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STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL

Více informací o úspěchu mladších žáků TJ Snack Dobřany se dozvíte na straně 12.

PODČÁRNÍK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
máme za sebou měsíc, který začal velmi pošmourně a nakonec skončil pozoruhodným víkendem.
Na chvilku přišlo léto, a to právě v den, kdy se u nás konaly dvě nejmasovější akce zároveň. Nikdo to asi přesně nezjistí, ale i z fotek uvidíte, že v našem
městě bylo možná nejvíce lidí najednou za celou jeho historii.
To, že v takový den nebylo pořád jenom škaredě, je docela velké štěstí, ale
asi trochu menší, než měli hokejisté s Finy, Švédy a s Rusy. Podobnou
euforii jako tým kolem Jágra zažívají naši hokejbaloví žáci, jsou druzí
v republice! I o tom se v tomto čísle listů dočtete.

Bohužel se ale musíme vrátit k nepěknému začátku května. Velký prostor
dostane v listech zpráva o tom, že se musíme potýkat s následky krachu
jedné z významných stavebních firem.
Další smutný příběh toho, jak krize odkrývá neprozíravost některých našich
minulých rozhodnutí. Jdeme-li po stopách podobných tragédií, dojdeme
pozoruhodně často k tomu, že se lidé neřídí moudrostí našich dědečků.
Říkali, že člověk se má natahovat jen tak, jak dlouhé má prostěradlo.
Přeji vám, ať vždy správně odhadnete, zda je dané riziko pro vás ještě únosné a jestli vás jeho následky nesrazí úplně do kolen.
Martin Sobotka

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Z HISTORIE

V naší pomyslné historické cestě napříč sbírkou pohlednic se přesuneme
z období 1. republiky, do roku 1942, kdy jsme byli součástí Sudet. V té
době vycházely pohlednice s popisky v německém i českém jazyce. Pro
zajímavost vám přiblížíme tu německou. Dobřany se v té době nazývaly
Wiesengrund a pohlednice je odesílána do vnitrozemí, tj. do Protektorátu.
Na pohlednici jsou patrné klasické náměty celkového pohledu na Dobřany, kasáren, ústavu pro choromyslné, pivovaru s kaplí, radnice, nádraží
a náměstí, v té době nazývaného Adolf-Hitler-Platz.
Pavel Krákora
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SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE
1) Kdy byl proveden zničující nálet na Dobřany?
2) Kolikátého května byly osvobozeny Dobřany?
3) Jan vypadal znak, který měli na ramenou osvoboditelé, příslušníci
2. pěší divize?
Pro 10 z vás, kteří správně odpoví na všechny 3 soutěžní otázky, je připravena sada pohlednic, vytvořená k 65. výročí osvobození města Dobřany.
Své odpovědi volejte do 15. června na tel. 739 643 219.

CO SE DĚJE
POLICIE INFORMUJE
Povinná výbava motorových vozidel

Dnem 15. září 2009 nabyla účinnosti hlavní části vyhlášky Ministerstva
dopravy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta přináší změny v povinné
výbavě motorových vozidel i vleků.
Hlavní změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel lze shrnout do následujících bodů:
Rezervní pneumatiky (od 15. září 2009)
Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky, která budou vybavena
prostředkem pro bezdemontážní opravu pneumatik (například sprej umožňující zacelení i nafouknutí děravé pneumatiky), nemusí být už nově vybavena rezervní pneumatikou. Osobních vozidel uvedených do provozu před
15. zářím 2009 se však tato možnost týká pouze tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervou souhlasí výrobce vozidla, popřípadě pokud jsou nová
vozidla stejného typu uváděna na trh bez rezervních pneumatik.

DOBŘANSKÉ SLAVNOSTI RODINY

Dne 15. 5. 2010 proběhly v rámci celorepublikové kampaně „Přijďte pobejt“ Dobřanské slavnosti rodiny. Děti i jejich rodiče plnili
zábavné úkoly, malovali a tvořili, dekorovali
trička foukacími fixy a na závěr zhlédli pohádku „O Budulínkovi“. Batolata se svými maminkami předvedly, co se naučily v dopoledních klubech.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem maminkám, které se podílely
na organizaci této akce, p. Urbancovi za fotodokumentaci (www.dobrany.eu
– Budulínek Open 2010) a všem zúčastněným dětem a rodičům.
		
Za o. s. Budulínek V. Duchková

Pouze u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 (tj. nákladní vozidla nad 3,5t
a autobusy) je možné prostředky pro opravu nahradit patřičným smluvním
vztahem, který zajistí opravu poškozené pneumatiky na celém území České
republiky.
Náhradní žárovky u motocyklů (od 15. září 2009)
Nově nemusí být motocykly registrované v ČR vybaveny náhradními
žárovkami. Postačí, pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou
náhradní pojistkou.
Nepovinné přepážky pro užitková vozidla (od 15. září 2009)
U vozidel kategorie N1 (lehká užitková), která vycházejí svojí konstrukcí z osobních vozidel (tedy existuje konstrukčně shodné osobní vozidlo),
není povinnost mít ve vozidlech přepážku oddělující prostor pro cestující
od prostoru pro náklad. To se týká i neprůhledných fólií nebo mříží na zadních bočních oknech. Vyjmutí přepážky není nově přestavbou a vozidlo tak
nadále zůstává nákladním se shodnou obsaditelností jako nákladní vozidlo.
Vyjmutí přepážky se nezapisuje do technického průkazu, ani ho nikdo nikam nepotvrzuje.
Změny ve vybavení lékárničky (od 1. ledna 2011)
Nové požadavky platí i pro obsah lékárničky ve vozidlech. Jedná se o bližší
specifikaci stávajících zdravotnických prostředků (např. rozměry a vlastnosti náplastí, nůžek, obvazů atd.), vypuštění některých prostředků (spínací
špendlík) a nové prostředky (izotermická folie, resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem).
Do 31. 12. 2010 bude možno používat stávající lékárničky.
Přibyl i informační leták s pokyny o správně provedené první pomoci. Se
zavedením těchto požadavků je spojeno i přechodné ustanovení, a to, že do
31. 12. 2010 je možno používat lékárničky stávající. Kdo však bude chtít,
může s novým typem lékárniček jezdit již od 15. září 2009.
Reflexní vesty (od 1. ledna 2011)
Od 1. ledna 2011 budou muset řidiči všech motorových vozidel registrovaných v ČR povinně vozit reflexní vestu, resp. jiný oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu (např. šle). Tato povinnost se bude týkat
i motocyklů.
por. Petr Mašek
komisař dopravního inspektorátu

Dne 4. 5. 2010 byl zahájen „Kurz anglického jazyka
pro matky na a těsně po MD“.
Maminky - začátečnice se pod vedením zkušené lektorky Mgr. Michaely Hlaváčové budou až do prosince
věnovat zvládnutí základních frází pro jednoduchou konverzaci a slovní zásobě. Výuka bude probíhat interaktivní formou, budou rozvíjeny
všechny čtyři základní dovednosti - poslech, psaní, mluvení a čtení.
Za o. s. Budulínek V. Duchková

Tato akce je podpořena
z Grantového dotačního titulu města Dobřany.

PODEZŘELÝ LÉTAJÍCÍ PŘEDMĚT NAD MĚSTEM

Dobřany/ Zatímco celou republiku zaplavují
přívaly jarních dešťů, v Dobřanech na Plzeňsku se řeší i jiné problémy. Minulé úterý
odpoledne byl zpozorován nad obcí podezřelý létající předmět. Jednomu z místních občanů se podařilo objekt zachytit.
Mezi obyvateli Dobřan se šíří dohady. „UFO
u nás? To by bylo super!“ Někteří se obávají: „Čeho se tady ještě nedočkáme?“ „Je to pokus s technikou, nebo skutečnost? Tomu už nerozumíme,“
míní někteří starší usedlíci.
Co tedy létalo v úterý nad Dobřany? Odpověď na tuto otázku nám již brzy
poskytne americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, který podle
našich informací pošle v srpnu tým odborníků. „O situaci nás informovalo
české Ministerstvo obrany, naši experti celou situaci zcela jistě objasní,“
reagoval na náš dotaz vrchní administrátor NASA Michael Griffin.
O výsledcích šetření amerického týmu vás budeme samozřejmě informovat.
Zdroj: MC Budulínek (příprava na příměstský tábor)
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ROZHOVOR
ROZHOVOR S VÍTĚZKAMI CELOSTÁTNÍHO KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ

(pami) Ve dnech 15. - 18. 4. 2010 reprezentovaly „dobřanskou zušku“ a naše
město v Liberci v celostátním kole národní soutěže ZUŠ v oboru komorní
hra na dechové nástroje žákyně Maruška Kordíková a Šárka Kučerová ze
třídy paní učitelky Magdy Vozárové. Vůbec poprvé v historii naší hudební
školy se oběma dívkám podařilo získat nejvyšší možné ocenění, 1. místo ve
své kategorii ve hře na příčné flétny. Jak prožívaly svůj úspěch a jaká cesta
vedla k dosažení takového ocenění, nám obě dívky ochotně přiblížily.
Společně jste získaly nádherné 1. místo v celostátní soutěži. Překvapilo tě
toto umístění?
M. K. Toto umístění nečekal nikdo, ani já.
Š. K. Hodně mě to překvapilo, protože tam bylo plno dobrých hudebníků,
takže jsem se v hloubi duše modlila za 2. místo.

Jaký je to pocit, probojovat se školním, okresním a krajským kolem
a postoupit do nejvyšší úrovně takové soutěže? Měla jsi trému a jak bys
sama své vystoupení ohodnotila?
M. K. No, jsou to docela nervy, hlavně při vyhlašování. Trému jsem měla
určitě a každé vystoupení se mi klepou kolena, ale myslím si, že jsme
s Šárkou zahrály velmi dobře.
Š. K. Je to úžasný pocit, ale zároveň když potom stojíte před dveřmi do soutěžního sálu a víte, že vystupujete už za pár minut, je vám skoro do breku.
Takže tréma určitě byla. A naše vystoupení? Myslím, že bylo celkem dobré,
navíc jsme se naučily držet svou trému na uzdě.

Kde a jak samotná soutěž probíhala a jak jste byly oceněny?
M. K. Ceny ve školním kole byly jako vždy nejlepší, v okresním kole
v blovickém zámečku i v krajském kole v Plzni vítězové dostali poukázky
do knihkupectví Moudrá sova. V ústředním kole nás odměnili hrnkem s
logem liberecké ZUŠ.
Š. K. Soutěž v naší kategorii probíhala v pátek dopoledne. Na výsledky
jsme ale čekali do večera, každý soutěžící dostal hrníček a diplom. Před tím
jsme stihli navštívit zoologickou a botanickou zahradu a v sobotu ráno jsme
se vydali do IQ parku. Od pana ředitele jsme obě dostaly bezvadná trička.
Určitě bylo zajímavé poslechnout si hráče z jiných škol...
M. K. Moc jsem své ,,soupeře“ neposlouchala, protože jsem měla co dělat se
svojí nervozitou, a zjistila jsem, že není důležité hrát z donucení, ale pro radost.
Š. K. Měla jsem tu možnost, bohužel jsem ji nevyužila. Teď toho lituji,
protože by to určitě byla ohromná zkušenost.
Jak ses dostala k hudbě a chceš se jí věnovat i v budoucnu?
M. K. Už ve školce chodila na zobcovou flétnu, pak jsem začala chodit do
hudebky a od konce 1.třídy jsem začala hrát na „příčku“. Po základní škole
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bych chtěla jít na konzervatoř a v dospělosti bych chtěla na tento nástroj učit
malé i velké umělce.
Š. K. Už v MŠ jsem si to všechno naplánovala. Začala jsem „hrát“ na sopránovou zobcovou flétnu, v 1. třídě mě rodiče přihlásili do ZUŠ, ve 4. třídě
jsem začala hrát na příčnou flétnu, letos na dudy a klavír. V budoucnu bych
se chtěla dostat na konzervatoř.
A co tvoje paní učitelka v ZUŠ, je přísná a jak si spolu rozumíte?
M. K. Paní učitelka věří v naše schopnosti a já s ní vycházím velmi dobře.
Š. K. Záleží na tom, jestli jsem cvičila (a ona to pozná:-)). Myslím, že si
rozumíme výborně.
Zbývá ti ještě volný čas na nějaké další koníčky?
M. K. Dříve jsem chodila na badminton, ale teď už to kvůli hudbě nestíhám.
Š. K. Ano, pokud se považují za další koníčky i další nástroje v ZUŠ☺. Já
totiž chodím hrát ještě na zobcové flétny, dudy, klavír, na hodiny komorní
hry a do dětské lidové muziky.
Na závěr jsem poprosila o pár slov i paní učitelku Vozárovou.
Překvapilo tě vítězství Marušky se Šárkou v nejvyšším kole soutěže?
Jestli mě to překvapilo? Asi takhle. Mým tajným přáním bylo probojovat se
přes školní a okresní kolo do kola krajského. Zde jsem stála o to, aby děvčata
zúročila vše, co se naučila, bez trémy, abychom si to zkrátka užily a ukázaly,
že i na menším městě lze dělat kvalitní muziku. To, že půjdeme dál, mě vůbec
nenapadlo. Soutěž v Liberci jsme pojali jako krásný výlet. Že nás porota ocení tím nejvyšším uznáním – tedy 1. místem, nikdo z nás nečekal ☺.
Dosažený úspěch je dokladem obrovské muzikálnosti Marušky a Šárky,
kvalitní tónové hry, soustředěnosti a bojovnosti, roli sehrál i jejich soutěžní
duch. Neméně důležité je to, že si děvčata rozumějí i po lidské stránce a
při soutěži vystupovala jako jeden tým. Krásné zázemí vytvořili Marušce
i Šárce jejich rodiče, kteří je v každém kole svojí přítomností podporovali.
Jakou novou zkušenost ti soutěž přinesla a jak si my Dobřaňáci stojíme ve
srovnání s ostatními hudebkami v republice?
Pro mne je každá soutěž velkým přínosem a poznáním. Jakýkoli seminář,
kurz či zmiňované soupeření jsou pro mne určitým nabitím energie, motivací
dělat věci ještě lépe, konfrontací s okolím. Flétnová hra se stejně jako všechno
kolem nás vyvíjí a vědomosti získané za studií by mi už dnes nestačily. Ještě
více zkušeností a poznatků však člověk během soutěže získává v mezilidských
vztazích – ať už se žáky, s jejich rodiči, s kolegy a vlastně i s konkurencí.
A jak si stojí Dobřaňáci? Je pravdou, že v programech celostátních kol podobných soutěží se objevují převážně jména velkých měst – Brno, Praha, Olomouc,
Přerov, Znojmo - tedy měst s větším počtem žáků a do jisté míry také talentů.
Často se pořadatelé či posluchači ptají: „Dobřany? A kde to vlastně je?“ To
potom s hrdostí odpovídáme. V Liberci se sešla velká konkurence (i podle slov
předsedkyně poroty), a proto mě úspěch mých žákyň ještě více hřeje u srdíčka.
Je náročný výběr repertoáru a co obnáší příprava na takovou soutěž pro
tebe jako pro učitelku?
Asi nejtěžší bylo vybrat správný repertoár a jeho studium dobře časově
naplánovat. Soutěžní program musí splňovat spoustu kritérii – skladby musí
odpovídat hráčské vyspělosti dané kategorie, tzn. nesmí být příliš lehké, ale
ani přehnaně obtížné. V komorní hře je to ještě složitější, neboť zde hrají žáci
s různou úrovní hráčské vyspělosti. Další podmínkou je pestrost, děvčata by
měla během časového limitu ukázat vše, co v nich je. Skladby se musí také
oběma líbit, musí mít o nich představu, rozumět jim. Celý program jsme
připravovaly asi od října 2009, a vydržet jej hrát, cvičit a stále zdokonalovat
se stejným nasazením jako na začátku, není vůbec jednoduché.
Příprava na soutěž pro nás všechny znamenala spoustu společně strávených hodin navíc. Ale myslím, že byly fajn☺

KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA

GEHMOVÁ, Franziska:
Upíří ségry: Přepadení v muzeu
Dvojčata, která mají upírské schopnosti, vám připraví
nejedno překvapení. Tentokrát se ocitnou v prostředí
muzea, které je v době jejich prohlídky přepadeno. Nudné psaní referátu se tak změní v boj o holý život. Podaří
se dvojčatům zachránit situaci pomocí upírských schopností?

HÁDANKY PRO RADOST...
Nemotora skoro slepý,
hlína se mu na nos lepí.
Pracuje i v neděli,		
razí v zemi tunely		
Kdo je to?		

Má rezavý kožíšek,
ráda šplhá do výšek.
Chcete se s ní skamarádit?
Tak jí hoďte oříšek!
Kdo je to?

Když měsíc po nebi utíkal do dálky,
rozsypal do trávy skleněné korálky.
Co je to?

POREBSKÁ, Hana: Příhody Ježibabky Katky
Obrázkové čtení s Ježibabkou Katkou vás nezavede
ani za sedmero řek, ani za sedmero hor. Katka žije
nedaleko. V blízkém lese se stará o zvířátka, která ji navštěvují. Katka je starostlivá, uklízí, pečuje
o nemocné kamarády a někdy také vyráží na výlety. Její příběhy se vám budou určitě líbit. Už jenom
proto, že vás svými zvídavými otázkami zapojí do
svého vyprávění.
VELKÁ KNIHA NEOBYČEJNÝCH ZVÍŘAT
Bílá velryba, Ostrov tučňáků nebo Proměna jsou díla
klasické literatury. Nakladatelství Albatros vydalo jedinečnou knihu, která v sobě zahrnuje veškerá klasická
díla s příběhy o neobyčejných zvířatech. Díky bohatým
ilustracím je kniha dostupnější mladší generaci.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ

PAULÍK, Ivo: 77 výletů s dětmi po Čechách
Kniha je určena pro každého, kdo hledá inspiraci k zajímavým výpravám a výletům s dětmi po naší vlasti. Najdete
zde výlety nejrůznějších tipů: sportovní, turistické, kulturní nebo poznávací. Pokud máte raději hory, města, chůzi
po svých či na jízdu na kole, všichni zde najdete své. Trasy
výletů jsou popsány tak přesně, aby nikdo nezabloudil.
Mapky jsou doplněné zajímavostmi, které lze cestou potkat.
GORDON, Noah: Katalánec
Nejnovější dílo skvělého vypravěče historických románů nás zavede na španělský venkov do Galicie. Druhorozený syn Josep se vrací ze svých dlouhých toulek
po světě na rodnou vinici. S překvapením zjišťuje, že
starší bratr chce rodinné vinice rozprodat. Josep se rozhodne zadlužit sám sebe a vinice odkoupí. Začíná se
tak rozplétat příběh plný lásky k půdě a proměny rebela
v usazeného vinaře.
JANEČKOVÁ, Klára: Srdce v písku
Napínavý román z pera známé české autorky. Příběhy
několika hlavních postav se protnou na exotické dovolené v Dominikánské republice. Nikdo z nich netuší, že
se jejich pobyt brzy změní v noční můru a boj o přežití.
Na jejich letovisko se řítí nebezpečný hurikán. Lidé prožívají hodiny nekonečné hrůzy. Blíží se k nim tzv. oko
hurikánu a nikdo si není jistý, jestli jejich poškozený
kryt odolá.

Dobřanská galerie

Karel PAŠEK
Procházka krajinou
výstava obrazů
16. července - 31. srpna 2010
Otevřeno:

pondělí - pátek (9:00 - 12:15, 13:00 - 17:00)
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KULTURA
POUŤOVÁ ZÁBAVA
NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ 12. 6. 2010

První pouťová zábava na nově zrekonstruovaném dobřanském náměstí
má nabitý program.
Od 15:30 hod. se můžete podívat na oblíbený program ZUŠ J.S. Bacha.
V 17:30 hod. se náměstí roztančí při Zumba párty pod širým nebem. Přidejte
se také! Zumba je cvičení, při kterém se cítíte jako na párty, je to kombinace
tanečních latinskoamerických prvků s prvky aerobiku. Tancuje se na energickou latinskoamerickou hudbu. Od 18:30 uslyšíte po několika letech v Dobřanech pop-rockovou skupinu Fobie v čele s Davidem Laštovkou. Myslím, že
uslyšíte i některé věci z úplně nového CD Inflagranti, které se bude křtít v Plzni
až o týden později. A od 20:00 hod. až do půlnoci bude pódium patřit vynikajícím pražským muzikantům. Vystoupí Stanislav Staněk – původem Plzeňák,
který koncertoval po boku Petra Nováka a nyní vystoupí s kapelou Tom Petty
52, ale i další pojem v hudební branži, jakým je Karel Janovec, který po smrti
Petra Nováka pokračuje se skupinou George&Beatovens v koncertní činnosti.
Uslyšíte hity jako Paní v černém, Poprava blond holky či Háj modřínů a samozřejmě některé z hitů Petra Nováka. Přijede i Viktor Sodoma s repertoárem
legendárních The Matadors. Samozřejmostí je i bohaté občerstvení.
V neděli od 19:00 zakončíme oslavy pouti v kostele sv. Víta krásným
koncertem hudby vrcholného baroka v podání souboru Temperament 430.
Přeji Vám příjemnou zábavu a doufám, že nám bude přát počasí.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
8. a 10. 6. 2010 v 17:00 hodin

Hurvínek na scéně 3D		
12. 6. 2010 v 19:30 hodin

I love you Phillip Morris		

15. 6. 2010 v 17:00 a 19. 6. 2010 v 15:00 hodin

Toy Story 3D		

15. 6. 2010 v 19:30 hodin

Princ z Persie: Písky času

17. 6. 2010 v 18:00 a 22. 6. 2010 v 17:00 hodin

Kuky se vrací			

Dobřanské pohledy 2010

Pouťová zábava

Program na dobřanském náměstí.
15:30 – 17:30
program ZUŠ J. S. Bacha
17:30 – 18:30
Zumba párty pod širým nebem
18:30 – 19:30
David Laštovka + Fobie
20:00 – 24:00
Tom Petty 52, Karel Kahovec, Viktor Sodoma
a skupina Georgie & Beatovens

18. 6. 2010 v 19:00 hodin

Rozmarný duch		

Ženy v pokušení		

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(ČR, komedie, 118 min, přístupný)

AIDA		

Vstupné: 300 Kč

(italsky s českými titulky)

Projekce záznamu operního představení z Metropolitní opery v New Yorku.

26. 6. 2010 v 15:00 a 29. 6. 2010 v 17:00 hodin

Toy Story 2 3D		

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

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

VZDĚLÁVACÍ LEKCE PRO DĚTI

Součástí jarních měsíců v knihovně nebývá jen celonárodní akce Březen
měsíc internetu nebo Noc s Andersenem. Pro naši knihovnu je to především
kolotoč vzdělávacích lekcí pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ.
Celý měsíc se v knihovně střídají děti různého věku a s požadavky na
různorodá témata. Společně si povídáme a nezapomínáme ani na oblíbené
soutěže, bez kterých by to ani nebyla ta správná lekce.

Dobřanské pohledy 2010

Výstava je přístupná od 13:00 do 16:00 hodin.

Komorní hudba vrcholného baroka
„Temperament 430“
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Vstupné: 80 Kč

(divadelní ochotnický spolek Rozmarýn - Dobřany)

13. června 2010

Koncert v kostele sv. Víta od 19:00 hodin.

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(ČR, rodinný, 95 min, přístupný)

25. 6. 2010 v 19:00 hodin

Výstava je přístupná od 13:00 do 17:00 hodin.

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA, dobrodružný, 116 min, přístupný od 12 let, titulky)

11. června 2010

12. června 2010

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

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

DOBŘANSKÁ POUŤ
Slavnostní vernisáž výstavy začíná v 15:00 hodin
v budově školní jídelny ZŠ Dobřany.

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA, komedie, 102 min, přístup. od 15 let, titulky)

22. 6. 2010 v 19:30 hodin

Dobřanské pohledy 2010

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

(ČR, loutkový, 60 min, přístupný)

Na fotografii děti z MŠ Stromořadí.

KULTURA / NAPSALI JSTE NÁM

V rámci oslav 65. výročí osvobození Dobřan vystoupila v sobotu 1. května 2010 na nově zrekostruovaném náměstí kapela 35. pěšího plzeňského
pluku - Foligno. Jako již tradičně projížděl městem konvoj vojenských historických vozidel Klubu 3. armády a všichni měli možnost si jejich vozy
prohlédnout.

Starosta města Jaroslav Sýkora vyjádřil úctu padlým vojákům položením
květiny k památníku obětem 2. světové války dne 6. května.

Zájem, s jakým Dobřaňané v nedávné době sledovali počínání místního
divadelního ochotnického spolku „Rozmarýn“, byl opravdu nevšední. Zatím
se konala tři představení, a to 7. 4. - veřejná generálka, 9. 4. - premiéra
a dále 3. 5. Pokaždé lístky bleskově zmizely z prodeje a sál byl naprosto plný.
Přípravy „Rozmarného ducha“ trvaly bezmála dva roky, nadšení členové
nevynechali zkoušky ani o prázdninách. Manželům Sobotkovým se během
příprav hry narodila malá Anička, která se stala nejmladším členem „Rozmarýnu“. Práce souboru probíhala plně demokraticky, podíleli se na ní všichni
členové, i když jako vedoucí osobnost a duše souboru se dá vytušit Martin
Sobotka. V další fázi práce nad „Rozmarným duchem“ měl rozhodující slovo pan Antonín Hofmann, který už před 60 lety v Dobřanech v divadelním
souboru pracoval, a to velmi úspěšně. Po letech se do Dobřan zase vrátil
a ochotně předává své divadelní zkušenosti nově vzniklému „Rozmarýnu“.
Samotné slovo „rozmarýn“ znamená návaznost na obrozenecké tradice
(snad). Neunikne nám také další spojení tohoto slova s něčím rozmanitým
a možná i rozmarným. Každý ale neví, že právě název první nastudované
hry „Rozmarný duch“ vnukl členům souboru nápad na pojmenování spolku. Hezký slovní žert!
Od prvního okamžiku bylo jasné, že si herci, techničtí pomocníci a pan
režisér s představením dali velkou práci a nic nenechali náhodě. Pracně, ale
vkusně a jednoduše vybrané dekorace, hezké kostýmy. Pak už bez chvíle zbytečné prodlevy pluly dialogy, děj byl poutavý, bez prázdných míst, tempo hry
příjemné, postavy čitelné, jasně nakreslené. Byla to prostě pěkná odpočinková hra, situovaná v nevšedním prostředí, obsahující malý otazník, a to hlavně díky hudebnímu rámu, který vytvořila známa píseň „Always“. Publikum
hravě pochytilo vtipnou myšlenku o tom, jak se autor vesele baví postavami.
Dialogy herců byly mnohokrát odměněné reakcí diváků. Publikum opouštělo hlediště s úsměvem, pobavené příběhem pana Condomina, který zápasil
v absurdní situaci pomocí svých zdravě praktických úsudků a... malém vyhrál.
Souboj dvou žen - jedné éterické a druhé reálné - byl rovněž vděčným námětem k pobavení. Vedlejší postavy manželů Bradmanových sklidily nejeden
úsměv, obzvlášť paní Bradmanová. Do celku dobře zapadla také „neučenlivá“ služebná Edith, ale bezpochyby největší potlesk sklidila zdravě sebevědomá a veselá figura Madame Arcati, která byla doslova hvězdou večera!
Držíme palce, ať volba další komedie je stejně dobrá!
Ewa Šeflová

Eva Duchková při oslavě 75. narozenin.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DUBEN NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE (2. ČÁST)

Letošní duben přinesl řadu aktivit, z nichž některé jsou tradiční, jiné nové
a další byly z organizačních důvodů přesunuty z května. Výsledkem byl pro
děti i pro učitele velmi pestrý měsíc, náročný na přípravu a koordinaci uvedených aktivit a běžného chodu školy. Rádi bychom Vám v tomto čísle Dobřanských listů představili druhou část dubnových školních aktivit.

vzájemné) spolupráce při přípravě a realizaci setkání.
Slovy Marušky z 5.B: „V naší rodině jsme strávili spolu se Slovinkami
4 dny plné pohody a legrace. Šli jsme společně na zmrzlinu, podívat se na
novou kašnu a na starý kamenný most. Bylo to super a byla bych moc ráda,
kdyby se tato výměna ještě a ještě několikrát opakovala.“

Dny přátelství Dobřany 2010

Již poosmé, z toho počtvrté v Dobřanech, proběhla návštěva žáků a učitelů Základních škol Brežice / Dobřany. Letos v poněkud dřívějším termínu
a ve spojení s aktivitami města (slavnosti na zrekonstruovaném náměstí)
a s partnerskou schůzkou Comenia (viz níže).
Plný autobus Slovinců vyložil svůj vzácný náklad ve čtvrtek odpoledne před školou, děti byly rozebrány do hostitelských rodin, učitele jsme
„navečeřeli“ a ubytovali. Jaké bylo naše překvapení, když po půl desáté
noční skupina slovinských učitelů trénovala na našem náměstí florbal na
páteční turnaj.
V pátek vzniklo několik různě velkých pracovních skupin. Větší část dětí
a učitelů odjela do chotěšovské sportovní haly na florbalový turnaj. Jednalo se o přátelské utkání, byly vytvořeny „mixované“ týmy. Brežičtí se totiž
s naším tak oblíbeným florbalem setkali poprvé až při naší loňské návštěvě.
Další skupina dětí a učitelek se zúčastnila místního kola Zlatého listu, kde pro
ně byla připravena slovinsko-anglická verze soutěže. Část učitelů se zúčastnila jednání comeniového týmu ve škole a představitelky vedení školy byly
přítomny při slavnostním programu na náměstí. Odpoledne po zkoušce na
pódiu proběhl tamtéž Koncert přátelství, na němž se největší mírou podílely
slovinské a dobřanské děti (ze ZUŠ i ZŠ). Večer byl poloorganizovaný, zřejmě
nikdo si nenechal ujít nasvícení nové kašny a ohňostroj. Učitelé pak odešli do
Cinema Bowlingu na večeři a noční turnaj. Průběh večera byl jen mírně narušen odjezdem do nemocnice s jedním slovinským chlapcem, který prodělal
na náměstí astmaticko-alergický záchvat. Na tomto místě chceme poděkovat
za rychlou a účinnou pomoc několika maminek a tatínků, kteří se o chlapce
postarali, než mu byly přivezeny léky a byl odvezen na kontrolu do Plzně.
V sobotu slovinské děti v doprovodu svých dětských hostitelů a část učitelů odjela po ránu do plzeňské zoologické zahrady. Dle sdělení jedné naší
průvodkyně: „… slovinským návštěvníkům naší plzeňské zoo se výlet moc
líbil, jelikož naše zoo je prý plná zajímavých zvířat a je velká, oni mají ve
Slovinsku jen jednu, malou, a to v Ljubljani ...“ jsme se Slovincům zahradou zřejmě zavděčili, ale faktem je, že dobřanské děti návštěvou zoo příliš
nadšené nebyly („ … měly jsme toho plné kecky, slunce pražilo, bolely nás
nohy a hlavy …“). I proto bylo sobotní odpoledne ponecháno na vlastní
program v hostitelských rodinách. Byl využit různě, od grilování na zahradě přes procházky po Dobřanech až po výjezdy z Dobřan, především do
nákupních center v okolí.
Menší část učitelů čekal v sobotu celodenní výlet do Karlových Varů
organizovaný městem a spojený s prohlídkou města a kolonády a exkurzí
do Becherovky.
V podvečer jsme se všichni sešli v Káčku na 3D filmu Safari. Děti pak
čekal poslední večer v rodinách, kde ve většině případů byly prolomeny
poslední jazykové či jiné bariéry (bohužel letos nesouměrně přijelo více
děvčat, zatímco u nás přebývalo ubytovávajících chlapců – což byl někde
téměř nepřekonatelný problém). Učitele pozval pan starosta spolu s dalšími
hosty města na společenský večer v Kulturním domě na léčebně.
V neděli ráno odcestovali naši hosté na rezervovanou prohlídku města
Telče. Loučení před školou bylo jako obvykle tklivé a již se těšíme na naši
návštěvu napřesrok v Brežici.
Jak nám potvrdili rodiče i naši žáci, největší přínos těchto aktivit spatřují
v motivaci k jazykovému vzdělávání a posilování některých osobnostních
složek dětí (pocit zodpovědnosti, posílení zdravého sebevědomí a komunikativnosti). Pro nás učitele je důležité i souvislé porovnávání vzdělávacího
systému v obou zemích a vybavenosti škol a rovněž podpora týmové (a
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Příjezd slovinských dětí

První seznámení

Vysvětlení pravidel Zlaťáku
slovinským dětem (v angličtině)

Koncert přátelství

Slovinské učitelky
u karlovarského Vřídla

Před odjezdem

Partnerská schůzka v projektu Comenius
21. – 25. 4. 2010 (v bodech)

Čtvrtek: úvodní setkání zástupců partnerských škol (Češi, Němci a Rakušané), návštěva dvou vyučovacích hodin (anglického jazyka a pracovních
činností) v projektové třídě 8.B, beseda s žáky obou projektových tříd, členy Školního parlamentu a redaktory školního časopisu Podlavičník; odpoledne uspořádala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje pro naše
hosty prezentaci, která je seznámila s obsahem činnosti RRA a s možnostmi spolupráce se školami v rámci předprofesní přípravy; odpoledne hosté
navštívili interaktivní expozici Techmania, kde se seznámili také s historií
a vývojem Škodových závodů
Pátek: dopoledne probíhala pracovní jednání, jednotlivé partnerské školy
(včetně slovinské) prezentovaly svoji dosavadní práci na projektu a byly
projednávány další kroky v projektu a způsoby jejich realizace; odpoledne
se učitelé Comenia účastnili vernisáže výstavy O. Janečka a byli přijati na
radnici panem starostou; odpoledne se zúčastnili kulturního programu na
náměstí; potom je čekal noční bowlingový turnaj v Cébéčku
Sobota: poznávací výlet do Karlových Varů (prohlídka města a muzeum
firmy Becherovka), promítání 3D filmu v Káčku a společenský večer pořádaný městem pro zahraniční hosty v Kulturním domě na léčebně
Koordinátorka projektu Mgr. Věra Hříšná
pokračování na straně 9

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
pokračování ze strany 8
Poznámka: Chceme na tomto místě poděkovat panu řediteli Ing. Filipu
Uhlíkovi a panu Ing. Pavlu Benešovi z Regionální rozvojové agentury
Plzeňského kraje za skvělou prezentaci práce agentury a vytvoření představy o trhu práce na Plzeňsku, kterou pro naše hosty vytvořili v brilantní
angličtině. Děkujeme.

Část comeniového týmu

Náslechová hodina ve třídě 8.B

Beseda s německými a rakouskými
učiteli

Diskuse v Regionální rozvojové
agentuře v Plzni

ČARODĚJNICKÁ MATURITA

Kdo zavítal 29. 4. odpoledne na zahradu v MŠ Loudů, nestačil se asi divit.
Všude se to hemžilo malými čarodějkami a čaroději. Důvod? Děti zde skládaly čarodějnickou maturitu. A že to nebylo zrovna jednoduché! Kdo chtěl projít
touto zkouškou, musel úspěšně splnit hned několik úkolů: přeskočit „oheň“,
hodit kohoutím pařátem, proletět se na koštěti, střílet korkový špunt z PET lahve, ochutnat gumovou potvoru, vytáhnout z pytle čarodějnického mazlíčka,
složit rozbité věštecké zrcadlo či najít odvahu k ochutnání nevábně vypadajícího lektvaru. Na správné plnění úkolů bedlivě dohlížela čarodějnická maturitní komise, která každý úkol řádně oznámkovala. Pak už jen stačilo projít
kouzelnickým závěsem, kde děti za své snažení obdržely od vrchní čarodějky
čarodějnické vysvědčení a malou odměnu (plyšovou myšku). Všichni si vedli
výborně, nálada panovala báječná, počasí také, co víc si přát?

Soutěž Zlatý list

Místní kolo přírodovědně – ekologické soutěže Zelená stezka - Zlatý list
se letos konalo v pátek 23. 4. a zúčastnilo se ho 110 dobřanských dětí (kromě třídních šestičlenných družstev od 4. do 9. ročníku také zástupci Ekotýmu / Senátu Školního parlamentu, muzikantů ze ZUŠ, skautů, ochránců
přírody a hasičů) a nově 15 slovinských dětí.
Na tradičních 10 stanovištích bylo celkem 22 porotců z řad zaměstnanců
dobřanské a brežické školy a bývalých žáků naší školy, nyní středoškoláků.
Hodnotilo se opět vše od meteorologie přes geologii, hydrobiologii, zoologii, botaniku, ekologii a ochranu přírody až po dendrologii. Děti prokázaly
své znalosti a po absolvování hodinové trasy přes luka a Martiňák dostaly
občerstvení (výborný grilovaný párek) u pana Mištery a pana Štěpána. A jak
napsaly Anet a Karolína ze 6.B do Podlavičníku: „Ceny byly různé - knihy
o rybách, přírodě, zvířatech atd. Každému účastníkovi se to moc líbilo. Kdo
neběžel tento rok, tak si určitě zaběhá příští rok.“
Ti nejúspěšnější – družstvo třídy 6.B a 7.B – reprezentovali Dobřany
v krajském kole 15. 5. na Žďáru u Rokycan. Mladší obsadili 3.místo ze 4
družstev, starší byli druzí ze 3.
Místní kolo soutěže pořádala škola ve spolupráci s místní organizací Českého svazu ochránců přírody za finanční podpory města Dobřany a sponzorského daru Řeznictví pana Terelmeše a Dobřanského pekařství pana
Fonhausera. Moc děkujeme.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Vítězné družstvo mladších (6.B)

ŠKOLNÁ AKADEMIE

(hal) Školní akademie, která se konala ve středu 19. května, se opět velice
vydařila. Všichni přítomní rodiče, prarodiče i ostatní diváci mohli obdivovat
program, který si pro ně jejich děti připravily. K vidění byla taneční a hudební
vystoupení. Na závěr si žáci ZŠ Dobřany připravili pohádku. Děkujeme všem
účinkujícím i jejich učitelům či učitelkám za příjemně strávené odpoledne.

SENIOŘI BAVÍ SENIORY

(hal) 1. ročník festivalu „Senioři baví seniory“ se konal 15. května v Chvojkových lomech v Plzni. Na akci se přihlásilo mnoho zpěváků, tanečníků
atd., z jejichž vystoupení vznikl celodenní program. Klub důchodců si
nemohl tuto podívanou nechat ujít, a tak i přes nepřízeň počasí zde vydržel
během celé akce a podpořil tak Dobřanské bábinky, které se také zúčastnily
a v programu vystoupily hned třikrát.

Vítězné družstvo starších (7.B)
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Dne 20. 4. 2010 proběhl výchovný koncert pro ZŠ I. stupeň. Hitem celého
hudebně - zeměpisného pragramu se stala píseň Autobus.

Dětská muzika VozemBach vystoupila v divadle Dialog dne 10. 5. 2010.

Neskrývaná radost všech zúčastněných žáků v Národní soutěži ZUŠ pro rok
2009/2010 (na snímku po koncertu vítězů a laureátů dne 29. 4. 2010).

Chotěšovské máje (16. 5. 2010) zpestřila svým vystoupením také malá dětská lidová muzika.

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA - ČERVEN 2010
5. června 2010 (sobota) od 14:00 hodin, u kaple ve Vstiši
Den dětí - dětská lidová muzika (malá)
6. června 2010 (neděle) od 10:30 hodin, Masné krámy Plzeň
Koncert ZUŠ Plzeň - jih
8. června 2010 (úterý) od 18:00 hodin, kostel sv. Víta
Absolventský koncert
Ž. Černá (příčná flétna), H. Hessová (zobcová flétna), L. Vokráčková
(zobcová flétna), M. Míka (akordeon)
9. června 2010 (středa) od 17:00 hodin, aula ZŠ Štěnovice
Koncert žáků a výstava dětských prací ZUŠ
10. června 2010 (čtvrtek) od 18:00 hodin, Dům hudby Plzeň
Absolventský koncert
M. Duchková (klavír), A. Palkosková (klavír), M. Tichotová (housle)
hosté: dětská lidová muzika VozemBach, keltská hudební skupina
De Domhanaigh
12. června 2010 (sobota) od 15:30 do 17:30 hodin, náměstí T.G.M.
Pouťové odpoledne
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, žáci ZŠ Dobřany a Dobřanské
bábinky
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13. června 2010 (neděle) dopoledne, scéna u Branky Plzeň
Mezinárodní folklórní festival
- dětská lidová muzika VozemBach
16. června 2010 (středa) od 17:00 hodin,
provizorní sál I. stupně ZŠ (1. patro, vchod dvorem)
Žákovský koncert
17. června 2010 (čtvrtek) od 14:00 hodin, DPS Loudů
Koncert pro Klub důchodců
20. června 2010 (neděle) od 17:00 hodin,
kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a žáci ZUŠ B. Smetany Plzeň
- v rámci koncertu se uskuteční výstava dětských prací žáků ZUŠ Dobřany
24. června 2010 (čtvrtek) od 17:00 hodin,
provizorní sál I. stupně ZŠ (1. patro, vchod dvorem)
Závěrečný koncert I
29. června 2010 (úterý) od 18:00 hodin, zámek Manětín
Závěrečný koncert ZUŠ II
- vystoupí žáci a učitelé ZUŠ a P.U.D.U. (Pěveckého Uskupení Dobřanských Učitelů)

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
CO NOVÉHO NA MARTIŇÁKU? (květen 2010)

V sobotu 1. května proběhla v parku Martinská stěna za účasti veřejnosti
v jedné z částí parku inventarizace dřevin. Zájemci se rozdělili do skupin,
obdrželi inventarizační tabulky, krejčovské metry a hůlky o délce 1,3 m
(pro usnadnění práce při měření obvodů stromů v této předepsané výšce)
a hodnotili předem označené stromy
v prostoru nad bývalým sáňkovacím
kopcem. Vyzkoušet si tak mohli určování druhů stromů, měření obvodů
kmene a průměrů pařezů, nelehké
odhady výšky stromů a průměry korun
a vizuální šetření stavů stromů na
základě porovnání s určitým ideálem,
kdy se hodnotí fyziologická vitalita,
zdravotní stav a provozní bezpečnost
stromu. Znamenalo to vysledovat na
hodnoceném stromě např. existenci dutin, výskyt dřevokazných hub, deformaci růstu, mechanická narušení, zlomy větví v koruně, výskyt tlakových
větvení, nedokonalosti ve tvaru jednotlivých částí stromu a další.
Za dopoledne bylo zinventarizováno 60 stromů a ještě se podařilo udělat
několik přepažení erozní rýhy podél měřeného území a zabránit tím odplavování půdy a podemílání kořenů
stromů při prudkých deštích.
Paní Krákorová připravila na
poledne pro všechny zúčastněné
skvělé občerstvení v podobě čaje,
bábovky, buchty a bramborové buchty, a tím vyvolala úsměv nejednoho z
práce hladového účastníka.
Po občerstvení se s námi někteří účastníci rozloučili, ale většina
se chopila motyk a lopat a provedla
úpravu konce hlavní vrstevnicové
cesty parkem (cca 50 metrů). Při této
práci byla zkopána naplavená zemina
a zpevněn okraj cesty. I při této práci
vydatně pomáhali jak mladí ochránci přírody, tak děti přítomných rodičů.
Sešlo se nás třicet tři a pro příště víme, že termín ráno po májce není pro
aktivity tohoto druhu příliš šťastně zvolený. Přesto všem účastníkům děkujeme, udělalo se hodně práce.
Za iniciativní skupinu Jitka Dlouhá

ORNITOLOGICKÁ VYCHÁZKA

Již potřetí se setkali zájemci o život ptactva na Dobřansku na ranní
vycházce, letos v sobotu 8. 5. 2010. První skupina 17 pozorovatelů vyšla
v půl sedmé od dobřanského nádraží v doprovodu ornitologa a zoologa Státní agentury ochrany přírody v Plzni pana Václava Říše (zastoupil
nemocného pana Karla Langa). Dalších 13 účastníků, nejenom z Dobřan,
se k nim v půl osmé připojilo u čisticí stanice, aby krásnou procházkou probouzející se přírodou kolem Radbuzy došli kolem desáté hodiny na odchytové místo u mlýna Na Strážné (Bartov). Tam již čekali poslední účastníci,
vyzbrojení zejména fotoaparáty a malými dětmi, na něž by celá vycházka
byla příliš dlouhá. Ornitologové pod vedením zkušeného
pana profesora RNDr. Stanislava Benedy (mimochodem
krajského koordinátora každoročního sčítání čápů – včetně
obou dobřanských párů) mezitím „ulovili“ na dvou místech
dostatek představitelů zejména
rákosního ptactva a prováděli
jejich určování, kroužkování a následné vypouštění do volné přírody. V tom
jim svědomitě pomáhali nejmladší účastníci vycházky. Letos bohužel nebyl
potvrzen (ani sluchově) vzácný slavík modráček, ale k novinkám letošního
sledování patří vzácní bramborníčci hnědí a zajímavým zážitkem byl dobře
pozorovatelný zápas dvou kukaččích samců.
Zde je kompletní seznam potvrzených (viděných či slyšených) ptáků:
bažant obecný, bramborníček hnědý, budníček menší, cvrčilka zelená, čáp
bílý, drozd kvíčala, drozd zpěvný, holub domácí, holub hřivnáč, hrdlička
zahradní, jiřička obecná, kachna divoká, káně lesní, konipas bílý, kos černý,
kukačka obecná, lejsek černohlavý, mlynařík dlouhoocasý, moták (nerozlišený), pěnice černohlavá, pěnice hnědokřídlá, pěnice pokřovní, pěnice
slavíková, pěnkava obecná, pěnkava slavíková, racek chechtavý, rákosník
proužkovaný, rákosník zpěvný, rorýs obecný, skřivan polní, slavík obecný,
sojka obecná, stehlík obecný, straka obecná, strakapoud (nerozlišený), strnad obecný, strnad rákosní, střízlík obecný, sýkora koňadra, sýkora modřinka, špaček obecný, vrabec polní, zvonohlík zahradní, žluva hajní (44
druhů).
Počasí se nádherně povedlo a již teď se těšíme na ptačí vycházku 2011,
připravovanou opět ve spolupráci Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni, Mysliveckého sdružení
Dobřany, Základní školy Dobřany a základní organizace Českého svazu
ochránců Dobřany.				
Jaroslav Šedivý
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Červnem začíná léto a my si moc přejeme, aby bylo příjemné. Aby slunce
hřálo, ale příliš nepálilo. Aby nebylo sucho, ale příliš nepršelo. Aby nebyly
bouřky a silný vítr. Jenže nikdy to nevyjde, jak si přejeme.
Vláha pro rostliny je to, co pro člověka krev. Proto půda musí být stále
svěže vlhká. Vodu nejlépe podrží půda humózní a zkypřená. Zálivku provádíme jemně a nikdy ne studenou vodou přímo ze studny. Výhodná je též
kapková zálivka nebo zálivka podmokem. Rajčata nikdy nekropte na list!
Většina zahrádkářů dobře ví, co je potřeba v červnu na zahrádce udělat.
Přesto některé práce připomeneme. Tak nehezky působí neostříhané odkvetlé květenství. To ostříháme jak z keřů, tak i z květin trvalek, aby se zbytečně
nevysilovaly vytvářením semen a plodů. Přerostlé keře zkracujeme. Ostříhat si žádá i živý plot. Dbáme na to, aby u země byl vždy širší než v koruně.
Z odstříhaných větviček si můžeme namnožit novou výsadbu. Podotýkáme,
že na živý plot jsou více vhodné listnaté keře a stromy než jehličnany.
V této době vyséváme květiny dvouletky, např. zvonek, hvozdík, macešku, čínský karafiát a další. Děláme podlom u vinné révy, tj. odstraňujeme
přebytečné letorosty a fazochy (zálistky). Provádíme letní řez meruněk, protrháváme plody jádrového ovoce a broskví. Sklízíme jahody a rané odrůdy
třešní. Nejlépe je sníst ovoce v čerstvém stavu, kdy má nejvíce vitamínů
a tělu prospěšných látek.Teprve přebytky tepelně či chladem konzervujeme.
V druhé polovině měsíce již můžeme sklízet rané brambory a první červená rajčata. Na venkovních záhonech nás čeká sklizeň raného zelí, kapusty,
mrkve a někdy i hrášku.
V červnu je zvlášť důležitá ochrana rostlin před škůdci. Zahrádkář musí
sledovat vývoj počasí, kontrolovat co nejčastěji zdravotní stav rostlin a podle toho rozhodnout, kdy a jak zasáhnout. Bez této činnosti nemůže dosáhnout dobrých výsledků.
Minule jsme mluvili o obraně proti červivosti. Nyní obraťme pozornost
k plodové zelenině, která je ohrožena plísněmi a savým hmyzem.
Plísně se nejvíce ukazují na rajčatech a okurkách za příznivých podmínek, kterými jsou vlhko a teplo. Proti nim působíme řídkým osázením,
zakrýváním proti dešti a větráním skleníků. Přesto často musíme zasáhnout
preventivně nebo i kurativně pomocí postřiků. V úvahu bereme zejména
sklizňovou zralost nasazených plodů a podle toho volíme prostředky a jejich
ochrannou lhůtu – OL. Nulovou ochrannou lhůtu mají přírodní prostředky,
jako jsou různé rostlinné výluhy (kopřiva), nebo prodávaný Bioton (OL =
0). Chemické látky jsou ovšem účinnější a mají různou OL. Tak můžeme
použít Bravo, Previcur, Kuprikol. Ty mají OL jen 3 dny.
Živočišnými škůdci na zelenině jsou nejčastěji savý a žravý hmyz. Proti nim zakročíme postřikem Biobit nebo jedlým olejem ředěným vodou
(vyzkoušet na vzorku!), jejich OL = 0. Účinnější jsou Pirimor, Mospilan,
Applaud, Omite, Talstar. Jsou účinné proti mšicím, molicím, sviluškám,
housenkám, dřepčíkům. Proti molicím ve skleníku lze též použít vosičku
Encarsia formosa. Nasazuje se na začátku výskytu škůdce a na telefonickou
objednávku vám ji poštou do tří dnů zašlou Biocont Laboratory Brno, tel.
545 218 156. Nezapomeňte se zeptat na cenu.
Přejeme vám mnoho radosti a úspěchů.
ČZS

STŘÍBRNÁ MEDAILE
PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL

Cesta mladších žáků TJ Snack Dobřany letošním ročníkem skončila
senzačně až ve finále Mistrovství České republiky 2010. Malí Šneci tak
zaznamenali nejlepší umístění v historii hokejbalového oddílu. Za tímto úspěchem stojí koncepční práce trenérů, obrovské bojovné úsilí hráčů
a obětavost mnohých rodičů. Na začátku sezony přitom málokdo pomýšlel na přední postavení v tabulkách.
Předností mužstva byla stále rostoucí
výkonnost během soutěže. Vynikajícími výkony v jarní části hráči sbírali
body jako na běžícím pásu a podařilo se jim porazit i takového soupeře,
jako byl v tabulce první Most. Díky
těmto výborným výkonům postoupili do semifinálového turnaje. Zde se
postupně střetli s mužstvy Vlašimi,
Mostu, Nového Strašecí a Poličky.
Třemi vítěznými utkáními a ziskem
devíti bodů si zajistili překvapivý
postup na finálový turnaj konaný 21.
5. – 23. 5. v centru českého hokejbalu, na pražské Palmovce. Na tomto turnaji se sešlo osm nejlepších
mužstev z České republiky. Přestože všichni soupeři byli velmi kvalitní,
přehráli malí Šneci postupně Rakovník a Poličku a ve čtvrtfinále následně
Pardubice. V semifinále změřili svoje síly se Vsetínem. Díky neuvěřitelnému nasazení, vlastní obětavosti a skvělému výkonu brankáře udrželi soupeřův tým na uzdě a dokázali zvítězit 1:0. Ve finále bohužel již nestačili na
skvělý Kolín, který se stal letošním mistrem. Stříbrná medaile je skvělým
sportovním úspěchem, který pomohl propagaci města Dobřany. Vždyť kolikrát se již dostal nějaký sportovní kolektiv města Dobřany do finále mistrovství České republiky? Pokud budete chtít malým Šnekům pogratulovat
k úspěchu, můžete jim zanechat vzkaz na jejich webových stránkách www.
Libor Oplt
klucisneci.estranky.cz				

SSK DOBŘANY

V sobotu 29. 5. proběhl na střelnici v Dobřanech závod v praktické střelbě podle pravidel LOS. Počasí nám přálo a soutěž se vydařila. Navštívili nás
střelci z různých koutů kraje a přijelo i několik účastníků z Prahy. Proto nás
trochu mrzí, že hájit barvy Dobřan přišla jen hrstka střelců. Přesto zůstala
medaile „doma“. Pan Robert Divíšek obhájil krásné 3. místo.
Informace o nás www.sskdobrany.wz.cz

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
MO Českého zahrádkářského svazu
zve své členy a dobřanskou veřejnost
na zahrádkářskou přednášku

Pěstování subtropických rostlin,
která se koná 18. 6. 2010 od 19:00 hodin.

Přednášet bude známý plzeňský pěstitel Václav Rajšl.
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Foto zleva: 2. místo-Petr Janda SSK Spálené Poříčí, 1. místo-Jiří Polívka
Holýšov, 3. místo Robert Divíšek SSK Dobřany

SPORT
KONEC KUŽELKÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ 2009-2010

Dobřanští kuželkáři ukončili koncem měsíce dubna úspěšně své dlouhodobé soutěže družstev. Nejlepší hodnocení získalo družstvo „A“, které
dokázalo vyhrát západočeskou divizi. Tato velmi vyrovnaná soutěž dvanácti družstev byla napínavá do posledního kola. K vítězství potřebovalo
družstvo „A“ 27 bodů. K tomuto výsledku připsěl disciplinární trest pro
TJ Slavoj Plzeň, kterému byly odebrány 3 body, a tím skončilo o 1 bod na
druhém místě. Tím se ale tento výsledek nezlehčuje, protože od prvného
do sestupového místa byl rozdíl pouze 7 bodů. Po zásluze všech hráčů „A“
týmu se těšíme na postup do 3. kuželkářské ligy, která se bude hrát na nové
kuželně, na Cinemě.
Družstvo „B“ hrající přebor Plzeňského kraje skončilo na 8. místě.
Po nevyrovnaných výkonech, ke kterým přispěly některé absence hráčů
z důvodů nemoci a pracovního zaneprázdnění, si získalo 18 bodů. Úkol byl
splněn, družstvo udrželo krajskou soutěž.
Družstvo „C“ hrající sdružený okresní přebor dosáhlo zatím nejlepšího
výsledku v této soutěži. Skončilo na 5. místě se ziskem 24 bodů.
V těchto soutěžích hraje vždy 12 družstev (Viz. závěrečné tabulky).
Nakonec naši dorostenci, kteří se zúčastňují 2. kuželkářské ligy dorostu - skupiny západ, skončili na 7. místě z devíti účastníků se ziskem 12
bodů. Velký problém s mládeží se projevuje také u našeho málo populárního sportu. V letošním ročníku jsme museli vzít dokonce jednoho hráče na
hostování. Tímto také vyzývám všechny zájemce okolo 15ti let, aby přišli
na kuželnu si vyzkoušet svůj skrytý talent. Kontakt je Otto Sloup, tel. č.
606 849 364.
V soutěžích jednotlivců nikdo nepostoupil na mistrovství České republiky. Všichni naši účastníci skončili v krajských kolech. Nejblíže k postupu
měl náš nadějný junior Vojtěch Kořan.
Nyní nás čekají na kuželně údržbářské práce, jako je výměna a natírání
okapů, vymalování místností, oprava omítek a obnova střechy na přístavbě
kuželny. Také oslava postupu do 3. KLM. Snad to všechno do srpna stihneme.
S kuželkářským pozdravem „hodu zdar“ předseda oddílu

DRUŽSTVO „C“ - SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Slavoj Plzeň B
SKK Rokycany D
TJ Přeštice A
TJ Sokol Plzeň V D
TJ Dobřany C
TJ Sokol Plzeň V C
TJ Slavoj Plzeň D
TJ Baník Stříbro C
TJ Přeštice B
TJ Slavoj Plzeň C
SK Škoda VS Plzeň D
SKK Rokycany E

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
18
16
13
11
11
10
10
9
4
3
0

0
1
0
1
2
1
2
1
1
4
0
1

2
3
6
8
9
10
10
11
12
14
19
21

272:80
244:108
234:118
190:162
191:161
174:178
182:170
171:181
161:191
136:216
84:268
73:279

2448
2467
2425
2366
2381
2341
2378
2370
2313
2357
2224
2228

40
37
32
27
24
23
22
21
19
12
6
1

DRUŽSTVO DOROSTU - II. KUŽELKÁŘSKÁ LIGA DOROSTU - ZÁPAD:
1. TJ Jiskra Hazlov
16 12
1
3
94:34
1164 25
2. TJ Slovan Karlovy Vary 16 11
2
3
82:46
1173 24
3. TJ Baník Stříbro
16
9
3
4
87:41
1172 21
4. TJ Havlovice
16
9
2
5
78:50
1178 20
5. TJ Lomnice
16
8
0
8
66:62
1154 16
6. TJ Jiskra Šabina
16
5
4
7
67:61
1155 14
7. TJ Dobřany
16
5
2
9
45:83
1099 12
8. TJ Lokomotiva Cheb
16
4
1
11
42:86
1112
9
9. SKK Rokycany
16
0
3
13 15:113
996
3

DRUŽSTVO „A“ - ZÁPADOČESKÁ DIVIZE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Dobřany
TJ Slavoj Plzeň
TJ Baník Stříbro
TJ Sokol Kdyně
Kuželky Holýšov
Sokol Plzeň V
TJ Lokomotiva Cheb B
TJ Jiskra Šabina B
TJ Jáchymov
SKK Rokycany C
TJ Jiskra Hazlov C
TJ Sokol Útvina

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

13
14
12
11
11
12
11
10
9
10
9
6

1
0
0
1
0
0
0
1
2
0
2
1

8
8
10
10
11
10
11
11
11
12
11
15

192:160
209:143
197:155
170:182
183:169
172:180
170:182
167:185
172:180
169:183
165:187
146:206

2556
2575
2539
2517
2536
2526
2506
2531
2526
2542
2518
2503

27
26
24
23
22
22
22
21
20
20
20
13

2588
2470
2459
2445
2448
2496
2481
2457
2460
2452
2473
2420

42
29
23
20
20
20
20
18
17
17
16
14

DRUŽSTVO „B“ - PŘEBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Havlovice A
SK Škoda VS Plzeň B
TJ Sokol Kdyně B
Sokol Plzeň V B
TJ Sokol Díly
TJ Sokol Újezd sv. Kříže
TJ Baník Stříbro B
TJ Dobřany B
SK Škoda VS Plzeň C
TJ Havlovice C
Kuželky Holýšov B
TJ Havlovice B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
14
9
10
8
9
9
8
7
7
8
8

2
3
5
2
4
2
2
2
3
3
0
2

0
5
8
10
10
11
11
12
12
12
14
12

268:84
219:133
168:184
174:178
171:181
170:182
158:194
151:201
156:196
156:196
157:195
164:188

Fotografie z přátelského utkání 8. 4. 2010 proti ženskému družstvu Slavie
Praha – týden před jejich obhajobou titulu Mistra ČR v dlouhodobé týmové
soutěži.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V KUŽELKÁCH ŽEN – DOBŘANY 2010

O prvním květnovém víkendu se v Dobřanech uskutečnila významná
akce ve sportovním odvětví,které není příliš rozšířené,a to mistrovství České republiky žen v kuželkách.Záštitu nad pořádáním tohoto mistrovství převzalo město Dobřany ve spolupráci s majiteli nově otevřeného centra Cinema Bowling a členy místního kuželkářského oddílu TJ Dobřany.Získání
pořadatelství vrcholné akce v této atraktivní kategorii je velkou poctou pro
město i místní sportovce a nutno říci,že se jí zhostili na výbornou.Kuželkářský sport je v České republice ve stínu slavnějších odvětví,přestože se může
pochlubit množstvím úspěchů jak v týmových soutěžích tak jednotlivcích.
Čeští kuželkáři patří mezi světovou špičku a tak se bylo v Dobřanech na
co dívat.Jména jako Lucie Vaverková,Šárka Marková,Eva Budilová,Dana
Wiedermannová jsou v tomto sportu pojem.Že mají o konkurenci postaráno
pokračování na straně 14
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SPORT
pokračování ze strany 13
se projevilo i na výsledcích letošního mistrovství kde se dravé mládí protlačilo na stupně vítězů a zcela je ovládlo.
V sobotní kvalifikaci se představilo 48 žen,které si vybojovaly právo
startu ve svých krajských mistrovstvích.V některých případech se projevila nervozita,někde i nezkušenost převládala však radost ze hry a vlastní um.Výsledky kvalifikace slibovaly pro nedělní finále - kam postoupilo 20 nejlepších - velké drama.Rozdíl mezi vedoucí Lenkou Pouchlou
z Opavy(578) a devátou Blankou Mizerovou ze Slavie Praha(547) nebyl až
tak propastný.Pro nezasvěcené byl jistou raritou postup všech pěti hráček
Slavie Praha do finále,ale ti co se kolem tohoto sportu pohybují vědí,že
družstvo z Prahy je základnou České reprezentace a letošní mistryně republiky potvrdily jen svou výkonnost.
Nedělní finále hrané v obráceném pořadí od nejhoršího k nejlepšímu přineslo již v první čtveřici výborný výkon právě D.Wiedermannové a její
posun z 18.pozice na konečné 9.místo.I v další skupině se zrodily výkony
znamenající velký posun v pořadí a předznamenaly strhující bitvu o každou
kuželku v soubojích těch nej.V loňském roce se mistryní stala pro mnohé překvapivě Kamila Barborová hájící letos barvy Slavie Praha a zatímco
loni vyhrála zcela suverénně stylem start-cíl,letos útočila až ze 6.pozice.
Výsledek 597 při jedné pokažené dráze byl skvělý a nasměroval ji k obhajobě titulu.Mohutný finiš předvedla Lucie Vaverková reprezentující Slovan
Rosice a nakonec jí na druhém místě chybělo pouhých 8 kuželek.Na třetí
místo se z 11.pozice posunula další mladá hráčka Kateřina Fajdeková ze
Spartaku Přerov.

To určilo čtyři dvojice, které hrály finále každý s každým. Poražení ze
semifinále se utkali
o pořadí na 5. – 8. místě. Třetí dvojice ze skupin hrály o 9. – 12. místo
a poslední ze skupin o místo 13.– 16. Do finálových bojů podle očekávání
postoupili papíroví favorité manželé Dušanovi, Karel Kopejsko s Láďou
Khásem, Rudla Rieckel s Josefem Fišerem a Josef Harant s Ivanou Koran-

dovou. Ve finále to byly opravdové bitvy a výsledky byly těsné. Při poslední hře přijela na pétanque vzácná návštěva, pánové Karel Schwarzenberg
a Jaroslav Lobkowicz. Ti pak s početným doprovodem sledovali rozhodující boje. Nejlepší nervy a také výkony dovedly k vítězství Karla Kopejska
a Láďu Kháse, za nimi na druhém místě skončili Zdeněk a Zdeňka Dubanovi. Třetí místo vybojovali Rudla Rieckel a Pepík Fišer. Poháry vítězům
a diplomy prvním třem dvojicím předal pan Karel Schwarzenberg s víceprezidentem clubu Bohoušem Kubou. Na závěr se všichni přítomní společně na památku vyfotili. Poté hosté museli odjet, protože jejich program byl
tak časově napjatý, že se počítalo s každými deseti minutami. Po odjezdu
hostů si hráči vybírali z cen podle pořadí, jak v turnaji skončili.

Předání cen třem nejlepším kuželkářkám pro rok 2010, zleva ing. Hanuš
Slavík – předseda STK ČKA, p. Jan Látka poslanec parlamentu ČR,
p. Jaroslav Sýkora – starosta města Dobřany, Lucie Vaverková Slovan Rosice, Kamila Barborová Slavia Praha, Kateřina Fajdeková Spartak Přerov.

AMATÉR CUP NA HŘIŠTÍCH V DŽUNGLI

V sobotu 8. 5. se na hřištích Pétanque clubu hrál již 6. ročník turnaje dvojic.
Přestože celý týden před turnajem pršelo, opět nad pořadateli držel
ochrannou ruku pétanquový bůh a počasí během celého turnaje bylo jako
z pohádky. Turnaj byl jako vždy plně obsazen, někteří hráči se přihlásili již
měsíc předem. Hrálo se podle nového hracího řádu, aby i poražení ze skupin
mohli pokračovat ve hře v podstatě až do samého konce turnaje. Končilo
se až po půl páté. Po rozlosování a seznámení hráčů s postupem hry začaly
boje ve skupinách.
Hned bylo vidět, kdo má kolik natrénováno a kdo teprve začíná. I když byl
prodloužen časový limit pro 1 hru na 30 minut, skončily některé zápasy nedohrány do 13ti bodů, proto platil stav výsledku při skončení limitu. Výsledky
byly tak těsné, že o postupujících z druhého místa ve skupině muselo rozhodnout až celkové skóre. Pak přišlo na řadu obávané semifinále.
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Turnaj byl jako vždy velmi vydařený a svou spokojenost vyjádřili i ti, co
nestáli na stupních vítězů.
Další akcí Pétanque clubu je Junior cup, turnaj školní mládeže, který se
uskuteční v sobotu 26. června. Každou neděli od 17.00 hodin se pro děti
koná pétanquový kroužek pod vedením
pana Jiřího Souhrady. Pétanquové koule si mohou děti zapůjčit přímo na
hřišti. Kroužek bude až do začátku prázdnin.
Zdeněk Duban

TÉMA MĚSÍCE
DOBŘANY ŽILY OFFROADEM

Už po třinácté se o uplynulém víkendu, 22. - 23. května, konal v Dobřanech 24 hours OffROAD Maraton, nejtěžší vytrvalostní závod terénních aut
ve střední Evropě. Akce se konala pod hlavičkou 24 hours agency za přispění a podpory města Dobřany. Na start se postavilo 25 odvážných posádek,
které odstartovaly čtyřiadvacetihodinové klání seběhnutím Šlovického kopce, naskočením do svých speciálů a co nejrychlejším odpichem. Pak se po
dlouhé hodiny byli s přírodou, technikou i vlastními silami. Do cíle dojelo
patnáct aut, nutno ale říci, že výkony všech zaslouží hlubokou poklonu.
První místo mezi klasickými auty obhájil loňský vítěz KB systém offroad
team se speciálem K2 Audi, který na trati mimo jiné proháněli moderátor
a účastník letošní Rallye Dakar Vlastimil Korec, režisér Adrian Stojkov
nebo Miss České republiky Lucie Váchová.
Předvojem čtyřiadvacetihodinového souboje aut byly závody čtyřkolek

a motorek, které probíhaly v sobotu dopoledne. Na starty dvouhodinových
závodů se postavilo vždy přes sto borců, kteří zhruba dvěma tisícovkám
diváků předváděli výkony, při nichž tuhla krev v žilách. Došlo na pády,
průjezdy blátivými stokami i dech beroucí skoky. Ojedinělé byly i souboje
mezi nejmladšími offroaďáky, kteří předvedli své umění v sobotu odpoledne na jednodušší trati. Mnozí z nich ještě neumí ani pořádně mluvit, ale na
motorce či čtyřkolce jsou hotovými mistry!
Proměnlivé počasí patří k dobřanskému klání stejně jako kulturní vystoupení kapel na podiu nedaleko trati. Letošním hlavním hostem byla kultovní
kapela České srdce, která zraje jako víno. Těšme se na další ročník, jenž
proběhne opět v květnu příští rok.
Text: Offroadmaraton.cz
Foto: Jirka Jonáš

MEZI PLOTY
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

19. června 2010
PŘES GUTŠTEJN DO KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍ
Odjedeme vlakem v 07,28 hod. do Strahova. Půjdeme údolím
potoka Hadovka, vystoupáme na hrad Gutštejn, který si prohlédneme. Dále půjdeme na Bezemínské hradiště a pěšina nás
dovede do obce Šipín, kde si prohlédneme kostel a hřbitov,
pak sestoupíme kolem bývalého opevnění ke sroubenému kostelíku, vrátíme se k Hadovce a podél ní půjdeme zpět až na hrad Gutštejn. Vyjdeme ke
dvoru Daňkov, kde se občerstvíme, a pokračujeme přes Okrouhlé Hradiště
k odbočce do starého čedičového lomu. Zde nastoupíme na naučnou stezku,
která nás dovede až do Konstantinových Lázní, které si prohlédneme.
Délka této části vycházky je 19 km.
Dále půjdeme do Dolní Polžice a dojdeme až do Bezdružic, kde si prohlédneme zámek /skleněný oltář/, a odjedeme vlakem do Dobřan.
Délka vycházky 25 km. O 2 km kratší je trasa, kdy se vrátíme z Dolní
Polžice do lázní na vlak.
Pro pomalejší turisty máme připravenou vycházku 15 km, kdy vynecháme
podruhé Gutštejn, dvůr Daňkov a naučnou stezku.
Vedoucí: Jindra Šmatlák a Luboš Kučera.
26. června 2010
KAMENOŽROUT
Akci pořádá OKČT TJ Lokomotiva Plzeň. Start v Nezvěsticích od 07,00
do 09,00 hod. na nádraží ČD. Odjezd z Dobřan vlakem v 07,28 hod. do
Nezvěstic.
3. července 2010
FERDINANDOVO ÚDOLÍ – MALÝ A VELKÝ FALKENSTEIN
Odjezd vlakem z Dobřan do Železné Rudy v 07,17 hod. Půjdeme přes
Debrník Ferdinandovým údolím na Malý a Velký Falkenstein. Nezapomeňte na eura. Délka vycházky 11 km. Vedoucí Luboš Kučera.
11. července 2010
NALŽOVSKÉ HORY
Pojedeme vlakem z Dobřan v 05,39 hod. do Klatov a dále autobusem
v 07,30 hod. do Nalžovských Hor. Půjdeme na vrchol hory Prašivec, kde
je lesní park s plastikami zvířat a umělá zřícenina.Odtud se vrátíme zpět
do Nalžovských Hor a půjdeme do Letova, kolem letovského mlýna do
Ustaleče a přes les Vidhošť do Kolince na vlak. Délka vycházky 14 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
Vážení přátelé, pojďte se s námi projít a upevnit si zdraví.
Účast na našich vycházkách Vás nezavazuje k nám vstoupit.
Srdečně Vás zve výbor odboru KČT TJ Dobřany.

(jar) Měsíc červen patří především dětem, a to nejen jejich svátkem, ale
i ukončením školního roku. Proto přinášíme několik tipů na zpříjemnění
předprázdninových dnů. V tomto čísle potěšíme především milovníky vojenské techniky a mašinek.
BAHNA 2010 - Vojenský výcvikový prostor Bahna u Strašic, okr. Rokycany
21. ročník Dne pozemního vojska se uskuteční v sobotu 19. června od
9 hodin. Bude zde k vidění např. defilé současné i historické vojenské techniky, ukázka historických bojů při obsazování Československa, prezentace
zahraničních armád…
Parkování je zajištěno v místě a především v přilehlých obcích Dobřív a Strašice. Vstupné a doprava ze záchytných parkovišť je zdarma. Další podrobnosti najdete na www.bahna.eu. Spolupořadatelem je Muzeum na demarkační
linii v Rokycanech, kde je ve venkovní expozici k vidění více než 150 kusů
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téměř výhradně pojízdné automobilní a dělostřelecké techniky včetně tanků
a obrněných transportérů, a ve vnitřních expozicích můžete vidět stejnokroje,
výstrojní součásti, zbraně, dobové dokumenty a fotografie zaměřené především na oblast Rokycanska. Otevřeno je od 1. 5. do 31. 10. denně od 9:00
do 17:00 hodin, vstupné dospělí 50 Kč, děti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let,
studenti a důchodci 30 Kč, rodinné 120 Kč.

AIR PARK ZRUČ
Soukromá sbírka techniky je určena příznivcům letadel a vojenské techniky. Najdete zde 22 typů letadel včetně několika rarit a dopravních letadel,
výstavu obrněné techniky, především historických tanků z 2. světové války. V tomto muzeu je úžasné, že si můžete na většinu exponátů nejen sáhnout, ale třeba i prozkoumat je uvnitř! Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin
(o prázdninách do 20 hodin), vstupné pro dospělé 100 Kč a pro děti 50 Kč.
ŽELEZNIČNÍ MUZEUM ČESKÝCH DRAH - Lužná u Rakovníka
Největší železniční muzeum v ČR, které vzniklo v r. 1999, se nachází
v prostorách bývalé výtopny Společnosti Buštěhradské dráhy Lužná – Lišany. Mezi exponáty patří parní lokomotivy různých řad, motorové lokomotivy a vozy, historické osobní i nákladní vozy, služební, restaurační a poštovní vozy, úzkorozchodná dráha o rozchodu 800 mm, která včetně vozidel
pochází z podnikové dopravy Kladenských hutí POLDI (vyhlídkové jízdy).
Otevřeno v květnu, září a říjnu v So, Ne a svátcích od 9.30 do 17.00 a v červenu až srpnu od Út do Ne a svátcích od 9.30 – 17.00 hod. Vstupné dospělí
75 Kč, děti 6 - 15 let, důchodci, ZTP 45 Kč, rodinné 190 Kč. Podrobnosti
na www.cdmuzeum.cz.
Doporučuji muzeum navštívit při některé z následujících akcí: Dětský den
v železničním muzeu – 5. 6. 2010, Setkání parních lokomotiv řady 475.1
- 26. 6. a 27. 6. 2010, „Model-víkend“ - 11. 9. a 12. 9. 2010, Poslední
parní víkend - 23. 10. a 24. 10. 2010.

INZERCE

F.R.H. Stav s.r.o.

Dřevoobchod
Husova 1317
334 01 Přeštice
●
●
●
●
●
●
●
●

palubky
podlahovky
fasádní profily MC
plotovky
hranoly
lamináty
parkety
OSB desky atd.

Všechno německá
- nejlepší ceny v ČR.

kvalita
Nejlevnější pojištění vozidel

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

Nabízíme:
palubky, smrk 14 mm A/B
palubky, smrk 16 mm A/B
plotovky, modřín, oblouček
podlaha, smrk 19 mm A/B
podlaha, laminát 7 mm

149 Kč/m2
169 Kč/m2
38 Kč/m
199 Kč/m2
199 Kč/m2

Otevírací doba:
Po-Pá
So		

8:00 - 17:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.

E-mail: FRH.Stav@email.cz
Tel.:

377 918 136

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

ČERVEN 2010

14. 6.		
15. 6.		
17. 6.
9 - 12
18. 6.		
21. 6.		
22. 6.
9 - 12
23. 6.		
24. 6.		
28. 6.		
29. 6.		

14 - 17
14 - 17
14 - 17
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.
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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

► Koupím garáž, platba ihned v hotovosti, potřebné zařídím.

Tel.: 731 015 259, 379 795 290

► Úklidy - jednorázové i pravidelné

		
		

- možnost vyklízení bytu
- volejte 731 333 472

► BRIGÁDA. Hledáme zájemce o práci na pozicích:
1. výpomoc do laboratoře
2. dělník ve výrobě
Jedná se o práci na Čistící Stanici Osiv v Dobřanech,
termín dle dohody (červenec - září). Zájemci se mohou
hlásit osobně na ČSO nebo na tel.: 606 734 794.

JAK SE ZMĚNIL MŮJ ŽIVOT ANEB PŘIDEJTE SE K NÁM
Téměř 18 let jsem pracoval ve třísměnném provozu ve výrobních firmách, kde jsem měl čistý měsíční příjem 16.000 Kč.
V novinách jsem našel inzerát, kde hledali obchodního zástupce pro rozvoz květin. Nabízeli příjem 40.000 Kč za měsíc, tato částka mě zlákala.
Skutečnost však byla jiná, nabízený příjem neodpovídal. Majitel je známý tím, že několikrát do roka vyměňuje zaměstnance. To postihlo i mě,
po půl roce jsem firmu opustil a moje další cesta vedla na úřad práce,
kde podpora činila 4.300 Kč za měsíc z přiznaného příjmu 7.000 Kč
měsíčně u nejmenované firmy.
V té době jsem nemohl sehnat jiné zaměstnání, tak jsem uvedl na internetové stránky svůj profesní životopis. Asi za měsíc se mi ozvaly čtyři firmy, mezi ně patřila i Česká pojištovna. Na první schůzku jsem se
nedostavil. Proč? Obavy. Po dvou dnech jsem byl opět kontaktován,
manažerka se role získat dalšího potencionálního spolupracovníka zhostila velmi dobře. To jsme se již domluvili a schůzka nakonec proběhla.
Asi po 20ti minutách pohovoru mi byla nabídnuta velmi zajímavá práce s jasnými transparentními pravidly, s možností kariérního postupu
a samozřejmě s velmi zajímavým finančním ohodnocením.
To nastartovalo můj pracovní elán. Od prvopočátku jsem věděl, do čeho
jdu, co mě čeká, co ode mě firma očekává.
Rázem jsem si vytyčil své cíle:
► vylepšit si svou finanční situaci
► stát se dobrým manažerem skupiny České pojišťovny
► koupit si vytouženého Superba
A tvrdě jsem s podporou svých nadřízených začal na sobě pracovat.
V mém rozvoji v adaptačním procesu mi velmi pomohla zajímavá
finanční podpora a nastavený vzdělávací školící systém. Od počátku
jsem se jako nejlepší nováček účastnil různých soutěží, ve kterých jsem
se ve výsledcích pohyboval v popředí.
Výrazně se tak změnila moje finanční situace, potažmo i rodinná. Velmi
rychle jsem se zbavil svých finančních závazků. Co více mi mohla firma
nabídnout, než nastartovat karieru manažera, karieru tvorby své vlastní
skupiny. Proč ne? Na jedné straně sice spousta zodpovědnosti, velké
nároky, ale na straně druhé možnost dalších neomezených výdělků.
Nyní už zbývá jen můj poslední sen, vytoužený Superb, který si splním
do konce roku 2010.
Jak se změnil můj život od června 2009?????
Vyměnil jsem montérky, třísměnný provoz a čistý měsíční příjem
16.000 Kč za oblek s kravatou, volnou pracovní dobu a čistý měsíční
příjem 30.000 Kč a více.
Chcete také změnit svůj život tak, jak se změnil mně, ale i mnohým
mým kolegům? Nebojte se mě kontaktovat.
Můj kontakt

725 563 340.
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► DOMÁCÍ SLEPIČÍ VEJCE. Prodám domácí slepičí vejce.
Vstiš a Dobřany. Cena 2,50 Kč/ ks. Možno i více balení.

Tel.: 736 760 526, e-mail: lenz-vesna@email.cz
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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		

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
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
říjen - duben
9.00 - 12.15

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

13.00 - 16.00

Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek

Cestovní agentura

- prodej zájezdů smluvních CK

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

Městská knihovna

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

12.30 - 17.00

Sběrný dvůr Dobřany

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

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

MUDr. J. Prošková
středa

Lékárna U Spasitele

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

MUDr. Jana Formánková

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.

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

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

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

MUDr. Jitka Šebestová

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

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

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

MUDr. Leona Hrbáčková
kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý		
středa - pátek		

7.30 - 16.30
6.30 - 13.00

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

7.00 - 12.00

úterý
středa - pátek

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

Dobřanské listy odeslány do tisku 1. 6. 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

Praktický zubní lékař

7.30 - 17.30
8.00 - 12.00

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

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

Diabetologická poradna

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

MUDr. Viola Gottwaldová

MUDr. J. Kilian
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

Svatovítská lékárna

Otevírací doba:
pondělí - pátek		
sobota		

Gynekologie

Kožní ambulance

náměstí T.G.M. 116
Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby
- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu

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

pondělí, pátek
čtvrtek

9.00 - 11.00
16.00 - 18.00

