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zdarma do všech domácností

1. DOBŘANSKÝ BEERFEST

Foto: Petr Šístek

PODČÁRNÍK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
zatím poslední redakční rada přinesla velmi potěšlivé zprávy. Jsem rád, že
můžeme facebookový stín našich novin označit za dospělý. Stránky žijí, objevuje se na nich dost materiálů, nabírají fanoušky. Dokonce jsme mohli uzavřít naši
soutěž o jubilejního fanouška.
Nebyl to přímo ten stý, ani by to nebylo správné, stým fanouškem je pan
starosta☺ Losovali jsme mezi stým a sto desátým. Trochu nám zatrnulo, když
jsem se spletl v počtech a prohlásil jsem za vítěze dceru jednoho z přítomných
kolegů. Ne že bych slečně nepřál další výhru, i když jich už má požehnaně, ale
rodiny redaktorů by z podobných soutěží neměly těžit.
Od našich aktivit na internetu si slibujeme lepší kontakt s vámi, pomáhají nám
lépe hledat témata, která lidi zajímají. Můžeme nabízet více fotografií z akcí
levnějším způsobem, než je tisk. Zkrátka to není samoúčelné.
Za druhé zazněl návrh zrušit žánr podčárníku. Informace o zákulisí redakční
rady či rozšiřující komentáře k tématům čísla se dají vtělit jinak. Sloupkaření má
asi i své kouzlo, ale je to především pravidelná povinnost, ze které není úniku.
Autor si připadá jako běžec ve štafetě, který před koncem svého úseku už vidí

ruku, do níž předá kolík, už je u ní… A ejhle ruka zmizela, zbývá sebrat síly
a vyhlížet a vyhlížet metu, ke které se už sakra měl trmácet někdo jiný.
Diváci u trati jsou navíc nedůtkliví a soustředěně - i za pomoci zpomalených
záběrů – číhají na každé klopýtnutí, na sebemenší škobrtnutí, na lehkou ztrátu rytmu
či technické kvality běhu. Co už vůbec divák nesnese, je nadsázka či zlehčování.
Jakmile si pobaveně poskočíte, už slyšíte: „Koukej makat, ulejváku!“ V publiku je
i opačná skupina, vyčítá vám, že zábavy je málo, že by to chtělo i kotrmelce.
Už vůbec je zapovězeno dotknout se odporných lidských vlastností, jakmile
běžíte v protisměru, je zle: „Ty, ty, ty, uličníku!“ Leckdo si vše zásadně vyloží
nejhorším možným způsobem.
Pokud občas zazní slaboučký potlesk, vůbec mu nevěříte. Soucit? Ironie?
Nejhorší nebezpečí ale číhá ve vlastní hlavě, děsíte se okamžiku, kdy byste
se sám sebe zeptal: „Proč běžíš, truhlíku?“ Dobře se přeci mají jen ti, co nic
nedělají, nic nezkazí a jsou chváleni...
„Ukončeme ten závod!“ Tahle úlevná zpráva zazněla na poslední redakční radě,
jen jsme zatím nerozhodli, čím „editorial“ nahradíme. Pošlete nám své nápady,
volejte, pište, zastavujte mne a ostatní redaktory na ulici...
Martin Sobotka

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

ZPRÁVY Z RADNICE
NOVÉ KONTEJNERY PRO MĚSTO
A KONTEJNEROVÉ STÁNÍ V ULICI HUSOVA

Město Dobřany patří dlouhodobě mezi nejlepší obce a města Plzeňského
kraje v třídění či odděleném shromažďování odpadů. Od dubna letošního
roku jsou instalovány na základě podpory jediné autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. nové kontejnery na papír, plasty a barevné sklo
(zelené kontejnery). Kontejnery poskytla společnost EKO-KOM, a. s městu
Dobřany zcela zdarma na základě smlouvy u výpůjčce s tím, že postupně
přejdou do majetku města Dobřany. Byla zřízena dvě nová kontejnerová
stání, a to v chatové lokalitě Měsíční stráň a v nové lokalitě pro bydlení
v nově vytvořené ulici Bronzová. Město Dobřany má celkem 128 nových
kontejnerů na papír, plasty a barevné sklo a spolu s ostatními kontejnery
v majetku města (převážně na bílé sklo) jich na území města Dobřany a obcí
Šlovice a Vodní Újezd máme celkem 173. Díky nově umístěným kontejnerům město ušetří ročně necelých sto tisíc korun za jejich pronájem, který
hradí majitel (svozová společnost).

spotřební elektroniku (kuchyňské spotřebiče či např. rádia, videopřehrávače) nebo dětské hračky na elektrický proud či na baterie. Budou v něm ale
umístěny i ostatní kontejnery na vytříděné druhy odpadů (papír, sklo a plast).
Kontejnerové stání má zpevněnou plochu a je ohraničeno betonovou zídkou. Je tedy uzavřené, lépe přístupné, zlepšil se i estetický vzhled. Pro třídící veřejnost, které je naprostá většina, je nové kontejnerové stání vybaveno
zmiňovaným stacionárním kontejnerem na elektroodpad, třemi kontejnery na
vytříděný plast, dvěma kontejnery na vytříděný papír, jedním kontejnerem na
vytříděné barevné sklo a jedním kontejnerem na vytříděné bílé (čiré) sklo.
Realizace projektu byla podpořena finančním darem ve výši 40 000 Kč,
který městu Dobřany poskytl Fond ASEKOL, jenž je zřízen provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení, společností ASEKOL, s. r. o. Ta městu poskytla rovněž
zdarma zmiňovaný kontejner na elektroodpad (druhý takovýto kontejner je
v ulici Loudů). Právě v ulici Loudů město Dobřany plánuje rekonstrukci
dalšího podobného kontejnerového stání.
Díky podpoře obou zmiňovaných společností se o další stupeň zlepšil
systém infrastruktury pro oddělený sběr odpadů a obalů, které jsou dále
využívány jako cenné suroviny pro výrobu nových výrobků. Město Dobřany děkuje všem, kteří pravidelně odpady třídí. Pomáhají tím primárně
životnímu prostředí, a to nejenom v našem městě. Třiďte odpad, má to rozhodně smysl! Díky moc.
Marek Sýkora, starosta města

1. POUŤ NA KAMÍNKU
v sobotu 8. 10. 2011
Program:
8.00 Za ptactvem v parku

(ornitologická procházka, sraz u kaple)

10.00 Za stromy v parku

(dendrologická procházka, sraz u kaple)

13.00 Dětská pouť na Kamínku

(různá herní a soutěžní stanoviště pro malé a menší děti)

15.00 Hudba na Kamínku

Město Dobřany se postupně snaží zlepšit podmínky pro vhodná kontejnerová stání na oddělený sběr odpadů, poslední z nich bylo vybudováno
v Husově ulici. Původně zde stály kontejnery pouze na asfaltové ploše
komunikace, byl na ně nepěkný pohled a přístup k nim často komplikovala
zaparkovaná auta. Umístění kontejnerů tedy nebylo vhodné, nebyl k nim
zajištěn dobrý přístup nejen pro veřejnost, ale i pro jejich samotný provoz
(pravidelný vývoz). Jelikož se Husova ulice nachází v nejfrekventovanější
části města - panelovém sídlišti Pančava, kde žije nejvíce obyvatel, bylo
nutné na novou plochu umístit co nejvíce nádob pro třídění odpadů.
Toto kontejnerové stání je primárně určeno pro jeden ze dvou ve městě
nově umístěných speciálních plechových (oranžových) kontejnerů na tzv.
„elektroodpad“, tedy vyřazené elektrické a elektronické zařízení a vybavení v
domácnostech, např. pro počítače, klávesnice, menší televizory či monitory,
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(koncert Velké dětské lidové muziky Vozembach
ze ZUŠ J.S.Bacha, u kaple)
Odpoledne bude zajištěno stánkové komerční občerstvení.

Akce je finančně podpořena městem Dobřany.
Při pouti bude uvedena do provozu přírodní učebna
podpořená z Grantu Města Dobřany
a realizovaná Mgr. Vendulou Urbancovou.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují
tyto dobřanské organizace, instituce a uskupení:
Město Dobřany
O.s. Budulínek, MS (myslivci), ČSOP (ochránci přírody), Junák,
MěKS, Pionýr, ZŠ, ZUŠ, historická skupina, indiánská kultura...

ZPRÁVY Z RADNICE
O PARCELÁCH S CHLADNOU HLAVOU

Na posledním zastupitelstvu skončil definitivně jeden z méně hezkých
příběhů z dějin dobřanské samosprávy. Díky tomu, že je daný obchod
dokončený, můžeme o něm mluvit zcela bez obalu. Doteď hrozilo, že
cokoliv řekneme, má návodný charakter, může to hospodářsky poškodit
město a nám za to mohlo hrozit trestní stíhání.

Pozadí smlouvy

Připomeňme si příběh velmi stručně. Předminulé zastupitelstvo se hojně
zabývalo získáváním tzv. rozvojových lokalit. Lidově řečeno nakupovalo
pozemky pro nový budoucí rozvoj města, které plánovalo např. předělat
na parcely, a ty pak nabízet občanům. Když došlo na zjišťování vlastníků
v jedné takové oblasti, zjistilo se, že je v držení dvou úředníků města.
Původně to tehdejší starosta vzal jako velký podraz a chtěl to řešit propouštěním, nakonec se dohodl na jiném řešení. Úředníci prodají pozemky
pod cenou. Padesát korun za metr a navíc dostanou dvě parcely pro vlastní
výstavbu. Takže vzhledem k velké výměře v podstatě zaplatí pokutu ve
výši mezi 3 až 20 milióny korun. Záleží na čase, kdy cenu pozemků posuzujeme.
Hodně tedy vydělalo město, o dost méně úředníci a hodně prodělal prapůvodní vlastník.

Proč jsme byli proti

Jakkoliv byla smlouva pro město „zlatý důl“, našli jsme se tací, kteří
byli proti. Nevím, jak u ostatních stran, ale u tria „mladých“ to bylo jednoznačně proto, že smlouva měla škodlivý charakter.
Za prvé byla nelogická a ve své podstatě nemravná. Buď se úředníci
ničím neprovinili a v takovém případě je nespravedlivé nutit je do prodělečného obchodu (i skrytým) vyhrožováním vyhazovem, nebo se provinili,
pak je nemravné se s nimi o „lup“ dělit a zároveň jednou provždy odsunout
možnost vyvození odpovědnosti.
Za druhé, po technické stránce měla smlouva také vážnou vadu. Platba
za pozemky byla ve dvou fázích. Okamžitě se zaplatila ona symbolická
hodnota, u následného darování parcel chyběla lhůta, dokdy si úředníci
musejí vybrat. Taková právní nejistota je přinejmenším nezdravá. Ještě do
minulé středy mohli úředníci smlouvu odvolat, pokud by chtěli na pozemcích skutečně hodně vydělat. Město tuto možnost nemělo, bylo by to trestné, což vysvětlíme později.
Mrzí nás, že jsme v roce 2006 nedokázali svými argumenty přesvědčit
většinu zastupitelů, aby na takový obchod nepřistoupili.

Doufám, že bychom se obhájili, ale jisté to není. Je za to trest odnětí
svobody na 2 – 8 let.

Ruská ruleta pomstu nepřinese

Svatý zápal, manipulativní techniky, patos, filozofování jako u kavárenských intelektuálů i aktivní publikum. Tak vypadalo jednání minulého
zastupitelstva. Co si o tom máme myslet?
Opravdu chtěli naši ctění oponenti připravit město o tak velký majetek?
Snad ne, snad si jen vysnili řešení, které neexistuje, o to tvrději za ním
šli.
I kdybychom měli geniálního advokáta, je šance na uspokojivé řešení
pro město malá. Taková ruská ruleta se dvěma revolvery, kdy je z dvanácti
možných nabito jedenáct patron.
Můžeme si takhle zahrávat s městským - tedy Vaším - majetkem? Když
je výhra 2 milióny, ale prohra klidně i 30 miliónů?

Rok 2020 – třetí kolo

Jelikož se na náš účet na zastupitelstvu velmi sprostě spekulovalo,
zaspekulujeme si i my.
Představte si, že by opozice hlasování vyhrála. Město by za čas přišlo
o své peníze, škody by narostly o soudní výlohy, úroky a podobně. Následoval by soud.
Soudce: „Škoda, kterou jste městu způsobili, činí v konečném důsledku 30 milionů korun. Máte něco na svou obhajobu, proč jste se pozemků
vzdali?“
Obžalovaný: „No, my jsme mysleli, že tím umožníme potrestání nekalosti těch úředníků.“
Soudce: „Tím, že zařídíte, aby z toho sporného obchodu měli desetkrát
větší zisk?“
Obžalovaný: „No, když my jsme mysleli…“
Marek Sýkora, Martin Sobotka
zastupitelé Mladých za Dobřany

Kostlivec po pěti letech vyrazil na vycházku

Jak moc jsme měli pravdu před pěti lety, se ukázalo letos. Hrozivá past
smlouvy na nás dopadla ve chvíli, kdy si úředníci vybrali parcely. Zdánlivě
jsme měli šanci zvrátit tehdejší prohru, ale tak to vypadá pouze pohledem
z pavlače či přes půllitr.
Město nemůže plnit jen polovinu smluv, které uzavře, to by bylo jednoznačně a prokazatelně nemorální. Představte si, že s někým měníte auta,
dáte mu nového mercedesa, on vám má dát 20 000 a svou starou škodovku.
Peníze vám dá, mercedesa si vezme a škodovku si nechá. Takhle se chová
šíbr, ne radnice!
Poměry hodnot z daného příkladu s auty přibližně odpovídají poměrům
hodnot pozemků.
Jedině snad zrušit smlouvu celou, vrátit mercedes, vzít si zpátky peníze. Ovšem to by bylo proti právu a přinejmenším vedení radnice by čelilo trestnímu stíhání. Uvědomte si, že škoda způsobená městu zrušením
smlouvy by byla přinejmenším PATNÁCT MILIONŮ korun.
Podle závazného názoru Nejvyššího soudu ČR stačí v takovém případě
nedbalost. Nemusíte mít ani haléř do vlastní kapsy, nemusíte mít úmysl
poškodit město, přesto se dopustíte trestného činu podle § 255 trestního
zákoníku.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
ZÁKAZNICKÉHO CENTRA DOBŘANY
Náměstí T. G. M. 282, 334 41 Dobřany
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

12.30 – 17.00
9.00 – 16.00
9.00 – 12.00

www.triumfa.cz
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CO SE DĚJE
SE SPRÁVCEM SAMOTÁŘEM

(sob) Z několika důvodů, které jsem nečekal, není původně plánovaný
obyčejný rozhovor možný. Místo i atmosféra jeho vzniku přímo diktují
jinou, výstižnější formu.
Jaroslavu Fraňkovi je asi souzená péče o kvalitní vodu, dříve byl sládkem
v největším i nejmenším pivovaru, dnes má na starost největší koupací biotop. Sám to tak nevnímá: „Ne, žádnou podobnost nevidím.“
Na svatého Václava ho najdu, kde jinde, než ve službě. I když to na něm
na první pohled nepoznáte, koupalištěm žije. „Měl jsem naplánovanou práci, chtěli jsme se synovcem, on je kytičkář, zajet do tůní na kytky, kterými
bychom doplnili laguny.“
I proto rozhovor začíná postesknutím. „Voda má dvacet stupňů… Fakt,
ráno jsem to měřil.“ Tomu se těžko věří, vždyť průměrná teplota vzhledem
k chladnějším ránům nemůže být tak vysoko. „Tak se podívej,“ ukazuje po
chvíli teploměr, který vytáhl z biotopu. A skutečně je na něm 19,9 stupňů.
„To víš, v těch lagunách se to prohřeje.“

Nepřipadáte si tu jako správce majáku?
Vzhledem k teplotě chodí málo lidí, asi mají strach ze vstupného. Nevím,
asi budete muset příště mimo hlavní sezónu dát nižší vstup, vždyť je to
škoda, že je tu tak prázdno.
No ale kdybyste tušil, jaká bude v létě zima, předpokládal byste
tolik lidí?
Tak celkově mě to překvapilo, chodilo hodně lidí. Zdálo se, že více cizích
než dobřanských. Ekonomika asi taky vychází dobře, ne?
Návštěvnost
Počty lidí
Tržby vstupné

Červenec

Srpen

Září

Celkem

5527

10391

1290

17208

278045

369110

40000

687155

Předběžné hospodářské výsledky sezóny na biotopu (kratší o jeden měsíc)

jali jednomu inženýrovi, jeho paní zrušila letos moře, že bude radši jezdit
sem.“
Viděl jsem tu párkrát ředitele Techmánie a další významné Plzeňany, nezdálo se vám taky, že jsou tu hlavně Plzeňáci?
Vypadá to tak, ale taky neznám všechny lidi z bytovek a nových domů.
Je to trochu škoda, je to hlavně pro místní. Ale ty už jsi to jednou v těch
novinách psal. Lidi chtěli kino a nechodí do něj. Lidi chtěli koupaliště…
Z Přeštic je tu taky hodně lidí a měli jsme tu i fotbalisty Viktorky. Opakovaně tu byl Fillo a ten brankář, takže je to asi dobrý, jinak by se sem
nevraceli.
Nejde se pořád jen chválit. Co byste vylepšil?
Je málo stojanů na kola. Někdy je z pokladny špatný výhled a děsně mě
dráždí ten kačírek. Že ho tam házejí děti, chápu, ale proč i dospělí? Někde
vylézá drenáž, řada takových drobností. Hlavně se ale musí řešit jinak parkování, když byl nával, nebylo auta kam dávat.
No, z technického hlediska byla nehezká ta kaluž kvůli špatnému
odvodnění, na tu jste zapomněl?
To už je domluvené, to je hotová věc.
Na stánek si mi stěžovalo taky hodně lidí, špinavé stoly, nevysypané
koše, dlouhé čekání…
To je kapitola sama o sobě ten stánek. Nájem platí, je to jejich kšeft, ale to
si lidi a hlavně ti pomlouvači řeknou, ani pivo si tam nedáš… Přitom když
tam byla přímo rodina majitele, bylo to fajn.
Voda nikdy nebyla cítit, ale zpočátku byla neprůhledná, pak najednou bylo vidět až na dno v největší hloubce. Čím to?
Asi si to potřebovalo sednout, udělala se řada opatření. Ze dne na den
to najednou bylo úplně průzračné. Minulý týden jsem tu měl svaz biotopů,
byli tu lidi z Austrálie, Francie, Švédska a bůhví odkud. Ten Čech, co je
prováděl, se zajímal o laboratorní rozbory vody z hygieny. Tak jsem jim je
ukázal a všichni se divili, že jsou tak dobré na to, že začínáme. Hlavně to
pH. Ve světě to letí a hlavně v té Austrálii, tam si váží pitné vody a hodně
tyhle biotopy prosazují.
Tak, teď už zbývá se jen převléci do plavek. Děkuji za rozhovor.
A ne že mi budeš nadávat, když ti bude zima.

Jistě, kdyby bylo otevřeno i v červnu, vydělali bychom si i na poměrnou část investice. Ale …
Odpověď na tuto otázku nedokončíme, přichází nás přerušit Václav
z Plzně, který si právě zaplaval, a aniž by to tušil, navazuje plynule na předchozí Fraňkova slova.
Václav: „To bylo super, včera jsem byl v Plzni v řece, to se nedá srovnat,
tady je to teplejší a čistější, ale je divné, že tu nejsou lidi.“
Franěk: „Čekají, až bude třicet stupňů.“
Václav:. „Já sem jezdím každou neděli za tátou a vždycky se vykoupu,
být místní, jsem tu každý den. Dělám správce zimáku a saunu jsme prona-
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„Zákazů tu můžeš mít, kolik chceš, Češi je poslouchat nebudou. V Německu
by jim správce napařil pokutu, tady se ti vysmějou.“

ROZHOVOR S JANOU BULTASOVOU
Jak jste se již mohli dočíst v předchozích číslech Dobřanských listů či
zjistit při sledování dění v našem městě, proběhla v letních prázdninových
měsících zásadní rekonstrukce varny ve školní jídelně. Článek v zářijovém
čísle přinesl poměrně přesný popis jejího nového vybavení a zařízení, v dnešním rozhovoru Vám nabízíme náhled na období rekonstrukce
z pohledu těch, kteří ji prožívali na „vlastní kůži“. S vedoucí školní jídelny, paní Janou Bultasovou, si povídala Pavla Adamcová.

...a téměř okamžitě se s počátkem nového školního roku rozběhl plný
provoz s velkým množstvím strávníků. Jak se nová kuchyně osvědčila?
Myslím si, že tato nová technologie je samozřejmě krok dopředu. Záleží
jen na nás, v jakém časovém intervalu se naučíme ji používat. Proto touto
cestou prosím naše strávníky, aby s námi měli trpělivost.
Nezbývá, než popřát, ať se daří a s novými zařízeními se stále lépe
vaří☺ a ať všichni Vaši strávníci si nad talíři spokojeně pomlaskávají….Děkuji za rozhovor.

Takhle to vypadalo na začátku rekonstrukce
Jak dlouho probíhaly přípravy a poté vlastní rekonstrukce? Co tohle
– jistě náročné - období znamenalo pro Vás a ostatní zaměstnance
jídelny?

Současný stav kuchyně

Na začátku jsem dostala podnět od pana ředitele, ať zjistím cenové
nabídky na stálé vybavení, což znamenalo na elektrické pánve, kotle,
konvektomat a robot. Tuto nabídku jsem předala panu řediteli v září 2010
a ten ji předložil školské radě.
Pan Milota (MÚ Dobřany) oslovil další firmy a sled událostí se rozběhl.
Oslovená firma zpracovala nabídkový projekt a město Dobřany vypsalo výběrové řízení. Vítězi byla zadaná zakázka. Koncem dubna 2011 se
rozjela výroba nových strojů a vlastní rekonstrukce začala 29. 7. 2011.
Vybraná firma na výměnu a příslušné stavební práce měla pouhý měsíc.
Musím říct, že pracovali od rána do večera.
Toto období přestavby pro mne bylo časově náročné. Všechny mé
osobní plány s rodinou se podřizovaly jídelně. Děvčata měla dovolenou
a nastoupila do práce až na úklid před slavnostním otevřením.
Jakých zásadních změn a inovací se kuchyně dočkala a kdo byl jejich
autorem?
Autorem této přestavby je plzeňská firma Fypogastro. Ze staré kuchyně se stala moderní, a to nejen designem, ale hlavně varnou technologií.
Původních asi deset strojů bylo vystřídáno šesti multifunkčními zařízeními, která dokážou kvalitně zpracovat suroviny, ušetřit energie.
Ke konci prázdnin, přesně 31. srpna, nastal tedy den „D“, kdy se
rekonstrukce dobrala svého konce a jídelna byla slavnostně znovuotevřena. Jaký to byl pocit? Nejspíš směs úlevy, že už je to za Vámi, a zároveň radosti z nového moderního pracoviště...
Ptáte se na pocity? S odstupem času nevím. Chaos, strach, jestli budeme umět stroje obsluhovat. Samozřejmě i úleva.
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KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

ZANNONER Paola: Dance!
Strhující román o tanci, lásce a dospívání.
Dvanáctiletá Robin nesnáší holčičí svět, vyrůstá sama
s tátou a dědou a má za kamarády jen kluky, se kterými
poslouchá a tančí hip-hop. Je tak dobrá, že ji táta zapíše
do taneční školy, kde pozná introvertního slušňáka Guida, který chodí na balet. Každý je úplně jiný, ale mají
společnou vášeň: tanec a právě skrze něj se sblíží...

60 zabijáků podle Steva Backshalla
Prožijte se Stevem jeho dosud nejodvážnější dobrodružství! Steve a jeho filmový štáb se vydali na jedinečnou cestu kolem světa napříč šesti kontinenty, aby vyhledali šedesát fantastických stvoření, která mají jedno společné:
jsou smrtelně nebezpečná.
JANOUCHOVÁ Kateřina: Jak jsem přišel na svět
Jak se rozhodne, jestli bude miminko chlapeček nebo
holčička? Tahle knížka vypráví o cestě na svět – o cestě, kterou prošly všechny děti, ale žádné z nich si to
nepamatuje...Teď si o tom dobrodružství můžete přečíst. Je to příběh tak poutavý, že je napínavější než
většina pohádek.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

BRONTË Emily: Na Větrné hůrce
Dramatický román se odehrává v tajuplném prostředí samoty uprostřed mokřin, kam příchází nový nájemce, aby nečekaně prožil strašidelné noční dobrodružství a začal pátrat po osudech nevlídných a drsných obyvatel usedlosti.
FAIRSTEIN Linda: Mrtvý dům
Zavražděna je profesorka Lola Dakotová. V prstech
mrtvé je nalezen pramínek vlasů a v kapse jejího kabátu
útržek papíru s nápisem „Mrtvý dům“. Pátrání přivádí
žalobkyni okresní prokuratury Cooperovou a detektiva
Chapmana na univerzitní půdu. Mohl by být pachatelem
některý z kolegů Loly, který žárlil na její vědecké úspěchy? Proč v pracovně zavražděné visí fotografie studentky, která před osmi měsíci zmizela?

Převzato z:

DOBŘANY USPOŘÁDALY TURNAJ
V OBŘÍM ČLOVĚČE, NEZLOB SE

V Dobřanech hrály děti obří „Člověče, nezlob se“. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se uskutečnil nevšední turnaj žáků třetí třídy místní základní školy. Na hrací ploše o velikosti 5x5 metrů nahradili figurky
sami žáci. Turnaj proběhl v rámci Týdne knihoven a pořádala ho Městská
knihovna Dobřany.
Do hry se zapojilo celkem šest družstev. V každém družstvu byli čtyři
hráči a jeden nehrající kapitán, který házel kostkou a posouval figurkami.
Hra se sice řídila pravidly klasické hry „Člověče, nezlob se“, avšak herní
pole v Dobřanech bylo navíc obohaceno o šest políček, která obsahovala
různé úkoly. Děti tak v rámci hry plnily různé fyzické nebo vědomostní
úkoly, které si vylosovaly z připravených kartiček.
Týden knihoven se letos koná od 3. října do 9. října. Městská knihovna Dobřany připravuje v tomto období i další akce pro širokou veřejnost,
například registraci nových čtenářů zdarma, amnestii dlužníků nebo individuální výuku základy práce s počítačem. Dále se uskuteční velká čtenářská
soutěž „Etiketa“ a v oddělení pro dospělé 4. října rukodělná dílna pro veřejnost Papírový pedig. V oddělení pro děti se pak 6. října uskuteční zábavné
odpoledne pro veřejnost s názvem Hrajeme stolní hry.

HLADKÝ Jakub: Hana Maciuchová
První biografická publikace mapující pracovní a životní cestu jedné z nejoblíbenějších českých hereček současnosti. Jen málokdo ví, že paní Hana
chtěla původně studovat cizí jazyky nebo medicínu. Jaká náhoda ji zavedla
na DAMU?

Městské kulturní středisko Dobřany
a Pionýrská skupina Delfíni vás srdečně zvou na

VEER SE SVTÝLKY
LAMPIONOVÝ PRVOD
Sraz v pátek 28. října 2011 v 17:45 hodin
na nádraží v Dobřanech.
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Děti hrály Člověče, nezlob se na náměstí v Dobřanech
Foto a text (původně zvuk): David Havlena

KULTURA
TRADICE V TERÉNU

9. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU

OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Soutěžní přehlídka sportovních, adrenalinových,
dobrodružných, extrémních a cestopisných filmů.

3. - 6. listopadu 2011
3. 11. 2011 v 18:00 hodin - pro veřejnost
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ za přítomnosti čestného hosta Richarda Konkolského (USA - ČR) - legendy českého mořeplavectví.
Vystoupení ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, projekce ukázek filmů.
3. 11. 2011 ve 20:00 hodin
TROU DE FER - ŽELEZNÁ DIERA / TROU DE FER - ŽELEZNÁ DÍRA
HUBER BROTHERS / BRATŘI HUBEROVI
CHIMAREA
SOUTH SAFARI 2010 - NIGHT DIVE

Deštivé počasí v sobotu ráno před zahájením tradičního pochodu Dobřanská padesátka a Pohádkový les nadělalo vrásky všem pořadatelům
a ještě několik hodin to na startu vypadalo, že se budou muset vydat na
pochod sami. Pak se ovšem příroda smilovala, rozsvítila oblohu a první
turisté začali startovat z terasy hotelu Modrá hvězda. Vše bylo náležitě
připraveno a zbývalo jen se zorientovat v terénu, překonat vybrané počty
kilometrů a vrátit se zpátky na stejné místo do cíle pro odměny nebo i pro
chléb se sádlem. Pohádkový les byl jako obvykle nejvíce obsazen, o čemž
svědčí 327 dětí a 276 dospělých osob je doprovázejících. Pěší trasy byly
letos slabší: na 15 km se vydalo 37 turistů, 22 km si vybral jen jeden člověk
a 33 km absolvoval jen odvážný p. Havránek. Trasa 42 km byla zřejmě nad
síly všech, nešel ji nikdo. Na zdolání cyklotras se vyšvihli do sedel pánové
a dámy v následujícím počtu: na 50 km pro silniční kola 10 osob, na 80 km
2, na 100 km 11 osob. 30 km pro horská kola si vybrali 3 cyklisté, 50 km
46 osob a 70 km 4 cyklisté. Sečteno a podtrženo, letošního ročníku Dobřanské „50“ a Pohádkového lesa se zúčastnilo celkem 737 osob.
Organizátoři děkují hotelu Modrá hvězda za poskytnutí zázemí, Dobřanskému pekařství a řeznictví pí Opatové za naturální sponzorské dary. Již
dnes se těšíme na další ročník.
Za dobřanské turisty ing. Jaroslava Marková

4. 11. 2011 v 18:00 hodin
NOVÝ ZÉLAND - RÁJ NA KONCI SVĚTA (Jakub Kasl - beseda)

4. 11. 2011 ve 20:00 hodin
GREENLAND 08 - INTO THE ICE / GRÓNSKO 08 - K LEDU
INSOMNIA
PSYCHE: DUSK TILL DAWN
NÁVRAT SEVERSKÝCH ŠAMANŮ

5. 11. 2011 v 18:00 hodin
TATRAS WILD RIDE
PSYCHE: BLEED IN HELL
AZORY POD HLADINOU / THE AZOR ISLANDS UNDER THE
SURFACE
TOUR DE LABE HANDICAP

5. 11. 2011 ve 20:00 hodin
PSYCHE: HOLLOW CAVES / PSYCHE: DUTÁ JESKYNĚ
SKOKY VÍRY
ADRENALIN CUP 2011
WILD KAMCHATKA / DIVOKÁ KAMČATKA

6. 11. 2011 v 18:00 hodin
THE SWISS MACHINE
ŘEKA DIVOKÝCH KONÍ / THE RIVER OF WILD HORSES
SNOWPORNING THE 10TH MOVIE

UPOZORNĚNÍ

6. 11. 2011 ve 20:00 hodin
ROZŘEZANÁ U-RAMPA
BARMANIA
EYE TRIP

Vstupné: 50 Kč / blok

Rezervované vstupenky na travesti show TECHTLE
MECHTLE 1. února 2012 si vyzvedněte nejpozději
15. listopadu 2011. Po tomto datu budou vstupenky
uvolněny k dalšímu prodeji.
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KULTURA / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Dobřanská galerie

Městské kulturní a informační středisko Dobřany, Náměstí T.G. M. 5

Medvídek je kamarád

Výstava plyšových medvědů od 1. republiky do současnosti
Soukromá sbírka

15. září - 30. října 2011
pondělí – pátek

Otevřeno:
9:00 – 12:15

13:00 – 16:00

Vstupné: 10 Kč / děti do 15 let zdarma
Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Zelený šíp Dobřany

vás srdečně zve

5. listopadu 2011 na

HOROROVÝ OSTROV
Start je na starém mostě od 18:00 do 19:00 hodin.

DRAKIÁDA

Občanské sdružení Budulínek

zve všechny zájemce z řad rodičů
(přednostně maminky na či krátce po mateřské dovolené)
na seminář

„Jak ochránit své děti
před nežádoucími mediálními vlivy“
se zaměřením na

informace vedoucí k získání lepšího přehledu
při práci s weby, klady a zápory, možná úskalí a rizika
a jak se jim bránit
Zájímá- li Vás dané téma či si chcete rozšířit své znalosti pod
vedením zkušeného lektora pana Jakuba Limra, čekáme Vás
v sobotu 15. října 2011 ve 14 hodin v prostorách MC Budulínek.
Vstup zdarma, počet míst omezen, přihlášky do 12. října 2011
na tel. 607 841 079 Pavla Adamcová

15. října 2011 od 14:00 hodin u starého mostu
Prezence všech účastníků od 13:00 hodin.

Akce je podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany

Soutěžíme v těchto kategoriích:
1) drak domácí
2) drak koupený
Losování o volné vstupenky na 9. ročník mezinárodního
festivalu outdoorových filmů a lampiony.

V pátek 7. října 2011 v 16:00 hod.
se v herně MC Budulínek
uskuteční schůzka pro zájemce

o „Pískání
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pro zdraví“.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ OBCE DOBŘANY

Již poněkolikáté se zastupitelé a pozvaní občané našeho města zúčastnili přátelské návštěvy obce Dobřany v Orlických horách. Tentokrát to bylo
u příležitosti oslavy 650 let jejího založení. Návštěva se uskutečnila ve
dnech 10. a 11. září letošního roku. Odjíždělo se v sobotu ráno od radnice
města a k dobré náladě v autobusu přispělo slunečné počasí. Cesta ubíhala příjemně a polední přestávka na oběd v Poděbradech s půlhodinkou
krátké prohlídky lázeňské kolonády přišla každému vhod. Na místo určení
jsme dojeli asi dvě hodiny po obědě. Autobus zastavil před sokolovnou,
kde nás očekával pan starosta, členové zastupitelstva a občané obce. Vřelé přivítání, kterého se nám dostalo od všech, mnohé z nás, kteří zde byli

poprvé, překvapilo. Byli jsme pozváni do slavnostně vyzdobené a upravené
sokolovny. V čele byly vystaveny prapory obou obcí Dobřany a na stolech
pokrytých bílými ubrusy byly čerstvé květiny a chutné občerstvení, které
připravily a napekly místní ženy. Po srdečném, velmi krátkém oficiálním
přivítání nás pan starosta Michal Moravec seznámil s historií obce. Paní
Dagmar Terelmešová, místostarostka našeho města a senátorka za jižní

Moravcem a paní senátorkou Dagmar Terelmešovou. Přítomen byl i senátor
regionu pan JUDr. Miroslav Antal. Slavnostní atmosféru podbarvilo i milé
hudební vystoupení dětí hrou na flétny. Následovala procházka obcí, která
se nachází v krásné a členité krajině Orlických hor. Zdejší chalupy a domky jsou udržované a bez plotů. Mají upravené okolí a všude plno květin.
Příznivý dojem z okolí zvyšovalo i krásné počasí. Překvapil nás i vzorně
vedený místní obchod, který zářil čistotou. Byl zde dostatek základního
sortimentu potravin a čerstvé zeleniny, možnost nákupu potřeb pro školáky
a hraček pro děti. Procházka byla ukončena návštěvou barokního kostela,
který se nachází na stráni uprostřed obce. Kostel sv. Mikuláše byl postaven roku 1738 na místě původního kostela ze 14. století. Při jeho prohlídce
byl příjemným zážitkem neplánovaný zpěv skupinky pěvkyň kolem pana
Jana Vozára, ředitele naší hudební školy, který vyplynul z dané atmosféry. Obcí protéká Zlatý potok, který je místem pro dovádění zdejších dětí.
V podvečer jsme odjeli do Deštné v Orlických horách, kde jsme se ubytovali a navečeřeli. Pak jsme se vrátili zpět do Dobřan, kde byl v sokolovně
uspořádán slavnostní večer. Byl zahájen dvojím vystoupením mažoretek
z obce Dobruška. Vystoupení dívek byla barevně zajímavá a bezchybná.
Následovala družná zábava s hudbou a tancem. V neděli ráno jsme odjeli na prohlídku vojenské pevnosti Dobrošov. Ve výstavní síni provozního
areálu jsme navštívili unikátní výstavu v Evropě, největší kolekci miniatur ztvárňující v historickém kontextu Československou armádu v období
před druhou světovou válkou. Výstava dokumentuje nejdůležitější druhy
zbraní. Při prohlídce jsme obdivovali důmyslnost, důkladnost a unikátní
řešení podzemních křižovatek tohoto opevnění. Oběd byl pro nás zajištěn
na nedaleké Jiráskově chatě s rozhlednou. Pak jsme v dobřanské sokolovně ještě chvilku poseděli a s Dobřaňáky jsme se rozloučili. Odjížděli jsme
s pocitem, že i v dnešní uspěchané době lze prožít mnoho příjemných chvil
v kruhu upřímných, pracovitých a přátelských lidí. Po 20. hodině jsme se ve
zdraví vrátili domů do našich Dobřan.
Věra Langová
Staročeský catering ve spolupráci s Městským kulturním
a informačním střediskem Dobřany pořádá

1. DOBANSKÉ VINOBRANÍ
v sobotu 22. října 2011 od 14:00 hodin
na náměstí T. G. M. v Dobřanech
●
●
●
●
●

ochutnávka přívlastkových vín
cimbálová muzika z Valtic
občerstvení zajištěno
burčák, svařák
atrakce pro děti

PODĚKOVÁNÍ

Plzeňsko, v krátkém neformálním projevu poděkovala za přijetí. Vyřídila
pozdravy od občanů našeho města, předala finanční dar pro místní školu
a dar pivovaru Modrá hvězda. Následovala prohlídka školy, kterou navštěvuje 140 dětí z obce a přilehlého okolí. Ve škole, která je pýchou obce,
jsme si prohlédli výstavku dětských prací, staré fotografie někdejších žáků
a kroniku školy. Je obdivuhodné, že obci, která má pouhých 137 obyvatel,
se podařilo provoz školy udržet. Slavnostním okamžikem ku příležitosti
založení obce bylo zasazení lípy před kostelem panem starostou Michalem

Jako zástupce Římskokatolické farnosti v Dobřanech bych rád
poděkoval panu řediteli Žižkovi za to, že umožnil slavení poutní eucharistické oběti dne 18. září 2011 v kapli Povýšení svatého kříže na území
Psychiatrické léčebny v Dobřanech.
Této poutě se kromě klientů PSL zúčastnili také místní farníci, za
které byla mše svatá obětována.
Děkuji personálu léčebny za úklid kaple a bohatou květinovou
výzdobu, kterou poskytlo zahradnictví z areálu léčebny.
,,Rád bych letošní mší svatou zavedl tradici společného setkávání
při poutním slavení v objektu Psychiatrické léčebny v Dobřanech.“
P. Jan Prokop Bahník, OP – farář v Dobřanech
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Zahrádkář má plno práce:		
Češe, ryje na zahrádce v podlesí,
než v barvách třpytivého listí
řád umu a štěstí
na klopu mu podzim pověsí.

V říjnu má zahrádkář mnoho práce, protože je potřeba nejen sklidit
všechnu úrodu, ale hlavně připravit zahrádku na zimu a především na
jaro. Proto ryje a sází. Možná se někdo rozhodne doplnit si výsadbu
novými odrůdami zimních jablek. Abychom vám usnadnili rozhodování
při nákupu, uvádíme výsledky degustačních zkoušek, které organizoval
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Pořadí degustačních
zkoušek bylo následující:
1. Sirius, 2. Rubín, 3. Orion, 4. Rozela, 5. Bohemia Gold, 6. Bohemia,
7. Jonagold, 8. Otava, 9. Bel-El, 10. Delor, 11. Rajka, 12. Topaz.

VZPOMÍNÁME
Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 3. října 2011 uplynul rok,
co nás opustil zahrádkář

Jaroslav Havel
Vzpomeňte s námi
manželka Drahuš, Marti a Jaruš
s rodinami a ostatní příbuzní

PRVNÍ ZVONĚNÍ

Pro zeleninovou zahradu bude potřeba včas obstarat sadbu podzimního
česneku. Dáme vám několik rad. Především to, že pro dobrý pěstitelský
úspěch potřebujete nakoupit dobrou sadbu. Ptejte se, zda je sadba dodána
některým z těchto pěstitelů: Ing. Jan Kozák, Moravoseed, s.r.o. nebo
Targo Červený Dvůr, s.r.o. Budete-li se rozhodovat mezi paličákem
a nepaličákem, je lhostejné, který vyberete. S podzimním sázením
nepospíchejte. Nejlépe je sázet do lehké půdy den před tím, než zamrzne.
Tak omezíte vliv houbových nemocí a škůdců. Sázíme jednotlivé zdravé
stroužky do hloubky asi 8 cm na vzdálenost 10 až 12 cm. Před sázením
moříme v Sulce proti háďátku a vlnovníku po dobu 6 hodin. Po oschnutí
stroužků je vložíme na půl hodiny do Rovralu (0,4 %), abychom omezili
houbové nemoce.
Jako předplodina se nedoporučují brambory, hrách, pór, cibule a také
nesázejte po cibulnatých květinách. Na stejné místo se rovněž česnek nemá
sázet po dobu pěti let. Po vysázení, nebo již v únoru, když sejde sníh, je
vhodné přikrýt rostliny netkanou textilií. Chráníme je před houbomilkou
česnekovou, jejíž larvy nadělají největší škody.
V průběhu vegetace se staráme o to, aby záhon nebyl příliš zaplevelený,
a mírně zaléváme. Rostliny napadené nemocemi důsledně odstraňujeme
ze záhonu. Paličáky vytvářejí květní stvol zakončený palicí. Tyto stvoly
je potřeba odstranit uštípnutím či odstřižením, aby vývoj cibule nebyl
oslabován. Nepaličáky žádný květní stvol nemají, čímž je pěstitelská
práce usnadněna. Několik palic u paličáků můžeme ponechat pro možnost
jejich využití k ozdravění nové sadby.
Vhodný termín pro sklizeň poznáme podle celkového stavu rostliny.
Brzy sklízené cibulky nejsou plně vyzrálé, pozdě sklízené se rozpadají.
U paličáků je také signalizace pro sklizeň, když se ponechané stvoly
s palicemi počnou narovnávat. Po sklizni česnek sušíme i s natí na
vhodném místě a po vysušení nať odstříhneme asi 3 cm nad cibulí, kořeny
zakrátíme. Takto připravený uložíme do chladného sklepa.
V letošním roce, kdy na počátku května zmrzly snad všechny květy,
jarní katastrofu zdárně přečkaly zahradní borůvky. Dokonce jich byla
nadúroda. Těm, kteří toto drobné a nenáročné ovoce dosud nepěstují,
doporučujeme zasadit si alespoň dva keře. Určitě budete spokojeni.
Mnoho úspěchů přeje			
Český zahrádkářský svaz
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První ročník této akce připravili pro své kamarády předškolního i školního
věku pionýři z Dobřan v pátek 2. září 2011 v prostoru bývalých kasáren ve
spolupráci s MC Budulínek a za finanční pomoci MěÚ Dobřany. Díky propagaci akce se na startu sešlo postupně 52 startujících – nepočítáme-li rodiče
a batolata. Na 7 stanovištích, z nichž jedno v rámci spolupráce zajišťovalo
MC Budulínek, bylo třeba dokázat svoji šikovnost a postřeh. Ať již při lovu
kachniček, házení jablíček do koše, míčků na delfíny, šipkami na terč, skoku
přes švihadlo, hodu pařátem do kotlíku či párování pexes. V cíli bylo připraveno občerstvení, fotogalerie z tábora skupiny v r. 2011 a v klubovně starší
kroniky a alba s foty z akcí v uplynulých letech. K tomu si každý účastník
mohl vyrobit náramek z korálků (využily i některé maminky) a pod klubovnou na prostranství pak zhlédnout vystoupení šermířů skupiny Avalon, jejímž provozovatelem je Plzeňská krajská organizace Pionýra. Odpoledne se
vydařilo, a tak pořadatelé věří, že při dalším ročníku bude účast ještě větší.
Za pořadatele L.Nejedlá, foto K. Mašátová

RADBUZA FEST 2011
RADBUZA FEST ZAPLNIL NÁMĚSTÍ

Letošní ročník Radbuza Festu se uskutečnil první zářijovou sobotu a stejně jako v předchozích letech přilákal několik stovek lidí. Festival, jehož
myšlenkou je podpořit třídění odpadů, se konal tradičně na náměstí T.G.M.
a na „poloostrově“. Už od pátečních večerních hodin bylo na náměstí rušno. Instalovaly se stánky s občerstvením a připravovalo se technické zázemí. Přípravy pak vrcholily v sobotu dopoledne, aby bylo ve 13 hodin vše
hotovo. V tuto dobu se rozeběhly Ekohry – soubor soutěží a her s tématikou třídění odpadů o ceny, které byly určeny zejména dětem a rodinám.
Soutěžící si tak mohli zábavnou formou vyčistit rybník, projet si slalom
na koloběžkách nebo skládat obří puzzle. Tuto akci společnosti EKOKOM
doplňovaly stánky kolektivních systémů Asekol a Elektrowin – tedy firem
zabývajících se zpětným odběrem starých a vysloužilých elektrozařízení
a elektrospotřebičů. Zároveň si mohli návštěvníci prohlédnout svozový
vůz, tzv. kukačku. Pro ty nejmenší pak bylo na „poloostrově“ připravené
pohádkové představení v podání divadla Kuba.
Hlavní program odstartoval ve 14 hodin, kde se na podiu postupně
střídala celá řada kapel. Hudební část otevřel taneční a dechový orchestr
Golf Band, který zahrál nejznámější dechovky a šlágry. Po malé přestavbě
vystoupila skupina KB Akustic Band, která zaujala skvělými akustickými
interpretacemi písní 60. a 70. let a také vynikajícími vokály. Španělské
a latinskoamerické rytmy s charismatickým zpěvákem přinesla formace
Mediterian, která rozhýbala i ty doposud zaryté statické postavy. Milého
přijetí se dostalo také Šárce Rezkové, která se svou novou kapelou zazpívala své známé i méně známé písně a např. „Borůvkovou“ si s ní zapěla celá
řada fanoušků. Není také bez zajímavosti, že Česká televize natáčela přímo
na festivalu některé záběry do Třinácté komnaty Šárky Rezkové. Nejenom
hudební, ale i vizuální show připravila pro své dobřanské vystoupení skupina ABBA Stars. To už bylo náměstí téměř zaplněné a posluchači vytvořili
skvělou atmosféru. Závěr letošního ročníku pak obstaral Marek Ztracený,
který potvrdil své pěvecké, ale i muzikantské schopnosti. Celým festivalem
provázel moderátor Standa Jurík z Českého rozhlasu Plzeň.
Radbuza Fest 2011 nabídl oproti minulým letům méně rocku a více
jiných, zajímavých žánrů. Plné náměstí potvrdilo to, že fanoušci Radbuza
Festu nejsou zapřísáhlí příznivci hudebních škatulek a dokáží poslouchat
a bavit se při hudbě, ať už je z jakéhokoliv soudku.
Velký dík patří městu Dobřany za významnou podporu festivalu, zároveň generálnímu partnerovi, autorizované obalové společnosti EKOKOM,
dále pak všem ostatním partnerům, bez kterých by Radbuza Fest nebyl tím,
čím je, a vstupné by nebylo nulové. Poděkování zaslouží také Technické
služby města Dobřany, které se postaraly o technickou výpomoc a úklid.
A v neposlední řadě je třeba poděkovat počasí, které bylo 3. září až nadmíru
shovívavé.
Mgr. Miroslav Bukovjan, agentura bpress
pořadatel festivalu
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SPORT
CELOSTÁTNÍ TENISOVÝ TURNAJ
STARŠÍCH ŽÁKŮ

Ve dnech 10. a 11. 9. 2011 se odehrál celostátní tenisový turnaj starších
žáků O pohár starosty města Dobřan na tenisových kurtech v areálu „Džungle“ v Dobřanech. Turnaje se zúčastnilo celkem 23 tenistů.
V kategorii dvouher starších žáků zvítězil Vojtěch Jahn (Jiskra Domažlice), na 2. místě se umístil Jindřich Černoch (Lokomotiva Plzeň), 3. a 4. místo
obsadili Matěj Cintl (Tenisklub Cheb) a Martin Škopek (TK Slavia Plzeň).
V kategorii dvouher starší žákyně vybojovala první místo Tereza Polanská (Lokomotiva Plzeň), na 2. místě se umístila Veronika Machová (Sokol
Plzeň Doudlevce), 3. a 4. vybojovaly Michaela Šindelková (Lokomotiva
Plzeň) a Karolína Holmanová (TK Slavia Plzeň).
V kategorii čtyřher starší žáci se nejlépe umístila dvojice Vojtěch Jahn
– Jiří Bešta a v kategorii starší žákyně zvítězila dvojice Tereza Polanská
– Michaela Šindelková.
Celý turnaj byl pořádán za finanční podpory města Dobřany, za což vedení tenisového oddílu velmi děkuje. Poděkování patří i všem zúčastněným
hráčům a panu místostarostovi, který celý turnaj zahajoval.
-rb-

samostatná střílení a vybojovali „pouze“ 1 bod, ale o posledním víkendu si
přivezli z prvního letošního výjezdu plný počet 6ti bodů, když se jim podařilo zvítězit 4:2 nad nováčkem soutěže z Rakovníka a poté i v neděli poměrem
5:2 nad silným mužstvem z Nového Strašecí. Během prvních čtyř kol si tedy
připsali na konto 10 cenných bodů a usadili se na špičce tabulky, konkrétně
na krásném 3. místě, což před začátkem sezóny málokdo očekával.
Jakkoli mohou výsledky svádět k soudům o úrovni soutěže, všechny odehrané zápasy byly vyrovnané a soupeři kvalitou nijak nezaostávali. Naopak
všechny zápasy byly charakterizovány kolektivním týmovým výkonem
a bojovností dobřanských hokejbalistů. A tak se zdá, že tým navázal na
výkony z dřívějších prvoligových dob, kdy právě bojovnost, týmový duch
a dobrá parta zdobily dobřanské Šneky. Zdá se tedy, že obměněný tým
hokejbalistů vykročil do sezóny pravou nohou a současné výkony budou
pozvánkou na další kola I. hokejbalové ligy.
Za mužský hokejbal Bc. Vlastimil Lokajíček

MLADŠÍ DOROST NA ZAČÁTKU SEZÓNY

Mladší dorostenci odstartovali extraligovou sezónu a nevedli si špatně. Na úvodní dvojkolo zavítali do Dobřan Buldoci z Brna a celek Intevo
Karviná. Na Brno jsme nestačili a troufám si říct, že jsme zaplatili nováčkovskou daň. Prohra 3:6 nás nabudila do dalšího souboje a díky nezměrné
bojovnosti celého týmu jsme Karvinou udolali poměrem 4:3. Další víkend
nás čekaly dva týmy z Pardubic. Nejdříve jsme deklasovali pardubický
Svítkov 9:2 a poté jsme už nestačili na pardubickou Alfu (4:10). V tomto zápase se hodně projevila ročníková nevyrovnanost, neboť nám schází
ročník narození 95, který je pro tuto kategorii klíčový. Zkoušíme a ,,mixujeme“ proto mladší hráče, a pokud u tohoto sportu kluci vydrží, čemuž
všichni v klubu věříme, pak nemusíme mít strach o budoucnost. Nyní nás
čekají dva výjezdy, a sice do Hradce Králové a do Letohradu. O tom, že to
bude zkouška ohněm, všichni víme. Jsme si také vědomi toho, že hrát se
dá úplně s každým. 8.10. zde v Dobřanech hostíme Kovo Praha a 15. 10.
k nám dorazí Alpiq Kladno.

ŽÁCI TAKÉ ZAČALI

Mladší i starší žáci odstartovali svoji sezónu. Do Dobřan přijeli hokejbalisté z Plzně. Mladší kluci svůj duel prohráli 1:2 a starší odešli rovněž
poraženi 2:4. Loňské kralování starších žáků se tudíž nekoná. Asi také proto, že téměř všichni poskočili o stupínek výš, tedy do mladšího dorostu, kde
mohou působit minimálně 2 roky...(někteří i více)! Ovšem zpět k našim
žákům. I v těchto kategoriích nám vyrůstají noví talenti. Myslím, že dříve
nebo později nás kluci (hlavně na hřišti) o svých kvalitách přesvědčí!!!
Václav Šlehofer

JUNIOR & SENIOR CUP

ZAČÁTEK SEZÓNY NAD OČEKÁVÁNÍ

Hokejbalový tým mužů Tj Snack Dobřany vstoupil první zářijový týden
do ostrých bojů v I.NHbL. Přes všechny problémy, s kterými se klub,
a zvláště tým mužů, během letní přípravy potýkal, dopadl začátek na výbornou. V prvním utkání se Šneci utkali v neděli 4. září na domácím hřišti
s regionálním rivalem, týmem Litic, a po dramatickém boji zvítězili 4:3.
O týden později sice podlehli také v Dobřanech Karlovým Varům 4:3 na
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Jubilejní 5. ročník turnaje dětí a jejich prarodičů v pétanque se konal
v sobotu 10. září. Turnaj pořádali Sdružení Mladí pro Dobřany ve spolupráci s Pétanque clubem Dobřany. Tradičně krásné počasí přilákalo dost
seniorů i juniorů. Ze začátku se hrálo ve skupinách, odkud do semifinále
postoupily vždy 2 nejlepší dvojice. Těžko říci kdo hru více prožíval a těšil
se z ní, zda to byli dědečkové a babičky či jejich vnoučata. Ve finále se pak
střetly 3 nejlepší dvojice. Suveréně si počínali Vláďa a Viktorka Khásovi,
kteří s přehledem zvítězili. Druzí skončili Josef Harant a Martin Vozák, třetí
místo pak obsadili lonští vítězové František Pošar a Tomáš Benedikti. Ti
také vyhráli druhou soutěž v hodu na přesnost. Kromě krásných cen pro
první tři dvojice dostalo každé dítě originální tričko s logem turnaje o další drobnosti. Samozřejmostí bylo i občerstvení pro všechny hráče zdarma.
Takže domů odcházeli všichni spokojeni.
Zdeněk Duban

SPORT
KRÁSNÁ AUTA V DOBŘANECH

Nebývalá věc se podařila Sdružení nezávislých Dobřany. Po úspěšném
jednání s Veterán car clubem Plzeň se podařilo domluvit změnu letité trasy jízdy veteránů Memoriálu F. A. Elstnera. A tak 27. srpna do Dobřan na
náměstí T.G.M., což byla jediná zastávka této jízdy, přijelo na 53 účastníků se svými nablýskanými krasavci. Sdružení nezávislých Dobřany za to
poskytlo všem startujícím malé občerstvení za přispění Dobřanského pekařství. Kdo přišel, nelitoval. Náměstí bylo téměř plné, k vidění byla velká
série Tater počínaje Tatrou 30 z roku 1932, přes Tatru 57, Tatru 8, Tatraplán,
jehož bývalým majitelem byl světoznámý cestovatel Miroslav Zikmund, až
po Tatru 603 z roku 1974. Také tu byly Aerovky různých typů z let 1934 1939, Pragovky, Škodovky, krásný Walter Junior z roku 1935, jehož osádka
přijela i v perfektním dobovém oblečení. Z motocyklů tu byly velmi zajímavé BSA z roku 1938 a další ve vojenském provedení. Obdivu se těšil i Ariel
500 z roku 1937 a motocykly ČZ. Protože o tuto akci byl velký zájem,
pořadatelé memoriálu si pochvalovali spolupráci se Sdružením nezávislých Dobřany a celkový průběh akce na dobřanském náměstí, přislíbili trasu příštího ročníku memoriálu opět se zastávkou v Dobřanech. Sdružení
nezávislých Dobřany chce touto cestou poděkovat Radě města Dobřany za
rychlou reakci s udělením souhlasu na bezplatný pronájem prostoru na dobřanském náměstí.
Zdeněk Duban

BRADA CUP 2011

Letošního BRADA CUPU se zúčastnilo 6 družstev. Hrálo se systémem
,,každý s každým“ a vzhledem k časové rezervě jsme prvně zařadili i vyřazovací boje. Po celý den byla k vidění velmi zajímavá utkání a všichni se
velmi dobře bavili. I přes mírná klopýtnutí se z prvenství radovalo družstvo
TJ Dobřany, které se po dvouleté odmlce opět vrátilo na trůn tohoto turnaje.
Naopak obhájce titulu, družstvo ŠKODA JUNIOŘI, se celý turnaj trápil
a skončil na posledním místě.
Celkové pořadí turnaje:
1. TJ Dobřany
2. Rokycany
3. Kropáči
4. Holýšov
5. Zbůch
6. Škoda junioři
Děkujeme všem rodičům a dětem za výbornou podporu a za rok se opět
budeme těšit. Zároveň velmi děkujeme městu Dobřany za finanční podporu
a těšíme se na další spolupráci.
Za TJ Dobřany - oddíl volejbalu
Marek Lohr
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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 do 10 hod., cíl
tamtéž. Odjezd z Dobřan v 7,28 hod.

15. října 2011
ŠUMAVA – ZE ŠPIČÁKU NA PRENET
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. na Špičák. Půjdeme na Špičácké sedlo,
na Můstek a Prenet. Na vlak sejdeme do Zelené Lhoty. Délka vycházky 15 km.
18. října 2011
PLÁNICE – MUZEUM F. KŘIŽÍKA
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. do Klatov. Cesta nás povede do Činova, Kydliny, přes les na vrchol Barák a do Habartic. Přes Kvaslice
a památný Švédský kříž dojdeme do Plánice. Zpět do Dobřan odjedeme autobusem v 15,40 hod. Délka vycházky 16 km.
22. října 2011
OKOLO ŠVIHOVA
Odjedeme vlakem v 7,17 do Točníku. Vydáme se do Otína, kde je
zámek, v němž pobýval František Palacký, po něm je tu pojmenovaná
lipová alej. Lesní cesta nás dovede na Hráz, do vesničky Pod Skálou
a Švihova. Délka vycházky 11 km.
25. října 2011
ÚDOLÍM ČEMÍNSKÉHO POTOKA
Odjedeme vlakem v 7,28 do Plešnice /z Plzně 8,33/. Půjdeme po hrázi Hracholuské přehrady a na vyhlídku nad ní. Po lesních cestách
a silnici dojdeme do Košetic. Cesta kolem Košetického potoka nás
povede do Čemín, kde si prohlédneme památník věnovaný armádním
letcům, a odjedeme autobusem v 15,25 hod. do Plzně. Délka vycházky 12 km.
29. října 2011
DO BIŘKOVA A ROUPOVA
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. do Červeného Poříčí. Půjdeme do Lhovic, Biřkova a Roupova. Zde vystoupáme ke zřícenině hradu a naše
cesta nás dále povede přes Dlouhou Louku do Lužan na vlak. Délka
vycházky 15 km.
5. listopadu 2011
ZAMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Akci pořádá odbor KČT Domažlice. Odjezd vlakem do České Kubice
v 6,41 hod. Vystoupáme k České studánce, kde proběhne ceremoniál
nazvaný „Zavírání České studánky“. Dále půjdeme do Trhanova na
vlak. Délka vycházky 14 km.
Nabízíme Vám vycházky podzimní přírodou i poznávání kultury kraje. Využijte naší nabídky a udělejte něco pro své zdraví. Těší se na
Vás vedoucí vycházek.
Výbor KČT Vám přeje mnoho příjemných zážitků.
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(jar) Nejen léto je sezónou cestování. I v nadcházejícím podzimu můžete
navštívit zajímavá místa nebo získat přehled na příští turistickou sezónu na
veletrhu cestovního ruchu ITEP. Jedním z míst, které před blížící se zimou
stojí za to, je okolí Božího Daru – Ježíškova cesta.
ITEP 2011 Plzeň v novém…
Již 7. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje můžete navštívit ve dnech 20. - 22. října v nových prostorách – v hale TJ Lokomotiva Plzeň v Úslavské ulici v Plzni na Slovanech. Ta nabídne návštěvníkům
i vystavovatelům přehledný vystavovatelský sektor v jedné hale, bezbariérový přístup, bezproblémovou dostupnost MHD i autem a dobré parkovací
možnosti. Těšit se můžete nejen na kompletní turistické informace, ale i na
široký kulturní program - slovenské dopoledne, bavorské odpoledne, indické tance a písně, odborné semináře, ukázky řemesel a regionálních potravin
aj. Otevřeno bude ve čtvrtek a v pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 10
do 17 hodin.
Boží Dar - Ježíškova cesta
Ježíškova cesta má dva okruhy.
Malý okruh určený menším dětem je
dlouhý 5,5 km, velký okruh pro zdatnější turisty měří téměř 13 km. Na
cestu vyrazí děti se svým doprovodem
od Infocentra /muzeum/ nebo ze SKY
areálu NOVAKO v Božím Daru, kde
obdrží Ježíškův zápisník, který jim
umožní vstoupit na cestu, a také plánek trasy. Cesta má 13 zastávek, ke kterým dojdete po značených cestách,
a poznáte je podle pěkných domečků. V každém domečku čeká děti zajímavý úkol. Někde budou poznávat stopy zvěře, jinde stromy podle listů nebo
plodů, v dalších zastávkách zase budou muset uhádnout, co k sobě patří
nebo označit, co je správné. Na všech zastávkách bude děti vítat Ježíšek
a jeho přátelé a pomocníci z Ježíškova světa. A navíc vás na každé zastávce
čeká pro zpestření a odpočinek malá atrakce v podobě kolotoče, houpačky... Na zastávkách si děti zaznamenají do zápisníčku své řešení úkolu a po
dokončení celé stezky se opět vrátí do výchozího místa. Tam jim Ježíškovi
pomocníci zkontrolují, zda úkoly splnily správně, a orazítkují je Ježíškovým razítkem. Na závěr cesty čekají na děti i rodiče malé dárky v Infocentru
- Doží Dar 1 (přízemí radnice na náměstí), provozní doba denně od 8 do 18
hodin.

POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ

Expedice Of Road Land Rover Rumunsko 2011
Lidé, hory a život v rumunských horách pohledem členů týmu Landy
Heaven.
Přijďte si popovídat s účastníky expedice, prohlédnout si auta a prožít záznam jejich expedice na filmovém plátně.

Těšíme se na Vás ve Vstiši dne 8. října 2011 od 19 hod.
v kulturním domě.
Vstupné dobrovolné.
Losujeme opravdický Land Rover Defender (v měřítku 1:43)
Za členy týmu Landy Heaven srdečně zve Lukáš Jindra

DOBŘANY
VÁCLAV ČTVRTEK DĚTEM

7. LISTOPADU 2011 OD 8:00 HODIN

Československo / 1967 – 1971 / 60 minut / česká verze / doporučená přístupnost od 4 let / vstupné: 20 Kč
Oblíbené postavičky z českých animovaných pohádek navštíví v letošním roce i mezinárodní filmový festival JUNIORFEST,
neboť si připomínáme výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Můžete se těšit na loupežníka Rumcajse, jeho ženu Manku a syna Cipíska, kteří žijí v lese Řáholci. V pohádkovém lese zůstaneme i s nerozlučnými kamarády Křemílkem a Vochomůrkou. Na pasece, kde stojí jejich malá chaloupka, ukrytá v mechu a kapradí se každý den odehrává spousta dobrodružství.
Pokud všechny děti budou hodné, tak je v závěru pásma přijde pozdravit i víla Amálka.

KROKODÝLOVÉ VRACÍ ÚDER

7. LISTOPADU 2011 OD 9:30 HODIN

Německo / 2010 / stopáž: 90 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 7 let / vstupné: 20 Kč
Letní dovolená, první záchvěvy romantiky a super nové sídlo gangu - život by pro Krokodýly neměl jedinou chybu, kdyby se
v závodě, kde pracují rodiče Ollie a Marie, nedělo něco divného. Továrna musí propouštět a možná ji i zavřou, čímž by rodiče
přišli o práci, a tím i o domov. Pro Krokodýly by to znamenalo konec. Proto dělají všechno možné, aby vyřešili sérii záhadných
nehod, které se v továrně udály. Neváhají jít ani do kaskadérských kousků, při kterých vám budou stát vlasy na hlavě. Krokodýlové na to šlápnou a vyjedou plnou parou vpřed - na kolech a vylepšených vozících - za dalším dobrodružstvím!

KRABAT

7. LISTOPADU 2011 OD 11:30 HODIN

Německo / 2008 / 120 minut / český dabing / doporučená přístupnost od 12 let / vstupné: 20 Kč
Veden vnitřním hlasem, ocitá se čtrnáctiletý sirotek Krabat uprostřed zmatků třicetileté války u vrat mlýnice. Když mu mlynář
pochmurného vzezření otvírá dveře domu, čeká ho tam již skupina mlčenlivých postav. Mistr uvítá nově příchozího se slovy:
To je Krabat. Až absolvuje zkušební lhůtu, stane se jedním z vás. Jemu však tato mistrova věta zní v uších jako hrozba. Všední
den v mlýnici znamená pro Krabata tvrdou práci. Jen tovaryš Tonda pomáhá Krabatovi přestát první měsíce v mlýnici a Krabat
brzy poznává její tajemství: Ocitl se v kouzelnické škole, ve které se dvanáct tovaryšů učí umění černé magie...

S JAKUBEM NEJEN NA RYBÁCH

7. LISTOPADU 2011 OD 16:30 HODIN

Pořadem provází jeden z nejuznávanějších rybářských odborníků v Evropě - Jakub Vágner. Na úvod přednášky uvidíte krátkometrážní filmy z dobrodružných expedic Jakuba Vágnera. Mnohým studentům tato přednáška umožní první kontakt
s důležitými tématy, jako jsou například kvalita vody, průchodnost řek, obnovitelné zdroje a obnovení populace různých
druhů ryb v povodí řek na území ČR. 							
vstupné: 60 Kč

ČERVENÁ KARKULKA

7. LISTOPADU 2011 OD 20:00 HODIN

USA / 2011 / 100 minut / česká verze / doporučená přístupnost od 14 let / vstupné: 20 Kč
V romantickém fantasy thrilleru Červená Karkulka hraje Amanda Seyfried mladou a krásnou Valerii, která se zmítá mezi dvěma muži. Zamilovala se do hloubavého samotáře Petera, avšak její rodiče dohodli sňatek se zámožným Henrym. Valerie
a Peter nechtějí ztratit jeden druhého, proto se rozhodnou pro útěk, když se dozvědí, že Valeriina sestra byla zavražděna
vlkodlakem, který loví v tmavém lese obklopující vesnici...
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INZERCE

SSK Dobřany

zve všechny příznivce sportovní střelby
z Dobřany a okolí na

Dobřanskou mířenku
Datum:
Prezentace:
Začátek závodu:
Plánovaný konec:
Střelnice:
Pořadatel:
Závod:

sobota 22. října 2011
8:30 - 9:15 hod.
9:30 hod.
max.14:00 hod.
Dobřany
SSK Dobřany
střelba na terče ve vzdálenosti 25 metrů
3 x 10 ran do terče

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“

Přijeďte strávit pohodový den na dobřanskou střelnici.
Jedná se o závod pouze krátkými zbraněmi.

Pro Loma Systems s. r. o.
Dobřany
U Lomy 1069
334 41 Dobřany

Na problémy nejste sami

hledá vhodné kandidáty na pozici

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

svářeč
Sváření s CO2 a TIG

Kontakty:

tel.: 777 944 563

elektrotechnik
Vyhláška 50

Nabízíme
-	příjemné pracovní prostředí nově budovaného provozu
-	zázemí silné dynamicky se rozvíjející společnosti
-	zajimavou a různorodou práci - víceosé obrábění,

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.

maloseriová výroba

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

-	závodní stravování s příspěvkem 50 %
- mzda 15 000 - 18 000 CZK (dle zkušeností)
- týden dovolené navíc

V případě zájmu zasílejte životopisy na:

barbora.hanzlikova@loma.com
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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

Veterinární ordinace Dobřany

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

MVDr. Tereza Sýkorová

ÚT

11. 10.

ST

12. 10.

PÁ

14. 10.

PO

17. 10.

ÚT

18. 10.

PÁ

21. 10.

PO

24. 10.

ST

26. 10.

ŘÍJEN - LISTOPAD 2011

– otevíráme v listopadu

Přeštická 896, Dobřany
Tel.: 724 806 606, mail: veterinadobrany@seznam.cz
Otevřeno: Po-Pá: 9-12, 16-18 (po tel.dohodě i mimo ordinační hodiny)

Nabízíme: prevence – vakcinace, antiparazitární programy
interní medicína
chirurgie měkkých tkání
vyšetření sonografické, RTG
vyšetření laboratorní – kůže, moč, stolice
odstranění zubního kamene ultrazvukem
vyšetření krve do 2. dne
prodej krmiv – klinických diet

KINTR Josef
PRODÁVÁ
areál
			

AUTOOPRAVNY a BYT

Lipová 888, Dobřany

			

REALITNÍ KANCELÁŘ

			

Houškova 16

			

326 00 Plzeň-Slovany

			

9 - 12
14 - 17

ČT

3. 11.

PÁ

4. 11.

9 - 12
14 - 17

PO

7. 11.

14 - 17

ST

9. 11.

14 - 17

PÁ

11. 11.

14 - 17

PO

14. 11.

14 - 17

14 - 17

ST

16. 11.

14 - 17

14 - 17

PÁ

18. 11.

9 - 12

9 - 12

14 - 17
9 - 12

9 - 12

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

AKCE

Povinné ručení motorových vozidel
- cena dle výkonu motoru
Sjednáváme všechny druhy pojištění
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

Tel.: 777 555 220
PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
• Slepičky pouze z našeho chovu!
• Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou
• Stáří slepiček: 18 - 20 týdnů
• Cena: 138 - 148 Kč/ks, starší 20 týdnů 155 Kč/ks
• Prodej se uskuteční v Dobřanech dne 23. října 2011
v 16.10 hodin u budovy Policie ČR
• Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Prodám brambory na uskladnění, bílé nebo červené, 6 Kč/kg.
Tel.: 377 912 316, 776 560 074
►	Učitelka na MD nabízí doučování češtiny a hlídání dětí (prac.
dny 9 - 19). Tel.: 777 991 272, 724 238 429
►	Prodám cihlový byt 2+1 (63 m2) ve Spojovací ulici v Dobřanech.
Cena: 980 000 Kč. Tel.: 721 349 862

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
Elitní zabijáci
7. 10. 2011 ve 2000 hodin
(USA, akční thriller, 116 min, přístupný od 15 let, titulky)

Bohatému ománskému šejkovi zbývá posledních pár
měsíců života. Než mu vyměřený čas vyprší, chce
dostat na talíři hlavy mužů, kteří zabili jeho tři syny.
Oběťmi šejkovy odplaty se mají stát příslušníci britských speciálních jednotek (SAS), kteří jeho hochy
připravili o život během války o Omán. Tuhle nabídku,
ovšem bez konkrétních detailů, dostane Hunter (Robert
De Niro), legenda mezi nájemnými zabijáky. Když po
příletu do Ománu zjistí, že má zlikvidovat příslušníky
SAS, nechce úkol vzít. S tím se tak trochu počítalo, protože Hunter má být jen návnadou ve hře, jejímž cílem je
najmout na tenhle úkol Dannyho (Jason Statham).
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Šmoulové 3D

kteří mu začnou tvrdě šlapat na paty. Rozhodne se
tak pro netradiční útěk, kdy pod záminkou společné
dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Nákaza

Johnny English se vrací

26. 10. 2011 ve 2000 hodin
(Itálie, drama, 118 min, přístupný od 12 let, titulky)

Prvočíslo je ze své podstaty osamělá věc: dá se dělit jen
samo sebou nebo jedničkou a nehodí se k žádnému jinému prvočíslu. Alice a Mattia se také pohybují po vlastních
osách, každý se svou vlastní tragédií. Alice při setkání s
Mattiou poznává spřízněnou duši. A jak tak dospívají,
zdá se, že i jejich osudy se nezvratně proplétají.
Vstupné: 80 Kč

Na oficiální návštěvu Velké Británie se chystá čínský
premiér, pro kterého má jít podle zaručených informací
o úplně poslední cestu v jeho životě, nepočítáme-li tu
na hřbitov. A protože se šéfová MI7, Pamela Thorntonová (Gillian Anderson), nemůže na nikoho spolehnout,
neboť se to v jejím revíru hemží dvojitými agenty, kteří
jsou do plánovaného atentátu zapojení, vsadí vše na
jednu kartu – na Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson).
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA, animovaný, 102 min, přístupný, dabing)

19. 10. 2011 ve 2000 hodin

Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky
a během následného pronásledování všichni společně
projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady
a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky
dříve, než je Gargamel znovu vystopuje.
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

(Francie, drama/romance, 96 min, přístup. od 12 let, tit.)

Kamarád taky rád

Paranormal Activity 3

8. 10. 2011 ve 2000 hodin

20. 10. 2011 ve 2000 hodin

Milostný příběh lásky, žárlivosti a pomsty se odehrává
v současné Francii – Patrice odjíždí na odlehlý ostrov,
kde potkává okouzlující Nathalie a nabídne jí sňatek
se strýcem Marcem. Nathalie souhlasí v představě, že
opustí soužení dosavadního života a oddá se vypočítavému manželství bez lásky.
Vstupné: 80 Kč

(USA, komedie, 109 min, přístupný od 12 let, titulky)

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

Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když
si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka
nových příležitostí, vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví,
aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí
si oba, že jsou si velice podobní. Každý z nich má za
sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni
zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Ve filmu znovu vystupují hrdinky předchozích dvou
dílů, paranormálními aktivitami pronásledované sestry Katie a Kristi, s nimiž se vrátíme ke kořenům zla,
do časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně strašily
a hrály si na vyvolávání duchů, až se jim to jako bumerang začalo vracet.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Dvojí život Veroniky
Film nás zavádí do paralelních životů dvou Veronik,
francouzské a polské, aby ilustroval působení náhody
a osudových momentů v lidském životě.
Vstupné: 80 Kč

Giselle ze slavného Mariinského divadla v St.
Petěrsburgu je prvním 3D baletem na světě. Stereoskopická technologie umožní balet vnímat v nových
rozměrech, baletní sbor diváky vtáhne do kouzelného
světa nadpřirozena plného roztančených vil a jemné
práce nohou balerín.
Vstupné: 300 Kč

Rodina je základ státu

Tři mušketýři 3D

13. a 15. 10. 2011 ve 2000 hodin

22. 10. 2011 v 1700 a 28. 10. 2011 ve 2000 hodin

(ČR, drama, 106 min, přístupný od 12 let)

(Francie/VB/Německo, dobrodružný, 110 min, přístupný
od 12 let, dabing)

Libor (Igor Chmela), který dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu
let spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní
vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů, týkající se celého vedení banky. Libor se
následně ocitá v dohledu policejních vyšetřovatelů,

Osamělost prvočísel

(USA, komedie, přístupný, titulky)

00

Věčný návrat

(Francie/Polsko, drama, 98 min, přístupný od 12 let, tit.)

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

14. 10. 2011 ve 20 a 15. 10. 2011 v 17 hodin
00

8. 10. 2011 v 1700 a 9. 10. 2011 v 1500 hodin

12. 10. 2011 ve 2000 hodin

22. 10. 2011 ve 2000 hodin

Giselle 3D
21. 10. 2011 ve 2000 hodin
(3D balet, 96 min)

Akčně pojatý velkofilm plný propracovaných scén je již
nyní přirovnávám k úspěšným Pirátům z Karibiku. Roli
D‘Artagnana ztvárnil mladičký Logan Lerman, v dalších rolích uvidíme hvězdy stříbrného plátna jako Millu
Jovovich, Orlanda Blooma nebo Christopha Waltze.
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Dobřanské listy odeslány do tisku 3. 10. 2011

Moje krásná učitelka
27. 10. 2011 ve 2000 hodin
(USA, romantický, 98 min, přístupný od 12 let, titulky)

Larry Crowne (Tom Hanks) ztratí práci úspěšného šéfa
v hypermarketu. Zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci
nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních
lavic. Ve škole se zapíše do hodin komunikace a nečekaně se zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts),
která ve svém osobním životě řeší spory s manželem.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Lví král 3D
29. 10. 2011 v 1700 a 30. 10. 2011 v 1500 hodin
(USA, animovaný, 89 min, přístupný, dabing)

Všude tam, kam až slunce dosáhne, se rozkládá spořádaná a barvitá zvířecí říše. Přísně a spravedlivě tam
vládne lví král Mufasa, který udržuje rovnováhu a řád,
drží na uzdě svého zapšklého a neustále intrikujícího
bratra Scara a s láskou otců a moudrostí vládců vychovává svého syna a nástupce Simbu.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Bastardi 2
29. 10. 2011 ve 2000 hodin
(ČR, drama, 95 min, přístupný od 12 let)

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda
Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří
žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera psychicky deptat a hledají důkazy. Důkazy hledá také
nový policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá agendu
po zesnulém policejním vyšetřovateli Palečkovi.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání.
Rezervace:
>	online rezervační systém na www.kacko.cz
> telefonicky: 739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00) nebo
377 972 725 (po-pá 9:00 - 16:00)
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději
15 minut před začátkem představení.
Cena obsahuje příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241 ze
dne 14. 4. 1992 o státním fondu ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie.

