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zdarma do všech domácností

OSLAVY DOBŘANSKÉ POUTI

V pátek proběhla slavnostní vernisáž výstavy Dobřanské pohledy, letos na téma Naše škola a Martiňák.
I v průběhu celého víkendu jste mohli vidět mnoho krásných výkresů, keramických sošek, prostorových výrobků, nechyběla ani kategorie literární, fotografická
a video.
V sobotu pouťová zábava na dobřanském náměstí dokázala, že naše nově zrekonstruované a krásné náměstí je prostorem, kde to opravdu žije! Je to prostor,
kde je radost trávit volný čas se svými blízkými a přáteli. Místo, kde se nechá zpívat, tancovat, cvičit nebo jen tak klábosit a hlavně se setkávat. Koncert Karla
Kahovce a Viktora Sodomy přilákal na naše náměstí mnoho místních obyvatel i turistů. Setkala se zde jak mládež a senioři, tak nároční posluchači s náhodnými
návštěvníky. Všichni si užili pohodové odpoledne a večer v příjemné pospolitosti.
Nedělní večer patřil nádhernému koncertu hudby vrcholného baroka v podání souboru Temperament 430 v našem barokním kostele sv. Víta, který je proslulý
svou úžasnou akustikou. Koncert byl opravdu příjemným zážitkem a důstojným zakončením oslav Dobřanské pouti.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MKS Dobřany

PODČÁRNÍK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
k prázdninám i k dovolené se často váže přívlastek vyjadřující
zaslouženost.
Pevně věřím, že u všech z Vás je na místě. Čeká nás proto ono příjemně
ospalé bezčasí, kdy má většina z nás méně obvyklých povinností. Zdá se
ale, že jen málokdo nahradí jednoduše práci odpočinkem. Dost často
pouze zažitou a okoukanou pakárnu vystřídá jiný způsob sebetrýznění.
Chvátáme, abychom stihli dojet do dálav, nevnímáme únavu ze sluníčka, abychom nepromarnili ani minutu draze zaplaceného pobytu nebo
abychom po práci stihli stejnou porci radovánek, jako bychom měli
dovolenou.

Prostě letní šílenství se vším všudy. Kvůli vysokému tempu běžného života nám nějak nejde zpomalit. Spousta lidí bohužel přibrzdí až
v důsledku nemoci či nehody. Leckdo se z toho může poučit, řada lidí už
ale druhou šanci nedostane.
Přitom v létě by si aktivní lidé měli dávat za normálních okolností odpudivé cíle. Dnes nic neudělám, dnes se budu jen flákat, dnes neopustím
knížku a stín stromů, dnes nebudu ani vteřinu spěchat.
Přeju Vám, ať se alespoň jednou ke šnečímu tempu v létě dostanete.
Alespoň zjistíte, zda se skutečně ženete za něčím hezkým nebo jen utíkáte sami před sebou. V obou případech se vám dostane užitečného klíče
Martin Sobotka
ke svému osudu.				

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

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP DOBŘANY –
STAVBA KOUPALIŠTĚ JE V PLNÉM PROUDU!

V Dobřanech si již příští rok bude možné zaplavat v přírodním koupacím biotopu, tedy v koupališti postaveném na přírodní bázi. Jak jsme
Vás informovali, budoucí nové koupaliště se nachází v klidové zóně,
v jižní části města nedaleko psychiatrické léčebny a nové zástavby
rodinných domků nad sportovním areálem „Džungle“ v ulici Ústavní.
Celková plocha oploceného areálu je o velikosti 1,7 ha, přičemž samotná vodní plocha zabírá 3 505 m2. Denně bude moci areál navštívit až
1 400 osob s tím, že pro návštěvníky s auty bude k dispozici 75 parkovacích stání včetně 2 parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace, protože i vstup do biotopu je zcela bezbariérový.
Samozřejmostí bude také umístění stojanů na kola pro návštěvníkycyklisty. Přírodní koupaliště včetně zázemí a sportovišť bude sloužit
(nejen občanům města) k rekreaci, sportovnímu vyžití, relaxaci a odpočinku a to především v letních měsících. Díky biologickému procesu čištění vody prostřednictvím vodních lagun s rostlinami působícím
jako čistící prvek (tyto laguny nejsou určené pro koupání) tak nebude
koupaliště a jeho voda upravována žádnými chemickými prostředky.
Očekává se, že díky těmto vodním lagunám bude voda v koupališti
o něco málo teplejší.
Výstavba biotopu byla zahájena již v říjnu 2009, čemuž předcházelo
provedení archeologického průzkumu. V současné době jsou ve zkušební fázi laguny a napuštění koupaliště proběhne v průběhu měsíce
července. Doposud byly realizovány práce spojené s přípravou území,
s vyhloubením vodní nádrže, pokládkou ochranné vrstvy a v neposlední
řadě s výsadbou rostlinek do filtračních lagun, přes které se bude voda
filtrovat a čistit. Právě její čištění tímto způsobem je určitou zajímavostí a unikátností. Voda totiž nebude chemicky upravována, protože
veškeré chemikálie nahradí zmíněné filtrační laguny, obyvatelé města
Dobřany se tak mohou opravdu těšit na čistě přírodní koupání.
Samotné koupaliště bude nepravidelného oválného tvaru se samostatným dětským brouzdalištěm pro nejmenší děti (hloubka 0,4 metru), dvěma moly, skokanským můstkem a hloubkou bazénu pro plavce
až do 3,50 metru, pro neplavce s hloubkou 1,00–1,60 metru. Polovina
koupaliště tedy bude plavecká a druhá neplavecká. Samozřejmě sem
také budou zakomponovány vodní herní prvky, avšak ty zatím čtenářům zůstanou utajeny, o jejich konkrétní podobě se v současné době
jedná. Dále se malí i velcí mohou těšit na sportovní vyžití, protože
v areálu bude vybudováno hřiště pro plážový volejbal, hřiště na pétanque a kuželky a pro ty nejmenší bude přichystáno dětské hřiště s pískovišti. V areálu také budou rozmístěny lavičky a naleznete zde dřevěnou
terasu s odpočinkovými lehátky a stolky se židlemi. Příjemné prostředí
bude dotvářet vysazená tráva a zeleň, protože především tato zatravněná plocha bude sloužit k rozložení dek a k opalování. Nedílnou součástí
celého areálu bude hlavní budova, ve které se nachází pokladna, šatny,
hygienická zařízení, půjčovna, zázemí pro plavčíka a bufet s občerstvením.
Ukončení výstavby se předpokládá v květnu roku 2011 tak, aby koupaliště mohlo být otevřeno na léto roku 2011 pro veřejnost s již kompletním zázemím.
Město Dobřany však připravuje pro obyvatele města možnost prohlídky a vyzkoušení koupání v rámci Dne otevřených dveří nového
koupaliště, který se uskuteční v průběhu měsíce srpna. Veřejnost bude
o konkrétním termínu v předstihu informována (prostřednictvím městského rozhlasu). Podmínkou plánovaného dne otevřených dveří bude
kromě dobrého a klasicky letního počasí,rovněž úspěšné napuštění
vlastního prostoru pro koupání a dokončení filtračních lagun.
Veřejností dlouhá léta často zmiňované a vysněné koupaliště se tak
již velmi reálně přibližuje.
Jaroslav Sýkora, starosta města
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LETOŠNÍ ROČNÍK MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU
RADBUZA FEST SE USKUTEČNÍ 4. ZÁŘÍ

Radbuza Fest v Dobřanech se uskuteční první sobotu v září. Pro letošní
rok připravili pořadatelé spolu s městem Dobřany celodenní program pro
všechny věkové kategorie. Účinkovat se bude
na dvou scénách, opět na
nově zrekonstruovaném
náměstí TGM a také na
poloostrově. Už dopoledne se u skautské klubovny rozjedou hry a soutěže
pro děti. Zde budou mít
také svou základnu šermíři ze skupiny Renegáti. Náměstí bude dopoledne patřit Ekohrám, tedy
soutěžím o ceny s tématikou třídění odpadů. Ve 13 hodin odstartuje hlavní
program na náměstí a na scéně se bude postupně střídat dechová hudba
s cimbálovou muzikou Tomáše Zouhara, kterou mohou diváci a posluchači znát např. z účinkování v pořadu Bolka Polívky. Folklor bude znít na
náměstí až do 17. hodiny. V 18 hodin vystřídá lidovou muziku tvrdší žánr.
Hlavní scéna bude letos postupně patřit skupinám Memoria z Hranic na
Moravě, Jakobič z Domažlic, Innerspace – progresivní rock z Náchoda,
Zbyněk Drda s Bandem a Odyssea classic.
Díky podpoře města Dobřany a dalším partnerům bude vstup na festival tak jako v minulých letech zcela zdarma.
Mgr. Miroslav Bukovjan

VEČER PRO KLÁŠTER CHOTĚŠOV

7. 8. 2010 od 14 hodin proběhne v areálu kláštera již osmý ročník tradiční
benefiční akce „Večer pro klášter Chotěšov“. Pořadatel benefice, občanské
sdružení Chotěšovská vlna, si klade za cíl touto akcí zviditelnit ohroženou
památku a upozornit odbornou i širokou veřejnost na její neutěšený stav.
Program bude, jak je dobrým zvykem, velice rozmanitý. Od historické
rekonstrukce bitvy, jíž se zúčastní přes sto šermířů v plné zbroji, se dostaneme
přes odborné přednášky a divadlo až k vystoupení mnoha hudebních skupin,
například folkové Slepé koleje nebo výborného vokálního kvintetu Hlasoplet.
V noci se návštěvníci mohou těšit na oživené prohlídky v tajemných chodbách
kláštera. Doprovodný program tvoří prohlídky konventu kláštera, barokních a
gotických sklepů, historické řemeslné trhy, hry pro děti a mnoho dalších bodů
programu, které zpříjemní návštěvníkům pobyt v klášteře. Kdo přijde, ten se
jistě nudit nebude.
Finanční prostředky získané z prodeje vstupenek budou použity na sbírku ,,Kup si své okno“ a k úhradě bezplatných brigád na údržbu kláštera
a přilehlých zahrad.
Přijďte spojit příjemné s užitečným.
Více informací na www.vecerproklaster.cz

Základní škola Dobřany
při příležitosti 80. narozenin budovy 2. stupně (pod nádražím)
hledá
k přípravě publikace o škole a setkání 2. 11. 2010 v Káčku
• své nejstarší (žijící) žáky
• své nejstarší (žijící) učitele
• žáky, kteří dosáhli úspěchu v nějakém oboru lidské činnosti
• staré fotografie ze života školy (třeba jen ke zkopírování)
Kontakt: Mgr. Jaroslav Šedivý,
607 607 511, jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz

CO SE DĚJE
Z HISTORIE
Do tohoto dvojčísla jsme zařadili jedny z posledních snímků zapůjčených od pánů Michala Hegnera a Josefa Čenteše ml. Na svém pátrání po
historických snímcích do Dobřanských listů jsem zhlédl mnoho zajímavých
a opravdu cenných záběrů a doufám, že se s majiteli domluvím a zprostředkuji vám je v této sérii do konce roku.
První nedatovaný snímek je z doby, kdy ještě zvonice na náměstí měla
svoji původní cibulovitou kopuli, která byla zničena požárem při náletu
v dubnu 1943. Můžete si tipnout, odkud je tento snímek focen a která ulice
je na něm vidět.

Na druhém, též nedatovaném snímku jsou vidět dnes již neexistující
obytné domy, tzv. špačkárny (místo nich dnes stojí čtyřvchodový dům čp.
1041-1044) a řada stodol podél tř. 1. máje. Taktéž dům, který pamatuje
i můj ročník 1972 na místě dnešního novinového stánku u tř. 1. máje, je již
historií.
Snadným rozpoznávacím znamením stáří snímků je tvar střechy zvonice,
takže druhý snímek je jistě po roce 1944, kdy tímto „provizoriem“ byla
střecha přikryta na pouhých 56 let.
Pavel Krákora
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KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA

ALBANESOVÁ Lara: Einstein a teorie relativity
Kniha, která je nabitá spoustou zajímavých a užitečných
poznatků o Einsteinově životě, vám dovolí proniknout
do tajů fyziky a umožní vám lépe se orientovat v mnoha
sci-fi knížkách, kde se dá s relativitou kouzlit.

PRÁZDNINOVÁ KŘÍŽOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

YANCEY Rick:
Fantastická dobrodružství Alfreda Kroppa
Chcete vědět, jak se patnáctiletý Alfred Kropp může
zaplést do honby za bájným mečem Excaliburem, bojovat
po boku posledního rytíře a stíhat nepřátele v závodním
Ferrari? Přečtěte si akční fantasy o rytířích kulatého stolu
v moderních převlecích.

ŽÁČEK Jiří: Krysáci
O tom, jak může nečekaný příchod někoho cizího narušit pohodu, klid a nudu, vám bude vyprávět kniha oblíbeného dětského autora. Krysáci Hubert a Hodan žijí
klidně a spokojeně v útulných zásuvkách šicího stroje.
Ovšem jen do okamžiku, kdy se v jejich životě objeví
potkan Eda, který všude byl a všechno zná. Ale hlavně nesnáší klid a nudu. O napínavé a legrační příhody
nebude nouze. Tak se s chutí ponořte do vyprávění o čtveřici sympatických
kamarádů.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ

ROLLINS James: Černý řád
V knize známého a oblíbeného spisovatele se prolíná
hned několik příběhů najednou. Od krádeže bible, která
kdysi patřila Charlesu Darwinovi, přes hromadné šílenství buddhistických mnichů, kteří propadli sadistickému
mučení a kanibalismu, až po příběh elitní jednotky amerických vědců a vojáků, která vykazuje příznaky nepochopitelné choroby. Jak spolu všechny příběhy souvisejí? A kdo má nyní v rukou osud celého lidstva?
RŮŽIČKA David: Plzeňská tajemství
Díky velkému počtu historických i současných fotografií
se přenesete do všech zajímavých okamžiků spjatých s historií města Plzně. Ať už vás zaujme vzducholoď Zeppelin
vznášející se nad chrámem sv. Bartoloměje nebo tajemství
hrobky zakladatele strojíren Emila Škody, každý si v knize
najde to své.
TAYLOR Cally: Nebe může počkat
Lucy Brownová je jednou z hrdinek, které mají vše, co
si v životě přály. Má se provdat za muže svých snů a žít
s ním šťastně a spokojeně až do smrti. Ta je však blíž,
než všichni tuší. Noc před svatbou se Lucy přihodí smrtelná nehoda. Pro její duši však život nekončí. Musí se
rozhodnout mezi dvěma možnostmi. Buď půjde do nebe
a tam bude žít bez svého milovaného muže, nebo s ním
zůstane navždy, ale stane se duchem. Ani jedna z možností se neobejde bez
důležitých rozhodnutí. Ale které z nich bude to správné?
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1. místnost v bytě
2. dorozumívací prostředek řeči
3. nejčastější české příjmení
4. část písně
5. tropická rostlina
6. drby
7. znamení zvěrokruhu
8. sušené obilí

Výpůjční doba Městské knihovny o letních prázdninách
v období od 28. 6. 2010 do 31. 8. 2010
Oddělení pro dospělé:
Úterý 7:30 - 12:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
Pátek 7:30 - 12:00
Oddělení pro děti:
Pondělí 9:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Internet bude přístupný ve výpůjční době knihovny.

DTI BEZPEN
Odpoledne s integrovaným
záchranným systémem

V sobotu 28. srpna 2010 od 13:00 hodin
v areálu bývalých kasáren v Dobřanech.

Dobřanská galerie

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

pondělí - pátek (9:00 - 12:15, 13:00 - 17:00)

KULTURA
KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
15. a 16. 7. 2010 v 17:00 hodin
20. 7. 2010 v 17:00 hodin		

Shrek: Zvonec a konec 3D

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

Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách
a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na
svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání...
Vstupné: 150 Kč

22. a 23. 7. 2010 v 17:00 hodin

Toy Story 3: Příběh hraček 3D

(USA, animovaný, 103 min, přístupný, dabing)

Zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už
nemohou dočkat, až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých upatlaných
Vstupné: 150 Kč
ručiček. 				

„LETŇÁK“ NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ
27. 7. 2010		
Léto s kovbojem
Hlavními postavami jsou mladá psycholožka Doubravka (Daniela Kolářová)
a vesnický mladík Honza Macháček (Jaromír Hanzlík). On je traktorista, který při
ztřeštěné sázce dočasně přišel o řidičský průkaz, takže teď pase družstevní stádo krav, ona je na chatě se svým chlapcem Bobou (Oldřich Vízner), který nepříliš
úspěšně studuje medicínu a právě se připravuje na opravné zkoušky.

28. 7. 2010			

Mamma Mia!

Sophie (Amanda Seyfried) žije s mírně šílenou matkou Donnou (Meryl Streep) na řeckém ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s jednou není
k vydržení, protože se Sophie bude záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle souvislosti
dělá ryze praktické starosti, Sophie řeší jediný problém - kdo ji odvede k oltáři.

29. 7. 2010		

Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů

Věčný smolař, prehistorický krysoveverčák Scrat, má před sebou osudové setkání s krysoveverkou Scratte. Mamuti Manny a Ellie očekávají první přírůstek do
rodiny. Lenochod Sid se zase dostane do problémů poté, co si založí vlastní rodinu s nalezenými dinosauřími vajíčky. Šavlozubý tygr Diego řeší dilema, jestli se
z něj po boku kamarádů nestává příliš velký měkota.

30. 7. 2010

Indiana Jones a Království křišťálové lebky

Příběh se odehrává symbolicky přesně devatenáct let po Poslední křížové výpravě,
v době rodící se Studené války. Indiana Jones (Harrison Ford) je v něm profesorem
archeologie na prahu penze, jenž si navzdory bouřlivé minulosti ze všeho nejvíc
užívá klid a nebezpečně se začíná podobat vlastnímu otci. Staré instinkty se v něm
probudí ve chvíli, kdy se objeví stopy vedoucí k legendární Křišťálové lebce a hlavně informace, že po tomto údajně mocném artefaktu prahnou sovětští agenti.

31. 7. 2010 			

Carlem, kterého po vyhození ze školy poslala svérázná matka na převýchovu
k jeho kmotrovi Quentinovi (Bill Nighy), jenž šéfuje pirátskému Radiu Rock. Carla
čeká drsná životní lekce, vedená těmi nejlepšími pedagogy – americkým hudebním fanatikem přezdívaným The Count (Philip Seymour Hoffman), krutě zábavným moderátorem Davem (Nick Frost), playboyem na plný úvazek Gavinem
(Rhys Ifans) a dalšími rozhlasáky, kteří jsou všechno, jen ne normální.

5. 8. 2010		

Koralína a svět za tajnými dveřmi

Jedenáctiletá Koralína Jonesová je zvědavé a neposedné děvče s rašící pubertou.
O to bolestněji na ni doléhá, že se z města tepajícího životem odstěhovala do barabizny kdesi v „pustoprázdnu“, kde na ni rodiče permanentně nemají čas a jediným
vrstevníkem je kluk jménem Wybie, z něhož se vyklubal velmi otravný protiva. Asi by
se brzy ukousala nudou, kdyby v jedné z místností Koralína neobjevila tajné dveře...

6. 8. 2010		

Harry Potter a Princ dvojí krve

Povzbuzeni návratem Lorda Voldemorta působí Smrtijedi spoušť jak ve světě
mudlů, tak ve světě kouzelníků a Bradavice už dávno nejsou tím bezpečným místem, jakým kdysi bývaly. Harry má podezření, že nebezpečí je přímo v Bradavicích, ale Brumbál se soustředí na přípravu na poslední bitvu, která se rychle blíží.

7. 8. 2010		

Kawasakiho růže

Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky získat významné
státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.

začátek cca ve 21:30 hodin * vstup zdarma
5. ROČNÍK BUDULÍNKOVY STEZKY

Ve čtvrtek 27. května 2010 proběhl již pátý ročník Budulínkovy stezky,
tentokrát na téma „Kočičí pohádky“. Start byl již tradičně na starém mostě,
kde děti před vstupem mezi kočky předvedly, jak zvládají kočičí řeč ( mňau
:-)) a pak již se startovní kartičkou (obrázkem kočky) mohly vyrazit na cestu. Čekalo je celkem šest stanovišť s úkoly a po jejich úspěšném splnění
v cíli zasloužená odměna. I když to ještě pár hodin před začátkem vypadalo,
že se neobejdeme bez pláštěnek, deštníků a gumovek, počasí si nakonec
dalo říct a účastníkům na cestu příjemně hřálo sluníčko.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce a také všem
dětem a rodičům za hojnou účast.
Přejeme všem krásné léto, čas prázdnin a dovolených a těšíme se na vás
v příštím školním roce.
MC Budulínek

Líbáš jako Bůh

Helena (Kamila Magálová) je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na
gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v osobním životě. Helena se za pohnutých okolností seznámí s lékařem záchranné služby
Františkem (Oldřich Kaiser). A úplně normálně a naplno se zamiluje!

3. 8. 2010 		

Na samotě u lesa

Hrdiny jsou manželé Oldřich a Věra Lavičkovi (Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová),
kteří se svými dětmi Petříkem a Zuzankou odjíždějí do Loukova na chalupu svého
známého, inženýra Radima Zvona (Ladislav Smoljak). Chtějí také koupit chalupu a doufají, že jim Zvon pomůže. Nakonec si vyhlédnou malebnou chalupu dědy
Komárka (Josef Kemr), který souhlasí, že ji prodá.

4. 8. 2010		

Piráti na vlnách

Posádku nejzábavnějšího plavidla v dějinách poznáváme společně s teenagerem
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DOBŘANSKÉ POHLEDY 2010

Těší nás, že se stalo tradicí nabídnout dobřanské veřejnosti v době pouti
i výstavu. Základní škola Dobřany ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem ji připravila ve školní jídelně, kde jste si mohli ve dnech 11.
– 13. 6. prohlédnout práce dětí z mateřských škol, žáků 1. a 2. stupně ZŠ
i dospělých tvůrců. Tento prostor se proměnil ve školní třídu s lavicemi,
na kterých ležely literární práce – básně, povídky, vyprávění, zamyšlení…
Vystavovali jsme prostorové objekty, výkresy tvořené různými výtvarnými technikami, hliněné mamuty, ale také vázy a tajné deníky vlastnoručně
vázané šikovnými dětmi ze ZUŠ.
Letošní hlavní vyhlášené téma bylo Škola, vedlejším tématem pak byl
Martiňák. Do soutěže byly odevzdány velmi pěkné práce z oblasti výtvarné,
literární, fotografické i filmové.
Každým rokem roste úroveň výtvorů i zájem veřejnosti. Je příjemné
slyšet, že se cokoli podařilo. Budeme se těšit, že alespoň někteří z vás se
k našemu nadšení připojí a v příštím roce překvapí nás i sami sebe nějakým
zajímavým výtvorem.
Za všechny pořadatele Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová

ZŠ Dobřany je jednou ze sedmi pilotních škol v Plzeňském kraji, která se podílí na projektu Regionální rozvojové agentury - Správná volba
(podporovaný Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem ČR). Projekt probíhá v Plzeňském kraji od roku 2009 do poloviny roku 2011. Jeho
hlavním cílem je vzbudit zájem žáků o jejich další vzdělávací a profesní
cestu. V rámci projektu byly vytvořeny dva zcela nové internetové portály,
jejichž cílem je zpřístupnit žákům, rodičům i učitelům souhrnné a aktuální
informace z oblasti vzdělávání i trhu práce v Plzeňském kraji. S portálem
„Studuj v Pk“ budou průběžně seznamováni žáci - prostřednictvím výuky
Volba povolání – a rodiče vycházejících žáků.
Zpráva o ukázkové hodině a o výuce Volba povolání na ZŠ Dobřany byla
zveřejněna i v MF Dnes.
Z. Holendová, RRA Plzeňského kraje
Mgr. V. Hříšná, ZŠ Dobřany

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
STŘEDISKO MÁ NOVÉ UZAMYKATELNÉ
INFORMAČNÍ VITRÍNY

Po našem městě je rozmístěno osm nových vitrín Městského kulturního
střediska, kde se dozvíte potřebné informace o veškerém kulturním dění
v Dobřanech a okolí.
Část každé vitríny je ponechána pro kino - divadlo Káčko a MěKS a do
druhé poloviny je možné umístit plakáty i ostatních subjektů, které si výlep
plakátů objednají v Infocentru – viz Informace k výlepu plakátů.
Kromě těchto ploch jsou plakáty ještě pravidelně umisťovány do dvou
starších vitrín, dále také v Infocentru, Káčku a Cinema Bowlingu.
Informace k výlepu plakátů
Výlep plakátů ve městě Dobřany je prováděn pravidelně každé pondělí.
Nepovolené výlepy jsou zakázané a budou postihovány v souladu s Obecně
závaznou vyhláškou města Dobřany č.1/2010!!!

UKÁZKOVÁ HODINA VOLBY POVOLÁNÍ
NA ZŠ V DOBŘANECH

Dne 27.5.2010 proběhla na ZŠ v Dobřanech netradiční akce - ukázková hodina volby povolání spojená s tiskovou konferencí. V úzké spolupráci se ZŠ Dobřany tuto akci uspořádala Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, realizátor projektu Správná volba – Podpora kariérového
poradenství na školách v Plzeňském kraji. Cílem bylo představit médiím
i partnerům projektu nově vytvořené produkty, a to přímo ve vyučovací
hodině. Pozvání na ukázkovou hodinu přijali zástupci médií, vedení školy a
partneři projektu – Krajské centrum vzdělávání Plzeň, Úřad práce Plzeň-jih
a Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje.
Všichni hosté se zúčastnili ve třídě 8.B vyučovací hodiny zaměřené na
volbu povolání. Tématem hodiny byly pracovní činnosti vybraných profesí a
pracovní předpoklady pro výkon povolání. Vyučující Věra Hříšná s pomocí
interaktivní tabule využila některé z nových produktů Správné volby i výstupy z dalších projektů, do nichž je dobřanská základní škola zapojena. Jde
zejména o mezinárodní projekt Škola a ekonomika realizovaný v rámci programu EU Comenius – Partnerství škol, který je podobně jako projekt Správná volba zaměřen na prohloubení předprofesní výchovy žáků 2. stupně.
Po zhlédnutí ukázky vyučovací hodiny se přítomní hosté stručně seznámili s projektem Správná volba. Všichni ocenili zajímavý průběh hodiny
i využité produkty, pochválili práci žáků 8.B. Zároveň vyjádřili přesvědčení
o přínosu takovýchto projektů a vyslovili zájem se i nadále podílet na projektech motivující žáky k zájmu o jejich budoucí profesní uplatnění.
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Sběrové místo:
Informační středisko Dobřany, Nám. T.G.M. 5, 334 41 Dobřany,
telefon 377 972 725
Otevírací doba:
květen – září po - pá 9:00 - 12:15 a 13:00 - 17:00 (so, ne 13:00 - 17:00)
říjen – duben po - pá 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00
Uzávěrka příjmu plakátů je každý pátek do 12:15 hodin.
Ke každé zakázce musí být přiložena objednávka a 15 ks plakátů, jinak
dle dohody. V objednávce uveďte termín, délku výlepu, rozměr plakátu
a adresu pro fakturaci!
Cena za 1 kus plakátu umístěného v uzamykatelné vitríně:
A4
A3
A2
A1
20x30cm
20x42cm
42x60cm
60x85cm
1 týden
15,- Kč
20,- Kč
30,- Kč
45,- Kč
2 týdny
25,- Kč
35,- Kč
50,- Kč
80,- Kč
3 týdny
35,- Kč
50,- Kč
75,- Kč
110,- Kč
(Je možné sjednat expresní výlep do 24 hodin za příplatek 100 % výše uvedené ceny.)
Uzamykatelné vitríny - umístění, adresa:
1. ul. Sokolovská – u Káčka , 2. tř. 1. máje – u parku, 3. ul. Sportovců –
u nádraží, 4. ul. Sokolovská – u trafiky, 5. ul. Spojovací – u obchodu,
6. Dobřánky – ul. Komenského, 7. ul. Lipová – u ZUŠ, 8. ul. Stromořadí
– u Žabky
Zdarma bude plakát umístěn v Infocentru, Káčku a Cinema bowlingu.
(pouze pro informace o Káčku a MěKS slouží ještě menší vitrína ve Vančurově ulici a u vstupu do areálu bývalých kasáren)
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MKS Dobřany

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY STROMOŘADÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Připravili jsme pro Vás průřez akcí a zážitků, které jsme prožili ve školním
roce 2009/2010.

Pohádkový les
Na stanovišti pod Kamínkem se kuly pikle a piklilo se. Dětem se při říkání známé hlášky rádců z filmu Šíleně smutná princezna málem zamotal jazyk. Zkuste
třikrát rychle opakovat: „Kujme pikle, pikle kujme“. Ještě splnit úkol – donést
do cíle míček na lžíci a rádcové už mávali na cestu do Pohádkového lesa.
Plavání
Každý rok pravidelně organizujeme cesty do bazénu na plavecký výcvik
předškoláků. V plavecké škole Rosnička v Plzni na Slovanech je to prima.
V devíti lekcích se hravou formou seznámíme s vodou, se základy plavání
a někteří z nás se dokonce naučí plavat.
Vánoční pohoda
Začátkem prosince přišli na návštěvu Mikuláš s čertem a andělem. Po velkých slibech děti dostaly cukrovinky a zazpívaly tématické písničky.
K hodným dětem přiletěl i Ježíšek s bohatou nadílkou.
Zdobení stromečku
V prosinci se třída předškoláků podílela na výzdobě jednoho ze čtyř vánočních stromečků v MěKS. Děti napekly a ozdobily s pí učitelkami perníčky, ze sušených kousků pomerančové kůry vytvořily řetězy a stromeček
samy nazdobily. Ten byl ještě dokrášlen háčkovanými hvězdičkami. Děti
se radovaly ze zdobení stromečku, protože tuto možnost jim někteří rodiče
neumožňují.
Účast dětí ve výtvarných soutěžích
Děti se zúčastnily přeštické výtvarné soutěže na téma „Moje nejoblíbenější
zvířátko“, kde dosáhly skvělých úspěchů a byly za to odměněny diplomy
a drobnostmi.
Jako každoročně jsme se zúčastnili i výtvarné soutěže Dobřanské pohledy
2010. Vyhlášené téma „Škola“ bylo pro předškoláky přijatelné a svými
výtvory dosáhli úspěchů jak jednotlivými výkresy, tak i skupinovou prací,
za což dostali ocenění.
Den maminek
Jako každý rok jsme uspořádali v MŠ na naší překrásné zahradě oslavu
svátku Dne matek. Společnými silami jsme zasadili květiny a stromky, rozvezli písek do pískovišť, protože toho není nikdy dost. Nezapomněli jsme,
že bez práce nejsou koláče, a tak jsme se po té práci dostatečně odměnili.
U táboráku jsme si opekli buřty a snědli výborné moučníky, co napekly
šikovné maminky a babičky. Děti za tu dobrotu a lásku maminkám zazpívaly
a zatančily, natrhaly jim společně voňavé šeříky. Nesmíme zapomenout ani na
překrásně namalovaná trička, která si společně s maminkami vyrobily. Tímto
všem zúčastněným děkujeme za pomoc a příjemně strávené odpoledne.
Výchovný koncert v ZUŠ
Kamarádi ze ZUŠ nás pozvali na pohádku „Jak šla muzika do světa“.
Seznámili jsme se s hudebními nástroji a poznávali jsme je. Utvrdili jsme
se v tom, že samotnému člověku je smutno, a nakonec jsme si s šikovnými
„herci“ zazpívali. Dostali jsme hezký obrázek, který jsme ve školce vybarvili. Moc děkujeme učitelům a dětem za pozvání.
ZOO
V květnu jsme se společně s dětmi rozjeli do ZOO v Plzni. Sešli jsme se
v hojném počtu, i počasí se zdařilo, a tak jsme si mohli společně užívat
pohledů na všechna zvířátka. Značně unaveni jsme se vrátili do MŠ, naobědvali se a už se těšili na odpolední odpočinek.

MDD
Naše MŠ se zúčastnila oslavy Dne dětí na náměstí, kde na naše nejmenší
čekaly barevné koše v podobě kachny a berušky, do kterých vhazovali míče.
1. 6. jsme svátek dětí oslavili také v naší MŠ, naplánované soutěže a hry na
školní zahradě nám však překazilo počasí. Dobrá nálada nás ale neopustila,
a tak jsme se do her a soutěží pustili ve svých třídách. Buřtíky nám upekly
naše paní kuchařky, a tak už nám ke štěstí nic nechybělo. Děti si svůj den
opravdu užily a došlo i na sladké odměny.
Divadla
Po celý školní rok nás ve školce navštěvují divadélka Dráček, Z bedny, M+M
se svými kouzelnými pohádkami a příběhy. Dokonce k nám přišel i kouzelník.
V prosinci se děti zúčastnily vánočního představení divadla Kuba v Káčku.
Solná jeskyně
I tento školní rok jezdily děti do solné jeskyně Mauera v Plzni. Seance byly
vždy dvakrát v týdnu. Solná jeskyně dětem prospívá na horní cesty dýchací
a různé druhy ekzémů, což můžeme potvrdit. Dětem se v jeskyni líbí, mají
tam dostatek hraček. Relaxují, a proto jsme pobyt v jeskyni zajistili i na
další školní rok.
Pasování předškoláků
Již podruhé nám s pasováním předškoláků na školáky pomohli opravdový rytíř (Štěpánka Kašparová)
a krásná madam (Lucie Fiona Šternerová) z divadélka Dráček. Pouhé rozloučení povýšili na pohádkovou hru
a svým vtipným komentářem pobavili děti i jejich rodiče. Tento krásný
zážitek určitě utkví hluboko v duši
po dlouhá léta malým i velkým.
West park Plzeň
Jako každý rok, tak i letos jsme vyrazili na rozlučkový výlet s budoucími
školáčky. Tentokrát naším cílem byl West park v Plzni. Indiánská atmosféra
na nás dýchala z každého koutu. Hned při vstupu nás přivítaly práskající biče
a svištění lasa, se kterými nám byly předvedeny úplné umělecké kousky. Poté
si nás pozval místní traper do svého obydlí, kde nám vyprávěl o lovu zvěře,
vydělávání kůže a nechyběla ani ukázka starých zbraní. Sotva jsme se naučili
rozdělávat oheň za pomoci pazourku a křesadla, už nás svolávali indiáni ke
společnému tanci přátelství. U opékání buřtů, na kterých jsme si pochutnali,
jsme načerpali další síly, které jsme potřebovali u rýžování zlata. Indiáni se
s námi rozloučili ukázkou hodu tomahavkem, při kterém se nám všem tajil
dech. Z tohoto výletu jsme si neodváželi jen vyrýžované zlato, ale hlavně
spoustu zážitků a nových poznatků. Domů jsme se vraceli s vlastnoručně
vyrobenými čelenkami a pomalovanými obličeji jako opravdoví indiáni.
Rozloučení s předškoláky na Městském úřadě v Dobřanech
Jak se již stalo tradicí, tak jsme se i letos s předškoláky rozloučili na městském úřadě. Po úvodních slovech a přání paní místostarostky Terelmešové
pasovali děti na školáky premianti ze Základní školy Dobřany. I pan ředitel
Šedivý a paní učitelky z první třídy je ujistili, že se na ně ve škole moc těší.
V závěru děti zazpívaly nejoblíbenější píseň roku „Máme doma obludu“. Za
odměnu si každý odnesl pěkný dárek.
Podělili jsme se s Vámi o část aktivit a zážitků, které nám Všem zůstanou
v paměti a v srdíčku, a těšíme se na další společné zážitky ve školním roce
2010/2011.
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V letošním školním roce se konaly 3 absolventské koncerty. Na hradě Švihov ukončila své studium zobcové flétny Kristýna Šeflová, v kostele sv. Víta
v Dobřanech zahráli H. Hesssová, L. Vokráčková (zobcové flétny), Žaneta
Černá (příčná flétna) a Michal Míka (akordeon).

Krásný a pestrý den si užili žáci malé dětské muziky, když přijeli zpestřit dětský den svojí muzikou do Vstiše. Po té se zapojili do zábavného soutěžního
odpoledne, které se velmi vydařilo.

Oba soubory dětské lidové muziky VozemBach vystoupily na Mezinárodním
folklórním festivalu v Plzni 13. 6.2010.

Za posledním absolventským koncertem vyjeli posluchači do Domu hudby
v Plzni. Zde vystoupila M. Tichotová (housle), M. Duchková a A. Palkosková (klavír).
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Pro mateřské školy proběhl hudební pořad s názvem „Jak šla muzika do
světa“.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Společný koncert ZUŠ Dobřany a ZUŠ B. Smetany v Plzni se uskutečnil v krásných prostorách kostela sv. Prokopa ve Štěnovicích. Po koncertu si mohli posluchači prohlédnout zdárnou výstavu výtvarných prací žáků dobřanské ZUŠ.

FOTBALOVÉ ŽENY

V loňském létě vznikla ve Šlovicích iniciativa žen s cílem rozčeřit hladiny sportu, který je povětšinou považován za mužskou záležitost, kde ženy
mívají přehled o hráčích (zvlášť některých), ale vlastní hra už je nechává
chladnějšími. Začínající fotbalový mančaft zprvu musel vydržet sprchy jízlivých poznámek a komentářů, které připomínaly, že evoluční vývoj připravil ženám zcela jiné úkoly než ty fotbalové, a jejich hladoví partneři jen
smutně přitakali. Ale po roce již můžeme říci, že tyto poznámky byly liché,
muži se naučili samostatnosti a dámy dokázaly, že nešlo jen o chvilkový
zápal, a po zimní přípravě v hale se hned po roztátí sněhu vrhly na trávník.
O Velikonocích uspořádaly turnaj žen v malé kopané a začátkem června
porovnaly své síly na turnaji smíšených družstev v Nové Vsi u Přimdy, kde
jako jediný tým v čistě dámském složení dokázaly potrápit i silnější protihráče. Držíme palce a přejeme mnoho sportovních úspěchů.

29. 5. 2010 se ve Vodním Újezdě konal DEN DĚTÍ. Pro děti byla připravena
soutěžní stezka na motivy pohádky O třech prasátkách. V cíli děti dostaly
odměnu. Děkuji J. Vadlejchové, L. Štychové, A. Vébrové, V. Vránové, Petru
a Pavlovi Rajtmajerovým, M. Kubešovi a dalším, kteří se podíleli na přípraV. H.
vě.						

DĚTSKÝ DEN VE ŠLOVICÍCH

V sobotu 28. 5. patřilo odpoledne ve Šlovicích dětem. Sbor dobrovolných
hasičů připravil pro naše nejmladší dětský den. Za krásného slunečného
odpoledne se na fotbalovém hřišti sešly na tři desítky dětí a bavily se při
nejrůznějších soutěžích, např. skákání v pytlích, lovení rybiček, velká cena
Šlovic v kárkování a mnohé další.

Poslední květnovou neděli jsme oslavili na dobřanském náměstí svátek
všech dětí. I přes nepřízeň počasí přišli malí nadšenci, kteří si zasoutěžili
a odnesli si domů drobné odměny za splněné úkoly.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
RYBÁŘI

Druhé čtvrtletí letošního roku bylo bohaté na rybářské akce. Hned 10. 4.
2010 se lovila Horní Kotynka. Slovené ryby (převážně kapři) byly nasazeny
do rybníků Montajch v Nové Vsi a Dobřanský (Vysoká). Část ryb byla převezena do Dolní Kotynky, část se vrátila zpět do Horní Kotynky.
Dne 24. 4. se konaly na Dolní Kotynce rybářské závody pro dospělé.
Přestože se toho dne v okolí konalo asi 12 závodů, zúčastnilo se 91 závodníků. Ti nejúspěšnější si
mohli vybrat z řady velmi
hodnotných cen od našich
vážených sponzorů, kterým touto cestou srdečně děkujeme. První čtyři
závodníci byli z cizích
organizací a nalovili ryby
o součtu délek 857, 800,
627 a 556 cm. Na 5. místě
s 550 cm se umístil člen naší MO p. Levora Václav. Závodů a následného
posezení v rybárně se zúčastnili i hosté ze slovinské Brežice. Naše klubovna
se jim líbila, ale nejvíce obdivovali naše technické zázemí – avii, multikar,
přepravní hliníkové bedny na ryby a výtah na ryby, který sestrojili naši členové p. Hess a p. Kripner. Po závodech, 24. 4., se lovila Dolní Kotynka.
Kromě kaprů a línů bylo v kádích možno vidět i několik velkých amurů a tolstolobiků a pár menších sumců. Větší násada kapra K2-K3 v délce 35-43 cm
byla vypuštěna do Radbuzy v celém úseku R2 a do rybníka Židovák, menší
ryby byly vráceny zpět do Dolní Kotynky, kde do jara zase dorostou.
V sobotu 29. 5. jsme se tradičně zapojili do oslav Dne dětí, pořádaných
městem Dobřany na náměstí T.G.M. Zde jsme provozovali dvě atrakce – chytání lahví na udici s kroužky a rybolovnou techniku – házení udicí se závažím
na cíl. Těm menším a nerybářům jsme museli s prutem a navijákem pomáhat,
ale točit kličkou navijáku – to zvládali s rozzářenýma očima i ti nejmenší.
Kdo chtěl, mohl si ve vaničce prohlédnout živého úhoře a zkusit ho chytit do
ruky. Následně pak naše organizace pořádala 5. 6. na Dolní Kotynce dětské
rybářské závody. Ty se v letošním roce obzvlášť vydařily, zúčastnilo se jich
45 dětí, víc jak dvojnásobek proti minulým rokům. Počasí nám přálo, ale ryby
trochu trucovaly. Není divu, začátek závodů byl od 8 hodin, a jak každý rybář
ví, nejvíc berou ryby brzy ráno nebo večer. Přesto se nějaká ta ryba chytila.
Uvádíme pořadí a výsledky pěti nejlepších závodníků:
1. Černák Josef 226 cm
2. Blažek Jindra 216 cm
3. Petrůj Lukáš 202 cm
4. Bouřil David 179 cm
5. Bouřil Ladislav 167 cm
Ze 45 závodníků jich 34 docílilo nějakého úlovku, 11 jich neulovilo nic.
Nejdelší rybu ulovil David Šefl – amura 74 cm. Podle umístění si mohli
závodníci vybrat ceny: pruty, podběrák, další rybářské potřeby. Symbolické
ceny se dostaly na všechny, všichni také během závodů dostali občerstvení.
Datum 16. června znamená pro rybáře zahájení lovu dravých ryb – štik,
candátů, bolenů a sumců.
Pamětníci vzpomenou, že tento
den byl dříve pro rybáře mnohem slavnostnější, protože od
16. 3. do 16. 6. platil tehdy všeobecný zákaz lovu na tekoucích
vodách. Zahájení sezony 16. 6.
se tehdy vskutku slavilo, před
3. hodinou ráno (to ještě nebyl
letní čas) se vycházelo z hospody s kapelou, která pak vyhrávala na starém mostě a zahájení ve 3 hodiny se
oznamovalo výstřelem z brokovnice p. Haranta.
A letošní zahájení? Já osobně jsem moc neuspěl. Měl jsem jen dvě rybič-
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ky, na které jsem chytil dvě štičky po 50 cm, které jsem pustil zpět do vody.
To sedmiletý synovec Davídek Šefl (ten co ulovil na závodech nejdelší
rybu) měl zase štěstí. Podařilo se mu totiž ulovit candáta 72 cm. A co Vy?
Pochlubte se svými mimořádnými úlovky, rádi je vystavíme v naší vývěsce. Fotografie úlovků můžete vhodit do poštovní schránky na „rybárně“
v Plzeňské ulici, nebo tamtéž předat osobně každý pátek po 18. hodině.
A na závěr: hostovské povolenky po dobu prázdnin je možné zajistit u p.
Pavla Kubelky, Dobřany, Loudů 847, tel. 777 052 666.
Za výbor MO ČRS Dobřany Vladislav Šefl

Dne 26. května 2010 byl zkolaudován nový rybník Černoblata v Dobřanech
u silnice v lokalitě Vysoká v brilantní kvalitě bez závad. Jedná se o krajinotvorný rybník o rozloze 1 ha s max. hloubkou 3,2 m. Je určen pouze ke
sportovnímu rybaření, nikoli k intenzivnímu chovu ryb a majitelé doufají, že
bude sloužit i k rekreaci veřejnosti, ke koupání. Maximální kapacita rybníku
je 15 000 m3 vody.
Tímto by chtěli investoři poděkovat dodavateli firmě Bögl a Krýsl za perfektní provedení a příkladnou spolupráci při výstavbě. Děkujeme i firmě
Trigo za toleranci při pracích na stavbě tohoto vodního díla.
Václav Mašek, Jaromír Papež

TURISTÉ JUBILUJÍCÍ

V pátek 29. května se konala v klubovně zahrádkářů a turistů slavnostní
členská schůze při příležitosti 30. výročí založení turistického odboru v Dobřanech. Při této příležitosti přivítali dobřanští turisté mezi sebou i zástupce
turistiky z okresu, jmenovitě paní Sedláčkovou, dále přijali pozvání starosta
Dobřan pan Sýkora, ředitelka městského kulturního střediska Mgr. Simona Sýkorová a zástupce tělovýchovné
jednoty v Dobřanech pan Raitšpies.
Zavítalo mezi nás i několik zakládajících členů. Předseda odboru Lubomír
Kučera seznámil přítomné s historií
organizované turistiky v našem městě,
vyzdvihl zásluhy zakládajících členů, promluvil o současnosti i možné
budoucnosti oddílu a přidal k dobrému úsměvný referát z jedné minulé
výroční schůze. Jako ocenění za zásluhy obdržel pan Kučera od pana starosty
věcný dar. Hosté i členové se dobře bavili i při konzumaci bohatého občerstvení v podobě domácích produktů některých obětavých členek, za které by
se nemuseli stydět ani leckde na svatbě. Atmosféru tohoto setkání doplňovaly
vystavené fotografie z dění odboru z období od jeho založení až dosud.
Doufejme, že se takhle sejdeme zase za pět let.
Ing. Jaroslava Marková

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Tu a tam bývá někdy v létě horko. Tehdy udělá zahrádkář nejlíp, když
skočí do bazénu zchladit si tělo. Pak vytáhne studené pivo, dá si loka – „Aáá
!“ - a natáhne se pod švestku. To je havaj! Zaslouží si ji, přejme mu ji.
Sotva se slunce skloní k západu, už znovu pobíhá po zahrádce. Tady je
potřeba vyvázat rajčata, tamhle se vyvrátila kukuřičná stébla a padla do
makového políčka. Po horkém dni je třeba zalévat. Pole po bramborách
nemůže zůstat prázdné, a tak se dá do rytí, aby do večera ještě stihl zasít
svazenku.
Ale nemluvme jen o zahrádkáři. A co zahrádkářka? Kdopak odplevelil
a okopal zeleninu? Kdopak se postaral o skalku a ostatní květiny? Kdopak
očesal angrešty, rybízy, na koho čekají maliny, borůvky a ostružiny? A co
okurky? Kdopak je naloží? Kdopak to vše udělá s láskou a bez reptání?
V červenci zatahují tulipány a je nutné je vyjmout ze země a uložit do
sucha. Také narcisy již uschly, dělí se a přesazují kosatce a je potřeba se také
věnovat bazénku a vodním rostlinám. Očkují se růže.
Zrají třešně, višně, rané odrůdy meruněk a broskví. Od června se dělá
letní řez bujně rostoucích jabloní. A také doporučujeme, pokud mají višně
po sklizni dlouhé svěšené letorosty, pořádně je seřežte. Příští rok uvidíte ten
zázrak. V červenci naposledy ještě přihnojujeme stromy a keře dusíkem.
Samozřejmě kropíme a sečeme trávník a posekanou trávou nastýláme pod
koruny.
Nezapomeneme na révu, která znovu zhoustla prodlužujícími se výhony
a zálistky. Kontrolujeme, zda ji nenapadla plíseň nebo škůdci. Přihnojíme
celer a od bulev mírně odhrneme zem, aby se v horní části netvořily nové
kořínky. Tato zelenina je původem z bahnitého prostředí, a proto ji dopřáváme vydatnou zálivku. Cibuli a česnek nepaličák sklízíme, když zaměknou
krčky, česnek paličák, když zvedne hlavičky.
V posledních letech na naše zahrádky přibyla kanadská borůvka. Nazývá
se tak proto, že jejich šlechtění probíhalo téměř celé minulé století v Kanadě a v USA. Je to užitečná rostlina, jejíž plody
se chuťovými vlastnostmi velmi podobají naším
lesním borůvkám, avšak keře jsou mnohem
vzrůstnější. Také bobule vyšlechtěných kanadských borůvek prodávaných u nás jsou větší
a rostou v hroznech. Jejich sběr je tedy pohodlnější a rychlejší. Plody jsou tmavě modré, chutné. Obsahují látky důležité pro lidské zdraví.
Zakoupené sazenice se sází do jam vyplněných směsí písku a rašeliny
1 : 3. Rašelinu můžeme samozřejmě nahradit lesní hrabankou. Kyselost
půdy se má udržovat na hodnotě PH 3,5 až 4. Rostliny se sázejí na vzdálenost 1,5 až 2 metry. Je vhodné zasypat je
borovou kůrou a kořenový bal udržovat stále vlhký. Přihnojují se speciálním hnojivem
s rohovinou, které je běžně k dostání. Zásadně je nesmíte hnojit cereritem, který obsahuje
vápno. Je žádoucí dopřát jim občas stájový
hnůj. Ze šesti keřů sklidíte kolem 25 litrů
bobulí ročně.
Kanadských borůvek se u nás prodává
několik odrůd, jejichž jména se často mění.
Na zahrádce je vhodné mít dvě až tři odrůdy
s různou dobou sklizně. Tím si zaručíte jejich dostatek od července do září.
Přebytky zamrazte nebo zkompotujte a můžete jíst borůvkové koláče po
celý rok.
Až vám vybude volná chvilka, podívejte se, jak nádherně vám kvetou
jiřiny, náprsníky, zvonky, kokarda, levandule, kopretiny, astry, třapatky,
růže a všechno ostatní, o co jste se dosud poctivě starali.
Mnoho radosti a úspěchů přeje
				
ČZS
foto: www.garten.cz

ŠKOLNÍ LÉTA 1958 – 1967
MDD - VÝLET NA ŠUMAVU

My dříve narození jsme zavzpomínali na školní léta a také jsme oslavili
„Den dětí“.
Ačkoliv jsme spolužáci na pokraji důchodového věku, vyrazili jsme jako
pionýrská skupina na výlet do Železné Rudy. Byli jsme oblečeni jako děti
– pionýři s pionýrskými šátky na krku, na hlavách rádiovky, na zádech dětské batůžky se svačinou a ozdobeni transparentem „Ať žije MDD“ a různými hesly, např. „Vyrostli jsme na sunaru“, „Elegantní padesátka“, „Jsme
tam, kde je živo“ atd.
Pozornost jsme vzbudili již na nádraží v Dobřanech při čekání na vlak.
Cestující nám fandili a hned se rozjela zábava. Při výluce v Nýrsku jsme
přestoupili na autobus. Společně s námi nastoupily děti, které také jely na
výlet. Na přání jejich pí učitelky jsme zazpívali písničku „Pionýři, pionýři,
malované děti“. Na památku si nás vyfotily.

V Železné Rudě jsme měli u pana Karla Hanzlíka, majitele krásného srubu zvaného Osvěžovna, domluvený výtečný oběd. Protože se nevydařilo
počasí, stále pršelo a my jsme promokli, zatopil pan majitel v krbu.
Česká česnečka s uzeným masem, opečené jitrnice s křenem, 12° pivo,
pozornost majitele - domácí slivovička, příjemné a krásné prostředí zaručily bezva atmosféru. Ze srubu pana Hanzlíka se nám nechtělo odejít. Na
rozloučenou nám byla opět podána slivovička a my jsme slíbili, že se rádi
do Osvěžovny vrátíme.
Cestou k nejbližší vlakové zastávce jsme se usadili v cukrárně, kde jsme
byli obdivováni německými turisty.
Celý náš výlet se vydařil. Byl úžasný, plný legrace a velkého přátelství
mezi námi všemi.
Příští výlet uskutečníme na konci prázdnin, a to na kolech na Křížový vrch.
Za spolužáky Hana Strejcová a Věra Hodaňová
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TÉMA MĚSÍCE
PARK MARTINSKÁ STĚNA – MINULOST A BUDOUCNOST

„Místa dotýkaná lidskými osudy, místa zániku a opětovného zrodu, místa
plná příběhů, otisků a asociací lákají a provokují. Dotýkat se jich, přemýšlet nad nimi, upozornit na ně, nechat se jimi vést. Pokračovat ve vyprávění
jejich příběhu…“ (Václav Fiala)

Jedno takové místo je nedaleko… je to park Martinská stěna. A díky velmi vstřícnému přístupu města Dobřany máme nyní možnost v jeho příběhu
pokračovat. Město Dobřany v letošním roce schválilo zpracování projektu
na obnovu parku a na podzim se bude ucházet o dotaci z Operačního programu ŽP na jeho realizaci.
O vzniku a historii parku Martinská stěna nemáme prakticky žádné
dochované záznamy. Tušíme pouze, že park byl založen místním německým okrašlovacím spolkem St. Hubertus, v roce 1934 zde byl odhalen
pomník, hrávaly tu kapely, konala se tu představení ochotnického divadla,
přesné datum vzniku parku však neznáme. V mapách stabilního katastru z r.
1838 jsou na území dnešního parku zaznamenány pole, soukromé a obecní
pastviny, listnatý les a křoviny, 2 kamenolomy – u jednoho obytný dům,
usedlost o třech budovách na místě dnešního pivovaru, kaplička a nedaleko dokonce kamenný větrný mlýn. Pozdější přeměnou tohoto území na
park zde místní získali nádherný vycházkový okruh s vyhlídkami na město.
Náročnost ztvárnění, patrná ještě dnes sítí cest, odpočívadel a vyhlídkových
bodů, dokazuje, že šlo o velice důležité společenské korzo. Vlivem změny
životního stylu a změny hodnot v poválečném období došlo k zanedbání
základní údržby a smutnému konci hojně navštěvovaného parku.
Hlavním motivem nové podoby parku je znovuzrozená kaplička 14 svatých pomocníků. Je jeho první oživenou částí a jejích 14 svatých pomocníků vás bude provázet celým parkem. Park bude totiž obsahovat 14 zastavení
z nichž každé zastavení bude mít i svého patrona z řad 14 svatých pomocníků.
Hned u hlavního vstupu do parku, tedy
u cesty podél lipového stromořadí vedoucího
nad bývalým pivovarem od Dobřánek směrem ke kapličce, Vás přivítá první zastavení,
a tedy i první patron – sv. Kryštof - pomocník na
cestách, ochránce řidičů a patron všedního dne.
V minulosti jeho socha stávala na nejfrekventovanějších místech.
Druhým zastavením je obnovená kaplička
14 svatých pomocníků (zcela zničena ve 2.
polovině 20. století, obnovena 2009), kterou
nechal v r. 1763 postavit dobřanský měšťan
Josef Rupprecht (Ruppach) z důvodu šťastně vyřízeného procesu a věnoval jí též sousední pole k jejímu vydržování. U kapličky
se seznámíte se sv. Markétou, jejíž jméno
znamená „perla“ Kaple 14 svatých pomocníků je také takovou perlou parku; ztracenou a znovu nalezenou, významným místem
a dominantou. Sv. Markéta je patronka žen
a rodiček; lze navázat na místní tradici, kdy
se ženy, které nemohly otěhotnět, chodily ke kapličce modlit a po úspěšném porodu umisťovaly do kapličky svaté obrázky.
Šířeji je i pomocnicí žen, které zažily či
zažívají násilí, včetně sexuálního; symbolizuje tzv. integraci stínu, možnost najít
i ve svých porážkách sílu spojenou s vnitřní
svobodou.
Třetím zastavením bude dřevěný kříž nově
umístěný na nejvyšším místě v poli na dohled
od kapličky, kde vznikne vyhlídkové místo na šumavské vrcholky (Ostrý,

12

Velký Javor). Kříž, který bude vidět daleko do krajiny, bude tichou vzpomínkou na bývalé popravčí místo a šibenici (hrdelní právo měly Dobřany
v letech 1705 – 1765, konaly se tu 4 popravy
oběšením a jedno upálení žháře na hranici).
Patronem kdysi smutného místa je sv. Achác,
podle jedné z legend císařský velitel Achatius
z Arménie, který byl spolu s 10 000 římskými
vojáky ukřižován na rozkaz císaře Hadriána
na úpatí hory Ararat, když se odmítli vzdát
křesťanské víry. Nevíme, proč byli na blízkém popravišti popraveni čtyři odsouzení, ale
určitě před smrtí prožívali úzkost a právě při ní
žádají křesťané podle lidové tradice sv. Acháce
o přímluvu; sv. Achác je rovněž pomocníkem
při sporech o spravedlnost a bývá zobrazován
s křížem v nadživotní velikosti.
Čtvrté zastavení je
pozůstatkem původní tváře krajiny. Přerušená vozová cesta do polí s ovocnou
alejí bude obnovena a její zakončení - přerušení na
okraji pole - bude vzpomínkou na zaniklou tvář původní krajiny. Mezi ovocnými stromy bude umístěná židle
(sesle) z jabloňového dřeva. Patronka tohoto místa, sv.
Barbora, přes všechny překážky, které jí stavěl do
cesty osud (zosobněný jejím otcem) se nevzdává své
nastoupené cesty. Je tím krásnější, čím více ji mučí a
trýzní. Jako stará polní cesta se svými jizvami „září“
krásou; na konci cesty se jí (mučednickou smrtí) i nám
otevírá nový obzor. Vztah sv. Barbory k tomuto místu
je možno umocnit dosadbou třešní („barborky“).
Páté zastavení Vás přivede do lipového hájku s
ohništěm, kde pod korunami vzrostlých lip bude umístěno několik větších
pískovcových kamenů do kruhu. Jedná se
o vyvýšené místo obklopené několika
nádherně vzrostlými jehličnatými stromy
a lipovým stromořadím, mezi korunami
je výhled na město. Je to tak trochu smutně působící místo, plochu tvoří mírný svah
sklopený k východu, není zde mnoho světla
kvůli velkým korunám, a proto je tomuto
místu „přiřazen“ sv. Cyriak, pomocník
při malomyslnosti,
destruktivních myšlenkách a citech, který pomáhal nést břemena, uzdravoval nemocné a posedlé a statečně vítězil nad zlými duchy.
S jeho pomocí můžeme překonat tíseň tohoto místa.
Šesté zastavení je naproti předchozímu místem světlým, přehledným, radostným,
nemálo dobřanských dětí zde ozkoušelo svoje sáňky. Potlačením introdukovaných rostlin
v podrostu doufáme v obnovu původního bylinného patra pod korunami lip a jasanů. V hájku budou
umístěny tři kruhové lavičky (kruh ale bude neuzavřený) okolo tří stromů, vznikne tak prostor pro
posezení s knihou, meditaci, klid a odpočinek - opět
s výhledem na město. Sv. Diviš, patron šestého zastavení, pařížský biskup
a ochránce Francie, byl pokládán za člověka, z něhož vyzařovala vnitřpokračování na straně ??

TÉMA MĚSÍCE
pokračování ze strany ??
ní krása, jenž cestou do vlastního nitra byl osvobozen z moci vnějšího světa. Jeho atributem je sťatá hlava, proto bývá považován za
pomocníka při bolestech a onemocnění hlavy; místo je vhodné pro osoby trpící vnitřním přetlakem, zaměřené na výkon, se silnou ctižádostí
a sklony k perfekcionismu; právě zde by se měly uvolnit, pročistit si mozek,
urovnat myšlenky a srovnat si životní hodnoty.
Stará pastvina. Tak zní název sedmého zastavení
v parku. Krásné místo, působení „lidské ruky“ je
dodnes zřetelně vidět. Obnoven zde bude travní
porost, ponechají se skupinky stromů - malé hájky
(břízy, duby, modříny, třešně), umístí se napajedlo.
Dohlížet na vás bude sv. Pantaleon, patron lékařů,
pomocník vyprahlých a vyčerpaných. Proto se nechme léčit tímto harmonickým místem, v němž se propojila líbeznost krajiny s citlivou lidskou činností.
Osmé zastavení je původním prvkem parku, jedná se o dochovaný pozůstatek vyhlídky na město
s kamennými sloupky, s výhledem dnes zastíněným
statnými smrky. Vyhlídka bude obnovena, statné stromy ale zůstanou stát, a až přijde
jejich čas, opět návštěvníci na
město uvidí. Čekat na tuto chvíli
s vámi zde bude sv. Kateřina, pomocnice při ztroskotání životních plánů; patronka filosofů, učenců a studentů; královská dcera, krásná, moudrá,
bohatá, která svůj život zasvětila Kristu a mnohé
obrátila na víru. Pomáhá při hledání nové životní
perspektivy a získání nadhledu a odstupu; nabízí se pohled do dálky (místně i časově); pochopení, že i to, co se nám nepodařilo a je rozbité
a poškozené, je naší součástí, již můžeme přijmout.
Oválný procházkový okruh mezi vysokými stromy, pozůstatek důležitého společenského korza, kde
se možná procházeli
v neděli „páni ve fracích a dámy s paraplíčky“, je zastavením
číslo 9. Tvar korza připomíná dvě epizody
z legendy o sv. Blažeji, arménském lékaři
lidí i zvířat. Při velkém honu se divoká zvěř
sbíhala k poustevníkově jeskyni a hledala u něj ochranu. Při jeho mučení pak byl
vržen do rybníka, který však při jeho znamení křížem vyschl. Když se však za ním
vrhlo 65 mužů, souš se opět proměnila
v rybník a Blažejovi trýznitelé v něm utonuli. Sv. Blažej, patron tohoto zastavení, je
pomocníkem při nemocech hrdla a plicních
onemocněních (astmatu a tuberkulóze). Víme, jak lidským plicím pomáhají
procházky v lese, na čerstvém povětří provoněném silicemi stromů; možná, že pravidelné korzování na Martiňáku s případným
svatoblažejským požehnáním uvolní naše
sevřená hrdla a posílí zesláblé plíce.
Desáté zastavení - cesta s jírovcovým stromořadím a roklí se statným
bukem, jedna z nejkrásnějších partií parku, opravdu krásné, tiché místo, má za
svého patrona sv. Erasma, pomocníka
v nahromaděných emocích. Kdo s nimi
v dnešní době nebojuje…

Pískovcový lom u silnice, zastavení jedenácté - odtěžený a obnažený
kus krajiny nebo také obdivuhodné bohatství přírody a sv. Jiljí - pomocník
při otevřených ranách, při těžkých nemocech (rakovina), neplodnosti, opuštěnosti a živelných pohromách;
patron tělesně postižených.
Dostáváme se do středu parku (dvanácté zastavení), pod sáňkovací kopec.
Zde bude vytvořeno pískovcové
srdce, zavěšené v samém středu
svažité plochy do dřevěné konstrukce, důkaz toho, že i sám
park má svoje srdce, a u něj - kdo
jiný - než sv. Vít, jeden z patronů
Dobřan (zasvěcení kostela, červnové pouti), pomocník při získání nové energie a proti nástrahám
falešného a zlého světa; patron mládeže. Srdce dodává
energii parku i lidem.
Třinácté zastavení je trochu komplikované svojí historií, konkrétně pomníkem ještě více komplikované osobnosti, básníka Hermanna Lönse. Připomínka vyrovnání se
s minulostí; sice negativní, ale velice důležitý prvek parku pro uvědomění si mnoha souvislostí a chyb. Sv. Eustach,
pomocník v mezilidských vztazích a v setrvání v dobrém až do konce, nám pomůže se
s tímto místem vyrovnat.
Poslední, čtrnácté zastavení je radostné.
Prostor pro zábavu, divadlo, tanec pod pískovcovými stěnami je nepřehlédnutelný. Dobřanští
by se měli zamyslet, zda nepokračovat v tradici a znovu neobnovit hraní divadla, hudební
koncerty a tanec v přírodě a pod širou oblohou
(jež prý organizoval dobřanský pivovar). Sv.
Jiří, pomocník při osvobození od zla, proti úzkosti, nouzi a
ďábelským úskokům, statečný bojovník čistého
a věrného srdce, patron řezníků a skautů, bude
místo u skal střežit, připraven na boj s drakem,
kdyby se tu chtěl usídlit v dnes již bohužel prázdných sklípcích na pivo.
Z kompozičního hlediska bude park rozdělen
na dvě části - dva vycházkové okruhy. Zatímco první okruh bude uměle vytvořen (Dobřánky
– kaplička – prostor bývalé šibenice – cesta zpět
do Dobřánek), druhý vás provede zrekonstruovanou původní podobou cestní sítě se zachováním
několika dochovaných prvků, které budou respektovány a citlivě doplněny. Oba okruhy se nerušeně setkají v blízkosti kapličky. Mimo vytvoření
prostorů pro odpočinek a relaxaci návštěvníků vzniknou v parku i nerušená
místa pro život zvěře a ptactva, snad se potvrdí i výskyt vzácnějších organismů (např. listonohů letních dle pozorování z 80. let minulého století).
Výtvarně ztvárněné prvky v parku budou vytvořené ze dřeva a místního
kamene - pískovce.
Toto jsou hlavní myšlenky připravovaného projektu. Zda bude přijat
občany Dobřan a jak dopadne jeho realizace, to už záleží na nás všech,
kterým není lhostejná paměť krajiny.
Za iniciativní skupinu Jitka Dlouhá, DiS.
(ilustrativní obrázky svatých pomocníků z knihy Anselm Grün:
Duchovní terapie a křesťanská tradice aneb Čtrnáct svatých pomocníků,
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2000)
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SPORT
TURNAJ O POHÁR MĚSTA DOBŘANY - 1. ROČNÍK

V sobotu 5. 6. 2010 se na kuželně Cinema Bowling uskutečnil 1. ročník mezinárodního turnaje o pohár města Dobřany, kterého se zúčastnilo 8
čtyřčlenných družstev: TJ Dobřany, SK Škoda VS Plzeň, TJ Havlovice, TJ
Lokomotiva Cheb, TJ Slavia Praha (ženy), SKK Raindorf, SV Obertraubling a BW Moosbach. V první části se utkala všechna družstva v disciplíně
120 HS, kde se dosažené výkony jednotlivých hráčů sčítaly a o pořadí na
1. - 8. místě rozhodoval pouze celkový součet družstva. Ve finálové části se
hrálo systémem každý hráč 60 HS bez tréninkových hodů. Začínalo se od
nuly, tedy nesčítal se výkon kvalifikace a finále.

O postup do hlavního finále se vedli tuhé boje...
Družstvo Dobřan reprezentovali Josef Fišer ml., Jan Koubský, Jaroslav
Otto a Milan Vrabec, který od nové sezóny přichází do našeho oddílu na
hostování z druholigové SK Škoda VS Plzeň. V kvalifikaci byly našimi
soupeři SK Škoda VS Plzeň, TJ Havlovice a TJ Lokomotiva Cheb. Jako
první se představil Josef Fišer ml. a po výkonu 554 (373+181) předával M.
Vrabcovi na průběžném vedoucím místě s náskokem 23 kuželek na družstvo
SK Škoda VS Plzeň. Třetí Lokomotiva Cheb i TJ Havlovice již zaostávaly
o 47, respektive o 95 kuželek. M. Vrabec nepředvedl očekávaný výkon
a jeho 526 znamenalo ztrátu vedoucí pozice. Ta patřila Škodě Plzeň s náskokem 22 kuželek před domácími Dobřany. Na 3. místo se probojovaly Havlovice se ztrátou 60 kuželek na domácí. Cheb zaostával o dalších 8 kuželek.
Třetí z našeho družstva, J. Koubský, připsal na naše konto slušných 535
(357+178). Vedoucí Škoda Plzeň se nám opět vzdálila, ale před družstvy
Lokomotivy Cheb a TJ Pavlovice jsme si drželi dostatečný náskok. J. Otto
potřeboval zahrát slušný výkon, aby udržel naděje domácích na postup do
velkého finále. Výkonem 538 (364+174) splnil očekávání, a tak po skončení první kvalifikace bylo následující pořadí 1. SK Škoda Plzeň - 2209, 2.
TJ Dobřany - 2153, 3. TJ Lokomotiva Cheb 2090 a 4. TJ Havlovice 2041.
Ve druhé kvalifikaci bylo favoritem družstvo SKK Raindorf a hráčky Slavie
Praha. BW Moosbach mohl překvapit a SV Obertraubling čekal na zaváhání některého z družstev. SKK Raindorf svoji roli favorita jednoznačně
potvrdil a v této kvalifikační skupině nenašel přemožitele. Pořadí této skupiny po jejím skončení: 1. SKK Raindorf - 2295, 2. Slavia Praha - 2232, 3.
BW Moosbach - 2073, 4. SV Obertrabling 2046.
Po skončení kvalifikačních bojů se utvořilo pořadí pro finálové starty:
1. SKK Raindorf		
2295
2. Slavia Praha		
2232
3. SK Škoda VS Plzeň
2209
4. TJ Dobřany		
2153
Tato družstva se probojovala do hlavního finále.
5. TJ Lokomotiva Cheb
2090
6. BW Moosbach		
2073
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7. SV Obertraubling
2046
8. TJ Havlovice		
2041
Nejlepším jednotlivcem kvalifikace byl Christian Schreiner (SKK Raindorf) výkonem 606 (396+210), nejlepší ženou Šárka Marková (Slavia Praha) 594 (388+206).
Tzv. malé finále (o 5. - 8. místo) začal výborně BW Moosbach (1063),
který nakonec vyhrál před dotírající Lokomotivou Cheb (1059), a ani TJ
Havlovice neprodaly svoji kůži lacino (1050). SV Obertraublig jako jediný
v malém finále nedosáhl na hranici 1000 por. kuželek (955).
Finále o 1. až 4. místo za družstvo TJ Dobřany zahajoval opět J. Fišer ml.
a po výkonu 264 (177+87) mu patřila průběžná vedoucí příčka s náskokem
5 kuželek na SKK Raindorf. M. Vrabec napravil svůj výpadek z kvalifikace a po výkonu 298 (190+108) upevnil vedení domácích s náskokem
40 kuželek před SKK Raindorf, na který ztrácela 18 kuželek SK Škoda
Plzeň. Slavia Praha již ztrácela na vedoucí Dobřany 73 kuželek. Jako třetí nastoupil J. Koubský a i přes slušnou hru a výkon 271 (183+88) ztratil
z náskoku 10 kuželek. Do hry o medailové pozice se důrazně přihlásil SKK
Raindorf zásluhou B. Schreinera (281). Pořadí před posledními hráči bylo
následující: 1. TJ Dobřany - 833, 2. SK Škoda VS Plzeň - 810, 3. SKK
Raindorf - 803. Slavia Praha i přes výborný výkon Blanky Mizerové (277)
stále ztrácela (766). Jako poslední z domácího družstva nastoupil J. Otto
259 (164+95), který bohužel neudržel nepatrný náskok a podlehl výborně
hrajícímu J. Balounovi z SK Škody VS Plzeň . Rovněž Bernhard Schreiner
hrál skvěle, ale nakonec doplatil na druhý přešlap, a tedy nulový hod (7) pár
hodů před koncem. Také Š. Marková /Slavie Praha/ zahrála výtečně (283),
ale na jejich celkovém 4. místě se nic nezměnilo. Domácí přesto neměli
důvod k nespokojenosti, potvrdili, že dokážou být vyrovnaným soupeřem i
mnohem zkušenějším družstvům. Jejich výkon v turnaji byl příslibem pro
nadcházející sezónu, kde budou působit ve III. KLM, kam si vybojovali
postup vítězstvím v Západočeské divizi. Tento turnaj naznačil, že i ve vyšší
soutěži mohou dosahovat dobrých výkonů, a zároveň může být pozvánkou
na ligové boje pro všechny příznivce, jejichž podporu hráči TJ Dobřany
jistě budou hodně potřebovat.
1. SK Škoda VS Plzeň		
1101
2. TJ Dobřany			
1092
3. SKK Raindorf			
1087
4. Slavia Praha			
1049

Vítězové - ŠKODA PLZEŇ, klečící dole s pohárem hrdina posledních okamžiků turnaje Jirka Baloun jinak odchovanec TJ Dobřany nyní ve službách
Škodovky. Krásný dort pro nejlepší tým věnovala majitelka Cukrárny u
Broučků paní Zdenka Nová.
pokračování na straně 15

SPORT
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5. BW Moosbach			
6. TJ Lokomotiva Cheb 		
7. TJ Havlovice 			
8. SV Obertraubling		

1063
1059
1050
955

TENISOVÝ KVĚTEN

29. 5. 2010 se v areálu Džungle za nádherného počasí uskutečnil Veřejný turnaj čtyřher, kterého se zúčastnilo 14 páru, z nichž nejúspěšnější byli
pánové Souhrada - Kokoška starší a Patera - Nevařil. Ve finálovém souboji
nakonec zvítězili hosté ze Stříbra Patera - Nevařil, druhé místo obsadili
pánové Souhrada - Kokoška a bronzovou medaili vybojovali pánové Hodan
- Fejka. Díky panu Bohuslavovi a jeho paní si přišli na své i žaludky všech
účastníků. Další turnaj pro veřejnost se uskuteční 14. 8. 2010. Všichni jste
srdečně zváni. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.
tenisdobrany.estranky.cz
Tenisový oddíl Dobřany

Vyhlášení výsledků a předání pohárů se ujal radní města Dobřany, pan
Marek Sýkora. Zvláštní poděkování patří Městu Dobřany, za jehož finanční
pomoci a pod jehož záštitou se celý turnaj uskutečnil. Velký dík patří rovněž
zaměstnancům sportovního centra Cinema Bowling za perfektní podmínky,
které pro všechny účastníky připravili.
Tato akce je podpořena
z Grantového dotačního titulu města Dobřany.

POZVÁNKA

Turnaj jednotlivců v kuželkách pro neregistrované hráče

„O POHÁR MĚSTA DOBŘANY“
pondělí 5. 7. 2010 od 9:00 do 20:00 hodin
disciplína 4 x 10 hodů do plných

Tato akce je podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany.

VELKÝ ÚSPĚCH DOBŘANSKÉHO PÉTANQUE

CYKLOVÝLET NA KŘÍŽOVÝ VRCH

Poslední květnovou sobotu se před MŠ Loudů scházeli malí i velcí cyklisti s odhodláním vyjet na Křížový vrch. Vzniklá 60členná výprava oprávněně budila zájem okolí. Místy dokonce zastavovala dopravu. Děti cestou
plnily několik ekologicky zaměřených úkolů, za jejichž správné řešení sbíraly smajlíky. Za ty pak v cíli obdržely diplom a malou odměnu. Cesta byla
poměrně náročná, zejména úsek v lese za Černotínem, ale k rozhledně se
úspěšně dostavili všichni. Chybějící síly doplnil opečený buřtík a po krátkém odpočinku hurá zpátky přes Losinu. Domů se všichni vrátili unavení, ale určitě s pocitem příjemně stráveného dne plného sluníčka, pohody
a nových zážitků.
Daniela Sobotková

Alliance France Plzeň ve spolupráci s Pétanque clubem Osika Plzeň
uspořádaly v neděli 6. června pétanquový turnaj trojic. Hrálo se na hřištích
Škoda parku v Plzni – Doudlevcích. Turnaje se zúčastnilo 30 hráčů, z toho
tři zástupci dobřanského clubu. Překvapením pro dobřanské bylo, že se hrálo systémem „velké mele-mele“, což znamenalo, že spoluhráči do trojice
byli nalosováni, takže každý zápas měla trojice jiné složení. Nerozhodoval
ani počet vítězství, ale součet rozdílových bodů ve skóre. Hry se zúčastnili i zástupci Alliance France Plzeň. Byli opravdu dobří, vždyť je to jejich
národní sport, ale na Dobřaňáky nestačili. Ti také rozhodovali o konečném
pořadí na prvních třech místech. Brilantní výkon Vládi Kháse, kdy jeho
trojice v posledním zápase vyhrála 13:0, ho sice vynesl na 2. - 3. místo, ale
zároveň pomohl Janu Součkovi z Plzně k celkovému vítězství. Ten předstihl o pět bodů do té doby vedoucího Rudlu Rieckla. Nakonec muselo dojít
k tzv. rozstřelu mezi „našimi“ Rudlou Riecklem a Vláďou Khásem, který
vyhrál Vláďa Khás a obsadil tak druhé místo. Třetí skončil Rudla Rieckel.
Třetí zástupce dobřanského pétanque Zdeněk Duban obsadil 9. místo. Ze
zástupců jednotlivých měst byli Dobřanští jednoznačně nejúspěšnější.
Zdeněk Duban
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

11. července 2010
NALŽOVSKÉ HORY
Pojedeme vlakem z Dobřan v 5:39 hod. do Klatov a dále
autobusem v 7:30 hod. do Nalžovských Hor. Půjdeme na
vrchol hory Prašivec, kde je lesní park s plastikami zvířat
a umělá zřícenina. Dále půjdeme přes Neprochovy a Strážovice do Pačejova na vlak. Cestou jsou rybníky ke koupání. Délka vycházky 12 km.
17. července 2010		
PŘES VYSOKOU DO ČERNIC
Sraz u „kruháku“ v 8:00 hod. Půjdeme na Vysokou a do Předenic. Rychlejší
skupina půjde do Nebílov /prohlídka zámku/, na Prusíny ke kostelu a do
Čižic, kde se sejde s druhou skupinou. Pokračují spolu do Štěnovic a Černic
na MHD. Délka vycházky 17/23 km.
24. července 2010		
JESENICKOU PAHORKATINOU
Odjezd vlakem v 7:28 hod. do Žihle. Půjdeme na viklan Dědka a Bábu
a na Uhlířskou louku. Prohlédneme si Skalní město, Obětiště, Sklárnu, ves
Tis u Blatna. Dále se vydáme na Jelení skok a do Blatna na vlak. Délka
vycházky 15 km.
31. července 2010			
OKOLO BEROUNKY
Odjezd vlakem do Radnic v 6:41 hod. Půjdeme do Újezda u sv. Kříže
a do Radné. Vydáme se kolem řeky Berounky k Darovanskému dvoru a do
Sedlecka, kde nastoupíme na vlak. Délka této vycházky je 10 km. Rychlejší
skupina může jít do Chrástu /o 4 km dále/, nebo do Plzně na MHD /o 6 - 8
km dále/.
7. srpna 2010		
VŠERUBSKOU VRCHOVINOU
Odjedeme vlakem do Janovic. Půjdeme do Veselí, Běhařova a Libkova.
Kolem Černé skály dojdeme přes Modlín, Čertův vrch a Branišov do Kdyně. Délka trasy 18 km. Kratší trasa /15 km/ odbočí v Branišově a jde do
Dobříkova na vlak.
14. - 22. srpna 2010		

PRÁZDNINOVÁ ŠTAFETA
Jedná se o osmý ročník tradiční akce pořádané Plzeňským krajem ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou v Plzni, která je určena pro děti
a mládež do 18 let. Každý, kdo od 1. července do 31. srpna navštíví alespoň
12 z 46 vyjmenovaných turistických cílů v Plzeňském kraji a zašle vyplněný účastnický list na adresu Zoologické a botanické zahrady v Plzni do 3. 9.,
bude odměněn zajímavými cenami. Letošní ročník je obohacen o spoustu
nových štafetových míst. V Plzni to je například Muzeum loutek, Techmania nebo rozhledna na Chlumu. Vyhlášení a předání hlavních cen proběhne
v rámci Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP
2010 konaného od 21. do 23. 10. 2010 v Domě kultury INWEST-K v Plzni.
Účastnický list si můžete vyzvednout v MěKS Dobřany, nám. TGM 5 nebo
stáhnout na www.turisturaj.cz, www.zooplzen.cz nebo www.iris.snadno.
eu, kde naleznete i podrobné informace včetně herního řádu a seznamu štafetových míst.
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Muzeum se nachází v městské části Březové Hory asi 2 km západně od centra města Příbrami. Svými expozicemi vybudovanými v originálních hornických provozních a správních objektech přibližuje návštěvníkům bohatou
minulost příbramského regionu spjatou s těžbou ve stříbrorudním revíru,
uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti. K návštěvě lákají tři prohlídkové areály s osmi prohlídkovými trasami. Za zmínku jistě stojí trasa 2
v prohlídkovém areálu A – Ševčinský důl – 15ti minutová jízda hornickým
vláčkem po povrchu (dospělí 10 Kč, děti 5 Kč) a také trasa 2 v prohlídkovém areálu B – Anenský důl – fárání výtahem a prohlídka 750 m dlouhé
trasy historickým podzemím (dospělí 20 Kč, děti 10 Kč). Vybere si zde každý☺. Otevřeno duben - říjen, úterý - neděle a svátky, 9 - 17 hodin, poslední
prohlídka v 16 hodin. Další informace na www.muzeum-pribram.cz.

TÝDENNÍ POBYT NA DĚČÍNSKU

28. srpna 2010		
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme vlakem ve 13:29 hod. na Valchu. Půjdeme do Litic na hrad a dále do
Lhoty u Dobřan. Podél řeky se vrátíme do Dobřan. Délka vycházky 10 km.
4. září 2010
VELKÝ A MALÝ JAVOR Z BODENMAIS
Odjezd vlakem v 7:17 do Bodenmais /NSR/. Odtud vystoupáme do sedla
Javorů a po silničce na Velký Javor. Sestoupíme buď pře Brennes, nebo přes
Velké Javorové pleso do Železné Rudy. Jízdné – REGIONet 2 – 5 cestujících za 440,- Kč, nebo SONE 250,- Kč za 2 osoby a 3 děti.
11. září 2010		
PŘECHOD HALTRAVY
Odjezd v 7:00 hod. auty od zdravotního střediska do Chotěšova a dále vlakem do Klenčí pod Čerchovem. Start v Masarykově ZŠ do 11:00 hod. Pořádá OKČT Bolevec Plzeň na tratích 10, 20 a 30 km.
Vážení přátelé, pojďte se s námi projít.
Účast na našich vycházkách Vás nezavazuje k nám vstoupit.
Srdečně Vás zve výbor odboru KČT TJ Dobřany.

(jar) Máme tu léto, letní prázdniny a snad i dlouho očekávané slunné víkendy, které nás lákají nejen k vodě, ale i k toulkám přírodou a na návštěvy
zajímavých míst nejen našeho kraje. V tomto prázdninovém dvojčísle DL
Vám přiblížím velké soutěžní putování po turistických zajímavostech Plzeňského kraje, pozvu do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích a do největšího
hornického muzea v České republice.
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MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA - BLOVICE
Muzeum sídlí v památkově chráněném objektu pseudogotického zámku
Hradiště. Vlastní sbírky archeologické, etnografické, umělecko - průmyslové, výtvarné a literárně historické. Stálé expozice jsou zaměřené na zakladatele muzea Františka Raušara, měšťanstvo, lidovou architekturu, lidový
kroj, šlechtický interiér a připravují se expozice věnované vývoji regionu
jižního Plzeňska od nejstarších dob po současnost. Celoročně se v muzeu
pořádají výstavy ze sbírkového fondu muzea a výstavy výtvarného charakteru. V současné době jsou zde k vidění stálé výstavy: Z historie školství,
Velké prádlo našich babiček, Jak si kdo ustele… a krátkodobé výstavy:
„Spaní na čtyřech kolečkách aneb historické kočárky a kolébky“, Kouzelný
svět Šumavy, Trosky bombardéru B24 Liberator – Dubeč 1944 (tyto výstavy končí 5. 9. 2010). Otevřeno je ÚT – NE od 10 – 17 hodin, vstupné dle
expozic. Informace na www.muzeum-blovice.cz.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ 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“

► KONTEJNEROVÁ DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE:
dovoz stavebních materiálů, písků, štěrků, betonů...,
odvoz sutiny, zeminy..., pronájem kontejnerů.

Tel.: 602 976 144, 777 044 632

► 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.
► Koupím garáž, platba hotově, potřebné zařídím, mám ZTP.
Tel.: 731 015 259

► Nabízím hliníkové žaluzie, 45/140, 4 ks, rok používané.
Tel.: 731 015 259

► Prodám byt 1+1 (39,5 m2) v osobním vlastnictví: 3. patro,
výtah, plastová okna. Cena: 900 000 Kč. Tel.: 775 643 545

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.

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

Šlovice 140
Tel.: 605 204 153

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)
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INZERCE
Ošetřování a kácení stromů
www.osetrovani-stromu.cz

- ošetřování a kácení stromů pomocí lanové techniky (plošiny)
- odstraňování pařezů frézováním
- posuzování zdravotních a statických poměrů stromů
- kompletní údržba zeleně, výsadba stromů
- návrhy a realizace zahrad
- údržba travnatých ploch, sekání, vertikutace, výživa
- drcení větví a odvoz biomasy
Ing. Lukáš Adámek, Ke cvičišti 282, 332 09 Štěnovice
tel.: +420 724 857 430, e-mail: adamek@osetrovani-stromu.cz

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
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
FIREMNÍ PRODEJNY ZÁCLON

V sobotu 17. července 2010
od 9:00 do 15:00 hodin.
Dobřany, Chlumčanská 865 (Kuchyňské centrum)

SLEVA V DEN OTEVŘENÍ 10%

ČERVENEC 2010
ÚT
13. 7.		
14 - 17
ČT
15. 7.
9 - 12
14 - 17
PO
19. 7.		
14 - 17
ČT
22. 7.		
14 - 17
PO
26. 7.		
14 - 17
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.

Dne 7. června 2010 se v ulici Široká ztratila fenka čivavy. Je béžovobílé barvy, malého vzrůstu a je bohužel vážně nemocná a potřebuje dostávat pravidelně své léky, jinak může být ohrožen její život.
Pokud jí někdo viděl, prosím o informaci na tel. 603 778 179. Nálezce čeká peněžitá odměna.
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336

► Bohatý výběr záclon, dekoračních látek a doplňků.
► Zajišťujeme zakázkové šití.

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

telefon: 377 970 390
		web: www.libatex.cz
Kontakt:

Otevírací doba:
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po - pá 9:00 – 17:00
so
9:00 – 12:00

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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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:
květen - září
9.00 - 12.15

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek

12.30 - 17.00

Svatovítská lékárna

Cestovní agentura

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

středa

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

MUDr. Alena Špidlenová

Městská knihovna

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

Oddělení pro dospělé - ZŠ, tř. 1. máje 618
úterý
7.30 - 12.00
středa
7.30 - 12.00
13.00 - 18.00
pátek
7.30 - 12.00
Oddělení pro děti - v areálu kasáren
pondělí
9.00 - 11.00
12.00 - 17.00
Internet bude přístupný ve výpůjční době knihovny.

Sběrný dvůr Dobřany

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

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

Výpůjční doba o letních prázdninách
(28. 6. - 31. 8. 2010)

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

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

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 29. 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

MUDr. Jana Formánková

Praktický lékař pro děti a dorost

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

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)

MUDr. J. Prošková

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.

- prodej zájezdů smluvních CK

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

Diabetologická poradna

Lékárna U Spasitele
Otevírací doba:
pondělí - pátek		
sobota		

MUDr. Viola Gottwaldová

MUDr. J. Kilian
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

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

Gynekologie

Kožní ambulance

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

13.00 - 17.00

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

