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zdarma do všech domácností

Havana club na biotopu Kotynka

PODČÁRNÍK
Časy se mění
Patřím mezi ty, kteří v září vždy věnují vzpomínku roku 38. Tenhle měsíc
se pro mne tak vždy alespoň na chvíli dostane do znamení česko-německých
vztahů.
Letos k tomu je daleko více důvodů, které se vztahují k daleko méně vzdálené minulosti.
Vzpomínáte na rok 1990, kdy se naplno otevřely hranice? Na přívaly
koupěchtivých sousedů, kteří vyrazili za levnějším, a tehdy ještě méně umělohmotným jídlem? Na to, jak jsme s otevřenou pusou zírali na výdobytky
civilizace jen pár desítek kilometrů od nás?
Vše tohle se letos velmi připomnělo. Začnu od konce. U nás v Dobřanech
letos zírali naši bavorští přátelé, kouzelná byla věta německého starosty
na konci prohlídky biotopu ke svým radním. „Tak jste to viděli a teď na
to rychle zapomeňte, v nejbližších letech si něco takového nebudeme moci
dovolit.“ O návštěvě i koupališti se více dočtete uvnitř čísla.
Toliko A, B je daleko smutnější. Náhražkové potraviny ovládají pulty čes-

kých obchodů, najít v regálu párek z masa se rovná pro mnohé dobrodružné
výpravě. A pak otevřete Hospodářské noviny a čtete veliký rozbor toho, že
karta se obrátila. V německých obchodech je jídlo méně zázrakem chemie
a hlavně je lacinější.
Přiznám se, moc jsem tomu nevěřil, domníval jsem se, že v tom bude
háček. Duše reportérská nedá jinak, než tuto znepokojivou zkušenost ověřit.
Tak jsem se tam vypravil a bohužel je to tak. Stejně jako v devadesátých
letech u nás. Jen babičky před obchody si nevraživě neříkají o nakupujících
z jiné země, že je přišli „vyžrat“. Snad proto, že nákupní střediska jsou
brána jako průmyslový objekt a nechodí se sem na špacír.
V košíku tedy leccos přistálo a přišel happy end, u nás se nestává, že by
velký obchod nebral Master Card. Pokladní se omlouvá za zaostalost infrastruktury a cestou k bankomatu roste mé národní sebevědomí, vzpomínám
na jiný článek, který vysvětloval, že poměrná zaostalost daná totalitou dala
šanci přecházet na lepší technologie bez mezičlánků a že ji Češi využili☺
Martin Sobotka
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ZPRÁVY Z RADNICE
ROZHODNUTÍ O NOVÉM PROVOZOVATELI
VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
SE POSOUVÁ

5527 plavců a cachtačů a město utržilo 278 tisíc Kč. Přitom slibované nízké
náklady také překvapily, dopustilo se 70 m3 vody a hodiny elektroměru se
otočily dvatisíckrát.
Po první přestávce se zdálo, že borce slušný náskok uspokojil, ale krátká vlnka veder nakonec přinesla slušnou pasáž druhé třetiny, kdy se rozjel
hotový brankostroj. Výsledek?
10 391 vstupů a 369 tisíc Kč. Vody stejně a elektřiny o 700 kWh více.
Jak dopadne závěrečné dějství, se dozvíme až na konci září. Zápas o koupaliště shrneme se správcem Jaroslavem Fraňkem v příštím čísle. Připomínáme, že do konce září také můžete posílat své soutěžní snímky do naší
fotografické soutěže.
(sob)

MĚSTO PETICI POSTOUPILO PŘÍSLUŠNÝM
ORGÁNŮM

Převzato z:

V srpnu dvakrát zasedala výběrová komise, která vyhodnocovala dvě
nabídky uchazečů o provozování vodohospodářské infrastruktury v našem
městě. Bohužel v nabídkách i v některých dalších dokumentech se objevily
takové nesrovnalosti, že většina členů se vyslovila pro zrušení tohoto výběrového řízení. Přípravou nového jsou kromě mne pověřeni ještě právník
města JUDr. František Kaftan a odborník na vodárenství Josef Štengl.
Martin Sobotka
místostarosta města

Přesně před rokem se na stránkách listů objevil článek, vyjadřující nespokojenost části pacientů s jedním z odborných lékařů působících v našem
městě. K vedení radnice se tyto informace dostávaly i jinou cestou, proto se
obrátilo na instituce, které mají v této věci pravomoc rozhodovat.
Doporučení ze strany VZP a dalších bylo takové, že nelze jednoduše rozšířit nabídku lékařské péče tím, že by se ve městě otevřela „konkurenční“
ordinace. To byla varianta, která vedení města přišla nejlepší a nejférovější.
Každému vyhovuje něco jiného a možnost volby by neměl nikdo nikomu
upírat. VZP má ale své ekonomické propočty, tudíž navrhla jediné řešení,
jak vyhovět tlaku veřejnosti. VZP vypoví smlouvu jedině v případě, že daný
lékař nebude mít kde ordinovat. Rada města proto v březnu tohoto roku
vypověděla MUDr. Viole Gottwaldové nájemní smlouvu, která ale bohužel
pochází z časů těsně po revoluci. Má tedy velmi dlouhou (roční) výpovědní
lhůtu.
Nicméně nedůvěra pacientek je taková, že vznikla dokonce petice za
urychlení celé záležitosti. Starosta města Marek Sýkora ji postoupil odboru
zdravotnictví na hejtmanství spolu s doprovodným dopisem, kde mimo jiné
píše: „Nespokojenost dobřanských obyvatel s poskytovanou péčí a přístupem paní MUDr. Gottvaldové je však podstatně větší, než předpokládáme!
V příloze tohoto dopisu si Vám dovolujeme postoupit petici občanů města
Dobřany za změnu lékaře poskytujícího gynekologickou péči v Dobřanech.
Obsahem petice je žádost o změnu lékařky MUDr. Violy Gottwaldové,
která poskytuje gynekologickou péči v Dobřanech. Občané podepsaní na
petičních arších nejsou dlouhodobě spokojeni s péčí této lékařky a vadí
jim dojíždění do gynekologických ordinací v okolních městech. Petice
má všechny požadované zákonné parametry dle zákona o právu petičním.
Z důvodu nepříslušnosti města Dobřany si Vám kopii petice dovolujeme, jako subjektu, který rozhoduje o uzavření smlouvy o poskytování
a úhradě zdravotní péče v příslušných lékařských oborech, zaslat. Kopii
petice s průvodním dopisem zasíláme rovněž příslušné krajské pobočce
Všeobecné zdravotní pojišťovny, paní ředitelce krajské pobočky.“
Bohužel odpovědi z hejtmanství a VZP pouze potvrdily, že jedinou cestou je výpověď z ordinace. VZP pouze doporučila obrátit se v případě konkrétních odborných pochybení na lékařskou komoru.

DOBŘANY VYBUDOVALY NOVOU MODERNÍ
KUCHYNI ŠKOLNÍ JÍDELNY

Nejmodernější školní kuchyni v kraji má město Dobřany na jižním Plzeňsku. Po jednoměsíční rekonstrukci byla slavnostně uvedena do provozu.
Kuchyně, kde se vaří pro zhruba 450 strávníků, je vybavena nejmodernějšími technologiemi, které ušetří energie, usnadní práci kuchařkám a hlavně
zachovají kvalitu a nutriční hodnoty potravin.
Město vložilo do renovace kuchyně 5 milionů 600 tisíc korun. Podle starosty Marka Sýkory se tato investice rozhodně vyplatila. Velké množství
sporáků, pánví, kotlů a pecí nahradily nové multifunkční stroje, kvalitní
konvektomaty, speciální kotle a indukční plotny. Konvektomaty jsou multifunkční kuchyňská zařízení, ve kterých je možné vařit, péct, smažit, sušit,
udržovat a ohřívat různé druhy pokrmů.
Jak řekl Janě Kosové ředitel dobřanské Základní školy, Jaroslav Šedivý,
kuchyně si obnovu rozhodně zasloužila.
Rekonstrukce proběhla také v umývárně bílého nádobí, kde byla pro
usnadnění namáhavé práce obsluhy nainstalována tunelová myčka s vlastním posuvem košů. Investice do vybavení školní jídelny se městu díky
obrovským úsporám vody a elektrické energie vrátí v řádu několika let.
Město Dobřany s rozpočtem kolem 180 milionů ročně letos podle Sýkory investovalo do svých školských zařízení téměř devět milionů korun. Za
posledních zhruba osm let radnice rekonstruovala obě budovy základní školy
za víc než 70 milionů, dalších víc než 22 milionů stála rekonstrukce základní
umělecké školy a další peníze město vydalo na zateplení mateřské školy. Na
část nákladů se podařilo získat dotace, většinu ale platily Dobřany.

KOUPALIŠTĚ – PO DVOU TŘETINÁCH JE
ROZHODNUTO O VÍTĚZSTVÍ! BUDE DRTIVÉ?

Letos poprvé a naposledy trvá sezóna na biotopu tři měsíce, proto lze její
výsledky dělit do třetin jako v případě hokejového utkání.
Chuť plavat u většiny borců na začátku zápasu silně poznamenalo podzimní počasí, kterým se uvedl červenec. Jakkoliv zůstal nejstudenějším za
posledních 11 let, přinesl nakonec pár slunných dnů. Těch několik vypaběrkovaných příležitostí stačilo k tomu, že to chvílemi před brankou doslova vřelo. Výsledek byl nakonec i vzhledem k vlažnému publiku nečekaný. Biotop si vydělal na provozní výdaje na celou sezónu. Navštívilo jej
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Vybavení nové školní kuchyně v Dobřanech
Foto a text (původně zvuk): Jana Kosová

JAK TO VIDÍ OPOZICE / CO SE DĚJE
REAKCE NA REAKCI
ANEB ŠKOLNÍ JÍDELNA POTŘETÍ

Pan místostarosta Sobotka reaguje v prázdninovém čísle Dobřanských listů na příspěvek pana Josefa Smoly o způsobu, jakým je financována rekonstrukce školní jídelny, která je již několik let v havarijním
stavu. Vedení města se rozhodlo k celkové obnově školní jídelny moderní technologií na přípravu jídel. Vypsalo výběrové řízení, vybralo firmu
a obnova v hodnotě pět a půl milionu korun proběhla o prázdninách tak,
aby se od září mohlo opět vařit pro naše školáky a to lépe, efektivněji
a zdravěji. Potud je asi vše v pořádku. Co je tedy špatně na „příběhu
školní jídelny“ a v čem podává pan Smola „nepravdivou a poplašnou
informaci“, jak píše pan místostarosta.
O rekonstrukci školní jídelny se jednalo na dubnovém zastupitelstvu
a pan místostarosta svá tvrzení v článku opírá o zvukovou nahrávku
z tohoto zasedání a nabízí ji i všem zájemcům, kteří chtějí správně porozumět příběhu školní jídelny. Nahrávku jsme si opatřili a děkujeme tímto za možnost poslechnout si ještě jednou, kdo a co vlastně řekl. Budeme
této možnosti využívat i v budoucnu, škoda jen, že nejlépe je rozumět
panu starostovi, ale ostatním řečníkům, sedícím dále od mikrofonu, jako
panu ředitele školy, již nikoliv.
Takže, vedení města informovalo zastupitele, že se rozhodlo ke komplexní obnově vybavení na místo „flikování“, že má již zpracovaný projekt, ale že se situace natolik vyhrotila, že je třeba udělat rekonstrukci již
o těchto prázdninách a ne až v příštím roce, jak bylo původně plánováno.
A že výběrové řízení bude vypsáno tak, že dodavateli se v tomto roce
zaplatí pouze 20% DPH a zbytek hned na začátku roku 2012 z nového
rozpočtu. Namítnul jsem, že odložená platba zakázku prodraží a bylo mi
odpovězeno „ano, možné to je“, ale že „v napjatém rozpočtu“ se letos
již peníze nenajdou.
Tolik stručná fakta (v uvozovkách je citace ze záznamu), nad kterými
se ve svém příspěvku podivil pan Smola, který byl na jednání zastupitelstva. Jak to, že město nemá finanční rezervu (v tomto případě 3,4125 %
rozpočtu a to i s DPH, jež by měla být městu částečně vrácena)? Jak by
město řešilo jiné havarijní situace v napjatém rozpočtu?
Pan místostarosta ale v reakci píše „na vše se našly peníze v rámci
stávajícího rozpočtu“. Je to dobře, tuto informaci pan Smola ale neměl
a ani nemohl mít. A o tom, že zastupitelstvo schválilo financování
rekonstrukce školní jídelny s odloženou platbou, se pan místostarosta
již nezmiňuje.
Ano, pan Smola se dopustil jedné nepřesnosti. Napsal, že pan místostarosta Sobotka nás seznámil s tím, „že město Dobřany nemá žádné
investiční plány“. Šlo by sice z kontextu článku odvodit, že byly myšleny investiční plány na rekonstrukci školní jídelny, které jsme nenašli ani
ve schváleném rozpočtovém výhledu města na rok 2012.
Pan místostarosta využívá této nepřesnosti k poněkud citově zabarvené chvále programu dlouhodobého rozvoje města a ušlechtilých zájmů
Dobřaňáků, ze kterých tento program vzešel. A ústy, snad městské rady,
nám chce „dopřát“ další kolo projednávání tohoto programu. K tomu
snad jen tolik, projednávání programu dlouhodobého rozvoje se občanům nedopřává a základem slušné komunální politiky není populismus.
A na závěr ještě přikládám omluvu čtenářům, kteří nečetli „školní
jídelnu poprvé a podruhé“ a kterým tak může můj příspěvek připadat
poněkud nepřehledný.
Ing. Josef Weinreb, Otevřené město Dobřany
Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťují:
Otevřené město Dobřany, o.s. www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu:
otevrene@dobrany.eu

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 9. 7. 2011 byli přivítáni panem Markem Sýkorou, starostou města,
tito noví občánci:
Baumruková Tereza, Dědová Anna, Hejduková Karolína, Pátý Marek,
Stuchlová Anna, Šmůla Matěj, Šnebergerová Nikol, Vrána Mikuláš,
Boučková Eliška, Hradský Václav, Man Šimon, Pelnářová Leontýna, Šimonovská Michaela, Václavová Viktorie.

Dobřanská galerie
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Medvídek je kamarád
Výstava plyšových medvědů od 1. republiky do současnosti
Soukromá sbírka

15. září - 30. října 2011
Otevřeno:
po – čt 9:00 – 12:15
pá
9:00 – 12:15
so, ne		

13:00 – 17:00
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00

Vstupné: 10 Kč / děti do 15 let zdarma
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ROZHOVOR
Budova Městské knihovny a ZUŠ se od jara roku 2009 opravuje.
V předcházejících letech byly zrekonstruovány vnitřní prostory, letos
o prázdninách došlo k obnově fasády. S vedoucí Městské knihovny, paní
Bohuslavou Kubelkovou, si povídala Magda Vozárová.

Každoročně se zapojujete do celostátní akce Noc s Andersenem. Existují i jiné projekty, kterých se knihovna aktivně účastní?
Ano, mimo Noci s Andersenem podporujeme ve spolupráci se ZŠ projekt Celé Česko čte dětem a Čtení pomáhá. Nově se knihovna pasivně
účastní projektu Ptejte se knihovny (více o těchto projektech najdete na
našich webových stránkách). V roce 2011 jsme poprvé knihovnu přihlásily
díky novým prostorám do soutěže O nejhezčí městskou knihovnu roku.
Během prázdnin byla připravena v dětském oddělení pondělní
výtvarná dílnička. Myslím, že to byl pěkný nápad. Jaká byla odezva u
čtenářů? Budete v těchto aktivitách pokračovat?
Nejprve bych poopravila – výtvarné dílny nebyly jen pro čtenáře, ale
hlavně pro širokou veřejnost. Během čtyř výtvarných pondělků si děti
mohly vyrobit zápisníček, záložku, peněženku z tetrapaku a Kofoláčka.
Myslím, že všichni, kdo se těchto pondělků zúčastnili, byli spokojeni
a odcházeli s dobrým pocitem.
V těchto aktivitách určitě chceme i nadále pokračovat, příští měsíc plánujeme v dospělém oddělení pletení z papírového pedigu.

Od loňského září působí knihovna opět ve svých prostorách. Jak se
vám v novém prostředí pracuje? Došlo k nějakým změnám?
Ano, došlo k zásadním změnám. A to k rozšíření dětského oddělení
a vybudování nových skladových prostor, za které jsme velice rády. Po
rozšíření dětského oddělení se můžeme více věnovat akcím pro veřejnost,
jako bylo např. zdobení vánočního stromečku, prodejní výstava nakladatelství Thovt, ale také dopolední tématické lekce pro ZŠ a MŠ a letos
poprvé Pasování prvňáčků na čtenáře.
Ovlivnilo nové zázemí nějakým způsobem vaše čtenáře? (např. nárůst
zájemců, doba pobytu v knihovně apod.)
Svou roli to částečně sehrálo i přesto, že v novém jsme od září 2010.
Pro porovnání uvádím několik údajů: v loňském roce do knihovny zavítalo 7 500 návštěvníků, kteří si vypůjčili 24 900 knih a časopisů. V roce
2009 to bylo 6 056 návštěvníků, kteří si vypůjčili 23 980 knih.
V roce 2010 knihovna evidovala 337 dospělých čtenářů a 232 dětí, tj.
569 registrovaných čtenářů. V poměru k šestitisícové populaci města to
není ani desetina, což při dnešních cenách knih vede k zamyšlení.
Městská knihovna poskytuje služby nejen místním občanům, ale také
22 menším knihovnám v okolí. Pro ně nakupujeme nové knihy, připravujeme výměnné soubory, zapracováváme nové knihovníky a připravujeme
pro ně různé porady a semináře.

Při posledním rozhovoru s tebou do DL v roce 2007 jsi měla hlavu
plnou nápadů a plánů. Podařilo se alespoň některé z nich uskutečnit?
Můj největší plán, co se týče knihovny, bylo uskutečnit opravdovou
Noc s Andersenem a ne jen zábavné odpoledne. Už v roce 2010 se nám
toto podařilo pro 6 spáčů v náhradních prostorách dětského oddělení.
V letošním roce díky rekonstrukci se této noci mohlo zúčastnit dětí 12.
Další plánem bylo Pasování prvňáků na čtenáře, které se poprvé uskutečnilo letos, a to pro všechny 1. třídy ZŠ. Dle reakcí učitelek má tato akce
budoucnost.
V neposlední řadě proběhlo Vánoční čtení v Klubu důchodců, které se
u seniorů neshledalo s moc velkým ohlasem. Místo toho od předloňského
roku zdobíme v knihovně s dětmi stromeček.
V říjnu proběhne Týden knihoven. Jak bude probíhat v té naší?
V týdnu od 3. do 7. října připravujeme v rámci Týdne knihoven pro
čtenáře, ale hlavně pro veřejnost: registraci nových čtenářů zdarma, kurzy
základů práce s PC, pro dospělé již zmíněný papírový pedig a pro děti
zábavné odpoledne se stolními hrami.

Od srpna se budova pyšní i novou fasádou. Co jí říkáš?
Myslím, že fasáda je velice vkusná. Budova MěK a ZUŠ získala na
atraktivnosti a stala se další chloubou města. Poslední fází už je jen úprava
přilehlých venkovních prostor, na kterou se těšíme.
Troufám si říci, že se knihovna vylepšila nejen svými prostorami, ale
také novými službami pro čtenáře. Můžeš nám prozradit, o jaké jde?
Mimo klasické půjčování v knihovně si čtenář může knihu zarezervovat
nebo prodloužit nejen e-mailem a telefonem, ale i nově přes on-line katalog na webových stránkách (www.dobrany.cz/knihovna) z pohodlí domova. Další odkaz v online katalogu je čtenářské konto, kde čtenář nalezne
seznam vypůjčených knih a datum půjčení a vrácení, i zde je možné knihy
prodloužit.
Pokud nějakou knihu ve svém téměř padesátitisícovém fondu nemáme,
poskytujeme tzv. meziknihovní výpůjční službu s ostatními knihovnami.
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Chceš říci něco závěrem?
Přeji oběma institucím, které se v nově opravené budově nacházejí, aby
spolu vycházely dobře jako doposud a mezi dobřanskou veřejností byl
o ně stále stoupající zájem.

KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

Týden knihoven

Kryštof Kolumbus

Nový komiks vhodný pro čtenáře již od 9 let vás seznámí se čtyřmi fascinujícími dobrodružnými výpravami
Kryštofa Kolumba, známého mořeplavce, cestovatele
a obchodníka. Čeká vás množství zajímavostí, historických a zeměpisných detailů. Společně se ocitnete
mezi domorodci žijícími na nově objevených územích,
zjistíte, jak žili, jaký dopad měly Kolumbovy cesty na
jejich osudy a na uspořádání tehdejšího světa, do něhož
přibyl nový světadíl – Amerika.
KRATOCHVÍL Miloš: Kočkopes Kvído
Žákyně druhé třídy Týna Humplíková si nemá s kým
hrát, a proto by ráda měla nějaké zvířátko: psa. kočku, anebo alespoň papouška. Jenže maminka a tatínek
nechtějí ani slyšet. Týna si tedy nepovolené zvířecí
kamarády zkusí nakreslit. Moc se jí nepovedou, a tak
všechny tři obrázky zmuchlá v jednu kouli a hodí ji do
koše. Jaké je ale její překvapení, když ta koule najednou obživne a narodí se z ní podivný tvor, napůl kočka, napůl pes, fantastický strakatec. A navíc přítulný!
DINWIDDIE Robert: Stravitelná věda
Vše, co jste kdy potřebovali vědět o vědě, podané v malých, snadno stravitelných porcích. Přináší všechno, co musíte vědět, a vynechává všechny
matoucí a příliš odborné podrobnosti, které můžete klidně vynechat i vy.
Více než 400 barevných ilustrací.

3. – 7. října 2011

Městská knihovna Dobřany připravuje pro širokou veřejnost

V oddělení pro dospělé

●
●
●
		
●
		
		

registraci nových čtenářů zdarma
amnestii dlužníků
základy práce s počítačem (pro veřejnost)
- Word, Excel, Internet, e-mail...

Papírový pedig

– rukodělná dílna pro veřejnost
úterý 4. října 2011, 16 – 18 hodin

V dětském oddělení

●
●
●
●
		
		

registraci nových čtenářů zdarma
amnestii dlužníků
velkou čtenářskou soutěž „Etiketa“

Hrajeme stolní hry

– zábavné odpoledne pro dětskou veřejnost
čtvrtek 6. října 2011, 15 – 17 hodin

UPOZORNĚNÍ
Od září se mění výpůjční doba v dětském oddělení Městské
knihovny Dobřany. V pondělí bude otevřeno od 12 do 17 hodin.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

CARR- GERGG Michael: Puberťáci a adolescenti
Průvodce výchovou dospívajících.
Puberta i adolescence jsou krásnými a důležitými úseky života. Kniha provází rodiče jednotlivými oblastmi výchovy teenagerů a je postavena na
praktických radách, svědectví rodičů i mladých lidí. Publikace osloví rodiče, učitele a vychovatele dospívající mládeže.
STOCKETTOVÁ Kathryn: Černobílý svět
Budete uchváceni příběhem z časů, kdy ženy měly
v životě jen málo možností, ale jejich sny o budoucnosti byly bez hranic. V 60. letech na americkém Jihu dělí
svět černých a bílých hluboká propast. Přestože černé
hospodyně vychovávají generace bílých dětí, uklízejí
každý kout bílých domácností a znají všechna jejich
tajemství, bílé dámy z Mississipi předstírají, že černoši
jsou nepochopitelná a nebezpečná rasa. Černobílý svět,
jenž se stal krátce po vydání knižní senzací, předtím
odmítlo téměř padesát literárních agentů. Nyní se drží více než rok mezi
nejprodávanějšími romány současnosti.
ČERVENKA Zdeněk: Změna je život
Jak se žije důchodci v jižní Francii.
Knížka (nejen) pro důchodce a pro ty, kteří se k penzi
s obavou blíží. Autor zábavně popisuje své zážitky
a dojmy ze života na vesnici v jihozápadní Francii,
kde se staří lidé, tak jako v celé Francii, těší respektu,
s jakým se v Česku ani Švédsku nesetkáte. Autorovi se ke srovnání nabízejí tři země: Francie, kde se
zabydluje, Švédsko, kde žil předtím a kam jezdívá
každé léto, a rodné Česko.
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KULTURA

Česká společnost Josepha Haydna o.s.,
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany
a městem Dobřany
Vás srdečně zve na koncert, na kterém vystoupí dechový ansámbl

CAPELLA ORNAMENTATA.
Děti při jedné z výtvarných dílen pořádaných Městskou knihovnou o letních
prázdninách.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Koncert se uskuteční v pondělí 12. září od 18:00 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech.

Více informací o dalších koncertech v městech a obcích
jižního Plzeňska najdete na www.haydn-festival.eu.

12. - 18. září 2011
Vstup do kostela sv. Víta ZDARMA!
► výstava obrazů Oty Janečka
► výstava Dobřanské baroko
Otevírací doba kostela:
po - čt

9:00 - 12:15 a 13:00 - 17:00

pá

9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00

so, ne 		

13:00 - 17:00

OČIMA PTÁKŮ

letecké snímky Plzeňského kraje

fotograf Jiří BERGER

Ani Dobřanské bábinky nezahálely a svým zpěvem a tancem potěšily v Přehýšově při „Setkání rodáků“ - 2. 7. 2011.

kostel sv. Víta
Otevřeno: po – čt
9:00 – 12:15
		
pá
9:00 – 12:15
		
so, ne			

13:00 – 17:00
13:00 – 16:00		
13:00 – 17:00

Výstava je přístupná do 30. září 2011.
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Žáci ZUŠ ani o prázdninách nelenili - ve dnech 8. - 10. 7. 2011 se zúčastnili
Mezinárodního folklórního festivalu v Klatovech, kde získali cenu publika
„Nejoblíbenější soubor festivalu 2011“.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
SKAUTSKÉ TÁBORY

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

Klavírní recitál Věry Rezkové
Pocta F. Lisztovi

ke 200. výročí narození skladatele
v úterý 20. září 2011 od 18:00 hodin
do koncertního sálu ZUŠ.

I letos pokračovali dobřanští skauti ve
své tradici a uspořádali v termínech od 2. 7.
- 16. 7. a 16. 7. - 30. 7. tábory – chlapecký
a dívčí. Shodou okolností se oba běhy odehrávaly ve stejném duchu, a to čarodějnickém. Všichni učňové si vytvořili kouzelné
hůlky, naučili se důležitá kouzla a statečně
se vydali do boje se zlými čaroději. Chlapci
museli zneškodnit čaroděje, který plánoval
napadnout jejich tábor, a dívky měly za úkol
vysvobodit svou zakletou sestru zničením
čaroděje Gideona, a jak bývá již dobrým
zvykem, dobro zvítězilo nad zlem!
I přes to, že počasí bylo po dobu obou běhů velice různorodé, vedoucí
si letošní tábory užili na maximum a doufáme, že naši „malí učňové“ jsou
stejného názoru...
Už teď se těšíme na příští rok.
Barbora Smolová „Baryk“

Zapalování sobotního slavnostního slibového ohně
Posel severu – Petr Škrlant
Posel jihu – Zdeněk Linda
Posel východu – Josef Šnebergr „Fous“
Posel západu – Jan Smola „Taťka“

Městské kulturní středisko Dobřany ve spolupráci s KČT,
skautským střediskem Zelený šíp a pionýrskou skupinou Delfíni pořádá

v sobotu 17. září 2011

POHÁDKOVÝ LES
Za pohádkovými bytostmi a strašidly se můžete vydat
od 9:00 do 12:00 hodin z terasy restaurace MODRÁ HVĚZDA.

DOBŘANSKOU 50
Start na terase restaurace MODRÁ HVĚZDA od 7:00 do 10:00 hodin.

Studentky čar a kouzel a jejich profesorky
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZÁCHRANA POHÁDEK

Tak se jmenovala celotáborová hra, která byla letos námětem tábora v Újezdě u Plánice. První den se všichni ubytovali, prohlédli si okolí
a společně si zahráli několik seznamovacích her. Další den byl poznamenán
pohádkou Ošklivé kačátko – cvrnkání vajíček v rukavicích a opičí dráha
s vajíčky. Odpoledne pak došlo na batikování oddílových triček sypanou
batikou. A večer byl ve znamení tance a tanečních her.
Malá mořská víla provázela všechny dalším dnem – oblíbený byl lov ryb,
honička „rybičky, rybáři jedou“, ale hlavně stavba paláce pro vílu z krabic
a večer hry na hřišti.
Dalším pohádkovým příběhem byl My z Kačerova – 1. část. Dopoledne
se utvořily dvojice, které byly svázány k sobě každý za jednu ruku, a úkolem bylo strávit spolu čas do oběda při hrách – třeba opičí dráha v klubovně
(venku pršelo) a starat se jeden o druhého. Další hrou došlo na opakování
znalostí o recyklaci odpadů – papírů, plastů a skla – který oddíl bude mít
větší hromadu. Večer hra „Pozor na vlka“ - vlk lovil ovečky, ale i pastýře.
Pátou pohádkou byl Pinocchio. Dopoledne se vyráběly z odpadových
materiálů loutky, pokračovalo se štafetovým závodem v oblékání. Odpoledne se hrálo Bingo a dalším úkolem bylo přinést dříví z lesa, které bylo
nutné nařezat, nasekat a složit a večer pak zapálit oheň, a když začlo opět
pršet, tak diskotéka v klubovně.

– připravil oddíl červených, jak na to jim poradili vedoucí a instruktoři.
Předposlední den dopoledne připravil program oddíl modrých – hlavně
stopovačku a na odpoledne byl připraven boj o poklad a večer nácvik balení
a poslední diskotéka.
Poslední den dopoledne došlo na balení, úklid, míčové hry a odpoledne si
pro své ratolesti přijeli jejich rodiče.
No a tím byl ukončen 12. ročník tábora pionýrské skupiny Dobřany.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se starali o to, aby nikomu nic nechybělo – vedoucím i instruktorům, zdravotnici, babčám v kuchyni i pionýrské
skupině Homolka v Plzni za zapůjčení základny.
Za PS Dobřany Libuše Nejedlá

PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ

Jeníček a Mařenka doprovodili všechny na výlet do Plánice. Cestou
došlo na svačinu i hry, v Plánici na oběd a čekání na autobus, který odvezl
všechny zpět do tábora v Újezdě, protože většina účastníků byla unavená
a cestu zpět by nezvládla. Po návratu čekala na všechny svačina, odpočinek
a po večeři stolní hry a další, o co měl kdo zájem.
Popelka další den připravila přebírání luštěnin, úklid zahrady, stanů
i pokojů, stopovačku podle obrázků zvířátek, hledání Popelčina střevíčku,
hry na hřišti a další.
Osmou pohádkou byla Sněhurka a 7 trpaslíků. Hledaly se drahokamy,
při výtvarné činnosti byly vyrobeny z čajových sáčků a folie podložky pod
hrnečky. No a odpoledne některé děti jely domů a ostatním přijeli na návštěvu rodiče. Večer byl trochu ve znamení slz a taky drobných her.
Dalším dnem provázeli Gumídci, které bylo nutné najít, pak skákat jako
oni, postavit jim domečky, přinést dřevo a přírodniny na vaření „hopsinkové šťávy“ a tu uvařit. Trvalo to trochu déle, a tak došlo i na noční procházku
kolem tábora.
S princeznou Koloběžkou hrály děti další den hru Kufr, zdobily se svíčky
a květníčky, malovalo se, vyráběly masky na večerní maškarní karneval. Na
pořad přišla i procházka do lesa.
Jedenáctý pohádkový den došlo i na poznávání kytek, stop, značek a tak.
Další ráno začlo přípravou na olympiádu. Běh, skoky, hody a další naplnily skoro celý den. V rámci programu si zábavu pro ostatní – hry a soutěže
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Tak znělo téma letošního příměstského tábora pořádaného o.s. Budulínek. Tábor proběhl v třetím srpnovém týdnu a z účastníků se na pět dnů stali
cestovatelé po evropských zemích – dozvěděli se (a kdo znal, připomněl
si ☺), co je pro danou zemi typickým znakem, zvykem, jídlem, jakou má
vlajku... Též podnikli celodenní výlet kolem plzeňských rybníků, stihli návštěvu Akvatery i „Cestu kolem světa za 80 dnů“ – promítání v Káčku. Hráli
množství her, vyrobili si trička, masky a vyzkoušeli přespání ve škole...
Zkrátka doufáme, že si to užili a odnesli si spoustu pěkných zážitků. Náš dík
závěrem patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tábora.
Za o.s. Budulínek Pavla Adamcová
Akce byla podpořena z grantového dotačního titulu
města Dobřany

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

V září bývá hezky...			
Zrají jablka, hrušky a švestky,
hrozny sládnou, voda chladne,
s prvním mrázkem mnohé zvadne.

Jedním ze zahrádkářských
zázraků jsou sloupové ovocné stromky zvané balleriny.
Takové stromky můžeme pěstovat i na malém místě a přináší
dobrou úrodu. Vyžadují minimum práce, snadno se ošetřují
a sklízejí. Výsledkem je krásné
barevné ovoce, jehož chuť je
potřeba vyzkoušet. Na podzim
budou k dostání jabloně, hrušně, třešně a slivoně. Stromky
jsou poněkud dražší, ale zahrádkář na své zahradě rád uvítá tak
vzácnou raritu a nebude litovat
peněz. V našem sloupku rádi zveřejníme nové zkušenosti.
Koncem měsíce upevňujeme na kmeny ovocných stromů lepové pásy,
na něž nachytáme přes podzim a zimu velké množství škůdců. Ještě je také
možnost hnojit draslem pro dobré vyzrání letorostů. U révy červenání listů zpravidla značí jeho nedostatek. Také již připravujme jámy a kůly pro
budoucí výsadbu stromů a keřů. Nezapomeneme ani na rododendrony,
kanadské borůvky a azalky.
Vyséváme trávník a sázíme cibulnaté květiny. Je pravidlo, že cibulky se
sázejí do hloubky, která je trojnásobkem jejich příčného průměru. Kde jsou
myši, používáme ochranné košíčky. Někdy v září již přicházejí mrazíky.
Proti nim chráníme jiřiny a volně rostoucí rajčata, pokud jsme je již nesklidili. Ve skleníku se snažíme protáhnout sklizeň co nejdéle.
Mnoho lidí u svých obydlí a na svých zahrádkách vykácelo v minulosti
lísky. Prý jsou oříšky pořád červivé. Co s tím?
Příčinou červivosti jsou larvy nosatce lískového. Samičky na jaře kladou
do mladých, měkkých oříšků vajíčka, z nichž se vylíhnou larvy vyžírající
jádro ještě před dozráním. Po dozrání nebo až po opadu se prokousávají ven
a na oříšku zůstane nápadný otvor. Larvy se pak v půdě zakuklí a na jaře již
vylézají jako dospělí nosatcovití brouci. Cyklus pak začíná zase od počátku.
Pomoc není tak složitá. Tam, kde je pod lískami drůbež, pomůže s likvidací
larev již na podzim. Také námi sebrané či očesané oříšky pečlivě prohlédneme a roztřídíme. Ty s dírkou ihned spálíme. Také se osvědčilo podzimní
obsypání keřů páleným vápnem. I přes tato opatření je správné zasáhnout
zjara chemickým postřikem, nejlépe Desic EW 50. Stříkáme vpodvečer,
neboť brouci jsou aktivní za soumraku.
Lísky nekácejte. Jsou užitečné nejen pro vás, ale také jako první jarní
pastva pro mnoho užitečného hmyzu.
Mnoho úspěchů na zahrádce přeje 		
Český zahrádkářský svaz

COURSING V DOBŘANECH

Krásné počasí, vůně posekané louky s jezírkem uprostřed a v něm
brodící se čápi. Takhle krátce by se dala popsat téměř romantická kulisa
dvoudenního mistrovství Čech v terénním závodu psů- coursingu, který se
konal předposlední červencovou neděli v Dobřanech za řekou.
Sobota patřila psím šlechticům – chrtům, kterých bylo přihlášeno úctyhodných 90, v neděli se pak na dráze utkalo kolem 50 zástupců ostatních
„nechrtích“ plemen. Na trasu byli čtyřnozí závodníci vysíláni po dvou,
barevně rozlišeni bílou nebo červenou dečkou s nasazeným náhubkem.
Každý běh za návnadou v délce téměř ¾ km byl bedlivě sledován 3 rozhodčími. Pro psy to bylo probuzení jejich přirozenosti, přičemž ani početní
diváci podél trati rozhodně neměli o zábavu nouzi. Byli svědky pěkných
běhů s plným i menším nasazením, nedoběhů i vtipně vyřešených situací.
Druhé kolo se běhalo opačným směrem. Po skončení závodu se konaly
tzv. licenční běhy, do kterých byli přihlašováni psi, kteří s tímto druhem
psího sportu teprve začínají a mohou závodit až po splnění licenčních
podmínek a obdržení licence. Prostor byl dán i tréninkům, čehož využili
i někteří Dobřanští se svými miláčky. A koukali, co ten jejich umí! Na
závěr každého dne se konalo vyhlašování výsledků a hodnocení závodu.
K slavnostnímu rázu celého oficiálního závodu přispěla účast naší místostarostky a senátorky Dagmar Terelmešové při předávání cen. Poděkování patří dále také všem těm, kteří se na konání této ojedinělé a z pohledu účastníků i diváků úspěšné akce podíleli nebo ji jakýmkoli způsobem
podpořili: Městu Dobřany, společnosti Trigo, cukrárně U Kaple, pí Tycové - chovatelské potřeby, obětavým dobřanským turistům, malému řidiči
Dankovi Málkovi, Maruš Hájkové za práci v padocku a Ivaně Kohoutové
na startu.
Ing. Jaroslava Marková

LETNÍ SOUTĚŽ

Fotografická soutěž o nejlepší snímek v areálu Biotopu Kotynka stále pokračuje. 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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DOBŘANY SE S NĚMECKÝM OBERTRAUBLINGEM PŘÁTELÍ JIŽ 10 LET
Před deseti lety byla podepsána partnerská smlouva mezi naším městem
a městem Obertraubling ve Spolkové republice Německo. Obertraubling
(http://www.obertraubling.de) leží tři kilometry od jedné z bavorských metropolí - Regensburgu a má o něco větší počet obyvatel než Dobřany (cca
7 800 obyvatel).
Právě skutečnost deseti let partnerství přispěla k dohodě obou starostů
naplánovat a uskutečnit společné oslavy tohoto výročí v obou městech za
co největší přítomnosti veřejnosti.

První akce se uskutečnila u nás v Dobřanech pod názvem „Víkend
k 10. výročí přátelství Dobřany - Obertraubling“ a konala se ve dnech 18.
a 19. 6. 2011. Oslavy byly postaveny nejen na základě partnerství obou
měst, ale především na dosavadní spolupráci a aktivitách různých spolků,
konkrétně zahrádkářů, hasičů, fotbalistů a kuželkářů. Bylo dohodnuto, že
do Dobřan přijedou zástupci těchto spolků z Obertraublingu, kteří budou
vyvíjet společně své aktivity v dané oblasti. Naplánován tak byl velký
kuželkářský turnaj, dvě fotbalová utkání, společné aktivity hasičů v rámci
oslav 75. výročí založení českého hasičského sboru v Dobřanech či společné aktivity zahrádkářů.

V sobotu 18. června přijela do Dobřan delegace z města Obertraubling,
která byla na náměstí T. G. M. uvítána a ubytována v hotelu Modrá hvězda.
Následně se již jednotlivé spolky odebraly na svá stanoviště, která zástupci
obou měst společně obcházeli v průběhu celého dne. U hasičů byly k vidění
nejrůznější druhy hasičské techniky (moderní i historické), byly zde předváděny ukázky zásahů hasičského sboru včetně mladých hasičů z Dobřan.
Kromě občerstvení hasiči přichystali soutěže pro veřejnost, především však
pro děti. Po obědě se na fotbalovém hřišti odehrála dvě velká utkání! V prvním mezi sebou porovnali své síly zástupci samosprávy obou měst a ve
druhém „A mužstva“ Dobřany proti Obertraublingu. V celkové bilanci štěstí více přálo Dobřanům, které první zápas remizovaly (4:4) a druhý zápas
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vyhrály v poměru 7:3. Přesto byla utkání do poslední chvíle velmi vyrovnaná. Oba zápasy mohla zhlédnout široká dobřanská veřejnost. V podvečer
se konala slavnostní výroční schůze dobřanských hasičů věnovaná oslavám
75. výročí založení českého hasičského sboru v Dobřanech, a to za účasti
starostů obou měst a hasičů z Oberatrublingu (přesně z Gobelkofenu - obec
spadající pod Obetraubling). Na výroční členské schůzi kromě dobřanských
hasičů byli oceněni za svoji práci a zásluhy rovněž hasiči z partnerského
Gobelkofenu. Po celý den bylo možné ze strany veřejnosti podpořit týmy
na turnaji kuželkářů pod názvem „Dobřanský pohár“ v Cinema bowling
Dobřany za účasti kuželkářů z Obertraublingu, Moosbachu (SRN) a našich
kuželkářů z TJ Dobřany a CB Dobřany. Své aktivity v rámci zahrádkářské
činnosti včetně zázemí zahrádkářské klubovny předvedli svým partnerům
z Německa rovněž dobřanští zahrádkáři. Obě delegace zástupců měst kromě fotbalového utkání a návštěvy aktivit jednotlivých spolků se společně
vydaly na prohlídku města s výkladem a diskusí.

Na závěr celého velmi aktivního dne byl připraven Večer přátelství, který
se uskutečnil v kulturním domě v Dobřanech, a to pod záštitou starostů
obou měst, v rámci něhož byly vyhodnoceny výsledky jednotlivých aktivit
spolků, celý den byl bilancován a u příležitosti deseti let partnerství byly
proneseny projevy obou starostů. Následně byla zajištěna společná zábava všech aktivních účastníků celého dne z řad spolků a zástupců měst za
doprovodu skvělé kapely OKiii Band. V neděli před polednem po společném rozloučení všech subjektů podílejících se na Víkendu přátelství odjela
celá početná delegace zpět do Obertraublingu.

I přes nepřízeň počasí byla celá organizačně náročná akce, které se přímo aktivně účastnilo 150 osob (z toho 70 ze strany Obertraublingu), velmi
vydařená, což výrazně ocenila delegace našeho partnerského města v čele
se starostou, panem Alfonsem Langem. Město Dobřany při této příležitosti
velmi děkuje všem spolkovým organizacím a jednotlivcům za přípravu

DOBŘANY SE S NĚMECKÝM OBERTRAUBLINGEM PŘÁTELÍ JIŽ 10 LET
a aktivní účast na celém Víkendu přátelství. Akce jednoznačně ukázala dobrou spolupráci spolků a města v rámci společné reprezentace, proto si jmenované spolky (Sbor dobrovolných hasičů Dobřany, Tělovýchovná jednota
Dobřany – oddíl fotbalu a oddíl kuželek, CB Dobřany a Český zahrádkářský svaz Dobřany) zaslouží poděkování ze strany města Dobřany.

Na základě komunikace zástupců obou měst se již nyní zdá, že díky výše
uvedeným oslavám desetiletého přátelství bude nejenom naše partnerství
i nadále pokračovat, ale bude i rozšiřováno, zájem o partnerství již projevily
další subjekty z obou našich měst. Město Dobřany je ochotno zprostředkovat případným spolkům či jiným neziskovým a nepolitickým organizacím
či subjektům partnerství s podobným partnerem právě z Obertraublingu.
Stejně tak město bude finančně podporovat společné aktivity v rámci partnerství jednotlivých subjektů.
Jménem města Dobřany
Marek Sýkora, starosta města

Je nutné zmínit skutečnost, že město Dobřany požádalo a získalo na částečné zajištění organizace celé akce finanční podporu v rámci programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko
2007-2013 dispoziční fond. Tato akce byla spolufinancována Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na základě pozvání pana starosty Alfonse Langa a předchozí vzájemné dohody navštívila delegace zástupců našeho města a jeho spolků ve
dnech 16. a 17. července slavnosti Obertraublinger Bürgerfest 2011. Tyto
slavnosti se konají v Obertraublingu každé dva roky a jsou z pohledu
veřejnosti a města samotného pojaty jako opravdu velká společenská
událost, kdy jsou ulice plné lidí, hudby, divadla, stánků s občerstvením,
tradičními suvenýry či vlastními výrobky, které z velké části zajišťují
místní spolky a politické strany. Letošní městské slavnosti v Obertraublingu byly plně věnovány právě deseti letům partnerství mezi našimi
městy, a to opravdu se vším všudy. Kromě tiskovin a plakátů se znaky a siluetami radnic obou měst propagujících zahájení celých oslav
vystoupili se slavnostními projevy oba starostové a následně jako start
oslav narazili dva velké sudy plné piva za přítomnosti opravdu velkého množství obyvatel města, kteří následně dobré pivo měli příležitost
ochutnat. O velké prestiži této akce svědčí i rozsáhlý článek a rozhovory
obou starostů v Dolnobavorském deníku. Na celých městských oslavách,
které si kompletně delegace města Dobřany měla možnost prohlédnout,
panovala velice přátelská nálada a atmosféra a delegace města Dobřany
byla všude velmi srdečně vítána.
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SPORT
TJ SNACK DOBŘANY - HOKEJBAL
A-tým v přípravě na další sezonu

Hokejbalisté TJ Snack Dobřany začátkem srpna zahájili přípravu na další
sezonu. Oproti těm minulým však došlo k rozsáhlým změnám. Přes veškerou snahu se nepodařilo udržet účast A - týmu v extralize, a tak bude po
4 letech dobřanský hokejbalový tým hrát 1. českou národní hokejbalovou
ligu. V souvislosti s tím došlo také ke změně hráčského kádru, ve kterém
se na jednu stranu představí mladí hráči, kteří působili dosud v dorosteneckých kategoriích, a dojde také k návratu několika zkušenějších hráčů, kteří
již dříve v týmu působili. Celý mužský tým tak prochází zásadní proměnou,
což se projevilo i v prvním ostřejším testu v sezoně - na turnaji v Novém
Strašecí, kterého se hokejbalisté z Dobřan již tradičně zúčastnili. V konkurenci nabité oběma finalisty letošní extraligy z Kladna a Ústí, dalšími
extraligovými účastníky Pardubicemi a Letohradem, reprezentační „20“
a silným domácím týmem (každoroční ,,špička“ ČNHBL) sice na soupeře
výsledkově nestačili, ale těžké zápasy splnily svůj účel kvalitní přípravy
s předními českými mužstvy. V další fázi se bude tým mužů připravovat na
domácím hřišti, které projde v blízké budoucnosti modernizací v podobě
instalace nového plastového povrchu a do začátku soutěžních bojů absolvují kromě pravidelných tréninkových jednotek ještě několik přípravných
zápasů. Do prvoligové soutěže pak vstoupí 4. září atraktivním soubojem na
domácím hřišti s týmem Litic.
Bc. Vlastimil Lokajíček, člen vedení TJ Snack

Starší a mladší žáci

Do nové sezony by měli nastoupit naši mladší a starší žáci, kteří budou
hrát svoji základní ligovou část rozšířenou o celky z jihu Čech, takže se naskýtá možnost v Dobřanech zhlédnout zápasy ,,Šnečků“ s nejen tradičními
týmy HBC Plzeň, Třemošnou, Liticemi atd. Naši kluci se totiž navíc popasují např. s Českými Budějovicemi, Pískem, Blatnou, Zliví, Jindřichovým
Hradcem.
Soutěž žáků - liga jihozápad - by měla být po sportovní stránce určitě
kvalitní, ale také náročná zejména z důvodu cestování. Každopádně se jedná o nový projekt a já věřím, že to bude ku prospěchu věci. V těchto kategoriích je krásné sledovat, jak se Vám hráči zlepšují před očima, což u našich
nejmenších platí dvojnásob! Klubové přání je, aby tomu tak bylo i nadále!

Mladší dorost - extraliga

Také naši loňští úspěšní bronzoví starší žáci (Kombajni) nespí a začátkem
srpna zahájili přípravu. Dnes už jsou z nich dorostenci a budou město Dobřany reprezentovat v extralize mladšího dorostu! Budou se muset jako ročník
na spodní věkové hranici tolerance a nováček soutěže popasovat s týmy,
které mají dlouholeté extraligové zkušenosti. Jedná
se o hokejbalově tradiční
města a týmy: HBC Plzeň,
Intevo Karviná, Buldogs
Brno, Autosklo Pardubice, Elba Ústí n. Labem,
Svítkov Pardubice, Pento Most, Testa Letohrad,
Alpin Kladno, HBC Hradec Králové, Kovo Praha. K tomu asi nemá cenu nic dodávat, nezbývá než
s borci kvalitně a tvrdě (myšleno sportovně) pracovat. Myslím, že to bude
pro všechny nová a zároveň obrovská zkušenost, na kterou se všichni těšíme, věříme i v diváckou (trpělivou) podporu, která tu byla vždy famózní!
Podrobnější informace týkající se tréninkových jednotek, rozpisů zápasů
apod. najdete na www.snackdobrany.websnadno.cz
Václav Šlehofer, člen vedení TJ Snack Dobřany
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DOBŘANSKÝ LOS

neboli závod v Lidové Obranné Střelbě se konal 9. července na střelnici v Dobřanech. Poprvé byl uspořádán jako pohárový a hned s velkým
úspěchem. Lidová Obranná Střelba je moderní akční střelecká disciplína,
navozující střelbu v sebeobranných situacích. Soutěží se v několika divizích, rozdělených dle typu zbraní. Témata úloh mají prakticky nespočetně
variant, můžete se bránit lupičům ve vlastním domě, osvobozovat rukojmí
představované tzv. neterči, nebo bojovat proti teroristům či pirátům někde
v Karibiku...
Propagátorem tohoto sportu v Dobřanech je spolu s ostatními místními střelci p. Luděk Jindrů. A během necelého roku se Dobřanští dokázali
vypracovat od v podstatě zkušebních klubových soutěží až na úroveň, která
umožňuje zařadit jimi pořádané akce mezi Pohárové - tedy mezi seriál soutěží, jejichž úspěšní účastníci získavají spolu s výkonnostní třídou „Master“
i právo zúčastnit se mistrovství republiky.
Malá dobřanská střelnice přitom nepatří svou velikostí zdaleka mezi nejvhodnější pro tento druh sportu. Ve spolupráci s ředitelem závodů LOS, p.
Janem Koreckým, který má za úkol dohled na kvalitou seriálu Pohárových
závodů LOS, se pořádajícím podařilo takřka nemožné. Již po několika klubových závodech jim byla nabídnuta organizace pohárového závodu a ten
se jim povedl neobyčejně kvalitně. A nemálo „přespolních“ střelců včetně
těch, jež jsou nositeli mistrovské výkonnostní třídy, zjistilo hned na první
stage (neboli stanovišti), že jim tu nebude nic darováno zadarmo.
Ony stage byly v soutěži čtyři, z toho dvě tajné, tedy uspořádány tak,
aby závodník neviděl úlohu, kterou má řešit, až do chvíle, kdy zazní časový
signál. Dvě úlohy, které bylo možno zhlédnout bez omezení (což je učinilo
atraktivními pro diváky) a třeba si je i takticky promyslet předem, byly
účastníkům ztíženy jinak.
Účastníci tedy „osvobozovali rukojmí v autobusu“, to byla 1. úloha uspořádaná jako tajná, poté se „bránili s využitím automobilu jako krytu“, což
byla druhá, tentokráte veřejná úloha. Třetí úkol, opět tajný, vyžadoval od
účastníků „prohledávání domu“. Čtvrtá a poslední veřejná úloha byla tzv.
„couvačka“, soutěžící v ní ustupoval před „útočníky“ a střílel pouze jednou
rukou, zatímco v druhé transportoval pytel, zastupující závodníkem chráněné dítě... Praticky všechny situace byly nějak zpestřeny - buď použitím
již zmíněných neterčů za jejichž zásah je soutěžící penalizován použitím
padacích terčů, nebo speciálně předepsanou procedurou, třeba požadavkem
na dodržení stanoveného postupu při řešení.
Co více? Snad jen, že během pěti let, kdy pomáhám s organizací a propagací těchto soutěží, jsem neviděl předvést na tak malém a omezeném prostoru jako je místní střelnice tak mnoho. Dobřanští nejen dokázali naskočit
do dnes již opravdu rychle rozjetého vlaku, ale téměř okamžitě dosáhnout
vysoké úrovně. Díky a jen tak dále, přátelé...
František Mikyna
redaktor časopisu Zbraně a náboje, pořadatel a rozhodčí závodů LOS

SPORT
PÉTANQUE I V LÉTĚ

1. ročník nového turnaje v pétanque dvojic, SNACK – PIVNICE CUP,
se hrál v sobotu 16. července v Dobřanech na hřištích v Džungli. Díky sponzoru tohoto turnaje, Pivnici Hájek a Hájková, každý účastník vyhrál některou z cen. Opět přijeli Klatovští, kteří si turnaje v Dobřanech oblíbili.
Hrálo se tak, že všichni bojovali až do konce o co nejlepší umístění.
Podle něj si pak chodili vybírat ceny. Klasické základní skupiny, kdy hraje
každý s každým, naznačily, že ne všichni favorité jsou v dobré formě. Nelítostné semifinále, kam postoupily vždy dvě nejlepší dvojice ze skupin, ukázalo stop doposud suverénním dvojicím manželů Dubanových a Kubových
a určilo jim boj o 5. – 8. místo. V zápasech o umístění na dalších místech už
vyhrávali papíroví favorité. Ve finále to byla jedna bitva za druhou. O pořadí
rozhodovaly až vzájemné zápasy. Nejlepší výkony a nejvíce štěstí měla klatovská dvojice Karel Vondráček a Jindra Hůrka. Druzí byli Dobřanští - Jirka
Baloun a Petr Kučera. Třetí místo vybojovali Josef Harant a Vlasta Jelínková a až čtvrté místo zbylo na největší favority turnaje, Vláďu Kháse a Karla
Kopejska. Hrálo se trochu déle než obvykle, ale nikomu to nevadilo.
Zdeněk Duban

chozího turnaje Vondráček Bořánek z Klatov ani manželé Dubanovi. Už ve
skupině se začalo rýsovat jedno velké překvapení, které se potvrdilo v semifinále. Dvojice Bláha –Hodan vyřadila favority Haranta s Korandovou.
Finálová skupina, které přihlíželo okolo 20-ti přítomných, se začala něco
před půlnocí byla velmi vyrovnaná. O pořadí na prvních třech místech, při
rovnosti bodů rozhodoval až celkový rozdíl skóre. O jeden jediný plusový
bod nakonec zvítězila dvojice ze Zavlekova Petr Hnojský a Karel Křesták.
Druzí skončili Vláďa Khás s Karlem Kopejskem.
Na třetím místě pak největší překvapení turnaje Radek Bláha a Míra
Hodan. Čtvrtí byli Rudla Rieckel a Jiří Souhrada. Po jedné hodině byly předány poháry a ceny vítězům a všichni přípitkem vzdali čest Zdeňku Bláhovi.
Další akcí je 10. září Junior&senior cup turnaj dětí a jejich prarodičů,
pořádaný ve spolupráci s Mladí pro Dobřany, na který srdečně zveme.
Zdeněk Duban

LETNÍ TENISOVÉ TURNAJE

V létě se v dobřanském sportovním areálu Džungle konaly dva tenisové
turnaje. První z nich proběhl 5. července. Jednalo se o Turnaj veteránů
– Memoriál Josefa Kreuzmana, kterého se zúčastnilo 13 hráčů z různých
koutů republiky. Třetí místo obsadil pan Jeřábek, druhý skončil pan Hodys
a na prvním místě se umístil pan Cenefels z Dolní Kamenice.
Ten druhý byl Turnaj pro veřejnost – dvouhry – Memoriál Lukáše Kofroně. Zúčastnilo se ho 17 hráčů, během celého odpoledne panovalo slunečné
počasí. Na třetím místě se umístil Miarko, druhé místo obsadil Vrbovec
a první místo patřilo Václavovi z Plzně. Hráči byli po celou dobu turnaje
příjemně naladěni a na závěr si vybírali z řady atraktivních cen.
Za tenisový oddíl Dobřany Zdeněk Kleisner

NOČNÍ TURNAJ V PÉTANQUE

Tento turnaj pořádá každoročně Pétanque club Dobřany jako vzpomínku na kamaráda Zdeňka Bláhu. Ten významně pomohl v začátcích klubu.
O oblíbenosti pétanqových turnajů v Dobřanech svědčí narůstající zájem
hráčů z blízkého i vzdáleného okolí. Tentokrát k nám přijeli hráči z Klatov
a ze Zavlekova. Protože umělé osvětlení svítí pouze na čtyři hřiště, hrál
se jen jeden hlavní turnaj. Po rozlosování do skupin na sebe narazili hned
někteří favorité. A tak se stalo, že ze skupiny nepostoupili vítězové před-
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NAPSALI JSTE NÁM
Vážený pane Sobotko,
dlouho jsem zvažovala zveřejnění své reakce na Váš úvodní sloupek
v posledním čísle Dobřanských listů. V první řadě emocí, které ve mně
článek vyvolal, stálo rozhořčení, hned za ním ruku v ruce velké zklamání
a zmatenost. Ačkoliv nejsem nijak studovaný reportér ani novinář, stejně
tak jako spousta lidí jsem pár úvodníků v jiných novinách či časopisech četla. To, že by se váš ,,Podčárník“ měl věnovat obsahu aktuálního čísla, je jen
můj osobní názor, který, jak mi jistě potvrdíte, jsem mohla směle prezentovat v rámci naší spolupráce, kdy jsem se byť malou částí podílela na vytváření Dobřanských listů. Zastupovala jsem svým jménem Městskou knihovnu, které je v našich novinách věnována strana. O to víc jsem se nemohla
nepovšimnout toho velkého omylu a velkolepě řečeno nespravedlnosti,
kterou jste uveřejnil v předchozím čísle svého podčárníku. Na nezasvěceného občana, který se nepohybuje v kruzích radnice, ZUŠ ani knihovny, by
mohla Vaše slova působit tak, že se knihovna hašteří o každou píď stránky
v Dobřanských listech. A hašteří se velice urputně, skoro jde přes mrtvoly, jen aby se mohla projevit přes tištěné slovo. Bohužel jen my zasvěcení
víme, že realita je naprosto opačná. V Městské knihovně jsem strávila tři
roky a opravdu na ně vzpomínám jako na jedno z nejlepších pracovišť, které
jsem měla možnost poznat. Když se objektivně nad knihovnou jako takovou
zamyslíme, myslím, že většina obyvatel mi dá za pravdu v jedné věci. Od
nástupu paní Kubelkové do funkce vedoucí udělala knihovna obrovský krok
kupředu a velký pokrok, např. digitalizace jejího fondu a podobné věci,
které jsou běžnému uživateli skryté. A skryté jsou právě proto, že o nich
lidé nemají zdání. Dle mého názoru by se knihovna mohla začít prezentovat veřejnosti ještě ve větší míře než momentálně. A pokud se chce dostat
do podvědomí lidí, musí o ní být slyšet. A tak se stane, že jednou za rok,
při akci, ze které se stává tradice (Noc s Andersenem), vzejde z knihovny
žádost, aby jí byla věnována přední strana Dobřanských listů. Obávám se,
že nikdo nečekal, co zmíněná žádost rozpoutá. Nijak bych si touto reakcí
nedovolila znehodnocovat mezinárodní úspěchy ZUŠ, ale při objektivním
zkoumání předešlých čísel zjistíme, že děti opravdu nejsou o své místo na
titulní straně ochuzeny. Jinými slovy, doteď fungovalo heslo: Kdo nekřičí,
nic nemá. Od teď je to: Kdo křičí, křičte potichu, jinak bude zle. Já jen pevně doufám, že Vaše slova nevezmou děvčatům chuť, nebo že se nezaleknou
Vaší reakce na žádosti podobného typu. Byla by to opravdu škoda.
S upřímným pozdravem
Lucie Rašková

Dobrý den,
nevím, zda vám píši právem nebo neprávem, ale tohle by měl každý člověk z Dobřan i okolí asi vědět. Měl jsem tři měsíce staré kolo zamčené
v panelovém domě za dvěma dveřmi a ještě přidělané ocelovým lanem se
zámkem ke stojanu na kola. Nějací dobráci mi odcizili jedinou věc z kola,
a to přední odpruženou vidlici, která se zajistit nedala. Stalo se mi to o víkendu 12.-14. 8. Policii jsem to nahlásil, oni si to nafotili a vzali si papíry od
kola, nic víc zatím nevím, papíry mi ten den vrátili. I když bylo kolo pojištěné, tak se o to pojišťovna nezajímá, protože je odcizena jen část kola a ne
celé. Bohužel do sklepa nebylo násilné vniknutí, někdo si prostě odemkl.
Další důvod, proč Vám píši, je, že v noci z 16. na 17. 8., kdy jsem byl na
noční směně v práci v PL Dobřany, jsem zaparkoval vozidlo na veřejném
parkovišti před vrátnicí. Když jdu ráno po sedmé z práce k autu, tak cítím
benzin, ale nedošlo mi, že mám navrtanou nádrž a všechen benzin vypuštěn.
Včas jsem si všimnul rafičky na ukazateli objemu nádrže, tak jsem zajel
zpět na parkoviště u PL Dobřany. Zavolal jsem tedy opět na policii a ta mi
řekla, že s tím nic dělat nemůžou, jen mi nabízeli, že mi pošlou hasiče, aby
uklidili flek od benzínu. Pak jsem volal otci a po hodině a půl oprav jsem
opět mohl vyrazit na cesty. Myslím si, že nejsem první ani poslední, kdo
Vám tohle píše.
S pozdravem R.B.
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Dobrý den. Jako občan města Dobřany a častý uživatel pozemních komunikaci musím reagovat na článek otištěný v posledním dvojčísle Dobřanských listů, týkající se dopravních přestupků v našem městě.
K prvnímu problematickému místu, t.j. ulice Stromořadí, mi není jasné,
zda je problémovým místem míněna nově opravená křižovatka před prodejnou Žabka, kde si myslím, že jde o zlozvyk „domorodců!“ z předchozího
vyznačení hlavní třídy.
V tomto případě jde určitě o problém, který vyřeší jedině zvýšená pozornost řidičů či kontroly ze strany policie. Pokud jde však o komunikaci
v místech na snímku, zde si myslím, že by vyznačení přednosti v jízdě bylo
výhodné a jednodušší.
Jako problematičtější však z vlastní zkušenosti vidím stav dopravního
značení v úseku od kruhového objezdu směrem na Náměstí T.G.M. a po
celém jeho obvodu a zpět. Na tomto úseku (cca 800 m) je možno napočítat
téměř 70 dopravních a dodatkových značek (asi 1 značení na 12 m), což
si myslím, že je dost velký počet na to, aby se zejména cizí či nezkušení
řidiči mohli v těchto místech orientovat a pohybovat tak, aby neomezili
či neohrozili ostatní účastníky silničního provozu. Pro zajímavost jsem si
našel na internetu ceny dopravních značek a žádná z nich nešla pod jeden
tisíc korun.
Často se setkávám s problémem dání přednosti v jízdě od vozidel přijíždějících na náměstí od základní školy či kamenného mostu s vozidly
jedoucími po obvodu náměstí. Zde je situace nepřehledná, stejně tak jako
označení přechodů v místech nejčastěji používaných chodci (např. MÚpošta, spořitelna, řeznictví apod.).
I když houby zatím ještě nerostou, u nás se můžeme pochlubit, že nám
rostou dopravní značky jako po dešti, a to přímo v centru města:-).
Jiří Müller, Dobřany

PODĚKOVÁNÍ

17. ČERVENCE 2011 tomu je rok,
co jsme měli na radnici v Dobřanech krásnou svatbu. Bylo to
pohádkové. Chtěli bychom moc
poděkovat všem na úřadě, kteří se
na naší svatbě „podíleli“ :-), panu
Kožíškovi za hudební doprovod,
který rozplakal všechny přítomné
hrou na klávesy, panu a paní fotografce a samozřejmě rodičům, svědkům, synovi Nikolasovi a všem přátelům a známým. Též restauraci Na Růžku.
Vaší - naší radnici přejeme spoustu spokojených snoubenců.
Jana a Jiří Müllerovi, Dobřany

TIPY NA VÝLET
TŘEBOŇŠTÍ KAPŘI A JINÉ ZÁŽITKY
ANEB DOBŘANŠTÍ TURISTÉ NA DOVOLENÉ

Po loňské absenci, kdy jsme místo naplánovaného pobytu sledovali
v médiích, jak se voda vylévá na trasy, které jsme měli absolvovat,
jsme letos vybrali oblast jižních Čech, konkrétně Třeboň a okolí. Spolu
s dalšími 18 členy jsme se ubytovali v kempu na břehu Opatovického
rybníka a hned jsme byli dychtiví poznat co nejvíc z krás města a okolí.
Oproti minulým létům zvolili někteří z nás pro své toulky bicykl, takže
jsme se rozdělili na dvě skupiny – na cyklisty a pěšáky. Trasy jsme měli
podobné, ale samozřejmě na kole se toho dá ve stejném čase stihnout
více. Hned v den příjezdu vyrazili první nedočkavci naučnou stezkou
kolem rybníka Svět. Dalo by se říci: objel jsem Svět a mohu jet domů,
ale my vyráželi dále a v následujících dnech jsme „polykali“ kilometry podle předem vypracovaného plánu i podle momentálního nápadu
a situace. Obchodili i objeli jsme samozřejmě nejznámější a největší
rybník této oblasti – Krčínův Rožmberský. Mimochodem, rybníkářem
Jakubem Krčínem jsou v dobrém smyslu slova ve zdejší krajině přímo
posedlí: ulice, krčmy, škola atd. nesou jeho jméno. Jak by také ne? Bez
něj a jeho kolegů bychom vodní dílo, které slouží dodnes, nemohli
obdivovat.

A protože i počasí k nám bylo víc než milosrdné, mohli jsme se
i vykoupat jak rybnících, tak i v okolních zatopených pískovnách.
Po cestě domů někteří z nás zavítali do návštěvnického centra atomové elektrárny v Temelíně. Mělo to jen jednu chybu - nebyli jsme
ohlášeni, takže jsme se museli obejít bez průvodce. I tak doporučuji!
Myslím, že všichni účastníci našeho letošního soustředění byli spokojeni a rádi se zúčastní toho příštího. Přidejte se také!
Za dobřanské turisty ing. Jaroslava Marková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

10. září 2011
ŠUMAVA - JEZERO LAKA
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,17 na Špičák a dále
autobusem do Nové Hůrky. Půjdeme přes bývalou
Starou Hůrku, kde zhlédneme obnovenou kapli, a turistická značka nás dovede na jezero Laka.
Vracet se budeme přes Vlčí Jámy, Pod Polomem a Bedrník do Železné
Rudy. Délka vycházky 16 km. Vycházka není náročná.
13. září 2011		
HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
Houbařský prostor a dobu odjezdu naleznete ve vývěsní skříňce v Lipové ulici u Domu služeb.
17. září 2011
DOBŘANSKÁ – 50 A POHÁDKOVÝ LES
Start na všechny akce je v zahradní restauraci Modrá hvězda. Začátek
pro pěší a cyklo účastníky od 7,00 hod., Pohádkový les od 9,00 hod.
Všechny pěší vycházky půjdou přes Pohádkový les, a to proto, aby starší děti a jejich rodiče se nespokojili pouze s těmi 3 km, ale prošli se
aspoň těch 15 km. Přijďte všichni.

Rybník Velký Lomnický neboli jihočeská idyla
Třeboň je nejen turisticky atraktivní lokalita, ale i lázeňské město
a také to bylo znát. Všude plno hostů, množství atrakcí a akcí všeho
druhu pořádaných k jejich pobavení. Nádherný park u místního zámku
lákal k procházce i k zastavení.
Stezky, po kterých jsme jezdili nebo chodili, vedly povětšinou kolem
rybníků, ale kdo už toho měl dost, mohl vyrazit dále za vzdálenějšími
krásami jiného druhu. Oceňovali jsme, jak se místní snaží o informovanost návštěvníků tabulemi umístěnými téměř na každém kroku. Turisticky hojně navštěvovaný kraj si svých návštěvníků váží a dokáže pro
ně připravit výborné podmínky, o čemž svědčí množství různých druhů
ubytování, stravovacích zařízení a lákadel, udržovaných památek nejen
občanských, ale hojně i církevních atd.
Není cílem tohoto článku popisovat jednotlivé etapy našeho kratičkého putování Třeboňskem. Mohu vyjmenovat jen některá místa, která jsme navštívili, ať už Chlumec u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí,
Stráž nad Nežárkou, Nové Hrady, Borovany. Zavítali jsme i do míst
naší historie – k pomníku Jana Žižky z Trocnova, nemohli jsme minout
pomník postavený na počest naší nejslavnější pěvkyně – Emy Destinové, Schwarzenberskou hrobku aj.
Samozřejmě jsme si užili i darů přírody vylovených z vody v podobě
kulinářských pochoutek.

20. září 2011		
ČEMÍNSKÝM POTOKEM
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Plešnice. Přejdeme přes hráz
přehrady Hracholusky a dále nás cesta povede do Košetic, Čemín, Komberku, Města Touškova a do Kozolup na nádraží ČD. Délka vycházky
16 km.
1. října 2011
ZÁMEK LUHOV – výstava historických kol
Odjezd vlakem z Dobřan v 7,28 hod. do Pňovan. Půjdeme po mostě přes
přehradu Hracholusky do Luhova, kde navštívíme zámek a výstavu kol.
Zpět půjdeme přes osadu Lipno a přehradní hráz zpět do Plešnice. Délka
vycházky 16 km.
8. října 2011
PODZIM POD ZELENOU HOROU
Akci pořádá KČT odbor Nepomuk na pěších trasách 6, 15, 24 a 35 km
a cyklo 35, 55 a 85 km. Start v sokolovně Nepomuk od 7,00 do 10,00
hod., cíl tamtéž. Odjezd z Dobřan v 7,28 hod.
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.
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TIPY NA VÝLET / INZERCE
/jar/ Dovolte mi představit cestovatelský projekt, který mě velice zaujal, a to Pohádkové Česko. Tento program Vám zpříjemní cestování po
vlastech českých a postará se o aktivní zábavu pro celou rodinu. Nabídne
Vám spoustu tipů na výlety. Navštívíte
hrady a zámky, skřítkovské turistické
stezky a cyklotrasy. Navíc získáte různé
výhody a dárky. Děti čeká pohádkový
svět, kterým je budou provázet veselí
skřítci. A kromě zábavy se naučí i spoustu nových věcí. A jak program funguje? Registrací na webu vstoupíte do
Pohádkového Česka. Dostanete rodinnou kartu a každé Vaše dítě dětský
cestovní pas. Na výletech a dalších akcích na svou kartu můžete sbírat
body. Za ně pak dostanete zajímavé dárky. Od příštího roku Vám ale
karta přinese i nejrůznější výhody, například slevy na vstup či přímo volný vstup do hradů a zámků Pohádkového Česka. Děti sbírají do svých
pasů razítka z jednotlivých výletních míst a mohou si sem zaznamenat či
kreslit své zážitky.
Jedním z míst, která v rámci tohoto pohádkového putování můžete
navštívit, je Špičák na Šumavě a jeho okolí. Pro malé i velké je zde připravena tříkilometrová trasa s „průvodcem“ - skřítkem Pěšinkou. Stačí
se zaregistrovat na www.pohadkovecesko.cz, vyzvednout si soutěžní kartičky a pak už stačí jen projít celou pohádkovou trasu, správně
odpovědět na otázky, které na Vás na jednotlivých stanovištích čekají,
a nechat si zapsat body. Trasa začíná na vrcholu Špičáku, kam Vás vyveze čtyřsedačková lanovka. Pěšinkovy značky vedou přes Čertovo jezero
zpět ke spodní stanici lanovky, kde na děti čeká malá odměna a připsání
bodů na soutěžní kartu.

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

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
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Otevírací doba poradny v Dobřanech
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
náměstí T. G. M. 5, Dobřany

9 - 12

tel.: 777 944 563

9 - 12

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

Pojištění občanů a podnikatelů
pojištění pro všechny
Sjednáváme všechny druhy pojištění

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.

Bohuslav Špaček BSCONSULTING Info@bsconsulting.cz

Agenturní pojišťovací kancelář PLZEŇ
po, čt a pá 9:00 - 17:00 hod
Hřímalého 3, 301 00 Plzeň
Tel.: 373 315 123, 603 802 261
Pojišťovací kancelář DOBŘANY
út, st 9:00 - 17:00 hod a sobota 9:00 - 12:00 hod
Náměstí T.G.M. 157, 334 01 Dobřany
Tel.: 722 720 800
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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)

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

S E RV I S
CHLAZENÍ
Antonín DANIA
Spojovací 827		
Dobřany 334 41

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
►	Pronajmu větší garáž v Dobřanech 28m2 – Plzeňská ulice. Platba 4000Kč/6měs. Tel. 721 101 889
►	Vyměním obecní nájemní byt 3+1 s balkonem o celkové ploše 71
m2, slunný, v rekonstruovaném panelovém domě v Přešticích, za
nájemní byt 3+1 nebo 2+1 v Dobřanech. Tel. 777 217 410
►	Přenechám do pronájmu garáž o rozměrech 5 x 3,7 m v Plzeňské
ulici - dlouhodobě. Tel. 776 382 474

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

úterý
čtvrtek
pátek

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

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

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

13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Městská knihovna

Česká pošta

MUDr. J. Kilian

Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7.30 - 12.00
úterý
7.30 - 11.00
středa
7.30 - 12.00
pátek
7.30 - 11.00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9.00 - 11.00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8.00 - 17.00

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek
pátek

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

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

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

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

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

13.30 - 15.00
13.30 - 16.00

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

13.00 - 17.00
13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

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

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

MUDr. Jitka Šebestová

Kožní ambulance

Praktický zubní lékař

MUDr. Alena Špidlenová

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

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

13.30 - 17.00

Komerční banka

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

MUDr. Viola Gottwaldová

středa

Praktický lékař pro děti a dorost

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

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

Gynekologie

Česká spořitelna

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

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí a středa 8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
čtvrtek
8.00 - 12.00

Cestovní agentura

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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.

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

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

- prodej zájezdů smluvních CK

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

Triumfa s.r.o.

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.30
pátek
9.00 - 12.30

12.00 - 15.00

Sběrný dvůr Dobřany

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

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

8.00 - 11.00
12.00 - 15.00
8.00 - 11.00

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

náběry
ordinace

MUDr. Jana Formánková

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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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Muži v naději
9. a 10. 9. 2011 ve 2000 hodin
(ČR, komedie, 115 min, přístupný od 12 let)

Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda
může být nevěra základem šťastného manželství. Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen. O to víc
pak nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního
zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf
proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, jak
vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch.
Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery...
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Vica Kerekés
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Generace Singles
14. 9. 2011 ve 2000 hodin
(ČR, dokumentární, 77 min, přístupný)

Kdo jsou singles? Jak žijí? Proč jsou bez partnera?
Hledají ho, nebo už rezignovali? Vyhovuje jim samota nebo se jí bojí? Dokumentární film režisérky Jany
Počtové přináší otevřené výpovědi šesti hrdinů, které
sledovala v průběhu jednoho roku. Upřímně vyprávějí
o promarněných šancích na život ve dvou, o strachu z neúprosně utíkajícího času, o sexu a intimitě,
o stále se zužující nabídce potencionálních partnerů
a také o tlaku rodičů a okolí, aby si už konečně někoho
našli...
Vstupné: 90 Kč

Super 8
17. 9. 2011 ve 2000 hodin
(USA, sci-fi, 112 min, přístupný, dabing)

Když amatérští filmaři z malého městečka v Ohiu točili
na místním nádražíčku vrcholnou scénu svého filmu,
před jejich očima po srážce s autem vykolejil nákladní
vlak. Nebyla to jen tak obyčejná nehoda, což potvrzuje
přítomnost armády na místě tragédie. A tím to nekončí. Ve městě mizí domácí zvířata i lidé, místní šerif je
zoufalý, oblast obsadí armáda, jejíž velitelé evidentně
něco tají, je vyhlášená okamžitá evakuace... Navzdory
tomu všemu chtějí děti pokračovat v natáčení a navíc
přijít na to, co bezprostředně po nehodě uniklo ze
zamčeného vagónu vykolejeného vlaku...
Hrají: Joel Courtney, Kyle Chandler, Elle Faning, Riley
Griffiths, Ryan Lee
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Saxána a Lexikon kouzel
15. a 16. 9. 2011 v 1700 hodin
18. a 25. 9. 2011 v 1500 hodin
(ČR, rodinný, 90 min, přístupný)

Saxána žije normálním životem v krásné vile se svým
manželem Janem, dcerkou Saxánkou, tetou Irmou
a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je
půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v Říši pohádek.

Na malou holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství
neznámého světa, který se právě ocitl na pokraji zkázy.
Žákyni 2.B čeká nelehký úkol, jak se vypořádat se všemi nástrahami podzemní říše, přelstít komiksového
gangstera a dostat se zpátky domů k mamince.
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr,....
Vstupné: 130 Kč / 110 Kč

Nezvratný osud 5 3D
16. 9. 2011 ve 2000 hodin
(USA, horor, 92 min, přístupný od 15 let)

Nezvratný osud 5 je pokračováním hororové série.
Tentokrát skupinu nesleduje žádný démon ani šílenec, ale samotná smrt, či přesněji řečeno samotní
filmaři. Samovi tentokrát připadne úloha zachránce,
má zachránit život sedmi kolegů vč. svého nejlepšího
kamaráda Petera a přítelkyně Molly.
Hrají: Nicholas D’Agosto, Emma Bell, Miles Fisher,
Courtney B. Vance, Arlen Escarpeta, David Koechner,..
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Kůže, kterou nosím
21. 9. 2011 ve 2000 hodin
(Španělsko, drama, 118 min, přístupný od 15 let, titulky)

Dvanáct let po smrti manželky, jež zahynula v explodujícím autě, se renomovanému plastickému chirurgovi Robertu Ledgardovi podařilo vyvinout odolný typ
kůže, který by byl býval jeho milovanou zachránil. Šarmantní muž posedlý ideou, jež sahá za hranice bioetiky, se nenechá spoutat skrupulemi ani v okamžiku,
kdy se rozhodne svůj vynález testovat...
Hrají: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes,
Blanca Suárez a Eduard Fernández
Vstupné: 90 Kč

Colombiana
21. 9. 2011 ve 2000 hodin
(USA/Francie, akční/dobrodružný, 107 min, přístupný od
15 let, titulky)

Jako dítě byla přítomna vraždě svých rodičů v Bogotě.
Nyní se z ní stává chladnokrevný vrah. Hlavní hrdinku Cataleyu Restrepo ztvárnila krásná Zoe Saldana,
kterou si celý svět pamatuje jako „předlohu“ půvabné
bojovnice Neytiri z blockbusteru Avatar.
Hrají: Zoe Saldana, Callum Blue, Michael Vartan
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Nebojte se tmy
24. 9. 2011 ve 2000 hodin
(USA/Austrálie, drama/horor, 99 min, přístupný od 15 let,
titulky)

Nový horor od Guillerma del Tora s Katie Holmes a Bailee Madison.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Viditelný svět

kolegů v práci si udržuje odstup a doma mu společníka dělají televize a dalekohled. Jím z bytu na sídlišti
šmíruje rodinu z protějšího domu. S rolí pouhého pozorovatele si ale dlouho nevystačí a rozhodne se k sousedům odnaproti proniknout co nejblíž...
Vstupné: 90 Kč

Bláznivá, zatracená láska
29. 9. 2011 ve 2000 hodin
(USA, komedie, 118 min, přístupný od 12 let, titulky)

Čtyřicetiletý Cal Weaver prožívá svůj sen – má dobrou
práci, pěkný dům, skvělé děti a za manželku lásku ze
střední školy. Když ale zjistí, že ho žena Emily podvádí, jeho „dokonalý“ život vezme najednou za své. A co
je horší – Cal se ocitne ve světě svobodných, jenže
sám už několik desítek let nebyl na rande, a tak zažívá jeden neúspěch za druhým. Aby mohl zapomenout
na svou ženu a začít nový život, otevře mu kamarád
Jacob celkem nové obzory: flirtující ženy, pánské jízdy a také nový styl. Cal a Emily ale nejsou sami, kteří
hledají lásku...
Hrají: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore,
Emma Stone, Kevin Bacon
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Bez dechu
30. 9. 2011 ve 2000 hodin
(USA, akční/thriller, 100 min, přístupný od 12 let, titulky)

Po nevídaném úspěchu Twilight ságy se Taylor Lautner představuje v akčním thrilleru Bez dechu. Mladý
Nathan Harper jednoho dne objeví svojí fotografii
na webové stránce s pohřešovanými dětmi. Rychle
zjišťuje, že jeho „dosavadní“ otec a matka rozhodně nejsou jeho skutečnými rodiči. Nyní chce víc než
cokoliv jiného odkrýt svoji pravou identitu...
Hrají: Taylor Lautner, Lily Collins Alfred Molina, Sigourney Weaver
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Na říjen připravujeme:
Alois Nebel. Spy Kids 4: Stroj času 3D, Rodina je základ
státu, Johnny English se vrací Tři mušketýři 3D, Paranormal Activity 3, Bastardi II

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)
> smsna tel.: 733 636 060, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem představení
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem představení.

28. 9. 2011 ve 2000 hodin
(SR, thriller, 104 min, přístupný od 12 let)
Oliver je velmi uzavřený a nekomunikativní letový dispečer. Jediný „živý“ kontakt má se svou matkou, od

Dobřanské listy odeslány do tisku 5. 9. 2011

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

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2011/2012
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. S. BACHA DOBŘANY

Začátek zájmových kroužků od 14. 9. 2011. Přihlášky

Stromořadí 439, 334 41 Dobřany, IČO: 70834903

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
STŘEDISKO ZELENÝ ŠÍP DOBŘANY
pro: děti od 7 do 15 let

a platba u sekretářky pí Vítové, ZŠ 2. st., tel. 377 972 515.

obor hudební, výtvarný a taneční

kdy: chlapecký oddíl - Jan Smola „Taťka“,

Čtení pro 2. ročník - jen pokračující
Mgr. Urbancová
cena: 630,- Kč
kdy: 11:45 - 12:45 hodin
kde: I. stupeň ZŠ, den dle dohody

pobočky: Chlumčany a Štěnovice

tel. 603 868 328

ředitel: Jan Vozár (mobilní telefon:  737 807 966)

pondělí

kontakt: ZUŠ tel./fax: 377 972 943, 736 472 478

- mladší (7 – 11 let) od 16:00 do 17:00 hod.

e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz
www.zus-dobrany.cz

- starší (11 – 15 let) od 17:00 do 18:30 hod.

Keramika pro 3. - 9. ročník
Mgr. Šindelářová
cena: 1410,- Kč
kdy: úterý, 15:30 - 17:30 hodin
kde: II. stupeň ZŠ

hudební obor:

středa

klavír, klávesy (elektronické piano - keyboard), cem-

- mladší (7 – 11 let) od 16:00 do 17:00 hod.

balo, akordeon, housle, zobcové flétny (sopraninová,
sopránová, altová, tenorová, basová), příčná flétna,

- starší (11 – 15 let) od 17:00 do 18:30 hod.
kde: klubovna na Ostrově - u Žabáku

kytara, sólový zpěv, klarinet, hoboj, saxofon a dudy.

náplň:	možnost využití volného času pro děti, o let-

Florbal pro 3. - 5. ročník
Mgr. Kouřil
cena: 340,- Kč
kdy: čtvrtek, 16:00 - 17:00 hodin
kde: II. stupeň ZŠ

soubory:

u Úterského potoka, fyzický a duševní rozvoj

dětská lidová muzika „Vozembach“

dětí, poznávání přírody a manuální zručnost,

(mladší a starší žáci)

to vše hrou a systémem soutěží

Florbal pro 6. - 9. ročník
Bc. Hlaváč
cena: 340,- Kč
kdy: čtvrtek, 17:00 - 18:00 hodin
kde: II. stupeň ZŠ

výtvarný obor:

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY
ODDÍL DELFÍNI

malba, kresba, grafika, keramika

kdy: čtvrtek 16:00 - 17:00 hod.

dívčí oddíl - Věra Šístková „Šíša“,
tel. 604 470 501

ních prázdninách 14denní tábor v Trpístech

Florbal a zumba pro 6. - 9. ročník - děvčata
Mgr. Tomanová
cena: 500,- Kč
kdy: pondělí, 18:00 - 19:00 hodin
kde: II. stupeň ZŠ
Cvičení s hudbou pro 4. - 5. ročník
Mgr. Tomanová
cena: 630,- Kč
kdy: středa, 15:30 - 16:30 hodin
kde: II. stupeň ZŠ
Cvičení ženy
Mgr.Tomanová
cena: 870,- Kč
kdy: pondělí, čtvrtek, 19:00 - 20:00 hodin
Míčové hry pro 4. - 6. ročník
pí Vítová
cena: 660 Kč
kdy: pondělí, 15:30 - 16:30
Matematika - příprava na studium na SŠ
Mgr. Konšalová
cena: 800 Kč
kdy: dle domluvy

keltská hudební skupina „De Domhanigh“
(starší žáci)

kde: klubovna ve Spolkovém domě (bývalá kasárna)
taneční obor:

- U Trati 1014

taneční přípravka, základy lidového tance, základy

roční členský příspěvek: 350 Kč (pojištění, pomůcky,

klasického tance a scénický tanec

provoz klubovny apod.)
náplň:	výtvarné a sportovní aktivity, hry, soutěže,
letní tábor, pomoc při akcích ve městě, více-

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

denní akce, výlety apod.

vedoucí: Martin Sobotka
Hana Rathouská

Volnočasový klub Dominik

pro: děti ze 2. - 4. tříd

Klub s výtvarným zaměřením otevřený i pro nečleny

kdy: čtvrtek, 16:00 hodin

z řad dětí a mládeže.
kdy: každý sudý čtvrtek 16:00 - 18:00 hod.

vedoucí: Helena Dvořáková

kde: klubovna ve Spolkovém domě

Hana Rathouská
pro: děti z 5. - 6. tříd

Částečně se prolíná s činností oddílu Delfíni, 2x za rok

kdy: pátek, 16:00 hodin

dle zájmu výtvarný víkend pro veřejnost.
náplň: obrázky na sklo, korálkování, zdobení svíček

cena: 100 Kč na rok

apod.

MLADÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY STRÁŽCI

MYSLIVECKÝ KROUŽEK

vedoucí: Petr Mištera (tel. 607 611 541)

Vedoucí: Pavel Krákora (tel. 725 362 448)

Petr Štěpán (tel. 728 615 488)

Miroslav Flaišhanz (tel. 775 104 407)

pro: chlapce i dívky od 6 do 15 let

pro: děti bez omezení věku

kdy: pátek, 16:00 – 17:30 hodin

kdy: 1x měsíčně v klubovně + 1x vycházka

kde: klubovna na Ostrově

kde: klubovna ve Spolkovém domě (bývalá kasárna)

náplň:	poznávání přírody a života v přírodě zábav-

náplň: nauka o zvěři, psech, vycházky do přírody,

nou formou (hry, soutěže, výlety, tábornické

zásady pobytu v přírodě, sázení stromků, v zi-

dovednosti...), 15denní letní tábor v Polánce
u Nepomuka

mě přikrmování, apod.
1. informační schůzka: 15. 9. 2011 v 16:00 hod.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2011/2012
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUDULÍNEK

Mimiklub – dopolední herna (bude upřesněno v září)

Uzávěrka přihlášek: 23. 9. 2011

Aktivity o. s. BUDULÍNEK provozující MATEŘSKÉ CENTRUM

pro: děti do 1,5 roku s rodiči

Začátek kurzů: v týdnu od 10. října 2011

Provoz pro období září - prosinec 2011 zahájíme v pondělí

Pískání pro zdraví (bude upřesněno v září )

Cena kurzu podle počtu přihlášených zájemců.

12. září a ukončíme 16. prosince 2011 (provoz je

pro: děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů

Angličtina začátečníci a různě pokročilí: při naplnění

přerušen o státních svátcích a podzimních prázdninách

kde: herna MC

kurzu vychází většinou na 2 800,- Kč (93,- Kč za 90

v Dobřanech pro období září - prosinec 2011.

min výuky). Angličtina konverzace a firemní konver-

26. - 27. října 2011).

Cvičení Batolat – bude upřesněno v září

Hravá angličtina

zace je vyučována v malých skupinách, to zname-

pro: děti ve věku 3 – 5 let lez rodičů

ná, že cena je o něco vyšší a odvíjí se podle počtu

kde: herna MC

uchazečů.

Cvičení s Budulínkem

kdy: každý čtvrtek, 16:00 - 17:00 hodin

pro: děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči

cena: 390 Kč

kde: tělocvična ZŠ – I. stupeň

přihlášky a informace M. Kofroňová, tel. 723 852 362

KULTURNÍ KALENDÁŘ  2011
12. září 2011 / 18:00 hodin / kostel sv. Mikuláše

kdy: čtvrtek, 15:30 - 16:25 hodin
cena: 390 Kč

Výtvarné dílny – pořádáme výtvarné díly pro děti

přihlášky a informace: Z. Peksová, tel. 728 860 810

i dospělé. Aktuální informace na webu, ve vývěsce,
infomailem a v Dobřanských listech.

Cvičení s Liškou

19. HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
15. září - 30. října 2011 / Dobřanská galerie
MEDVÍDEK JE KAMARÁD

pro: děti ve věku 3,5 – 5 let bez rodičů

Všechny aktuální informace o aktivitách MC můžete

kde: tělocvična ZŠ – I. stupeň

získat na webu www.mcbudulinek.wz.cz, ve vývěsce

17. září 2011

kdy: středa, 16:00 - 17:00 hodin

- Vančurova ulice (u sběrného dvora), e-mailu

DOBŘANSKÁ „50“, POHÁDKOVÝ LES

cena: 420 Kč

mcbudulinek.info@centrum.cz, Dobřanských listech

přihlášky a informace: J. Umnerová, tel. 604 899 418

a na tel. č. 604 899 418 - Jarka Umnerová.

Cvičení pro předškoláky

Hernu MC Budulínek naleznete v areálu bývalých

pro: děti ve věku 5 – 7 let bez rodičů

kasáren, ulice U Trati 1014.

24. září 2011 / Náměstí T.G.M.
1. DOBŘANSKÝ BEERFEST

kdy: čtvrtek, 16:30 - 17:25 hodin

24. září 2011 / Vodní Újezd
POUŤ SV. VÁCLAVA

kde: tělocvična ZŠ – I. stupeň
Těšíme se na Vaši návštěvu!!! Lektorky MC

cena: 420 Kč

15. října 2011 / 14:00 hodin / louka u starého mostu

přihlášky a informace: V. Duchková, tel. 776 124 174

DRAKIÁDA

Tanečky

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOBŘANY
Výuka anglického jazyka

28. října 2011 / 17:45 hodin / sraz na nádraží

pro: děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů

Městské kulturní středisko i v letošním roce připra-

VEČER SE SVĚTÝLKY - LAMPIONOVÝ PRŮVOD

kde: herna MC, mladší děti po individuální dohodě

vuje výuku anglického jazyka pro veřejnost i firmy od

kdy: středa, 16:00 - 17:00 hodin

října do května.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ

cena: 420 Kč
přihlášky a informace: J. Umnerová, tel. 604 899 418

3. - 6. listopadu 2011 / Káčko

Kurzy jsou otevírány podle zájmu a počtu uchazečů
v jednotlivých skupinách (min. 8 - 10 osob/kurz).

27. listopadu 2011 / 17:00 hodin

Vyučuje se 1x týdně 90 minut po dobu 30 týdnů.

1. ADVENTNÍ PODVEČER

pro: děti ve věku 1,5 – 2,5 let s rodiči

Školní rok 2011/12:

3. prosince 2011 / 9:00 hodin / Náměstí T.G.M.

kde: herna MC

Angličtina začátečníci, pokročilí I, pokročilí II, konver-

MIKULÁŠSKÝ JARMARK

kdy: středa, 9:00 - 11:00 hodin

zace, firemní konverzace.

cena: 35Kč/vstup nebo předpl. 300 Kč/10 vstupů

Jsme schopni zajistit i výuku dalších jazyků, pokud se

4. prosince 2011

informace a přihlášky: V. Nová, tel. 737 286 481

přihlásí alespoň 8 - 10 osob, aby mohl být kurz otevřen.

SLET MIKULÁŠŮ, ČERTŮ A ANDĚLŮ

Klub Lištičky

Příjem přihlášek a další informace:

4., 11., 18.  a 25. prosince 2011 / 17:00 hodin

– odpolední herna s programem

Městské kulturní a informační středisko

ADVENTNÍ PODVEČERY

pro: děti ve věku 2,5 – 4 let s rodiči

Náměstí T. G. M. 5, 334 41 Dobřany

kde: herna MC

Ing. Jaroslava Marková

1. 1. 2012

kdy: úterý, 16:00 - 18:00 hodin

Tel.: +420 377 972 725, Mob.: +420 606 623 124 ,

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH

cena: 35Kč/vstup nebo předpl. 300 Kč/10 vstupů

sms ve tvaru: příjmení mezera typ kurzu

Klub Budulínek
– dopolední herna s krátkým programem

informace a přihlášky: L. Korotvičková, tel. 724 352 063
(min. pro otevření klubu jsou 4 děti)

(např. novakova AJ zač)
e-mail: ic@dobrany.cz

1. 1. 2012 / 18:00 hodin / Náměstí T.G.M.
OHŇOSTROJ

