, avšak všechny tahy
mají svůj řád. Většinou jsou podzimní tahy zdlouhavější, kdežto na jaře se
vracejí ptáci nejkratší cestou.

Zabývám se jím již více než 50
let. Od roku 1966 dělám aktivně
i myslivost a v roce 1982 po složení
zkoušky jsem se stal i kroužkovatelem Národního muzea v Praze. Za
tu dobu jsem získal řadu krásných zážitků i zkušeností.
Jaká fauna je k vidění v okolí Dobřan začátkem roku?
Pokud začneme pozorovat přírodu počátkem roku, můžeme se v okolí
Dobřan setkat se zvěří a ptactvem, které se zde vyskytuje po celý rok. To,
jak se od počátku roku začne prodlužovat denní světlo, ovlivňuje i chování
zvěře, ptactva a veškerých živočichů. Od poloviny ledna již můžeme slyšet
první zpěv sýkory koňadry a modřinky. V té době si již začínají hledat
partnera pro budoucí pokolení i lišky (kaňkování), hnízdí křivka obecná
a začínají se honcovat zajíci. V únoru pak můžeme vidět přilétat skřivany
a husu velkou, která v té době již začíná tvořit páry. Koncem února pak
odlétají severské populace havrana polního a káně rousné. Na přelomu
února a března se probouzí ze zimního spánku jezevec lesní. Začátkem
března přilétá špaček, pak holub hřivnáč a začínají hnízdit krkavci.

Jaro je všeobecně vnímáno jako období vzniku nového života, z pozorování flóry to zná každý. U živočišných druhů je to neméně zajímavé, co
máte napozorované v okolí našeho města?
V druhé polovině března se k nám vrací „posel jara“ - sluka lesní. V té
době se již můžeme setkat s mladými zajíčky a hnízdí kachna divoká neboli březňačka. Koncem března přilétá i čáp bílý, začíná hnízdit vrána obecná a začínají se objevovat i hnízda straky obecné. Duben je pak hlavním
měsícem návratu stěhovavého ptactva. Přilétají vlaštovky, kukačky, slavíci, křepelky. Muflonky kladou muflončata, srnci vytloukají paroží a daňci
paroží shazují. Hnízdí většina druhů kachen (kopřivka obecná, lžičák pestrý, čírka modrá i obecná), hnízdí i sojka, sluka lesní, lyska černá, jestřáb
a káně lesní. Květen a červen jsou pak ve znamení zrodu nové generace.
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Máte nějaké zajímavosti z období, kdy jste byl kroužkovatelem Národního muzea?

Co dělat při nálezu okroužkovaného ptáka?
Je třeba přesně opsat číslo kroužku (nebo nejlépe kroužek sejmout, narovnat a přilepit na dopis). Dále pak je nutné napsat všechny důležité údaje (to
je datum nálezu, místo nálezu, druh ptáka a okolnosti, jak byl pták nalezen,
např. zabit o dráty el. vedení, usmrcen dopravním prostředkem, zastřelen,
nalezen mrtev). Hlášení nálezu ptáka s kroužkem Národního muzea Praha
nebo kterékoli zahraniční stanice zašlete na adresu: Kroužkovací stanice
Národního muzea v Praze, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Pozor na chovatelské kroužky, které jsou celistvé, zatímco ornitologické jsou rozevíratelné.

KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
KNIHY PRO DĚTI

ČTVRTEK Václav: Kotě z Kocourkova
První čtení. Asi už jste se mnohokrát přesvědčili, že
být chytrý, důvtipný a vtipný se v životě vyplácí. Na
to postupně přišli i jezevec, opička, medvěd a další
hrdinové téhle hravé knížky. Přečtěte si jejich veselé
příhody a zjistíte, jak je důležité mít filipa – a že vám
určitě nechybí!

STRACZYNSKI Michel J.: Šťastné narozeniny
Spider-Man má narozeniny. S nimi přicházejí dárky, dorty, polibky, gratulace a... Konec světa? Šťastné narozeniny,
Spider-Mane. Doufáme, že je přežiješ.

HOGGINS-COOPER Lynn: Strašidelná zvířata
Která ropucha je velká jako malý pes? Který červ stříká
na útočníka sliz, aby se zachránil? Kniha plná fascinujících a současně nechutných faktů! Strhující fotografie
vás zavedou až příliš blízko k příšerám, které žijí všude
kolem nás!

Pondělí 4. dubna 2011 je dnem 100. výročí narození spisovatele Václava
Čtvrtka. Zkuste si pohádkovým kvízem připomenout jeho pohádkové
postavičky.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

MÜLLER Herta: Rozhoupaný dech
„Přituhovalo, bylo – 15°C“. Tak začíná mladý muž
svůj příběh o deportaci do ruského pracovního lágru
a pětiletém odloučení od rodiny, o životě v nelidských
podmínkách všudypřítomné smrti, mučivém hladu
a mrazu. Román získal v roce 2009 Nobelovu cenu za
literaturu. Autorka líčí osud německého obyvatelstva
v rumunském Sedmihradsku. Sedmihradští Němci byli
na Stalinovu žádost odsunuti do ukrajinských pracovních lágrů, aby otrockou prací splatili válečný dluh.
BAUER, Jan: Co by se stalo, kdyby...
Zkuste popustit uzdu své fantazii prostřednictvím
úvah o udatných, odvážných, šlechetných a talentovaných osobnostech, zanícených pro své přesvědčení,
a jak uvidíte v této knize, obdařených notnou dávkou
štěstí válečného, diplomatického i osobního. Autor
i nakladatelství jsou přesvědčení, že tato kniha vám
zpříjemní volné chvíle a že si i leccos zopakujete
z našich národních dějin.
CALMAN Stephanie: Jak (ne)zabít vlastní matku
Dozvíte se, jak neztratit nervy a sebeovládání, když máte
matku „na zabití“! Autorka vtipným způsobem zachycuje
vztah matky a dcery. Dcerou je žena ve středním věku, která
má na krku manžela, dvě malé děti a ještě ke všemu i svéráznou stárnoucí matku.
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KULTURA

V rámci akce „Březen měsíc čtenářů“ navštívily naši knihovnu děti z obou
mateřských škol. Na fotografii předškoláci z MŠ Stromořadí.

Jedním z úkolů byla obrázková křížovka.

Ve dnech 17. a 18. března 2011 proběhlo v Městské knihovně Dobřany
pasování dětí z I.A a I.B ZŠ na čtenáře. Viz následující fotografie.

Pohádkové puzzle nebylo tak jednoduché, jak se zdálo.

Radost z ocenění!

HODY, HODY, DOPROVODY
divadlo pro děti

9. dubna 2011 od 15:00 hodin
Na čtenářské dovednosti dohlížel skřítek Knižník a odměnou dětem byl
diplom čtenáře.
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Vstupné: 60 Kč

KULTURA
Dobřanská galerie

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

Barbora Bečvářová
NÁHODY / RANDOMS

15. března - 29. dubna 2011

ECHO

8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
OUTDOOROVÝCH FILMŮ - přehlídka vítězných filmů

8. dubna 2011 od 17:00 a 20:00 hodin
1. FILMOVÝ BLOK - 118 min
ON THE TRAIL OF THE GHENGIS KHAN / PO STOPÁCH ČINGISCHÁNA

Otevřeno:
pondělí – pátek 9:00 – 12:15 a 13:00 – 16:00

Dobrodruh Tim Cope se vydává na náročnou 3,5 roku a 10 000 km dlouhou
cestu. Jízdy na koních jsou symbolem historie prvních kočovných jezdců včetně legendárních Gengis Khan. Jeho cesta směřuje z bývalého mongolského

Oslavy osvobození jihozápadních Čech
americkou armádou

sobota 7. května 2011
na náměstí T.G.M.

12:30 - 13:00 hodin
Konvoj vojenských historických vozidel
Klubu 3. armády Plzeň

impéria Karakorum k řece Dunaj v Maďarsku.
Je to nebezpečná cesta oblastmi, kde žijí vlci, ledovcovými horami Altaje, mrazem, horkem, násilnými střety mezi usedlými a kočovnými společnostmi i zrádnými vrcholy Karpat.
ECCE ACH MACO
Propast Macocha je největší propastí svého typu v Čechách i v celé střední
Evropě. Její hloubka 138 m byla dlouhou dobu velkou výzvou pro oba B.A.S.E.
jumpery, Martina Trdlu i Robina Kaletu. Nešlo však jen o skok, který je sám
o sobě velice technicky náročný, ale i o přiblížení, jak snadné i nesnadné je
dobře se připravit.

Dobřanská galerie

POSLEDNÍ LOVCI

Jaroslav Zapletal / SVĚT JE MALÝ

Návštěva vzdáleného světa plná otázek a zamyšlení je pohledem na drsný

13. května - 30. června 2011

na této planetě velryby stejně jako před sto lety na dřevěných člunech pomocí

otevřeno: pondělí - pátek, 9:00 - 17:00 hodin

život v indonéské vesnici Lamalera, kde domorodci loví jako jedni z posledních
bambusových harpun.
2. FILMOVÝ BLOK - 115 min
THE ASGARD PROJECT

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Koná se 4. a 18. května 2011
od 17:00 hodin v KÁČKU.

Asgard Projekt je film o top horolezci Leo Houldingovi, Sean „Stanley“ Learym,
Carlosi Suarezovi a dalších. Je to ambiciózní expedice na Mt. Asgard - Severní
stěnu, která je považována za jednu z nejtěžších velkých stěn na světě.
Pro většinu roku fjordy na Baffinově ostrově jsou plné ledu, ale na krátké období v létě led roztaje a oblast se stává rájem horolezců s kilometr vysokými žulovými stěnami a úžasnými scenériemi.
BRAHMAPUTRA

KULTURNÍ, SPOLKOVÉ A SPORTOVNÍ AKCE
duben - květen 2011

V závěru roku 2008 uskutečnila skupina vodáků první českou expedici na jednu
z největších světových řek – Brahmaputru. Složitým vyjednáváním se jim podařilo proniknout k začátku sjezdu do oblasti na hranicích Indie a Tibetu pro běžné

9. 4.		

Střelecká soutěž - veřejný závod

		

(Sportovně střelecký klub Dobřany)

16. 4.		

Velikonoční jarmark (MC Budulínek)

že se několik dní předtím nevědomky dopustili přestupku, za který jsou pro-

16. 4.		

Rukodělný jarmark (skauti)

následováni indickou armádou. Před týmem morálně narušeným nehodou na

18. a 20. 4.

Burza knih (MěK Dobřany)

30. 4.		

Čarodějné hry (Pionýrská skupina Dobřany)

7. 5		

Šperková dílna (MC Budulínek)

7. 5.		

Ota Janeček - vernisáž výstavy obrazů

ALONE ON THE WALL

		

(MěKS Dobřany)

Představí se nám 24letý Alex Honnold, kteří se snaží snad o nejvýraznější počin

7. 5.		Konvoj vojenských historických vozidel Klubu

3. armády Plzeň
4. a 18. 5.

Školní akademie

turisty nepřístupnou. Po dramatickém začátku v extrémně obtížných peřejích
se rozhodli prvosjezd přerušit. Poté, co opustili kaňon řeky, se však dozvěděli,

řece leželo zásadní rozhodnutí – riskovat konflikt s armádou, nebo sestoupit
zpět do kaňonu a ve sjezdu obtížné řeky pokračovat. Po dlouhém váhání se
rozhodli pro druhou variantu...

v historii lezení: lezení Moonlight Buttress - bez lana, v tzv. „free sólo „ stylu.

Vstupné: 50 Kč / blok
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KULTURA
PŘEKŘIČELI JSME HOSPODU,
PŘEŽILI JSME PŘEHLÍDKU

XXVIII. ročník západočeské výběrové přehlídky amatérského divadla
v Horažďovicích byl podle organizátorů výjimečný. Oproti jiným létům
bylo více souborů a přitom i více kvality.
Jako Rozmarýn jsme rádi, že jsme to ani my nezkazili. Hráli jsme v neděli od desíti dopoledne, takže jsme se připravili na prázdný sál. Nakonec bylo
publikum docela mnohohlavé a reagovalo tak, že jsme museli nezvykle často přerušovat text, aby se stihli ti nejhlasitější dosmát.
Pocit ze samotného představení byl příjemný navzdory nemocem některých hereček, většina souboru dosáhla svých dosud nejlepších výkonů. Na
hodnotící seminář jsme šli tedy bez obav. Spolu s námi tam byly dva velezkušené soubory, které musely čelit stejně přísně vyhlížející porotě. V jejím čele byl prof. František Laurin oslňující kariérou, která čítá režírování
v Národním divadle, ředitelování Divadla na Vinohradech a podobné štace.
Po boku mu stála Lenka Lázňovská, vedoucí Útvaru pro neprofesionální
umělecké aktivity (ARTAMA), a dramaturgyně plzeňského Divadla J. K.
Tyla Marie Caltová.
Jejich šlehy na soubory před námi byly tak štiplavé, že nás odvaha pomalu opouštěla. Nakonec na náš došla řada a také jsme dostali svůj díl. Rezervy máme ve zpracování scény (přeplněná, připomíná vetešnictví a ne byt
bohatého spisovatele), v kostýmech (druhý oblek Arcati je příliš usedlý,
šaty paní doktorové se hodí spíš do bordelu, služka nemá být chic) a především v tom, že bychom měli více respektovat autora (nezabíjet na konci
Charlese, na začátku více předstírat idylickou domácnost).
Jmenovité pochvaly se dočkal pouze jeden člen souboru za svůj herecký
výkon, jehož kvalitu prý určuje „dar autenticity“. Díky tomu jsme odjeli
z Horažďovic s alespoň jedním čestným uznáním odborné poroty.
Možná to bylo díky tomu, že jsme si 5.3. prošli inscenačním peklem, kterým je bezesporu sál ve Vstiši. Zvláště pokud je venku ještě světlo a lokál
plný hlasitých masopustních slavitelů sledujících sportovní přenos. Stavebně je totiž hospoda oddělená jen truhlářským dílem, nikoliv zednickým,
což je velmi znát. Přesto bylo osmdesát (!) diváků spokojených. A my tedy
také, překonat řev opilcův duchaplnou konverzací v anglickém stylu nikoho
nezabije, ale o to víc posílí.
Pravděpodobně jsme se na dlouhý čas rozloučili s naší první hrou. Děkujeme všem z více než osmi set diváků, kteří nás zhlédli v devíti představeních.
Za DOS Rozmarýn
Martin Sobotka, principál

DOBANSK POHLEDY 2011
Vyhlašovatelé a pořadatelé:

Městské kulturní středisko Dobřany
a Základní škola Dobřany

Vyhlášené hlavní téma:

OHE
aneb

m ho m srdce
Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie
budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce

Jednotlivé soutěžní kategorie:
1. Výtvarná soutěž
2. Literární soutěž
3. Fotografická soutěž
4. Filmová soutěž

Uzávěrka soutěže: pátek 27. 5. 2011
Soutěžní práce je možno osobně předat garantům soutěží
či v sekretariátu Základní školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334
41 Dobřany – zásilku prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 725 (MěKS
Dobřany), či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).

Vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 10. 6.
2011 v 15.00 hodin v budově školní jídelny ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni účastníci soutěží
jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná veřejnosti
v sobotu 11. 6. od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli
12. 6. od 13.00 do 16.00 hodin.

Právo zveřejnění:

Představení ve Vstiši bylo součástí masopustních oslav, předcházela mu
mimo jiné zabijačka. Proto Madame Arcati obdržela kytici jaterniček.
Foto: Jozef Príhoda
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S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele
(pokud se, zejména ve výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s pořadateli jinak). Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VČELAŘI PŘIVÍTALI PŘEDJAŘÍ

(sob) Ve čtvrtek 17.3. 2011 zakončili dobřanští včelaři v Modré hvězdě
první část letošního přednáškového cyklu, nyní se budou věnovat praktické
práci a v tak potřebném vzdělávání budou pokračovat až v druhé části roku.
Každý z 28 účastníků poslední jarní přednášky vstupuje do nové sezóny
lépe vybaven v problematice rozpoznávání včelího moru. Znalosti o něm
si prohloubili díky veterinární inspektorce Magdaléně Kůttové a známému
včelařskému odborníkovi Jaroslavu Hrabákovi.
Dozvěděli se od nich aktuální informace o situaci v okrese i důležité
obecné informace o této zákeřné chorobě. Zejména je zaujala obrazová prezentace, která názorně ukázala rozpoznatelné příznaky této nákazy.

Příznačným rysem současného včelařství je to, že kromě medu se soustřeďují i na neotřelé využití dalších včelích produktů. Na snímku vidíme ukázku výrobků, které manželé Křížovi věnují pravidelně Mateřské škole Loudů
na Mikulášský jarmark.
Pionýrská skupina Dobřany a další organizace
zvou všechny do prostor bývalých kasáren na

ČARODĚJNÉ HRY

různé soutěžní a dovednostní disciplíny
Akce se koná 30. dubna 2011 od 16:00 hodin
a od 20.00 hodin bude připraven táborák,
opékání vuřtů a možná i překvapení.

OTA JANEČEK
JUNÁK – svaz skautů a skautek
středisko Zelený šíp Dobřany
pořádá

RUKODĚLNÝ JARMARK

vernisáž výstavy obrazů
7. května 2011 v 16:00 hodin
v kostele sv. Víta v Dobřanech

Koná se v sobotu 16. dubna 2011 od 14:00 do 17:00 hodin
v jednacím sále MěKS Dobřany.
korálky * oplétání kamínků * pletení náramků * výrobky z kůže
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

28. únor 2011 - okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na housle, zleva:
A. Vozárová, E. Hessová, A. Nekolová, vzadu: M. Tichotová

Ve dnech 26. a 27. února 2011 se zúčastnil Ladislav Bouřil mezinárodní
akordeonové soutěže v Klingenthalu v Německu, kde získal čtvrté místo, na
snímku s p. uč. P. Vackem

1. březen 2011 - okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír, zleva:
M. Cebová, N. Brejchová, B. Kidalová, A. Vozárová a B. Skutková
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11. a 12. března 2011 proběhlo v koncertním sále A. Dvořáka v Domě hudby
- Konzervatoř Plzeň, krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kde
Michal Drda a Lukáš Palkoska získali 1. místo s postupem do celostátního kola. Michal Drda navíc získal od odborné poroty cenu za interpretaci
skladeb.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Umístění žáků ZUŠ J.S.Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Dobřany - klavír, Přeštice - housle a kytara, Nepomuk - akordeon)

klavír

14. března 2011 se uskutečnil v sále ZUŠ koncert, na kterém vystoupil akordeonista Petr Vacek a kytarista Martin Škubal.

Lukáš Palkoska

p. řed. J. Vozár

1. místo s postupem

Michal Drda

p. řed. J. Vozár

1. místo s postupem

Aneta Vozárová

pí uč. E. Šmejkalová

1. místo s postupem

Barbora Skutková

p. řed. J. Vozár

1. místo

Blanka Kidalová

pí uč. Z. Fryčková

1. místo

Anna Leová

pí uč. E. Šmejkalová

1. místo

Markéta Duchková

p. řed. J. Vozár

1. místo

Magdalena Cebová

pí uč. E. Šmejkalová

2. místo

Václav Vorel

pí uč. Z. Fryčková

2. místo

Štěpánka Vyletová

pí uč. E. Šmejkalová

2. místo

Šimon Bukovjan

p. řed. J. Vozár

2. místo

Natálie Brejchová

p. řed. J. Vozár

3. místo

Markéta Tichotová

p. uč. J. Odstrčil

1. místo s postupem

Aneta Vozárová

p. uč. J. Odstrčil

1. místo s postupem

Erika Hessová

pí uč. J. Faltýnová

1. místo s postupem

Adéla Nekolová

pí uč. J. Faltýnová

1. místo

23. března 2011 - Žákovský koncert, zleva: E. Hessová, V. Dvořáková,
M. Plšková, M. Hrádková a M. Pošarová
housle

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
DUBEN 2011

9. dubna 2011 - ZUŠ B. Smetany Plzeň
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na housle
14. dubna 2011 - 18:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Večer muzikálů a filmových melodií
Karolína Tothová, Adéla Motejzíková - zpěv

14. - 17. dubna 2011 - ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8
Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír

kytara

19. dubna 2011 - 17:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert

Ondřej Hodan

pí uč. L. Telešnuková

1. místo

28. dubna 2011 - 14:00 hodin - Pečovatelský dům Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Štěpánka Jindrová

pí uč. L. Telešnuková

2. místo

p. uč. P. Vacek

1. místo s postupem

4. května 2011 - 17:00 hodin - kulturní zařízení Káčko
Školní akademie
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, ZŠ Dobřany, MŠ Loudů

akordeon

Ladislav Bouřil
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

Každoročně probíhá na ZŠ zápis dětí do prvních tříd. Budoucí prvňáčci přišli 10. 2. 2011 se svými rodiči, aby si popovídali s paní učitelkou,
přednesli připravenou báseň nebo zazpívali píseň, dokázali, že umí správně
vyslovovat, mají přiměřenou motoriku a jsou dostatečně zralí pro vstup do
nové etapy života.
První třída je nejnáročnější pro děti, rodiče i učitele. Správné nastartování a soustavná práce dává základ dalšímu vzdělávání. Proto byla přítomna
přímo ve škole i psycholožka, aby pomohla rodičům vyřešit pochybnosti
o dostatečné zralosti dítěte pro školu.
Výhledově budou v příštím školním roce otevřeny tři první třídy. Na
nové žáčky se těší paní učitelky Mgr. E. Fekerlová, Mgr. M. Brejchová
a Mgr. V. Urbancová.
Eliška Simbartlová

BONSAI MERKLÍN 2011
28. - 29. 5. 2011
8. ročník výstavy bonsají a suiseki
Zámek v Merklíně u Přeštic

Pěstitelé a sběratelé z celé ČR
vystavují 110 bonsají a 80 suiseki.
Nad výstavou převzal záštitu
hejtman Plzeňského kraje pan
Milan Chovanec.
Doprovodný program:
Sobota:
Demo – L. Šebek, přednáška o suiseki - I. Bárta, aukce Japonských
starožitností – Japonsko v Čechách, feng-shui – M. Štaif, workshop
– Greenhorni, ukázka cvičení Chi-kung – D. Tkadlčík
Neděle:
Čajový obřad – Z. Nepustil, přednáška Tradiční čínská medicína
– J. Krameriová, ukázka aranžování květin - J. Harastes, Ukrajina,
japonská fraška kjógen – Malé divadlo Kjógenu Brno, čajový obřad
– Z. Nepustil, Demo Šebek, workshop – Greenhorni, ukázka cvičení
Tai-chi – D. Tkadlčík, ukázka Orientálního tance – H. Černá
Po oba dny zajištěn prodej bonsají a bonsajových potřeb, otevřena
čajovna, nafukovací hrad pro děti.
Více o programu na: www.bonsaimerklin.webnode.cz

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

DUBEN - KVĚTEN 2011

PO

4. 4.

ST

6. 4.

PÁ

8. 4.

ÚT

12. 4.

ST

13. 4.

ČT

14. 4.

PO

18. 4.

14 - 17

ÚT

19. 4.

14 - 17

ČT

21. 4.

ST

27. 4.

14 - 17

14 - 17

ČT

28. 4.

14 - 17

14 - 17

PO

2. 5.

14 - 17

ÚT

3. 5.

14 - 17

ÚT

10. 5.

14 - 17

9 - 12

9 - 12
14 - 17

14 - 17
9 - 12

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

Duben je rošťák,
přináší jaro jak dobrý pošťák,
čekáš již, zahrádko, ty dobrá chato . . .
vyhrnem rukávy a jdeme na to!

V posledních letech mnoho
zahrádkářů trápí hnědé padlí na
angreštech. Co s tím? Chorobu
způsobuje parazitická houba, která přezimuje ve formě podhoubí
a plodniček v pupenech jednoletých výhonů. Na počátku jara
se z plodniček uvolňují askospóry a způsobují primární infekci nových letorostů, listů a malých plůdků. Za vegetace se padlí dále šíří
pomocí výtrusů, a to tím více, čím je vyšší vzdušná vlhkost a teplota. Nemoc
podporuje také přebytek dusíku a nedostatek vápna v půdě. Bílé povlaky
mycelia, které později hnědnou, znehodnocují plody a ničí celou úrodu.
Ochrana spočívá v pěstování odolných odrůd na vzdušných a slunných
stanovištích. Jmenujme: Invicta, Rixanta, Rokula, Prima, Remarka. Chemická ochrana se provádí postřikem Karathane, Rubigan, Discus, a to
krátce před květem a znovu třikrát po odkvětu v týdenním cyklu. Dalším
opatřením je zkracování letorostů ihned po sklizni a udržováním půdy ve
správné kondici.
První jarní zeleninou ke konzumaci je zpravidla ředkvička a salát. Obě
jsou zdrojem důležitých vitamínů C a B. Ta první je navíc prevencí rakoviny a podporou tvorby žluče a zažívacího procesu. Salát obsahuje cennou
kyselinu listovou a zlepšuje činnost mozku a spánek. Jistě už se těšíte, jak
si na nich brzy pochutnáte.
Na zahradě máme radost nejen z úrody a hezkých květů, ale i z živočichů, kteří tu s námi žijí a kteří nám pomáhají Vedle včel jsou to čmeláci.
Již v předjaří se objevují první čmeláčí královny – matky a posílené na
kvetoucích jívách a drobných kvítkách začínají budovat svá hnízda. Někdy
je to ve skulinách nízko nad zemí, jindy v opuštěných myších hnízdech
v zemi. Tam královna postaví z vosku nádobku, již naplní nektarem. Do jiné
naklade 8 až 12 vajíček, které zahřívá svým tělem. Do týdne se vylíhnou
larvy a za dalších deset dnů se objeví první dcery – dělnice.
Díky své robustnosti a hustému kožíšku vylétají čmeláci i při nízkých
teplotách a opylují i rostliny, které mají tyčinky hluboko mezi okvětními lístky.V tom tkví jejich nezastupitelnost. Naše pomoc spočívá v jejich
ochraně. Nevypalujeme suchou trávu, neryjeme příkopy a svahy, ponecháváme volné škvíry a dutiny, kde by mohli zbudovat svá hnízda. Vysazujeme
raně kvetoucí květiny a rostliny, jako jsou krokusy, čemeřice, meduňka,
kostival, lupina, umožňujeme růst ohnici, blatouchu, pampelišce, kosatci,
plicníku. Vysazujeme rybíz, štědřenec (zlatý déšť), střemchu a další rostliny. Čmeláci si naši pomoc zaslouží.
V dubnu nezapomeňte stříkat proti strupovitosti a proti monilióze.
Pochmurnatce mrkvové a vrtalce pórové zahraďte cestu netkanou textilií.
Mladé rostliny brambor a jahody chraňte proti mrazu zakrytím. Skalku
a záhony s květinami prohlédněte a dokončete celkovou úpravu. Mnoho
radosti přeje
Český zahrádkářský svaz

ZO ČZS pořádá v předvečer 1. máje
na prostranství před klubovnou
táborák s opékáním vuřtů a soutěží pro děti.
Zveme všechny své členy a dobřanskou veřejnost.
Vezměte s sebou své děti a vnuky.
Začátek v 18 hodin.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / SPORT
CO NOVÉHO NA MARTIŇÁKU?

V sobotu 5.března 2011 se opět zhruba 35 dětí a dospělých sešlo o deváté
ranní u kapličky. Bylo nám trochu líto, že fasáda i vnitřní omítka zimou
a počasím utrpěly více ran, ale v tento čas již odborná firma provádí opravu. Při ní by měly být do podstavce pod obrazem vezděny dva kamenné
úlomky s německým textem, které jsme našli při odkrývání základů kaple
v roce 2008.
Udělalo se zase hodně práce, menší skupina brigádníků čistila od mladorostů prostor u budoucího korza, dodělávala to, co zbylo od podzimní akce.
Větší část pomocníků se pustila do výřezu nad středem parku. Muži s pákovými nůžkami, pilami a sekyrami pěkně prosvětlili místo se vzrostlými lipami, děti a maminky horlivě stahávaly vyřezanou dřevní hmotu na hromady.
Odměnou všem byl ohýnek u kapličky, kde si hlavně děti opekly uzeniny.
Také se uvažovalo, co nás na Martiňáku čeká. Jitka Dlouhá nám vzkázala,
že začátkem roku ve spolupráci s Městským úřadem intenzívně pokračovala na projektové dokumentaci lesoparku a přípravě grantové žádosti na
parkové úpravy. Vendula Urbancová přišla s dobrou myšlenkou vytvořit na
Martiňáku místo, kam by si mohla přijít hrát, či dokonce se učit skupina
dětí z mateřského centra, školky či školy. Snad se povede tuto myšlenku
dovést do konce, třeba s přispěním Dobřanského grantového titulu. Rádi
bychom také rozběhli pravidelná roční setkání na Martiňáku v podobě Pouti
na Kamínku. Po rozsáhlé diskusi v komisi pro kulturní a přírodní dědictví
jsme se z více důvodů přiklonili k datu novodobé historie místa – vysvěcení
kaple v roce 2010 (10.10.) Proto bychom Vás, milí čtenáři a sympatizanti
aktivit kolem Martiňáku, chtěli přizvat k přípravě tohoto setkání, letos by
mohlo být v sobotu 8.10. Už teď si myslíme, že by bylo hezké uspořádat
odbornou procházku parkem, herní a soutěžní aktivity pro menší děti, kulturní vystoupení pod širým nebem a na škodu určitě nebude nějaké chutné
občerstvení. Zvláště pro přípravu stanovišť pro děti bychom moc přivítali
pomoc dobřanských organizací a spolků. Historický termín původních poutí ke kapli 14 svatých pomocníků – tzv. 2.velikonoční neděli (letos vychází
na 1.květen) - bychom nechali k dispozici pro církevní setkání, ujme-li se
dobřanská farnost iniciativy k jejich obnově. Podle knihy Antonína Podlahy
Posvátná místa království českého (Praha 1908) se „ … každého roku, zpravidla druhou neděli po velikonoci po odpoledních službách Božích, koná
z kostela farního slavné procesí k této kapličce, kdež se pak zpívají litanie
a písně velikonoční“.
Za iniciátory aktivit na a kolem Martiňáku všem děkuji za různou nezištnou
pomoc a podporu.
Jaroslav Šedivý

RALLYCROSS TEAM DOBŘANY STAVÍ NOVÉ AUTO

V Dobřanech vzniká unikátní závodní auto. Jedná se o naftou poháněný
vůz Seat Leon TDI 4x4, který bude brázdit tratě mezinárodního mistrovství
ČR a zóny střední Evropy. Standa Brunát tímto pro letošní sezónu přestupuje do královské divize SuperCars. Dieselové auto ještě nikdo v ČR na rallycross nepostavil. Dobřany budou první. Se Standou Vám jistě zprostředkujeme rozhovor, jak se takový vůz stavěl. Rozpis závodů a více fotografií
na www.brunatracing.cz
Za RC Team Petr Šístek

SSK Dobřany
zve na

veřejný závod
Střeleckou soutěž dle pravidel LOS
Termín: 9. 4. 2011 – sobota
Prezentace: 8:30 – 9:30
Zahájení závodu: 9:30
Lokalita: Střelnice SSK Dobřany - www.sskdobrany.wz.cz
Počet situací: 4
Kapacita závodu: omezená z časových a kapacitních důvodů na 40
střelců. Proto prosíme o včasnou registraci na losdobrany@seznam.cz,
kde zodpovíme dotazy a sdělíme i přesnější propozice.
Kategorie: pistole, revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní
sejdou alespoň 3 střelci.
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně.
Vybavení: Pouzdro pro skryté nošení, rezervní zásobník, event. rychlonabíječ pro revolver.
Startovné: 200,- / 100,- členové SSK Dobřany / 50,- ženy a vojsko
(po předložení vycházkové knížky)
Pravidla LOS: http://www.gunlex.cz/?p=1057
Na co doma sušit, když do poperů v Dobřanech můžeme bušit
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SPORT
HOKEJBAL TJ SNACK DOBŘANY

Extraliga hokejbalu se pomalu blíží ke konci. Vrcholí boje o play of
a v našem případě o záchranu. V jarní části jsme 2krát vyhráli a se ziskem 9 bodů jsme těsně za Karvinou, která jich doposud posbírala 12. Tento
víkend, tzn. 26. - 27.3., nejspíš rozhodne, jak to všechno dopadne. Jediná
výhoda našeho týmu je, že se nemusíme spoléhat na ostatní výsledky a vše
důležité si můžeme uhrát sami! Právě o tomto již zmiňovaném víkendu hostíme na domácím hřišti v Dobřanech v sobotu Karvinou a v neděli Třinec.
Pokud tyto zápasy zvládneme, a já tomu i přes všechny letošní překážky
věřím, pak by se mohlo alespoň trochu blýsknout na lepší časy...! Nicméně
hodnocení celé sezony uvedu za klub v příštím čísle, teď se s týmem musíme
na tento veledůležitý víkend náležitě připravit. Ještě bych zde rád připomněl
návštěvu našeho starosty pana Marka Sýkory přímo v naší kabině! Myslím,
že nám všem v tu chvíli došlo, proč to hrajeme a že reprezentovat Dobřany
po celé republice by mělo být pro každého hráče ctí, ačkoliv jsme amatéři!
Tým se prostě musí semknout! Že parta dokáže divy, jsme už v minulosti také dokázali! Hned po této vzácné návštěvě jsme doma po vydřeném
a obětavém výkonu podpořeném vynikajícím výkonem ,,omilostněného“
navrátilce Jana Marka v brance porazili Ústí nad Labem a odstartovali tak
záchrannou misi! Zajíci se však počítají až po honu...!
Naši mládež zastupují letos starší a mladší žáci! Mladší jsou ve své lizezápad třetí a doposud jsme rádi za jejich celkový přístup a odehrané zápasy,
hrají skutečně výborně a na hranici svých možností! Odráží se zde výborná
a cílená práce trenérů, pánů Libora Oplta a Bohuslava Havránka! Starší
žáci si jedou svoji notu a v podstatě jsou v lize - západ bez konkurence
a suverénně tak tuhle soutěž vedou! Druhá Plzeň na nás k dnešnímu dni
ztrácí už úctyhodných 13 bodů, zde je nutné kočírovat přehnané ambice
a i možné sebeuspokojení, ale tohle máme spolu s Markem Smetanou pod
kontrolou! Celkově lze říct, že se snažíme klukům zde vytvářet příjemné prostředí s kvalitními tréninkovými jednotkami a na oplátku od nich
požadujeme maximální snahu a pochopení našich požadavků jak na trénincích, tak i v zápasech. Samozřejmě že bez podpory rodičů by to určitě
nešlo, a proto i jim patří dík! Podrobné informace týkající se našeho klubu
(muži i mládež), tj. tréninky, zápasy, nábory dětí, tabulky, hodnocení zápasů
apod., najdete na stránkách www.snackdobrany.websnadno.cz.
Za dobřanský hokejbal Vašek Šlehofer

O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA DOBŘANY

Již 4. ročník turnaje O pohár města Dobřan v nohejbalu žáků uspořádal
oddíl TJ Dobřany poslední únorovou sobotu. Klání zahájil přivítáním hráčů
starosta města Marek Sýkora. Z původně přihlášených šestnácti dvojic se
jich nakonec prezentovalo třináct. Týmy byly rozděleny do tří skupin, do
čtvrtfinále postupovaly vždy první dva a do osmičky je doplnily dva nejlepší ze třetích míst. Dobřanské naděje v sestavě Smetana - Majkut se bohužel
v silné konkurenci do semifinále neprobojovaly. Ve čtvrtfinále se již lámal
chleba a až na zápas Prostějova s Modřicemi se všechny hrály na tři sety. Za
zmínku stojí výkon horažd‘ovického áčka v sestavě s nejmladším hráčem
turnaje Hokrem (roč. nar. 2002), které hodně potrápilo svého soupeře.
První semifinálový boj byl předčasným finále. Nakonec z třísetové bitvy
vyšli vítězně hráči Stratova A. Ve druhém semifinále se museli hráči Stratova B sklonit před Chabařovicemi. Třetí místo si již nenechalo utéct družstvo
z Prostějova. Poté papírový favorit Stratov A potvrdil předpoklady a bronzovou medaili z minulého ročníku přetavil na zlatou. První čtyři družstva
obdržela poháry, medaile, diplomy a věcné ceny a na vítěze čekal putovní
pohár. „Mrzí nás, že se turnaje nezúčastnil loňský vítěz z Čakovic, který
loni posbíral všechny zlaté medaile na republikových šampionátech,“ uvedl
hlavní organizátor. „Rád bych také poděkoval starostovi Marku Sýkorovi,
TJ Dobřany, rozhodčím, sponzorům a všem, kteří pomáhali s organizací
turnaje,“ dodal.
Těšíme se na další ročník, který bude již pátým v pořadí.
R. Štych
Výsledky
Skupina A: 1. Prostějov, 2. Stratov B, 3. Horaždovice A,
4. Žatec, 5. Dobřany
Skupina B: 1. Stratov A, 2. Liapor K. Vary A., 3. Horažďovice B,
4. Horažďovice C.
Skupina C: 1. Chabařovice, 2. S. Stratov C, 3. Modřice 3,
4. Liapor K. Vary.
Čtvrtfinále: 	Prostějov - Modřice 2:0, Stratov A - Stratov C 2:1, Chabařovice
- Liapor K. Vary A 2:1, Stratov B-Horažďovice A 2:1, Stratov A
- Prostějov 2:1, Chabařovice - Stratov B 2:1.
o 3. místo: Prostějov - Stratov B 2:0(7, 5).
Finále:
Stratov A- Chabařovice 2:0(3,9).
Konečné pořadí:
1. Stratov A
2. Chabařovice
3. Prostějov
4. Stratov B

Poslední pokyn a hurá na Plzeň!

NA KOLE ZA KRÁSAMI DOBŘANSKA

Tak nazvalo SNK Dobřany první jarní vyjížďku pro milovníky cyklistiky, kterou pořádá v sobotu 16. 4. Sraz pro všechny zájemce je v 9 hod. na
náměstí u kašny, kde bude upřesněna cyklistická trasa dlouhá 12-15 km.
Nenáročná vyjížďka do blízkého okolí našeho města je určena pro všechny
věkové kategorie a podle zájmu počítáme s jejím pravidelným opakováním.
Chcete se odreagovat a pobavit? Sedněte v sobotu 16. 4. na kolo a přijeďte.
Těšíme se na Vaši účast.
Za SNK Dobřany Josef Hájek
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TIPY NA VÝLET / INZERCE
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

9. dubna 2011 ODEMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Akci pořádá OKČT Domažlice. Odjezd vlakem v 06,41 hod.
z Dobřan do České Kubice. Vystoupáme k České studánce,
kde proběhne ceremoniál jejího otevření. Dále půjdeme do
Trhanova, kde akce pokračuje. Délka vycházky 14 km.
15. dubna 2011		
APRÍLOVÁ NOČNÍ DVACÍTKA
Akci pořádá odbor KČT Bolevec na trasách 6, 10, 15, a 20 km. Start na
konečné MHD v Bolevci od 18,00 do 20,00 hod., cíl do 24,00 hod. tamtéž.
Odjezd vlakem z Dobřan v 17,29 hod. Vycházka bez vedoucího.
16. dubna 2011		
EURORANDO 2011. PLÁNSKÁ 50
Akci pořádá odbor KČT TJ Sokol Planá na trasách 5, 10, 20, 30 a 42 km.
Start v ZŠ Na Valech – u kostela od 07,00 hod. Cíl do 19,00 tamtéž. Odjezd
z Dobřan do Plané u Mariánských Lázní vlakem v 07,28 hod.
19. dubna 2011		
DO VALČE NA ZÁMEK
Odjedeme vlakem z Dobřan do Libkovic v 05,29 hod. Půjdeme k Petrovu
Mlýnu a do Kostrčan. Přes Horní Mlýn dojdeme do Jeřeně a historického
městečka Valeč. Prohlédneme si barokní zámek a park se vzácnými dřevinami. Nově je také opraven kostel. Zpět se vydáme částečně jinou cestou.
Délka vycházky 14 km.
23. dubna 2011
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PK VE KDYNI
Akci pořádá odbor KČT Kdyně spolu s OV KČT PK na zřícenině hradu Rýzmberk. Odjezd z Dobřan vlakem v 05,29 do Kdyně. Vycházka do 12 km.

26. dubna 2011		
ÚDOLÍM RADNICKÉHO POTOKA
Odjedeme vlakem z Dobřan do Radnic v 06,12 hod. Vystoupíme na Kalvárii,
odkud se rozhlédneme zpět na městečko Radnice. Dále půjdeme do Kamence a Nového Mlýna. Zpáteční cesta nás dovede na zříceninu hradu Libštejn,
který si prohlédneme. Vrátíme se na Zavadilku a přes Chockov, Lhotu u Radnic, Kamenec a Svatou Barboru do Radnic. Délka vycházky 22 km.
30. dubna 2011		

ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA,
večer PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sraz ve 13,00 hod. u „kulaťáku“. Půjdeme do Nové Vsi, Lhoty a podél řeky
do Dobřan. Délka vycházky 10 km. Večer v 18,00 hod. pálení čarodějnic
u klubovny. Informace na členské schůzi.
7. května 2011			
JARNÍ ŠUMAVOU
Odjezd vlakem z Dobřan v 07,17 hod. na Špičák na Šumavě. Půjdeme na
Špičácké sedlo, Pancíř a Hofmanky. Dále pak hřebenovkou na Belveder

a Železnou Rudu. Pomalejší turisté mohou vyjet lanovkou na Hofmanky
nebo Pancíř a přidat se ke skupině. Délka nejdelší vycházky 12 km.
Vážení přátelé turistiky. Jistě jste si již všimli, že máme konečně zase
vývěsní skříňku pro propagaci našich vycházek. Skříňka je umístněna vedle
Komerční banky na majetku pana Václava Maška, který nám její používání
poskytl. Moc mu děkujeme.
Těšíme se, že využijete této nabídky a přijdete se projít jarní přírodou.
Zdraví Vás vedoucí vycházek.

Národní technické muzeum Praha – Kostelní 42 (Letná)

(jar) Pro návštěvníky je připraveno pět unikátních reinstalovaných expozic
představující staletí lidského důvtipu. Na více než pěti a půl tisících metrů
čtverečních je k vidění na pět tisíc exponátů.
Největším lákadlem muzea je dopravní hala, ve které jsou umístěny exponáty, které vyprávějí příběh historie automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké, lodní a železniční dopravy na území České republiky.
Z vestibulu muzea je možné vstoupit přímo do expozice s názvem Fotografický ateliér, kde je prezentován vývoj fotografických procesů a fenoménu fotografie, od jejího vynálezu až po současnost.
V prvním patře muzea na návštěvníky čeká nová expozice Tiskařství, která je koncipována jako autentická tiskárna. Vystavené stroje ukazují vývoj
hlavních tiskařských technologií od vynálezu knihtisku až po současnost.
Mezi zajímavé exponáty patří například knihtiskový ruční lis z pražské
Jezuitské tiskárny z přelomu 17. a 18. století nebo kotoučová rotačka MAN
z roku 1876, vyrobená pro Místodržitelskou tiskárnu v Praze. Jedná se
o první stroj svého druhu používaný v Čechách a jeden z mála dochovaných
v Evropě. Autoři expozice nezapomněli na místo určené pro tvůrčí dílny, ve
kterých si zájemci budou moci sami vytvořit různé tiskoviny.
Mezi návštěvnicky nejatraktivnější se jistě zařadí expozice Astronomie ve
druhém patře budovy. Potemnělé skleněné bludiště, ve kterém se unikátní
exponáty vznáší v prostoru a připomínají zářící vesmírné objekty, navozuje
atmosféru nekonečného vesmíru.
Podle projektu architekta David Vávry vznikla poslední v této fázi zpřístupněná expozice, věnovaná architektuře, stavitelství a designu. Její
autoři v ní představují nejvýznamnější architektonické počiny v českých
zemích z období let 1860 až 1989. Vystaveny jsou jak původní, tak zcela
nové architektonické modely staveb včetně sochařských doplňků, četné skici, plány a fotografie, charakterizující jednotlivé slohové etapy a přibližující
velké osobnosti české architektury
Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, první čtvrtek v měsíci
od 10 do 20 hodin. Cena vstupenky pro dospělé je 170 Kč, snížené 90 Kč
a rodinné 370 Kč. Další informace naleznete na www.ntm.cz.

DEVICO CZ s.r.o.
Provozovna Ves Touškov 3
333 01 STOD

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOMOBILŮ

Akční cena 250,- Kč!
Ukázky prací na facebooku
pod jménem Kamila Pošarová.

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

Příjem kompletního automobilu a vydání dokladu je bezplatné.

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

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“

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

KUCHYŇSKÉ CENTRUM DOBŘANY
Pobřežní 1027 (u myčky os. aut)
nabízí:

kuch. linky na zakázku, ložnice, předsíňové a obývací stěny,
komody - vše dle vlastního návrhu, volně stojící a vestavné
spotřebiče, drobné spotřebiče - TV, vysavače a další
elektrospotřebiče, koberce, lina, zátěž. koberce,
dřevěné plovoucí podlahy, stoly, židle, kuch. lavice,
sed. soupravy, konf. stolky, houpací křesla, TV křesla
- vše na objednávku, garnýže - český výrobce
Velká nabídka
kopírování A3, A4 ČB

NOVĚ VELKÝ VÝBĚR

záclon, dekoračních látek, povlečení, ručníků,
osušek, dek, vánočních ubrusů, deček
* šití na zakázku *

FIREMNÍ PRODEJNA LIBATEX
www.libatex.cz
kontakt: 607 942 475

INZERCE

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

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 těsně před snáškou
- slepičky pouze z našeho odchovu
• Cena: 138 - 148 Kč/ks - dle stáří
• Prodej se uskuteční v Dobřanech dne 16. dubna 2011
v 16.10 hodin u budovy Policie ČR
• Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Sezonní pojištění nejen pro majitele motocyklů.
Sezona začíná.
Máte sjednáno i pojištění
Vašeho automobilu a motocyklu

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
►	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
► Prodám po rekonstrukci družstevní byt 4+1 o velikosti 82 m2
v Dobřanech. Panelový dům je po kompletní revitalizaci.
Cena dohodou. Tel.: 724 340 550
►	Vyměním slunný byt 3+1 s balkonem o celkové ploše 71 m2
v rekonstruovaném panelovém domě v Přešticích za byt 3+1 nebo
2+1 v Dobřanech. Tel.: 777 217 410
►	Koupím garáž, platba hotově. Tel.: 379 795 290
►	Hledáme pomoc při terénních závodech psů v Dobřanech na konci
července t. r.: čtyřkolku nebo motorku k natahování návnady.
Samozřejmě za odměnu a za úhradu PHM. Bližší informace na tel.:
606 623 124, 377 972 725 (Infocentrum).
►	Prodám byt 1+1, 40 m2, 2. patro, v osobním vlastnictví. Dům je po
celkové rekonstrukci. Cena Kč 850 tisíc. Tel.: 739 593 659
►	Hledáme pronájem bytu v Dobřanech a okolí do vel. 3+1. Spěchá.
Tel.: 722 002 799

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

Šlovice 140
Tel.: 605 204 153
www.tesarstviplzen.jex.cz
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: KC SOLID, spol. s r.o.
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková

►	Prodám byt 3+1 (160 m2) ve Vstiši s vlast. zahrádkou ve starším
příz. byt. domě. Tel.: 728 468 453.

Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.

►	Prodám dětský kočárek zn. BEBETO SUPER KID, barva červenočerná, čtyřkombinace, v dobrém stavu. Po tel. domluvě ráda ukážu,
tel.: 724 274 907. Cena 1500,- Kč

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.

Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
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
9. 4. 2011 v 1500 hodin

Hody, hody, doprovody (divadlo pro děti)
Vstupné: 60 Kč

9. 4. 2011 ve 2000 hodin

Láska a jiné závislosti
(USA, romantická komedie, 112 min, přístup. od 12 let, tit.)

Jamie (Jake Gyllenhaal) se ve chvíli, kdy praštil
s medicínou, stal profesionálním flákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je balení holek. Tenhle talent
vyžaduje slušné přesvědčovací schopnosti, a tak se
Jamie nechá zlákat na práci reprezentanta velkého
farmaceutického koncernu, jehož výrobky má vnucovat lékařům, aby je šířili mezi své pacienty. Když čeká
na audienci v jedné čekárně, uvidí JI, krásnou Maggii
(Anne Hathaway). Domluvit si rande zabere Jamiemu
pár minut, stejně dlouho trvá, než vzájemné romantické oťukávání skončí v posteli. Jako by Maggie měla na
všechno málo času. Coby pacientka v první fázi Parkinsonovy choroby ho skutečně nemá nazbyt.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

10. 4. 2011 v 1500 hodin

za novou kariérou a učí se plavat, aby v létě mohl vzít
Connie na její vysněnou projížďku na lodičce. Zatímco však Jack a Connie pomalu propadají své lásce,
manželství Clyda a Lucy se začíná otřásat v základech. Sledujeme, kterak se oba páry musí vyrovnat
s nevyhnutelným osudem svých vztahů.
Vstupné: 70 Kč

19. 4. 2011 ve 2000 hodin

Jsem číslo čtyři

(USA, akční/sci-fi, 109 min, přístupný od 12 let, titulky)

Thriller plný akčních scén o výjimečném teenagerovi
Johnu Smithovi, který je uprchlíkem a utíká před nemilosrdným nepřítelem, který ho chce zničit. John mění
svou identitu, pohybuje se z města do města spolu se
svým ochráncem Henrim. Pořád je tím novým dítětem,
které nemá žádná pouta ke své minulosti. V malém
městě, v Ohiu, které nyní nazývá svým domovem,
naráží John na nečekané události, které změní jeho
život – na první lásku, mocné nové schopnosti a spojení s ostatními, kteří sdílejí jeho neuvěřitelný osud.
Vstupné: 110 Kč

Hop

TIP MĚSÍCE

(USA, komedie, 95 min, přístupný, dabing)

28. a 29. 4. 2011 v 1700 hodin

Hlavním hrdinou snímku je velikonoční zajíček Hop,
snící o budoucnosti rockové hvězdy. Jednoho dne však
Hopa přejede autem Fred, mladý ulejvák, u kterého se
v tu chvíli probudí něco jako černé svědomí. Vezme
Hopa domů a slíbí mu, že se postará jak o něj, tak o část
jeho velikonočních povinností. Oba nesourodí spolubydlící se však velmi rychle naučí, že je čas dospět.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

MIMOŘÁDNÝ TIP
13. 4. 2011 ve 2000 hodin

Od višní do višní / Všechno je sračka
Málokdy se stává, že mám možnost doporučit
film režiséra, který pochází z našeho města. Ano.
V dubnu se můžete přijít podívat do kina Káčko na
dokument Tomáše Weinreba, který je uváděn společností Cinemart společně s dokumentem Jany
Borškové „Od višní do višní“. „Všechno je sračka“ je
zajímavým portrétem přítele existenciální vražedkyně Olgy Hepnarové. Měl jsem možnost vidět film
před více než rokem v rámci přehlídky filmů studentů filmových škol v kavárně Jabloň a mohu jej
s chutí doporučit i Vám.
Michal Šašek
Vstupné: 70 Kč

14. 4. 2011 ve 2000 hodin

Jack se chystá vyplout
(USA, drama, 89 min, přístupný od 12 let, titulky)

Jack (Philip Seymour Hoffman) je řidičem limuzíny, jenž sní o práci v newyorské hromadné dopravě
a miluje reggae. Většinu času tráví se svým spolupracovníkem a nejlepším přítelem Clydem a jeho ženou
Lucy. Ti Jacka seznámí s Connie, která s Lucy pracuje v brooklynském pohřebním ústavu. Connie má na
svého nového přítele dobrý vliv – Jack se učí vařit, jde

Čertova nevěsta

Konečně jsme se dočkali. Na konci měsíce dubna
vstoupí do kin nová filmová pohádka oblíbeného
režiséra Zdeňka Trošky „Čertova nevěsta“. Na co
se tentokrát můžeme těšit? Podle prvního traileru,
který naleznete na stránkách www.bontonfilm.cz,
se opět potkáme s nejoblíbenějšími pohádkovými
postavami pana režiséra – s čerty. Tentokrát
nebudou jen malí a šikovní, případně tak dobráčtí,
že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky
Boženy Němcové se tentokrát ukáže, že s čerty
skutečně nejsou žerty. Domnívám se, že nová
pohádka Zdeňka Trošky bude kinohitem letošní
jarní sezóny. Připomínám, že už nyní si můžete
blokovat vstupenky do kina Káčko přes internet
a že vstupné je podstatně menší než v plzeňských
Michal Šašek
multikinech. 		
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

21. a 22. 4. 2011 v 1700 hodin
24. 4. 2011 v 1500 hodin

Rio 3D

(USA, animovaný,96 min, přístupný, dabing)

Příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije
na malém městě se svojí paničkou Lindou. Ta ho
před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě
jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského
pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu se
kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí
a pohodlí Lindina domova se natolik zabydlel, že
pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani,
vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě jako její osobní budík. Když jednoho dne Linda a Blu zjistí, že Blu
není posledním papouškem svého druhu na světě,
jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají se na

Dobřanské listy odeslány do tisku 29. 3. 2011

cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která
žije v samotném srdci Rio de Janeira...
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

22. 4. 2011 ve 2000 hodin

Orel deváté legie

(USA/VB, dobrodružný, 114 min, přístupný, titulky)

Dobrodružné drama z dob římského impéria. V roce
140 n. l. se dva muži, římský voják Marcus a jeho
otrok Esca, vydávají na nebezpečnou cestu na
sever za hranice dosud známého světa, aby se
postavili divokým severským kmenům a získali
nazpět ztraceného Orla Deváté legie...
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

23. 4. 2011 ve 2000 hodin

Vřískot 4

(USA, horor, 105 min, přístupný od 15 let, titulky)

Sidney Prescott, nyní autorka nové self-help knihy, se vrací domů do Woodsboro, které je poslední
zastávkou jejího turné k vydané knize. Tady se opět
spojí se šerifem Deweym a Gale, kteří jsou nyní
manželé, a její sestřenicí Jill a tetou Kate. Naneštěstí její návrat přiláká zpátky i Ghostface a tím
se Dewey společně s Jill, jejími kamarády a celým
městečkem Woodsboro dostávají do nebezpečí.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

26. 4. 2011 ve 2000 hodin

Zdrojový kód

(USA/Francie, thriller, 93 min, přístupný od 12 let, titulky)

Akční thriller popisující příběh vojáka (Jake Gyllenhaal), který se probudí v těle neznámého muže
a zjišťuje, že se právě zapojil do náročné mise. Cílem
této mise je najít útočníka, který má na svědomí
výbuch chicagského příměstského vlaku.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Dále připravujeme:
Zkus mě rozesmát - 29. 4. ve 2000 hodin
Medvídek Pú, Thor 3D, Rychlá a zběsilá pětka,
Kazatel, Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, Voda
pro slony

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)
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem představení.
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.

