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zdarma do všech domácností

Sousedská vycházka ve Šlovicích

Sousedská vycházka s pořadovým číslem pět vedla z Dobřan a její téma bylo všeobecnější, rozvoj a infrastruktura
Šlovic. Velká účast Šlovičáků ukazuje zájem obyvatel
o budoucnost veřejného prostoru. Mluvilo se o problémových vodotečích, obnově polních cest, poškozeném tělese
rybníka, opravě komunikací
a dalších tématech. Děkuji
všem zúčastněným za jejich
podněty a také za to, že jim
problémy obce nejsou lhostejné.
Michal Trdlička
předseda OV Šlovice

ZPRÁVY Z RADNICE

Palivové dřevo
Od prvního listopadu se
mohou na podatelně Městského úřadu evidovat do
pořadníku roku 2017 zájemci
o výrobu palivového dřeva formou samovýroby v městských
lesích. Bude evidováno jen
45 zájemců, více není možné
za rok uspokojit. Kompletní
podmínky a ceník najdete na
webových stránkách http://
www.dobrany.cz/mestskyurad/lesy/.
Lenka Tomanová
místostarostka

Rozhodneme o vzhledu krajiny
na dlouho dopředu

Stavební úpravy
radnice

Zastupitelstvo města definitivně posvětilo žádost o provedení
komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) na katastru Dobřan. Jak
v diskuzi poznamenal zástupce opozice Josef Weinreb, děláme
rozhodnutí na 100 let.
Nepřeháněl, jde o věc s obrovským přesahem. Máme šanci
přiblížit krajinu její přirozené podobě, kterou měla před kolchoznickými experimenty v padesátých letech minulého století.
Tam, kde se již uskutečnila opatření vyprojektovaná v rámci
KPÚ, je oko potěšené a mozek hospodáře slastně vrní, milovník
přírody doslova přede.
Pole přetíná rozumná síť cest pro zemědělce, turisty i cyklisty. Každý vlastník má přístup ke svým polnostem, nikde není
nepropustná bariéra. Poutníka při vycházce chrání před slotou
aleje...
K nebi se zvolna blíží stromy vysázené jako větrolamy a brání
tak větrné erozi, obyvatelstvo měst snáze čelí přívalovým dešťům
díky poldrům a mezím, které též brání vysychání půdy.
To je to nejdůležitější, co KPÚ přináší, to, co nás snad přežije,
co napraví chyby minulých let.
Existují i další výhody.
Jelikož mám v kompetenci majetky a finance, líbí se mi i to, že
vše platí stát, že na to věnuje ze svého balíku pozemků a že cesty, aleje, vodní díla může po jejich vybudování darovat městu.
Pozemky se přerozdělí tak, aby se částečně napravila situace,
kdy jeden vlastník má pozemky doslova rozstrkané po celém
katastru. Protože jsem se ještě nenaučil závidět, nevadí, že největším soukromým majitelům zhodnotíme jejich držby o milióny. Bohaté občanstvo je zpravidla ku prospěchu celku, pokud
to nepřehání jako Babiš.
V neposlední řadě se dá vše naprojektovat tak, aby bylo
dostatek možností, jak krajinou provést životně důležité liniové
stavby, o cestách již byla řeč, pít taky něco musíme a dovést
splašky na čističku sice nevoní, přesto nikdo nepochybuje, že
to má smysl.
Máme bohatě přes potřebných 50 % pozemků nutných
k zahájení tohoto olbřímího díla, držte nám palce, ať můžeme
naše historické město orámovat vyšperkovanou krajinou.
Na závěr bych rád poděkoval Václavu Maškovi, který se nabídl,
že pomůže. Netloukl hubou nadarmo, jak se říkávalo. S obrovským nasazením oběhl vlastníky a přinesl souhlasy vlastníků
21% zemědělské půdy.
Martin Sobotka, starosta

Koncem října čeká dobřanskou radnici významná stavební úprava. Jejím výsledkem by měl být větší komfort
pro občany, kteří navštěvují
úřad, především bezbariérovost a soustředění nejfrekventovanějších agend do přízemí
budovy. Úpravou se také zlepší zázemí pro zaměstnance
a vznikne nová kancelář stavebního odboru, která umožní obsloužit na přepážkách
dva občany najednou. Přízemí
bude rozšířeno o vstupní halu
a WC pro veřejnost.
Stavební úprava bude rozdělena do dvou etap. Od
31. října 2016 do 3. února
2017 budou probíhat úpravy
prostor, které dříve využívala
Česká pošta. Zde vzniknou
nové kanceláře pro podatelnu,
pokladnu, mzdovou účtárnu
a místní poplatky, do nové
kanceláře se přestěhuje kontaktní místo Úřadu práce. Vše
bude přístupné z nové vstupní haly a doplněno o nezbytné
sociální zázemí.
Po nastěhování úředníků
do nových kanceláří bude od
20. února 2017 zahájena druhá etapa, ve které bude vybudován výtah a přístupy k němu
ve všech podlažích. Celá úprava by měla být dokončena do
25. března 2017.
Veřejnou zakázku na stavební práce vyhrála společnost ISKOM spol. s r. o., která podala nejnižší nabídku.
Zakázka bude provedena za
cenu 3.093.752 Kč bez DPH.
Podmínky pro zhotovitelskou firmu byly nastaveny
tak, aby omezení provozu
během rekonstrukce bylo
minimální, bourací a hlučné
práce budou konány převážně mimo provozní dobu MěÚ.
K nezbytnému krátkodobému
omezení provozu úřadu dojde
pouze v době stěhování.
Lenka Tomanová
místostarostka

Katalog spolků

/red/ Město Dobřany v září
vydalo katalog spolků působících ve městě Dobřany. Věřili
byste, že jich je téměř padesát? V případě zájmu si ho
můžete vyzvednout v Městském kulturním středisku,
Nám. T.G.M. 5.

Plesová sezóna
není ohrožena
/red/ Město Dobřany vyjednalo s Psychiatrickou nemocnicí smlouvu o pronájmu
kulturního domu PN a tím
zajistilo spolkům a organizacím možnost pořádat plesy.
V příštím čísle DL najdete
jejich přehled.

Vandalizmus
u kostela
/red/ V poslední době se
množí útoky vandalů v zahradě
kostela sv. Víta. Při posledním
z nich byla poškozena lavička
a pouliční osvětlení u vstupu
ke kostelu. Tento útok urychlil rozhodování o vizuální změně lamp, které se v areálu
nacházejí. V nadcházejících
měsících budou tato svítidla
do historického jádra města i konstrukčně nevhodná
vyměněna za typ, který máte
možnost vidět v okolí náměstí.
Na případu pracuje Policie ČR
s využitím městského kamerového systému.
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Péče o stromy se vyplácí
Jedním z úkolů nového Programu rozvoje města je zkvalitnění
péče o zeleň. Od začátku volebního období se proto město více
soustředí zejména na stromy, které mají největší hodnotu. Nejde o to je jen vysadit a na konci života pokácet, musí se o ně
pečovat průběžně, od výchovných řezů v prvních deseti letech
po výsadbě, přes řezy zdravotní, redukční a bezpečnostní.
Důležitá je odbornost, špatně provedené zásahy snižují životnost stromu, škodí i jeho estetické kvalitě. Proto jsme, na základě doporučení od specialistů, zkušeností starostů a vlastních
rešerší, oslovili odborníky, kteří ošetřili stromy v těchto lokalitách:
•	prostor mezi ulicemi Stromořadí, Hornická, Chlumčanská
(sídliště Hornická), 79 stromů
•	„Za Stodolami“ – provedení výchovných řezů na 87 stromech
•	hřbitov – redukční a bezpečnostní řez u vzrostlých lip včetně bezpečnostních vazeb
• náměstí – výchovné řezy 19 stromů
•	dub letní u starého mostu – majetkově půlkou ve vlastnictví
města, půlkou v soukromém. Díky vstřícnosti soukromého
vlastníka došlo k odkupu pozemku tak, aby se stal dub
majetkem města, které zajistilo bezpečnostní a redukční
řez a tím i zdravou budoucnost více jak stopadesátiletého
obra.
•	ošetření dubu letního v parku pod nádražím – péči o patrně
nejstarší dub v intravilánu Dobřan podpořil ze svého rozpočtu ve výši 19 000 Kč Plzeňský kraj
•	zahrady Mateřské školy Dobřany (34 stromů) a Základní
školy Dobřany (14 stromů)
• stromořadí okrasných třešní v ulici Ústavní (18 stromů)
• javorové stromořadí v ulici 17. listopadu (14 stromů)
•	do konce roku 2016 nás čeká ošetření stromořadí vzrostlých lip na tř. 1. máje a celý park pod nádražím, kam si
chodí hrát děti ze školní družiny

Bez většiny z těchto uvedených zásahů odborníků by některé
i mladé stromy čekal zánik.
Zatím se arboristé soustředí na zákroky, které takříkajíc hoří.
Ale do budoucna je potřeba systematická péče. Prvním krokem
k ní je inventarizace zeleně (stromy), kterou zpracovává Jitka
Dlouhá, DiS. Pracujeme i na pasportizaci zeleně (plochy). Pokud
se vám líbí sadové úpravy v Plzni, asi vás potěší, že v této věci
spolupracujeme s Ing. Hanou Hrdličkovou, která je jejich tvůrkyní a správkyní.

Bohužel obě nám dopředu řekly, že některé relativně nedávno
vysazené kultivary jsou kvůli zanedbané péči nevratně poškozené. To je důkaz toho, že se plánovaná péče o zeleň vyplatí.
V letošních prvních třech kvartálech jsme si za 170 000 Kč vč.
DPH ochránili majetek, ale hlavně, strom je živý organismus
a má nárok na slušné zacházení.
Lenka Tomanová, místostarostka

Pravidla GDT 2017 schválena
Jako každý rok bude i v roce 2017 město Dobřany podporovat
veřejně prospěšné kulturní, sportovní, vzdělávací a další společenské aktivity (např. v oblasti zdravotnictví a sociální péče
či prevence užívání drog a kriminality) ve městě a jeho místních částech formou dotací z Globálního dotačního titulu města
Dobřany. Pravidla tohoto dotačního titulu na rok 2017 schválilo
zastupitelstvo města dne 21. 09. 2016.
V návaznosti na nová pravidla vyhlásí rada města na začátku letošního října první výzvu určenou pro podávání žádostí
o dotace na celoroční provoz. Tato výzva bude zveřejněna až
v listopadových Dobřanských listech, ale ihned po jejím vyhlášení, tzn. na začátku měsíce října, najdou zájemci všechny
potřebné informace na webových stránkách města v sekci „Globální dotační titul města Dobřany“. Předpokládaný termín pro
podávání žádostí je 7.–16. listopadu 2016. Druhou výzvu (na
jednorázové projekty) očekáváme v lednu 2017.
Pavel Sloup
předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany

Kovový kříž v Lipové ulici u kruhového objezdu je čtvrtou drobnou
sakrální stavbou, kterou město nechalo během dvou let obnovit.
V této činnosti hodlá pokračovat, neboť má zhotoven celý zásobník projektů.
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Díky E-Pepovi vás radnice
lépe uslyší
Nějakou dobu to trvalo, ale nakonec dojde k naplnění iniciativy, která vzešla ještě z minulé redakční rady. Jakub Urbanec
navrhl, aby město zřídilo moderní komunikační kanál, kterým
bude možno upozornit na závady a nebezpečné stavy ve městě.
Tehdy se to nepovedlo.
Od té doby se situace změnila, chytré telefony se mnohem
více rozšířily a i Program rozvoje města nás ke zlepšení komunikace radnice s občany vybízí. Navíc po odchodu Josefa Čenteše
do výslužby ubylo informací z terénu.
Posledním impulsem byla iniciativa Davida Šmůly, který pro
svůj stavební odbor navrhl zřídit internetovou cestu, jak upozornit na nebezpečné stavy ve městě.
Město tedy zřizuje internetovou adresu epepa@dobrany.cz,
jejíž název vyjadřuje, jak moc nám informace od Pepy chybí.
Funguje pro jistotu i alias pepa@dobrany.cz.
Pokud narazíte na lampu, která nesvítí, na ukradené víko od
kanálu, poraženou dopravní značku, suché větve, špatně nalajnovanou komunikaci a podobně, stačí věc vyfotit. Pak už jen
fotku přepošlete na epepa@dobrany.cz, do předmětu můžete
napsat ulici, kde to je.
Níže jsou příklady fotografií a popisků z mé praxe.
Okamžitě dostanete potvrzení, že Váš mail dorazil, do tří pracovních dnů se dozvíte, kdo problém řeší nebo že už byl vyřešený.
Třetí mail dorazí, až bude stav odstraněný. Tento systém spouštíme od 1. 10. 2016, sháníme snadno zapamatovatelné číslo, na
které půjde zasílat i MMS, dozvíte se jej v příštích číslech.
Martin Sobotka, starosta

Přeštická na úrovni Loma

Roh Široká x 1. Máje
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Odchází důležitá generace
Každý pohřeb známého člověka vyvolá vlnu lítosti, oživí
zasuté vzpomínky a občas vás přinutí zalitovat toho, co vše
jste zesnulému nestihli říct, dokud byla možnost. Říkáte si to
v duchu a doufáte, že je vás nějakou mystickou cestou slyšet.
V nedávné době odešli dva veřejně známí lidé, bývalí kolegové ze zastupitelstva, hybatelé důležitých spolků. Jak Miloslav
Roušal, tak Josef Šneberger byli velkými osobnostmi Dobřan,
i kdyby se nezapojili do nevděčného soukolí komunální politiky.
Zato komunální politika by nikdy nedosáhla takové kvality,
kdyby nebylo těch, kdo ji utvářeli v letech po sametové revoluci. Oba končili s aktivním působením v roce 2006, tedy před
deseti lety, 16 let od prvních demokratických voleb.
Oni spolu s dalšími, z nichž většina dosud naštěstí žije,
položili základy, na kterých se naší generaci dobře staví. Oni
předávali svou štafetu nám, zelenáčům, na oba zmíněné pány
často a rád vzpomínám v souvislosti s tím, jak uměli vnést
nadhled, humor a noblesu do často nemotorných úvah.
Nebyli jediní, vděk patří všem, kdo vkročili po dobách komunismu do neznámých vod a vytvořili pořádky, které umožňují
zlepšovat život lidí v Dobřanech v rámci kultivované (nebo alespoň převážně kultivované) debaty. Sluší se znova poděkovat
všem, dokud je čas. Abychom příště nemuseli v pohřební síni
k zármutku přidávat i výčitku, proč jsme to zase nestihli.
Martin Sobotka

Policie informuje
Dne 26. října 2016 po osmé hodině ranní proběhne v Dobřanech na Základní škole taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému s názvem AMOK.
Tématem cvičení je řešení mimořádné události, a to útok
aktivního střelce v budově základní školy. Policie České
republiky se v návaznosti na dění ve světě již delší dobu touto problematikou zabývá a z toho důvodu probíhají speciální
taktická cvičení, aby byli policisté a další složky IZS v případě
potřeby připraveni. Útočník se totiž snaží usmrtit vždy co nejvíce osob, než ho zastaví policie. Proto musí v reálné situaci
policisté velmi rychle a správně zakročit a střelce eliminovat
tak, aby škody na životech byly minimální.
V Dobřanech bude probíhat modelová situace, kdy na linku
158 oznámí zaměstnanec školy střelbu v budově školy, pravděpodobně ze samopalu. Podle jeho výpovědi bude na místě
několik mrtvých a zraněných osob. Střelba trvá a je slyšet
v nepravidelných intervalech. V budově je chaos, je slyšet křik,
volání o pomoc a sténání.
Cílem je prověřit akceschopnost prvosledových hlídek a to,
zda v této rizikové situaci zvolili vhodný taktický postup, který
musí vést k eliminaci pachatele. Samozřejmostí je poskytnutí
první pomoci, evakuace budovy a nezbytně nutné je při cvičení
i prověření koordinace s ostatními složkami IZS.
Obyvatelé Dobřan se nemusí obávat, vše bude probíhat
s cvičnými zbraněmi a municí a uvnitř školy budou pouze
figuranti z řad policie a dalších složek. Jen upozorňujeme, že
v době cvičení se bude uzavírat i prostor okolo školy.
Martina Korandová
tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

CO SE DĚJE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Městská zahrada

Vítání občánků

Letošní předjaří se začala tvořit městská zahrada. Jak vypadala
na začátku a jak je na tom teď, vidíte na fotkách. Třináct záhonů
si rozdělilo sedm nájemců. Jsou to buď rodiny, anebo organizace.
Společně se o svůj záhon starají maminky s dětmi z Budulínka
pod vedením Zuzky Peksové, děti z Mateřské školy kolem Hanky
Křížové a malí kuchaři z kroužku Renaty Černé z jídelny.
První úroda byla příjemná, na záhonech byste našli leccos, od
bylinek po brambory.
Společně tvoříme zbývající prostor. Založili jsme záhon s malinami a ostružinami, květinové záhony, čeká nás výroba jahodiště a úpravy kolem domku na nářadí, pokud se nám podaří jeho převoz a znovupostavení. Sešla se skupina příjemných
lidí, každý z nich přikládá ruku nejen k svému dílu. Za to jim
moc děkuju. Dík patří znovu Michalovi Pokornému za zajišťování nezbytného materiálu a dovozu lecčehos. Další informace
o zahradě se dozvíte na telefonu 776 068 400.
V. Urbancová

Dne 3. 9. 2016 byli přivítáni starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou tito noví občánci města:

Emma Burianová, Libor Hříšný, Adriana Jeslínková, Jan Koláček

BVPéčka opět na Šlovičáku
O prvním zářijovém víkendu se na bývalém vojenském cvičišti pod Šlovickým vrchem, dnes již evropsky významné lokalitě
Dobřany, prohánělo v zájmu ochrany přírody šest „bévépéček”.
Motory řvaly, hlína létala od pásů, trnky se lámaly a listonohové
se tetelili ve vyhřátých loužích. Detaily z této i dalších akcí na Šlovičáku přinese příští číslo Dobřanských listů. Fotografie i videa si
můžete prohlédnout už teď na www.facebook.com/Slovicak
O. Peksa

Sofia Crestani, František Noha, Jan Pyrgal, Emma Parthová,
Tereza Schejbalová, Josef Šefl, Dominik Vaicenbacher, Alexandra Hrachovcová

Vzpomínáme
Kdybychom mohli pohladit vlasy a líc,
K tomu pár milých slov říct...
Dne 17. října 2016
uplyne 6 let, co navždy odešel ode všeho,
co měl rád a od všech, co miloval, náš syn,
bratr, vnuk, přítel a kamarád pan
Petr Žitník.
Všem, kteří si s námi na něj vzpomenou,
děkují rodiny Žitníkova, Trdličkova, Bittnerova, Havránkova,
Špillerova a Kulíškova.
Dne 10. října 2016 vzpomeneme 7 dlouhých
a smutných let, kdy odešlas tiše,
jako když lístek ze stromu spadne.
Tvůj hlas se ztratil,tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal.
Marie Šípová

Foto: Jiří Koptík

S láskou vzpomínáme.
Dcery Marie, Anna a Helena.
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PAMĚŤ DOMOVA
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové
vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války a po
válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti
a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových
stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

Paní Růžena Kripnerová
(*1932 v Dobřanech)
Díl 4.
(V předchozím díle hovořila paní Kripnerová o všedním životě za války, o „lístkovém“ systému, také o životě ve smíšeném
německo-českém manželství.)
Kam jste chodily jako děti,
s kamarády?
Na louky, na louky. Tady bylo
hospodářství, nějaký Civišovi,
to je zase tam u toho mlýna
pod školou, jo, takhle vpravo.
Tam naproti je taky nějaký
statek, cihly, nebo něco tam
mají taky takového. No, taky
ty měli hospodářství, ten chodil vždycky pást krávy a kozy,
tak hurá na louku za ním, tak
takhle jsme se vybíjeli. Žádné
kroužky, to tehdy nebylo, co
teď děti maj´ za výhodu.
Němci
přímo
zakázali
Čechům nějaké sdružování a volnočasové aktivity?
Néé.
Nebylo nějaké omezení,
např. zákaz nočního vycházení?
Ne, ne, ne. Oni tu tak byli
všichni srostlí, protože se tu
tak všichni narodili, jeden,
druhý, takže oni byli… takže
tady to nebylo tak hrozné,
jako třeba někde, jak jsme slýchávali, jak se tam nesnášeli
a to… tak tady to ani takové
nebylo. Nebo aspoň já to prostě nevím, my jsme v tom konci
tady byli stejní jako ve válce,
tak po válce.
To říká i moje babička a já jí
to nechtěl věřit. Říká, že se jí
to nijak nedotklo. Ano, byla
němčina, chodili do německé školy, babička je vlastně
o rok starší než Vy, takže
má podobné vzpomínky.
Byla dcerou statkáře, měli
statek, ona z té doby nemá
žádné negativní pocity...

strana 6

Prostě tady to bylo tak srostlé, že se nedělal rozdíl. Aspoň
já jsem to nezažila, nepamatuju si, ani když mami chodila nakoupit a mluvila česky,
taky třeba jí tam v krámu
někdo řek´ nebo jemu, proč
jí to dává, když mluví česky,
neumí německy. Naše mami
uměla akorát říct: „Ox, du
bist Ox!“ a takhle nadávat jo,
ale jinak neuměla vůbec nic.
A nikdo jí nenutil, ten Petrle,
prostě my jsme tam chodili
ve válce, celou válku k němu
nakupovat bez problémů.

Ale, já nevím, jestli chtěli,
ale asi je odsunuli. Protože
museli být připravení, z těch
baráků je odvezli někam do
Německa do sběrného tábora
a tam je potom rozdělovali …
No a někdo tu zůstal, takže už
se lidi k sobě nedostali, aby si
nějak vyčítali: „Ty musíš a ty
nemusíš.“, tak to taky nevím,
to už zas bylo mezi těmi staršími, to se nás netýkalo celkem. A bylo nám smutno,
když třeba kamarád s kufrem
šel a musel nastoupit, když
jsme tu tak všichni vyrostli.

Slýchávali jste zprávy z okolí, že se děje nějaké zlo?
Dostalo se to k vám, poslouchali jste rádio?
No, poslouchali, ale tady to
prostě nebylo, říkám vám, že
někde třeba v jiných krajích
byli na sebe oškliví.

Setkala jste se později
s někým, kdo byl odsunut?
Ne, ne. A i sem jezdí, a i jsem
říkala: „Půjdu se někdy podívat,
jestli tu někdo z nich není.“,
ale nebyla jsem tady nikdy
a nikoho jsem neviděla, i když
tu byli. Protože oni víc sem jezdili Němci, tedy z Německa, na
různé akce, když byly.

Takže, nebýt náletu na Dobřany, v podstatě by válka
prošla a nic?
No prostě, tady to bylo tak
srostlé … nedělali jsme rozdíl, děti vůbec ne. No a ty
rodiny, co bydlely jako kolem,
ty se znaly a ty taky ne, aby
řekly: „Ty nesmíš s ním, to je
Němec!“ nebo aby řekla: „Ty jsi
Němec, ty nesmíš s Češkou!“,
prostě to neexistovalo tady,
když jsme běhali jako děti.
Po odsunu, když někteří
odešli, jaké tady potom byly
vztahy? Nedošlo k nějakému napětí?
No, to napětí nebylo, protože
oni je odvezli. Oni je naložili na
auto, ty, co tedy šli na odsun.

Kdybyste měla možnost se
s nimi vidět, šla byste?
Šla! Ale dneska už bysme se
nepoznali. Jednu kamarádku
jsem měla, ta ale nebyla tady
odsaď, ta byla právě z Německa a tady byla u tety a chodily
jsme spolu do školy. A když
potom už se mohlo, tak na
vízum mě pozvala, tak jsme
s manželem jeli do Benediktbeuren, to je tam pod Alpami
někde, to jsem tam za ní byla,
to jsme se jako viděly prvně,
bylo to hezké. A jinak celkem
s nikým ne. Takhle to bylo: Já
jsem byla v práci, a že mám
jít na vrátnici, tak jsem šla na
vrátnici a tam byla paní, jo, já

jí okamžitě tedy poznala. Tak
to bylo milé, oni sem přijeli
a hledali mě a tady jim někdo
řek´, že jako tady už nebydlím,
oni jeli k tomu starému mlýnu
a tady nikdo, protože jsem byla
v práci a táta taky, tak přijeli
za mnou na ústav. Tak jsem
potom s nimi sjela sem dolů,
no a ona nás potom pozvala do
toho Německa. Tak tam jsem
koukala, jaký oni to tam mají
po tolika letech všechno vyžehlený, opravený a to tedy lepší
pořádek tam byl než tady.
To bylo za socialismu?
No, ano. To bylo … v kolikátém roce, děti byly malé … to
je možná tak padesát let. Ještě víc možná.
Měla jste o Německu nějaké
představy, které se lišily od
toho, co jste tam viděla?
Jako když jsem přijela do
Německa?
No, já jsem si Německo
nepředstavovala vůbec, já tam
nikdy nebyla, jo, a když jsem
tam jako přijela, tak jsem
byla překvapená. Jaký tam
byl pořádek a čisto a všechno,
u nás to nebylo.
Takže jste to čekala horší?
(smích) Tam jsem to čekala
horší, oni byli přece vybombardovaný taky dost, že jo, ale
tam to nějak šlo rychle, u nás
to šlo pomalu všechno.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení: J. Krajčovičová, J. Pokorný, J. Fořt, Mgr. M. Hlaváčová

NAPSALI JSTE NÁM

Ohlas k Paměti domova
Autorům rozhovorů s dobřanskými pamětníky udělal velkou
radost e-mail, který nedávno obdržela paní učitelka Hlaváčová.
Předkládáme jej (mírně upravený) čtenářům Dobřanských listů
i s dvěma zaslanými fotografiemi.
Dobrý večer paní Hlaváčová,
při pátrání po místech ve
starých fotografiích, jež jsem
zakoupil v Německu, jsem narazil na místa mně neznámá.
Jedná se o motivy zachycené při
postupu Wehrmachtu v říjnu
1938 a jejich takzvaném „osvobozování“ Sudet. Byly součástí alba, v němž na fotografiích
táhly jednotky Wehrmachtu ke
Stříbru.
Na jedné z fotek byl zachycen
kostel a barokní kostel. Nedalo
mi to a pátral jsem po barokních kostelích v okolí Plzně. Na
internetu mi jako jeden z mnoha vypadl sv. Vít v Dobřanech.
A při porovnání leteckých snímků z poválečných Dobřan se mi
potvrdilo, že ta fotka je skutečně z vašeho města. Přikládám ji.
Následně jsem našel v hromadě fotek druhou fotografii, na které byl zachycen pomník Mistra Jana Husa (také ji přikládám). Při
hlubším hledání jsem narazil na Vámi a Vašimi žáky zpracovaný
rozhovor s paní Kripnerovou v Dobřanských listech, ve kterém
Vám paní Kripnerová vyprávěla, jak na náměstí stával pomník
MJH z roku 1927, jejž Němci odstranili, a také jsem v rozhovoru
našel dotazy, jak tehdy při okupaci vypadaly budovy. Díky tomuto rozhovoru jsem si mohl ověřit, z jakého města pochází.
Mám těch fotek víc a je veliká práce je dnes ztotožnit s místy,
kde byli některým z vojáků pořízeny. Nevím, jaké jste měla ohlasy
na rozhovor s paní Kripnerovou, ale já jsem byl rozhodně nadšen
a chci Vám touto cestou poděkovat. Snad Vám skeny fotek k něčemu budou. Není Vám lhostejná historie města, a to je pěkné,
jinak byste nejspíš své žáky k takovémuto projektu nevedla.
S pozdravem Luboš Trkovský
P.S. Zajímám se již léta o naše opevnění z let 1936-38. A Plzeňský kraj je dodnes poset malými betonovými bunkry, zajisté jste
si jich někdy všimla. Pokud byste někdy cestovala do východních Čech, trochu pomáhám ve svém volnu v muzeu opevnění
(http://www.boudamuseum.com/).

Vážená redakce,
ráda bych reagovala na článek týkající se opravy houpací lávky, uveřejněný v minulém čísle Dobřanských listů.
Jelikož patřím do početné skupiny pejskařů, kteří tuto lávku
využívají během svých procházek se svými čtyřnohými miláčky,
není mi její podoba lhostejná. Myslím si a také jsem se přesvědčila o tom, že většina z nás, kteří tudy prakticky denně chodíme, bychom rádi stále chodili po „houpačce“. Přes řeku Radbuzu
máme možnost přejít po několika mostech nebo lávkách, ale houpací je prostě houpací a tak by také měla zůstat.
Letos v lednu jsme po 16 letech bohužel přišli o našeho milovaného zlatého retrívra Bena, který byl společně s voříškem Puňťou
mým věrným společníkem na vycházkách nejen kolem řeky. Ale
vycházka přes houpací lávku byla naší denní trasou. Nachodili jsme tudy společně spoustu kilometrů, a když jsem měla děti
ještě v kočárku, i to se dalo zvládnout - dokonce i v zimě, kdy na
lávce ležel sníh. Je pravda, že lávka potřebovala co chvíli nějakou
drobnější nebo i větší opravu, ať už poté, co se přes ni přehnala
velká voda, nebo nějaký „dobrák“, kterému lávka zřejmě překáží…. A stále se jich najde dost. Proto bych touto cestou za nás
všechny chtěla moc poděkovat tomu, kdo se o „houpačku“ celé ty
roky poctivě stará a vyspraví to, co jiní z nudy ničí. Mnohdy chybí
celý díl, kdy člověk sice přejde, ale pes už ne, nebo je to pro něj
nebezpečné. Takže děkuji moc….
Nyní máme nového psího kamaráda, opět „zlaťáka“, který
potřebuje spoustu pohybu a také miluje vodu, takže trasa přes
houpací lávku je naším denním chlebem, o víkendu to dáme
někdy i dvakrát denně. Všem rozhodně doporučuji procházku
tímto směrem, i teď na podzim má své kouzlo.
Zuzana Šeflová

Zmoklý Pohádkový les
Letošního ročníku Pohádkového lesa se zúčastnilo 91 dětí
a 77 dospělých, které neodradilo nepříznivé počasí. Pochod
s kočárkem v rámci Dobřanské 50 absolvovalo 7 registrovaných
účastníků. Déšť nevadil ani 8 cyklistům na horských a 2 na
silničních kolech. Bohužel i přes velkou snahu pořadatelského
týmu, odboru Klubu českých turistů Dobřany, se na start podařilo „přilákat“ jen 28 účastníků na pěších trasách. K velkému
zklamání byla většina přespolních, jako by se Dobřanští báli
deště víc. Děkujeme všem našim členům - pořadatelům a účinkujícím skautům a skautkám.
Počasí na příští rok jsme objednali určitě lepší, a tak doufáme, že i účast bude větší. Přijďte se přesvědčit. Zdrávi došli!
Za dobřanské turisty Jaroslava Marková
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ROZHOVOR

Kuželkářská Interliga v Dobřanech
V minulém čísle DL jste se dočetli o tom, že dobřanští kuželkáři CB Dobřany se dostali do nejvyšší soutěže, kterou je Česko-slovenská
Interliga. Další informace a zajímavosti týkající se nejen této soutěže nám prozradil předseda kuželkářského spolku CB Dobřany, pan
Josef Fišer mladší. Rozhovor vedly Miroslava Palkosková a Zdeňka Nová.
Můžeš čtenářům DL vysvětlit, co to
vlastně je kuželkářská Interliga?
Je to nově vytvořená soutěž družstev
mužů, ve které hraje 6 nejlepších týmů
z Čech a zároveň 6 nejlepších týmů ze
Slovenska. Soutěž pořádají ve spolupráci Česká kuželkářská asociace a Slovenská kolkárská asociace za účelem většího zatraktivnění tohoto sportu. Jedná se
o 1. ročník nově vytvořeného projektu.
Jak se do této soutěže dostaly Dobřany?
Tým CB Dobřany získal právo účasti
na základě vzájemné dohody s týmem ze
Stříbra, jehož celý první tým přestoupil
do klubu CB Dobřany. K dohodě došlo
na základě přátelských vztahů mezi hráči a svoji roli sehrály zároveň výborné
podmínky, které jim může naše kuželna
poskytnout.
S jakými výsledky jste soutěž zahájili?
První dvě kola sehrálo naše „áčko“ na
Slovensku. Nejdříve v Trstené, kde náš tým
po vynikajícím utkání zvítězil, pak bohužel
následovala porážka v Sučanech. Nicméně 2 získané body byly pro nás skvělým
startem do soutěže. Další víkend nás čekal
zápas proti slovenským týmům doma, a to
hned proti těm nejlepším. Hráli jsme proti
kuželkářům ze Železáren Podbrezová, což
je z mého pohledu nejlepší tým na světě.
Tomu odpovídal také výsledek, prohráli
jsme 1:7. Potěšilo mě však, že se hrálo ve
fantastické atmosféře před 150 diváky, to
ještě naše kuželna nezažila. Největší pozornost poutal nejlepší hráč hostujícího klubu, který je aktuálním a mnohonásobným
mistrem světa a na něhož většina diváků
byla zvědavá. Srbský reprezentant Vilmos
Zavarko nezklamal, předvedl skvělou hru a
nadchl dobřanské příznivce kuželek, i když
nebyl nejlepším hráčem utkání. Herně ho
předčil jeho kolega Daniel Tepša, který
stanovil nový rekord dobřanských drah
na 710 poražených kuželek. Samozřejmě
tým Podbrezové vytvořil i celkový rekord
družstva, který je nyní 3 885 poražených
kuželek. Bohužel ani druhý den se nedařilo a soupeř Slavoj Velký Šariš dokázal nad
naším týmem zvítězit 7:1.
Co obnáší organizace takové soutěže
pro domácí tým?
Sportovně technické podmínky naší
kuželny jsou na pořádání takových zápa-
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sů plně přizpůsobeny, jedinou povinností
bylo zajistit ubytování pro slovenské týmy.
Touto cestou bych chtěl poděkovat řediteli ZUŠ J. S. Bacha, panu J. Vozárovi,
za možnost využití útulných ubytovacích
kapacit v budově hudební školy. Naši soupeři byli velmi spokojeni.

B-tým: Martin Provazník, Jan Koubský
a Michal Šneberger, sedící Josef Fišer st.,
Josef Fišer nejml., Josef Fišer ml. a Dominik
Novotný.

Kuželky se hrají v Dobřanech od 40. let
minulého století, kdy byla postavena
kuželna za Lidovým domem. Náš klub CB
Dobřany byl založen v roce 2010 a v současnosti má 45 aktivních členů, kteří jsou
rozděleni do několika týmů. První zmíněný
tým Klokanů hraje nejvyšší soutěž – Interligu, B tým hraje 3. kuželkářskou ligu mužů,
C tým je smíšené družstvo mužů a žen
hrající okresní přebor. Dále máme smíšené družstvo dorostu, které hraje 1. českou
dorosteneckou ligu, a děti od 10 do 14 let
se zúčastňují turnajů pro jednotlivce, což
je na krajské úrovni Pohár mladých nadějí
Plzeňského kraje, z nichž ti s nejlepší výkonností hrají také Pohár mladých nadějí České kuželkářské asociace. Nelze opomenout,
že v Dobřanech působí ještě dva kuželkářské kluby rovněž s nemalou základnou,
a to TJ Dobřany se 3 oddíly a SKK Dobřany
s jedním oddílem. Celkem odhadem působí
v Dobřanech asi 80 – 90 aktivních hráčů,
což asi jinde v ČR nenajdeme.
Za který tým hraješ Ty sám?
Byl jsem vždycky zvyklý hrát za A tým,
ale příchodem nových, kvalitních hráčů se
z našeho „áčka“ stalo „béčko“, a tak jsem
se stal hráčem béčka☺.

CB Klokani: Vlastimil Zeman ml., Martin Pejčoch, Vlastimil Zeman st., Zdeněk Říha, Jiří
Baloun, Martin Vrbata a Lukáš Doubrava.

Jaké jsou vyhlídky vašeho týmu v této soutěži?
Byli bychom velmi spokojeni, kdyby se
naši hráči umístili ve středu tabulky, což
odpovídá jejich výkonnosti, a zároveň by si
tím zajistili účast v dalším ročníku Interligy. Sestupový klíč je jasný, dolů padá vždy
jeden nejhorší český a jeden nejhorší slovenský tým bez ohledu na celkové pořadí.
V názvu prvního týmu kuželkářů CB
se objevilo slovo Klokani…
Vysvětlení je jednoduché. Tým, který
přestoupil do Dobřan, používal tento název
celá léta a jejich přáním bylo zachovat si
svoji identitu. Proto tedy Klokani.
Jak dlouho se vlastně v Dobřanech
hrají kuželky a jak početná je členská
základna?

Vzpomeneš si, kdy jsi s kuželkami
začal a kdo Tě k nim přivedl?
Kuželkám se věnuji přibližně od 15 let.
Začalo to tak, jestli si dobře vzpomínám,
že poprvé jsem si zkusil zahrát na Vánočním turnaji, který organizoval Oto Sloup
na staré kuželně. A tehdy to vlastně začalo
a pokračuje doteď☺.
Jaký je dosud nejlepší úspěch klubu?
Za největší úspěch považuji dosavadní práci s mládeží, která byla ohodnocena ve finále Poháru mladých nadějí ČKA
mladších a starších žáků a žákyň, konané
každoročně v Olomouci, kdy náš klub byl
v roce 2012 vyhodnocen jako druhý nejlepší a v roce 2013 dokonce jako první
nejlepší v ČR.
Jaké je Tvoje přání do budoucna?
Přál bych si, aby stávající skvělá atmosféra mezi hráči celého klubu vydržela
co nejdéle☺. K tomu nejlépe dopomůžou
i dobré výsledky, kterých aktuálně dosahujeme. Zároveň by mě potěšilo, kdyby náš klub posílili další zájemci o tento
skvělý druh sportu.

TÉMA MĚSÍCE: DEN PLNÝ AKCÍ 17. 9. 2016

Foto: Petra Liehne

Foto: Petra Liehne
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KULTURA
Městská knihovna

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
www.dobrany.cz/mestska-knihovna/
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení
pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

KNIHY PRO DĚTI
HOLANOVÁ Pavla:
Nejde se do školy!
Kniha přibližuje dětem na
základě příběhů a pohádek
dny významné pro Českou
republiku.
Prostřednictvím
Péti, Terezky a jejich rodiny
se děti seznámí s našimi státními svátky. Cílem knihy je
děti bavit, zároveň vzdělávat
a podněcovat v nich touhu
po dalším vědění. Je určena
dětem a dospělým, kteří si na
sebe najdou čas, aby společně
strávili pár příjemných chvil.

PETROVÁ Simona:
Vodníci v Čechách
Všechny děti i jejich rodiče
dobře vědí, že v některých českých rybnících a řekách ještě žijí vodníci, kteří se starají
o čistotu vody a o ryby, i když
jim lidé jejich práci často ztěžují. Takovým vodníkem je i starý Brčálník z rybníka Hadovce.
Seznamte se s jeho kamarády
– vodníky, se strašidlem hejkalem a s jejich přáteli.
CLEMENTS J. M.:
Vikingové
Mnoho překvapivých poznatků a nepřeberné množství
informací vás přenese do
doby, kdy Vikingové vládli
mořím. Vzrušující interaktivní kniha vysvětluje, proč se
celá Evropa chvěla hrůzou
před jejich děsivými nájezdy,

strana 10

a vykresluje všechny stránky
historie a kultury Vikingů.
BŘEZINOVÁ Petra:
Řvi potichu, brácho
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý den
v týdnu má jinou barvu a kde
jsou krajíce chleba kulaté. Se
světem, v němž žije maminka
se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se v něm. Jemu
to ale nevadí, má přece ten
svůj. Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, ale ani
milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na něj nedají dopustit. Hlavně aby jim
Jeremyho nedali do ústavu,
to by nepřežily. Příběh autistického chlapce a jeho okolí,
které se s jeho poruchou musí
dennodenně vyrovnávat. Kniha dětem ukazuje, že ze všeho
nejdůležitější je vždycky láska
a dostatek porozumění.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
MATTHEWS Carole:
Já se z tebe zblázním
Příběh o tom, že i v čekárně u rozvodového advokáta
můžete potkat lásku svého
života.
Anna Terryová je mladá matka dvou dětí, která má jeden
rozvod za sebou a druhý před
sebou. Nick Diamond je majitel
neperspektivního autobazaru,

kterého z domova vystrnadila
manželka, vegetariánka, kvůli
řezníkovi. Do čekárny právnické firmy zavede oba tentýž
důvod – rozvod. Okamžitě si
padnou do oka. Jenže než se
stihne jejich vztah rozvinout,
jejich ex-partneři se k nim
chtějí vrátit. Mají jim Anna
a Nick dát novou šanci? Nebudou svého rozhodnutí litovat?

VOTRUBA Svatopluk:
Dětský domov záchrana
i prokletí
Malého chlapce úřady odebírají rodičům. Hoch je postupně
umístěn do několika dětských
domovů. Čelí nedostatku vnějšího citu, rodičovské lásky,
bezpečí, naopak je plně vystaven nebezpečí narušení osobnosti, která vystupuje v podobě vytěsnění obrazu rodičů,
rodinného zázemí, bezpečí
a jistoty budoucnosti. Vyrovnává se s tím po svém – hledáním náhradních zpětných
vazeb a budováním zcela ima-

ginárních a nesprávných představ o životě „tam venku“.
SMITH Christopher:
Rivalové
Pod pokličku moci, bohatství
a uhlazených způsobů, které
navenek charakterizují Pátou
avenue,
bují
chamtivost,
nenávist a touha po pomstě.
Louis Ryan prahne po krvi.
George Redman s rodinou
jsou jeho cíl. Nejúčinnější
prostředek – nájemný vrah.
Připravte se na divokou jízdu,
kterou nelze zastavit. Adrenalin až do konce.
FABER Adele:
Sourozenci bez rivality
Rady pro rodiče dětí od narození do 18 let.
Jak pomoci svým dětem, aby
spolu dobře vycházely. Tato
kniha vám pomůže a poradí,
jak své děti spravedlivě vychovávat a zabránit jejich věčným
sporům, ale současně z nich
vychovat samostatné a sebevědomé osobnosti.

KULTURA
Městské kulturní středisko Dobřany, příspěvková organizace, Náměstí T. G. M. 5, Dobřany přijme na hlavní
pracovní poměr pracovníka na pozici

Pracovník turistického informačního centra.
Náplň práce:
• kvalifikované zodpovídání dotazů, podávání informací
a rad návštěvníkům
• řešení žádostí, podnětů a stížností návštěvníků TIC
• prodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské
akce
• prodej a nabídka turistických služeb
• zpracovávání a šíření informací o dění ve městě

Všechny akce nad 3 000 Kč budou
podporovány jednotně
Dobrá zpráva na začátek, prostředky, kterými město podporuje společenský, kulturní a sportovní život v rámci GDT (Globální
dotační titul), se zastupitelstvo rozhodlo navýšit o 100 000 Kč.
Zároveň s tím roste role komise pro GDT, která bude nově spravovat všechny akce nad 3000 Kč. I ty, které se dosud vyřizovaly
v rámci Městského kulturního střediska Dobřany.
Jednotná pravidla podpoří přehlednost a průhlednost rozdělování veřejných prostředků a posílí roli komise, která je sestavena ze zástupců všech politických subjektů v zastupitelstvu.
Drobnější kulturní akce, tj. ty s podporou pod 3000 Kč, zůstanou ve správě Městského kulturního střediska Dobřany.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

• propagace města a poskytovaných služeb

První zvonění

• podíl na kulturních akcích pořádaných a spolupořádaných
Městským kulturním střediskem
• odpovědnost za chod TIC
Požadujeme:
• SŠ vzdělání (vzdělání v oblasti cestovního ruchu výhodou)
• aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina)
• všeobecné aktuální znalosti o městě a okolí
• velmi dobré komunikační schopnosti a reprezentativní
vystupování, pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilní časové možnosti
• základy práce s PC (znalost grafického programu výhodou)

První školní den byl pro téměř stovku dobřanských dětí prvním školním dnem v jejich životě. Zpříjemnění tohoto dne nejen
jim, ale všem školákům připravilo Městské kulturní středisko
Dobřany v podobě akce První zvonění na dobřanském biotopu
Kotynka. Celý den měli možnost plnit řadu úkolů, vyzkoušet si
několik druhů sportů, zapsat se do kroužků a zájmových aktivit, prověřit své znalosti co se třídění odpadu týče a v neposlední řadě se radovat ze slunečného dne. Děkuji zaměstnancům
firmy Loma Systems za obstarání stanovišť, zástupcům spolků a organizací, kteří měli čas a chuť představit svoji činnost,
i všem ostatním, kteří se na akci podíleli.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Další požadavky:
• smysl pro týmovou práci
• kreativní přístup k řešení úkolů
• flexibilita a ochota učit se novým věcem
Nabízíme:
• zajímavou práci s využitím jazykových znalostí
• odpovídající finanční ohodnocení (tabulkové tarify)
• zaměstnanecké výhody – stravenky
• 5 týdnů dovolené
Nástup: listopad 2016 (dle dohody)
Pokud Vás nabízená pozice zaujala, zašlete motivační dopis
a strukturovaný životopis do 20. října 2016 na e-mail:
kultura@dobrany.cz nebo na adresu MKS Dobřany, Náměstí

Poděkování

T.G.M. 5, 33441 Dobřany.
Zasláním svého životopisu a případných dalších informací
dáváte Městskému kulturnímu středisku automaticky souhlas ke zpracování a uchování veškerých Vámi zaslaných
Vašich osobních údajů za účelem ucházení se pracovní pozici Pracovník turistického informačního centra v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Váš
souhlas platí až do jeho odvolání.

Dovoluji si touto cestou poděkovat všem účastníkům akce,
které neodradilo deštivé počasí a vydali se na téměř pětikilometrovou trasu pohádkovým lesem. Zvláštní poděkování patří obětavým skautům pod vedením Věrky Šístkové za
zajištění stanovišť, což v letošním roce bylo opravdu nelehké.
DĚKUJI.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Čtvrteční večery s Artkou

V měsíci říjnu jsme si pro vás v dobřanském kině Káčko připravili start nového programu Artka, jehož cílem bude nabízet
potencionálnímu divákovi z Dobřan i okolí to nejkvalitnější ze
současné světové kinematografie. V měsíci říjnu jsme se zaměřili na výběr filmů, které mají jedno společné…v letošním roce
uspěly na nejprestižnějších světových festivalech.
Artku zahájíme maďarským filmem Rodinné štěstí, který
v letošním roce obdržel Křišťálový glóbus za nejlepší film na
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Renomovaný maďarský režisér Szabolcs Hajdu přichází s komorní studií
rodin dvou sester, které okolnosti svedou k dočasnému sdílení
prostoru jednoho neobvyklého bytu. Nezávislý snímek natočil
režisér Hajdu ve svém skutečném bytě za herecké účasti svých
dětí i manželky. Film vyniká minimalismem, který může místy
působit až klaustrofobicky, a precizním vykreslením povah jednotlivých postav. Hodnocení ČSFD: 81 %
Ve čtvrtek 8. září 2016 převzala ikona francouzské kinematografie, Jean Paul Belmondo, cenu Zlatého lva za celoživotní
dílo na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Proto si
legendárního „Bebela“ připomeneme v devadesátiminutovém
dokumentu Belmondo, ve kterém se ohlíží za svým dosavadním
bohatým životem. Společně se vrátíme do míst, kde vznikaly jeho
nejslavnější filmy. Připomeňme si, že J. P. Belmonda proslavil
v roce 1960 debut klasika francouzské nové vlny Jeana Luca
Godarda „U konce s dechem“. V letech následujících neúnavně natáčí několik filmů ročně. Dokáže jako málokdo střídat role
komediální s výsostně dramatickými. Přijďte si připomenout
více než 80 filmů, které doposud natočil. Hodnocení ČSFD: 84 %
Prestižní ocenění za nejlepší režii na letošním canneském festivalu získal americký režisér Matt Ross za film Tohle je náš
svět. Tento dvouhodinový snímek nám přibližuje svérázného
a charismatického otce, který vychovává svých šest dětí hluboko v lesích mimo civilizaci. Jejich život připomíná letní tábor
v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Dokud nepřijde zpráva,
která všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná cesta, při
které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny
zkouškám našeho moderního světa. Hodnocení ČSFD: 82 %
Filmové festivaly se nekonají jen na evropském kontinentě.
Jedním z nejvyhlášenějších je Sundance Film Festival, který se
koná každoročně v americkém Utahu. U jeho zrodu stál vedle Roberta Redforda i český emigrant Frank (František) Daniel.
V letošním lednu, kdy se festival koná, získal Cenu za nejlepší
režii světového hraného filmu belgický režisér Felix Van Groeningen za snímek Belgica. V příběhu se setkáváme se zcela
povahově rozdílnými bratry: charismatickým a temperamentním Frankem – manželem, otcem a nevyléčitelným sukničkářem – a jeho ambiciózním, ale nezkušeným bratrem Joaem,
který je majitelem baru zvaného Belgica. Stanou se obchodními
partnery a rychle promění Belgicu v místo plné skvělé hudby,
krásných lidí a nezřízené zábavy, dokud nezjistí, že vést takový
podnik je náročnější než čekali, a jejich vztahy a osobní život tím
začnou trpět. Belgica je sondou do osobitého prostředí hudebního klubu, ve které vyniká originální hudba belgické kapely
Soulwax. Hodnocení ČSFD: 70 %
Lenka Šašková
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Festival JUNIORFEST letos opět míří
do Dobřan
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S počátkem školního roku
již podeváté startuje činnost
organizačního týmu mezinárodního filmového festivalu pro
děti a mládež JUNIORFEST
2016. Letošní ročník bude
probíhat od pátku 11. listopadu do čtvrtka 17. listopadu
a jedním z letošních festivalových měst jsou opět Dobřany.
Festival dále můžete navštívit
v Horšovském Týně, Domažlicích, Plzni a Přešticích.
„Vedle hodnotných filmových projekcí je pro dobřanské návštěvníky připravena
také řada doprovodných akcí.
Ty mají za ambici zaujmout
nejen děti, ale i jejich rodiče
a prarodiče,” uvádí programový ředitel festivalu Michal Šašek. „V pondělí 14. listopadu
se od pravého poledne na dob-

2. FotoMaraton/Dobřany 2016
Motto: „Nezáleží na fotoaparátu, ale na vás.“
– Ken Rockwell
Podzimní FotoMaraton je fotografická soutěž určená pro širokou veřejnost, pro všechny, kdo rádi fotografují (děti,
krutý teenagery, usedlejší rodiče i seriózní seniory). Úkolem je během několika hodin nafotit fotografie na vybraná témata.
Z důvodu zpracování se budou akceptovat pouze digitální fotografie (nebo scany, pokud to stihnete...).
Také na druhém FotoMaratonu se budou fotit tři - zatím tajná - témata, která se účastníci dozví až při startu. Na focení
a zpracování snímků budou mít účastníci přesně 24 hodin. Sraz účastníků bude v 9:00 hodin na dobřanském nádraží pod
hodinami na nádražní budově.

Program:
Den první: 22. 10. 2016
9:00 - setkání na nádraží a registrace účastníků, zadání témat
9:30 - start FotoMaratonu
Den druhý: 23. 10. 2016
9:30 - konec soutěže, uzávěrka pro přijetí fotografií od účastníků FotoMaratonu
Vyhodnocení FotoMaratonu proběhne týden po jeho konání na FB Dobřanských listů.

řanském náměstí uskuteční
Den s Českou televizí. Náměstí zaplní oblíbené postavy
Studia Kamarád, tematické
pracovní dílny a známé tváře
televizní stanice Déčko.“
„Slavnostní zahájení festivalu v Dobřanech proběhne v pátek 11. listopadu od
18 hodin v kině Káčko. Během
zahajovacího
ceremoniálu
vystoupí děti ze ZŠ Dobřany v
režii Marcely a Andrey Vohradských,“ informuje dále Michal
Šašek. Předprodej vstupenek
na slavnostní zahájení bude
spuštěn od 10. října, organizátoři upozorňují, že jejich
počet je omezený.
Vedle řady filmových projekcí je na víkend připravena
venkovní dobrodružná soutěž
Znáš Dobřany, na které se
podílí středisko dobřanských
skatů. Na programu jsou dále
workshop tvorby filmových
masek nebo originální pracovní dílny o počátcích filmu,
ty jsou připravovány ve spolupráci s Národním filmovým
archivem. Za odborné asistence slavné Olgy Walló si mohou
děti vyzkoušet, jak vzniká filmový dabing. V rámci sekce
„Když naši rodiče byli dětmi”
budou uvedeny filmové projekce německé legendární trilogie Hospoda ve Spessartu,
Strašidla ze Spessartu a Zlaté
časy ve Spessartu.
Vstupenky na jednotlivé
filmové projekce si mohou
zájemci od 10. října rezervovat v dobřanském Informačním centru, kině Káčko
nebo na internetových stránkách
festivalu.
Podrobný
program festivalu bude publikován v listopadovém vydání Dobřanských listů. Veškeré informace o projekcích
a doprovodných akcích jsou
dále průběžně zveřejňovány
na internetových stránkách
festivalu a Facebooku MFF
Juniorfest.
Organizátoři festivalu vás
srdečně zvou na JUNIORFEST
2016.
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6. POUŤ NA KAMÍNKU
v neděli 9. 10. 2016
Program:

13.00 – 15.00 Dětská pouť na Kamínku

(různá herní a soutěžní stanoviště pro malé a menší děti - kolem kaple)

15.00 – 15.30 Koncert duchovní hudby
v provedení hudební skupiny dobřanské farnosti
pod vedením Lenky Šparglové
(současná křesťanská hudba a písně pro děti)

Akce je finančně podpořena městem Dobřany.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují místní spolky, sdružení, instituce ...
(ilustrativní fotografie z 5. pouti na Kamínku)
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Kavárny pro rodiče
Prošla jsem si základní školou za režimu, ve kterém jakékoli vybočení z řady bylo spíše člověku na škodu než k užitku.
Učitelé byli autoritou. Tento pocit ve mně zůstává i o několik
desítek let později. Když vstupuji do školy na schůzky rodičů,
mám často opět pocit, že jsem ta školou povinná a učitel je Bůh
a má vždy pravdu.
Kavárny pro rodiče ale postupně mění tento můj zažitý pohled.
Poznávám, že učitel je také člověk a ti učitelé, které jsem měla
šanci poznat díky kavárnám, jsou dokonce super. S radostí
bych se vrátila na základku jako žačka a nechala se od nich
vyučovat. Systém výuky a přístup k žákům se od mých školních
let změnil k nepoznání. Každý určitě měl ve škole své oblíbené
předměty, ale myslím, že ta oblíbenost byla z velké části daná
též osobností učitele.
Byla jsem na několika kavárnách. Historicky první byla na
téma „Jak se efektivně učit“. Paní učitelky se věnovaly přípravě pečlivě, výklad všechny návštěvníky zaujal. Myslím, že toto
téma by mělo být zařazeno přímo do výuky na začátku školního
roku. Žákům by se učení hodně usnadnilo, když by věděli, jak
na to. Já jsem se s efektivitou učení setkala až na vysoké škole
a kromě toho, že získané návody na to, jak se efektivně učit,
doopravdy fungovaly, tak učení bylo zábavné.
Jedna z dalších kaváren byla o matematice prof. Hejného.
Paní učitelky z prvního stupně přinesly ze svých tříd spoustu
úžasných pomůcek a „hraček“. Některé z nich pomáhali vyrábět
i rodiče nebo prarodiče. Vyřešili jsme si několik příkladů a měli
možnost seznámit se s terminologií „frausovské“ matematiky.
Opět jsem zavzpomínala na svou základní školu a mé rodiče.
Tenkrát se začaly do výuky zavádět diagramy jako pomůcka na
sčítání a násobení. Moje mamina z toho byla nešťastná. A nikdo
ze školy neudělal instruktážní hodinu pro rodiče. O to víc mě
mrzelo, že na tuto kavárnu se dostavilo málo lidí. Je to škoda.
Občas jsem zaslechla, jak rodiče s domácími úkoly z matematiky bojují, protože neví, co to jsou pyramidy, dumají nad krokováním, usměrňují čísla neposedy, a když se dostanou k hadům
nebo indickému násobení, tak už volají přátelům na telefonech.
A to jsme zatím v první třídě. Dcera na druhém stupni bojuje
v matematice spíše s češtinou, protože neví, co to je výherní
vkladní knížka, odlitek, pražec nebo pilíř. Ale to je záležitost
všeobecného přehledu.
Kavárna o dospívání a pubertě. Moc zajímavé téma. Jen mě
mrzelo, že přednášející pojali tuto problematiku z pohledu žáka.
Je jasné, že to „náctiletí“ mají těžké a bojují s celým světem,
všichni rodiče jsme si tím prošli a nezapomněli jsme, jaké to
bylo. Proto bych byla bývala ocenila, kdyby se přednáška zaměřila na toto téma z pohledu rodiče. Jak to ten chudák rodič má
zvládnout, jak reagovat v různých situacích. Jako rodič jsem
v jednání s dospívajícím v pozici nováčka. Nemám žádné zkušenosti ani vzdělání v tomto oboru. Opět ale nelze přednášejícímu
manželskému páru upřít bezvadná příprava.
Zatím poslední kavárna zaujímá v mém soukromém žebříčku
oblíbenosti jedno z předních míst. Téma bylo „CLIL“. Kdo má děti
na druhém stupni, již asi ví, co to je. Zjednodušeně řečeno, jedná se o zavádění angličtiny i do jiných předmětů, než je hodina
anglického jazyka. Bomba! Abychom se vžili do pozice žáka, který o vyučovaném jazyku neví vůbec nic, začala na nás lektorka
záludně mluvit holandsky. Během chvilky jsme se naučili holandsky počítat do deseti, používat plácačku na mouchy i k dalším
účelům a zažili jsme ve třídě malé tornádo. Vše mělo svůj účel
a bylo to moc zábavné. Budu se opakovat, ale musím říct, že závidím dětem takové učitele, kteří dokáží udělat výuku zábavnou.

Kavárenských témat bylo víc. Neměla jsem možnost být na
všech, ale můj dík patří všem, kteří se na jejich organizaci podílejí – od jednotlivých přednášejících, přes podporu pana ředitele
až po cateringový tým žen ze sdružení rodičů, které dělají kavárnu kavárnou; káva, čaj, zákusky a další delikatesy doplňují příjemně strávený podvečer ve školních lavicích.
„Kavárny po škole“ jsou určeny pro rodiče i děti a budou
pokračovat i v letošním roce. Přestože se akce koná ve školních
lavicích, nikdo se nemusí bát zkoušení, písemek a pozdní příchody budou tolerovány ☺. Je to příležitost k setkání s učiteli
a možnost dozvědět se něco nového.
Dana Brožková

SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY
srdečně zvou rodiče žáků na 3. cyklus besed

Kavárna po škole
úterý 18. 10. 2016 od 17.00 do 19.00 hod.

Jak se učit
Garanti: paní Dana Brožková, Mgr. Věra Hříšná, Mgr. Michaela Hlaváčová,
Mgr. Štěpánka Opltová
Program:
Efektivní učení (Mgr. Věra Hříšná) - doporučení a rady, jak zlepšit domácí
přípravu a jak se snáze učit; praktická ukázka některých učebních technik.
Kritické myšlení (Mgr. Michaela Hlaváčová, Mgr. Štěpánka Opltová) – jsou
výpisky do sešitu jediným způsobem, jak se učit? Přijďte si vyzkoušet učení se
pomocí grafických organizérů. V průběhu kavárny zjistíte, jak je možné
zaznamenat nové poznatky, jak s nimi následně pracovat a vytvářet
souvislosti. Praktické pro život, snadné pro vaše děti.
učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618)
vstup zdarma do počtu volných míst
malé občerstvení zajištěno

V programu 24. Haydnových hudebních slavností se ve čtvrtek
15. září v dobřanském kostele sv. Víta představilo Bennewitzovo
kvarteto a jejich host Igor Františák. Foto: Eva Hajšmanová
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Výroba netradičního draka
v MC Budulínek
V neděli odpoledne 25. září se v MC Budulínek sešla skupinka dětí a rodičů, aby si společně pod vedením lektorů Karla
Ryšavého a Zuzky Štychové vlastnoručně vyrobili draka. A tak
se zhruba na tři hodiny ve společné shodě stali měřiči, kresliči,
střihači, lepiči a výtvarníky……a ve výsledku si hrdě odnášeli
domů krásné a originální draky. Teď jen aby nám podzim přinesl dostatek pěkného počasí a draky jsme mohli řádně provětrat!!!
Za MC Budulínek Pavla Adamcová

Část draků, které se podařilo během odpoledne vytvořit. Ostatní
fotografie z akce možno zhlédnout na Fb MC Budulínek.

Akce byla podpořena z Globálního dotačního titulu
města Dobřany
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Revitalizace zahrady Mateřské
školy v ul. Loudů

Po revitalizaci zahrady Mateřské školy v ul.
Stromořadí v loňském
roce přišla na řadu plánovaná revitalizace školní zahrady v ul. Loudů.
Úpravy probíhaly v letních měsících. Po tuto
dobu byl objekt uzavřen
a prázdninový provoz
zajišťovala budova MŠ v ul. Stromořadí. Zahrada získala jiný ráz.
Stala se celostní a svou přehledností zajišťuje bezpečný dohled
nad dětmi. Mezi pískovišti vzniklo dopravní hřiště s moderním
tartanovým povrchem pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech,
tím si děti osvojují prvotní poznatky z dopravní výchovy.
Pískoviště zakrývají nové pergoly a nově vznikl prostor pro společná setkání – ohniště. Mlhoviště bude pro osvěžení dětí využíváno v horkých letních dnech. Vznikly také dvě nové venkovní terasy u spodních tříd, které zakrývají dřevěné pergoly. Tyto prostory
jsou využívány jako tzv. venkovní třídy pro vzdělávací činnosti
a různé jiné aktivity dětí za příznivého, teplého počasí. Vybudována byla nová zahradní budova, ve které se nachází hygienické
zázemí pro děti, sklady pro hračky a zahradní nářadí. Konečnou
fází bude renovace a nátěry stávajících herních prvků.
Nový kabát také dostalo oplocení kolem celého objektu MŠ.
Kolem celé zahrady byl vysázen nový živý plot a některé druhy
listnatých stromů, které budou na zahradě zajišťovat dostatek
stínu v létě a navozovat příjemné přírodní prostředí.
Jana Kleisnerová, Mateřská škola Dobřany

Rybáři
Konec srpna a září pro mne byly docela úspěšné. Ještě v srpnu jsem konečně prolomil smůlu a po čtyřech letech jsem zase
konečně chytil candáta, během září jsem ulovil ještě tři. A to
jsem zpočátku několik záběrů minul. Mimo to jsem chytil ještě
tři štiky a několik kaprů. Když jsem vzkázal synovci Davidovi, že berou candáti, tak hned také na ně vyrazili a i oni byli
úspěšní.
Nejlepší zážitek jsem měl v sobotu 17. 9., kdy konečně pršelo.
Odpoledne potom déšť trochu ustal, a tak jsem hned vyrazil
k „betonu“. Od čistírny šel ideální šedavý zákal a zdálo se mi, že

v proudu vidím ryby. Pohodil jsem k vrbě pár kuliček z rozmačkané housky, rozbalil jeden prut a nahodil. Hned přišel záběr,
ale minul jsem ho, následně i druhý. Teprve třetí zásek seděl
a na udici se zmítal velký karas. Když jsem ale rozbalil podběrák a slezl dolů, tak se při posledním odporu vyhákl. Znovu
jsem trochu povnadil a nahodil. Záběr na sebe nenechal dlouho
čekat a silný tah po záseku prozradil kapra. Vyrazil na druhou
stranu a pod větvemi vrb táhl proti proudu. Byl jsem ale v klidu, věděl jsem, že větve jsou jen nad vodou a pod hladinou není
žádná vázka. Starosti mi dělala jen vrba na mé straně. Tam
větve a kořeny pod vodou jsou. Nakonec se mi ho povedlo přitáhnout zpátky a do podběráku. Měl sice jen 43 cm, ale bojoval
jako velká ryba. Potom jsem chytil menší cejny, až přišel jeden
50 cm, cejn jako lopata. Nakonec se mi povedl ještě další kapr
45 cm. To vše netrvalo ani dvě hodiny.
První schůzka dětského rybářského kroužku po prázdninách
byla svolána na 8. 9. Přišlo na ni 12 dětí, několik bylo omluveno
pro nemoc apod.
Po prázdninách se také 9. 9. sešel výbor MO. Hlavními body
jednání bylo zajistit provedení fasády štítu skladu a vsazení
nového požeráku na Montajchu a z toho důvodu zajistit jeho
včasný výlov.
Vladislav Šefl

Keltská kapela Dé Domhnaigh
o prázdninách nezahálela

Ani o prázdninách keltská kapela Dé Domhnaigh při dobřanské
ZUŠ nezahálela - 23. července tradičně vystoupila na Keltském
dni na hradě Radyně a 20. srpna pak poprvé na Dni oživlé historie a her v keltském skanzenu Jivjany u Stoda, nově vybudovaném keltským divadelním spolkem Vousův kmen. Během
obou akcí si návštěvníci mohli dosyta užít jak dobové hudby,
tak dobových řemesel, her a bitev.
Eva Šustrová
Kde nás v říjnu můžete vidět a slyšet:
22. 10. 2016 / 14:00
Keltská skupina Dé Domhnaigh na festivalu Samhain na
zámku Nižbor
12. 10. 2016 / 18:00
Improvizační skupina na vernisáži Enkaustik.Art v Aqua
Restauraci v bazénu Plzeň-Slovany
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Dobřanští skauti na táborech
Jako každý rok, ani letos nevynechali dobřanští skauti příležitost vyzkoušet nově nabyté
znalosti a dovednosti uprostřed přírody a vyrazili na tábor k Úterskému potoku.
Oddíl Smolfousi si letos kromě tradičních
skautských disciplín vyzkoušel také detektivní práci. Vlčata a skauti pátrali dva týdny,
aby nalezli příčinu záhad a nepravostí, které se v průběhu roku
v okolí Trpíst udály. Užili si spoustu dobrodružství a zábavy,
nechybělo ani překvapivé rozuzlení. Za všechny ty zvláštní
události mohl šílený vědec, který je používal jako zástěrku pro
vykrádání bankovních trezorů. Na naše prvotřídní Sherlocky
a Herculy si ale nepřišel.
Dívčí oddíl Bílá stopa na letošním táboře zachraňoval vejce
bájného ptáka Otemako. Holky zažily dva týdny v amazonském
pralese a statečně se bránily nástrahám čarodějnic, které chtěly
vejce ukrást. Vejce byla nakonec zachráněna a při jejich ukládání na bezpečné místo našly družinkářky starý dopis, vedoucí
k získání pokladu. Poslední den družinky plnily úkoly lidožroutské náčelnice a nejschopnější družinka nakonec poklad podle
nápovědy objevila.
Oba skautské tábory skončily stejně jako vždy a my jsme za
to rádi. Tím tradičním zakončením totiž myslím šťastný návrat
všech účastníků do pohodlí domova a společné těšení se na další rok. Tak za rok zase v Trpístech!
Švestka

Pozvánka na fotovýstavu
V pěstounské rodině jsem doma
Adite pro náhradní rodiny Diakonie Západ a LATUS pro rodinu Vás zvou na výstavu fotografií ze života dětí v pěstounských
rodinách z Plzeňska, která vznikla v rámci projektu Plzeňské
rodinné fotoalbum v kreativní zóně Depo 2015 a kampaně
V pěstounské rodině jsem doma, podpořené dotačním programem MPSV Rodina 2015.
Výstava nás prostřednictvím fotografií z rodinného alba šesti
rodin zavede do běžného života dětí, které nevyrůstají se svými
původními rodiči, ale v pěstounské rodině. Na první pohled se
neliší. Rodinné oslavy, momentky z dovolených, chvíle pohody
na chatě, záběry z výletů, ze zoo… Nechybělo však mnoho a společnost dětem na fotkách i v životě nedělali táta, máma a sourozenci, ale kolektiv pracovníků některého z dětských domovů.
Smyslem výstavy je nechat veřejnost nahlédnout do života
pěstounských rodin a poukázat na skutečnost, že některé prožitky a zkušenosti, které zásadním způsobem formují jejich další život, si děti mohou odnést jen a pouze z rodiny, z podstaty
věci nemohou vznikat v ústavech a zařízeních kolektivní péče.
Smutný moment odloučení od biologických rodičů z jejich života nikdo nevymaže. Pěstouni jim ho však pomáhají prostřednictvím své péče a lásky překonat, umožňují dětem naplnit základní potřebu mít jen pro sebe „svoje“ lidi, zázemí, rodinu. Díky
tomu se jejich fotoalbum až tolik neliší…
Adite pro náhradní rodiny
Služba Adite pro náhradní rodiny, která je jednou ze služeb
organizace Diakonie Západ, poskytuje doprovázení pěstounským rodinám v Plzeňském kraji. Kromě poradenské a terapeutické činnosti realizuje aktivity v oblasti osobnostního rozvoje
pěstounů a dětí v náhradní rodinné péči.
Více informací na: www.diakoniezapad.cz
Kontakt: tel. 775 969 047, nahradka.zapad@diakonie.cz
LATUS pro rodinu, o.p.s.
LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace působící
v Plzeňském kraji. Věnuje se doprovázení pěstounských rodin.
Zaměřuje se na podporu harmonického rozvoje osobnosti dítěte
a podpory rodiny jako místa pro nejlepší růst a vývoj dítěte.
Poskytuje poradenskou a terapeutickou činnost. Usiluje o rozvoj náhradní rodinné péče v Plzeňském kraji z hlediska odbornosti, odpovědnosti a profesionalizace.
Více informací na: http://www.latusprorodinu.cz
Kontakt: tel. 731 125 429, info@latusprorodinu.cz

KÁČKO
Sokolovská 1011
Dobřany
20. září – 20. října
Otevřeno je podle
provozu kina.
Další info na:
www.kacko.cz
www.diakoniezapad.cz
www.latusprorodinu.cz
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Výstava ovoce a zeleniny v Dobřanech
Ve dnech 24.-26. září 2016 uspořádali zahrádkáři výstavu ovoce a zeleniny, kterou navštívilo celkem cca 70 lidí a 329 dětí
s 19členným učitelským doprovodem ze Základní i Mateřské školy. Na výstavě bylo možno vidět krásná jablka a švestky sadaře
p. Sedláčka ze Spáleného Poříčí, ovoce je možno koupit v prodejně Jablíčko u náměstí. Ale i řadoví členové i nezahrádkáři přinesli
krásná jablka, jako p. Fekerl, Chmela, Škoda, Bohman, Fínová, Louda, Steiner, Sobotka. Hrušky pí Klesnilová, p. Duban, Vrzal,
hroznové víno bylo od p. Chmely, Kuby a pí Havlové. Krásný český česnek donesl p. Bazika, Bauer, pí Renáta Duchková. Velkou
výstavní plochu zabrala kolekce zeleniny, a to brambory pí Ráckové, Soukupové, Havlové, červená řepa, pastiňák, mrkev pí Podzimkové, celer p. Sloupa, rajčata a papriky p. Bauera, Kučery, pí Boučkové a Sternerové. Nedá se vše obsáhnout, bylo tam mnoho
bylinek a vše zkrášlily květiny, prim patří pí Škodové s obřími jiřinami, též i pí Nekolové s jiřinami, hortenzie přinesla pí Němečková.
Největší dýně Goliáš od p. Kaliny z Dobřánek skončila v kuchyni mateřské školky. Zahrádkáři děkují všem vystavovatelům, kteří
výbor ČZS
se letošní výstavy zúčastnili a přispěli k jejímu zdárnému zvládnutí.						
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
V měsíci říjnu již podzim přechází do své druhé poloviny,
ale je-li počasí trošku příznivé, můžeme záhony připravit na
příští sezonu. Začátkem měsíce ještě pokračujeme ve výsadbě
okrasných jehličnatých a stálezelených dřevin. Polovina října je
nejvhodnější pro výsadbu růží. Sazenicím růží mírně zkrátíme
kořeny, poškozené kořeny odstřihneme. Před výsadbou vyhloubíme jámu hlubokou asi 30 cm, kořeny rovnoměrně rozprostřeme a zasypeme dobrou zeminou s kompostem. Místo očkování má být nepatrně pod povrchem půdy, sazenici pak zalijeme
a mírně přitlačíme. Větve zkracujeme až na jaře před rašením.
Koncem měsíce záhonové růže přihrneme zeminou a lehce
zastíníme chvojím.

Stále vysazujeme okrasné cibuloviny – tulipány, narcisy,
hyacinty a řadu drobných cibulovin, jako jsou ladoňky, krokusy
kvetoucí na jaře nebo modřence. Jiřiny vyryjeme, jakmile mráz
spálí jejich květy a listy. Snažíme se sklízet za suchého počasí, hlízy opatrně očistíme od země, zbavíme jemných kořenů,
nadzemní část seřízneme asi na 10 cm. Necháme je na lískách
oschnout hlízami směrem vzhůru, aby ze stonků odtekla voda,
nejlépe pod přístřeškem, nebo v místnosti, kde je dobré větrání a teplota kolem 10 °C. Na zimu je uskladníme při 4 -7 °C
– vhodným místem je sklep na brambory s optimální vzdušnou
vlhkostí 80 %. V příliš suchém sklepě zasypeme hlízy suchou
rašelinou. Také sklizni mečíků – gladiol věnujeme péči. Těsně
nad zemí odřízneme lodyhu, hlízy opatrně vyryjeme a lehce
očistíme. U cenných odrůd pečlivě sesbíráme opadané korále.
Dáváme je na lísky ve slabých vrstvách a ukládáme v suché
místnosti při teplotě kolem 25 °C. Čistíme je až v době, kdy už
lze snadno oddělit novou hlízu od staré. Po očištění je znovu
dosoušíme a pak uskladníme v tenkých vrstvách při 8 °C. Po
prvním mrazu, nejpozději ke konci měsíce, se sklízejí také hlíznaté begónie a canny /dosny/. Také muškáty, fuchsie a další
balkonovky připravíme k přezimování. Vybereme k tomu chladné, bezmrazé, ale světlé místo – stačí k tomu světlá chodba,
kde mohou rostliny přečkat teplotně nepříznivé období roku.
Především převislé druhy pelargonií je nutno hluboce seříznout
– bez lítosti – během zimy by stejně větší část listů opadala.
V teplém prostředí s nedostatkem světla budou rostliny živořit.
Budou narůstat křehké vytáhlé výhony často napadené mšicemi. Z takto vysílených sazenic na jaře jen obtížně vypěstujete
novou okrasu balkonu či okna. Nemáte-li prostory pro přezimování, je lepší nechat muškáty na okně až do zmrznutí, po té je
vyhodit na kompost a na jaře si koupit nové silné a zdravé sazenice. Je nejvhodnější období pro zmlazování keřů kvetoucích
v létě a na podzim. Zrušíme záhony s odkvetlými letničkami.
Přidáme kompost, přeryjeme je a připravíme na příští sezónu.
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Během měsíce jednou či dvakrát posekáme trávník na výšku
3 – 4 cm. Tráva musí do zimy trochu obrůst, protože velmi nízký trávník by mráz snadno poškodil. Z trávníku shrabujeme
a odstraňujeme spadané listí a ovoce. Při obrývání půdy pod
korunami stromů dodáme do půdy kompost nebo průmyslová
hnojiva fosforečná a draselná. V této době vysazujeme i keřový
a stromkový rybíz, angrešt, protože brzy zjara raší. Keře sázíme
tak hluboko, aby byly nejspodnější pupeny zakryty zeminou, tj.
10 až 15 cm pod místem rozvětvení. Nakupujeme a vysazujeme
ovocné stromky všech druhů s výjimkou broskvoní, meruněk
a mandloní, tyto sázíme až na jaře. Zásadně minimálně 5 let
nesázíme stromek na místo a v obvodu koruny původního stromu. Rovněž mladé stromky nesázíme mezi staré stromy s tím,
že až nové narostou, staré odstraníme. Mladé stromky nemají
šanci konkurovat těm starým v příjmu vláhy a živin. Na místě
vykáceného starého stromu či sadu po dobu minimálně 5 let
pěstujeme zlepšující plodinu /luskoobilní směska/ a provádíme rekultivaci půdy. Pak sázíme co nejvzdálenější ovocný druh
(po jabloni slivoň apod). Ve správné sklizňové zralosti postupně
dokončíme sklizeň nejpozdnějších odrůd jablek (Ontario, Luna,
Topaz) a hrušek Erika. Pokud je to možné, skladujeme jablka jen
v nízkých bedničkách či lískách po jedné vrstvě. Ovoce vytřídíme
již při česání, s plody zacházíme velmi opatrně. Malé, deformované nebo mechanicky poškozené ovoce co nejdříve zpracujeme
na šťávy, mošty nebo využijeme v kuchyni. Skladovací prostor
pro jádrové ovoce má být vlhký, ale chladný, větraný, nepříliš
světlý a nesmí se v něm vyskytovat žádní škůdci. Zvláště je třeba zamezit přístup drobným hlodavcům. Ovoce uskladněné ve
sklepě pravidelně kontrolujeme, dozrávající konzumujeme nebo
zpracováváme. Sklep za chladných nocí vydatně větráme.
V zeleninové zahradě vrcholí sklizeň kořenové zeleniny. Mrkev
a petržel sklízíme jednorázově a ihned na pozemku vytřídíme.
Nať zkompostujeme nebo zaryjeme jako zelené hnojení na záhony. Celer bulvový má hluboký kořenový systém, proto musíme
rostliny dobře podrýt a vytáhnout ze země. Opatrně zakrátíme
kořeny a otrháme listy. Mladé listy můžeme usušit nebo zamrazit
a používat během zimního období jako listy petržele nebo pažitky. Takto ošetřený celer necháme 3 _ 4 dny vydýchat, a až se
zacelí ranky, dáme ho do sklepa do písku k uskladnění. Sklízíme poslední ředkvičky, saláty hlávkové a listové, pekingské zelí.
Můžeme také vyrýt křen, který uložíme do bedny s pískem do
sklepa a máme křen pohodlně přístupný během celé zimy. Sklízíme červenou řepu salátovou. Listy odlomíme a bulvy narovnáme
do přepravek. Řepa salátová potřebuje při skladování větší vzdušnou vlhkost, velmi často vadne a není tak chutná. Proto po sklizni větší část zpracujeme nakládáním do sladkokyselého nálevu.
Sklízíme pozdní košťáloviny – kapustu hlávkovou, poslední květáky a kedlubny. Kadeřávek a kapustu růžičkovou sklízíme později po prvním přemrznutí nebo během zimních měsíců. U zelí
sklízíme pouze pevně uzavřené hlávky i s košťálem. V dobrém
skladu vydrží zavěšené za košťál až do jara. Na konci měsíce,
krátce před příchodem prvních mrazů, můžeme začít s výsadbou
česneku, který vyžaduje kvalitní, provzdušněnou půdu. Palice
rozdělíme na jednotlivé stroužky, které namoříme v roztoku „Sulky“ proti háďátku a houbovým chorobám. Výsadbu provádíme ve
sponu 30 cm x 10 cm s hloubkou výsadby 5–7 cm. Na konci října
nebo začátkem listopadu začínáme rýt uvolněné záhony. Při rytí
také zapravujeme do půdy organická hnojiva. Dávka kompostu
nebo chlévského hnoje se obvykle pohybuje okolo 4–5 kg na 1m2.
U průmyslových hnojiv se množství řídí podle návodu a dávku
hnojiva nikdy nepřekračujeme.
Mnoho radosti z vlastní úrody přeje
výbor ČZS
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Dobývání Pardubického kraje
První zářijový víkend se družstvo mladých hasičů vypravilo
do 300 kilometrů vzdáleného Kamence u Poličky, kde bojovalo
v kategorii týmů a hlavně jednotlivců. V týmové soutěži bylo
nutné absolvovat štafetu 4x60 metrů, která se vydařila, a tým
skončil na krásném 3. místě. Druhou disciplínou byl požární útok, kterého se dobřanská výprava pro nízký počet členů
nemohla zúčastnit, a tudíž obsadila příčku poslední. I přesto
se v týmovém závodu O pohár SDH Kamenec u Poličky dobřanské děti umístily v druhé polovině výsledkové listiny, a to na
14. místě.
Druhým sobotním závodem byla Kamenická šedesátka, kde
měl tým z Dobřan své zástupce hned ve třech kategoriích. Ve
starších žácích to byl „matador“ Honza Šváb, který s časem
12:42 nestačil pouze na místního Josefa Nováka. V kategorii
starších dívek soutěžily Michaela Provazníková, Michaela Kudličková, Monika Provazníková a Karolína Kuželová a ani ony se
rozhodně nemusí stydět za své výkony. Nejlepší dobřanskou
závodnicí této kategorie byla, z našich dívek nejstarší, Michaela Provazníková s časem 14:05 na 6. místě. Poslední účastnice, benjamínek výpravy Anna Umnerová, se utkala v kategorii
mladších žákyň s dalšími 55 závodnicemi a vybojovala svým
prvním závodním časem v kariéře (18:35) 11. místo.
převzato z www.hasicidobrany.webnode.cz

Brada Cup 2016

(volejbalový turnaj smíšených družstev)
V sobotu 3. září 2016 se ve sportovním areálu Džungle konal
jubilejní desátý ročník Brada cupu. Počasí tradičně přálo a před
námi byl úžasný slunečný den. Dorazilo deset družstev a po
rozlosování do skupin a krátkém nástupu odstartoval turnaj
kolem deváté hodiny ranní.
V obou skupinách po pěti družstvech se hrálo systémem každý s každým a k vidění bylo mnoho zajímavých utkání. Diváci
přicházeli postupně již od časných ranních hodin a hrálo se tak
ve stále lepší a lepší atmosféře. Skupinu A jednoznačně opanovalo domácí družstvo, když postupně porazilo družstva Jarošova, HCSD, RMPC a dobřanských Tenistů. Skupina B byla o něco dramatičtější, zejména díky souboji o čelo v podání družstev
Majáků a Kokosů, jejichž vzájemný souboj byla opravdová volejbalová lahůdka. Po tuhém boji se nakonec z vítězství ve skupině
radovalo družstvo Kokosů. Majáci postoupili z druhého místa
a v semifinále je čekal vítěz skupiny A, domácí Dobřany.
První semifinále v podání Jarošova a Kokosů nabídlo poměrně
jednoznačný souboj ve prospěch Kokosů. V druhém semifinále
domácí Dobřany srdečně vzdorovali družstvu Majáků, nicméně
síla soupeře byla nad jejich síly a po setech 2:0 se z postupu
do finále radovalo družstvo Majáků. Finále bylo tedy reprízou
souboje o čelo ve skupině B v podání Majáků a Kokosů. Průběh byl však zcela opačný. K překvapení všech totiž finálový
zápas nedostihl v nejlepší formě ještě nedávného reprezentanta,
Ondřeje Kusta, v dresu Kokosů. Jeho výkonnostní výpadek se
spoluhráčům zatmelit nepodařilo a po kompaktním a vyrovnaném výkonu bez zbytečných chyb se po setech 2:0 z celkového
vítězství radovalo zaslouženě družstvo Majáků. Domácí si po
prohraném semifinále alespoň trochu spravili chuť v souboji
proti Jarošovu a po výhře 2:0 obsadili celkové třetí místo. Za
náš oddíl děkujeme městu Dobřany za podporu turnaje formou
GDT 2016.
Marek Lohr
Celkové pořadí turnaje:
1. MAJÁCI			
2. KOKOSY			
3. DOBŘANY			
4. JAROŠOV			
5. KOLOFANTI			

6. HCSD
7. RMPC
8. JÁ NEVÍM
9. HOLÝŠOV
10. TENISTÉ DOBŘANY

Vítězné družstvo Majáci
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Šneci se upínají ještě více k mládeži
TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu vstupuje do nové sezóny, což určitě není žádná
novinka. Nebude to pro Šneky ledajaká sezóna, poněvadž naší snahou bude ještě více se
zapojit do práce s mládeží, potažmo s dětmi.
Je totiž třeba brát v potaz, že kvalitní práce
s mládeží může v budoucnu přinést své ovoce. A právě této
vytyčené cesty se držíme. Rozjeli jsme projekt, který nese název
Hokejbalové centrum mládeže. Přihlásili jsme se k němu v rámci celorepublikové akce, do které se zapojila především velká
a tradiční hokejbalová města. I my jsme si „troufli“ se k rozšířené práci s mládeží připojit. Čeká nás spousta úkolů, které
budeme muset permanentně plnit, a při tom všem budeme pod
neustálým drobnohledem hokejbalového svazu. Překonali jsme
zde již hodně překážek a i tuto se budeme snažit přeskočit. Šneci tedy nebojácně vstupují do sezóny 2016-17 s pěti mládežnickými kategoriemi a to na naše město rozhodně není málo. Čtyři
žákovské týmy a jeden starší dorost budou bojovat v republikových či regionálních soutěžích s daleko většími baštami, jako
jsou Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Pardubice, Beroun, Kladno,
Most, České Budějovice atd. Muži pak budou bojovat v druhé
nejvyšší soutěži v ČR, která bude mít letos 18 účastníků. Čili
pro naše město a naše šnečí barvy - sedmnáct těžkých soupeřů… Nesmíme zapomenout i na dvě mužské rezervy v krajských
ligách. Dá se tedy říci, že hokejbalová základna v městečku na
jihu Plzeňska nejenže má tradici, ale pěkně se nám i rozrůstá.
A s tím jsme pochopitelně spokojeni, přičemž víme, že to procházka růžovým sadem určitě není a nebude.

problém, restaurace byla z důvodu svatební hostiny uzavřena.
Proto jsme skočili do sedel a vyrazili na hřebenovou túru přes
Můstek a Prenet do Zelené Lhoty. Tam jsme se konečně mohli
občerstvit a asi po hodinovém odpočinku pokračovat v cestě.
Vychutnávali jsme si krásnou přírodu okolo řeky Úhlavy a těšili
se na oběd v Bezděkovském pivovaře. Tam nastal další problém,
jelikož zde probíhala též svatební hostina, a proto nás personál
nebyl schopný obsloužit. Jako náhradní místo na oběd a doplnění tekutin byl zvolen Tajanov. Tam jsme se konečně dobře
naobědvali a napili. S plným žaludkem jsme započali poslední část cesty do Dobřan, kam jsme bez újmy dorazili všichni,
pouze s různými časovými odstupy. Nejstarším účastníkem byl
Pepa Harant /66 let/, nejmladší účastníci Maty Malík /3 roky/,
Agáta Hájková /2,5 roku/. Všichni jsme se shodli, že se příští
rok sejdeme opět.
S pozdravem „kolu zdar“ za organizátory
Josef Hájek a Josef Polívka

Tereza Čechurová přivezla stříbrnou
medaili z Mistrovství ČR v drezuře

Jelikož jsou soutěže na samém počátku, pak bližší náhledy do
jednotlivých kategorií, výsledky a průběh nové sezóny přineseme v příštím vydání DL. Vše aktuální lze sledovat na klubových
FB stránkách či na portálu www.snackdobrany.websnadno.cz
Václav Šlehofer, TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu

Cyklovýlet na Špičák a zpět
V sobotu 3. 9. 2016 se uskutečnil pravidelný cyklovýlet
z Dobřan na Špičák a zpět. V Dobřanech na nádraží se sešlo 16
cyklonadšenců, kteří měli odjet vlakem na šumavský Špičák.
Výpravčí nás ale do soupravy nepustil s tím, že již je z Plzně
plno. Použili jsme proto následující spoj, který však z Dobřan
odjížděl o 1,5 hod déle. I přes počáteční potíže jsme ale dorazili
na Šumavu v pořádku. Po přesunu lanovkou na vrchol Pancíř,
kde měla být první občerstvovací stanice, nastal bohužel další
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Tereza Čechurová, reprezentantka JS Dobřany, se v termínu
18.-21. 8. 2016 zúčastnila Mistrovství České republiky v drezuře. Tereza si v sedle desetiletého valacha ElfenPrinz nakonec ze
závodů odvezla stříbrnou medaili a titul vícemistryně republiky.
Dvojice se tak důstojně rozloučila s kategorií juniorů celkem se
třemi mistrovskými kovy, když v předešlých ročnících svou kategorii dvakrát vyhrála. Nyní se dvojice pilně připravuje na přechod
do vyšší kategorie mladých jezdců. Držíme palce, aby se dařilo
i nadále. Foto a text Zdeňka Šimková.

TIPY NA VÝLET

Celostátní tenisový turnaj
dorostenců
O víkendu 10. a 11. září 2016 uspořádal tenisový oddíl TJ
Dobřany Celostátní tenisový turnaj dorostenců O pohár starosty města Dobřany na kurtech v areálu „Džungle“ v Dobřanech.
Turnaje se zúčastnilo celkem 25 hráčů.
V kategorii dvouher dorostenců zvítězil Matěj Skrbek (LTC
Sušice), 2. místo vybojoval Filip Šmíd (TK Škoda Plzeň z.s.),
3. a4. místo obsadili Pavel Jindra (TK Kaznějov) a Petr Klír (TK
Slavia Plzeň).
V kategorii dvouher dorostenek vybojovala první místo Anna
Marie Kopecká (TK PRECHEZA Přerov o.s.), 2. místo Monika
Drudíková (LTK Klatovy), na 3. a 4. příčce se umístily Michaela
Pecková (TJ Radlice) a Tereza Seidlerová (TK Kaznějov).
V kategorii čtyřher dorostenců se nejlépe umístili Filip Šmíd
s Adamem Paškem a v kategorii čtyřher dorostenek zvítězila
dvojice Anna Marie Kopecká a Veronika Týnovská.
Celý turnaj byl pořádán za finanční podpory města Dobřany, za což vedení tenisového oddílu velmi děkuje. Poděkování
patří i všem zúčastněným hráčům a paní místostarostce Lence
-rbTomanové, která celý turnaj zahájila.		

TOURNOI D’AMIS
Česky Turnaj přátel. V sobotu 24. září se sešli na hřištích ve
sportovním areálu Džungle členové Pétanque clubu Dobřany se
svými přáteli, aby odehráli letošní poslední turnaj v pétanque.
Turnaj byl losovaný, tzn., že do dvojice byli spoluhráči losováni,
pokud možno muž se ženou. Hrálo se ve čtyřech základních
skupinách, odkud dále postupovaly první dvě dvojice. Skupinu A jednoznačně vyhráli Boži Kubová s Karlem Kripnerem.
D skupinu ovládli a nikomu nedali šanci Ota Sloup se Zdeňkem Dubanem. Ovšem ve skupinách B a C se hrálo naprosto vyrovnaně a o postupujících dvojicích rozhodovalo skóre.
I semifinálovou skupinu A vyhráli jasně Boži Kubová S Karlem
Kripnerem. V druhé B skupině dosáhli hned tři dvojice stejného
počtu bodů, a tak znovu muselo rozhodovat skóre. V boji o první místo a vítěze turnaje se utkali vítězové skupin. Miluš Štulcová s Jindrou Bechyněm celkem překvapivě lehce zdolali do té
doby suverénní Boži Kubovou s Karlem Kripnerem. V boji o třetí
místo porazili Monika Hejretová se Zdeňkem Hájkem jun. Danu
Šagátovou a Karla Kopejska. Páté místo získali Ota Sloup se
Zdeňkem Dubanem vítězstvím nad Jitkou Šebestovou a Tondou
Daniou. Sedmé místo patří Monice Baumrukové s Pavlem Kurkou. Každý hráč si pak podle dosaženého umístění vybral svou
cenu. A bylo jich opravdu dost, že i ti poslední měli z čeho vybírat. Příjemnou pohodu dne pak ještě umocnilo krásné počasí
a vynikající občerstvení.
Členové klubu také hráli o týden dříve soutěž jednotlivců
„O tygra Džungle“. Tím se pro letošní rok stal Vláďa Khás. I děti,
členové pétanquového kroužku, hráli svou soutěž „O tygříka
Džungle“, tu vyhrál Filip Baumruk. Tímto turnajem však život
na pétanquových hřištích neskončil. Nadále pokračuje kroužek
dětí, hraje se každou středu a neděli od 16 hodin. V tuto dobu
si mohou zahrát i dospělí.
Zdeněk Duban

Antonín Hornák – podzimní příprava

Od 8. 9. do 17. 9. proběhla na Letné akce nadace Terezy Maxové.
Tonda zaběhl celkem 75 km a připsal tím 3 750 korun na nadaci Terezy Maxové dětem. Příští rok plánuje alespoň 100 km. Za
redakci DL držíme Tondovi palce!
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Fotbalové přípravky TJ Dobřany

VELKÉ AKTIVITY PRO MALÉ
pro děti mezi 5. – 8. rokem

základy atletiky, gymnastiky, tance, strečinku, her a nejen to...
Začínáme 31. října 2016, přidejte se k nám!
Užijeme si spolu spoustu legrace!
Kde? tělocvična 1. stupně ZŠ – dobřanské náměstí
Kdy? pondělí 16:15 - 17:15 hodin
Kurzovné: 600 Kč
Informace a přihlášky na tel. 607 683 993.
Kapacita omezena!
Těší se na Vás a hodinu povede Petra Levorová

Fotbalové přípravky TJ Dobřany hrají podzimní domácí zápasy
na hřišti ve Dnešicích.

V neděli 18. 9. naši mladí fotbalisté spolu s kamarády ze Lhoty
doprovodili v zápase 7. kola mezi FC Viktorií Plzeň a Karvinou
ligové fotbalisty na trávník ve Štruncových sadech.
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Turisté vás zvou
8. října
SMYČKA RADBUZY
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,10 hod./
do Staňkova. Akci pořádá odbor turistiky TJ Sokol
Staňkov na trasách 10, 15, 25, 30 a 50 km. Start:
Sokolovna Staňkov od 7 do 12 hod. Cíl tamtéž do 17 hod. Odjezd
v 14,00 a 15,58 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
11. října		
ZE ZELENÉ LHOTY DO NÝRSKA
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. na Zelenou Lhotu. Půjdeme ke Kollerovu kostelu, k vodní nádrži Nýrsko, na Starou Lhotu a přes Pajrek
do Nýrska. Délka vycházky 12 km. Stoupání 273, klesání 437m.
Odjezd zpět v 15,35 nebo v 16,22 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
15. října		
PODZIM POD ZELENOU HOROU
Odjedeme vlakem v 6,41 hod. /z Plzně v 7,08 hod./ do Nepomuku. Akci pořádá KČT odbor Nepomuk na trasách 11, 15, 25, 35
a 50 km. Start v Sokolovně od 7,00 do 11,00 hod. Cíl tamtéž do
18,00 hod. Odjezd zpět v 15,08 hod. Vedoucí Sváťa Leitl.
18. října
KAŠPERSKÉ HORY A HRAD KAŠPERK
Odjedeme vlakem v 6,29 hod. /z Klatov v 7,20 hod., ze Sušice BUS
v 8,25/ do Kašperských Hor. Půjdeme na hrad Kašperk a do Nezdic
na Šumavě, kde je muzeum řemeslné výroby a zázračná studánka.
Dále půjdeme do Strašína, kde můžeme zhlédnout barokní faru
a poutní kostel. Zde končí náš výlet. Délka vycházky 12 km. Stoupání 359, klesání 459 m. BUS zpět v 13,30 hod. Vedoucí Jindra
Šmatlák.

Výlety dobřanských turistů
Dobřanští turisté v rámci
svých pravidelných vycházek
navštěvují nejen Plzeňský kraj,
ale i okolní kraje. Svoje vycházky
volí tak, aby byly zajímavé svým
obsahem po stránce kulturní,
historické, zeměpisné apod.
V rámci těchto vycházek jsme
navštívili Karlovarský kraj.
A to městečko Krásno. Zde
jsme se seznámili s jeho bohatou hornickou minulostí a neopomněli jsme navštívit místní
rozhlednu. Jedná se o stavebně
nezvyklou kamennou stavbu.
Zvláštností je zejména schodiště, které se vine vnějškem po
obvodu této stavby. Po výstupu
na rozhlednu se nám naskytl
velmi krásný pohled na okolní
krajinu. Slavkovský les a Krušné hory tvoří krásné okolní
panorama. Pro lepší orientaci
jsou zde umístěny panoramatické tabule s popisem krajiny.
Závěrem lze říci, že v Krásnu je
krásně.

22. října
NA ŠLOVICKÝ VRCH A MĚSÍČNÍ STRÁŇ
Sejdeme se u kruhového objezdu ve 13,00 hod. Půjdeme Průmyslovou ulicí k viaduktu u panelárny a na Šlovický vrch. Vystoupíme
na rozhlednu a zpět se vydáme na Sluneční stráň a kolem řeky do
Dobřan. Délka vycházky 10 km. Stoupání 181 m, klesání 181 m.
Vedoucí Karel Bohmann.
25. října
Z PAČEJOVA DO NALŽOVSKÝCH HOR
Odjedeme vlakem v 6,41 /z Plzně v 7,08 / do Pačejova. Půjdeme
přes Strážovice do Těchovic a dále kolem rybníku Krč na Prašivec, ke zřícenině hradu Ballymotte a až do Nalžovských Hor. Délka vycházky 14 km. Stoupání 240, klesání 270 m. Odjezd: BUS
v 14,40 nebo v 16,05 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
29. října
Z EJPOVIC PŘES KOTEL DO ROKYCAN
Odjedeme vlakem v 7,28 hod./z Plzně v 8,14 hod./ do Ejpovic.
Půjdeme na Čilinské polesí, na vrchol Čiliny (523 m) a do Němčiček. Po silnici půjdeme asi 1 km, pak odbočíme doleva na lesní
cestu, která nás dovede k rozhledně a do Rokycan. Délka vycházky
16 km. Stoupání 413 m, klesání 195 m. Vlaky zpět v 15,14 hod.
		
Vedoucí Luboš Kučera
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme za
každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní
skříňce vedle KB. Bližší informace lub.kucera.t@seznam.cz. Těší se
na Vás vedoucí vycházek.

Jednou z dalších vycházek,
o které bych se rád zmínil, je
návštěva budhistické stúpy.
Samotná stavba stúpy je provedena z kamene, je taková,
jakou ji známe ze zeměpisných snímků z oblastí, kde
vyznávají budhismus. Stavba
slouží jako svatostánek - stúpa
pro vyznavače budhismu. Po
sestupu od stúpy jsme pokračovali v cestě po naučné cestě
kolem řeky Bradavy, která nás
dovedla do Spáleného Poříčí.
Zde jsme si prohlédli zámecký
park, bohužel jsme nenavštívili muzeum s Nepraktovými
obrázky (měli zavřeno). Po pro-

hlídce města jsme odjeli autobusem do Blovic a odtud vlakem domů do Dobřan.

Velmi rád se rozepíši o další
naší vycházce, a to o návštěvě
Domažlic. V Domažlicích obyčejně navštívíme Vavřineček
+ okolí. Tentokrát jsme udělali výjimku a navštívili jsme
Baldov spolu se svou sochařskou stezkou. Po příjezdu do
Domažlic jsme prošli branou
na náměstí a kolem věže jsme
se vydali vzhůru k Baldovu.
Stoupali jsme sochařskou stezkou, na které jsou umístěny
sochy a jiné objekty. Jedná se o
díla, která tu vytvořila skupina
umělců na svém tvůrčím pobytu. Jako materiál bylo použito
zejména kamene, dřeva, skla
apod. Jednotlivé objekty jsou
citlivě umístěny podél celé
sochařské stezky, jsou velice
zajímavé svým zpracováním,
použitým materiálem, rovněž
tak i svou ideou. Sochařská
stezka je zakončena památníkem bitvy u Domažlic. Z vrcholu
je krásný pohled na Domažlice
spolu se svým okolím. Cestou,
která vede kolem kapličky,
jsme sestoupili do Domažlic.
Do odjezdu nám zbylo dost
času na občerstvení a prohlídku hřbitovního kostela.
Dále bychom rádi poděkovali
panu Josefu Matasovi za to, že
se účastní našich akcí a pořizuje z nich zdařilá videa, která
umisťuje na YouTube – „Turisté Dobřany“. Doporučuji všem
Dobřaňákům, aby si tato videa
prohlédli.
Jindřich Šmatlák
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TIPY NA VÝLET

Regionální letiště ve Staňkově

Máte zájem o létání? Přijďte na letiště ve Staňkově vyzkoušet
si seznamovací let s kluzákem zadarmo.
Akce „seznamovací let zdarma“ se koná dne 29. 10. 2016.
Pro zájemce nabízíme možnost přijít nezávazně na letiště, prohlédnout si naše letadla a prostory a absolvovat krátký seznamovací let s instruktorem na dvoumístném kluzáku kolem letiště zadarmo! Zájemci mladší 18 let budou muset přijít s rodičem,
létat můžete od 14 let.
Při letu budete sedět na předním sedadle kluzáku, za Vámi
bude instruktor, který bude let řídit a seznámí Vás s přípravou
letadla a provedením letu. Ten bude probíhat podobně jako první výcvikový seznamovací let, který absolvuje každý pilotní žák.
Za let nebudete platit žádný poplatek. Prostě přijďte, podívejte
se a vyzkoušejte si to!
Případné zájemce rádi a nezávazně seznámíme s dalšími podmínkami létání a vším, co se kolem létání a letadel v regionu
děje.
Když bude zájemců dostatek, uvidíte při čekání letecký provoz
na letišti, starty a přistání ostatních před Vámi a pohyb letadel
po letištní ploše. Zároveň Vám ukážeme naše letadla, prostory
a zázemí na letišti.
Aeroklub Staňkov stejně jako každý rok přijme zájemce o létání do svých řad. Nabízíme možnost absolvovat výcvik pilota kluzáků a výcvik pilota ultralehkých motorových letadel přímo na
letišti ve Staňkově.
Zájemce o výcvik se stane členem Aeroklubu Staňkov.
Výcvik pilota kluzáků probíhá na dvoumístném větroni Bergfalke německé výroby.
Výcvik na ultralehkém motorovém letadle probíhá na dvoumístném moderním letadle české výroby ATEC 321 Faeta.
Letoun byl do aeroklubu v roce 2013 zakoupen jako zcela nový
a jedná se o skutečně moderní celokompozitový letoun s velmi
dobrými výkony.
Všechny letouny pro výcvik jsou vybaveny plně dvojitým řízením a létá se s instruktorem, který za let zodpovídá.
Výcvik se zahajuje teoretickou přípravou, kterou nejčastěji v zimním období provádíme v prostorách aeroklubu, kde je
kompletní zázemí včetně klubovny, ložnic, občerstvení a sociálního zázemí.
Parkování vozidel je možné přímo u budov aeroklubu, při
příjezdu prosím nevybočujte nikde z asfaltových cest na trávu,
nevjíždějte nikam mimo cesty. Po příchodu nebo příjezdu na
letiště se Vás ujme člen aeroklubu a postará se o Vás.
Zájemci, zaregistrujte se prosím předem na e-mailové adrese
dusanspirk@seznam.cz.
Nezaregistrovaní zájemci se mohou přijít podívat, ale bohužel
bez letu.
Za AK Staňkov Tomáš Ziegler
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Oslavy vzniku republiky
28. říjen 2016, Plzeň

K návštěvě kulturních
institucí, pamětihodností, zajímavých míst nebo
zahrad, ale i vybraných
sportovišť za symbolických
28 korun nebo zdarma zve
město Plzeň v připraveném
programu jednodenní akce
Plzeňské oslavy vzniku republiky. Jejím smyslem je každoročně připomenout výročí 28. října 1918, kdy byla na Václavském
náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost, a pro národy
bývalého Rakouska-Uherska se začaly psát nové dějiny.
Na programu plzeňských oslav se podílí na tři desítky místních subjektů, které nabízí rozličné vyžití pro rodiny s dětmi
i pro jednotlivce. Tradičně se otevře například Luftova zahrada,
Památník obětem zla v Hruškově meditační zahradě nebo také
prostřednictvím komentovaných prohlídek radnice, Měšťanská
beseda, Loosovy interiéry, Velká i Stará synagoga, Muzeum
knihtisku, Moving Station či Vodárna Plzeň. Na zimním stadionu si bude možné zabruslit v malé tréninkové hale a plavecký
areál na Slovanech umožní jít si dopoledne na jednu hodinu za
28 korun zaplavat. Za stejné vstupné mohou zájemci navštívit
muzea, galerie, zoo a oblíbenou experimentální stanici Techmania Science Center včetně 3D Planetária.
Pestrou programovou nabídku letos nově doplňují prohlídky
obou budov Divadla J. K. Tyla (Velké divadlo a Nové divadlo). Po
loňském úspěchu se v areálu DEPO2015 otevře gastronomická tržnice DEPO Street Food Market a v rámci projektu Skryté město se opět uskuteční sousedské procházky akcentující
netradiční pohled na Plzeň. Nebudou chybět ani jízdy historickým autobusem.
Celodenní oslavy zakončí vzpomínkové setkání na náměstí
T. G. Masaryka a následně Průvod světel, který vyvrcholí tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky.
Změna programu vyhrazena.

www.plzen.eu
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LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň
Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR
hledá uchazeče na pozici:

ŘIDIČ VZV
Požadujeme:
• vzdělání - SOU • zkušenost s obsluhou VZV • platný průkaz VZV výhodou • spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost • ochotu pracovat
v nepřetržitém provozu
Nabízíme:
• zaměstnání ve stabilní společnosti s řadou sociálních výhod • zajímavé
finanční ohodnocení, 13. plat • 5 týdnů dovolené • příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění • nadstandardní příplatky za noční
aodpolední směny • závodní stravování • příspěvek na rekreaci
Místem výkonu práce jsou Chlumčany. Nástup dle vzájemné dohody.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se přímo dostavit na závod
v Chlumčanech, nebo písemně či telefonicky kontaktovat paní Jindřišku
Vollerovou:
LASSELSBERGER, s.r.o.
Jindřiška Vollerová, U Keramičky 448, 334 42 Chlumčany
tel.: 378 022 750, e-mail: jindriska.vollerova@cz.lasselsberger.com

Zveme vás do nově otevřené prodejny
s rybářskými potřebami a rybárnou
v Dobřanech, roh ulic Lipová a U Radbuzy

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

v sobotu 15. 10. 2016 od 10:00 hodin

Los Gádžos – balkánská hudba
od 13:00 hodin
Občerstvení a grilování.
Těší se na vás proškolený personál.
Zaváděcí ceny nejlevnější
v celé České republice.

Milan Čmolík – tel.: 777 276 669
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Řádková inzerce
►Č
 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného
nábytku. Tel.: 775 285 102
 ahrádkáři! Koňský hnůj za odvoz v Dobřanech.
►Z
Tel.: 774 106 588
 rodám pozemek v Horní Lukavici 11 700 m2 vedený
►P
na KN jako zahrada. Možnost stavět. Cena 345 Kč/m2.
Další informace na tel.: 606 242 093. RK nevolat.

strana 28

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy
Typografie: Kalous & Skřivan
Předsedkyně redakce: Jaroslava Umnerová
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 800 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353

INZERCE

3Ě('67$9(1129,1(.
'2%Ě$1<

6752035$+$DVVWěHGLVNR'REěDQ\YHVSROXSU£FLV0ÝVWHP'REěDQ\
SRě£G£GQHě¯MQDYGREÝRGGRKRGLQ3Ě('67$9(1129,1(.
$NFHVHNRQ£]DNDŀG«KRSRÏDV¯YDUH£OXGHSDRIIURDGRY«KR]£YRGLģWÝSRGĢORYLFN¿PYUFKHP
%RKDW«REÏHUVWYHQ¯]DMLģWÝQRSRÏDV¯REMHGQ£QR
7Ýģ¯PHVHQD9DģL¼ÏDVW

129,1.<
•
•
•
•

S£VRY¿WUDNWRU-RKQ'HHUH5;
ěH]DÏND-RKQ'HHUHL
VNO¯]HF¯PO£WLÏND-RKQ'HHUH7
PDQLSXODÏQ¯WHFKQLND.5$0(5

0672.211

'/(%8'(.9,'Ü1$9<=.28Ģ(1
•
•
•
•

'DNDUVN¿VSHFL£O
ÏW\ěNRON\
*DWRU\-RKQ'HHUH
7LPEHUVSRUW6KRZ

www.JohnDeere.cz

www.StromPraha.cz
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PLZEŇ – Borská pole

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

2.950,5 kW

Kamna Kerpen
výkon až 5 kW, výhřevnost až 124 m³, rozměry:
v 885 x š 285 x h 320 mm, kouřovod  120 mm,
hmotnost 58 kg

3.490,--

8 kg

42,od 1 palety: 39,-

Koupelnový nábytek Super 65

Dřevěné ekobrikety

zrcadlo š 67 x v 103 cm s halogenovým osvětlením,
keramické umyvadlo š 65 cm, bez baterie, spodní
skříňka š 60 x v 81 x h 38,5 cm, lakovaná lesklá
bílá dvířka, korpus mat

balení 8 kg, hranol M, z měkkého
dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg, nízký
obsah popela, vhodné pro denní topení

délka 1 metr

69,-Chryzantémy
Dendranthema multiflora
mix barev, kv.19 cm,
uvedené foto je pouze ilustrační, do vyprodání zásob

80 l

79,--

ks

27,-

Mulčovací
kůra

Metrový zahradní obrubník
s perodrážkou

balení 80 l

výška 20 cm, šedá barva

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 10. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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umět si vychutnávat život

Firma Vladimír Hrubý přijme

NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY

Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00
So 8:00-12:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

www.aggeo.cz
p.

Otevřeno

Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice
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pro rozvoz zboží obchodního řetězce Penny
z velkoskladu v Dobřanech
Mzda: 30.000 – 50.000,- Kč
Informace: 733 145 331 (p. Vavrek)

a1

Aggeo s.r.o.

Sl
ev

ŘIDIČE C+E

,"3*²3"71&//:
Máte obchodního ducha a chcete pracovat v blízkosti domova? Staňte se naším kolegou! Pro naší prodejnu
v Dobřanech hledáme pracovníka na tuto pozici:

9 vedoucí prodejny nástupní mzda – 29 300 Kč
10+Ě5&4/«.*130%«7"5)&;,:ė&4,:
Nabízíme:

Vzbudili jsme Váš zájem?

tQSÈDJWCMÓ[LPTUJWBÝFIPEPNPWB
tna výplatní pásce veškerý odpracovaný čas
tWZTPLÏmOBOŘOÓPENŞOZL[ÈLMBEOÓN[EŞ
tUâEFOEPWPMFOÏOBWÓDJIOFEPEOÈTUVQV
tQSBDPWOÓQPNŞSOBEPCVOFVSŘJUPV
tNPäOPTUQSÈDFJOB[LSÈDFOâÞWB[FL
tNPäOPTULBSJÏSOÓIPSƉTUV
tTUSBWFOLZWIPEOPUŞ,Ř

Informujte se přímo v této prodejně
nebo nás kontaktujte na:
FNBJMOBCPS!QFOOZD[
OFCPWPMFKUFOBUFM
XXXQFOOZD[

XXXQFOOZKPCTD[
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a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
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

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)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

S námi se 3. emisní
třídy bát nemusíte

Uvažujete o výměně
starého kotle na uhlí?
Dakon Vám nabízí léty
osvědčený kotel DOR F
∎

velká násypná šachta pro pohodlné
ruční přikládání shora

∎

stále stejné připojovací rozměry

∎

nezávislý na elektrické energii

∎

kotel 3. emisní třídy, který bude možné
používat i po roce 2022

Kromě kotlů DOR F nabízí Dakon
širokou nabídku automatických
a pyrolytických kotlů.
Máte zájem o nový kotel Dakon?
Obraťte se na topenáře ve Vašem okolí:

Tradiční ocelový kotel
na hnědé uhlí DOR F
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Plyn - elektro Pondělík s.r.o.
Masarykovo náměstí 119, Blovice
Tel.: 371 522 859

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
RODINNÉ ŠTĚSTÍ

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

6. 10. ve 20:00 hodin

14. 10. ve 20:00 hodin
16. 10. v 18:00 hodin

Známý symbololog Robert Langdon
(Tom Hanks) se pouští do pátrání.
Vstupné: 120 Kč

ČR, komedie, 97 min, přístupný, režie:
Tomáš Hoffman

LICHOŽROUTI

Maďarsko, drama/komedie, 81 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Szabolcs
Hajdu

Neohlášená návštěva příbuzných
nebývá vždycky příjemnou záležitostí,
zvlášť pokud se protahuje na neurčitý
počet dní.
Vstupné: 80 Kč

ANTHROPOID
7. 10. ve 20:00 hodin
USA, životopisný/thriller, 121 min, do 12
let nevhodný, titulky, režie: Sean Ellis

Snímek vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské operace
za druhé světové války, jejímž cílem
byl atentát na obergruppenführera SS
Reinharda Heydricha.
Vstupné: 120 Kč

JÁ, KOCOUR
8. 10. v 17:00 hodin
USA, komedie/rodinný, 87 min, přístupný,
dabing, režie: Barry Sonnenfeld

Tom Brand je milionář a úspěšný podnikatel, který zanedbává svou rodinu. Když
si jeho dcera přeje k narozeninám kočku,
Tom netuší, že se sám ocitne v kočičím
těle. Má týden na to, aby své rodině
dokázal, že je miluje a záleží mu na nich.
Jinak navždy zůstane kocourem.
Vstupné: 110 Kč

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
8. 10. ve 20:00 hodin
9. 10. v 18:00 hodin

Eliška se po rozvodu rozhodne začít od
nuly jako učitelka v malé středočeské
vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje
Elišku do jednoho domu s nerudným
Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky
svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“.
Vstupné: 110 Kč

ČR/SR, animovaný/dobrodružný, 86 min,
přístupný, režie: Galina Miklínová

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí
s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu
z páru ponožek vždy zůstane jen jedna
– lichá. Ponožkami se totiž živí!
Vstupné: 120 Kč

ANTHROPOID
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
15. 10. v 17:00 hodin
USA/Belgie/VB, fantasy/dobrodružný, 128
min, přístupný, dabing, režie: Tim Burton

Mladí chráněnci slečny Peregrinové
(Eva Green) se skrývají před ostatním
světem kvůli svým zvláštním a neuvěřitelným schopnostem. Skrývají se ale
také před strašlivými netvory, kteří se
chtějí zmocnit jejich zvláštností.
Vstupné: 120 Kč

INFERNO
15. 10. ve 20:00 hodin
USA, drama, 122 min, do 12 let nevhodný,
titulky, režie: Ron Howard

Známý symbololog Robert Langdon
(Tom Hanks) se pouští do pátrání po
stopách, které souvisí se samotným
Dantem.
Vstupné: 120 Kč

ČR, smutná komedie, 85 min, do 12 let
nevhodný, režie: Tomáš Vorel

KUBO A KOUZELNÝ MEČ

Luboš – věčný životní smolař, člověk
s velkým srdcem, ale špatným odhadem. Příběh o hledání lásky, zázemí
a touze k někomu patřit. A také o naději,
že se to jednou podaří.
Vstupné: 120 Kč

USA, animovaný/dobrodružný, 101 min,
přístupný, dabing, režie: Travis Knight

BELMONDO

23. 10. v 15:00 hodin

16. 10. v 15:00 hodin

Kubo se v doprovodu chytré Opice
a praštěného Brouka vydává po stopách svého otce, legendárního samuraje. Musí najít otcovu zbroj, která mu
pomůže v boji se zlem.
Vstupné: 125 Kč

13. 10. ve 20:00 hodin
Francie, dokument, 87 min, přístupný,
titulky, režie: Regis Mardon

TOHLE JE NÁŠ SVĚT

Jean-Paul Belmondo se vrací na místa,
kde vznikaly jeho nejslavnější filmy.
Spolu s ním a jeho synem Paulem
navštívíme Rio de Janeiro, Paříž, Řím
a francouzskou Rivieru.
Paul vede vyšetřování, vyslýchá hvězdy filmů a otcovy osobní přátele, zpovídá svého “papá”. Odhaluje okamžiky,
které by jinak zůstaly tajemstvím.
Objevuje výjimečný životní příběh výjimečného muže jako nikdo předtím.
Vstupné: 100 Kč

USA, drama/komedie, 119 min, přístupný,
titulky, režie: Matt Ross

20. 10. ve 20:00 hodin

Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický otec
(Viggo Mortensen) svých šest dětí podle vlastních představ.
Vstupné: 80 Kč

INFERNO
21. 10. ve 20:00 hodin
USA, drama, 122 min, do 12 let nevhodný,
titulky, režie: Ron Howard

23. 10. v 18:00 hodin
USA, životopisný/thriller, 121 min, do 12
let nevhodný, titulky, režie: Sean Ellis

Snímek vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské operace za
druhé světové války, jejímž cílem byl
atentát na Reinharda Heydricha.
Vstupné: 120 Kč

BELGICA
27. 10. ve 20:00 hodin
Belgie, drama, 126 min, do 15 let nevhodný, titulky, režie: Felix van Groeningen

Bratři Frank a Joe, se stanou obchodními partnery v baru Belgica. Brzy zjistí,
že vést takový podnik je náročnější než
čekali, a jejich vztahy a osobní život tím
začnou trpět.
Vstupné: 100 Kč

LICHOŽROUTI
29. 10. v 17:00 hodin
30. 10. v 15:00 hodin
ČR/SR, animovaný/dobrodružný, 86 min,
přístupný, režie: Galina Miklínová

Lichožrouti jsou tvorové, kteří žijí s námi
lidmi a mohou za to, že lidstvu z páru
ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá.
Vstupné: 120 Kč

TENKRÁT V RÁJI
29. 10. ve 20:00 hodin
30. 10. v 18:00 hodin
ČR/SR, drama, 99 min, přístupný, režie:
Lordan Zafranovič, Peter Pálka, Daniel
Krzywoň

Film volně vypráví příběh dramatického
osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů, popravených nacisty
v dubnu 1945 v Terezíně.
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku (pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
Změna programu vyhrazena.
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

Třída 1. Máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544, ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 - 12:00 14:00 - 18:00
úterý
7:00 - 13:00
středa
7:00 - 12:00
od 13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 - 12:00
od 13:00 Harmonie
7:00 - 12:00
pátek

MUDr. Radana Salvétová

kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 14:30
úterý
8:30 - 17:30
středa
7:00 - 13:00
6:30 - 12:30
čtvrtek
pátek
6:30 - 12:00

Vančurova 1289, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
úterý, čtvrtek
16:00 - 19:00
středa
pouze objednaní pacienti

MUDr. Petr Krčál
pro objednané

MUDr. Regina Janů

kontakt: 775 519 042, janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 - 15:00
úterý
6:30 - 17:00
středa
6:30 - 14:00
8:00 - 13:00
čtvrtek

Praktický lékař pro děti a dorost

Interní ambulance

cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 - 10:00
úterý
13:00 - 15:00
středa
7:30 - 11:00
čtvrtek
7:30 - 10:00
pátek
7:30 - 10:00

MUDr. Martin Straka

kontakt: 734 433 134
Ordinační hodiny:
pátek
8:00 - 16:00
prevence
13:30 - 15:00
15:00 - 18:00
11:00 - 14:30
10:00 - 12:00
10:00 - 13:00

Diabetologie

MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny:
středa
6:30 - 7:30
8:00 - 13:30

náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

Vážení pacienti,
Kožní ordinace v Dobřanech bude z důvodu
mateřské dovolené v době: říjen 2016 – prosinec 2016 uzavřena. V akutních případech
zastupuje MUDr. Kilián v Přešticích. Pondělní provoz kožní ordinace bude obnoven od
ledna 2017. Děkuji za pochopení.
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

kontakt: 377 224 305
pondělí - pátek
6:00 - 12:00

MUDr. Kateřina Košťáková

Praktický lékař pro děti a dorost

Oční optika

Školní 33, kontakt: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
pondělí a středa		 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30

kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 - 14:00 14:00 - 16:30
pátek
7:00 - 11:00 11:00 - 13:00

Dagmar Strejcová
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
středa
9:00 - 17:00
pátek
7:30 - 15:00

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek
7:30 - 17:00
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

MUDr. Jitka Šebestová

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101, kontakt: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

Nová 956, kontakt: 775 313 801

NOVĚ

MVDr. Tereza Sýkorová

SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie
kontakt: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 12:00 15:00 - 18:00
úterý, středa
7:30 - 12:15
čtvrtek, pátek
7:30 - 12:00

MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

Gynekologie

Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 - 13:00
čtvrtek
7:00 - 13:00
pátek (lichý)
7:00 - 13:00

e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 - 15:00
úterý, čtvrtek
8:00 - 18:00
středa
8:00 - 11:00

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

Oční optika

Jaroslava Ježková

Náměstí T.G.M. 111, kontakt: 377 970 151
úterý, pátek
8:00 - 17:00

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa
7:15 - 11:15 12:00 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 11:15 12:00 - 14:30
pátek
8:00 - 11:15 12:00 - 13:00

Správa bytů

kontakt: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz

Sběrný dvůr

kontakt: 721 529 770
pondělí
středa, pátek
9:00 - 13:00
neděle
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie / Kostel sv. Víta / CA

Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Sokolovská 1011, kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:30 13:00 - 16:00
pátek
9:00 - 12:30 13:00 - 15:00

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové číslo: 112
Zámečník – p. Kopejsko: 604 774 293

Město Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany
'REĚDQ\

Vás srdečně zvou na

Reprezentační ples
města Dobřany
29. října 2016 od 20 hodin

Parkhotel Plzeň
V programu vystoupí:

Abba Stars
Iluzionista Štěpán Šmíd
Karolína Tothová
Dobřanské bábinky
Folklórní soubor Vozembach
K tanci a poslechu hraje orchestr

Fordance Orchestra
SelfieMat

Předprodej vstupenek v Infocentru, náměstí T.G.M. 5, Dobřany.

Cena vstupenky: 200 Kč, 250 Kč, 290 Kč (včetně dopravy Dobřany–Plzeň–Dobřany)
Sponzoři:

'REĚDQ\

