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zdarma do všech domácností

Dětská scénická hra Kouzelné housličky v podání učitelů a žáků ZUŠ J. S. Bacha.

PODČÁRNÍK
Po sloupku, který se zabýval sporem o to, zda budou na titulní straně další
mezinárodní úspěchy ZUŠ nebo velmi hezká akce knihovny, se mne řada lidí
ptala, zda je to opravdu tak ostré.
Odpovídám souhrnně všem, je i není. Ačkoliv se traduje, že ješitnost je pouze
chlapská vlastnost, tyto spory jsou zatím výhradně dámskou záležitostí. No a něžné pohlaví bojuje po svém, špice dýk jsou zahaleny do závoje z hedvábí...
Tak jako vše, co se týká žen, je to i přes dávku bolesti nakonec velmi krásná
záležitost, stačí se na to dívat ze správné hloubky. Ani ne moc na povrchu,
ani ne moc do hloubky. Potěšlivá je především podstata, máme z čeho vybírat! Představa dělat noviny a marně hledat něco zajímavého na titulku je
děsivá, což asi pochopí i ten, kdo se nikdy tvorbou tisku nezabýval.
I tentokrát panovalo při výběru obrázku nad tímto sloupkem jisté napětí, objevil se i jeden argument, který mne naštval. ZUŠ bychom tam dávat
neměli, protože už takhle se říká, že děláme „noviny Honzy Vozára“.
Neděláme.

Noviny pouze zrcadlí dění, je v nich tedy pochopitelně nejvíce vidět ten, kdo
dělá velké množství zajímavých věcí. Nejsme bulvár, platí nás veřejný rozpočet, což z nás činí tak trochu kulturní instituci. S tím se pojí i řada mravních povinností, které musíme plnit, a společenských hodnot, které musíme
chránit a podporovat.
Pokud se někdo odhodlá k tomu, že nad rámec svých povinností nastuduje
těžkou divadelní hru s hudbou jako SVĚTOVOU PREMIÉRU, pak bych rád
viděl toho smělce, který povstane a řekne, učinil jsem věc ještě zajímavější.
Ano, červen byl velmi bohatý na události, tak bohatý, že to bylo až příliš
unavující. Dovolenou si zasloužíme. Po dokončení tohoto čísla se otevře po
čtyřiceti letech slibování koupaliště, doufám, že v jeho čisté vodě naleznete
klid a inspiraci i Vy. Proto jsme pro vás připravili letní soutěž. Foťte nejzajímavější a nejvtipnější snímky v areálu Biotopu Kotynka a můžete vyhrát i
celosezónní permanentku na koupání. Pochopitelně na rok 2012☺
Martin Sobotka

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

ZPRÁVY Z RADNICE
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ
PANČAVA BUDE LETOS POKRAČOVAT
Město Dobřany předložilo v letošním roce (tak jako v letech minulých)
žádost o poskytnutí dotace z Podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR pod názvem „Podpora regenerace panelových sídlišť“, a to na realizaci již IV. etapy regenerace panelového sídliště Pančava v Dobřanech. A se
svojí žádostí v konkurenci desítek jiných projektů uspělo!
Předmětem IV. etapy je rekonstrukce místních komunikací a chodníků
v ulici 17. listopadu a výstavba nových parkovacích ploch, nových chodníků, rekonstrukce stávajících parkovacích ploch, místních komunikací
a chodníků v ulici Spojovací včetně výsadby veřejné zeleně.
Cílem projektu je řešení nedostatečného stavu stávajících místních komunikací na území sídliště Pančava. Část komunikace ve Spojovací ulici je
potřeba rekonstruovat, protože má nezpevněný povrch s výmoly a slouží jako
zásobovací vjezd ke stávající prodejně. Ostatní plocha je pak nevyužitá, proto
je záměrem této etapy vybudovat na jejím místě novou parkovací plochu.
Město tak bude realizací části projektu reagovat na nedostatek parkovacích
míst v této lokalitě. Na stávající parkovací ploše v ulici Spojovací je nezbytné
upravit povrch, jelikož její stav není vyhovující. Spolu s tím budou rekonstruovány i chodníky, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu na sídlišti.
Většina stávajících chodníků v sídlišti je bariérová nebo zde některé úseky
zcela chybí, nově rekonstruované chodníky proto budou již v bezbariérové
úpravě (např. nově opravené a vybudované chodníky budou označeny varovným pásem pro nevidomé). Komunikační úpravy budou doplněny o stanoviště odpadových nádob i o veřejnou zeleň, a to v podobě výsadby 4 kusů
listnatých stromů (javor mléč) a založení parkového trávníku. V ulici 17. listopadu byl krátký úsek chodníku (160 m2) zpevněn v rámci III. etapy v roce
2009 - 2010, nyní je potřeba dokončit rekonstrukci zbytku ulice, tj. provést
komunikační úpravy chodníků a příjezdových ploch k panelovým domům.
Realizací záměru tedy dojde k revitalizaci části sídliště Pančava, bude vybudováno 12 nových parkovacích stání v ul. Spojovací, dalších 21 parkovacích
stání v této ulici bude opraveno včetně jednoho parkovacího stání pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace. Celkem bude rekonstruováno
805 m2 veřejných zpevněných ploch (komunikace, chodníky) v ul. 17. listopadu a 1 492 m2 v ul. Spojovací. Vysázeny budou celkem 4 nové listnaté stromy a regenerováno bude 1 200 m2 travnaté plochy v ul. Spojovací. Celkem
tak bude regenerována plocha sídliště Pančava o výměře 3 497 m2.
Celkové náklady projektu jsou 5,15 mil. Kč s tím, že město Dobřany
obdrželo v úvodu zmíněnou dotaci ve výši 3,6 mil.Kč. Realizace akce
potrvá od poloviny měsíce července do poloviny měsíce října letošního
roku. V této souvislosti prosíme majitele nemovitostí v ulicích Spojovací
a 17. listopadu o trpělivost při provádění prací v souvislosti s výše uvedeným projektem, který zkrášlí nemalou část sídliště Pančava.
Marek Sýkora
starosta města

LETNÍ SOUTĚŽ

Vyhlašujeme fotografickou soutěž
o nejlepší snímek v areálu Biotopu Kotynka. Za odměnu můžete
získat celosezónní permanentku
na koupání na rok 2012.
Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2011.
Fotografie zasílejte na e-mailovou adresu: listy@dobrany.cz.
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REAKCE NA NEPRAVDIVOU POPLAŠNOU
INFORMACI O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
První zásada psaní
Píšu-li o něčem, měl bych si o tom zjistit alespoň zásadní fakta. Ocitnu-li
se uprostřed nějakého příběhu a nezajímám se o jeho začátek a konec,
pak těžko někdo může brát mé dojmy vážně. Zvlášť, pokud svou fantazií
zastíním skutečnost.

Jak to bylo doopravdy
V létě 2010 projednávala minulá rada za účasti ředitele ZŠ Jaroslava
Šedivého budoucnost školní jídelny. Rozhodovalo se mezi flikováním
a koncepčním řešením. Proto na podzim 2010 vznikla i projektová dokumentace na komplexní nové vybavení školní kuchyně. Závěr zněl, v roce
2012 se zcela vymění technologie za spolehlivější a především úspornější.
Původní varianta z roku 2008, tedy postupná obměna v rámci stávající
technologie, se ukázala být méně výhodnou.
Na jaře 2011 upozornil ředitel Šedivý na mimořádné obtíže, které vyhrotila dlouhodobá nemoc jedné zaměstnankyně a další výrazné zhoršení technického stavu zařízení. Následně proběhla za účasti pana starosty a paní
místostarostky fyzická prohlídka stavu kuchyně školní jídelny přímo na
místě, jejímž výsledkem bylo urychlení celého připravovaného plánu.
Rada města postupně rozhodla o vypsání výběrového řízení na dodavatele, složení výběrové komise (za školu ředitel a vedoucí školní jídelny), to
vše před tím, než vyšel článek pana Smoly.
Dnes už známe vítěze výběrového řízení, který za 5 443 000 Kč (včetně
DPH) školní jídelnu vybaví moderní technikou, jež přinese výrazné provozní úspory, podstatně se vylepší i samotný stavební stav kuchyně. Na
vše se našly peníze v rámci stávajícího rozpočtu.
Přesnost části článku zabývající se školní jídelnou a kvalitu přípravy
autora posuďte sami. Každopádně jde o chvályhodný pokus upozornit na
podstatný a skutečný problém a pisatel si zaslouží spíše uznání alespoň
za snahu.

Zastupitelstva se nahrávají
Kdo by náhodou uvěřil tomu, že „místostarosta Sobotka řekl, že město
nemá rezervy ani dlouhodobou koncepci“, může se na nahrávce zastupitelstva přesvědčit o tom, že o ničem takovém jsem vůbec nemluvil. Proto
se proti této části článku ohrazuji důrazně a nemám žádné pochopení proto, že si autor vybájil takový nesmysl.
Nahrávka je k dispozici na radnici, ale rád zájemcům obstarám kopii.
Město má program dlouhodobého rozvoje, který nyní chceme aktualizovat. Vznikal za silného zapojení veřejnosti, která si přála především opravu náměstí, důstojný kulturní sál a letní koupaliště. Pan Smola se těmto
investicím vysmívá. Má na to právo, vůle většiny nikoho nezavazuje. My
„Mladí pro Dobřany“ a celá současná rada jsme naopak rádi, že většina
Dobřaňáků má takto ušlechtilé zájmy prokázané nejreprezentativnějším
průzkumem v dějinách města. I proto jim chceme dopřát další kolo projednávání programu rozvoje města, naslouchat aktivní veřejnosti a odborníkům je podle nás základ slušné komunální politiky.
Martin Sobotka
místostarosta Dobřan

CO SE DĚJE
POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA

Dalším ustanovením vyhlášky je napájení světel. To musí svou kapacitou
zajistit svítivost po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
Po přečtení tohoto článku snad každý cyklista ví, jak má vypadat správně
vybavené kolo. Pamatujte na to, neboť dobře nainstalovaná výbava chrání
především vás. Mnoho šťastných kilometrů přeje Policie České republiky.

Výbava jízdního kola
Pokud vyndáte po zimě kolo, zkontrolujte si následující:
•	Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku. Jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.
•	Často zapomínané zaslepení volných konců trubek řídítek. Je to proto,
aby vás při pádu otevřený konec řídítek nezranil.
•	Stejně tak i zakončení ovládacích páček brzd, volných konců řídítek, páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky
a konce blatníků musí mít hrany obaleny materiálem pohlcujícím energii.
•	Matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené.
•	Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné
deformace, které by narušovaly bezpečnost jízdy.

Se stoupajícím počtem cyklistických stezek vyráží na kolo čím dál více
cyklistů. Dospělí i děti si pak užívají bezstarostné jízdy a díky tomu často
zapomínají na základní zásady vybavení cyklisty. Kromě dobře padnoucí
uzavřené obuvi, světlého oblečení, rukavic a brýlí by neměl žádný cyklista
zapomenout na helmu.
Při pádu z kola hrozí lidem několik druhů zranění. Od odřenin, pohmožděnin, přes zlomeniny až k poranění hlavy. A právě poranění hlavy je ze všech
zranění nejnebezpečnější, neboť jeden takový pád může náš život zcela
změnit nebo dokonce ukončit. Každý cyklista by měl proto při každé jízdě
nosit na hlavě cyklistickou helmu.
Nošení cyklistické helmy
Jak jsme již uvedli, nošením helmy během jízdy na kole předcházejí občané
životu nebezpečným úrazům hlavy. Praxe ukazuje, že velký počet cyklistů si
bere helmu pouze na delší vyjížďku. Nikdo z nás však nemůže s jistotou říci,
že z kola nespadne, když pojede například jen 50 metrů pro rohlíky. Nasazení helmy trvá 10 sekund, léčba těžkého zranění i několik měsíců.
Helma při pádu splní svou funkci jen za předpokladu, že je správně nasazená a zapnutá. Obyčejné helmy mají pouze pásky, které se zapínají pod
bradou. Lepší helmy jsou vybaveny mechanismem pro nastavení obvodu
kolem hlavy. Díky nim pak helma lépe sedí.
Špatným seřízením pásků může dojít k situaci, kdy helma při pádu z hlavy
spadne. Proto věnujte dostatek času upravení helmy. Pásek a spona pod
bradou se nesmí zařezávat ani tlačit do krku, musí umožnit pohodlné nastavení a zároveň pevně sedět. Spona pásku musí být lehce rozepnutelná jednou rukou a nesmí při zapnutí ležet na kosti spodní čelisti. Dále pásky po
stranách hlavy nesmí vést přes ucho, ale vedle něj. Při pádu by totiž mohla
poranit cyklistu samotná helma.
Pokud helma byla vystavena silnému nárazu, již ji nepoužívejte. Při další
kolizi už nemusí správně plnit svou funkci.
Helma a děti
Pokud máme připomenout zákon č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, pak ten říká: „Cyklista mladší 18let je povinen za jízdy
použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.“
Jestli dítě nosí helmu, záleží především na rodičích. Proto jsme si pro rodiče
připravili základní rady:
•	Děti neví, jaká nebezpečí jim hrozí při jízdě na kole. Vysvětlete jim, proč
mají helmu při jízdě na kole nosit a čemu tím předcházejí.
•	Velkou pozornost věnujte výběru helmy. Dítě by si mělo helmu samo
vyzkoušet.
•	Důležité je také vnímat, která helma se dítku líbí. Chceme přeci, aby dítě
helmu nosilo s radostí.
• Helma musí mít odpovídající velikost a na hlavě by měla dobře sedět.
•	Učte vašeho potomka již od malička, že stejně jako funkční brzdy patří ke
kolu cyklistická helma. Nezapomeňte proto i Vy sami nosit při jízdě helmu.

S prvními teplými dny se na silnice vrátili cyklisté. Většina z nich však
nemá zcela správně technicky vybavené jízdní kolo. Tato podceňovaná
skutečnost může vést i k dopravní nehodě, která ve většině případů končí
zraněním cyklisty. O tom, jak má být kolo vybavené, hovoří příloha č. 13
vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Přední a zadní odrazky
Jízdní kolo musí být vybaveno zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka
může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Je dána i velikost odrazky, která nesmí být menší než 2000 mm2. Odrazka nebo světlo musí být pevně umístěna
v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní
ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky. Cyklista může místo zadní
odrazky použít i odrazové materiály umístěné na oděvu či obuvi.
Stejné parametry jako pro zadní odrazku platí i pro přední odrazku. Rozdíl
je pouze v tom, že přední odrazka musí být bílé barvy a musí být umístěna
v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola.
Odrazky oranžové barvy
Těmito odrazkami musí být vybaveny pedály na obou stranách. Tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti. Cyklisté si často neuvědomují to, že právě pohyb
pedálů s odrazkami za snížené viditelnosti upozorňuje řidiče na jejich přítomnost na silnici.
Další častou chybou cyklistů jsou chybějící odrazky oranžové barvy na
paprscích předního nebo zadního kola. Tyto odrazky opět upozorňují řidiče, kteří přijíždějí k cyklistovi z boku. Vyhláška však jedním dechem dodává, že tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích
kola nebo na bocích plášťů pneumatik, na koncích blatníků nebo na bočních
částech oděvu cyklisty. Nespoléhejte na jednu plochu reflexního materiálu
na vaší bundě. Zde platí pravidlo „čím více, tím lépe“.
Jízdní kola za snížené viditelnosti
Zatímco pravidla pro odrazky platí neustále, pravidla pro světla se týkají
cyklistů jedoucích za snížené viditelnosti. První základní povinnou výbavou je světlomet svítící dopředu bílým světlem. V dnešní době jsou na trhu
velice výkonné světlomety. Cyklisté při jejich použití nesmí zapomenout na
správné nasměrování paprsku světla. Nesmí totiž oslnit ostatní účastníky
provozu. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet
nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem.
Druhým prvkem, na který nesmí cyklisté za snížené viditelnosti zapomenout,
je zadní svítilna červené barvy. Podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky. Často je dnes zadní
svítilna zaměňována za svítilnu s přerušovaným světlem červené barvy.

VYBAVENÍ CYKLISTY

Závěrem
Nosit cyklistickou helmu není žádná ostuda, ale projev zodpovědnosti.
V dnešní době je na silnicích hustý provoz a na rozdíl od vozidla cyklistu
nechrání žádné plechy karosérie. Myslete na to, že kolize se nemusí stát
pouze na nejfrekventovanějším silničním tahu, ale třeba jen kousek od
Vašeho bydliště. Proto nezapomínejte, že volbou správného oblečení a především cyklistické helmy chráníte svůj život.
por. Bc. Libor Pilař, komisař PIS PJ
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CO SE DĚJE
ŘIDIČI POZOR

Následující článek bude zaměřen na dvě místa v Dobřanech, kde se řidiči
často dopouštějí dopravních přestupků. První místem je ulice Stromořadí.
Ulice není osazena žádnou dopravní značkou, která by upravovala přednost.
Proto platí obecné pravidlo pravé ruky, to znamená povinnost dát přednost
vozidlům přijíždějícím na křižovatku zprava.
A možná ještě jedno připomenutí samotného výrazu „dát přednost v jízdě“.
Podle zákona o silničním provozu dát přednost v jízdě znamená povinnost
řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže
by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost
jízdy.
Druhou oblastí častých přestupků je Náměstí T. G. M., kde si někteří řidiči
neuvědomují význam značky IP25 a zóna s dopravním omezením.
Tato značka vymezuje oblast (Náměstí T.G.M), kde platí následující pravidla a omezení:
•
řidiči mohou jet maximální povolenou rychlostí 30 km/h-1,
•	řidiči nesmí nikde zastavit, kromě míst označených dopravní informativní provozní značkou IP11a až IP11g parkoviště,
•	do zóny nesmí vozidla, jejichž maximální hmotnost přesahuje 3,5t. To
neplatí pro dopravní obsluhu.
Začátek a i konec zóny je označen příslušnými dopravními značkami. Řidiči, kteří nebudou příslušná dopravní omezení respektovat, vystavují se riziku možné sankce.
por. Bc. Libor Pilař
komisař PIS PJ

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 11. 8. 2011 oslaví diamantovou svatbu manželé Marie a Jaroslav Fejfarovi z Dobřan. 60 let společného života s nimi oslaví syn a dcera s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
Ti všichni přejí hodně životního optimismu, zdraví a elánu do dalšího společného života.

Mistrovství Čech v coursingu
&

Dobřanský zajíček

Pod záštitou města Dobřany
Pořádá Nordcoursing club & Český dostihový greyhound klub

23. a 24. července 2011
Start: 8:30 — ukončení: 17:00

louka mezi řekou a Dobřánkami
Startující plemena - sobota:
Greyhound, Afgánský chrt, Ruský chrt, Perský chrt, Basenji,
Faraonský pes, Dlouhosrstý whippet, Whippet, Italský chrtík, Vlkodav,
Deerhound a další.
Startující plemena - neděle:
Rhodesien Ridgeback, Border kolie, Kolie, Český strakatý pes,
Čínský chocholatý pes, Parson Russell teriér, Pudl a další.
Coursing je umělá náhrada lovu psů na zajíce, kdy jsou psi vypouštěni
ve dvojicích a hodnoceni na základě loveckého výkonu.
Zajíc je představován umělým střapcem.
Více informací najdete na http://coursing.riuna.cz nebo můžete psát
na e-mail: nordcoursing@riuna.cz.
Oblasti města Dobřan, kde dochází k častým dopravním přestupkům.
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MARKÉTA HALÁMEK– DÁLKOVÝ VÝSLECH DOBŘAŇAČKY V ARÁBII
S létem bývá spojené horko, proto jsme tentokrát s rozhovorem zabrouzdali
do míst, která jsou s přímo pekelně vysokými teplotami spojená. Dubaj se
do našeho povědomí dostala výrazněji tím, že tam smetánka létá v zimě na
golf, či tam před zodpovědností prchají předsedové sportovních asociací,
aby sadisticky nutili hrát fotbalisty v nesnesitelném povětří. Málokdo z nás
se tam na rozdíl od Markéty Halámek dostal. Jak se tam Dobřaňačce žije,
zjišťoval Martin Sobotka.

Východu. Proběhla v hotelu Westin v Dubaji. Vzbudili jsme velký zájem
médií, dělala jsem několik interview pro TV a módní časopisy.
Ve webové galerii svých obrazů píšeš, že jsi od dětství unikala do světa
fantazie před šedí komunistického života. Opravdu jsi to tak vnímala?
Musím říct, že ano. Mám uměleckou duši a jsem extrémně vnímavá a citlivá. Dovedu docela dobře říct, co si lidi myslí, a jako dítě jsem s tím neuměla
dobře zacházet a dostávala jsem se do konfliktu hlavně s profesory na střední škole. Jak říkali, ona je rebel!!! Kreslila jsem pořád, a to i při vyučování.
Ale vyplatilo se. Měla jsem již tři výstavy v Dubaji a chtěla bych v budoucnu uspořádat výstavu v Dobřanech. Ráda bych se pochlubila, že mé obrazy,
které se na poslední výstavě prodaly, putovaly do USA, do Indie, do Anglie
a Jordánska. A to jsem samouk!
Nedávno sis postěžovala přátelům na internetu, že ti zavírají oblíbenou
kavárnu, že přijdeš o možnost stýkat se s tamními přáteli. Jak moc má
cizinka šanci nežít v jakémsi ghettu či přímo v izolaci?
Ono šlo spíše o tu kavárnu. S přáteli se mohu stýkat i jinde. Jinak je to tady
trošku převrácené. Je zde 80% cizinců a jen 20% místních. Takže jsou v izolaci
spíše oni. Když žijete v cizině, vše je jiné. Lidé jsou k sobě velmi milí a pozorní. Je úžasné, když v hospůdce u stolu sedíme se zástupci všech kontinentů.

My, kteří teploty nad dvacet stupňů máme vyloženě neradi, si nedovedeme
představit život v takovém místě, předpokládám, že ty máš vedra ráda.
Po pravdě, teploty pod 25 stupňů spadají v Dubaji do kolonky zima. Na teplo už jsme si zvykli. Naši sousedi v Dobřanech mohou potvrdit, že kolikrát
v létě běhám po zahradě v zimní bundě a ostatní v kraťasech. Ale je pravda,
že v Dubaji se vedro snáší velmi dobře díky klimatizaci. A jedna zajímavost
- v létě se tu chladí voda v bazénech!

Vypadá to, že sleduješ dění doma. Jak často si vzpomeneš na ty šedivé
Dobřany?
Na Dobřany myslím pořád. Mám tu rodiče a vyrostla jsem tu. Ale Dobřany
už dávno nejsou šedivé! Je to krásné a upravené městečko, které mám moc
ráda.

Přece jenom i na tebe toho sluníčka musí být občas trošku moc, jak se
„chladíš“?
V oblíbené hospodě dobře vychlazeným pivem :)
Byla by to hezká jazyková hříčka, pokud by v Dubaji byly duby. Jak jste na
tom se stromy a vůbec se zelení?
Každý, kdo Dubaj navštívil, byl téměř v šoku, jak je Dubaj zelená. Lidé si
tady velmi potrpí na zahrady a parky. Arabové zbožňují rostliny a náležitě
se o ně starají.
Pro starší generace to asi bude nepředstavitelné, ale po dlouhých letech
jsme se potkali jen díky sociálním sítím, konkrétně facebookovým stránkám
našich listů. Jsi v této síti docela aktivní, vypadá to jako obrana před stýskáním. Dovedeš si představit život tak daleko bez moderních možností spojení?
Ne. Zaplať pánbůh za FB a za to, že Emirates airlines létá každý den do
Prahy!
Hodně mých spolužaček žije v cizině, a dokonce ještě dál než ty, ale každá
se tam vdala. Podle tvého příjmení a také podle toho, že o sobě píšeš jako
o ženě, která žije svůj sen a procestovala celý svět, asi nejsi ten případ?
Já se vdala v Čechách za pravého českého kluka a jsem za to ráda :) A je
pravda, že s Martinem (mužem) hodně cestujeme.
Jak se říká: „Kdo cestoval, věděl.“ A to opravdu platí. Člověk má úplně
jiný pohled na život a běžné starosti lidí doma se zdají tak bezvýznamné
a někdy i malicherné.
Na facebooku ses v dobrém slova smyslu pochlubila tím, že jsi pořádala
poměrně velkou akci (doplň prosím název)….
Jednalo se již o druhou módní přehlídku FFA, kterou jsem choreografovala
a zahajovala a na které se představili návrháři z Evropy, Asie a Středního
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KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

FAUDEZ Anne: Jak psát příběhy,
básně, zprávy, dopisy e-maily...a další
Fantastická příručka, která vám pomůže dostat své
nápady na papír. Sestaveno profesionálními spisovateli.
Objevte, jak sestavit dokonalou pozvánku na večírek!
Naučte se něco o rytmu a rýmu v poezii! Osvojte si nejlepší způsob, jak napsat formální e-mail!

MEYER Stephanie:
Stmívání
Grafický román vznikl pod pečlivým dohledem Stephanie Meyerové. V tomto novém působivém ztvárnění znovu ožívá vám již známý příběh.
FRANCKOVÁ Zuzana:
Krůček od propasti
Patnáctiletá Nela neprožívá právě příjemné období. Po
rozvodu rodičů musela z donucení nastoupit na gymnázium, které jí vůbec nevyhovuje. Z premiantky se rychle
stává nejslabší studentka ve třídě a navíc nemá žádné
přátelé ani lásku. Vše se ale obrátí k lepšímu ve chvíli,
kdy pozná Tonyho. Láska ale bohužel není lékem na její
trápení, naopak, přivádí ji až na samý okraj propasti.
ARDAGH Philip:
Rytíři a hrady
Příběhy obyčejného Davida z neobyčejného domu.
Proč byly kolem hradů vodní příkopy. Jak se rytíři
učili bojovat. Jak se stát rytířem. Legrační i poučné
komiksové čtení.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

McKinley Tamara:
Neúprosný žár
Půvaby sluncem rozzářené Austrálie pro Eloise pohasnou,
protože krátce po svatbě zjistí, jak krutý a podlý je její
muž. Jemná Evropanka pookřeje, až když pozná laskavého George. Mladý námořník je jí také okouzlen a v jejich
srdcích vzplane neuhasitelná láska. V cestě společnému
štěstí však stojí Eloisin manžel.

HARPER Tom:
Kniha tajemství
Nick Ash pracuje v New Yorku. Před šesti měsíci ho
opustila přítelkyně Gillian a zlomila mu srdce. Teď je
Nick jediný, kdo ji může zachránit – pokud už není příliš
pozdě. Sleduje Gillianinu stopu po celé Evropě a noří se
do pět set let staré záhady. Jsou tu však lidé, kteří ochraně
tohoto tajemství zasvětili život a nezastaví se před ničím.
VOLEMANOVÁ Šárka:
Partnerské vztahy aneb Návod na přežití
Kniha navazující na stejnojmenný TV pořad vás seznámí s jednotlivými stádii partnerského vztahu. Každá
z tématicky rozdělených kapitol přináší konkrétní příběh
a jeho rozuzlení z pohledu muže a ženy.
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Městská knihovna Dobřany se připojila
k poskytovatelům služby

Informace na www.dobrany.cz/městska-knihovna

Dobřanská galerie

Petr Pěnkava

15. července - 31. srpna 2011
Otevřeno:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 12:15
pátek		
9:00 - 12:15
sobota, neděle			

13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
13:00 - 17:00

MĚSÍC NABITÝ AKCEMI
DEN DĚTÍ

DOBŘANSKÁ POUŤ

Foto: B. Smolová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BIOTOPU KOTYNKA
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10 LET PARTNERSTVÍ DOBŘANY - OBETRAUBLING
DNY PŘÁTELSTVÍ
NA DOBŘANSKÝCH ZAHRADÁCH

Dobřanští zahrádkáři se připojili k akci „Víkend přátelství mezi městy Dobřany - Obertraubling“ a zareagovali tak na výzvu vedení města. Do Dobřan
přijeli zástupci dvou měst, kteří tvoří společnou organizaci v Obertraublingu, manželé Günter a Nicole Spörlovi a Bernd a Alexandra Betzovi.
Překvapením byl jejich nízký věk okolo 45 let. Dobřanským zahrádkářům
přivezli krásný dárek, kontejnerovanou jabloň odrůdy Boskopské červené.
Jde o tradiční odrůdu pěstovanou v Bavorsku. Ta se pěstovala dříve i u nás
a v současnosti ji znovu nabízejí ovocné školky. Poté co se hosté ubytovali, následovala prohlídka náměstí a kostela sv. Víta s odborným výkladem,
který zajistilo dobřanské infocentrum. Celá skupina se pak přesunula do
„Káčka“, kde spolu s ostatními zhlédla šot o našem kině s ukázkou 3D filmů. Ještě před obědem v Modré hvězdě proběhla prohlídka celého pivovaru
s odborným výkladem Ing. Kotlety vč. ochutnávky piv. Ing. Kozler předal
také hostům dárky od pivovaru.
Po obědě následovala návštěva zahrad p. Dubana a p. Smoly. Zde se naplno
rozběhla odborná diskuse na společná témata - způsob pěstování či skladby
odrůd ovoce, zeleniny a květin s přímou ukázkou diskutované problematiky. Na každé zahrádce dostali všichni něco na zahřátí nebo malé pohoštění.
Ani kapličku „U Čtrnácti pomocníků“ hosté nevynechali. Po 16. hodině
se všichni přemístili do zahrádkářské klubovny. Zde je očekávaly dobřanské zahrádkářky s plným stolem koláčů, buchet, bábovek, obložených talířů a mísy jahod. Z toho byli hosté z Obertraublingu mírně v šoku. I zde
pak následovala odborná diskuse nad pomologiemi a odbornými knihami.
Před půl sedmou se hosté vrátili do hotelu, aby se připravili na slavnostní
večer. Než ale odešli, dostali každý láhev medoviny a upomínkové předměty věnované městem. V průběhu slavnostního večera došlo ke zhodnocení
celodenní akce. Ta byla dle vyjádření jednotlivých zástupců velice povedená a úspěšná. Hosté vydrželi až do půlnoci a pak se projevila únava z náročného dne, rozloučili se a odjeli do hotelu.
Druhý den v neděli ráno se zástupci dobřanských zahrádkářů p. Malán
a p. Duban přišli se všemi rozloučit. Po závěrečné řeči starostů obou měst
dostali přítomní pozvánku na městské slavnosti v Obertraublingu, které se
budou konat v červenci. I díky perfektnímu tlumočení p. Aloise Schlégla
a pí Anitty Fínové, kteří si zdatně poradili i s odborným překladem, byla
akce zdařilá. Dobřanští zahrádkáři našli nové přátele, dozvěděli se mnoho
zajímavostí s organizováním zahrádkářství v Německu. Povzdechli si nad
tím, jakým způsobem stát Bavorsko podporuje tyto spolky. Ale i němečtí
přátelé načerpali u nás plno zkušeností a zajímavých rad.
Zdeněk Duban

DOBŘANSKÝ POHÁR

Dne 18. 6. 2011 se na naší kuželně sehrál turnaj družstev na počest víkendu přátelství s partnerským městem Obertraubling. Turnaje se zúčastnilo
osm čtyřčlenných družstev, pět domácích, dvě družstva z Moosbachu a jedno
družstvo z Obertraublingu. Hrací systém turnaje byl následující: každý člen
z družstva odehrál 120 HS, pak se
výsledná čísla jednotlivců sečetla.
Nejlepší čtyři družstva postoupila
do velkého finále a družstva na 5. 8. místě hrála malé finále. Mezi
úspěšnější týmy, které postoupily do velkého finále na 4 x 60
HS, se dostalo družstvo CB - TJ
Dobřany, Moosbach 1, Moosbach
2 a Obertraubling. Družstva TJ
Dobřany A, TJ Dobřany B, CB
Dobřany A a CB Dobřany B hrála
malé finále na 4 x 30 HS. Během
turnaje panovala veselá nálada a zvláště němečtí kuželkáři se stále neúnavně
povzbuzovali a svým pokřikem ocenili každou „devítku“. O povzbuzování
domácích družstev se postaraly naše mladé naděje.

Celkové výsledky turnaje:
1. místo - Blauweiss Moosbach I
2. místo - CB - TJ Dobřany		
3. místo - SV Obertraubling		
4. místo - Blauweiss Moosbach II

5. místo - TJ Dobřany A
6. místo - CB Dobřany B
7. místo - TJ Dobřany B
8. místo - CB Dobřany A

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“.
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RADBUZA FEST 2011
OPĚT PO ROCE, OPĚT V TÉMĚŘ STEJNÉM TERMÍNU

Radbuza Fest se i v letošním roce dočká dalšího pokračování. Multižánrový festiválek se v našem městě uskuteční v sobotu 3. 9. 2011. Stejně
jako v předchozích letech bude jeho snahou podpořit kampaň na podporu
třídění odpadů. Koneckonců z našeho počinu si vzala příklad řada daleko
větších festivalů, které se vloni sdružily do projektu Čistý festival, což nás
velmi těší, nicméně i nadále si hodláme zachovat statut pohodového festivalu pro nejširší veřejnost, aby si na své přišli všichni a rockeři a lidovkáři nad
sebou neohrnovali nosy. Také letos proto chceme dát prostor pro to, aby den
strávený na Radbuza Festu byl pro jeho návštěvníky příjemným zpestřením
a zároveň i smysluplným poučením, že i touto formou lze podpořit dobrou
myšlenku. V letošním roce jsme se rozhodli, a to i na žádosti mnohých příznivců, malinko zjemnit a dát příležitost ne vyloženě rockovým formacím.
Odpolední část bude tradičně věnována dechovce. Na úvod večerního koncertu se představí v akustické verzi znovuobnovená formace Kam běžíte?,
tentokrát pod příznačným názvem KB AKUSTIC BAND Plzeň, hrající
skladby 60. let výhradně v akustických verzích - Beatles, Hollies, Beach
Boys, Rolling Stones, Eric Clapton atd. Po několika letech se na dobřanské
pódium vrací energická kapela Mediterian, která staví svou hudbu na akustických španělských a kubánských rytmech. Poprvé se v Dobřanech představí zpěvačka Šárka Rezková, která o sobě dala vědět např. písní „Borůvková“. Také další interpreti budou mít na Radbuza Festu svou premiéru. A to
jeden z nejlepších evropských revivalů legendární švédské skupiny ABBA,
hrající pod názvem ABBA Stars. A jako finálový host letošního ročníku se
představí zpěvák, klavírista a skladatel Marek Ztracený. Rodák ze Sušice,
který se v posledních letech vyhoupl na výsluní české hudební scény, a to
zejména skladbou „Ztrácíš“. Tolik hudba. Také letos bude pro děti připraveno divadelní představení a soutěže a hry s tématikou třídění odpadů
– EKOHRY. Hlavním pořadatelem festivalu je město Dobřany a agentura
bpress s.r.o.. Mezi hlavními partnery jsou takové společnosti, jako autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, Asekol nebo Elektrowin. Tedy
kolektivní systémy nakládající s odpady v republice. Věříme, že letošnímu
Radbuza Festu bude přát nejenom počasí, ale také přízeň Vás všech, kteří
jste si tento festival oblíbili. Díky významné podpoře města Dobřany a dalším partnerům bude i letos festival pro návštěvníky ZDARMA.
Za pořadatele a partnery
Míra Bukovjan – agentura bpress

ABBA STARS

PROFILY KAPEL

Skupina ABBA STARS letos oslaví své sedmileté působení na naší hudební scéně. Během
této doby se stala jedním z nejúspěšnějších
světových revivalů, odehrála přes 600 koncertních vystoupení u nás i v zahraničí a získala si
respekt fanoušků i kritiků. Má na svém kontě
2 CD, mnoho televizních vystoupení a několik
zajímavých cen – ta poslední z Francouzské
televize FT 1 z podzimu 2009. Skupina ABBA
STARS hraje třicet pět písní od legendární
čtveřice a celkovou image doplňuje pět sad
přesných kopií kostýmů, ve kterých ABBA vystupovala. Také na pódiové
ztvárnění je kladen velký důraz, a tak si na své přijde každý fanoušek a milovník originálu. Písně jako DANCING QUEEN, MAMMA MIA, S.O.S. jsou
dodnes celosvětovými hity a jsou řazeny do zlaté pokladnice popu.

Šárka Rezková
Svou profesionální dráhu nastoupila již v roce
1989. Vystupovala společně s několika skupinami, v roce 1997 se osamostatnila a začala
svou sólovou dráhu. Okamžitě začala pracovat
na svém prvním CD, které pilotoval hit „Borůvková“. Tato skladba ji doslova vymrštila na
přední příčky českých hitparád. V roce 2000
se stala pevnou součástí skupiny Country Beat
Jiřího Brabce. Zároveň vyšlo druhé CD s hity
jako například „Můžu chtít víc...“ a „Pojď a dej
mi pusu“. Tato deska znovu oživila i letitý hit
Country Beatu „Nic moc“. V té době byla již
považována za stálici české country music. Nazpívala duety s Romanem
Horkým ze skupiny Kamelot, Karlem Černochem, Karlem Zichem a také
s Naďou Urbánkovou. Byla hostem v různých zábavných televizních
pořadech, jako například Novoty, Dobroty, Čundr Country show, Country
Expres Praha – Nashville apod. Během její kariéry vznikly dva videoklipy
- „Borůvková“ a „Studený ráno“, které se točilo přímo v americkém městě
Nashville. Skladby se hrají dodnes na většině českých rádií. V roce 2002 se
provdala a kariéru musela dočasně přerušit z důvodu těhotenství. Bohužel
koncem listopadu 2003 zasáhl do jejího života krutý osud. Tragicky zahynul
její manžel, významný hudebník Jiří Brabec. Stala se tak na mnoho měsíců
nechtěnou hrdinkou mnoha zpráv v bulvárním tisku. V současné době má
za sebou další CD „Sedmikrásná“ a jejím prozatím posledním počinem je
CD s názvem „S Tebou být...“.
Marek Ztracený
Marek Ztracený je zpěvák, klavírista a skladatel pocházející ze západočeské Železné Rudy.
V roce 2008 získal v soutěži Český slavík ocenění Objev roku. Již od dětství se věnoval hře
na klavír a skládání hudby. Díky svému talentu
a nadšení vystudoval skladbu na Konzervatoři
Jaroslava Ježka v Praze. Vlastní tvorbu vypiloval během amatérského hraní. V hudební
branži se začal výrazněji prosazovat na jaře
2008, kdy jeho první singl „Ztrácíš“ do svého
playlistu nasadila Evropa 2. Z neznámého singlu se rázem stal hit. V současnosti ho můžete
slyšet i na dalších českých rádiích a také na
hudební televizi Óčko. Se svou první známou písní vyhrál Marek Ztracený
i polský mezinárodní hudební festival PBS Bank Carpatia festival Rzeszow
v kategoriích zpěv a nejlepší píseň v konkurenci stovky účinkujících z celé
Evropy. Marek Ztracený se obklopil skvělými muzikanty. Kapele nicméně dominuje jeho nezaměnitelný zpěv. Má za sebou stovky koncertů u nás
i v zahraničí.
Mediterian
Muzika plná latino energie, rumby, španělské a kubánské lidovky. Hraje
skladby od legendárních Gipsy Kings, Buena Vista Social Club. V jejím
repertoáru jsou takové skladby jako Voláre apod. Skupinu založili na podzim roku 2000 kytaristé Vlastimil Vorda a Miloslav Starý a baskytarista
Martin Klimeš. Jako zpěvák se přidal Zdeněk Žorna a za bicí usedl Petr
Zeman, který se skupinou občas spolupracuje dodnes. V roce 2002 přišel do
kapely Michal Cába, hráč na bicí soupravu, percussions a cajon, a později
ještě jeho bratr Marek Cába, hráč na bicí, percussions, cajon klávesy a basu.
Na podzim roku 2004 skupinu opustil Zdeněk Žorna a k mikrofonu přišel Francisco Hernández. Skupina má za sebou stovky úspěšných koncertů
v klubech, hospodách, festivalech, na soukromých večírcích na Slovensku
a v Německu.

9

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
• z pohledu hostitelů:

KVĚTNOVÁ NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BREŽICÍCH

Mezinárodní projekt Dlouhá přátelství

V době od 12. do 15. května 2011 hostila Základní škola Brežice žáky
a učitele ze Základní školy Dobřany z Česka, Základní školy Ivana Ankara ze
Zagrebu, Doplňovací školy České besedy, která pracuje při ZŠ Silvia Strahomira v Zagrebu, a členy Sdružení slovinské národní menšiny Města Zagreb.
Žáci všech spolupracujících škol si připravili pestré a zábavné kulturní
vystoupení, při kterém hosté z Česka ve slovinském jazyku hezky zahráli
pohádku Princezna na hrášku. Za dobře připravené představení, jež nadchlo
diváky, žákům, kteří našli odvahu k vystoupení ve slovinském jazyce, i učitelům, kteří žáky připravili, co nejsrdečněji děkuji.
Žáci a učitelé ZŠ Dobřany a ZŠ Brežice se pak přátelili také při sportovních aktivitách – odehráli turnaj ve florbalu a vyzkoušeli kinbal. Také
společně zhlédli taneční vystoupení ZŠ Brežice Můj příběh.
K rodičům pak směřuje velké poděkování za to, že hostující děti poznaly
město Brežice, Lázně Čatež a další místa a společně se svými vrstevníky
prožily příjemný čas ve Slovinsku.
Mgr. Marija Lubšina Novak, ředitelka ZŠ Brežice

štěvu učitelů (v čase volného odpoledne dětí v rodinách) v cisterciáckém
klášteře v Kostanjevici (mimochodem založeném českou princeznou Juditou, dcerou Přemysla Otakara I.) a zhlédnutí stálé malířské výstavy v Galerii Božidara Jakače. Malebná byla procházka v Kostanjevici, městečku
na ostrově obtékaném řekou Krkou. Zajímavá byla i prohlídka krasové
Kostanjevické jeskyně.
Také návštěva nové brežické knihovny s jejím moderním vybavením
a nezvykle dlouhou otevírací dobou (i v sobotu) byla pro nás podnětná.
V neděli jsme se setkali v chorvatském Zagrebu s našimi známými krajany,
s nimiž jsme se již dvakrát viděli v Brežicích a jednou v Dobřanech. Při návštěvě České besedy jsme navštívili i učebnu, kde si české děti žijící v Chorvatsku doplňují znalosti českého jazyka. Našim přátelům jsme opět předali
čtyři krabice českých knížek (zejména dětských), které vzešly ze sbírky při
naší školní velikonoční akci (dárcům ještě jednou děkujeme, i jménem našich
krajanů). Z autobusu i pěšky jsme měli možnost spatřit zagrebské pamětihodnosti a významná místa. Dozvěděli jsme se také například, že populární český scénárista Jaroslav Dietl strávil v Zagrebu dětství a jeho populární doktor
Strossmayer nese jméno významného zagrebského biskupa a buditele.
Při zájezdu nás doprovázel a podporoval pan místostarosta Bc. Martin Sobotka. Měl předpokládám možnost se přesvědčit, že léta přátelství
a spolupráce mezi dětmi i dospělými z obou škol již dávno ztratila punc
formálnosti (pokud ho kdy vůbec měla) a řada věcí funguje již zcela automaticky a nesložitě. Prostě praktické odstranění hranic a bariér – skutečný
schengenský prostor, ne zeměpisně, ale lidsky.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Florbalový turnaj - žáci

Volné odpoledne v rodinách

Nácvik kinbalu
• z pohledu návštěvníků:
V pořadí devátá výměna, letos dobřanských dětí v Brežicích, byla jako
vždy milá a srdečná, navázala na předchozí setkání. Mohu jen potvrdit, že
jak naši umělci, tak sportovci odvedli skvělé výkony (i když jsme moc nevyhrávali☺), děkuji všem kolegyním a kolegům za přípravu žáků. Nastudování Andersenovy pohádky ve slovinštině bylo mimořádným výkonem našich
převážně šesťáků, velké poděkování paní učitelce Mgr. Elišce Simbartlové.
Mám – li doplnit předchozí dopis paní ředitelky, zmínil bych ještě náv-
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OHLÉDNUTÍ ZA DOBŘANSKÝMI POHLEDY 2011

Výstavu zhlédlo (mimo páteční vernisáž) za sobotu a neděli zhruba 300
lidí. Přinášíme hodnocení některých návštěvníků.
Rodičům a mně se moc výstava líbila. Terka Hrůzová ☺ Chválíme. Leitlovi ☺ Výstava se nám velmi líbila. Špačková, Špaček ☺ Skvělé, moc se
mi tady líbilo. ☺ Moc pěkná, výstava se nám líbila. ☺ Pokračujte!! Skvělé.
☺ Výstava se nám líbila! Malánovi + Macháčková ☺ Moc hezké a nápadité! Hessovi ☺ Je to bezva! Křížová ☺ Moc se nám to líbilo!!! Přibáňovi
☺ Výstava je moc krásná, práce dětí jsou úžasné. Novotná ☺ Je to krásné.
Moc se nám výstava líbila a hlavně celý nápad. Mertlovi ☺ Moc pěkné,
jste šikovní. Matusovi ☺ Příjemné pokoukání. ☺ Je to moc pěkné, těším
se na další Dobřanské pohledy. ☺ Máme tu opravdu šikovné děti! Manišová ☺ Mně a mojí kamarádce se výstava moc líbila. Martina, Lucie ☺
Výstava se nám líbila. Čech, Čechová, Dvořáková ☺ Ticho a umění léčí,
lepší než jít na kolotoč. Rodina Krištofova ☺ Umění bylo vždycky lékem.
M.B. ☺ Oáza klidu a potěcha oka v dobřanské pouti. Špačkovi ☺ Výstava
je moc pěkná. Výtvory žáků jsou velice zdařilé. ☺ Je to hezké. Monika S.
☺ Výstava se nám jako každým rokem líbila. K. Leitlová ☺ Nejvíce se mi
líbila 5.B. Maruška Rykrová ☺ Velice pěkná výstava, nejlepší, co pamatuji.
Jan Pokorný ☺ Nejvíce se mi líbila 6.A. Klárka Bultasová ☺ Je to moc
krásné. Všichni, kteří se zúčastnili, jsou talentovaní.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

krk kapsičku s pastelkou, aby mohly cestou plnit předem připravené úkoly.
Pak se městem rozjela pořádná kolona (přes 60 cyklistů). První zastávku
s úkolem nám kluci z pařezové chloupky připravili v Dobřanech u fotbalového hřiště. Úkol se týkal dopravních značek a pravidel silničního provozu.
A pak hurá směrem k Černotínu. Cestou jsme objevovali další úkoly, např.
doplnění tekutin, sbírání kytiček na louce, v lese rozlišování kartiček s jedlými a jedovatými houbami, na mýtině sbírání červených jahůdek, anebo
sbírání šišek do pytlů, aby Křemílek a Vochomůrka mohli roztopit ohýnek.
Po zdolání všech úkolů a posledního stoupání k rozhledně na nás čekali
kluci z mechu a kapradí s odměnami. Nasbírané houby a jahůdky s nimi děti
vyměnily za bonbónky. Následovalo společné opékání buřtíků a zasloužený
odpočinek. Při zpáteční cestě jsme se ještě občerstvili v Losině. Nakonec se
cestou přes Vstiš šlapalo k domovu. Počasí nám přálo, a tak se výlet skvěle
vydařil. Příští rok se můžeme těšit na další ročník a necháme se překvapit,
které pohádkové postavičky si pro nás připraví nové úkoly.
Bc. Hana Konopíková, MŠ Loudů

AKTIVITY MŠ STROMOŘADÍ VE ŠK. ROCE 2010/2011

CYKLOTURISTICKÝ VÝLET NA KŘÍŽOVÝ VRCH

Dne 21. 5. 2011 uskutečnila naše MŠ tradiční cykloturistický výlet pro
děti a rodiče na Křížový vrch. Před 10. hodinou se u mateřské školy začali
shromažďovat malí i velcí účastníci se svými koly a kolíčky, ti nejmenší se dostavili v dětských sedačkách. Každý vyfasoval buřtíka na cestu a
pak všechny přivítali Křemílek s Vochomůrkou, od kterých děti dostaly na

Začalo to pohádkovým lesem, kde strašliví loupežníci chtěli okrást
všechny zúčastněné o svačinu.
Jako každoročně jsme s dětmi jezdili na kurz plavání do Plavecké školy
Rosnička v Plzni na Slovanech. Děti se zábavnou formou naučily základním plaveckým dovednostem.
V každém měsíci nás navštěvovalo několik divadelních souborů s krátkými pohádkami. V červnu pro nás přichystali starší kamarádi ze ZUŠ Dobřany divadelní představení Kouzelné housličky, které se nám všem moc líbilo. Děti se také seznámily s nově zrekonstruovaným oddělením knihovny,
zasoutěžily si a na závěr si poslechly pohádku.
Dárkem k MDD byl výlet do plzeňské ZOO za zvířátky a dopoledne
strávené soutěžemi a hrami.
Dobřanští myslivci nás pozvali na krásnou naučnou stezku do lesa na
Vysoké. Děti poznávaly lesní život, viděly živé mládě divočáka, lišku, králíčky, dravce a vycvičené lovecké psy.
Největší odměnou pro budoucí prvňáčky byly výlety vlakem na vodní
hrad Švihov /prohlídka hradu, divadelní představení, výroba loutky/ a výlet
do Železné Rudy Po stopách lesních skřítků a víl /návštěva muzea, občerstvení v hotelu Grádl, návštěva cukrárny a pobyt v lanovém centru/.
V předposledním týdnu předškoláky čekalo rozloučení na MěÚ Dobřany,
kde se seznámili s panem ředitelem ZŠ Dobřany a se svými budoucími paními
učitelkami. Žáci devátých tříd je pasovali na prvňáčky a předali jim dárky.
Poslední tečkou a zároveň tou nejkrásnější bylo pasování předškoláků na
školáky v provedení divadelního souboru Dráček, který naši MŠ navštěvuje
po celý rok s krásnými pohádkami.
Prvňáčkům přejeme hodně úspěchů v 1. třídě a všem krásné prázdniny.
Jitka Königsmarková, MŠ Stromořadí
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NÁVŠTĚVA SLOVINSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY

(vom) Každým rokem se těšíme na shledání s našimi kamarády ze slovinské hudební školy (Glasbena šola Brežice), neboť se tato již devítiletá
„známost“ stala pro nás srdeční záležitostí. V letošním školním roce přijeli
naši kamarádi do naší nově zrekonstruované školy.
A jaký byl program jejich návštěvy?
V pátek 20. května jsme si v první polovině slavnostního koncertu
vyslechli slovinské žáky, ve druhé části se představilo menší uskupení z
řad učitelů a žáků, které nám předvedlo tradiční slovinskou lidovou hudbu. Veselé písně, které obecenstvo doslova zvedaly ze židlí, střídaly lyrické
písně vyvolávající u nás Čechů až sentimentální vzpomínku na léto, slunce,
moře…. Slavnostního koncertu se zúčastnili významní hosté, jako např. J.
E. velvyslankyně Smoljana Knez ze slovinské ambasády v Praze, senátorka
a místostarostka města Dobřany Dagmar Terelmešová, radní Plzeňského
kraje Václav Koubík, starosta města Brežice Ivan Molan s delegací, starosta
města Přeštice Antonín Kmoch či náš pan starosta Marek Sýkora.

Abychom potěšili nejen duši, ale i tělo, sehráli jsme se Slovinci přátelské
utkání v bowlingu. Ukázalo se, že naše teoretické zkušenosti nestačily na
zdatně hrající slovinský tým.
V sobotu 21. května jsme podnikli celodenní výlet - putování za historií a hudebními skladateli. Chtěli jsme ukázat našim kamarádům něco
málo z české krajiny, české kultury (Rožmitál pod Třemšínem, Svatá hora
u Příbrami, památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami...). Naučili jsme se
vzájemně několik slovinských a českých písní, známé melodie klasických
a romantických skladatelů. Večer se všichni zúčastnění setkali v kostýmech
při společné zábavě a věřte, že bylo na co koukat. Slovinští žáci i učitelé nic
nepodcenili a přivezli si s sebou zajímavé masky. Nechyběla ani kvalitní
hudba v podání Okiii bandu, ani kulturní vložka tradičního českého folklóru, který předvedl MLS (Malý lidový soubor). Tečkou za celým večerem
byla ukázka z baletu Labutí jezero, kterou nastudovali zaměstnanci naší
hudební školy v čele s panem ředitelem Janem Vozárem.

NEJEN HOUSLIČKY BYLY KOUZELNÉ

Zavřela se opona, celý zaplněný sál bouřlivě tleská, herci se opakovaně klaní. Pro častého návštěvníka divadla celkem běžný zážitek. Ale pozor
– dnes nejsme v plzeňském či pražském divadle – jsme doma, v Dobřanech v Káčku, kde právě skončilo představení dětské scénické hry Kouzelné housličky. Ptáte se, které profesionální divadlo tady hostovalo, nebo to
snad byla další hra v nastudování našeho místního Rozmarýnu? Kdepak,
jste na omylu. Tuto hudební pohádku pro nás připravili učitelé a žáci ZUŠ
J.S.Bacha! A nebylo to jen takové ledajaké jednoduše odbyté představení.
Vše se zde odehrálo tak, jak to má být v profesionálním divadle. Nejdřív
se dost obtížně vybírala hra, kterou by bylo možné v místních poměrech
vůbec realizovat, ve sborovně školy se vedly bouřlivé diskuze. Nakonec
byly vybrány Kouzelné housličky Václava Winklera – a mohly začít přípravy. Nejprve musel být upraven a zmodernizován scénář hry. Stejně tak bylo
třeba provést úpravy a instrumentaci hudební stránky hry, což provedl mladý hudební skladatel Mgr.Michal Macourek. Všechno ostatní už spočinulo
na bedrech pedagogů ZUŠ.
Na obsazení hlavních rolí proběhl mezi žáky školy skutečný konkurz, pak
byli vybráni další zájemci o účast v představení. Z řad učitelů a žáků byl
sestaven malý orchestr, který celou hru přímo na jevišti doprovázel. Učitelka
nově zřízeného tanečního oddělení školy vymyslela a nacvičila s dětmi choreografii . Další nezbytnou součástí každé inscenace je její výtvarná stránka,
tedy scéna, kulisy a kostýmy – to musely obstarat a většinou i vyrobit učitelky výtvarného oboru. Probíhaly zkoušky, děti se musely naučit texty nejen
zpaměti, ale i s patřičným přednesem a ještě se pak i pohybovat po jevišti
– mimochodem, přesto, že ve škole zatím není žádný učitel dramatického
zaměření, i tato stránka byla zvládnuta výborně. Výtvarnice se rovněž musely
postarat o propagaci – plakáty a programy. Souhrnně řečeno – to, na co mají
divadla celé týmy odborníků, muselo tady zvládnout několik nadšených učitelů s přibližně šedesáti dětmi, které na takovou činnost nebyly zvyklé a bylo
to pro ně něco úplně nového. Nikdo asi nespočítá, kolik hodin volného času
všichni přípravě věnovali, kolik je to stálo nervů a obav, jak to dopadne.
10. června 2011 proběhla premiéra a všichni si mohli oddychnout –
dopadlo to skvěle, což jako první ocenily děti z mateřských škol a 1.stupně
ZŠ, ve dvou večerech pak i veřejnost ve zcela zaplněném Káčku. O úspěšnosti svědčí i fakt, že mnoho dětí přišlo na pohádku do Káčka opakovaně.
Já vidím hlavní přínos tohoto projektu v tom, že se vůbec v našich nevelkých Dobřanech mohl uskutečnit a že se ho zúčastnilo tolik dětí, které díky
tomu strávily smysluplně spoustu svého volného času. Máme tady hodně
šikovných dětí, viďte? Projeví se to však jen tehdy, když jim někdo z dospělých umožní, aby se realizovaly a svou šikovnost tak vůbec mohly ukázat .
V tomto případě to byli pedagogové z dobřanské ZUŠ J.S.Bacha, za což jim
patří obdiv a velké poděkování.
Olga Kapitánová
Všichni byli prostě kouzelní.			

15. června se uskutečnil Koncert vítězů a lauerátů v koncertním sále ZUŠ.
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2. června se konal v koncertním sále ZUŠ Absolventský koncert Lukáše Palkosky. Zleva K. Tothová, A. Motejzíková, A. Palkosková.

5. června pořádala hudební škola koncert lidových muzik. Představila se
malá a velká lidová muzika Vozembach a MLS - Malý lidový soubor.

27. června zakončil nově vzniklý taneční obor naší ZUŠ školní rok vystoupením v Káčku. Zde se představili žáci ZUŠ J.S.Bacha, žáci z tanečního oboru
ze ZUŠ B. Smetany v Plzni a ZUŠ Tachov.

29. června zakončila školní rok 2010/2011 Slavnostním koncertem ZUŠ
J.S.Bacha Dobřany svým programem na Konzervatoři v Plzni v Domě hudby. Na snímku dospělá lidová muzika.

BUDULÍNKOVA STEZKA 2011
Dne 2. 6. 2011 jsme se s společně s dětmi vydali na procházku po Třeskoprskách.
V letošním roce pro nás měly nachystané úkoly
postavičky ze Čtyřlístku. Děti si mohly u Bobíka vyzkoušet čich při hledání správného hrnce
s buřtíky a prokázat sílu při tréninku úderu na
boxovací pytel. Pinďa se snad už přestal bát,
když mu děti ukázaly, že z kouzelného pytle a krabice nekoukají strašidla, ale kostky, míčky a jiné věci, které děti správně poznávaly. U školačky
Petry děti skládaly čtyřlístkové puzzle. Fifinka je zase naučila, jak správně
„přišít“ knoflík na kalhoty a sako. Myšpulín měl úžasnou laboratoř, kde
děti viděly, jak se míchají a vznikají barvy, a mohly se pokusů i zúčastnit,
u školačky Natálky zase prokázaly zručnost při házení míčků do kornoutů
a mohly tak vyrobit barevnou Čtyřlístkovou zmrzlinu. Po úspěšném zdolání všech stanovišť děti dostaly zaslouženou odměnu. Některým šikulům
se ještě podařilo vyrobit z nafukovacích tvarovacích míčků úžasné zvířecí
tvary:)) Počasí nám v Třeskoprskách opět přálo, a tak jsme si to všichni
pěkně užili!!!
zapsala školačka Blanka

Akce byla podpořena z Grantového dotačního titulu
města Dobřany
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NOC KOSTELŮ V DOBŘANECH
DNE 27. 5. 2011

Noc kostelů v Dobřanech navštívilo 80 zájemců z řad farníků, představitelů města, ale i občanů, které zajímají místní kostely.
Veřejnost v kostele svatého Mikuláše zhlédla dokument o vybavení
kostela, který vznikl pro interaktivní učebnici dějepisu pro sedmý ročník
základní školy. Také zde byly k vidění liturgické ornáty, liturgické knihy
a předměty používané pro liturgii.
V městském kostele svatého Víta bych rád vyzdvihl výstavu obrázků
svaté Anežky České, které vznikly v dobřanské Základní škole.
Poděkování patří P. Prokopovi Janu Bahníkovi, městu Dobřany, Mikroregionu Radbuza, paní Šenkýřové a všem, kteří ochotně pomáhali. Největší
dík patří ale návštěvníkům.
Prohlídka chrámů se z mého pohledu vydařila a věřím, že NOC KOSTELŮ bude v Dobřanech pokračovat i v dalších letech.
Miloslav Zezula
koordinátor Noci kostelů v Dobřanech

10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU P.U.D.U.

V sobotu 11. 6. se uskutečnil třetí výjezd příznivců cyklistiky za krásami
okolí Dobřan. Akci pořádalo SND. Sešlo se celkem 11 cyklistů. Nejmladší
účastnici bylo 22 měsíců. Trasa vedla přes Vysokou, Snapoušovy, Krasavce,
Dolní Lukavice, Dnešice do Dobřan. Ujeli jsme celkem 23 km. Počasí nám
přálo a všichni cestu absolvovali bez úhony.
Další vyjížďka v červenci bude prezentována městským rozhlasem. Případné dotazy a informace na tel. č. 603 872 821.
Za SND Josef Hájek

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ

V neděli 29. 5. 2011 u pamětní desky F. Nohy proběhlo vzpomínkové
setkání k 93. výročí jeho popravy za účasti klubů vojenské historie, skautského oddílu, představitelů města a občanů. Účastníci setkání položili věnce
k památníku a krátce si připomněli osobnost F. Nohy a jeho významnou roli
Michal Milt
v Rumburské vzpouře.			

V rámci Dobřanské pouti se uskutečnil koncert Pěveckého Uskupení Dobřanských Učitelů pod taktovkou sbormistryně Adriany Christovové, který
se konal dne 12. června v kostele sv. Víta. Sbor tak oslavil 10. výročí svého
působení a v programu zazněly písně různých žánrů nastudované několika
sbormistry od založení sboru do současnosti.
Se sborem si zazpívala i učitelka ZUŠ Klára Vlahačová-Kartáková (na
snímku).
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AKTIVNÍ DŮCHODCI

Často od svých vrstevníků slyšíme: „Jak můžete chodit do Klubu důchodců? Já se na to tedy ještě necítím.“ A tak většinou sedí doma a kritizují.
Přijďte se podívat mezi nás! Nesedíme jenom v Klubu. Chodíme na koncerty, pro své členy pořádáme zájezdy, výlety, posezení s hudbou a podobné akce.
Musíme se pochlubit dvěma členkami, je jim přes 80 let a na výletě na
Šumavě s „DOBŘANSKÝMI BÁBINKAMI“ ušly 10 km. Leckterá mladší
by jim jejich fyzickou kondičku mohla závidět!
Něco málo z dění Klubu: Začátek roku jsme zahájili výstupem na Šlovický vrch. V únoru jsme pořádali „Babský bál“. V měsíci březnu jsme byli
v divadélku Pluto na představení „NÁVRAT OFENBACHA“ a na konci
března bylo „POSEZENÍ S HUDBOU“ v restauraci Na Růžku. V květnu
jsme se vydali do Plzně, kde se v Měšťanské besedě konala přehlídka souborů s názvem „SENIOŘI BAVÍ SENIORY“. Vystupovaly tam i Dobřanské
bábinky. Přehlídku pořádal odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.
Na podzim připavujeme zájezdy do Kolovče na výstavu řemesel (září),
do Prahy (říjen) a do Biskoupek (říjen).
Začátkem listopadu pozveme pro velký zájem „PLZEŇSKÉ HELIGONKY“, aby nám zahrály k poslechu a tanci. Datum ještě upřesníme. Vstupenky budou v předprodeji až v říjnu, a to buď v MěKS na Náměstí T.G.M.,
nebo v Klubu důchodců v ulici Loudů u pí Tothové.
Závěrem bychom chtěli poděkovat dětem a učitelům ze Základní umělecké školy J. S. Bacha a 1. stupně ZŠ v Dobřanech za to, že nás každý měsíc
chodí potěšit kytičkou, písní a hrou na hudební nástroje.
Za Klub důchodců J. Štěpařová
Dne 13. června 2011 přišla smutná
zpráva, že nás navždy opustil pan
Vítězslav Ulrich. Byl dlouholetým
členem, místopředsedou a správcem
Klubu důchodců. Práce v klubu byla
jeho životní láskou kromě hry na
heligonku, na kterou hrál velmi rád
pro potěšení lidí.
Jeho odchod je pro nás velkou
ztrátou...budeme na něho vždy
s láskou vzpomínat.
Za Klub důchodců J. Š.

DOMEK PRO VČELY SAMOTÁŘKY

Často jsem si všímal, že ve starém dřevě si dělají chodbičky „nějaké“
včeličky a jiné se zase zavrtávají do země. Nikdy jsem tomu nevěnoval
moc pozornosti. Když jsem si však přečetl článek v časopisech Naše příroda a Flora o stavbě příbytku pro včely samotářky, o jejich prospěšnosti
a o úbytku nám všem známé včely medonosné, stačil návod v Naší přírodě
(číslo 2/2008) s podrobným popisem a několika fotkami jejich „bytovek“
v biozahrádkách a velkosadech v cizině. Včely samotářky jsou také schopny opylovat květy na našich zahrádkách, stejně jako i čmelák, pro něhož je
ale domeček odlišný (viz internet). Včelky samotářky létají a opylují i za
chladnějšího počasí, kdy včela medonosná zůstává v úlu. Je milé s dětmi
sledovat, jak se činí na svých „norách“, a v neposlední řadě mohou různé
typy domečků - hotýlků zkrášlit zahradní zákoutí. Včel samotářek je více
než 350 druhů, např. pískorypky, čalounice, drvodělky a zednice. Jsou citlivější na používání pesticidů, ale vytvoříme-li pro ně vhodné podmínky,
rychle příležitost k zabydlení využijí. Ideální je, když na zahrádce stále
něco kvete. Způsob stavby pro ně je snadný, nemělo by do něj zatékat, měl
by stát na slunném místě a měl by nabízet více průměrů dírek na chodbičky
k rozmnožování tohoto užitečného hmyzu. Nejlépe se mi osvědčilo navrtat špalíky starého dřeva otvory průměru 3 až 7 mm, asi 5 cm do hloubky
a svázané duté stonky rostlin (slunečnice, bez, rákosí) 10 cm dlouhé. Třetím
typem je do mokré jílovité hlíny udělat hřebíkem dírky, které si včely po
vyschnutí sami upraví, vyčistí, nanosí do nich pyl a nektar a pak nakladou
vajíčko. Z něho se vyklube „červík“, ten spořádá zásoby, zakuklí se a potom
se nová včelka prokouše zátkou ven. A tak stále dokola...
Přeji všem úspěšné kutilství a fantazii při realizaci hotýlku pro včely
samotářky na své zahrádce.
Pavel Krákora

Loučíme se s dobrým kamarádem
Bude se nám stýskat po jeho pochvalných a obdivných projevech.
Po jeho rozezpívané heligonce,
po jeho širokém repertoáru českých a moravských písniček,
se kterými jsme prožily mnoho radostných chvil zkoušení, strachu před
vystoupením a velké radosti, když se publiku naše vystoupení líbilo.
Víťo, čest Tvojí památce.
Dobřanské bábinky

Poděkování
Děkuji moc všem jménem celé mojí rodiny za podporu a projevenou
soustrast nad úmrtím mého manžela Vítězslava Ulricha.
Blanka Ulrichová s rodinou
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RYBÁŘI

Od druhé poloviny června je již rybářská sezona v plném proudu. V květnu je sice již hezky, ale naděje na úlovek je většinou horší než v zimních
měsících. Ryby jsou ve tření a o návnadu příliš zájem nejeví. Navíc je v této
době hájen jelec tloušť a jelec jesen a podoustev, kteří v tomto období ještě
nejčastěji zaberou. Od 16. června končí hájení výše uvedených druhů ryb
včetně parmy. Hlavně ale tímto dnem končí hájení dravých ryb, jako jsou
štika, candát, bolen a sumec. Letošní zahájení lovu dravců se příliš nevyvedlo. Ačkoliv podmínky – stav vody a počasí – byly optimální, nedoslechl jsem se o větších úlovcích. Sám jsem sice ulovil štiku 57 cm, ale jinak
procházející rybáři hlásili jen úlovky podměrečných štiček. Koncem května
a začátkem června se ozvali také úhoři, po deštích začali brát ve větší míře
kapři.
V neděli 29. 5. pořádalo MěKS Dobřany na náměstí T.G.M. Den dětí, kde
jsme za MO ČRS Dobřany zajišťovali dvě atrakce – hod udicí na terč a lov
lahví na udici s kroužkem. Nejvíce mě pobavilo, když rodiče těžce přemlouvali 8-10letou ratolest, aby zkusila házet na cíl, ale dítko se bálo a stydělo (samozřejmě že nerybářům a těm malým jsme pomáhali) a z kočárku
se natahoval 1-2letý špunt, kterému se hrozně líbilo točit kličkou navijáku,
a když se závaží přiblížilo, tak přímo hýkal radostí. Třeba ho za nějaký rok
přivítáme v rybářském kroužku.
Následně v sobotu 11. 6. jsme ve spolupráci s MěKS uspořádali dětské
rybářské závody na Dolní Kotynce. MěKS bylo hlavním sponzorem a zajistilo širší propagaci závodů, kterých se zúčastnilo 34 dětí. Závody se vydařily. Chytalo se od 8:00 do 11:00 hodin. A že ryby braly, o tom svědčí úlovky
prvních čtyř závodníků:
1. místo: Josef Černák
2. místo: Lukáš Marhánek
3. místo: Jakub Petrůj
4. místo: Daniel Bouřil

6,34 m
5,60 m
4,37 m
3,75 m

V úlovcích převažovali kapři, největšího 59 cm ulovil Martin Šedivec. Dále
se chytilo několik línků a karasů, Danielu Bouřilovi se podařilo ulovit sumce 77 cm.
Na našich rybnících se nyní pravidelně přikrmuje, aby kapři do podzimu
pěkně dorostli. O krmení se stará p. Václav Hess, správce „rybárny“. Při
výlovech jsme již třídili jako násadu kapra vyšší formy, již jsme se zbavili nízkých „parmáků“, se kterými jsme se setkávali v uplynulých dvou
letech.
V neděli 19. 6. jsme zorganizovali brigádu na pročištění obtokové strouhy – koryta Chlumčanského potoka podél Dolní Kotynky, a to cca od ½
rybníka proti proudu až k oplocení zahrádek, kterými nad rybníkem potok
protéká. Koryto potoka bylo v tomto úseku zúženo a zaneseno tak, že po
větších deštích nepobralo zvýšený průtok. Voda se vzdouvala a zaplavovala
okraje horních zahrad a louku nad rybníkem. Hlavní objem prací provedl p.
Václav Kubelka se svým bagrem a hodně nám pomohlo i zapůjčení druhého
kultivaru od městských technických služeb, takže odpadlo čekání během
odvozu vytěženého materiálu.
Závěrem bych chtěl naše členy požádat o zaslání fotografií jejich mimořádných úlovků, abychom je mohli zveřejnit v naší vývěsce.
Vladislav Šefl

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Žhavý dech má červenec,
jak vášnivý milenec,
léto hněte horkou dlaní,
chlebu dává požehnání.

Téměř všechny rostliny jsou nám nějak prospěšné. Hodně prospěchu přináší
ovoce, zelenina a také u nás rostoucí bylinky. Avšak existují také cizokrajné
rostliny, jejichž účinky jsou zcela mimořádné. Mezi takové patří Schizandra čínská.
Je to lianovitá rostlina dorůstající přes 10 m délky. Pochází z tajgy a lze ji
pěstovat jako keř nebo pnoucí jako révu. Vyžaduje lehčí výživnou půdu s
dusíkem a draslíkem. V mládí nežádá příliš slunce a kořeny má mít ve stínu.
Jako liana vyžaduje oporu. Plodí 4. rokem.
Rostlina kvete v mládí jen samčími květy, jindy samičími, teprve
později má oboje. Plody jsou červené a tvoří hrozny připomínající
rybíz. Jejich chuť je nevalná, až
mýdlová. Plody a celá rostlina
obsahují lignany (schizandrin,
schizandrol, gomisin, isoschivandrin a jiné). Také jsou zde vitaminy A, B, C, E a prvky draslík,
železo, hořčík, fosfor, selen, chrom, křemík, kobalt a mangan.
Účinky: podpora tělesných tekutin, tónizuje ledviny a srdce, utišuje nervovou soustavu, omezuje pocení. Užívá se též při prostatě a hepatitidě. Slouží
k léčbě kardiovaskulárních onemocnění a snižuje choresterol. Chrání játra,
nemocné léčí. Pozitivně ovlivňuje centrální nervovou soustavu, zlepšuje
paměť a vidění. Působí proti nespavosti a únavě. Má antioxidační účinky a
tím působí protinádorově.
Každý zahrádkář je i výzkumník a měl by se pokusit o vypěstování tak
vzácné rostliny.
Jsou mravenci hmyz užitečný, nebo škodlivý? Jak kdy. Většinou je vnímáme jako protivná zvířátka, která pořád někam lezou, jsou všude a nezničitelní. Ve střední Evropě žije přes 200 druhů mravenců. Většina z nich
jsou draví a tím i nám prospěšní. Mravenec je schopen dovléct do hnízda
několik desítek hmyzích jedinců, kteří jsou počítáni za škůdce. Pokud však
průzkumnice najdou při prolézání stromů či zeleniny poškozený plod, s
určitostí z něho v krátkém čase mnoho nezbude. Na stromech a jiných rostlinách také pozorujeme hlídkující mravence, jak ochraňují své chlebodárce
– mšice, červce a molice, jejichž medovicí se živí. Jindy nás naštvou, když
kosou sekneme do jejich travního hnízda. Z jednoho pohledu nám mravenci
pomáhají, z druhého nám škodí.
Boj s mravenci je obtížný. Nejúspěšnější jsme tam, kde se dá chráněný
předmět uzavřít do neprodyšného obalu. Jiné místo znepřístupníme miskou
s vodou, do níž kápneme trochu jaru. Na stromy zamezíme přístup lepovými pásy. Někdy se neobejdeme bez krutosti. Klasická metoda je použití
boraxu k posypání mravenčích cestiček nebo k polití mravenišť. Tím mravence likvidujeme. Dalšími prostředky jsou Formitox, Biolit, Faracid, Biotoll, Lafarex. Všechny tyto prostředky bychom měli používat ohleduplně a
jen v nejnutnějších případech. I mravence můžeme mít rádi!
Mnoho úspěchu a radosti přeje 		
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / SPORT
DEN KONÍ 2011

Již s železnou pravidelností pořádá naše Jezdecká společnost Dobřany
vždy začátkem června „Den otevřených dveří“, stejně tomu bylo i letos
4. června. V našem areálu jsme přivítali zejména naše nejmenší spoluobčany. Za krásného slunečného počasí si návštěvníci mohli nejprve prohlédnout
celý areál, lehce se občerstvit a připravit se na odpolední program sestavený
z ukázek činnosti našich členů. O skokovou a drezurní ukázku na úrovní
mistrovství republiky juniorů se postarala Kateřina Pirnerová. Velký ohlas
publika měla voltiž předvedená nejmenší účastnicí ukázek, Lenkou Dokoupilovou. Úporné vedro a dusno doprovázelo paní Košťálovou při vedení
ukázky hodiny základního výcviku jezdců a koní. Kdo chtěl, mohl usednout
do sedla a okusit pravdivost rčení, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Poslední ukázkou bylo komentované podkování koně. Své umění
a šikovnost rukou při podkování předvedl pan mistr kovář Václav Vladař
mladší a svá kopyta pro podkování zapůjčila trpělivá klisna Emeute.
Za příjemně strávené odpoledne náleží poděkovat všem, kteří se na přípravě Dne otevřených dveří podíleli, a v neposlední řadě městu Dobřany za
finanční podporu, kterou Jezdecká společnost Dobřany pro pořádání akce
získala z Grantového dotačního titulu města Dobřany.
Krátký postřeh pro Dobřanské listy pro Vás zapsal ten, co vše komentoval, Jan Košťál ml.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Pionýrská skupina v Dobřanech připravuje na 1. - 5. srpna 2011 příměstský
tábor ve své klubovně v kasárnách.
Každodenní program na téma „Zachraňme pohádky“ zahrnuje vycházky
do přírody, výlet, soutěže (podle počtu přihlášených dětí), výtvarné techniky apod. vždy od 8:00 do 16:00 hodin.
Přihlášky pro nečleny:
do 10. 7. 2011 na tel. č. 603 112 996, nebo písemně na adresu Libuše Nejedlá, Smrková 26, Plzeň, případně email: libuse.nejedla@seznam.cz (v době
1. - 15. 7. na LT – odpověď nebude tedy obratem).

PRVNÍ ZVONĚNÍ

Pionýrská skupina Dobřany připravuje ve spolupráci s MC Budulínek na 2. září 2011 akci První zvonění
od 16:00 hodin v kasárnách.
Budou připravena soutěžní stanoviště, odměny atd.
Bližší informace na plakátech před akcí.

VEŘEJNÝ TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER

V sobotu 28. 5. 2011 se v areálu Džungle konal Veřejný turnaj čtyřher
pořádaný tenisovým oddílem Dobřany. Již tradiční turnaj se těší široké oblibě, v letošním roce se ho zúčastnilo patnáct dvojic.
Ve čtyřech skupinách se hrálo systémem každý s každým na jeden set. Po
hře ve skupinách následovalo nasazení dvojic do hlavního pavouka, nevýherní páry se zúčastnily pavouka útěchy.
Na 1. místě se umístili Kokoška ml. a Vyleta, 2. místo obsadili Ježek
s Kozlem a na 3. místě skončili Hanzlíček a Nový.
V průběhu Veřejného turnaje čtyřher panovala výborná nálada a počasí
bylo slunečné, všichni si proto odnesli příjemný sportovní zážitek.
Za tenisový oddíl Dobřany
Mgr. Zdeněk Kleisner

BRIGÁDA

Hledáme zájemce o práci na pozicích:
1. VÝPOMOC DO LABORATOŘE
2. DĚLNÍK VE VÝROBĚ
Jedná se o práci na Čistící Stanici Osiv v Dobřanech, termín dle
dohody (srpen – září). Zájemci se mohou hlásit osobně na ČSO
Komenského 259, nebo na tel.: 606 734 794.
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JUNIOR CUP 2011

DOBŘANSKÝ PÉTANQUE OPĚT SLAVIL

I letošní rok se hrál tradiční turnaj dětí v pétanque. První nedočkavci
přišli celou hodinu před jeho zahájením.
Dorazily i děti z dobřanské léčebny, které se v posledních letech turnaje
pravidelně zúčastňují. Každý hráč dostal od pétanqového klubu originální
tričko s logem turnaje a malou drobnost.
Po rozlosování do čtyř základních skupin začaly první souboje o každý
bod. Z těchto skupin postoupily do čtvrtfinále vždy jen dvě nejlepší dvojice.
Sem se probojovaly i tři dvojice dětí z léčebny. Potom už se hrálo vyřazovacím K.O. systémem. Čtvrtfinále pak ukázalo, jak je kdo opravdu připraven
a jakou má současnou formu. Dál do semifinále postoupili papíroví favorité,
v něm porazily Týna Záhorová a Nikola Přibáňová Tomáše Duchka a Ondřeje Kopse. Ve druhém semifinále vyhráli Pavel Sloup a Patrik Smetana
nad favority turnaje, Viktorkou Khásovou a Ctiradem Kučerou. Poslední
hra o třetí místo a o vítězství začala ve stejný čas. Souboj o třetí místo
byl velmi vyrovnaný a Viktorka se Ctiradem vyhráli o jediný bod. V boji
o vítězství podlehly Týna Záhorcová a Monika Přibáňová Pavlu Sloupovi
a Patriku Smetanovi. Všechny děti hrály také soutěž v hodu na přesnost.
I letos vyhrál zástupce léčebny, tentokrát Martin Gunitš. Pro úspěšné dvojice a šest nejlepších jednotlivců byly připraveny poháry a dárkové balíčky,
to vše díky podpoře z Grantu města Dobřany. O občerstvení zdarma pro
děti po celý den se zase postaral klub. Odměnou pořadatelům byla radost
a šťastné úsměvy všech dětí, nejen vítězů.
Další akcí klubu je turnaj dvojic „Snack cup“ 16. července.
Zdeněk Duban

Alliance France Plzeň ve spolupráci s Pétanque clubem Osika Plzeň uspořádaly v neděli 29. května pétanqový turnaj trojic. Hrálo se na hřištích Škoda parku v Plzni – Doudlevcích. Turnaje se zúčastnilo 36 hráčů, z toho čtyři
zástupci dobřanského klubu. Hrálo se systémem „Švýcar“, což znamenalo,
že spoluhráči do trojice byli nalosováni, takže každý zápas měla trojice jiné
složení. Rozhodoval počet dosažených vítězství každého jednotlivce, ale
i součet rozdílových bodů ve skóre. Ty nakonec určily konečné pořadí na
prvních čtyřech místech. Hry se zúčastnili i zástupci Alliance France Plzeň.
Byli opravdu dobří, vždyť je to jejich národní sport, ale na prvních pět hráčů
nestačili. Ani výborný výkon Vládi Kháse nestačil na lepší umístění, neboť
doplatil na los, který mu tentokráte přisoudil slabší spoluhráče. O to větší
štěstí měl letos Zdeněk Duban. Celým turnajem prošel bez zaváhání a právě
jeho hody v závěru každého zápasu byly ty rozhodující. V posledním zápase
se svými spoluhráči doslova rozdrtili loňského vítěze, Peška z Plzně. Další
zástupce dobřanského pétanque Zdeňka Dubanová obsadila 12. místo. Jako
zástupci zúčastněných měst byli Dobřanští opět mezi těmi úspěšnými.
Zdeněk Duban

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 25.června se konal dětský turnaj dvojic v pétanque „Junior cup“,
kam byly pozvány i děti z dětského oddělení PLD. Účast dětí z dětského
oddělení se stala již tradicí, za niž jsme velmi rádi. Děti i doprovod si akci
moc užily. Chtěli bychom tedy velmi poděkovat všem organizátorům akce
za jejich ochotu a nasazení. Dětské oddělení PLD.
Za dětské oddělení PLD Martina Schlesingerová
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TJ SNACK DOBŘANY - ODDÍL HOKEJBALU

Postup na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY mladších žáků KYJOV!
V zkl. části, tj. ve skupině západ, jsme obsadili 3. místo (1.Třemošná,
2.Plzeň) a díky tomuto umístění jsme se kvalifikovali na mistrovství České
republiky v hokejbalu, což v klubu považujeme za obrovský úspěch! Skupina byla velmi silná, jak jinak, vždyť na této úrovni se potkávají domácí
špičky! Hrálo se v dalekém Kyjově na Moravě! Soupeři nám byli domácí
Kyjov, Hradec Králové, Praha - Hostivař a nám dobře známý tým ze zkl.
části, a sice Tatran Třemošná. Kluci se na vrcholu sezony vydali ze všech
sil! Ročník narození 1998 jsme obsadili pouze dvěma hráči, a tudíž to pro
ostatní byla obrovská sportovní zkušenost! Škoda, že se nám na poslední
chvíli z různých důvodů rozpadla 1. pětka, protože jsem si naprosto jistý, že
bychom soupeře potrápili daleko více! Nevyhráli jsme sice ani jeden zápas,
ale vždy jsme pracovali jako tým a pokaždé jsme mohli odejít se vztyčenou
hlavou! Zápasy měly obdobný scénář, soupeřům jsme vzdorovali pouze
1. třetinu, pak už rozhodovala síla, tvrdost a samozřejmě i výšková převaha
našich soupeřů. Nicméně měl by to být pro nás v klubu signál s těmito borci
nadále a hlavně vytrvale pracovat, poněvadž někteří hráči mohou v těchto
kláních a v této kategorii působit ještě 4 roky, a to si myslím, že hovoří za
vše!!! Nechci zde vyzdvihovat jedince, ale svoji úlohu lídra týmu splnil
Antonín Oplt v brance a v poli pak kraloval Patrik Smetana spolu se Štěpánem Koželuhem! Pochvalu a velikou však zaslouží celý tým, který na jižní
Moravě dobřanským barvám rozhodně ostudu neudělal!
Zvláštní poděkování patří rodičům za pomoc s dopravou do centra akce, tj.
Kyjov na Moravě!
Na této akci nás vzorově reprezentoval tým:
brankář: Antonín Oplt
obránci: Jan Matoušek, Kaňák Nicholas (kapitán), Jakub Brtník, Dan Šiška
útočníci: Š
 těpán Koželuh, Patrik Smetana, Ondřej Šlehofer, Jakub Brada,
Dominik Samek, Matěj Šebek, Tomáš Mužík a Vojtěch Vachl
Trenéři: Oplt Libor, Smetana Marek, Šlehofer Václav a Havránek Bohuslav
Chyběli (bohužel) - Vilém Berka, Čechura Míchal, Sloup Pavel, Radek
Mužík, Štěpán Štětka

Také mladší žáci letos váleli
St. žáci - (Kombajni) přiváží po matném republikovém rozjezdu z Prahy bronz!!!
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY SEMIFINÁLOVÁ ČÁST - DOBŘANY
(starší žáci)
Jak všichni víme, naši Kombajni si s přehledem vydobyli prvenství v zkl.
skupině západ a do republikových bojů šli jako nasazení a navíc po úspěšně

vedeném boji i mezi „bafuňáři u zeleného stolu“ získali právo uspořádat
republikové semifinále v Dobřanech! (skvělá práce Libora Oplta)
Tato akce měla být prostě bonbónkem na závěr sezony. A ona jím skutečně
byla! Organizace turné v Dobřanech neměla chybu, poněvadž parta obětavců předvedla nadlidské výkony, a to po všech stránkách! Byl to jeden
z nejkrásnějších turnajů v této kategorii, důkazem budiž pochvala od našich
soupeřů a to i poražených!
Ředitel turnaje Libor Oplt se obklopil lidmi, kteří tuto akci pojali jako skuteční profesionálové! Jelikož jsem těchto turnajů zažil dost, ať už jako hráč
či nyní jako trenér, mám tudíž možnost posoudit! Liborovi a dalším obětavcům, kteří tuto akci v Dobřanech uspořádali a po celé 2 dny makali,
patří velké díky! Jmenovitě za všechny pánové Chvojka, Hájek,Voler, Průcha, Drnec, Kydlíček a mohl bych pokračovat, ten výčet jmen je skutečně
masivní!!!
Po sportovní stránce to byly také pěkné nervy! Víra v sílu našich Kombajnů
byla obrovská, ale ukázalo se, že zákl. část skupina - západ nám spíše ublížila! Vždyť největší rival, 2. Plzeň, skončila za námi se ztrátou 22 bodů,
přičemž v našich vzájemných pěti duelech odešla 5krát poražena, všichni
jsme si tím pádem mysleli, že se nemůže nic stát! A stalo se! Jednoduše řečeno, chyběly nám těžké zápasy v mistrovské soutěži! Po sobotním
vystřízlivění, kdy jsme oba zápasy prohráli (s Opavou i s Poličkou), nám
nezbývalo nic jiného, než si sednout na zem (zadek...) a s veškerou pokorou přistoupit k našim nedělním zbylým soupeřům! Odnesl to Most (6-0)
a následně Rakovník (5-0), což nás katapultovalo ještě o level výše, a sice
mezi nejužší smetánku České republiky na pražskou Palmovku!
Za tuto část bych vyzdvihl výkony Dana Boučka (po právu nejlepší gólman
turnaje), Vaška Šlehyho (opravdový tahoun týmu, i když to zrovna nikomu
nešlo - on pořád dřel) a Honzíka Kováře (opravdový blesk). V neděli se
konečně nabalili i ostatní, zejména začal úřadovat Jenda Voves, a to asi
nemusím říkat, co tenhle borec dokáže za věci! Ku prospěchu posloužil
i návrat dalšího dříče Filipa Suchého, byl to on, který tým nasměroval ku
Praze..! Pochvalu však musím udělit všem členům týmu, protože jsme si po
zpackané sobotě všichni všechno uvědomili a konečně začali sklízet ...jako
správní Kombajni! Nejvíce nás hřálo, že si zahráli i kluci z mladších žáků
a nasáli tak republikovou atmosféru navíc před dobřanskými fanoušky!
Konec dobrý, všechno dobrý - turnaj se opravdu povedl! Svou účastí podpořil postoupivší domácí tým i sám starosta města Dobřany, pan Marek
Sýkora!

Finálová část - Praha Palmovka!
Tady asi nemá cenu nic nadnášet. Dokráčeli jsme po nádherné sezoně až
na vrchol této kategorie a to byl cíl! Nechtěli jsme to v sezoně zakřiknout,
ale strašně jsme po Palmovce toužili! Že byla naše dobřanská semifinálová
skupina těžká, jsme všichni věděli a na vlastní oči viděli a důkazem toho
byl fakt, že nás na Palmovku doprovodila Opava a Polička, tedy - naši soupeři z Dobřan. Ve skupině jsme měli Alpiq Kladno, právě Poličku a Karvinou. Druhá skupina hrála ve složení Vsetín, Vlašim, Jihlava a Opava.
My jsme rozstříleli Kladno (5-1), prohráli s Karvinou (dle mého top tým
a zasloužený vítěz celého mistrovství) a v boji o postup do čtvrtfinále jsme
pak udolali Poličku (1-0) a vrátili jí tak smolnou a mojí osobou prokaučovanou prohru z Dobřan (3-4)! Měli jsme všichni velkou radost, že jsme ve hře
o vysněnou medaili! Čtvrtfinálový souboj s Vlašimí jsme začali zle a brzy
jsme prohrávali o gól, ale pak jako by nás někdo polil živou vodou, semkli
jsme se ještě více a Vlašim doslova rozprášili (8-1)! Zvládli jsme tak nejtěžší zápas, který měl určit, zda se bude hrát o medaile, nebo pouze o čest!
Opět si zahráli i mladší žáci a řeknu Vám, není hezčí pocit, než když mají
děti radost!!! Postupem do semifinále, lépe řečeno zahrát si o medaile, byl
splněn sen a nejen klukovský..., vnímali to i naši fans - potažmo hokejbalu
a sportu rozumivší rodiče!
pokračování na straně 20
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pokračování ze strany 19
Soupeře, který nás čekal, netřeba představovat - Vsetín na mládežnickém
hokejbalovém poli vládne několik let! Bez ostychu a s odhodláním jsme na
VALACHY vlétli jako uragán a brzy i vedli, ale ..... začala se projevovat
i únava, herní kvalita soupeře, brzké ranní vstávaní apod., vždyť jsme každý
den o něco hráli, naproti tomu Vsetín hrál v sobotu na rozdíl od nás pouze
1 zápas a pak mohl regenerovat! Vsetínští však vyhráli skupinu, a tudíž si
delší odpočinek vybojovali, a to je třeba si přiznat. Ale zpět k zápasu, soupeř vývoj skóre rychle otočil a zápas si tzv. pohlídal. Na nás tak zbyl souboj o bronz! Poslední kolekci medailí, jež byla ve hře, jsme chtěli pro nás,
pro vás, zkrátka pro město Dobřany za každou cenu urvat! Soupeřem nám
byla známá Opava. Opět jsme tedy mohli Opavanům vrátit prohru z Dobřan
(2-3). A povedlo se! Prohrávali jsme sice už 0-3, v této fázi na nás dolehla opravdová krize, avšak ne nadarmo se říká, že týmovou sílu a odolnost
hráčů poznáš hlavně v době, když se nedaří! A tak po důrazném proslovu
trenérů, během time - outu, jsme se zvedli a postupně začali Opavu dotahovat, 8 sekund před koncem zápasu jsme dělovkou kapitána Hynka Divíška
vyrovnali! Kluci opět všem ukázali, že v Dobřanech vyrůstají další bojovníci! Po dohadech, zda budou nájezdy či nikoliv, následovalo prodloužení
10 minut! Někteří hráči, a to na obou stranách, chodili doslova po čtyřech!
Opava téměř nevylezla z obranného pásma. V 9. minutě jsme díky brance vstřelené Janem Vovsem zahodili veškeré zábrany a propukly mohutné a spontánní oslavy!!! V tomto týmu se sešla vyjímečná generace hráčů,
která doufejme neřekla do budoucna poslední slovo....! Bronzové medaile
a celkové 3. místo na mistrovství České republiky pro TJ Snack Dobřany
jsou obrovským úspěchem jedné party lidí, která si za svou „nejen“ celosezónní práci toto ocenění opravdu zaslouží!!!
TJ Snack Dobřany reprezentovali tito borci:
brankáři: Dan Bouček, Jaroslav Voler, Antonín Oplt
obránci: H
 ynek Divíšek (kapitán), Matěj Dobeš, Pavel Gorges , Jindřich
Sklenička, Martin Klaus, Jakub Juráň
útočníci: J an Voves, Václav Šlehofer, Jan Kovářík, Filip Suchý, Tomáš
Hamet, Václav Průcha, Libor Šebek, Filip Kokoška, Patrik Smetana, Ondřej Šlehofer a Nicholas Kaňák
trenéři: S
 metana Marek, Oplt Libor (trenér brankářů), Havránek Bohuslav,
Šlehofer Václav
vedoucí: Voler Jaroslav
Chtěl bych touto cestou poděkovat úplně všem, protože tohle byly chvilky,
které už se třeba nemusí opakovat, a tudíž je doceníme později!!! Všem
zainteresovaným, rodičům, hráčům, fandům, prostě této partě patří velký
dík!!! Velké poděkování patří též městu Dobřany za podporu a propagaci
hokejbalu!!!
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Bronzový tým
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TURNAJ „RODIČ A ŽÁK“ – 18. 6. 2011 badminton
-

smíšené čtyřhry dětí do 15 let a rodinných příslušníků nad 15 let
přihlášeno 23 dvojic -> 46 účastníků
2 skupiny – začátečníci a pokročilí
účast z Dobřan, Plzně, Karlových Varů a Skočic

Rodič a žák – pořadí pokročilí
1.
Mirvald Václav a Černá Žaneta – Dobřany
2.
Vatashchuk Michal a Kateryna – Karlovy Vary
3.
Pistulka R. a P. – Plzeň
4.
Štok Milan a Novák Jan – Plzeň
Rodič a žák – pořadí začátečníci
1.
Legátová Anna a Motyčková R. – Plzeň
2.
Hartman M. a David – Plzeň
3.
Černý Zbyněk a Tereza – Dobřany
4.
Konečný Zdeněk a Illek Nikolas – Dobřany
„Crazy Cup“ – děti do 15 let
1.
Pistulka R. a Kural M. – Plzeň
2.
Černá Žaneta a Vatashchuk Kateryna – Dobřany a Karlovy Vary
3.
Vocelková Anna a Rašpl J. – Plzeň
4.
Novák Jan a Beneš – Plzeň
„Crazy Cup“ – nad 15 let
1.
Černý Zbyněk a Vatashchuk Michal – Dobřany a Karlovy Vary
2.
Kovařík Petr a Mirvald Václav – Skočice a Plzeň
3.
Pistulka – Kural – Plzeň
Za Dobřany ještě hráli: Štolfa Daniel s otcem, Pech Josef a Špaček J., Živná
Iveta a Pavel.
Předáním cen včetně putovního poháru byl turnaj úspěšně zakončen. Za
přípravu a provedení patří dík Z. Černému a ing. J. Malému s kolektivem.
Dík platí i nápaditému občerstvení. Poděkování platí i městu za finanční
podporu.
Tímto turnajem jsme ukončili sezonu a tréninky v dobřanské hale a vyhlásili prázdniny. Po prázdninách začneme v září novou sezonu pravidelnými
úterními a pátečními tréninky od 17:00 hodin. Zájemci o tento krásný bílý
sport se mohou přijít přihlásit i přímo na trénink.
Za TJ Dobřany, oddíl badmintonu,
Ing. Josef Malý a Ing. Václav Darda

OBČANSKÁ PORADNA
KDYŽ ZAMĚSTNAVATEL NEMÁ NA VÝPLATU

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







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

Jednou z možných příčin nevyplacení mzdy ze strany zaměstnavatele může být skutečnost, že se nachází v platební neschopnosti. V platební
neschopnosti se ocitne zaměstnavatel z důvodu, že na něho bylo vyhlášeno
moratorium ( úpadek ) před zahájením insolvenčního řízení, nebo po dni,
kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného Krajského soudu.
Insolvenční návrh na něho mohou podat jak právnické osoby, např. firmy, které dluží úhradu faktur, tak i samotní zaměstnanci, kterým dluží mzdu. Návrh
mohou podat přímo zaměstnanci sami za sebe a není potřeba ani nutnost, aby
si sháněli právní zastoupení v podobě advokáta. Informace k tomu, jak podat
insolvenční návrh, se lze dozvědět na Krajském soudu, internetovém portálu
http://www.insolvencni-zakon.cz/ anebo v občanských poradnách.
Skutečnost, že se zaměstnavatel nachází v platební neschopnosti, je
zaměstnanci známá zejména v okamžiku, kdy mu zaměstnavatel delší dobu
není schopen vyplatit mzdu a následně je mu doručena výpověď dle § 52
zákoníku práce písmeno a), tzn. ruší-li se zaměstnavatel a nebo jeho část.
Zaměstnanci v takovém případě náleží odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Odstupné náleží i v okamžiku, kdy zaměstnanec přistoupí na skončení pracovního poměru dohodou z týchž důvodů
(důvod je nutné v dohodě uvést).
Jak má zaměstnanec postupovat, aby dostal svoji dlužnou mzdu
a odstupné?
O platební neschopnosti zaměstnavatele je vždy vyrozuměn příslušný Úřad
práce, který tuto skutečnost oznámí na úřední desce nacházející se v budově.
Zároveň i v elektronické podobě na integrovaném portálu Ministerstva
práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/
zamkonkurz/, kam se do vyhledávače zadá název nebo IČ zaměstnavatele. Mimo jiné zde bývalý zaměstnanec zjistí potřebné údaje o rozhodném
období a lhůtě pro uplatnění nároku. Úřad práce za podmínek stanovených
zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele uspokojuje mzdové náklady zaměstnanců (mzda, její
náhrada, odstupné, popř. odměna z dohody o pracovní činnosti). Mzdové
náklady může zaměstnanec uplatnit ve lhůtě nejpozději do 5 měsíců a 15
dnů následujících po dni, kdy Úřad práce zveřejnil tuto informaci o platební neschopnosti na úřední desce. Neuplatní-li zaměstnanec své mzdové
nároky ve výše uvedené lhůtě, pak nárok zaměstnance zaniká. Tím však není
dotčeno právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu.
Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného
období. Zaměstnanec si může sám zvolit, za které 3 měsíce bude uplatňovat
mzdové nároky. Úřad práce může uspokojit mzdové nároky zaměstnance
uplatněné vůči jednomu a témuž zaměstnavateli v období 1 roku pouze
jednou. Přičemž celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky.
Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve Sbírce zákonů. Pro rok 2011 je stanovena rozhodná částka ve výši
23.951,- Kč. Nejvyšší možná částka, která může být tedy zaměstnanci Úřadem práce vyplacena, je v současné době 35.926,- Kč. Tzn. dluží-li Vám
zaměstnavatel dlužnou mzdu v celkové výši 41.000,-Kč, pak po uplatnění
mzdových nároků u Úřadu práce dostanete vyplaceno pouze 35.926,- Kč.
Aby mzdové nároky mohly být Úřadem práce uspokojeny, musí zaměstnanec tyto nároky prokázat doklady, které jejich výši i dobu prokazatelně
osvědčují, např. uznání dluhu zaměstnavatele formou písemného vyjádření
na výplatní pásce, nebo samostatně s uvedením: označení zaměstnavatele,
uvedení jména zaměstnance, výše nevyplacené mzdy a období, za něž mzda
náležela. Uznání dluhu musí být výslovné a opatřeno razítkem a podpisem
zaměstnavatele.
Jestliže Úřad práce neuspokojil mzdové nároky zejména z důvodu, kdy
nebyla splněna některá ze zákonných podmínek, může ji zaměstnanec uplatnit spolu s dalšími peněžitými pohledávkami, které má vůči zaměstnavateli
poradkyně OP Plzeň
v insolvenčním řízení. 			
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

16. července 2011		
OSTRÝ Z LAMU
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5,20 hod. do Nýrska.
Dále pojedeme autobusem společnosti Ostbayernbus
do Lamu. Cestou si prohlédneme město a projdeme
křížovou cestou ke kapličce Marianhilf. Dále nás
značky povedou kolem Malého Ostrého na Ostrý, kde
je restaurace. Vrátíme se po zelené tz. přes Stateček do Hojsovy Stráže na
vlak. Nezapomeňte eura. Délka vycházky 17 km. Vedoucí Luboš Kučera.

je. Dále se vydáme přes Střeziměř do Křištína, vystoupáme na Hejno
a sejdeme do Vrhavče na vlak. Délka vycházky 15 km.
30. srpna 2011		
NEČTINY HRAD
Odjezd auty od kruhového objezdu v 6,00 hod. do Manětína. Pěšky se
vydáme po červené tz. do Nečtin, kde si prohlédneme městečko a hrad.
Zpět se vrátíme ve 12,56 hod. autobusem, prohlédneme si Manětín, zámek
a zámecký park. Do Dobřan odjedeme kolem 16,00 hod. Délka vycházky
10 km.

19. července 2011			
STRAKONICKÝ HRAD
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 do Strakonic. Cíl: návštěva hradu
a muzea středního Pootaví, ve zbývajícím čase prohlídka města. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

3. září 2011		
PRVNÍ PLZEŇSKÁ
Akci pořádá První plzeňský KČT na trasách 10 – 35 km. Start v Plzni
na Košutce, konečná MHD číslo 4 od 8,00 do 10,00 hod. Cíl bude podle
propozic. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod.

26. července 2011		
KDYNĚ - VŠERUBSKÝ PRŮSMYK
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,15 hod. Cíl: Návštěva Kdyně, vycházka do
Všerubského průsmyku, výstup na Koráb a zpět. Délka vycházky 16 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

6. září 2011		
K PRAMENŮM ŘEKY RADBUZY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,15 hod. do Staňkova a do Poběžovic. Cíl:
Pramen řeky Radbuzy. Půjdeme z Poběžovic do Pivoně a dále přes Liščí
domky k pramenům řeky Radbuzy. Odtud půjdeme do osady Rybník na
autobus. Délka vycházky 14 km.

30. července 2011			
ZA BRDSKÝM FABIÁNEM
Akci pořádá KČT odbor J.Danzera Plzeň na trasách 10, 20 a 30 km. Start
v Hořovicích na žst. do 10,00 hod. Cíl v Hořovicích v restauraci Společenský dům do 17,30 hod.Vedoucí Karel Bohmann.
6. srpna 2011		
FALKENSTEIN
ZE ŽELEZNÉ RUDY – ALŽBĚTÍNA DO PRÁŠIL
Odjezd z Dobřan vlakem v 5,20 hod. do Železné Rudy – Alžbětína. Vyjdeme z Bayerisch Eisensteinu přes prales na Zwieslenwaldhaus a značka E6
nás dovede na Ruckowity schachten, odkud je výhled do Česka. Vrchol
Groser Falkensteinu bude již nedaleko. Zpět se vydáme do Prášil přes
Albechtschachten a cestou sv. Vintíře dojdeme přes Ždanidla do Prášil.
Nezapomeňte eura. Délka vycházky 22 km. Vedoucí Luboš Kučera.
13. – 20. srpna 2011		
Cyklo a pěší turistika – přihlášení.

TÝDEN NA TŘEBOŇSKU

13. srpna 2011		
S BABIČKOU KOLEM BABIČKY
Akci pořádá „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň na trasách 7, 13, a 24 km.
Start v Třemošné na žst. od 8,30 do 8,45 hod. Odjezd vlakem z Dobřan v
7,28 hod. do Třemošné.
16. srpna 2011
HORŠOVSKÝ TÝN - ZÁMEK - ROZHLEDNA
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Horšovského Týna. Cíl: Návštěva hradu, zámku, zámecké zahrady. Projdeme naučnou stezku „Dálovská
rokle“ a budeme pokračovat až k rozhledně, na kterou vystoupíme, a vrátíme se zpět do města. Délka vycházky 12 km.
20. srpna 2011 V ČERTOVÝCH STOPÁCH DO STŘEDU EVROPY
Akci pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň na trasách 10 – 35 km. Start na
nádraží v Chrástu od 7,30 do 10,00 hod. Cíl: Nová Huť restaurace od 11,00
do 17,00 hod. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 do Chrástu u Plzně.
23. srpna 2011		
BRUSINKOVÁ VYCHÁZKA
Vyjedeme osobními auty od kruhového objezdu v 8,00 hod. do osady
Špankov. Odtud se vydáme do okolního lesa na brusinky, případně houby.
Délka vycházky 10 km.
27. srpna 2011			
POŠUMAVÍM
Odjedeme z Dobřan vlakem v 5,45 hod. do Běšin. Navštívíme Westernový
koňský ranč v Podolí. Půjdeme kolem zříceniny kostela sv. Bartolomě-
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Nabízíme Vám pěkné vycházky přírodou i poznávání kultury kraje.
Využijte naší nabídky, udělejte něco pro své zdraví. Těší se na Vás vedoucí
vycházek. Výbor KČT Vám přeje mnoho příjemných zážitků.

TIPY NA VÝLET

PŘÍRODNÍ REZERVACE NOVÝ RYBNÍK V LÍNÍCH
S dětmi z mysliveckého kroužku jezdíme často na výlety, které mají vztah
k přírodě, zvěři a stromům. Navštívili jsme nejen záchrannou stanici živočichů v Rokycanech, muzeum vycpanin v Regenhutte, vlčí a rysí výběhy
v Ludwigsthalu (obojí kousek za Železnou Rudou), ale i nedalekou přírodní rezervaci Nový Rybník v Líních, snadno dosažitelnou na kolech. U
rezervace vyhlášené v roce 2006 byla vloni za podpory Plzeňského kraje
postavena asi pětimetrová rozhledna, ze které je možno sledovat život na
vodní hladině a v jejím okolí. Hnízdí zde asi 150 párů racků, dále je možno pozorovat několik druhů kachen (březnačka, polák velký, chocholačka),
volavku popelavou, lysku černou a motáka pochopa. V okolních rákosinách
žije a hnízdí spousta pěvců. Dalekohled je nutný a zpozorované ptáky určíte
podle vyobrazení a popisu na rozhledně. Zde také můžete do knihy zaznamenat datum a druh pozorovaného ptáka.
Přeji pěknou cyklovyjíždku a úspěšné pozorování.
Pavel Krákora

TIPY NA VÝLET / INZERCE
VEČER PRO KLÁŠTER CHOTĚŠOV | 6. 8. 2011 |
Tisková zpráva - 6/2011

6. 8. 2011 od 14:00 hodin proběhne v areálu kláštera Chotěšov již devátý ročník tradiční benefiční akce Večer pro klášter Chotěšov. Pořadatel
benefice, občanské sdružení Chotěšovská vlna, si klade za cíl touto akcí
zviditelnit ohroženou památku a upozornit odbornou i širokou veřejnost
na její neutěšený stav. Záštitu nad letošním ročníkem převzal biskup
plzeňský František Radkovský.
Program bude i letos velice pestrý a vybere si v něm opravdu každý.
Skupina historického a scénického šermu Mattias sehraje šermířské
představení s názvem „Cyrano!“. Představení se odehraje na začátku
akce a pak ještě jednou v jeho průběhu.
Vedle budovy kláštera je letos největším lákadlem bezpochyby známý
český hudebník Ivan Hlas, který vystoupí od 16 hodin se svým triem
(Ivan Hlas, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Norbi Kovács). Dále vystoupí také Chrástecký lidový soubor (lidová hudba), Nebylo nás pět (alternative rock), Zephyris flautibus (komorní hudba vrcholného baroka),
Quo vadis a mnoho dalších.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA DOVOLENOU
Základ klidného cestování

Sjednejte si pojištění domů, domácností a rekreačních objektů jistota před dovolenou.
Pro cesty vozem na dovolenou zvolte optimální pojištění.
Povinné ručení je na škody, které způsobíte druhým.
Havarijní pojištění je pro Vás.

Architekt Jan Soukup tradičně seznámí posluchače při přednášce
s částí historie kláštera. Druhá přednáška bude věnována zakladateli
kláštera, blahoslavenému Hroznatovi.

***** Sjednáváme všechny typy a druhy pojištění *****

Pojištění možno uzavřít na pojišťovacích kancelářích
Bohuslav Špaček BSCONSULTING info@bsconsulting.cz

V průběhu programu budou připraveny soutěže a hry pro děti, malá
šermířská vystoupení, dobový řemeslnický trh, prezentace chráněných
dílen atd.
Hlavním cílem akce Večer pro klášter Chotěšov je co nejvíce přiblížit
objekt veřejnosti. Konvent kláštera bude během dne volně přístupný
návštěvníkům, přičemž na významných místech budou průvodci podávat ucelený výklad. Během benefice otevřeme brány do gotických
a barokních sklepů, které jsou během roku pro veřejnost uzavřené
a které tvoří nejstarší část kláštera vůbec. Sklepy jsou výjimečné svou
rozlohou i řešením. V konventu kláštera jsou po celý rok instalovány
výstavy známých umělců i mladých talentů, které nezůstanou ani při
Večeru očím návštěvníka skryty. Zpřístupněny budou také spodní zahrady včetně starého klášterního hřbitova.
Konec akce je naplánován na sobotní půlnoc.
Cena vstupenek: dospělí 100,- | studenti, důchodci 70,- | děti 40,- |
rodinné vstupné 250,Finanční prostředky získané z prodeje vstupenek budou použity na
úhradu brigád a na údržbu kláštera a klášterních zahrad.
Přijďte spojit příjemné s užitečným, strávit příjemný den v krásném areálu kláštera a podpořit tak snahy o jeho záchranu.
Více informací na www.vecerproklaster.cz
V případě dotazů a doplňujících informací mě, prosím, kontaktujte.
Pavel Říha, předseda OS Chotěšovská vlna
Email: riha@vecerproklaster.cz | Mobil: 731 433 022

Pojišťovací kancelář PLZEŇ

Pojišťovací kancelář DOBŘANY

Po, Čt a Pá 9,00 - 17,00 hod

Út, St 9,00- 17,00 hod a Sobota 9,00-12,00 hod

Na Roudné 27 301 00 PLZEŇ

Náměstí T.G.M. č.157 334 01 Dobřany

Tel.: 373 315 123, 775 610 925

Tel.: 722 720 800

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

ČERVENEC - SRPEN 2011
PO

11. 7.

14 - 17

ČT

11. 8.

ÚT

12. 7.

14 - 17

ST

17. 8.

PO

25. 7.

14 - 17

PO

22. 8.

14 - 17

ST

27. 7.

14 - 17

ST

24. 8.

14 - 17

PO

8. 8.

14 - 17

PO

29. 8.

ÚT

9. 8.

14 - 17

ÚT

30. 8.

14 - 17
9 - 12

14 - 17
9 - 12

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Hledám dlouhodobý pronájem bytu 1+1 nebo garsonku. V Dobřanech. Telefon: 774 178 193.
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

Sběrný dvůr Dobřany

Úřední dny:
pondělí, středa		

Provozní doba:
pondělí
středa, pátek, neděle 9.00 - 13.00

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831

Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

ul. Vančurova (v blízkosti zbrojnice SDH)

7.15 - 17.00

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. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz

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

Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek

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

Česká pošta

13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

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

Cestovní agentura

- 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

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz
umnerova@dobrany.cz
sloupova@dobrany.cz
Výpůjční doba o letních prázdninách
(od 7. července do 31. srpna 2011)

13.00 - 18.00

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

12.30 - 17.00

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

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

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

12.00 - 17.00

Internet pro veřejnost zpřístupněn ve výpůjční
době knihovny.

MUDr. J. Kilian

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

středa
13.30 - 17.00
13.30 - 15.00
13.30 - 16.00

13.00 - 17.00
13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

MUDr. Alena Špidlenová

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

Návštěvní služba dle domluvy.
Ordinace pro infekční nemoci i pro dospělé
úterý
12:00 - 13:00
čtvrtek
14:00 - 15:00

MUDr. Jitka Šebestová

Kožní ambulance

MUDr. Jana Prošková

Praktický lékař pro děti a dorost

zdravé děti
7.30 - 11.00
13.00 - 15.00
7.30 - 11.00
7.30 - 10.00

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

Diabetologická poradna

Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.
Oddělení pro děti
pondělí
9.00 - 11.00

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

MUDr. Viola Gottwaldová
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

Komerční banka

nemoc. děti
pondělí, středa
úterý
čtvrtek
pátek

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

Gynekologie

Česká spořitelna
Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek
pátek

12.00 - 14.00
7.30 - 18.00
7.30 - 14.00
7.30 - 10.30

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

Stromořadí 956, Dobřany
kontakt: 377 972 274

Městská knihovna

Oddělení pro dospělé
úterý
7.30 - 12.00
středa
7.30 - 12.00
pátek
7.30 - 12.00

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

MUDr. Jana Formánková

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

MUDr. Leona Hrbáčková

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

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová

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

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

13.00 - 16.00

ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00
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Harry Potter a Relikvie smrti 1
(VB/USA, fantasy, 130 min, přístupný od 10 let, dabing)

Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou
misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami
na sebe, a to víc než kdy dříve.
Mezitím se svět kouzelníků stane nebezpečným místem pro všechny nepřátele Pána zla. Voldemortovi
smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i Bradavice
a terorizují a zatýkají všechny, kdo by se jim chtěl
postavit. To nejcennější, co Voldemort chce, ale stále
hledají: Harryho Pottera. Vyvolený se stal loveným.
Smrtijedi hledají Harryho všude, aby ho podle příkazu
Voldemorta přivedli....živého.

13. 7. 2011 ve 2100 hodin

26. 7. 2011

Manželé Ludva a Heduš Homolkovi žijí se svými klukydvojčaty a Ludvovými rodiči v pražském bytě. V neděli všichni společně vyrazí na výlet do přírody, aby si
užili zdravého vzduchu. Suverénní děda, starostlivá,
leč nekompromisní babi, poněkud ušlápnutý Ludva
s nespokojenou Heduš a zvídavými dvojčaty si ale
moc užít nedokážou. Celý den je snůškou malicherných sporů a hádek, které jako by k jejich životům
neodmyslitelně patřily. Ironická komedie má silný
satiricko-kritický podtext. Můžeme se Homolkovým
smát, ale zároveň nás při tom smíchu trochu mrazí...

Vstupné: 60 Kč

Harry Potter a Relikvie smrti 2 3D
(VB/USA, fantasy, 130 min, přístupný od 10 let, dabing)

V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem
a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy
nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí.
Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset postoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva s
Loredem Voldemortem.

14. 7. 2011 v 0001 a 1700 vhodin
15. 7. 2011 ve 2000 hodin
16. 7. 2011 v 1700 a 2000 hodin
17. 7. 2011 v 1500 hodin
18. 7. 2011 ve 2000 hodin
19. 7. 2011 v 1500 hodin
20. 7. 2011 v 1700 hodin
21. 7. 2011 v 1700 hodin
22. 7. 2011 ve 2000 hodin

Ecce homo Homolka

(ČSR, komedie, 80 min, přístupný)

27. 7. 2011

Shrek: Zvonec a konec

(USA, animovaný, 92 min, přístupný, dabing)

Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější
Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější
Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama.
Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno
velmi nerozumné přání...

Kajínek

28. 7. 2011

(ČR, akční/thriller, 107 min, přístupný od 15 let)

Vstupné: 130 Kč

Na srpen a září připravujeme:
Auta 2 (3D), Šmoulové (3D), Zrození planety opic,
Green Lantern (3D), Kovbojové a vetřelci, Muži
v naději, Saxána a Lexikon kouzel...

Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka,
který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti
Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes
zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy,
příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i
příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace
nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou
nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky?

29. 7. 2011

Sherlock Holmes

(USA, dobrodružný, 123 min, do 12 let nevhodný, titulky)

Podrobný program najdete na www.kacko.cz nebo na
výlepových plochách.

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)
>	sms na tel.: 733 636 060, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem představení
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.

Robert Downey Jr. ztvárnil legendárního detektiva a
Jude Law září v roli Holmesova věrného kolegy Watsona, doktora a válečného veterána, který je impozantím spojencem Sherlocka Holmese. Rachel McAdams
uvidíme v roli Irene Adler, jediné ženy, která získala
převahu nad Holmesem a která s detektivem udržuje bouřlivý vztah. Mark Strong ztvárnil roli Holmesova
nového tajemného protivníka Blackwooda a Kelly Reilly hraje Mary, po níž touží Watson.

30. 7. 2011

Obecná škola

(ČSR, drama/komedie, 97 min, přístupný)

Je krátce po válce a do chlapecké třídy jedné ze škol
na předměstí Prahy chodí také desetiletý Eda Souček
se svým kamarádem Tondou. Stejně jako ostatní spolužáci, také Eda s Tondou zcela ignorují pokusy rezignované učitelky Maxové o výuku a spíš než o učivo se
zajímají o barvu jejích kalhotek. Není divu, že se učitel-

ka jednoho dne zblázní a na její místo nastoupí nový
učitel. Jmenuje se Igor Hnízdo a vymyká se všem učitelům, které kluci do té doby poznali...

2. 8. 2011		

Jak utopit Dr. Mráčka
aneb Konec vodníků v Čechách

(ČSR, komedie, 96 min, přístupný)

Dávno minuly časy, kdy bylo vodníků na českých
řekách požehnaně. Vodičkovi a Wassermannovi
představují poslední dynastii vodníků v Čechách.
Při záchranné akci u vyšehradského tunelu, kde do
Vltavy spadl autobus se zahraničními vědci, je za příkladnou obětavost odměněn dekretem na suchý byt
první kategorie právě potapěč Alois Vodička. Vodičkovic domek má být přitom prostřednictvím Dr. Mráčka
zbourán. Rozhodnou se tedy Dr. Mráčka utopit...

Já, padouch

3. 8. 2011		

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

Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými
domky s upravenými předzahrádkami žije největší
zloduch pod sluncem. Producent Doby ledové Chris
Meledandri stvořil trojrozměrnou animovanou komedii, která představuje zbrusu nového hlavního hrdinu.
Ukrutného záporáka jménem Gru, který se nezastaví
před žádnou špatností, na druhou stranu ale umí být
nekonečně zábavný. Ať už prostřednictvím armády
žlutých pomocníků, Mimoňů, nebo díky Jiřímu Lábusovi, který Gruovi v češtině propůjčil svůj hlas.

Habermannův mlýn

4. 8. 2011		

(ČR, drama, 104 min, přístupný od 12 let)

Život před válkou v pohraničí nebyl dvakrát idylický.
Doba si žádala, abyste se přiklonili na jednu či druhou
stranu, a jen ti nejsilnější dokázali zůstat nad věcí.
Patřil k nim bohatý podnikatel August Habermann,
který bez předsudků dával práci Čechům i Němcům,
a jeho nejbližší přítel Březina. Po začlenění Sudet do
Třetí říše tlak ještě zesílí, na tomto místě personifikovaný esesákem Koslowskim. Habermann i přesto
dál vytváří pro své české zaměstnance ochranný štít
a odmítá se plně podvolit „mateřské“ ideologii. Jenže
šílená doba nakonec dostihne i jeho...

Twilight sága: Zatmění

5. 8. 2011

(USA, fantasy/romance, 124 min, příst. od 12 let, tit.)

Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu
hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji
zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo
přátelství s Jacobem. Edward je upír, Jacob vlkodlak.
Jsou jako led a oheň. Společnou mají jen vzájemnou
nesmiřitelnou nenávist. A ještě jedno rozhodnutí
musí Bella učinit: má zvolit život, či smrt? Ale co pro
ni znamená život a co je smrt?

6. 8. 2011

představení bude upřesněno

začátek ve 21:30 hodin * vstup zdarma
Dobřanské listy odeslány do tisku 30. 6. 2011

