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DOBŘANY MAJÍ NEJLEPŠÍ DĚTSKOU ZPĚVAČKU
V REPUBLICE

zdarma do všech domácností

SLOUPEK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
druhé čtvrtletí je tradičně obdobím nejrušnějšího společenského života. Vyjde
sluníčko a s ním se nás zmocní i chuť
vyrazit ven a potkávat se s ostatními.
Najednou se našemu městu dostává milého ruchu, plno je na hřištích, v zahrádkách před výčepy. I fronta na zmrzlinu je
tak dlouhá, že si stihnete leccos povyprávět. O víkendech nás každou chvíli za nos
zatahá vůně opékaného či grilovaného
masa.
Nejslabším měsícem v tomto období
bývá pochopitelně duben, kdy si málokdo
dovolí ze strachu z bláznivého povětří cokoliv plánovat. Letos musel jít ale
strach z nepřízně živlů stranou, otevíráme totiž slavnostně přestavěné náměstí.
Nejen kvůli tomu začne letošní období
trachtací včas a zostra.
Přejme našemu rynku, ať se brzy zabydlí,
ohladí, zazelená a celkově zjemní, abychom měli hezký cíl procházek, místo
srazů s přáteli. Vždycky je dobré mít kam
vodit návštěvy, kterým se chceme svým
městem pochlubit. Koneckonců můžeme
je pozvat rovnou na 23. 4., na ohňostroj
a živou muziku.
Martin Sobotka
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ZPRÁVY Z RADNICE
INFORMACE O PLATBĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Městský úřad Dobřany upozorňuje, že v roce 2010 nebudou rozesílány
složenky k platbě místního poplatku za komunální odpady a místního
poplatku ze psa.
Poplatek bude možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu
nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany:

BOJ S HAZARDEM POKRAČUJE

(som) Jak už jsme podrobně informovali v minulém čísle, radnice začala
radikálně snižovat počty výherních hracích přístrojů na území našeho města. Vyhláška, která loni zmrazila počet přístrojů, se dočká první úpravy. V
jejím rámci zruší povolení na přístroje pro dvě hospody, jejichž majitelé se
sami rozhodli „jednorukých banditů“ vzdát.
Zároveň s tím se ale množí pokusy obejít vyhlášku a instalovat na naše
území ještě daleko nebezpečnější terminály. O nich rozhoduje přímo ministerstvo financí a pravomoc radnice se na ně nevztahuje. Naštěstí se ale vládní úředníci ptají na názor radnice a zatím námitky berou vážně.

ÚČET U KB číslo 19-1223361/0100
ÚČET U ČS číslo 19-725295379/0800
Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 400,- Kč pro
rok 2010 (OZV č. 2/2007 a č. 4/2009), poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 30. 4. 2009.
Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200,- Kč, ze
psa chovaného v ostatních obytných domech 800,- Kč.

ZLEPŠOVÁK POMŮŽE „ESVÉJÉČKŮM“

(som) Nevýhodou stávajícího Fondu rozvoje bydlení jsou malé částky,
které mohou být uvolněné na jednotlivé projekty. Je to proto, aby se spravedlivě dostalo na všechny zájemce. V posledních letech se ale ukázalo,
že ani výhodné úroky nejsou zdaleka tak přitažlivé, pokud se musí stejně
zbývající peníze doplnit bankovním úvěrem.
Proto letos bude poprvé na návrh finančního výboru zastupitelstva vyhlášeno druhé kolo. V něm budou platit stejná pravidla s jednou výjimkou.
Pro druhé kolo se ruší limity na jeden projekt, jediným omezením je
zůstatek prostředků ve fondu.

U držitele psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo je poživatelem sirotčího důchodu, činí poplatek ze psa chovaného
v rodinném domě 100,- Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných
domech 200,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje
o 50 %. (OZV č. 4/2003), poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 31. 3. 2010.
Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést:
1) PRO OBČANY PŘI PLATBĚ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:
variabilní symbol – 13371, specifický symbol – rodné číslo poplatníka
2) PRO REKREAČNÍ OBJEKTY PŘI PLATBĚ ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD:
variabilní symbol – 13372, specifický symbol – rodné číslo poplatníka
3) PRO PLATBU MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PSA:
variabilní symbol – 1341, specifický symbol – rodné číslo poplatníka
Tyto informace jsou vyvěšeny také na úřední desce MěÚ Dobřany.

O DOBŘANSKOU VODU SE UTKAJÍ
FRANCOUZI, RAKUŠANÉ A ŠPANĚLÉ

(som) Do koncesního řízení na provozování vodárenství v Dobřanech
vstoupily tři významné firmy. Žádná z nich ale nesídlí v těsné blízkosti,
ředitelství mají v Českých Budějovicích (stávající provozovatel), na Kladně
a v Ostravě.
Ještě dále pak sídlí vlastníci, hledali bychom je od Alp po Pyreneje.
Všechny čeká tvrdý souboj, který přinese nejlepší podmínky. Tou hlavní
je cena, jakou bude platit zákazník v Dobřanech. Doufejme, že soutěž bude
velmi tvrdá a firmy své marže a náklady omezí na dřeň, abychom si udrželi
pověst města, kde se za kvalitní vodu platí mimořádně nízká cena. Přitom
nehrozí, že by se síť rozpadla, protože by nebylo na její údržbu a opravy.
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Z HISTORIE

Dubnový snímek nám přiblíží porovnání celkových pohledů na Dobřany,
kde na starém snímku je patrná odlehlost nádraží od centra, tehdy ještě
stojící kasárna a neexistence nového mostu.
Správná odpověď na lednovou soutěžní otázku byla Základní škola - 1.
stupeň ve Školní ulici a na nesoutěžní otázku z minulého čísla dragounská
jízdárna v Tyršově ulici, dnešní sběrný dvůr.

CO SE DĚJE
MIMOŘÁDNÉ PÁTRÁNÍ PO POHŘEŠOVANÉ DÍVCE

Policie České republiky žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované
dívce:
PROCHÁZKOVÁ Lucie, nar. 15. 4. 1994,
trvale bytem Svojkovice čp. 4, okres Rokycany.

OZNÁMENÍ
Od 1. dubna 2010 se na dětském oddělení ve Stromořadí
stala trvale dětským lékařem MUDr. Alena Špidlenová.
Stalo se tak na základě proběhlého konkurzu, v němž
byly řádně doloženy všechny doklady o vzdělání.

Popis osoby: 160 cm vysoká, hubené postavy,
hnědé oči, tmavě hnědé dlouhé vlasy.
Popis oblečení, ve kterém byla naposledy
spatřena: modré rifle, tmavě hnědá zimní
bunda s kožešinovým límcem, černý svetr na
zip, černé kozačky.
Procházková je studentka Církevní SOŠ Spálené Poříčí. Dne 22. února
2010 odjela na internát do Spáleného Poříčí. Druhý den volala matce, že
navštívila babičku a nyní je na nádraží v Rokycanech. Od této doby se již
matce neozvala, její mobilní telefon je nedostupný. Poslední výskyt pohřešované byl dne 25. února ve Spáleném Poříčí. V minulosti byla již několikrát pohřešovaná.
Jakékoli poznatky k výše jmenované sdělte na linku 158. Informace je možno poskytnout i osobně na obvodním oddělení Policie ČR.
Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Libor Pilař, komisař PIS PJ

DNE 13. 4. 2010 SE KONÁ
OD 09.00 DO 16.00 HOD.

V pondělí 15. března 2010 proběhla v Dobřanské galerii vernisáž výstavy fotografií Fotoklubu Stod. Výstavu můžete navštívit do 14. května 2010.
Otevřeno: pondělí - pátek, 9:00 - 16:00 hodin (polední přestávka 12:15
- 13:00 hodin).

ZÁPIS DĚTÍ
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE LOUDŮ 850 (PANČAVA)
! ! ! Vezměte s sebou rodný list dítěte ! ! !
Přijďte se sami přesvědčit, že se u nás bude
vašim dětem líbit!

Zápis do MŠ
Ve středu dne 21. 4. 2010 od 14:30 do 17:00 hodin
se bude konat

„DELFÍNI“ Pionýrská skupina DOBŘANY
pořádá

11. ročník letního dětského tábora

zápis do mateřské školy Stromořadí 922,
tel. 377 972 348.

Sport, hry a další na téma „Asterix a Obelix“.

Přineste rodný list dítěte.

Termín: 3. - 16. 7. 2010 v Újezdě u Plánice

Aktivity MŠ

Možnost zapojení dětí do kroužků – pískání pro zdraví, jógová
cvičení, pro předškoláky Metoda dobrého startu, účast v soutěžích,
výlety, akce společenského charakteru, plavecký výcvik, solná
jeskyně a další.

Ubytování: pevná budova a stany
Informace a přihlášky:

tel.: 603 112 996

nebo e-mail: libuse.nejedla@seznam.cz
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ROZHOVOR S VÁCLAVEM LECJAKSEM
DOBŘANŠTÍ SPORTOVCI BILANCOVALI
Zástupci sportovních oddílů Dobřan se sešli za účasti starosty města
Jaroslava Sýkory na své výroční schůzi. Důvodem setkání bylo ohlédnutí za loňskou sportovní sezónou a představení plánů pro letošní rok.
S jednatelem TJ Václavem Lecjaksem si o sportu v Dobřanech povídal
Miroslav Bukovjan.
Kolik oddílů sdružuje Tělovýchovná jednota v Dobřanech?
V Dobřanech je v současné době 13 oddílů /fotbal, badminton, nohejbal, silový trojboj, kuželky, karate, tenis, stolní tenis, volejbal, hokejbal,
turistika, pétaque a ČASPV/. Co se týká členské základny, tak ta čítá
celkem 769 sportovců /327 mužů, 148 žen, 46 dorostenců, 44 dorostenek,
151 žáků a 53 žaček/. To je stav, který platil k 1. lednu letošního roku.
Největšími oddíly jsou hokejbal a fotbal, nejmenšími pak silový trojboj
a karate. Co se týká úspěšnosti, kralují hokejbalisté a stolní tenisté.
Mohl byste být konkrétnější a zastavit se u úspěchů dobřanských sportovců?
Obrovskou radost nám dělá stolní tenista David Reitšpies – člen družstva
ČR, které získalo bronzové medaile na ME. Ve svých 14ti letech je na
celorepublikovém žebříčku žáků na 1. místě, v kadetech na 2. místě
a dnes je členem pražského klubu El Niňo. Dále máme skvělé hokejbalisty. Adam Roušal získal jako člen národního mužstva mužů v loňském
roce titul mistra světa. Honza Majer byl vloni ve výběru ČR hráčů do 18ti
let a od svých 16ti let je stálým členem reprezentačního mužstva republiky. Dařilo se i hokejbalistům - žákům, kteří skončili v loňském roce
na 5. místě na mistrovství republiky. Je zde i skvělá základna kuželek.
Jiří Baloun vloni vybojoval nominaci na MČR v seniorech. Všichni tito
uvedení sportovci byli vyhodnoceni v anketě O nejúspěšnější sportovce
STU Plzeň - jih za rok 2009, jejíž výsledky byly vyhlášeny v dobřanském
Káčku. Nemůžu opomenout ani to, že jako nejlepší a uznávaný rozhodčí
v nohejbalu byl oceněn MUDr. Svatopluk Kováč.

- 30 nových tváří. Pro kluky se od samého začátku vytváří podmínky,
aby měli do sportování chuť. V hokejbalu jsou už někteří žáčci zváni do
různých kempů a soustředění jako budoucí potenciální reprezentanti. Ve
fotbalu každý rok provádí týdenní fotbalový kemp pro minižáčky, kde
se kluci seznamují s fotbalovou abecedou a hlavně se soužitím v kolektivu. Výbornou práci s mladými odvádí také v oddílu stolního tenisu,
kde každým rokem provádí nábor, a jejich výsledky jsou pozoruhodné.
Největší úsilí však kluby vynakládají na to, aby mladé sportovce u sportu
udrželi i v jejich pubertálním období. Leckdy i hodně talentovaní kluci
i děvčata dávají přednost zábavě a se sportem končí. Je to nesporně škoda, ale zde musí pomoci především rodiče, kteří mají na děti největší
vliv.
Hodně se hovoří o nedostatku peněz pro sport. V jaké situaci je TJ
v Dobřanech?
Peníze? Těch není nikdy dost. To platí v životě a ve sportu zvláště. Od
města máme na letošní rok schválenou dotaci 600.000 Kč. Zdá se to hodně, ale většinu těchto peněz vynaložíme na nájmy (150 tis.) a energie
(250 tis.), zbytek na údržbu a drobné opravy sportovišť. Od svazu dostáváme během roku jen na údržbu cca 30.000 Kč a tato částka se neustále snižuje. Dotace na sport nedostáváme už léta žádné. Samotný chod
oddílů a zajišťování soutěží je plně v jejich režii, a tak je nezbytné vybírání členských příspěvků, které se pohybují u mládeže kolem 1000 Kč
a u mužů do 2000 Kč. Určitým příjmem do oddílů mohou být i vyhlašované granty, ale ty musí být na určitý projekt, je s tím hodně práce
a šílené papírování, na které mnozí nejsou vybaveni, a tak se do nich
raději nepouští. Nesmíme zapomenout ani na sponzory, bez nichž by
chod oddílů také nebyl možný, ale ty si zajišťují také jednotlivé oddíly.
Jak je z těchto čísel patrné, bez dotace města by chod TJ nebyl možný,
a proto jim chceme touto cestou hodně poděkovat.
Budou také v letošním roce žádat sportovci pomoc z Grantového dotačního titulu?
Jak už bylo uvedeno, některé oddíly využívají k získání financí od města
„Grantového dotačního titulu“. Letos o ně žádají oddíl hokejbalu, fotbalu, nohejbalu, tenisu a pétangue. Je to opravdu výborná a prospěšná věc,
až na tu administrativní část a hlavně vyúčtování. Na druhou stranu chápeme to, že když něco chceme, musíme doložit, na co jsme to použili.
Prozraďte, jaké budou nejbližší nejzajímavější sportovní akce?

Všechno začíná od těch nejmenších. Bez rozvoje žákovského sportu by
nebylo úspěchů v těch vyšších třídách. Jak se daří žákovskému sportu
v Dobřanech?
Výbornou práci s mládeží odvádí hlavně v oddílech hokejbalu, fotbalu, stolního tenisu a badmintonu. Jiné oddíly se sice taky snaží přilákat
žáčky do svých řad, ale kluci a jejich rodiče zatím většinou dávají přednost především hokejbalu a fotbalu. V těchto dvou oddílech již s dětmi
pracují od pěti let a každým rokem přichází do jejich řad minimálně 20
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Po zimě se rozjedou naplno mistrovské soutěže oddílů, které jsou do
nich zapojeny. Hokejbal už jede naplno, začíná fotbal, stolní tenisté
a kuželky jsou před závěrem a naopak nohejbal a tenisté začnou v dubnu.
V letě se pak uskuteční série turnajů ve všech oddílech. Oddíl fotbalu
letos oslaví 100. výročí od založení tohoto klubu v Dobřanech. Oslavy
proběhnou na hřišti v Dobřanech dne 31. 7. 2010, kam budou pozvány
všechny generace fotbalových nadšenců. Po celý den zde budou probíhat
zápasy v jednotlivých kategoriích od 5ti letých až po 60ti leté a starší na
malých hřištích. Příjemnou atmosféru doplní hudební program s báječnými pamlsky. Celá akce bude ukončena „Benátskou nocí“ s hudebním
programem. Představitelé fotbalu pojali tyto oslavy trochu skromněji, ale
nechtějí zapomenout na žádné období dobřanského fotbalu. Nepozvali
žádné „známe“ mužstvo k přátelskému utkání, chtějí prostě oslavovat
vzájemně, zahrát si na chvíli fotbal a zavzpomínat na všechny historky
z fotbalu u dobrého moku. Proto i touto cestou zvou na zmíněnou akci
všechny, kteří mají fotbal rádi.

KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA
NOPOVÁ Stanislava: Toridi: Za útesem leží svět
Osmiletá Diana se narodila v Brazílii, nějaký čas vyrůstala v Mexiku a na cestách, na kterých tráví spoustu času
kvůli zaměstnání rodičů. K narozeninám však dostane
zvláštní dárek. Odlétá na vánoční prázdniny za svou
australskou babičkou do Sydney. Ani tady se však nudit
nebude. Se svými novými kamarády Rieko a Thomasem
zažívají jedno dobrodružství za druhým. Ať už se dostanou do prostředí pirátů, kteří vykrádají lodě, ke zlatému pokladu nebo k
tajné výpravě, pokaždé si neohrožená trojice dobře poradí.

VELIKONOČNÍ PŘESMYČKY
KÁREBEN
ZAKOMPLÁ
KAZÍJEČ
ZEMANAC

CESTY VELKÝCH OBJEVITELŮ
V nádherně ilustrované knize se seznámíte se zážitky
slavných objevitelů a dobrodruhů, jako byli Livingston,
Heyerdahl nebo Kolumbus. Podrobné obrázkové mapy
vás provedou všemi kontinenty a poznáte, jaké bylo
plavit se s vikingy, prodírat se džunglí a mnoho dalších
objevných a napínavých cest.
KAHOUN Jiří: Jak se mají včelí medvídci
Co dělají a jak se mají kamarádi Čmelda a Brumda? Co
je nového po dlouhé zimě? Jaké nové kamarády potkají? Další vyprávění o neposedné dvojici dvou čmeláčků
vás potěší jak svým půvabným textem, tak nádhernými
ilustracemi.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
JONES Kristina: Bez sestry neodejdu
Otřesný příběh tří sester, které na vlastní kůži zjistily, jaké
to je žít podle ,,zákona lásky“. Pod tímto názvem se skrývá sekta jménem Děti Boží. Od tří let jsou zde děti vnímány jako sexuální objekty a pod výhružkou smrti musí plnit
nejrůznější zvrácenosti, jsou vystavovány psychickému
i fyzickému týrání. Kristině, Celeste i Juliane se po dlouholetém utrpení podařilo uniknout. Kniha přináší svědectví o tom, jak snadné je podlehnout zvrácené ideologii.
PETERSON Mackenzie:
Případ dobře vychlazené pomsty
Detektiv Sherlock Holmes se opět vrací mezi nás. Další
z příběhů legendární detektivní dvojice nás zavede do
Evropy roku 1911. Holmes se chystá do vyšetřování případů vraždy mocného průmyslníka a únosu synovce britského monarchy. Přes Benátky až do Skotska se vydává při
pátrání po pachateli. Dobrodružství, které zažije, ho postaví
před klíčové otázky, před kterými nezůstane skryta ani Holmesova minulost.
BROWN Dan: Ztracený symbol
Postava symbologa Roberta Langdona je většině zaníceným čtenářům dobře známá. Při řešení další záhady
tentokrát neopustí domov a celý příběh se tak odehrává
ve Washingtonu. Dohady a obavy vyvolá hrůzostrašný
předmět ležící na zemi v Kapitolu. Aniž by profesor
Langdon tušil, vydává se po stopách legendárního zednářského pokladu.

Jednou z akcí Městské knihovny v Březnu, měsíci čtenářů, bylo také zábavné odpoledne pro děti s názvem Rychlá očka aneb soutěž v rychločtení. Děti
si procvičily mrštné jazýčky a zároveň si odnesly domů odměnu.

Proběhl BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Rádi bychom vás informovali o nových i stávajících službách
Městské knihovny Dobřany:

* on-line katalog na webových stránkách knihovny
www.dobrany.cz/knihovna
● možnost vyhledávat knihy na internetu z katalogu knihovny
● možnost nahlédnutí do svého čtenářského konta
● prolongace (prodloužení) výpůjček elektronickou cestou
● rezervace knih po internetu i v knihovně
● zasílání 1. upomínky e-mailem
● internet pro veřejnost zdarma
● kopírovací služby (pouze z fondu knihovny)
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Umístění žáků ZUŠ v krajském kole Národní soutěže
- obor komorní hra
M. Kordíková, Š. Kučerová
duo příčných fléten

J. Krajčovičová,
M. Hrádková,
M. Plšková, K. Sobotková,
M. Duchková
flétnový kvartet s doprovodem

pí uč.
M. Vozárová

1.místo s postupem
do celostátního
kola

pí uč.
J. Faltýnová

2. místo

O. Hodan, M. Benediktová,
Mi. Novoveská, Ma. Novoveská
kvartet zobcových fléten

pí uč.
E. Šustrová

3. cena

M. Kordíková, Š. Kučerová,
L. Kubešová
trio zobcových fléten

p.uč.
J. Karenovič

3. cena

M. Tichotová, V. Chottová,
L. Palkoska
příčné flétny s doprovodem

pí uč.
E. Šustrová

3. cena

E. Hessová vystoupila na žákovském koncertu dne 4. 3. 2010.

L. Palkoska, M. Tichotová a V. Chottová při soutěžním vystoupení v krajském
kole v ZUŠ B. Smetany v Plzni 6. 3. 2010.

Společné foto žákyň, které úspěšně reprezentovaly ZUŠ v krajském kole
v Plzni 7. 3. 2010 (zleva – J. Krajčovičová, M. Hrádková, K. Sobotková,
M. Duchková, M. Plšková, M. Kordíková, L. Kubešová, Š. Kučerová).
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F. Farkaš zaujal svým vystoupením seniory v Klubu důchodců dne 11. 3.
2010. Koncert byl věnovaný Mezinárodnímu dni žen.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KULEČNÍK V DOBŘANECH

Od 27. 11. 2009 do 27. 2. 2010 se v pivnici Hájek & Hájková uskutečnil
II. ročník I. ligy města Dobřan v kulečníku, kterou organizoval František
Zajíček. Přihlásilo se 29 hráčů včetně 3 žen. Oproti loňsku se mírně změnil
systém, hrál každý s každým a osm nejlepších postoupilo do play off. Vítězem se stal Zdeněk Herold, druhý skončil loňský vítěz Jiří Hess a třetí byl
Jiří Marek. Každý hráč dostal čepici a šampaňské. Vítěz dostal jako hlavní
cenu tágo, které mu bylo předáno stejně jako loňský rok několikanásobným mistrem ČR v biliáru Martinem Gavenčiukem. Ten poté vyzval vítěze
k exhibičnímu utkání.
Závěrem všichni hráči děkují Františku Zajíčkovi za dobře uspořádanou
ligu a hladký průběh všech zápasů. Toto klání bylo uspořádáno z finanční podpory Grantového titulu města Dobřany 2009, za což představitelům
města vřele děkujeme.
Členové organizačního výboru

Dobřanské bábinky zazpívaly a zatančily dne 23. 3. 2010 v Harmonii
(Dům s pečovatelskou službou).

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
našeho úspěšného olympionika Lukáše Bauera.

Učitelský koncert 2010 - společné foto aktérů tradičního závěrečného čísla
s vítězi vyhlášené minisoutěže.

Program:
10:00
sraz u ZŠ I. stupně ve Školní ul.
10:10 – 12:00 výuka Nordic Walking
12:00 – 14:00 polední přestávka
14:00 – 16:30 vycházka s lektorem do okolí (sraz u starého mostu)
Začátečníkům doporučujeme dopolední lekci, pokročilejším pak dle
uvážení dopoledne, nebo jen odpoledne, či obojí.
Cena:

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.

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 tělesně i duševně prospěšné sportovní akce. Hole pro tento druh chůze budou zájemcům zapůjčeny opět
s možností zakoupení, nebo objednání přímo na místě. Využijte možnosti zkusit si tento druh přirozeného pohybu, přijďte se pobavit i prospět svému zdraví. Určitě nebudete litovat.
Termín přijetí přihlášek:
16. 4. 2010, min. počet frekventantů (dopoledne nebo odpoledne): 8
Informace a přihlášky:
tel.: 377 972 725 nebo 606 623 124, ing. Marková, Infocentrum Dobřany
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KOCOUŘÍ MAŠKARNÍ

Ve čtvrtek 25. 2. 2010 proběhl na cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškoláků tradiční karneval, letos na téma kocouři. A tak se to v tělocvičně hemžilo
nejenom kocourky a kočičkami, ale i tygříkem, lvíčkem a kočičím dráčkem.
Děti si vyzkoušely kocouří dráhu, lezení na střechu, kočičí tanec, prolézání dírou, kočičí chůzi i hledání kocouřích oušek, to vše za doprovodu
písniček z kocourka Modroočka a samozřejmě velkého mňoukání. Na konci
dostaly děti zaslouženou odměnu v podobě podložky s obrázkem kocourka
Modroočka a malé sladkosti.
Teď už se všechny těšíme na jaro a další společné akce. Mňaaau☺
Lektorky Blanka, Jana, Jarka, Pavla a Vlaďka
MC Budulínek

„KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA

PRO MATKY NA A TĚSNĚ PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ“

Kurz je určen pro začátečnice, které se s Aj nikdy nesetkaly
během školní výuky, případně na takové, které měly Aj krátce
a bude jim vyhovovat začít zcela od začátku.

Od 4. května do 14. prosince 2010.
I. etapa
II. etapa

4. 5. 2010 – 22. 6. 2010
7. 9. 2010 – 14. 12. 2010

Každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin.
Hlídání dětí v době výuky je možné zajistit po individuální konzultaci.

Více info na www.mcbudulinek.wz.cz
nebo na tel. 776 124 174, pí Duchková.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2010

Ve snaze přiblížit zajímavá zákoutí přírody a pestrou říši ptáčků obyvatelům Dobřan a okolí Vás zveme na již 3. ročník ornitologické vycházky zakončené kroužkováním odchycených opeřenců. Akci, která se koná
v sobotu 8. května 2010, odborně doprovodí výklad člena západočeské
pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni,
jejíž ostatní členové budou od rozednění chytat do sítí obyvatele rákosin
mezi řekou a silnicí směr Šlovice (asi 1 km za Dobřanami). Sraz účastníků
ranní vycházky je již tradičně v 6:30 hodin před nádražím, cestou parkem
a sídlištěm si řekneme něco o ptačích obyvatelích našeho blízkého okolí, poté vyzvedneme v 7:00 hodin další zájemce u čističky odpadních vod
v Plzeňské ulici a budeme směřovat k řece a po jejím pravém břehu půjdeme asi 1,5 km po proudu. Na místo odchytu půjdeme vzrostlou a vlhkou
vegetací, jejíž obyvatele si budeme představovat a sledovat dalekohledy.

CO NOVÉHO NA MARTIŇÁKU?

Na Martiňáku, jak se opakovaně přesvědčujeme, vládne stále nesolená
a nehrabaná zima. To ale vůbec nevadí občasným návštěvníkům a dětem
ze Základní školy, které od loňského září dokumentují tvář Martiňáku při
různých vycházkách i cílených pozorováních. S prvními výsledky svého
snažení v rámci dlouhodobé školní aktivity nazvané Parkiáda se budou moci
seznámit na výstavě Martiňák při tradiční velikonoční akci, letos na počest
pískovcové Martinské stěny pojmenované Velikonoční pískování. Vše se na
škaredou středu 31. března bude točit kolem písku, oblázků, kamenů a podobných materiálů. Hlavní atrakcí budou sypané obrázky z barevných písků,
z nichž bude skládána velká mandala Barvy školy. Na různých stanovištích
budeme stavět kamenné pyramidky, hledat kosti dinosaurů v písku, vyklápět pískové bábovičky na čas, čeká nás Písková laboratoř a pravý pouštní
čaj v čajovně Střediska ekologické výchovy Ametyst. A čas si přitom budeme měřit – jak jinak – pískovými přesýpacími hodinami.
V pondělí 8. března se opět sešli zásupci iniciativní skupiny Jitka Dlouhá,
Pavel Krákora a Jaroslav Šedivý s panem starostou Jaroslavem Sýkorou,
aby se domluvili na dalších společných krocích v obnově parku. S radostí
Vám můžeme oznámit, že v čas vydání tohoto čísla DL bude už definitivně
dokončeno dvouetapové geodetické zaměření parku a Jitka Dlouhá se pustí do zpracování projektu budoucí podoby parku. Ten je nezbytný jak pro
cílené pokračování obnovy parku, tak i k přípravě žádostí o grant. Největší
naději vkládáme do Operačního programu Životní prostředí, z kterého bychom mohli financovat celkovou obnovu parku.

Po příchodu na místo odchytu a prohlídce sítí následuje svačina z vlastních
zásob a asi v 9:30 hodin nám ornitologové jednotlivé odchycené ptáčky
představí. Budeme svědky zaevidování určení pohlaví a věku, okroužkování a zpětného vypuštění do přírody. Návrat do Dobřan bude přibližně
v 11:00 hodin. Trasa podél řeky není schůdná pro dětské kočárky, na akci
je nutné se především dobře obout, popřípadě si vzít suché boty do batohu,
kam přidejte ještě svačinu, a na krk dalekohled.

Vás všechny, kteří si chcete prohlédnout z blízkosti například cvrčilku,
pěnici nebo slavíka, dozvědět se pár nových informací a strávit pěkné ráno
poznáváním přírody, srdečně zveme.
Bližší informace a dotazy rádi zodpoví organizátoři: za MS Dobřany
Pavel Krákora, tel.: 732 947 684, za ČSOP a ZŠ Jaroslav Šedivý, tel.:
607 607 511.

Také chystáme další pracovní dopoledne, již 5., a to v sobotu 1. května
2010, opět v 9.00 hodin u kapličky. Teď nás čekají trochu jiné práce – děti
pod vedením vyškolených dospělých bude určitě bavit inventarizace dřevin,
budeme měřit obvody kmenů vzrostlých stromů a zakreslovat je do mapy.
Další fyzicky zdatní a šikovní mohou pokračovat v úpravě hlavní vrstevnicové stezky či vytvořit hrázky z připravených větví v erozních rýhách a zabránit
tak splavování zeminy ze svahu. Přípravu na tyto hrázky provedl pan Jan
Smola, který vyřezal náletové stromky na vybraných místech parku, a mladí
ochránci přírody Strážci, kteří je pod vedením pana Petra Mištery a pana Petra
Štěpána a s panem Pavlem Krákorou přenosili na určená místa (viz snímky).
Práce je dost, přijďte mladí i staří. Nezapomeňte na pracovní oděv a rukavice,
a vezmete-li s sebou svého milého či milou, určitě na Martiňáku najdete i
nějakou břízu či kvetoucí ovocný strom pro prvomájový polibek ☺.
Za iniciativní skupinu Jaroslav Šedivý
Velmi dobrou myšlenkou bylo uspořádání akce „Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců za rok 2009“, která se konala 25. 2. 2010 v Káčku.
Velmi povedený byl celý průběh pořadu i doprovodný program.
Věra Havlíčková
Přeji více takových.		
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Žádný zahrádkář ani zahrádkářka se nedrží hesla – „Duben, za kamny
budem.“ Jak jen to jde, ať je teplo, nebo chladno, pilně pracují na zahrádce.
Dokončují prořezávku stromů a keřů, odplevelují, okopávají a přihnojují
trvalky a skalku. Netkanou textilií je dobré chránit mrkev a později vysázený pórek, případně rané zelí. Je potřeba vysázet brambory a přeházet kompost. Sázejí se ještě keře, které jsme nestihli zasadit na podzim.
Na záhonky vyséváme měsíček, tařici, hrachor. Nehrozí-li mrazíky na konci měsíce, vysazují se na záhony kedlubny, zelí, květák a brokolice. Pro jistotu nad nimi vybudujeme igelitový tunel. Může se vysít červená salátová řepa.
S výsevem fazolí a s výsadbou celeru na záhony raději počkáme do května.
Koncem dubna je čas na vysévání okurek nakládaček do skleníku nebo foliovníku a na zakoupení roubovaných okurek salátovek. Samozřejmě je také
umístíme pod sklo či folii. Nezapomeneme ani na cukety. Vysazujeme gladioly
a jiřiny. Také lekníny dáme do košů s jílovitou zeminou a ponoříme do jezírka.
„Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.“ Na zahrádce se objeví naši pomocníci – ještěrky, slepýši, žáby, žížaly. Také hmyz – slunéčka, lumíci, perloočka, čmeláci, včely. Všem pomáháme alespoň tím, že je necháme žít. Ovšem
se slimáky žádné slitování nemáme. Ale pozor! Šneky šetříme. Jsou draví
a údajně požírají slimáčí vajíčka.
Peckoviny, jádroviny, drobné ovoce a révu chráníme proti houbovým
nemocem a škůdcům. U jabloní stříkáme na listy shora, u hrušní zdola.
Osvědčenými chemickými prostředky jsou: insekticidy – Mospilan, Reldan, Calypso. Tyto prostředky můžeme též použít při dokvétání peckovin
proti pilatce. Proti strupovitosti, padlí a monilióze použijeme fungicidy –
Dithane, Delan, Baycor, Discus. Broskvoně a meruňky nám budou vděčné,
když je před květem postříkáme Baykorem nebo Syllitem.
Velkým škůdcem na hrušních je rez hrušňová. Je to dvoubytná houba,
která zimu přežívá na jalovci čínském nebo jalovci klášterském. V dubnu se
na jejich větvích vytvoří rosolovité výtrusy, které jsou větrem přenášeny na
hrušně. Tam se objevují na listech jako žluté, později hnědé skvrny. Plody
těchto stromů zakrňují a ztrácejí chuť. K zamezení nákazy je nutné provádět
chemický postřik před květem a opakovaně po odkvětu. Osvědčenými přípravky jsou Baycor nebo Topas.
Zajímavou potravinovou rostlinou s vysokou nutriční hodnotou je cukrová kukuřice. Vedle jednoduchých cukrů obsahuje draslík, fosfor, vápník,
hořčík, mangan, železo a zinek. Dále vitamíny B1, B2 a C, vlákninu, bílkoviny a nenasycené mastné kyseliny. Má příznivý vliv na krvetvorbu, plodnost, potenci, na nervovou činnost a paměť. Neobsahuje lepek.
V západních zemích Evropy a v Americe se používá v kuchyních
v různých úpravách – vařená, smažená na másle, nakládaná v láku.
Kukuřičné klasy se dají konzumovat i za syrova vykousáváním měkkých sklovitých zrnek. Je to lahodná pochoutka! Avšak utržený klas
nesnáší delší skladování, neboť cukry se rychle mění na škrob. Na
malou zahrádku v dubnu zasejte alespoň dvacet zrnek a určitě si vy
i vaše děti pochutnáte. Doporučenou ranou odrůdou je Aranka.
A na co se na zahrádce zadíváme? Kvetou narcisy, hyacinty, tulipány,
sasanky, violky, koniklece, kuklíky, primule, blatouchy, srdcovky. Z keřů
zlatice, kalina, kdoulovec, tamarišek a již začínají kvést peckoviny a hrušně. Jsme na začátku nejkrásnějšího období v roce.
ČZS
Mnoho úspěchů a radosti přeje 			

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
MO ČZS pořádá v předvečer 1. máje
na prostranství před klubovnou
táborák s opékáním vuřtů a soutěžemi pro děti.
Zveme všechny své členy a dobřanskou veřejnost.
Vezměte sebou své děti a vnuky.
Začátek v 18 hodin
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POLE A VČELY - BIOHOSPODÁŘSTVÍ
NEBO CHEMIE A GENETIKA

Zemědělci a včelaři žijí vedle sebe už po staletí. Pokud nebyl zemědělec
zároveň i včelař, provázely je po celé období dohady o včelí pastvě. Dohady
o tom, kdo je komu vlastně více prospěšný. Dnešní dynamická doba, kdy
chceme všechno ještě rychleji než rychle a hlavně ekonomicky výhodně,
nám často brání vnímat souvislosti. Zemědělství má již jiné dimenze. Je
řízeno pravidly „evropské zemědělské správy“ a vytrácejí se pohledy na
místní podmínky. Louky se sekají před rozkvětem, mění se skladba plodin, krajina ztrácí svoji rozmanitost, nastupují nové prostředky pro ochranu
rostlin, genetika, nové odrůdy a hybridy. Jaký to má vliv na včelařství a co
zemědělci mohou naopak očekávat od včelařů, o tom byla zajímavá přednáška ředitele Dnešické zemědělské akciové společnosti ing. Jiřího Paška
a Ing. Martiny Pospíšilové z firmy Bayer Crop Science. Přednášku pořádalo MěKS ve spolupráci se ZO ČS včelařů Dobřany. Proběhla v hotelu

Modrá hvězda 25. 2. 2010, tentokrát netradičně v malé místnosti, kde 26
posluchačů, většinou včelařů, slyšelo ve více než dvouhodinové přednášce
názory a pohledy „z druhé strany“. Byl prostor i k diskusi, která někdy
odbočila až do oblastí mimo působnost a kompetence zúčastněných. Jako
klad ale vyzněly nezávazné přísliby na rozšíření oblasti včelí pastvy. Biopásy, svazenka, zelené hnojení, aplikace moderních prostředků ošetřování
rostlin, které neškodí včelám, to jsou témata, která jistě všichni zúčastnění uvítali. Závěr přednášky vyzněl velmi optimisticky. Podpořila to i Ing.
Pospíšilová, která předala účastníkům drobné propagační materiály firmy
Bayer. Neformální debata po vlastní přednášce svědčí o tom, že problematika vztahu včelařů a zemědělců je stále aktuální.
Ing. Stanislav Vodička

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ÚT
ST
ÚT
ST
ČT
PO
ČT
ST
ČT

DUBEN 2010

6. 4.		
7. 4.
9 - 12
13. 4.
9 - 12
14. 4.		
15. 4.		
19. 4.		
22. 4.
9 - 12
28. 4.
9 - 12
29. 4.		

14 - 17
14 - 17

14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17

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

TÉMA MĚSÍCE
ZUŠ A KNIHOVNA MĚSTA DOBŘANY

Když se moje děti začaly v ZUŠ v Dobřanech seznamovat s hudbou, dcera ve hře na zobcovou flétnu a syn ve hře na klavír, přišel jsem do kontaktu
nejen s mnoha báječnými a pro svou věc zapálenými lidmi, ale také s objektem, ve kterém se to vše odehrávalo. Budova sice fortelná, dobře stavěná,
ale už dlouho za zenitem svých nejlepších dní. Nedostatky se objevovaly
všude. V dispozici chyběl druhý zkušební sál, komunikace, především vertikální, neumožňovaly pohyb osobám se sníženou pohyblivostí, (což v případě návštěv babiček a dědečků, kteří se přišli potěšit muzicírováním svých
vnoučat při žákovských koncertech, bylo obzvlášť nepříjemné), hygienické

zařízeními a především s výtahem pro získání bezbariérového přístupu do
všech nadzemních podlaží. Na východním průčelí byla přistavena dvoupodlažní přístavba pro rozšíření prostor knihovny a také pro oddělení zásobování knihovny od hlavního vstupu, aby nedocházelo ke křížení provozu. Vůbec
diferenciace provozu byla jedním z hlavních záměrů. V podkroví totiž projekt předpokládá zřízení dalšího, tzv. zkušebního tanečního sálu (s pružnou
taneční podlahou na dřevěném roštu) s možností produkce komornějších
hudebních akcí. Dále je zde část ubytovací, která umožňuje pobyt ve třech
dvoulůžkových pokojích a jednom ubytovacím apartmánu. Do podkroví se
host dostane výtahem, aniž by musel procházet ostatními prostory hudební
školy. V podkroví zbylo místo i na strojovnu vzduchotechniky, která zajistí
v původním, interiérově upraveném koncertním sále ve 3.NP i v novém zkušebním sále v podkroví optimální výměnu vzduchu a příjemnou pohodu pro
účinkující i posluchače. A v neposlední řadě je součástí 4.NP, tedy podkroví,
i vyhlídková terasa, která poskytne návštěvníkům kulturních akcí i případným ubytovaným možnost relaxace pod širým nebem současně s možností
atraktivního pohledu na historický střed města Dobřan z ptačí perspektivy.
Z hlediska technického vybavení bude rozhodující změnou způsob vytápění objektu, který je navržen z nové plynové kotelny v suterénu budovy.
Kromě již zmíněné vzduchotechniky dojde i na kompletní výměnu kanalizačního, vodovodního i elektrotechnického vedení. Nové budou i slaboproudé instalace s ozvučením a osvětlením sálů.

zařízení na pokraji únosnosti a především naprosto neefektivní a ekonomicky neúměrně náročné vytápění objektu plynovými lokálními topidly.
V budově sice probíhaly práce na údržbě, při některých, jako např. zřízení
pódia a nové podlahy v koncertním sále, jsem se snažil být nápomocen,
ale stále víc bylo zřejmé, že objekt hudební školy a knihovny potřebuje
celkovou stavební úpravu, aby se provoz a poskytované služby občanům
Dobřan a okolí přiblížily standardu dnešní doby. Při častých debatách na

toto téma, především s panem ředitelem Vozárem, panovala vzácná shoda.
Ukázalo se, že i představitelé města vnímají situaci podobně, a tak v roce
2006 se začala věc řešit. Nejprve zaměření současného stavu objektu, pak
studie provozu a nezbytných stavebních úprav a nakonec i stavební projekt
pro získání stavebního povolení a pro realizaci stavby.
Záměrem projektové dokumentace bylo především odstranit, nebo alespoň vylepšit nedostatky v provozu současné budovy. V dvorní části byla
navržena přes všechna nadzemní podlaží přístavba s novými hygienickými

V roce 2009 byl vybrán generální dodavatel, firma MALÝ s.r.o., a byly
zahájeny stavební práce na přístavbě. Přes všechny problémy, pro podobný
druh staveb charakteristické, práce na realizaci pokračují dle předpokladů.
Vyskytly se dílčí problémy, které nebyly při projektu patrné (zapomenutý
a nevyužívaný septik na dvoře, zvýšená hladina spodní vody po provedení
výkopů v suterénu, nové nároky v legislativě v oblasti energetické náročnosti
apod.). Ty si vyžádaly další nepředpokládané finanční nároky. To je oblast
pro každého investora vždy velmi nepříjemná a citlivá. Přes všechny tyto
problémy však lze věřit, že se dílo zdárně podaří dokončit tak, aby po mnoho
dalších let dobře a k plné spokojenosti mohlo sloužit občanům města Dobřany. Je to možné díky velmi vstřícnému a zodpovědnému přístupu vedení
města i vedení ZUŠ. Všichni, kteří se podílíme na realizaci této akce, věříme, že nový školní rok 2010/2011 bude Základní umělecká škola i knihovna města Dobřan fungovat v nových prostorách. Zbude jistě ještě mnoho
k dokončení (fasáda s návratem historizující plasticity, ale na zatepleném podkladě dle nových tepelně energetických požadavků, nově upravený prostor
dvora s možností pořádání kulturních akcí pod širým nebem, nové oplocení
apod.). To vše ale již za situace, kdy rozhodující část projektu bude sloužit
svému účelu. Nezbývá než si přát, aby to bylo ke spokojenosti všech.
Ing. arch. Jaroslav Drda, autor návrhu a generální projektant stavby
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SPORT
O BARÁŽI ROZHODLO AŽ POSLEDNÍ
EXTRALIGOVÉ KOLO…

Bez opory Adama Roušala, který sám požádal o uvolnění do jiného klubu, zato s novou posilou do útoku, Martinem Zrnou, vstoupili do jarních
extraligových bojů hokejbalisté TJ Snack Malý Dobřany. A úkol na posledních sedm kol základní části zněl jasně – zachránit se a vyhnout se baráži.
A jarní start se povedl - hráči Snacku začínali v Ústí nad Labem, během
necelých tří minut vedli o dvě branky a domácí nestíhali. Navíc na začátku
druhé části Šperl zvýšil už na 3:0. Severočechům nezbývalo nic jiného, než
se vrhnout do útoku, což přineslo rychle ovoce, stačila necelá minuta a Ústí
odpovědělo snížením. Dobřany sehrály výborný zápas, jenže zbytečně často nabízely šance soupeři vylučováním. A když už to vypadalo, že si odvezou domů všechny body, pobídly Elbu dokonce pětiminutovou přesilovkou
- před koncem třetí třetiny vyfasoval vyšší trest Vlasta Mikoláš a musel do
šaten. Hráči Ústí poslední šanci využili naplno, nejdříve dvě minuty před
koncem snížili a v poslední minutě lehkou střelou z dálky připravili Snack o
tři body. Dobřany si nakonec odvezly alespoň dva, když uspěly v nájezdech
- ten rozhodující proměnila právě nová posila Snacku, Martin Zrna.
Dva body z Ústí byly hodně důležité, ale už o den později ve druhém kole
čekal Dobřany hodně silný soupeř. Mosteckému Pentu se Snack dokázal
bránit jen třetinu. Domácí Most rozhodl v úvodu té druhé, kdy mu stačily
dvě a půl minuty, aby navýšil vedení z 1:0 na 3:0. Pento nakonec zvítězilo
jednoznačně 7:1.
„Most je soupeř momentálně nad naše síly, my hlavně nesmíme ztrácet
se soupeři z okolních pozic v tabulce. Důležité byly hlavně body v Ústí,“
komentoval úvodní dvoukolo trenér Snacku Zdeněk Pata. Hned další víkend
čekal jeho tým další zásadní duel - Dobřany hostily poslední pražské Kovo.
Jenže hokejbalu nepřálo počasí. Kvůli přívalům sněhu se muselo několikrát
přerušovat a uklízet hřiště. Šneci si přesto dokázali vybojovat dvougólový náskok. V první třetině se trefil obránce Štulc, v polovině zápasu hosté
vyrovnali, ale Honza Štulc druhým gólem v poslední minutě druhé třetiny
opět strhl vedení na stranu Dobřan. Ve třetí třetině navýšil Michal Pokorný
na 3:1. Dalším akcím už ale sněžení a rozhodčí nedali prostor a necelých
sedm minut před koncem zápas ukončili. O jeho osudu se tak rozhodovalo
v kanceláři ligové komise, která nakonec ponechala výsledek 3:1 v platnosti
jako konečný. Dobřany tak získaly do tabulky další velmi důležité tři body
a po dlouhé době opustily sestupové vody.
Jarní houpačka pak pokračovala domácím zápasem s Kladnem. Snack se
marně snažil o překvapení, na kladenský tým nestačil. Rozhodla prostřední
třetina, kdy hosté odskočili do dvoubrankového náskoku, navíc v úvodu
třetí části přidali třetí gól a domácí nedokázali kontrovat.
Tři kola před koncem patřila Dobřanům 10. příčka s hubeným bodovým
náskokem na předposlední baráží smrdící příčkou, na kterou spadla Opava.
Na devátou ústeckou Elbu ztráceli Šneci tři body, na osmý Kert Praha čtyři.
Rozuzlení mohlo přijít po dvojkole KERT Praha, Vlašim, hrané na hřištích soupeřů. Sobotní duel proti Kertu ovšem „Šneci“ nezvládli a prohráli 0:3. V neděli se pak utkali s rozjetou Vlašimí, kde vyválčili výhru 3:2
po samostatných nájezdech, znamenající dva body do tabulky – k jistotě
vyhnutí se baráži tak chyběl jeden bod.
V posledním kole základní části extraligy svedlo soupeře do zápasů
s nábojem „derby“. Pro Dobřany to znamenalo domácí zápas s vedoucí Plzní – zápas se hrál 28.3., tedy po uzávěrce tohoto vydání.
Béčko Snacku na jaře ve 2. národní lize pokračuje v přetahované o druhou příčku. Po zimě začalo sprchou, když si z Karlových Varů odvezlo
debakl 0:9, pak ale v derby porazilo velkého konkurenta z Litic 2:0 a přivezlo alespoň bod z Ústí.
Dobřanští dorostenci na jaře už nejspíš nevylepší předposlední pozici
v extralize, ale mladý tým sbírá cenné zkušenosti a dokonce i bodíky. Jeden
dost cenný brali v Ústí nad Labem, kde prohráli až na nájezdy, další dva pak
přidali doma s Českou Třebovou, když tentokrát samostatná střílení zvládli
(KK)
lépe. Vítězství pak přivezli z Pražského Kertu.		
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KERT Park Praha - TJ Snack Dobřany 3:0 (1:0,2:0,0:0)
HBT Vlašim - TJ Snack Dobřany 2:3ss (1:0, 1:1, 0:1)
TJ Snack Dobřany - HBC ALPIQ Kladno 0:3 (0:0,0:2,0:1)
TJ Snack Dobřany - TJ KOVO Praha 3:1 (1:0,1:1,1:0)
Elba Peml Ústí nad Labem - TJ Snack Dobřany 3:4 ss (0:2,1:1,2:0)
HBC Pento Most - TJ Snack Dobřany 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)

Dobřany B - Litice
TABULKA EXTRALIGY - Základní část
		

Z

V

P

Skóre

B

1.

HBC Škoda Plzeň

21

15

VP R
1

3

2

87:27

50

2.

HBC ALPIQ Kladno

21

12

3

3

3

82:38

45

3.

HBC Pento Most

21

13

2

2

4

90:50

45

4.

HBC Hradec Králové

21

12

3

0

6

82:49

42

5.

HBT Vlašim

21

11

1

2

7

61:65

37

6.

Elba Franklin Ústí nad Labem

21

6

3

4

8

57:53

28

7.

HbK INTEVO Karviná

21

7

1

4

9

47:88

27

8.

HC Kert Park Praha

21

6

3

2

10

55:82

26

9.

SK OEZ Testa Letohrad

21

7

2

0

12

49:76

25

10. TJ Snack Malý Dobřany

21

5

3

0

13

48:86

21

11. SHC Opava

21

3

3

3

12

43:64

18

12. TJ Kovo Praha

21

3

1

3

14

46:69

14

3. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
DVOJIC ŽÁKŮ

Letošní již 3. ročník nohejbalového turnaje dvojic žáků dostal nový
název a byl zaštítěn starostou města Dobřany, panem Jaroslavem Sýkorou.
O Putovní pohár se přijelo utkat celkem 16 oddílů z celé České republiky poslední únorovou sobotu. Úderem 9. hodiny tak po přivítání účastníků
mohly započít boje ve 4 skupinách.
Družstva, která skončila na prvních místech ve skupinách, postupovala
přímo do čtvrtfinále. O druhá postupová místa se musela poprat družstva z
druhých a třetích míst křížem. Bohužel naše Áčko v silné konkurenci mistrů
republiky nestačilo na Žatec a brány čtvrtfinále se mu tak zavřely.
SKN Žatec - Dobřany A 10:6 / 10:9
Karlovy Vary - Chabařovice 10:4 / 10:3
Čakovice B - Stratov B 10:3 / 10:2
Jiskra Aš A - Horažďovice A 10:6 / 10:9
pokračování na straně 13

SPORT
pokračování ze strany 12
Čtvrtfinálovou pastí neprošla tato družstva: Žatec, Aš B, Stratov A a Prostějov. Poslední jmenovaný se utkal s družstvem Horažďovic, což byl nejvyrovnanější zápas čtvrtfinále, ve kterém horažďovičtí měli více štěstí. Bylo
to první překvapení turnaje, kdy jedni z největších adeptů na medaile nepostoupili. Ostatní zápasy byly celkem jednoznačné. První semifinálový boj
spolu svedla obě čakovická družstva, kde s přehledem áčko potvrdilo roli
favorita. V druhém semifinále už horažďovická dvojce nebodovala, a tak
se brána finále otevřela pro Karlovy Vary. Po semifinálových porážkách se
těžko hledá motivace, ale obě družstva ukázala, že chtějí bronzové medaile.
Velmi vyrovnaný boj skončil lépe pro Horažďovice. Finálové utkání mezi
čakovickým áčkem a Karlovými Vary bylo také vyrovnané, ale čakovičtí
stále tahali za delší konec a zaslouženě vyhráli ve dvou setech.

200 KG V BENČPRESU A BRONZ V TROJBOJI!

„Magická“ hranice 200 kg neodolala při třetím pokusu Ladislava Mráze ve druhé disciplíně silového trojboje, benčpresu, na Mistrovství Čech.
Tímto úspěšně zvládnutým tlakem v lehu na lavičce si Láďa zároveň vybudoval dostatečný náskok k zisku bronzové medaile před dotírajícími soupeři
za ním. Přesto moc nechybělo a dobřanský borec mohl ze soutěže vypadnout! Jak se to všechno odehrálo, o tom jsou následující řádky.
Na druhou nejvyšší domácí soutěž jednotlivců v silovém trojboji cestovali v sobotu 6. března do Prahy-Řep celkem tři závodníci TJ Dobřany
a jeden doprovod (zde opět patří dík Jardovi Loudovi!). Ve váze do 90 kg
se představil Petr Krákora. Oproti oblastnímu mistrovství před měsícem se
zlepšil o 25 kg, přesto je jeho aktuální forma stále pod hranicí jeho loňské
výkonnosti. V Praze Petr předvedl 215 kg ve dřepu, 142,5 kg v benčpresu
a 242,5 kg v mrtvém tahu. Celkových 600 kg stačilo na 5. místo.
V kategorii do 100 kg měly Dobřany dva zástupce: Ladislava Mráze
a Romana Urbana. Druhý jmenovaný na svém prvním Mistrovství Čech
také zlepšil své výkony z oblastního šampionátu a zapsal 185 kg ve dřepu
(těsně mu uniklo 200 kg), 140 kg v benčpresu a 215 kg v pozvedu. Trojbojem 540 kg si Roman zajistil 7. příčku v nejnabitější váhové kategorii.
Jeho oddílový kolega, Láďa Mráz, začal úspěšným pokusem ve dřepu
s 240 kg, dvakrát mu pak rozhodčí neuznali pokus s 250 kg. Parádně vyšel
Láďovi benčpres: pokusy 180, 190 a 200 kg byly všechny úspěšné, přičemž
poslední znamenal i osobní rekord dobřanského borce. Infarktový průběh
však měla závěrečná disciplína, mrtvý tah. Láďa Mráz nahlásil 240 kg jako
základní pokus. Poprvé činku jen nadzvedl a vypadalo to, že tato váha bude
nad jeho síly. Druhý pokus na stejné váze (snižovat váhu činky nelze) byl lepší, Láďa činku rozklepaně vytáhl do vzpřímené polohy. Rozhodčí však pokus

Konečné pořadí:
1) TJ Avia Čakovice A (Jiří Kalous, Jarda Vacek, Zdeněk Kalous)
2) SK Liapor K. Vary (Radek Duda, Radim Kubín)
3) TJ Sokol VYNK Horažďovice Hapon (Petr Pivnička, Tomáš Jarolím)
4) TJ Avia Čakovice B (Petr Novák, Jan Havelka)
Jako nejlepší hráč turnaje byl oceněn Jiří Kalous (TJ Avia Čakovice).
Nejmladším hráčem turnaje byl Filip Hokr (Horažďovice) - ročník 2002.

Urban při dřepu s 200 kg

Děkujeme všem, kteří podpořili náš turnaj, městu Dobřany, starostovi
Jaroslavu Sýkorovi, Marku Sýkorovi, Tělovýchovné jednotě Dobřany
a společnosti InetHome. Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na
organizaci turnaje (Riky, Kadlík, Degol, Janina, Míša, Dědek).
Všem hráčům patří také dík za účast a už teď se můžeme těšit na další, již
4. ročník turnaje „O pohár města Dobřany“.

neuznali. Zbýval tedy pokus poslední. V případě opětovného neúspěchu by
náš závodník nezapsal žádný výkon v mrtvém tahu a skončil by na konci
závodního pole, bez medaile a bez šance postoupit na nejvyšší domácí soutěž, Mistrovství republiky. Láďa předvedl opět bojovný a opět trochu rozklepaný pokus s 240 kg, který se však tentokrát rozhodčím líbil, a Láďa si mohl
oddechnout. Tahle bronzová medaile ho stála opravdu velké úsilí! Celkových
680 kg je Láďovým druhým nejlepším výkonem jeho lifterské kariéry.
V nominaci na Mistrovství republiky, které se koná 3. dubna v Nymburce, se posléze objevili Petr Krákora a Ladislav Mráz. Jak se jim na vrcholné
domácí soutěži bude dařit, o tom vás, čtenáře Dobřanských listů, zpravíme
v některém z příštích vydání. Mezitím by se dva jiní členové oddílu TJ
Dobřany, Jan Verbič a Miroslav Důbrava, měli představit na Mistrovství
ČR v benčpresu veteránů. I o jejich výsledcích se dozvíte na stránkách
tohoto magazínu, popř. na internetových stránkách oddílu silového trojboje:
silovytrojbojDobrany.sweb.cz.				
(PK)
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SPORT / TIPY NA VÝLET
DOBŘANŠTÍ TENISTÉ SE PŘIPRAVUJÍ
NA NADCHÁZEJÍCÍ SEZONU

Navázat na premiérová umístění v loňských soutěžích družstev mladších žáků a dorostu a boj o postup do vyšší třídy. Takové jsou hlavní cíle
dobřanských tenistů pro letošní sezonu. Mladší žáci i dorost skončili vloni
na čtvrtém místě ve 2. třídách oblastních přeborů. Jak sdělil Pavel Vrzal
z tenisového oddílu, pro letošní rok je navíc připravena celá řada zajímavých akcí. Tenisté, tak jako každý rok, zahájí sezonu tradiční jarní cyklovyjížďkou, která se uskuteční 17. dubna. Hned na květen je pak plánovaný
veřejný turnaj čtyřher. V průběhu dubna, května a června se bude konat
oblastní soutěž mladších žáků a dorostu. V květnu se také rozjede okresní soutěž mužů Davis Cup a přes sezónu bude probíhat oddílová soutěž
O krále džungle. 5. července si dají na tenisových kurtech sraz veteráni, aby
v rámci Memoriálu uctili památku dlouholetého člena Josefa Kreuzmana.
Vzpomínat se bude také na nezapomenutelnou osobnost dobřanských tenistů Zdeňka Bláhu. Turnaj na jeho počest se uskuteční 28. srpna. Také letos
budou hostit Dobřany celostátní turnaj starších žáku – skupinu C. Ten se
odehraje 11. - 13. září. Sezona pak bude zakončena zářijovým oddílovým
přeborem žáků a dorostu a 23. října tenisté opět nasednou na kola a rozloučí
se se sezonou podzimní cyklovyjížďkou.

Sportovní akce a turnaje dobřanských tenistů
17. 4.
Jarní cyklovyjížďka
29. 5.
Veřejný turnaj čtyřher
5. 7.
Turnaj veteránů – Memoriál Josefa Kreuzmana
14. 8.
Turnaj pro veřejnost - dvouhry
28. 8.
Vzpomínka na Zdeňka Bláhu – turnaj B&BC Zbůch
4. 9.
Závěrečný turnaj O krále džungle
11. – 13. 9. Celostátní turnaj starších žáků – sk. C
28. 9.
Oddílový přebor žáků a dorostu
23. 10.
Ukončení sezony – cyklovyjížďka

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
V Praze na Smíchově v obchodním komplexu Anděl City (Stroupežnického
ulice 23, Praha 5) vzniká jeden z nejzajímavějších projektů poslední doby.
Ve třech podlažích na ploše 2 500 m2 bylo v loňském roce otevřeno prvních 115 m2 modelového kolejiště. Jeho plocha představuje
průřez všemi technologiemi
a stavebními prvky, které budou
použity na dalších segmentech
modelového kolejiště Království železnic. Můžete zde vidět
několik dominant České republiky, pohyblivý automobilový
park a spoustu dalších techzdroj: http://www.kralovstvi-zeleznic.cz/
nických „vychytávek“. Systém
miniaturních kamer v lokomotivách vláčků vám zprostředkuje přímý zážitek z jízdy zmenšenou krajinou. V současné době je zde k vidění 450 m kolejí, 128 modelů lokomotiv
a vagonů, 45 pojízdných modelů osobních a nákladních vozů, 300 modelů
statických osobních a nákladních vozů a také téměř 1300 postav. Součástí
Království železnic je i stálá výstava z historie železnice na našem území.
Modelové kolejiště se postupně rozrůstá o další segmenty. Království železnic bude nakonec představovat jakýsi model České republiky, setkáte se
zde se zmenšeninami nejvýznamnějších dominant České republiky (např.
Ještěd, Karlštejn, Pražský hrad). V roce 2014 dosáhne rozloha kolejiště více
než 1 008 m2 čisté plochy kolejiště. Království železnic se tak stane největší
modelovou železnicí nejen u nás, ale i ve střední a východní Evropě.
Království železnic je otevřeno každý den včetně státních svátků v otevírací
době Po, Út, St, Pá a Ne od 9 do 19 hodin a ve Čt a So od 9 do 21 hodin.
Základní vstupné je 150 Kč, pro dítě do 1 metru v doprovodu dospělého
20 Kč a zlevněné vstupné (děti do 15 let, důchodci, ZTP/P) 90 Kč.
SLAVNOSTI SVOBODY
Jízdy zvláštních vlaků u příležitosti oslav konce 2. světové války
Jako každoročně připravil Iron Monument Club Plzeň jízdy parní vlakové
soupravy ve dnech 8. a 9. května.
Sobota 8. 5. 2010
Plzeň – Přeštice a zpět
Parní vlak odjede z Plzně po deváté hodině. Během pobytu historického
vlaku ve stanici Přeštice bude umožněna prohlídka stanoviště strojvedoucího parní lokomotivy. Do Plzně se vlak vrátí před polednem.
Plzeň – Horní Bříza a zpět
Odjezd parního vlaku kolem druhé hodiny odpolední. Na nádraží v Třemošné
přepadne německý vojenský transport předsunutá hlídka americké armády.

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.

Neděle 9. 5. 2010
Plzeň – Blovice a zpět
Krátce po desáté hodině dopolední odjede vlak do Blovic, kde se na nádraží
představí Sbor dobrovolných hasičů Blovice s prezentací historické i současné techniky včetně ukázky své činnosti při zásahu.

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.

Plzeň – Mirošov a zpět
Odpolední návštěva Mirošova bude zpestřena malou ukázkou z činnosti
Samostatného klubu historických vozidel Rokycany. Předpokládaný návrat
parního vlaku do Plzně v podvečer kolem šesté hodiny.
Prodej jízdenek přímo ve zvláštním vlaku. Ve vlacích neplatí jízdenky, slevy
ani režijní průkazky ČD! Přesné časy odjezdů a příjezdů budou uveřejněny
v předstihu na internetových stránkách klubu www.imcplzen.cz.
Jaroslava Umnerová

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
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INZERCE

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

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

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

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

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






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







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

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
e-mail: listy@dobrany.cz

Typografie: KC SOLID, spol. s r.o.

Předseda redakční rady: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Havránková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2800 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
► KONTEJNEROVÁ DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE:
dovoz stavebních materiálů, písků, štěrků, betonů..., odvoz sutiny,
zeminy..., pronájem kontejnerů. Tel.: 602 976 144, 777 044 632
► Vyměním cihlový byt 2+1 (60 m2, balkon, plastová okna, výtah)
za větší byt + doplatek. Pouze Dobřany. Tel.: 733 392 886
► Kadeřnické a kosmetické studio DAHLIA provádí proměny
- účes, líčení, vizážistika. Jednotlivě - líčení, testy vlasů a pleti.
Tel.: 606 280 813
► Koupím kovový sud nebo plastovou nádrž na vodu pod okap.
Tel.: 606 623 124

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
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO NÁMĚSTÍ

PROJEKT: DOBŘANY - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T.G.M.
Město Dobřany

23. dubna 2010
vás zve

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO NÁMĚSTÍ
14:00

Vernisáž výstavy obrazů Oty Janečka (kostel sv. Víta)

15:30 - 17:00

Bezplatné slavnostní jízdy v kočáru s koňským spřežením 		
okolo náměstí T. G. M. pro veřejnost

16:00 - 18:00

Koncert přátelství na náměstí T. G. M.
(ZŠ Dobřany, ZŠ Brežice, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, Dobřanské bábinky)

18:30 - 20:00

The Beatles Revival (Brouci Band)
Promítání prezentací partnerských měst
Možnost ochutnávky vína z partnerského města Brežice

20:00

Slavnostní rozsvícení a spuštění kašny, ohňostroj

občerstvení, stánky, skákací hrad
18

KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
8. 4. 2010 v 19:30 hodin

Kniha přežití

(USA, akční, 118 min, do 12 let nevhodný, titulky)

V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po
konečné válce, prochází pustinami kontinentu,
který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem
něj se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země – pomníky nedávné katastrofy.
Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří
gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli
botám, kvůli hltu vody...nebo prostě jen tak.
Hrají: Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Malcolm McDowell, Michael Gambon
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

léčebně Ashecliffe a kdesi se úspěšně skrývá. Píše
se rok 1954 a Amerika se dosud nevzpamatovala
z následků 2. světové války a navíc přežívá v permanentní paranoii domnělého i skutečného komunistického ohrožení. Daniels je učebnicovou obětí
téhle doby. Stále vzpomíná na prožité hrůzy a navíc
se musí vyrovnat se smrtí manželky. Až by se dalo
sarkasticky říct, že v rámci vyšetřování dorazil na
správné místo. Jenže na tomhle ostrově něco smrdí
a zkušený detektiv to instinktivně vycítí...
Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben
Kingsley, Emily Mortimer, Max von Sydow
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

13. 4. 2010 v 19:30 hodin

21. a 23. 4. 2010 v 19:30 hodin
25. 4. 2010 v 17:00 hodin

(VB/USA, horor, 102 min, přístupný od 15 let, titulky)

(USA, dobrodružný, 106 min, do 12 let nevhodný, ??)

Vlkodlak

Éra dětství skončila pro Lawrence Talbota té noci,
kdy mu zemřela matka. Ve snaze zapomenout
opustil ospalé rodné panství Blackmoore a vydal
se do světa. S rodinou se znovu spojil až díky snoubence svého bratra, která ho poprosila o pomoc
v pátrání po budoucím manželovi, jenž beze stopy
zmizel. Lawrence jí vyhoví a vrátí se domů, kde
na něj kromě sarkastického otce čeká i hrůzostrašná legenda o krvelačném monstru s nadlidskou
silou, které se po nocích toulá po okolí a vraždí
vše živé. Lawrence je vůči těmto povídačkám zpočátku imunní, stejně jako inspektor Scotland Yardu
Aberline, jenž vede pátrání po zmizelém. Postupně
ale začíná sestavovat děsivou skládanku, jejímž
ústředním dílkem je starodávné prokletí...
Hrají: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony
Hopkins, Hugo Weaving, Geraldine Chaplin
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

15. 4. 2010 v 17:00 hodin
Alenka v říši divů 3D
(USA, rodinný/fantasy, 106 min, přístupný, 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...
Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, Helena
Bonham Carter, Anne Hathaway
Vstupné: 165 Kč

20. 4. 2010 v 19:30 hodin

Prokletý ostrov

(USA, thriller, 137 min, přístupný od 15 let, titulky)

Detektiva Teddyho Danielse a jeho kolegu Chucka
Auleho přivedlo na prokletý ostrov Shutter pátrání
po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando, která zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické

Souboj titánů 3D

Ve filmu staví boj o moc muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi bohy samotnými může
zničit celý svět. Perseus – syn boha vychovávaný
člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před
Hadem, pomstychtivým bohem podsvětí. Když
už nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou
misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než se jemu
podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na zemi.
Hrají: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph
Fiennes, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen,...
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

22. 4. 2010 v 19:30 hodin

Milý Johne

(USA, drama, 105 min, přístupný, titulky)

Silný romantický příběh lásky, která musí neustále překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky.
Mladý voják potká mladou dívku a pro oba je
z toho osudová láska. Namísto happy endu však
přichází život, voják musí zpět k jednotce a do
služby je v následujících letech povoláván stále
častěji. Svůj životní vztah žijí oba milenci hlavně
prostřednictvím dopisů a společného času je málo.
Je vojenská služba dostatečný důvod k životu?
Kdy bude „Milý Johne“ napsáno naposledy?
Hrají: Channing Tatum, Amanda Seyfried,...
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

27. 4. 2010 v 18:00 hodin

Percy Jackson: Zloděj blesku

(USA, fantasy, 118 min, přístupný, dabing)
Percy Jackson má ve škole věčně problémy. To
je ale to nejmenší, co mu teď dělá starosti. Sice
je právě začátek 21. století, ale zdá se, že antičtí
bohové z bájného Olympu se rozhodli sestoupit
ze svých trůnů a tím i vstoupit do Percyho života.
Percy se totiž z ničeho nic dozvídá, že jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh moří a vodního
živlu. A to mimo jiné znamená, že Percy je napůl
člověk, napůl bůh. Aby toho nebylo málo, nejvyšší
z bohů, samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl
jeho magickou hůl ukrývající blesky a o níž se bez
nadsázky dá říct, že jde o nejstarší zbraň hromad-

ného ničení. Percy se proto musí připravit na nejnáročnější dobrodružství ve svém životě...
Hrají: Logan Lerman, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Rosario Dawson,...
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

29. a 30. 4. 2010 v 19:30 hodin

Doktor od Jezera hrochů
(ČR, komedie, 102 min, přístupný)

Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské
nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou a její matkou. Již na samém začátku příběhu
jsme zasvěceni do složitého propletence jejich
vztahů, kterým bezkonkurenčně dominuje rázná
tchyně, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou
a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii, nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného
a váženého. Čeněk snad ještě před pár lety, když si
její dceru Zuzanu bral, mohl její představu naplnit.
Dnes je ovšem panovačná matrona zcela pohoršena jeho nedostatečnou ctižádostivostí, přílišnou
dobrotou a hlavně neschopností vydělat dostatek
peněz na drahé auto a vilu na pražské Ořechovce.
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Markéta
Plánková, Alžběta Stanková, Bob Klepl,...
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

4. 5. 2010 v 19:30 hodin

Pevné pouto

(USA, drama, 135 min, přístupný od 12 let, titulky)

Susie je obyčejná čtrnáctiletá holka, která udělala tu chybu, že šla jednoho dne ze školy domů
zkratkou přes pole. A tam potkala pana Harveyho.
A z tohohle nenápadného souseda se vyklubala zrůda, která ji připravila o život. V jejím případě ale
smrtí všechno nekončí. Susie se ocitá ve zvláštním
světě mezi nebem a zemí, ze kterého pozoruje, jak
probíhá pátrání po jejím vrahovi a zároveň drží palce členům své rodiny, aby její náhlý odchod ustáli.
Hrají: Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel
Weisz, Susan Sarandon, Stanley Tucci,...
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Připravujeme:
Ženy v pokušení (6. 5.), Kouzelná chůva Nanny
McPhee 2 (6. a 8. 5.) Nezapomeň na mě (8. 5.), Iron
Man 2 (11. 5.), Robin Hood (13. a 15. 5.), Crazy
Gang v cirkusu (14. 5.), Nine (18. 5.), Vesnická
pohádka - ochotnický divadelní spolek Úhlavan
(21. 5.), Muži, co zírají na kozy (22. 5.), Všichni
jsou v pohodě (25. 5.), Hoffmannovy povídky opera (28. 5.), Chlupatá odplata (29. 5.)
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.
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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
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé - ZŠ, tř. 1. máje 618
pondělí
7.30 - 12.00
13.00 - 17.00
úterý
7.30 - 11.00
13.00 - 15.00
středa
7.30 - 12.00
13.00 - 18.00
pátek
7.30 - 11.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

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
kontakt: 377 972 535
7.30 - 17.30
8.00 - 12.00

pondělí a úterý		
středa - pátek		

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

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

MUDr. Jana Formánková

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

- prodej zájezdů smluvních CK

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, středa
7.30 - 11.00
úterý
13.00 - 15.00
čtvrtek
7.30 - 11.00
pátek
7.30 - 10.00

úterý
středa - pátek

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

MUDr. Alena Špidlenová

zdravé děti
11.00 - 15.00
15.00 - 18.00
11.00 - 14.00
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 29. 3. 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

