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zdarma do všech domácností

Budoucí školačka v doprovodu pohádkových postaviček při rozhovoru s pí uč. Eliškou Simbartlovou. Více informací o zápisu do 1. tříd najdete na straně 7.

PODČÁRNÍK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
znáte to asi také. Potkáte starého známého, který je na mizině, protože propadl hracím automatům. Dáte mu ze sentimentu hrst drobných a přemýšlíte, jak
s nimi naloží. Hodí je zase do „bedny“, nebo se raději trochu nají? Odpověď
je většinou jasná a neveselá.
Podobných příběhů je v našem nevelkém městě dost, kdo tu není úplně nový,
zná některé z těch lidí osobně. Dobřanští bezdomovci jsou výhradně ti, kteří
své byty či dokonce domky po rodičích po kouscích naházeli do „beden“.
Znám jednoho, který následkem života na ulici zemřel.
Snad kvůli tomu je naše město po delší době zase první v republice. Jsme
totiž zatím nejúspěšnější v boji proti hernám. Kancelář ombudsmana dokonce míní dávat nás všem ostatním za vzor.
Zkoumá totiž stížnost jednoho podnikatele, kterému se nelíbí tvrdý postoj
zastupitelstva proti této zhoubě. Rád by zde vybudoval nový podnik zabývající se vysáváním kapes důvěřivých. Nemůže, brání mu vyhláška. Ví ale, že

města často prohrají, protože postavila svůj odpor vůči hernám na chatrných
základech.
Rada města a následně zastupitelstvo tomuto nebezpečí míní předejít. Aby
nás nikdo nemohl obvinit z toho, že hájíme stávající herny a bráníme jen těm
novým, připravili jsme plán, jak tento nešvar vyhnat z města úplně.
Součástí je mimo jiné i jednání s dotčenými podnikateli. Museli jsme se před
ně postavit a sdělit jim, už neinvestujte, výhledově končíte. Je skvělé, že první
hostinští už automaty vystěhovali. Držíme palce i těm ostatním, aby se k tomu
odhodlali.
Zajímá-li vás toto téma, napište svůj námět, příběh či dotaz. Není to zbytečné,
spolupráce se širokou veřejností může této snaze pomoci. I ve formě článku
v těchto listech.
Po vítězstvích na ministerstvech vnitra a financí, po ombudsmanovi a dalších
nás nepochybně čeká pokračování u soudů, včetně ústavního.
Martin Sobotka

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

ZPRÁVY Z RADNICE
DOBŘANŮM SE PODAŘIL HUSARSKÝ KOUSEK
- DOHODLY SE S PROVOZOVATELI HRACÍCH
AUTOMATŮ NA JEJICH OMEZENÍ!

Zástupci města Dobřany představili provozovatelům výherních automatů ve městě koncepci směřující k omezení a postupnému útlumu počtu
výherních hracích automatů či loterijních terminálů na území města. Pozvání města přijali všichni provozovatelé automatů či výherních terminálů ve
městě. Již v loňském roce město formou vyhlášky zakázalo povolování
jakýchkoliv nových heren a umístění automatů do nových provozoven.
Druhým krokem města je omezování stávajících zařízení s výherními hracími automaty či loterijními terminály.
Město hodlá jako první krok ve spolupráci se stávajícími provozovateli
postupně omezit jakoukoliv reklamu, vybavit stávající restaurace a herny s výherními hracími automaty cedulemi o škodlivosti „gamblerství“
a postupně snižovat počet výherních automatů či loterijních terminálů ve
městě. „Chceme jít cestou dohody a spolupráce a nikoliv striktním zrušením stávajících automatů,“ řekl radní města Martin Sobotka. „Jsme si
vědomi, že stávající provozovatelé v minulosti investovali určité obnosy
do vybavení svých podniků, a proto chceme jít cestou společného postupu
a dohody,“ doplnil jeho kolega, radní Marek Sýkora. Pozvaní provozovatelé souhlasili s navrženými kroky a zavázali se s radnicí spolupracovat.
Kromě konkrétních kroků týkajících se přímo provozoven a restaurací připravilo město preventivní program pro ZŠ.
Přestože město získává ročně kolem 2 a půl milionu korun na poplatcích
a odvodech za hrací automaty, hodlá se těchto peněz vdát ve prospěch této
vize – tedy vize města, které proti automatům a gamblerství bojuje. „Byla
by ostuda, kdyby ve městě, kde se nachází psychiatrická léčebna, která kromě jiného léčí gamblery, kvetl tento druh hazardu,“ uvedl Sobotka.
Radní města potěšil vstřícný krok stávajících provozovatelů restaurací
a heren k tomuto záměru města. Ti se navíc nabídli, že přijdou ještě s dalšími návrhy a nápady, jak citlivě proti tomuto nešvaru bojovat, a do poloviny
Mgr. Miroslav Bukovjan
roku je pošlou městu. 		

voda je řešena s pomocí dotačního národního titulu poskytnutého Ministerstvem zemědělství ČR V současnosti vyrábí úpravna vody cca 18 l/sec.
Jako surová voda je převážně využívána podzemní voda ze starých vrtů
a v případě nedostatku je doplněna a upravována povrchová voda z řeky
Radbuzy. Technologické zařízení na úpravu vody ze surové na pitnou je
v provozu přes 30 let, a tedy za zenitem své životnosti. . Proto cílem nové
stavby je ukončení odběru povrchové vody a zajištění výroby kvalitní pitné
vody z nově vybudovaného vrtu do města Dobřany a obcí Šlovice, Vstiš,
Nová Ves a letiště Líně. Po rekonstrukci bude kapacita celého systému
25 l/sec, což pokryje další rozvoj jak města, tak i ostatních obcí. Realizace všech technologických částí stavby bude probíhat za provozu, tzn. že
i v této době všem odběratelům nepřetržitě poteče pitná voda. Nevylučuji
však, že může dojít k přechodnému zakalení vody, za což se všem odběratelům jménem celého realizačního týmu stavby omlouváme. Odměnou
za to bude dodávka kvalitní pitné vody ke konci letošního roku a po celou
životnost nového systému úpravy vody.

ÚPRAVNA VODY V REKONSTRUKCI

REKONSTRUKCE VODÁRNY NEOHROZÍ
ZÁSOBOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

Dobřanská vodárna se dočká úplné obnovy svého zařízení, což vyvolává pochopitelné obavy. Při takové akci lze očekávat potíže a obávat
se toho, že nějaký čas z kohoutků nepoteče nic. O vyjádření k akci jsme
proto požádali starostu města Jaroslava Sýkoru:
V závěru loňského roku byla zahájena akce „Dobřany - rekonstrukce
úpravny vody a napojení nového zdroje podzemní vody.“ Již z názvu je
patrné, že jde o další významnou investici města, při které bude dokončena zásadní přestavba celé vodohospodářské infrastruktury dobřanska..
Pro informaci uvádím, že špinavá voda byla řešena v rámci projektu Čistá
Radbuza prostřednictvím dotačního titulu z Fondu soudržnosti EK, čistá
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Městem Dobřany financovaná rekonstrukce úpravny vody zahrnuje nové
technologické vystrojení dvoustupňové linky pro odstraňování zejména
železa a manganu z podzemní vody. Výhodou přechodu města na pouze
podzemní vodní zdroje je vysoká stabilita fyzikálně-chemických vlastností podzemních vod čerpaných z hlubokých vrtů do úpravny. Tato stabilita
umožňuje dlouhodobě nastavit konstantní parametry technologie úpravny,
dávkování chemikálií a praní filtrů. Výsledkem je plynulá výroba kvalitní pitné vody bez skokových změn, které jsou naopak charakteristické pro
odběr povrchové vody z řeky, jejíž jakost se stále mění v závislosti na teplotě vody, průtoku v korytě, klimatických podmínkách a ostatních vlivech
majících dopad na vlastnosti říční vody. Zmíněná stabilita technologického
procesu výroby pitné vody z výhradně podzemních zdrojů bude mít i pozitivní dopad na jakost vody ve vodovodní síti města, neboť díky dlouhodobému nastavení žádoucích vlastností vody dojde k prospěšné chemické
stabilizaci na styku vody s trubním materiálem. Obdobně jako majitel bazénu či akvária i technolog na úpravně citlivě ladí a udržuje jakost vyráběné
pitné vody tak, aby na jedné straně vyhovovala všem platným předpisům
a na straně druhé aby byly minimalizovány agresivní účinky vody na trubní
materiál ve vodovodní síti. Správné složení vody pak může výrazně omezit
výskyt zákalů na síti, což je i jeden z cílů probíhající rekonstrukce úpravny
vody v Dobřanech. Práce na úpravně budou probíhat za plného provozu
a budou ve spolupráci provozovatele a zhotovitele organizovány tak, aby
pro odběratele nebyla zásadně omezena dodávka a kvalita pitné vody.
V případě jakýchkoliv problémů volejte 24 hodin denně na bezplatnou
linku provozovatele 800 120 112. Děkujeme za pochopení.
Za provozovatele vodovodů a kanalizací 1. JVS a.s.,
Josef Šefl, vedoucí provozu 1. JVS a.s.

CO SE DĚJE
DOBŘANŠTÍ HASIČI ZASAHOVALI
U SMRTELNÉ NEHODY

V úterý 24. 2. došlo nedaleko Vodního Újezda k tragické srážce osobního
vozidla s nákladním. „Řidič oktávie zřejmě dostal smyk a bokem zasáhl
protijedoucí vůz, bohužel svou stranou, takže to skončilo tragicky. Auto
navíc shořelo,“ uvedl velitel městské hasičské jednotky Milan Dvořák.

Zloději tu jsou, nedejme jim šanci !!!
NALÉHAVÉ UPOZORNĚNÍ

V poslední době policisté evidují zvýšený počet případů vloupání
do vozidel. Občané, nespoléhejte na to, že právě vám se nic nemůže
stát. Při každém parkování si vzpomeňte na následující rady.
• Vzhledem k tomu, že nejvíce zlodějů chodí krást za tmy, je nejbezpečnější parkovat auta v garáži. V ostatních případech doporučujeme
parkovat na osvětlených a veřejnosti přístupných místech.
• Nenechávejte uvnitř vozidla vůbec žádné věci, jako například mobilní telefon, fotoaparát, notebook, doklady od vozidla, peněženky atd.
• Nenechávejte na sedadlech pro vás možná bezvýznamné oblečení
nebo krabice. Zloděje mohou takové předměty přilákat stejně jako drahá
elektronika.
• Pokud odcházíte od vozidla, nedávejte si cenné věci do zavazadlového prostoru. Pachatelé vás mohou sledovat, a jakmile se od vozidla
vzdálíte, buďte si jisti, že během krátké doby se pro svůj lup dostaví.
• Poslední radu chci dát majitelům autorádií. Nebuďte líní nosit čelní
panel od autorádia s sebou. Jednou se vám to může vyplatit.

Z HISTORIE

zdroj: informační portál www.qap.cz

LESNÍ ZVĚŘ
Problematika střetů vozidel s lesní zvěří
a její možná řešení

Náš okres je pro lesní zvěř přirozeným domovem. Zejména srny, divoká
prasata, daňci, jeleni, zajíci, ba i laně či jezevci obývají naše luka, pole
a lesy. Leckterý přírodymilovný řidič se pak naší krásnou krajinou kochá
a nevěnuje se plně řízení vozidla. Příčinou častých střetů s lesní zvěří je
však příliš vysoká rychlost, resp. neschopnost předvídat srážku s lesní zvěří.
Řidiči také často nevěnují patřičnou pozornost svislému dopravnímu značení A14.
Řešením není jen ostražitost a předvídavost řidičů, ale i moderní technika. V současnosti existují rušičky lesní zvěře, které pomáhají těmto střetům
zabránit tím, že čidlo rušičky zaregistruje přijíždějící vozidlo v dostatečném
předstihu a začne vysílat zvukový signál, který zachytí jen citlivé ucho lesní
zvěře. Tento zvukový signál je pro zvěř natolik nepříjemný, že se stáhne
mimo jeho dosah.

Kromě ústavu pro choromyslné byla významným zdrojem odeslaných
pohledů skutečnost, že již za Rakouska Uherska zde existovala významná
kasárna, jejichž snímky z roku 1915 vám předkládáme i s budovami spjatými s jejich činností. Na levém snímku dole se, dle našeho mínění, nachází
budova v Ústavní ulici na Hvízdalce.
Na druhé pohlednici je patrný druh vojska, který v Dobřanech působil,
a tehdejší důstojnický pavilon.
Hádankou pro čtenáře je původní účel a dnešní využití objektu na první
pohlednici vpravo dole.
Pavel Krákora

Ani není třeba osvětlovat význam dopravní značky A14...
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ROZHOVOR S MARTINEM SOBOTKOU
(vom) S velkou radostí a plna očekávání se těším na premiérové vystoupení ochotnického spolku v Dobřanech, které se uskuteční v dubnu letošního
roku. Dobřanský divadelní spolek obnovil svoji činnost před dvěma lety.
Jaké byly jeho začátky, s jakými problémy se členové spolku potýkali , jsem
se ptala Martina Sobotky.
Kdy a při jaké příležitosti vznikla myšlenka na obnovení činnosti
ochotnického spolku v Dobřanech?
Vznikla dávno, ale projevila se až v okamžiku, kdy jsme vymýšleli, jak
maximálně využít „K“. Někdo si povzdychl, že by to chtělo ochotníky. Tak
jsem prohlásil, že si to beru za úkol. Bylo to napůl žertem, ale nakonec jsem
si řekl, že je to nutné.
Byla to záležitost čistě spontánní, nebo dlouho připravovaná?
Obojí, přiznám se, že jsem dlouhodobě trpěl tím, že město naší velikosti nemá
vlastní soubor. Když jsem pracoval v rozhlase, získal jsem docela přehled.
Obzvlášť bolestivé poznání bylo, že menší Kladruby mají spolky tři a jeden
z nich jezdívá v létě režírovat i slavný „vodník“ Josef Dvořák. Ten pocit zrál
a rostl a při vhodné příležitosti byl najednou větší než strach z divadla.

Naprosto, hlavně díky tomu, jak pěkně se spolupracuje s tamním osazenstvem.
Musím říct, že z té party je cítit, jak takové kulturní zařízení dotváří lidi. Je to
pěkné prostředí, a i proto se tým vybraný paní ředitelkou chová vlídně.
V měsíci dubnu vás čeká premiéra hry Noela Cowarda Rozmarný
duch. Proč jste raději nevolili hru z českého prostředí?
No to je jedna z těch chyb na začátku. Postupovali jsme logicky. Texty se
dají sehnat u společnosti Dilia, v jejíž databázi se dá hledat podle obsazení.
Tak jsme zadali, že potřebujeme hry, kde stačí dva muži. Vylezly nám dvě,
jedna věru šílená z Itálie a tahle umírněná duchařská komedie, která se nám
i líbila. Mimochodem v Anglii je to nejhranější kus dvacátého století a na
ochotnických přehlídkách v Čechách získává pravidelně ceny diváků. A Dilia „Ducha“ nabízí za akční cenu☺
Byla by nějaká veselá historka?
Hlavním smíškem souboru je náš spasitel Martin Jiříček, ale ten humor se
těžko přenáší z jeviště ven. Tudíž asi nemohu sloužit.
Proč spasitel?
Než došel text z Dilie, tak nám z pracovních důvodů odpadl druhý mužský
herec. Zůstal jsem sám, tak jsme to chtěli zrušit, když se na poslední chvíli
objevil Martin, a mohli jsme začít.
K divadlu je potřeba nejenom herců, ale také spousta lidí okolo. Jak
jste na tom vy?
Lepší se to. Když nepočítám pana režiséra, tak první nám nabídl pomoc Pavel
Krákora a stal se docela hybatelem dění ve chvíli, kdy už nám upadala morálka.
Další důkaz toho, že činorodí lidé jsou jako sněhová koule jedoucí ze svahu.
Nabalují na sebe spousty dalších aktivit. Ze stejného těsta je i Jarka Umnerová,
která začala jako osvětlovačka a prosvětlila nám zkoušky i obrazně. No a teď se
přidala ještě Lenka Tomanová. Já předpokládám, že se ještě někdo objeví, scénu budeme dotvářet a kostýmy šít asi až do půlnoci před premiérou (smích).

Po jak dlouhé době jste navázali na činnost dobřanského spolku? A jde
o návaznost, nebo půjdete vlastní cestou? Jakou?
Po nekonečné. Ve skutečnosti nic z někdejší bohaté zásoby vybavení nezbylo, což je největší praktický problém. Nemáme kulisy, inventář ani další
rekvizity, což je občas velmi zoufalé, a my jsme mnohdy bezradní. Nicméně máme jednu skvělou spojku s minulým spolkem. Našel si nás jeho bývalý režisér Antonín Hofmann, což je dar z nebes. Více ho velebit nebudu, aby
to nevypadalo jako servilita. Zajímejte se o toho pána sami, stojí za to.
Původní spolek nesl jméno spisovatele Vančury, je i tady nějaká návaznost?
My jsme se dozvěděli, že to jméno bylo tak trochu vnucené zvenčí, nicméně
za Vančuru se nestydíme a jeho odkaz je v názvu spolku ukrytý. Jsme „Rozmarýn“, což má oporu jednak v „Rozmarném létě“, jednak v názvu první
hry „Rozmarný duch“.

Začátky pro zrození něčeho nového nebývají zrovna lehké. Měli jste
i vy problémy, které jste museli řešit?
Kromě toho, že zmizely bohaté zásoby minulých spolků?! také to, že odvaha
a chuť zapojit se je zejména u mužů velmi nízká, takže je nás málo na většinu divadelních her. Pak byla největším problémem naše nezkušenost, za sebe
osobně bych řekl pitomost a naivita. Nasekali jsme spoustu chyb, které nás stály
spoustu sil. Vybrali jsme si náročný kus, kde mají dvě role neuvěřitelnou textovou „kládu“, s čímž se pereme prakticky stále. No a nejhorší je, že shodou okolností se členy souboru stali jen lidé velmi pracovně a společensky vytížení.
Vaše zkoušky probíhají v kulturním zařízení Káčko. Jak vám vyhovují jeho prostory?
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Kulisy, kostýmy, programy…… To vše stojí nemalé peníze. Jak vy řešíte otázku finanční? (Hradíte si vše ze svého, nebo se již našel nějaký
mecenáš - sponzor?)
Všechno si platíme ze svého a třeba se trochu vrátí. Některé věci jsme získali bezplatně. Jinak nechceme chodit s nataženou rukou, dokud si nebudeme
jisti, že naše snažení není jen trapná marnost. A to si potvrdíme, pokud se
divákům bude naše představení líbit.
Jaká je podle Tebe příčina nedostatečného počtu mužů v činnosti dobřanských amatérských souborů s uměleckým zaměřením? (pozn. vlastní zkušenost v pěveckém sboru PUDU, v seniorském sboru Dobřanské bábinky apod.)
Asi jsme větší stydlíni, taky jsem se strašlivě bál. Asi taky trávíme moc času
jinými aktivitami, které většinou upíráme ženám. Nevím přesně, taky o tom
často přemýšlím. Pár mužů se nabídlo, ale šlo o takové, kteří nemají čas
chodit na zkoušky. Ti méně vytížení asi vyčkávají, jestli to bude stát za to.
Co bývá, z tvé vlastní zkušenosti, pro herce - amatéry nejtěžší? (docházka, paměť, stud, hlasitá mluva atd.)
Jednoznačně docházka a paměť. Sladit termíny, kdy všichni můžeme, je
ohromně těžké. Pitomoučkým výběrem hry jsme na sebe také uvalili strašné
textové špalky, tudíž to s pamětí také není dobré.
Jaké máte plány do budoucnosti? Nechcete čtenářům prostřednictvím
DL něco vzkázat?
Po premiéře se uvidí, když to klapne, přijde nová hra a půjde to dál. Mým
snem je hra o památných osobnostech našeho města, kterou jsem si pracovně nazval „Obrazy z dějin národa dobřanského aneb tři paní povídaly“.
Vidíte, zase Vančura. Lidem bych vzkázal, ať se přijdou podívat a případně se i zapojí. Vlastní soubor je věc místního patriotismu, obnovili ho už
i v Přešticích, se kterými vždy tak soupeříme.

KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA
BŘEZINOVÁ Ivona: Zvířata zblízka
Jedna z mnoha krásných naučných knih pro děti nás zavede přímo do prostředí mezi krále savany, pány polárních
pustin, nebo si budete moci zaplavat s vodním obrem.
Dozvíte se spoustu zajímavých informací o zvířatech
ze všech koutů světa, prohlédnete si nádherné ilustrace
a díky zábavným testům si budete moci své postřehy ihned vyzkoušet.
SMITH L.J.: Upíří deníky
První díl nové ságy Upířích deníků se jmenuje Probuzení.
O tom, že nastává nová generace „nemrtvých“ lidí, už není
pochyb. Tajemný a krásný Stefan je pro mnoho dívek záhadou,
zdá se, že skrývá děsivé tajemství. Podaří se ho některé z nich
rozluštit a dostat se tak blíže jeho nitru? Zvítězí láska, nebo
žízeň po krvi?
REESOVÁ Celia: Krásná loupežnice
Příběh jedné krásné, mladé a zámožné slečny nás přenese do 18. století v Anglii. Zdá se, že Žofie vede dva
naprosto odlišné životy. Pokud nesedí modelem nějakému malíři, obléká si mužský oblek a vydává se vstříc
dobrodružství. Za bílého dne přepadává dostavníky.
Jednou se jí však zlodějská výprava nevyplatí. Náhle je
Žofie nucena tajit nejen vlastní totožnost, ale také ochránit svého otce.

POHÁDKOVÝ KVÍZ

1. Čím plnil loupežník Rumcajs svou bambitku?
a) žaludy		
b) listím		
c) vodou
2. Kolik zlatých vlasů má na své hlavě děd Vševěd?
a) žádný		
b) tři		
c) jeden
3. Jak se jmenuje maminka Hurvínka?
a) Bábinka
b) Mánička
c) nijak

BŘEZNOVÁ BURZA
KNIH A CD
Středa 24. března 2010 od 8:00 do 18:00 hodin
v Městské knihovně Dobřany.
Máte doma knihy nebo CD, které Vám překážejí
nebo ke kterým se již nechcete vracet?
Využijte možnosti je prodat nebo darovat na Březnové burze.

Knihy a CD budeme přijímat v Městské knihovně
do 23. března 2010 (ve výpůjční době knihovny).
Knihy musí být zachovalé, čisté a neroztrhané, CD označena cenou.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
TAUSSIG Pavel: Český biják
Přímo do filmové kuchyně zavítáte spolu s s filmovým
historikem, který s velkou dávkou smyslu pro humor
otevírá ,,třinácté komnaty“ českých filmů. Nabídka
je opravdu pestrá. Ať už jste příznivci typických českých komedií, jako je Dovolená s Andělem, Sněženky
a machři apod., nebo uvítáte typickou českou klasiku,
jako je Spalovač mrtvol, Kristián a spousta dalších filmových pokladů.
MORRELL David: Bludičky
Jméno amerického autora vám zaručí kvalitu jeho další
knihy. Policejní seržant Daniel Page se vydává pátrat po
stopách své nezvěstné manželky. Hledání ho dovede až do
texaského městečka, kde na něj čeká jedna záhada za druhou. Zjišťuje, že zachránit manželku nebude jediný úkol,
který ho čeká.
PINGEOT Mazarine: Musela jsem mlčet
Vzpomínky utajované dcery bývalého francouzského
prezidenta Mitterranda. Z pohledu dcery se dozvíte, jaký
byl otec, jak se o ni staral a jak fungovali jako normální
rodina. Mazarine se stala objektem zájmu médií až ve
svých sedmnácti letech. V té době se setkala s Mitterrandouvou oficiální manželkou. Zápisky, ve kterých se
prolíná současnost se vzpomínkami, působí v některých
vypjatých chvílích až dramaticky.
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KULTURA
KÁČKO A VYLEPŠENÉ SLUŽBY PRO JEHO
NÁVŠTĚVNÍKY. NOVINKY V PROPAGACI.

V blízké době se milovníci popcornu dočkají. V Káčku se objeví automat
na vaši oblíbenou pochutinu, a to slanou i sladkou.
Zhruba v polovině března bude v Dobřanech instalováno celkem deset
krásných nových výlepových ploch, kde budete pravidelně a „nepřelepitelně“ informováni o programu v Káčku i o dalších kulturních a sportovních
akcích v našem městě.
V dubnu poběží reklama na Káčko v rádiích Blaník a Šumava, tedy na
Rock rádiu. Dále se objeví i v různých denících a v časopisu Žurnál, abychom posílili image Káčka a přilákali do našeho kina i návštěvníky z okolních měst a obcí.
Rovněž od dubna pro Vás chystáme řadu různých slev a výhod. Zlevněné vstupné budou mít studenti, důchodci, rodiny s dětmi i skupiny.
Pro ty, na které se slevy nevztahují a kupují si vstupenky za plnou cenu,
máme připraveny bonusové body. Za každou zakoupenou vstupenku
v plné ceně obdržíte 1 bonusový bod, za deset bodů dostanete poukaz na
1 hodinu kuželek v Cinema bowling zdarma.
Platí již od března! A pokud předložíte zakoupenou vstupenku z kina
Káčko v restauraci Scéna, dostanete ke kávě zákusek zdarma!
Novinkou je též přenos záznamu z Metropolitní opery v New Yorku vždy
na konci měsíce. V březnu se můžete těšit 26. 3. od 19.00 hod. na Carmen,
z dalších přenosů mohu slíbit např. Turandot, Hoffmannovy povídky či Aidu.
V březnu se milovníci filmů mohou těšit na Projekt 100, první akci, do
které jsme se zapojili v rámci Asociace českých filmových klubů, jíž jsme
se nově stali členy. Tento projekt máme v Dobřanech dokonce dříve než
v Plzni. Více informací naleznete na webu Káčka (www.kacko.cz).
Na podzim chystáme pro všechny, které nebaví jen běžné filmy, Mezinárodní festival outdoorových filmů. Je to novinka, která přinese našemu
městu poměrně velkou celorepublikovou propagaci, neboť se spolupořadatelstvím zařadíme k takovým městům, jako jsou Praha, Ostrava, Brno,
Hradec Králové a podobně.
Připravena jsou i různá divadelní představení – např. dobřanští ochotníci
/pozvánka na str. 12/.
Mám radost, že dnes, kdy píši tento článek, tedy pár dní před představením Mrazík v podání lužanských ochotníků, máme téměř vyprodáno. Vašeho zájmu si velmi vážíme. Jen tak dál, čím více budete do divadla chodit,
tím lepší představení si budeme moci dovolit do Káčka pozvat.
Pokud by vás potěšilo, že vám budeme pravidelně posílat aktuální programový plakát e-mailem, stačí udělat maličkost: napište na e-mail kino@dobrany.cz, že máte zájem o zasílání programu. Rádi vás přidáme do databáze.

PROČ BYSTE MĚLI CHODIT DO KÁČKA?

Aktivní a hlavně kvalitní brýle na 3D filmy půjčujeme bez poplatků
a pokud přijedete do Káčka na kole, po dobu promítání vám ho uschováme v uzamčeném prostoru. Promítáme téměř všechny filmy jako
multikina, jen si musíme většinou pár týdnů počkat, než se film dostane i k nám, stejně jako do všech ostatních jednosálových kin. Vzhledem
k tomu, že stále odpovídáme na otázku, proč nepromítáme filmy v čase
premiéry, podám trošku širší vysvětlení.
Odlišná situace je u tzv. 35mm filmů (klasické filmy na kotoučích)
a jiná u digitálních a 3D filmů.
V české filmové distribuci jsou na prvním místě pro hraní 35mm filmů multikina. Nikdo neumí určit úspěšnost daného filmu předem. Proto
distributoři rezervují pro multikina film od premiéry přibližně po dobu
šesti týdnů. A pak se dle úspěšnosti posouvá či zkracuje doba pro multikina a film je uvolněn i pro jednosálová kina. Takto je to nastaveno
v celé republice a nelze to nijak ovlivnit. U digi a 3D filmů je už situace jiná,
tam dostáváme filmy všichni v den premiéry, nebo jednosálová kina jen
o pár dní déle. Je to ale trošku rozdílné v závislosti na tom, od kterého distributora ten který konkrétní film máme. U některých distributorů si troufám
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tvrdit, že jistou diskriminaci jednosálových kin cítím i u digitálních a 3D
filmů. Jen doufám, že s přibýváním nových digitálních kin po celé republice se bude situace jen a jen zlepšovat. Každopádně o svůj oblíbený film
nepřijdete, uvidíte jej ve špičkové kvalitě, neboť naše kino je technicky lépe
vybaveno než většina multikin. Já samozřejmě nemohu nikomu rozkazovat,
kam a kdy má chodit do kina, ale věřím, že poprosit o trošku patriotismu
a podpory našeho i vašeho, dle názorového průzkumu Programu rozvoje
města Dobřany, vysněného a velmi pěkného kina snad mohu. Mějte se
krásně a na viděnou v Káčku.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MKS Dobřany

ASOCIACE ČESKÝCH FILMOVÝCH KLUBŮ
UVÁDÍ
16. ROČNÍK PUTOVNÍ FILMOVÉ PŘEHLÍDKY
WWW.PROJEKT100.CZ

FISH TANK

3. 3. 2010 / 20:00 / 70 Kč

(Velká Británie / 2009 / barevný / 123 min. / režie: Andrea Arnoldová)
Patnáctiletá Mia působící dojmem, že právě předčasně složila maturitu ze životní deziluze, bydlí s mladší sestrou a matkou, jež nutně musela svou první dceru
povít jako hrubě -náctiletá. Linie vyprávění se točí kolem zlomu, kdy se do rodiny infiltruje matčin nový přítel Connor.

BÍLÁ STUHA

10. 3. 2010 / 20:00 / 70 Kč

(Německo, Rakousko, Francie, Itálie / 2009 / čb / 144 min. / režie: Michael Haneke)
Tajemná historie ožívá ve vyprávění bývalého venkovského učitele, který byl
přímým svědkem podivných událostí, jež se odehrály několik měsíců před
vypuknutím první světové války v jedné severoněmecké vesnici.

HAROLD A MAUDE

17. 3. 2010 / 20:00 / 70 Kč

(USA / 1971 / barevný / 92 min. / režie: Hal Ashby)
Harold je mladý, nechutně bohatý a může mít, co si zamane. Volný čas, kterého
má požehnaně, tráví návštěvami pohřbů, jež ho neodolatelně přitahují.
Maude žije v železničním vagonu plném nejrůznějších tretek, nestará se, co
bude zítra, a nesnáší autoritu v jakékoli podobě. Potřebuje-li auto, vezme si ho,
a tak se také seznámí s Haroldem.

ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
24. 3. 2010 / 20:00 / 70 Kč

(USA / 1972 / barevný / 86 min. / režie: Herbert Ross)
V prologu sleduje filmový kritik Allan Felix s dojetím finále romantického hitu
Casablanca, v němž navenek cynický hrdina v podání Humphreyho Bogarta
přenechává milovanou ženu svému sokovi. Následující děj pak líčí snahy Allana,
jehož opustila manželka, o seznámení s novou (a vlastně s jakoukoli) ženou.

SMLOUVA S VRAHEM

31. 3. 2010 / 20:00 / 70 Kč

(Finsko, Švédsko, Francie, VB, SRN / 1990 / barevný / 80 min. / režie: Aki Kaurismäki)
Protagonistou příběhu je zamlklý osamělý francouzský úředník Henri Boulanger, který po patnácti letech oddaných služeb v kafkovsky pochmurných kancelářích královských vodáren v Londýně dostane kvůli privatizaci hodinovou
výpověď. Po dvou nevydařených pokusech o sebevraždu si najme zabijáka,
aby ukončil jeho život, který pro něj ztratil smysl. Krátce nato se však seznámí
s prodavačkou růží Margaret. Jeho kroky ale sleduje profesionální vrah, jemuž
zbývají dva měsíce života a chce „rozdělanou práci“ dokončit...

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

S měsícem únorem již řadu let do naší školy přichází čas zápisu nových
budoucích prvňáčků. Letos zápis vyšel na pátek 12. února. Před budovou
prvního stupně stála řada dětí se svými rodiči a všichni čekali na 15. hodinu, kdy se otevřel hlavní vchod. Naši nejstarší žáci a žákyně pátých tříd
v kostýmech pohádkových postav je tu uvítali jako první.
Zápisy probíhaly v šesti třídách v přízemí. Již se stalo tradicí, že jsou
tu přítomné i paní učitelky z obou mateřských škol. Pro děti je přínosem,
když vidí nějaké známé tváře ze školky, mají pak větší klid a jistotu při
plnění zadaných úkolů. Po předvedení svých znalostí a dovedností si každé
zapsané dítě odnášelo domů dárečky, které jim, kromě jiných, vyrobili starší
spolužáci.
Letos jsme zapsali 67 nových budoucích školáčků. Chtěla bych jim
popřát, aby v září šťastně vykročili do svých školních let.
Mgr. Jitka Netolická, zástupkyně ředitele

O své postřehy z dění kolem zápisu se s námi podělila také paní učitelka
Vilma Benešová ze třídy předškolních dětí z MŠ Stromořadí.
Děláte s Vašimi předškoláčky přímo před zápisem nějakou speciální
přípravu?
Neděláme to tak, že bychom přímo před zápisem začaly intenzivně trénovat
určité věci - s dětmi pracujeme průběžně celý rok, věci jako tvary, barvy
a jiné znalosti, které se hodnotí i při zápisu, jsou součástí naší běžné činnosti a děti se s nimi setkávají přirozeně a stále. O zápisu samozřejmě mluvíme, děti o něm vědí, vždy jim přejeme, aby se jim povedl, ale nechceme
v nich vzbudit zbytečnou nervozitu a obavu z nějaké těžké zkoušky.
Zmínila jste nervozitu – pozorujete ji přímo při zápisu u svých svěřenců?
Děti bývají nervózní, přece jen je to významná událost, cizí prostředí, první setkání se školou a záleží samozřejmě jak kdo. Někdo je stejný jako
vždy, suverén, pohodář, či naopak spíše zakřiknutý, ale také se stává, že se
děti chovají přesně opačně, než je známe ze školek, z mluvky páčí každé
slovo a jindy tiché dítko je najednou ve svém živlu, zkrátka na každého to
působí jinak.
Vaším hlavním úkolem je být právě jistotou známé tváře v novém prostředí, je to tak?
Zvláště ti, co se necítí moc dobře v neznámém prostředí, určitě přivítají
přítomnost „svojí paní učitelky“, můžeme pomoci, když víme, že dítě ví
a zná, i když se momentálně třeba „zasekne“.
Dopředu ale nevíme, v které třídě budeme, takže někdy se k nám „naše“
děti dostanou, jindy ne, což je škoda. Pro letošek na nás vyšla pouze jedna
holčička z naší třídy a několik dalších dětí jsme potkaly při pohybu ve
škole, ale věřím, že všem se zápis báječně povedl i tak.

(apa) Jednoho z budoucích prvňáčků jsme se zeptali bezprostředně po
zápisu na jeho dojmy. Ríša nám s úsměvem na tváři prozradil, že se mu
u zápisu líbilo, úkoly nebyly nijak těžké a do školy už se těší. Lepší pocit
z prvního setkání se školou si snad už ani není možné odnést.....

Ve středu 3. 3. 2010 opět začíná MIMIKLUB.
Budeme se scházet od 900 do 1030 hodin v herně MC.
Informace na: mcbudulinek.info@centrum.cz
nebo 604 899 418 - J. Umnerová
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PO STOPÁCH ZVÍŘÁTEK

Chtěly bychom poděkovat panu Pavlu Krákorovi za pěknou a poučnou
vycházku do polí a lesů nad Dobřánky. Ukázal nám stopy zvířat – lišky,
divokého prasete, srnky, zajíce a myšky, které pak děti po zbytek vycházky hledaly samy. Naplnili jsme také dva krmelce senem, zrním, kaštany
a suchým chlebem.
Děti si zadováděly v čerstvě napadaném sněhu a vyzkoušely hloubku
závějí. Cestou zpět jsme se zastavili u znovu obnovované kapličky, která se
dětem moc líbila. Pak už zbývalo jen seběhnout kopeček a hurá do školky.
Vrátili jsme se unavení, ale s tvářičkami jako zralá jablíčka.
Ještě jednou děkujeme.
Blanka Hubačová

PO STOPÁCH YETIHO

Tak je jmenovala historicky druhá výprava MŠ Loudů na zimní radovánky na Šumavě. Děti, zaměstnanci školky a doprovázející rodiče byli
rozděleni do dvou velkých skupin. Jedna vyrazila v úterý 16. února a druhá
ve středu 17. února v 8,30 vlakem směr Želená Ruda. Oba dny doprovázelo expedici vozidlo s dopravními prostředky určenými pro jízdu na sněhu,
s náhradním oblečením a zásobou pití a jídla. Cestu vlakem si všichni zpříjemnili povídáním, zpíváním a svačinou.
Po půl jedenácté zastavil vlak ve stanici Železná Ruda – centrum a stopy všech účastníků směřovaly na kopec „Samoty“. Sportovní den zahájilo
volné bobování, následované první disciplínou, slalomem s tažením bobů
do kopce a následným sjezdem. Pak přišla všemi očekávaná přestávka na
oběd a odpolední disciplíny – sjezd s podjetím mostu a přejetím skokánku,
lízátkový sjezd, kdy děti měly za úkol posbírat co nejvíce lízátek, a na závěr
stavění sněhuláků. Všechny děti byly po zásluze odměněny.
Ve tři hodiny začal úklid sportovních potřeb, naložení bobů do dodávky,
naplnění batůžků svačinou, pitím na zpáteční cestu a přesun na nádraží. Po
nastoupení do vlaku velice rychle opadla únava a vyčerpání a děti opět celou
cestu zpívaly a povídaly. Nikdo cestou domů neusnul. Na dobřanském nádraží
čekal na výpravu uvítací výbor složený z rodičů, kteří celý den mysleli na své
děti. Před odchodem z nádraží děti dostaly diplom a sladkou medaili.
Veliké poděkování patří pánům Maškovi, Fonhauserovi a Šiškovi, kteří
měli na starosti doprovodná vozidla, a samozřejmě všem zúčastněným rodičům a prarodičům.
Jana Šišková a Hanka Konopíková
…a poděkování patří také celému kolektivu školky za přípravu a realizaci
báječné akce. J. Umnerová

OZNÁMENÍ
Mateřské centrum Budulínek připravuje
v rámci kampaně Sítě mateřských center „KRAJSKÝ DEN“
výstavu s názvem

„HRAČKY NAŠICH BABIČEK A DĚDEČKŮ“
Výstava se uskuteční v galerii MěKS Dobřany v květnu.
Pokud máte zájem přispět „svojí“ hračkou, kontaktujte nás,
prosím, na tel. číslech 776 124 174 - Vlaďka Duchková nebo
604 899 418 - Jarka Umnerová. Po ukončení výstavy budou
hračky vráceny. Děkujeme.
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„DELFÍNI“ Pionýrská skupina DOBŘANY
pořádá

11. ročník letního dětského tábora
Sport, hry a další na téma „Asterix a Obelix“.
Termín: 3. - 16. 7. 2010 v Újezdě u Plánice
Ubytování: pevná budova a stany
Informace a přihlášky:

tel.: 603 112 996

nebo e-mail: libuse.nejedla@seznam.cz

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL V DOBŘANECH

Stejně jako každý rok jsme i letos – 24. ledna 2010 – pořádali ve
spolupráci s MěKS v Dobřanech Dětský maškarní karneval. Naplněný
sál Kulturního domu na Psychiatrické léčebně zaplnilo kolem 90 masek
v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Dětská porota, která masky hodnotila, to vůbec neměla lehké, protože tolik hezkých a originálních masek už
se dlouho nesešlo. Ať už to byla Automatická pračka, Karkulka, Kovboj,
Vodníci, Krabička od zápalek, princezny, různá zvířátka, čarodějové a další. K tanci a poslechu hrálo Duo Charvis, v bufetu bylo připraveno plno
„dobrůtek“, a tak se všichni dobře bavili. Na řadu přišly i oblíbené soutěže
ve zpěvu či recitaci, a tak se na „prknech co znamenají svět“ vystřídalo plno
zájemců.Rádi si tam šli malí i velcí na pozvání p. Charváta zatančit. Ke
slovu přišlo i slosování dětských vstupenek, a tak si řada masek odnášela
navíc ještě malou pozornost.
Moje poděkování patří nejen L. Havránkové, MěKS a radnici za spolupráci při zajištění této akce, ale i obsluze v bufetu i šatně a členům Pionýrské skupiny v Dobřanech.

IC Dobany, námstí T.G.M. 5
Cestovní agentura
Naše smluvní partnerské cestovní kanceláře
– záruka vaší dovolené
ATIS – největší partner s obrovskou nabídkou tuzemské rekreace a nejrůznějšími bonusy (20% slevy na zboží LITEX apod.), rekreace šitá na míru podle
zálib, zájmů apod.
ALEXANDRIA – někdejší specialista na Bulharsko rozšířil svoji působnost
i na jiné destinace včetně Řecka apod., zajímavé jsou i akce s kapesným zdarma na cesty, děti zdarma apod.
ALEX – tradiční partner, nabízí časové slevy až 14 %, slevy pro rodiny
s dětmi , děti do 14 let zdarma
AVAS – CK specializovaná dlouhá léta na jih Itálie, nyní rozšiřuje své kontakty
i na další místa ve spolupráci s dalšími CK
BLUE STYLE – báječné léto plné báječných pokušení – nabízí destinace
v Řecku, Tunisku, Turecku, Španělsku, na Kanárských ostrovech a v Egyptě
CAMPANA TOUR – tradičně nabízí pobyty v Itálii, Francii, Španělsku
a Chorvatsku, nyní i na dalších, i exotických místech (Dominikánská republika, Mexiko aj.), zajímavé bonusy pro věrné zákazníky, slevy pro zdravotníky,
zaměstnance ve školství, novomanžele apod., náš spolehlivý a stálý partner
ČD TRAVEL – v nabídce CK Českých drah dovolená v tuzemsku i v zahraničí
EXIM TOURS – výhodné lasty, slevy a bonusy, výhody pro rodiny s dětmi,
nabídka exotických míst, děti zdarma
MAMUT TOUR – malá berounská CK s velkým dosahem, pobytové
i poznávací zájezdy v Evropě

PIONÝR SLAVIL 20. NAROZENINY

O týden později, 29. - 31. 1. 2010, se pak zástupci Pionýrské skupiny
Dobřany sešli v Praze s tisíci dalších dětí a vedoucích na 10. ročníku akce
Ledová Praha, která letos byla obzvláště slavnostní, protože sdružení Pionýr oslavilo 20. ledna 20 let od svého „obnovení“ jako samostatné sdružení
dětí, mládeže a dospělých. Na pódiu při koncertu Děti dětem, na kterém
vystupují zástupci nejen Pionýra, ale
i děti z Dětských domovů, Středisek
volného času apod., byly postupně
rozsvěcovány žárovky na obrovském
dortu s číslicí „20“. V jednotlivých
kategoriích (např. zpěv, divadlo,
film, tanec) pak byly předány putovní
poháry předsedy vlády vítězům.
Při příležitosti oslav 20. výročí
byla v Praze otevřena i putovní výstava Pionýra a v Senátu Parlamentu
České republiky oceněna řada členů
i nečlenů sdružení Pionýr za svoji
dobrovolnou práci a pomoc. Těmto
oslavám a akcím věnovala pozornost
některá média, např. Česká televize, Český rozhlas.
Kromě účasti na koncertě jsme využili možnosti bezplatné dopravy po
Praze a navštívili některé památky (Petřín, Bludiště, Pražský hrad, Václavské
náměstí a další pamětihodnosti) rovněž zdarma nebo za snížené vstupné.
Za PS Dobřany Libuše Nejedlá

MAYER&CROCUS – nabízí pobytové, poznávací i kombinované zájezdy, i s pěší turistikou, kromě Evropy nabízí i exotické Jordánsko, Thajsko, Turecko aj., slevy pro skupiny, bonus za získání nových zákazníků
NATOUR – nabízí studijní, víkendové pobyty, letenky , jízdenky
PARKAM HOLIDAY – tradiční specialista na Bulharsko, nyní v nabídce
i Česko, Řecko, Chorvatsko, Francie a Španělsko
POZNÁNÍ – velká nabídka poznávacích zájezdů, Skandinávie aj.
PRESSBURG – tradiční touroperátor pro ČR, SR, nyní i nabídka wellness,
lázní, pobytů v Maďarsku a v Polsku
PŘEŠTICE TOUR – různorodá nabídka pobytových i poznávacích zájezdů včetně zájezdů na divadelní představení, sportovní a společenské akce
TRAVEL SPORT – nabídka levných pobytových i poznávacích zájezdů do
tradičních Čechy oblíbených destinací, pronájem autobusů, jednodenní zájezdy
VHT Písek – aktivní CK s virtuálním katalogem na internetu, nabízí jednoi vícedenní zájezdy
Ceny, za které nabízíme zájezdy pořádané smluvními partnerskými
kancelářemi, jsou stejné jako katalogové příp. z letáků. Všechny výše
uvedené CK jsou ze zákona pojištěny proti úpadku. Nenechávejte svoji
dovolenou na poslední chvíli, přijďte k nám co nejdříve a využijte slev
a možnosti velkého výběru destinací i ubytovacích zařízení. Většina
časových slev first minute končí v březnu. Možnost platby fakturou.
K dispozici katalogy, možnost vyhledání zájezdu na internetu.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VZNIKLO TO TAK NENÁPADNĚ!

Babky, pojďte si zazpívat. A teď? Nejen zpívání, ale i tancování, výlety
a jiné aktivity. Však vám o tom povyprávíme.
Letní kolařské výlety nahradily výlety pěší. Nemohly jsme chybět na
novoročním výšlapu turistů na Šlovický vrch, kde jsme zpěvem dobřanského hitu Dobřany, Dobřany oslavily příchod nového roku 2010.
Samozřejmě jsme žensky zvědavé, a tak bylo třeba zjistit, jaký nový
sport to ve městě přibyl. Tak jsme už dvakrát vyzkoušely Cinema bowling.
Koule nám běhaly na kuželky i vedle s velkou razancí (viz foto), a tak jsme
se celé vysílené posílily tatarským biftekem – Drahuna a Maruš mazaly
topinky bezkonkurenčně!

Dětská lidová muzika v Dobřanech se k potěšení všech nemalým způsobem
rozrůstá. Od letošního školního roku působí na škole i malá dětská lidová
muzika (viz na snímku při žákovském koncertu dne 16. 2. 2010).

Ale to není vše, protože jsme s velkou pílí s paní učitelkou Beštovou
nacvičovaly nové taneční vystoupení. Abychom si ověřily úspěšnost (doma
není nikdo prorokem), vyzkoušely jsme pod vedením pana ředitele Vozára plzeňskou scénu. Na tradičním tanečním setkání důchodců v kulturním
domě v Šeříkově ulici jsme předvedly náš nový country tanec. Výborná
„retro“ kapela zahrála staré „fláky“ včetně rokenrolu a Dobřaňačky dostaly
za své oživení v sále pozvání na další taneční setkání. No ale proč jsme se
country tance naučily? Hlavně na tradiční Babský ples. A nejen tam, ale i na
plese nezávislých a na plese rodinném jsme s chutí zatančily. Však, bude-li
zájem, tanečky ukážeme rády všem.
Žáci pěveckého oddělení ZUŠ v Dobřanech výrazně reprezentují školu
i město. Své skvělé dovednosti ukázali na pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek (dne 17. 2. 2010 v Plzni). V celostátním kole v Karlových Varech
zazpívají Jana Šístková (vítězka krajského kola) a Tomáš Duchek (3. místo
v krajském kole). Na snímku dále Štěpánka Vyletová, Tereza Vojvodíková, pí
uč. Klára Vlahačová-Kartáková a ředitel Jan Vozár.

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA - BŘEZEN 2010
6. a 7. března 2010 po celý den, ZUŠ B. Smetany Plzeň
Krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje

11. března 2010 ve 14:00 hodin, dům s pečovatelskou službou (Loudů)
Koncert pro Klub důchodců věnovaný MDŽ
22. března 2010 po celý den, ZUŠ Karlovy Vary
Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek - celostátní kolo
27. března 2010 od 9:00 do 12:00 hodin, náměstí Dobřany
Velikonoční jarmark
- výrobky žáků výtvarného oboru k prodeji
- výtěžek pro nadaci Pomozte dětem
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Teď už jen čekáme na jaro a na naše jarní výlety do přírody a na nacvičování nového repertoáru s heligonkou pana Boučka.
Bábinky, jak vidíte, nedají pokoj a stále hledají náplň svých volných
chvil. Přece nebudeme jenom hlídat vnoučata. Kdo rád zpívá a rád se pobaví, ať odstraní svůj ostych a přijde mezi nás. Zkoušíme každé pondělí v 16
hodin v pečovatelském domě na sídlišti. Naše zpěvy jsou slyšet už zdáli!
Pozdě není nikdy a každý věk má své radosti.
Dobřanské bábinky

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DOBŘANŠTÍ VČELAŘI HODNOTILI

Rok 2010 je pro včelaře v České republice významný. Končí pětileté
období volených orgánů všech složek, hodnotí se nejen rok minulý, ale i
celé pětileté období a volí se nové orgány. Výroční členské schůze v jednotlivých ZO jsou základním stavebním kamenem této pyramidy.
Dobřanští včelaři se na výroční členské schůzi sešli v pohostinném prostředí hotelu Modrá hvězda v sobotu 6. 2. 2010. Rostoucí zájem o spolkovou
činnost potvrdili včelaři
svojí účastí. Na jednání
jich přišlo více než 40
z celkového počtu 52 organizovaných. Společenské
uznání činnosti dobřanské
organizace potvrdil svojí
krátkou účastí na schůzi
i starosta města Dobřany,
pan Jaroslav Sýkora. Po
krátkém projevu předal
úsekovým důvěrníkům ZO jako ocenění jejich obětavé práce věcné dary.
Jednatel ZO pak za včelařskou organizaci předal zástupci Modré hvězdy
„sladký balíček ze včelích produktů“. Dar je vyjádřením díků za spolupráci
obou institucí.
Předseda organizace Zdeněk Šváb, zhodnotil činnost dobřanských včelařů a poděkoval všem, kteří se na rostoucích aktivitách a výsledcích podíleli.
Jsou to zejména členové, kteří se aktivně zapojují do spolkové činnosti, úsekoví důvěrníci, ale i ostatní funkcionáři. Poděkoval za podporu od složek
soukromé a státní správy a za spolupráci s Městským kulturním střediskem
Dobřany.
Společenská a hodnotící část schůze dávala méně prostoru části pracovně technické, v níž byl projednán a schválen rozpočet a plán práce.
Byla předána informace o postupu léčení včelstev včetně výsledků spadu
ze vzorků zimní měli. Diskuse k oblasti léčení včelstev naznačila, že do
dalšího období je nutno některé postupy revidovat.
Na závěr schůze zvolili členové na další pětileté období nové orgány,
čtyřčlenný výbor ZO a tříčlennou revizní komisi. Byli potvrzeni navržení
úsekoví důvěrníci a odsouhlaseni delegáti na okresní konferenci, byl schválen navržený rozpočet a předložené zprávy.
Probouzející se příroda se ale začíná hlásit o své. Volný čas na přednášky
a společenské aktivity se krátí a včelaři se tak postupně budou více věnovat
tomu nejdůležitějšímu – včelám.
Přejeme všem, aby z nich měli i v roce 2010 hodně užitku a radosti.
ing. Stanislav Vodička

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Včelaření v Plzeňském kraji – přednáška ing. Jaroslav Hrabáka
Přednáška pro včelaře a laickou veřejnost, kterou pořádá ZO ČS včelařů Dobřany ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany ve
čtvrtek 25. 3. 2010 od 17:00 hod. v hotelu Modrá hvězda v Dobřanech.
Ing. Jaroslav Hrabák Ph.Dr. je aktivní včelař, který včelaří na Radnicku,
v údolí řeky Berounky. Je členem redakční rady časopisu Včelařství, do
kterého psal mimo jiné ještě v roce 2009 pravidelně do rubriky Kalendárium. Je přdnášejícím odborníkem pro oblasti tlumení nákaz, ošetřování
včelstev a včelí produkty. Jako člen okresního výboru včelařů Rokycany
a člen ústředního výboru ČSV má výborný přehled o stavu včelařství
v ČR a v Plzeňském kraji. Posluchači přednášky tak mají příležitost
dozvědět se zajímavosti o včelařství v Plzeňském kraji, a to i věci,
o kterých se běžně nepíše.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

V březnu, ať mrzne nebo svítí slunce, že se člověku potí límeček u košile, je jaro! Zahrádkaření, to je životní styl, životní filozofie, která přináší
jeho vyznavačům zdraví z pohybu a z přírodní stravy a uspokojení duše ze
zdařilých výsledků.
Zahrádkář má pud krtka, který ho s prodlužujícím se dnem nezadržitelně žene vrtat se v zemi. V zeleninové zahrádce rozhrabe rozmrzlou půdu,
pohodí ji Cereritem, vyšlape pěšinky, urovná záhony a seje a sází. První na
řadě je petrželka kudrnka, pak přijde na řadu mrkev, špenát, mák, hrách,
kopr a vysází se cibule sazečka. Někdo sází ještě jarní česnek. Prý snáze
uniká nemocem. Mrkev radíme dobře zakrýt bílou netkanou textilií. Chrání proti pochmurnatce, která způsobuje červivost. Klade v dubnu a květnu
a v srpnu a v září. Je-li půda již prohřátá, sázíme předklíčené brambory.
Do skleníku nebo foliovníku vysazujeme salát, kedlubny, květák, brokolici, a to tak, aby nám později nepřekážely okurkám, rajčatům a paprikám.
V této době je potřeba postarat se o jahodovnu. Ostříháme staré listy,
odplevelíme, přihnojíme a okopeme. Kdo pěstuje jahody na černé textilii,
má usnadněnou práci. Je-li na listech skvrnitost, provedeme postřik, např.
Kuprikolem, který brání též rozvoji plísně šedé.
V březnu se vysazují stromky a keře, které jsme nestihli zasadit na podzim. Pro dobré ujmutí se z jara sází především krátce seřezané broskvoně.
Začínáme s řezem a průklestem větších stromů. Ty již začínají vystrkovat
první lístečky. To je doba, kdy se probouzejí živočišní škůdci a listové
nemoce. Proto provádíme postřik proti přezimujícímu hmyzu – kupř. Oleoekolem a některým fungicidem (Mospilan, Calypso). Nevadí, zopakujemeli postřik na angreštech a broskvoni. Nezapomeneme ani na révu. Začínáme hnojit dusíkatými hnojivy. Vyvěsíme lahve na chytání vos a dalších
škůdců.
Květinové záhony s trvalkami opatrně odplevelíme a přihnojíme. Zazimované trvalky přeneseme do skleníku, případně do truhlíků vysázíme
nové - begonie a přezimované muškáty. Ostříháme keřové růže, vyčistíme
skalku. A až si budeme narovnávat záda, nezapomeneme se rozhlédnout po
zahrádce a zaradovat se z její začínající krásy. Kvetou ladoňky, hlaváček,
jaterník, plicník, koniklec, narcis, primule, modřenec a jiné krásky.
Možná někoho překvapilo, že mezi časně vysévanými rostlinami jsme
jmenovali též mák. Povězme si o něm pár slov. Mák setý modrý je důležitá potravinová rostlina s vysokou nutriční hodnotou. Obsahuje významné množství rostlinného oleje a vápníku. Každý, kdo si vyklepne na dlaň
obsah dozrávající makovice a nasaje drobná semínka do úst, potvrdí, jak
mák lahodně chutná. Zvláště děti mají čerstvý mák v oblibě. A všichni
milujeme buchty a koláče s makovou náplní, makovec, nebo nudle sypané
mákem. Málokdo však ví, že tato rostlina se u nás tradičně pěstuje odedávna
a i dnes je Česká republika velmocí ve velikosti plochy osévané potravinovým mákem. Bohužel, z našich zahrádek neodůvodněně mizí. Zasejte včas
a budete spokojeni.
ČZS
Mnoho radosti a úspěchů přeje			

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

MO Českého zahrádkářského svazu
zve své členy a dobřanskou veřejnost
na zahrádkářskou besedu

Rostliny posilující organismus,
která se koná 12. 3. 2010 v klubovně
v bývalých kasárnách.
Začátek v 19:00 hodin.
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TÉMA MĚSÍCE
Z HISTORIE OCHOTNICKÝCH SOUBORŮ V DOBŘANECH

První zmínka o amatérském divadle v Dobřanech sahá 118 let zpátky.
Týká se souboru Národní jednoty pošumavské pro Dobřany a okolí. Dochohovaly se dokonce i některé
původní plakáty. Právě ty se
staly vzorem i pro ty stávající
tak, aby letošní obnova tradice
vyjádřila úctu dávným předkům.
Kromě tohoto divadla existovalo i několik dalších, takže
není divu, že v roce 1947 vznikl mimořádně úspěšný soubor
Vl. Vančury. Do roku 1962
evidoval 162 odehraných přadstavení., nejúspěšnějším kusem
v repertoáru byl Podskalák
uvedený celkem 18x.
Podle řady hledisek šlo
o nejlepší uskupení široko
daleko. Dobřanský dramatický soubor se celkem sedmkrát
foto: původní plakát
zúčastnil soutěže LUT, kde pětkrát zvítězil a dvakrát byl na druzdroj: www.amaterské divadlo.cz

hém místě. Domácím jevištěm byla zpočátku Sokolovna v Besedě (sál stál
v místě, kudy vede průtah městem). Krom toho hrával soubor na dalších 29
jevištích, jeho rajon sahal až na Klatovsko, například do Makova či Předslavi. Není divu, že si soubor
musel mimo jiné pořídit i vlastní
automobil.
Spolu s dobřanskými ochotníky hráli i profesionální herci,
legendárním příkladem je hostování Jaroslava Vojty. Naopak
řada lidí z řad našich ochotníků
působila později na profesionálních scénách. Například režisér
souboru Vl. Vančury i toho
dnešního Antonín Hofmann
(na snímku ze hry Václav Hrobčický – premiéra 18. 10. 1958)
odehrál v plzeňském divadle
109 představení a 9 premiér.
Velkou líhní talentů bylo
i dětské studio, které bez nadsázky patřilo mezi pojmy v celém tehdejším
Československu. V něm k základům řemesla přičichl například i Vladimír
Bernášek.

VZPOMÍNKA NA „ZLOBIVÉHO“ VOJÁKA

POZVÁNKA

Tento a příští měsíc si připomeneme dvě významná výročí spojená
s jedním z nejvýznamnějších příslušníků „lidové armády“, kteří část služby
prožili v našem městě.
Řeč je o Karlu Krylovi, který se narodil 12. dubna 1944 a zemřel 3. března 1994. V našem městě pobýval v rámci své služby u protiletadlové obrany
v letech 1963-1965.
Jeho bratr Jan toto období popsal ve svém
„Povídání“ na jankryl.cz následovně:
„Pokud se chtěl někdo častěji dostat
z kasáren na pivo či za holkami, musel kromě vojančení dělat i něco navíc – hrát fotbal, mít kapelu nebo něco takového. A tak
Karel, aby se s kamarády dostali častěji
z kasáren, vymyslel poeticko-písňové pásmo a nazval ho „Nálet na blbý“.
Přihlásili se pak do ASUT - armádní
soutěž umělecké tvořivosti a postupovali
pak výš a výš, neb byli vysoce hodnoceni.
Až to došlo do ústředního kola, kde už přece jenom ti důstojníci nebyli tak omezení
a chtěli po Karlovi vědět, o čem to je.
Bráška pak musel chtě-nechtě dodat texty, tam se ti důstojníci dověděli, že
ti blbí v názvu jsou oni sami, Karla zavřeli do basy na 21 ostrých a dál se
to hrát nesmělo. Pro Karla byla tato doba velice traumatizující, neb každý,
kdo narostl jen třeba o 1 cm více, či nosil o pásku na rameni více, si na toho
drobného človíčka vyskakoval. Většinou ovšem narazil, protože můj bráška
málokdy ustoupil ze svých názorů. Vrátil se z vojny docela zdeptán a byl
rád, že může znova pracovat a taky znova se věnovat práci v divadle.“
V dobřanských lokálech se také vypráví o tom, jak moc vojín Kryl zlobil
své nadřízené. I tento pohled na věc by nás zajímal. Pokud víte o někom,
kdo s tímto vynikajícím umělcem sloužil, nebo mu velel, dejte prosím vědět
na listy@dobrany.cz nebo sobotka@dobrany.cz. Rádi bychom takové svědectví zaznamenali.
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SPORT
NEČEKANÁ OBHAJOBA ZLATA ZE ZÁPADU ČECH

Do třetice se „urodila“ zlatá medaile na „stromečku“ Mistrovství západu
a jihu Čech pro závodníka TJ Dobřany v silovém trojboji, Petra Krákoru.
V roce 2008 a 2009 přivezl Petr z oblastního šampionátu nejcennější kov ve
váhové kategorii do 100 kg, letos se mu podařilo podobným způsobem uspět
ve váze do 90 kg. Na rozdíl od předchozích dvou let však tentokrát nebyl
v Sokolově jediným reprezentantem dobřanského trojboje. Kromě něho se
ve váze do 100 kg představil Roman Urban a v kategorii do 125 kg také Jan
Verbič, věkem již veterán. Posledně jmenovaný vybojoval na svých prvních
závodech v trojboji bronzovou medaili, všichni tři společně pak přispěli k celkovému zisku 27 bodů a 3. místu pro Dobřany v tabulce oddílů. Podívejme se
ale na výkony, které v sobotu 6. února jednotliví borci s činkou předvedli.
Ještě pár dní před samotnou soutěží to vypadalo, že do Sokolova odcestují soutěžit jen oba plzeňští trojbojaři závodící za dobřanský oddíl, Urban
a Verbič. „Staří známí“, totiž Mráz a Krákora, se rozhodli na oblastní
soutěži nestartovat. Prvně jmenovaný, Ladislav Mráz, má díky výkonu
z loňského roku automatický postup na vyšší soutěž, březnové Mistrovství
Čech. Druhý jmenovaný, Petr Krákora, se potýkal na konci minulého roku
se zdravotními problémy a teprve začátkem ledna začal po téměř dvouměsíční pauze znovu trénovat. Jen velmi pomalu se vracel do formy, a tak se
svou případnou soutěžní účastí na začátku února prakticky nepočítal.
Nakonec se v posledních dnech před závody přeci jen Petr dodatečně
přihlásil, přijel do Sokolova zazvedat spolu s ostatními a nečekaně získal
první příčku. Při vlastní váze 87 kg předvedl výkony 210 kg dřep, 130 kg
benčpres a 235 kg mrtvý tah. Celkový trojboj 575 kg znamenal náskok více
než 25 kg na druhého Balogha z domácího oddílu.
V těžší váze, do 100 kg, bojoval Roman Urban, který na podzim loňského roku pomohl týmu Dobřan k postupu do Extraligy 4členných družstev.
V Sokolově zvládl Roman 180 kg ve dřepu (škoda neuznaných 195 kg), 135
kg v benčpresu a 215 kg v mrtvém tahu. Součet 530 kg stačil na 4. místo
v nejsilněji obsazené váhové kategorii.
V „lehkém supru“, tedy ve váze do 125 kg, startoval osmačtyřicetiletý
Honza Verbič. Přijel si vyzkoušet závodní atmosféru před Mistrovstvím
republiky veteránů, kterého by se rád účastnil v dubnu. Celkem nazvedal
slušných 547,5 kg, když překonal 195 kg ve dřepu, 132,5 kg v benčpresu
a 220 kg v mrtvém tahu. Obsadil třetí místo.
Počátkem března čeká dobřanské siláky již zmiňované Mistrovství
Čech, kde by se mohli kromě připravujícího se Mráze představit i Krákora
a Urban. Pokud oddíl nenajde přátelsky nakloněného sponzora, je to asi
jedna z posledních sezón, které zmínění závodníci absolvují v barvách TJ
Dobřany. Pokud máte možnost a nepřejete si, aby Dobřany vyklidily pozice
z čel výsledkových listin a extraligových hal, dejte nám prosím laskavě
vědět. E-mail na nás je: silovytrojbojdobrany@seznam.cz; telefon na před(PK)
sedu: 723 237 679. Děkujeme!				

PÉTANQUE SE HRÁL I NA SNĚHU

Pétanque club Dobřany zahájil letošní sezónu tradičně Valentýnským
turnajem smíšených dvojic. Během posledních dvou týdnů museli členové
clubu čtyřikrát odhazovat nově napadanou vrstvu sněhu. Sníh se musel
odklízet ještě v den turnaje. Ani ranní teplota -5°C neodradila 13 smíšených
dvojic a obava, že přijdou jen šílenci, se nepotvrdila. Přišli i absolutní nováčci.
Někteří z nich sbírali zkušenosti, ale někteří mile překvapili. Špatně naopak
dopadli někteří favorité turnaje, kteří nepostoupili ani ze základní skupiny.
V polovině turnaje startující a diváci vypili všechen svařák, ale obsluha
narychlo sehnala další. Postupně lepšící se počasí a hřející sluníčko
působily na některé hráče jako doping. Někteří dopovali po valentýnsku,
v láskyplném objetí. Ze skupin postoupily vždy první dvě dvojice a v semifinále
se křížem utkaly systémem K.O. Vítězové se pak ve finále utkali každý
s každým. Čtvrté místo obsadila nejmladší dvojice a velké překvapení
turnaje - Kuba Fořt a Bára Sýkorová. Třetí místo vybojovali další nováčci
turnaje, Roman Tvrdík, který hrál se sestrami Šalomovými na střídavý
start. Svou hráčskou kvalitu potvrdili druhým místem manželé Pavel
a Míla Štulcovi. Vítězství Patrika Pavlíka a Terezky Pokorové bylo naprosto
suverénní, v celém turnaji nenašli přemožitele. Svým výkonem tak potvrdili,
že jejich vítězství v posledním turnaji roku 2009 nebylo náhodné. Vypilo
se vše, snědlo se vše, všechny ženy obdržely čokoládovou pozornost od
pořadatelů. I poražení pak odcházeli domů s dobrým pocitem, že si zahráli
a pohybem na čerstvém vzduchu udělali něco pro své zdraví. V měsíci
dubnu club otevře každou neděli odpoledne hřiště pro širokou veřejnost.
Zdeněk Duban

Po soutěži (zleva Urban, Dolejš, závodící za Vejprnice, Krákora a Verbič)
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TIPY NA VÝLET
NORDIC WALKING OPĚT V DOBŘANECH
Zveme všechny zájemce na lekci nordické (rychlé a účinné) chůze, která se uskuteční v neděli 18. dubna 2010 pod vedením zkušeného
a sympatického lektora Jakuba Vernera z Božího Daru, mj. kamaráda
lyžaře-běžce Lukáše Bauera.
Program:
10:00
10:10 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:30

sraz u ZŠ I. stupně ve Školní ul.
výuka Nordic Walking
polední přestávka
vycházka s lektorem do okolí (sraz u starého mostu)

Začátečníkům doporučujeme dopolední lekci, pokročilejším pak dle
uvážení dopoledne, nebo jen odpoledne, či obojí.
Cena: výuka - 120 Kč, vycházka - 120 Kč, výuka i vycházka - 200 Kč
Úvodní lekce z října minulého roku měla výborný ohlas, a proto jsme
se rozhodli pro opakování této zajímavé a pro tělo prospěšné sportovní akce. Hole pro tento druh chůze budou zájemcům zapůjčeny opět
s možností zakoupení, nebo objednání přímo na místě. Přijďte se pobavit i prospět svému zdraví. Nebudete litovat.
Termín přijetí přihlášek: 16. 4. 2010 (min. počet frekventantů: 8)
Informace a přihlášky:
tel.: 377 972 725 nebo 606 623 124, ing. Marková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
13. března 2010
HORNOBŘÍZSKÝ PUCHÝŘ
Pořádá OKČT Tatran Třemošná na trasách 15, 21 a 32 km.
Start a cíl v ZŠ Horní bříza od 06:30 do 11:00 hod. Odjezd
vlakem z Dobřan do Horní Břízy v 07:28 hod.
20. března 2010
RADNICKO
Odjedeme vlakem v 06:41 hod. do Radnic. Půjdeme lesem do Kamence
a Lhotky u Radnic. Přejdeme k radnickému potoku, který nás dovede zpět
do Radnic. Délka vycházky 15 km.
27. března 2010
JARNÍ POCHOD
Akci pořádá KČT FN Plzeň na trasách 10, 20 a 30 km. Odjedeme vlakem do
Plzně v 07:28 hod. Vystoupíme na stanici Plzeň - zastávka a MHD nás dopraví do Plzně – Černic, kde v Domě hasičů je od 07:00 do 16:00 start i cíl.
1. dubna 2010
APRILIÁDA
Akci pořádá KČT PK na trasách v Plzni a blízkém okolí v délce 10 a 20 km.
Start je na náměstí Republiky od 10 do 12 hodin.Trasy povedou po turistických zajímavostech města. Na náměstí proběhnou soutěže a máte možnost
návštěvy řady kulturních zařízení včetně muzea strašidel. Společný odjezd
z Dobřan neorganizujeme. Doporučujeme odjezd vlakem v 09:29 hod.
3. dubna 2010
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme do Chlumčan vlakem ve 12:41 hod. Půjdeme do Černotína, Losiné,
kolem propadlin do Vstiše a po lukách do Dobřan. Délka vycházky 14 km.
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TIPY NA VÝLET

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
VÝSTAVA „CO ODNESL ČAS“ probíhá v přízemí Domu historie Přešticka a představuje předměty všedního dne, které vytlačila současná
technika, a proto skončily v muzeu.
Expozice je rozdělena do tří částí:
1. Co odnesl čas z kanceláří,
2. Co odnesl čas z domácností,
3. Co odnesl čas z našich zájmů.
V průběhu prohlídky je promítán
film Regenerace přeštického prasete, který natočili v roce 1961 členové přeštického filmového kroužku.
Výstava trvá do neděle 11. 4. 2010. Otevřeno je úterý – pátek od 9 do12
a od 13 do17 hodin a v sobotu, neděli a o svátcích od 14 do 17 hodin. Vstupné je 25 Kč, snížené 15 Kč a rodinné 50 Kč.
V podkroví Domu historie můžete zhlédnout výstavu s názvem „120 LET
DIVADLA V PŘEŠTICÍCH“.
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM PLZEŇ
VÝSTAVA „ZLOČIN A TREST V PLZNI A NA PLZEŇSKU“ odpoví na
spoustu všetečných otázek týkajících se trestního práva v době minulé.
Např.: Víte, jaké tresty byly v minulosti udělovány za nejrůznější přečiny
a zločiny? Víte, kde sídlil a jak se jmenoval poslední plzeňský kat? Víte,
co to bylo útrpné právo a jak bylo uplatňováno? Víte, proč byla trestnice
na Borech považována za supermoderní stavbu? Víte, že v Plzni proběhla
poslední veřejná poprava v Rakousku-Uhersku? A další… Nevíte? Zajděte
hledat odpovědi na výstavu, která se koná ve výstavním sále Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.Výstava potrvá do 18. 4. 2010. Vstupné 20 Kč. Otevřeno: úterý – neděle od 10 do 18 hodin.
V současné době probíhá v Západočeském muzeu v Plzni také výstava „Doba
ledová“, unikátní výstava modelů zvířat z doby ledové, která potrvá do 30. 5.
2010. Na období 19. 3. 2010 – 25. 4. 2010 je připravena výstava „Tajemný
svět lišejníku“ v Národopisném muzeu v Plzni, náměstí Republiky 13.
Více informací k výstavám naleznete na webových stránkách muzea.
HVĚZDÁRNA ROKYCANY
Pozorování pro veřejnost. Za jasného nebe sledování zajímavých objektů
na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií. Začátek programu v březnu je každý čtvrtek v 19 hodin. Hvězdárnu
najdete v Rokycanech, Voldušská 721/II.
Jaroslava Umnerová

10. dubna 2010
ODEMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Akci pořádá OKČT Domažlice. Odjezd vlakem v 05:39 hod. do České
Kubice. Vystoupáme k České studánce, kde proběhne ceremoniál. Zpět
půjdeme do Trhanova, kde pokračuje akce vystoupením souborů. Délka
vycházky 14 km.
10. dubna 2010
S PRAZDROJEM OKOLO PLZNĚ
Akci pořádá KČT TJ Prazdroj Plzeň na trasách 10, 20 a 30 km. Start na
konečné MHD č. 4 Plzeň – Bory od 07:30 do 10:00 hod. Odjezd z Dobřan
v 07:28 hod. vlakem do Plzně.
Obě akce dne 10. dubna povede cvičitel odboru.
Pojďte se s námi projít již jarní přírodou a zapomenout na všední starosti.
Vycházky s námi vás nezavazují ke vstupu do organizace.
Těší se a zvou vás vedoucí vycházek

RUBRIKA SPRÁVCE / OBČANSKÁ PORADNA
RUBRIKA SPRÁVCE

V minulé rubrice správce jsme vás mimo jiné informovali o skutečnosti, že
v průběhu ledna proběhnou odečty stavů měřidel studené vody, teplé vody
a měřidel IRTN (individuální rozdělovače topných nákladů). V návaznosti
na tuto problematiku jsme obdrželi několik zajímavých dotazů. V dnešním
čísle jsme pro vás proto připravili nejčastější otázky a odpovědi týkající se
právě měření spotřeby energií a odečtů měřidel.
Dotaz: Jsem nájemce bytové jednotky ve vlastnictví města Dobřany, ve
které je nainstalován bytový vodoměr na studenou vodu. Při vyúčtování odběru hradím i část rozdílu naměřeného na patním vodoměru.
Existují takové bytové vodoměry, jejichž měření je přesné, tudíž by se
nemusely „ztráty“ v domě hradit?
Neexistuje žádný bytový vodoměr, který by měřil spotřebu naprosto přesně.
Každý z vodoměrů má určitou toleranci, což v praxi znamená, že součet
náměrů bytových vodoměrů nikdy nesouhlasí se stavem patního domovního vodoměru, dle kterého jsou účtovány dodavatelem dodávky vody. Příčin
tohoto nesouladu je celá řada. Bytové vodoměry například reagují opožděně na otvírání vodovodních armatur (zejména časté a krátkodobé otevírání
a zavírání vody), také nejsou schopny, na rozdíl od domovních vodoměrů,
zaměřit malé úkapy vody. Proto se spotřeba studené vody účtuje v poměru
se zjištěnými náměry bytových vodoměrů, nikoli přesně podle nich. Přes
výše uvedená fakta je nutné konstatovat, že účtování spotřeby dle bytových
vodoměrů je nejobjektivnějším kritériem.
Dotaz: Jaká je životnost bytových vodoměrů a po kolika letech se doporučuje výměna?
Doba použitelnosti vodoměru je omezená zákonným požadavkem na opakované ověření vodoměru v autorizované zkušebně, a to u vodoměrů na studenou vodu (do 30°C) šest let a u vodoměrů na teplou vodu (do 90°C) čtyři
roky. Jestliže vodoměry v bytových jednotkách nesplňují technické požadavky na stanovená měřidla, pak jejich užití za účelem rozúčtování nákladů
ztrácí smysl, protože k rozvrhu nákladu neexistuje objektivní měřítko.
Dotaz: Existuje jednoduchý způsob, jak si v bytě udělat vlastní kontrolu správnosti měření spotřeby vody na bytovém vodoměru?
Ano. Nejjednodušším způsobem je natočit vodu do nádoby se známým objemem (platí zde pravidlo, že čím větší, tím přesnější bude měření) a porovnat
s naměřeným stavem na vodoměru. Abychom se vyhnuli odchylkám vzniklým při startu a zastavování vodoměru, je lepší, když začátek i konec měření
(napouštění nádoby) proběhne při otevřeném kohoutku a tekoucí vodě.
Dotaz: Co se může stát, když se mi nepodařilo zajistit umožnění odečtu
tepla nebo teplé vody v bytě?
Uživatelé bytů jsou vždy o řádném termínu odečtů informováni v předstihu
formou letáku, jenž je vylepen ve společných částech domu na dobře viditelném místě. Po prvním řádném termínu následuje zpravidla druhý náhradní termín odečtů. V případě, že uživatel neumožní přístup do bytu ani na
druhou výzvu, může být vůči němu použita při výpočtu spotřeby tepla nebo
teplé vody sankce dle platné vyhlášky. V případě tepla může být účtována
průměrná spotřeba navýšená o 60%, v případě teplé vody to může být až
trojnásobek průměrné spotřeby.
Dotaz: Máme v bytech nainstalované poměrové měřiče tepla a ve vyúčtování tepla se nám nelíbí velký podíl základní složky dle podlahové
plochy. Kde je tento podíl stanovený a lze ho nějak ovlivnit?
Zvláštním právním předpisem, který upravuje způsob rozúčtování nákladů na ústřední vytápění a na centrální poskytování teplé vody, je vyhláška
372/2001 Sb. Tato vyhláška mimo jiné řeší rozdělení nákladů na ústřední
vytápění do složky základní a spotřební, kdy pro základní složku (započitatelná podlahová plocha jednotky) je stanovena volitelná hodnota 40 až
50% z celkových nákladů na teplo, a pro spotřební složku (náměr měřičů
tepla či indikátorů vytápění) je to hodnota 50 až 60%. Vyhláška v této věci
nepřipouští výjimku nebo změnu na základě dohody.
Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na vaše další dotazy.

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

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

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

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

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






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







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

Jménem společnosti Triumfa, s.r.o. Mirka Mašková, jednatel společnosti
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INZERCE
PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
• Stáří slepiček: 17 - 20 týdnů
• Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů
od data prodeje.
• Cena: 138 - 148 Kč/ks - dle stáří
• Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní
- cena 95 Kč/ks
• Prodej se uskuteční v Dobřanech dne 13. března 2010
v 16.10 hodin u budovy Policie ČR
• Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719, 606 490 805

Nejlevnější pojištění vozidel

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

Poradenská služba zdarma
Granec Kliment, Alšova 923, Dobřany

M: 737 553 190
Němcová Simona
T: 377 972 534
M: 739 736 040
e-mail: K.granec@seznam.cz
PŘIJMU KOLEGU, SPOLUPRACOVNÍKA
do kanceláře v Dobřanech

●
●
●
●
●

na 2 dny v týdnu po 8 hodinách
zaškolení zdarma
vhodné jako přivýdělek
po dohodě možnost i na plný pracovní úvazek
trestní bezúhonnost podmínkou
+ středoškolské vzdělání (výuční list)

Tel.: 607 823 370
E-mail: MCisar@servis.cpoj.cz
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ÚT
ST
PÁ
ÚT
ČT
PO
ÚT
ČT
PO
ST

► Nabízím individuální výuku NĚMČINY přesně podle Vašich
požadavků a potřeb! Do školy, k maturitě, do práce, obchodní,
na cesty, atd. Zavolejte, ráda s Vámi vše prohovořím. 774 949 724
► ANGLIČTINA – všechny stupně, zkušenosti rodilého mluvčího,
osobní přístup. 605 411 439
► Kadeřnické a kosmetické studio DAHLIA provádí proměny
- účes, líčení, vizážistika. Jednotlivě - líčení, testy vlasů a pleti.
Tel.: 606 280 813

BŘEZEN 2010

9. 3.
9 - 12
10. 3.		
12. 3.
9 - 12
16. 3.
9 - 12
18. 3.		
22. 3.		
23. 3.
9 - 12
25. 3.		
29. 3.		
31. 3.		

14 - 17
14 - 17

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336

14 - 17
14 - 17
14 - 17

e-mail: listy@dobrany.cz

14 - 17
14 - 17
14 - 17

Vychází 1x za měsíc v nákladu 2800 ks.

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
9. 3. 2010 v 19:30 hodin

16. 3. 2010 v 19:30 hodin

30. 3. 2010 v 19:30 hodin

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

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

(USA, romantická komedie, přístupný, titulky)

Lítám v tom

Životní cíl Ryana Binghama asi většině z vás bude
připadat směšný. Chtěl by nalétat 10 miliónů leteckých mil a díky tomu vstoupit do elitní společnosti
několika málo vyvolených. Pravděpodobnost splnění téhle „mission impossible“ je velmi vysoká,
protože Ryan prakticky žije v letadle. Nomádský
život Ryanovi naprosto vyhovuje. Žádný strom ale
neroste až do nebe a Ryanovo ohrožení má podobu
mladé ambiciózní kolegyně, která v rámci úspor
vymyslela propouštění lidí online. To by znamenalo, že se Ryan snese z nebes zpátky na zem
a ztratí tak všechno, na čem mu záleželo.
Hrají: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman
Vstupné: 90 Kč

11. a 12. 3. 2010 v 19:30 hodin
13. 3. 2010 v 18:00 hodin
14. 3. 2010 v 15:00 hodin

Alenka v říši divů 3D

(USA, rodinný/fantasy, 166 min, přístupný, dabing)

Bratři

Filmový příběh rodiny, kterou čeká tragédie, bolest
a ostrý souboj dvou bratrů. Starší syn Sam, je
sestřelen při misi v Afgánistánu. Jeho okouzlující
žena najde přítele v manželově bratrovi Tommym.
Nečekané idyle udělá konec návrat Sama, který
sice přežil, ale změnil se k nepoznání...
Hrají: Natalie Portman, Jake Gyllenhall, Tobey
Maquire			
Vstupné: 90 Kč

Film „Na sv. Valentýna“ přináší příběhy skupiny
lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se každý z nich
snaží najít lásku nebo řeší milostné problémy.
Hrají: Bradley Cooper, Jessica Alba, Anne
Hathaway, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Julia
Roberts, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, ...
Vstupné: 90 Kč

18. 3. 2010 v 19:30 hodin

1. a 2. 4. 2010 v 17:00 hodin
3. 4. 2010 v 15:00 hodin

Čtvrtý druh

(USA, thriller/sci-fi/, 98 min, přístup. od 12 let, titulky)

Provokativní thriller, který je natočen podle skutečných událostí v odlehlém městě Aljašky, kde od
šedesátých let dochází k záhadnému mizení lidí.
Tento jev nebyl nikdy uspokojivě vysvětlen. Díky
natáčení psychologických sezení s traumatizovanými pacienty objevila a shromáždila doktorka
Abigail Tylerová extremně znepokojující důkazy
o setkání čtvrtého druhu, které vedly k obnovení
vyšetřování záhadných zmizení.
Hrají: Milla Jovovich, Will Patton, ...
Vstupné: 90 Kč

20. a 23. 2. 2010 v 18:00 hodin

Avatar 3D

(akční sci-fi, 166 min, přístupný, titulky i dabing)

Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká
zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji
na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku
Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady
Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za
Bílý králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami,
kterého uvidí pospíchat po louce.
Ocitá se v ohromující a fantastické říši divů, které
její obyvatelé říkají Podzemní říše. Tam se setkává
s celou škálou pozoruhodných postav, od vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka.
Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, Helena
Bonham Carter, Anne Hathaway
Vstupné: 165 Kč

13. 3. 2010 v 15:00 hodin
Mňam - pohádky
(divadelní představení pro děti - divadlo Kuba)

Pohádky o jídle, s jídlem a okolo jídla před vašimi
zraky zručně uvaří zkušení kuchaři. Známé pohádky či motivy pohádek, které se točí okolo jídla
rozehrávají dva herci s pomocí improvizovaných
loutek a předmětů, které můžete najít v kuchyni.
Celé představení je koncipováno jako „vaření“ na
jevišti a vtipné povídání o celodenním jídelníčku,
o zdravé a nezdravé stravě. Jednotlivá jídla jsou
však spíše záminkou k rozehrání krátkých příběhů,
ke vzájemnému škádlení a soupeření obou kuchařů.
Vstupné: 50 Kč

Na sv. Valentýna

Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za
hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená
planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou
vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své
průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný
minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou
hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro člověka
možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, hybrida Avataru.
Vstupné: 130 Kč

26. 3. 2010 v 19:00 hodin

Carmen

(opera, francouzsky s českými titulky)

Projekce záznamu operního představení z Metropolitní opery v New Yorku.
Vstupné: 300 Kč

Jak vycvičit draka 3D

USA, anim. dobrodružná komedie, přístup., dabing)

Dobrodružná komedie, odehrávající se v bájném
světě hřmotných Vikingů a divokých draků podle
knihy Cressidy Cowellové. Příběh se točí kolem
vikinského puberťáka, který žije na ostrově Blp,
kde boj s draky patří k tradičnímu způsobu života. Blíží se obřad zasvěcení, a to je jeho šance, jak
dokázat svému otci i celému kmenu, že za něco
stojí. Ale když se setká a nakonec i spřátelí s raněným drakem, jeho svět je náhle vzhůru nohama.
Vstupné: 130 Kč

6. 4. 2010 v 19:30 hodin

Morganovi

(USA, komedie, 103 min, přístupný, titulky)

Příběh velice úspěšného manželského páru
z Manhattanu, Paula a Meryl Morganových,
jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku
– rozpadá se jim manželství. Problémy v lásce ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na ně
osud chystá vzápětí: jsou svědky vraždy a stanou
se středem zájmu nájemného zabijáka. FBI se je
jakožto svědky snaží ochránit a pošle proto Morganovi z jejich milovaného New Yorku do malého
městečka ve Wyomingu...
Vstupné: 90 Kč

(USA, sci-fi/thriller, 112 min, přístup. od 15 let, titulky)

Připravujeme:
Kniha přežití (8. 4.), Vlkodlak (13. 4.), Prokletý ostrov
(20. 4.), Percy Jackson: Zloděj blesku (27. 4.), Doktor
od Jezera hrochů (29. a 30. 4.)

Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské civilizace s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo významný technologický
pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané
byli uprchlíky z vlastní planety. Stvoření byla
ubytována v nouzových domovech v jihoafrickém Okrsku 9 (District 9), zatímco se státy celého
světa dohadovaly, co a jak dál. Teď všem dochází
trpělivost.		
Vstupné: 90 Kč

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (po - pá 9:00
- 16:00) nebo v Káčku vždy 1 hod. před začátkem
promítání. Rezervaci je možné provést pomocí online
systému na stránkách www.kacko.cz nebo zasláním
sms na tel.: 733 636 060. Rezervované vstupenky je
nutno vyzvednout nejpozději 30 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.

27. 3. 2010 v 19:30 hodin

District 9

19

INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

pátek
neděle

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

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Triumfa s.r.o.

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

7.15 - 17.00

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

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Kostel sv. Víta

Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek

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

Gynekologie

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

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

Policie ČR Dobřany

Otevírací doba:
říjen - duben
9.00 - 12.15

- odloučené pracoviště Dobřany

12.30 - 17.00

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

Diabetologická poradna
MUDr. J. Prošková

kontakt: 377 972 400

středa

Městská policie Plzeň

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

kontakt: 721 506 330

Praktický zubní lékař

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

Svatovítská lékárna

Cestovní agentura

Lékárna U Spasitele

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Otevírací doba:
pondělí - pátek		
sobota		

13.00 - 16.00

náměstí T.G.M. 116

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

kontakt: 377 972 942 - dospělé oddělení
378 774 787 - dětské oddělení

Internet v oddělení pro dospělé
pondělí, středa 8.00 - 12.00
úterý
8.00 - 11.00
pátek
8.00 - 11.00

kontakt: 377 972 535
7.30 - 17.30
8.00 - 12.00

pondělí a úterý		
středa - pátek		

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

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

7.30 - 16.30
6.30 - 13.00

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová
kontakt: 377 972 544

Praktický lékař pro děti a dorost

pondělí

7.00 - 12.00

kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
pondělí
7.30 - 11.00
úterý
středa, čtvrtek
7.30 - 11.00
pátek
7.30 - 10.00

úterý
středa - pátek

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

MUDr. Alena Špidlenová

Oddělení pro děti + internet - v areálu kasáren
12.00 - 16.00
pondělí
úterý, čtvrtek
12.00 - 15.00
středa
9.00 - 11.00
12.00 - 18.00

Sběrný dvůr Dobřany

MUDr. Leona Hrbáčková

V pracovní dny po otevírací době až do 21.30 h je
možno vyžádat si nutný výdej zvonkem. V sobotu,
neděli a ve svátek je možno nutný výdej vyžádat
na tel. 606 652 783.

Městská knihovna

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

MUDr. Jana Formánková

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

- prodej zájezdů smluvních CK

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

MUDr. Jitka Šebestová

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

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

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

Dobřanské listy odeslány do tisku 25. 2. 2010

14.00 - 18.00
(pro pracující)

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová
kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek

7.30 - 12.15
7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
7.30 - 12.00

Pečovatelská služba

kontakt: E. Podhorcová - 728 764 444, 377 972 306
e-mail: pec.sluzba@dobrany.cz

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

náběry
ordinace

pondělí, pátek
čtvrtek

9.00 - 11.00
16.00 - 18.00

