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71. výročí osvobození v Dobřanech

Foto: Arnošt Reich

PERMANENTKY NA PŘÍRODNÍ KOUPACÍ
BIOTOP KOTYNKA JIŽ V PRODEJI!

Městské kulturní středisko Dobřany, náměstí T.G.M. 5, Dobřany
10 vstupů 350 Kč • 20 vstupů 600 Kč • celosezónní 1 000 Kč
(součástí celosezónní permanentky je celkem 100 jednorázových vstupů)

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
než jsme se nadáli, máme tu konec školního roku. Věřím, že
pro Vás i Vaše děti či vnoučata byl pohodový a poslední den
školy bude odměnou pro všechny.
Konec června přináší, zejména pro děti, dlouze očekávaný
začátek letních prázdnin a současně také dva měsíce plné
volna, výletů, aktivit, ale také slavností, festivalů a kulturních akcí. Pro Dobřaňáky je po červnové pouti či hasičských
oslavách dozajista největší letní akcí Filmové léto na dobřanském náměstí. Program je momentálně ve fázi přípravy, ale
termín už si z plakátku můžete poznamenat.

Hledání developera pro Malou
Stranu je ve finále
(red) Tým ve složení starosta, místostarostka Tomanová
a Tomáš Menčík z právní kanceláře GÖRGES & PARTNERS, kterou si město najalo pro přípravu prodeje této zajímavé lokality,
dotáhl složitý proces hledání partnera pro výstavbu 26 bytových
domů do fáze prodeje práva stavby formou veřejné soutěže.
Nejsložitějším úkolem v celé věci bylo překonat nedůvěru
investorů v projekt, který je přísně sešněrován regulativem pro
výstavbu. Našlo se již dostatek zájemců, kteří vyjádřili ochotu
se soutěže zúčastnit. Prodej vítězi bude na programu zastupitelstva 22. června.

Příjemný konec školního roku i pohodový a ničím nerušený
začátek prázdnin a dovolených přeje
Jaroslava Umnerová

Největší investice roku mají
zhotovitele
Až na druhý pokus se podařilo vysoutěžit firmu, která vybuduje nový fotbalový stadion. Zúčastnily se tři firmy, z nichž pouze VYSSPA podala nižší cenu, než byla předpokládaná hodnota
zakázky. Za zázemí a hřiště tedy zaplatíme 27,5 milionu Kč.
Proto napjatě očekáváme rozhodnutí MŠMT o dotaci v maximální výši 50 %. Její případné získání zvýší už tak velký objem
investic plánovaný na letošní rok.
Slavnostní předání staveniště se bude konat 10. června.
Podařilo se také dotáhnout projektování infrastruktury pro
Malou Stranu, kde v konkurenci 7 firem zvítězil STRABAG
s 12,5 milionu Kč. Stejná společnost v soutěži s 4 firmami získala i zakázku na rekonstrukci zahrady MŠ Loudů s nabídkou
5,5 milionu Kč.
V běhu je též soutěž na rekonstrukci ulice Pobřežní.
Martin Sobotka, starosta města

V ulici Nádražní před budovou Českých drah jsou nově vyznačena parkovací místa - zaparkovat zde může až 24 aut.
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Recyklovat je nejen správné,
ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování
vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů.
Je to stejný systém, jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu
zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že
budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN,
největší
český
kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na
13 000 míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než
245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení
odložit:
-	Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče
odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
-	Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“.

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE
Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
-	Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete
dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale
stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými
zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
-	Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už
více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
-	Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně
zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří
i vysloužilá elektrozařízení.

ani ti, kteří lobují ve prospěch jiných kandidátů. Ze statistik
podpisů je jasné, že MUDr. Žižka je kandidátem 60,4 % odborově organizovaných a 59,9 % ostatních zaměstnanců.
Třípětinová většina v politice stačí na ústavní zákony, je to
tedy obecně hranice hodná respektu.
Jako člen výběrové komise se tedy nebudu cítit krácen na
svých právech, pokud MUDr. Žižku jmenujete bez uspořádání
druhého kola výběrového řízení vzhledem k jeho jasnému vítězství v tom prvním za současné podpory většiny zaměstnanců,
kteří vnímají nebezpečí současné situace, kdy kolem nemocnice krouží zájmové skupiny ohrožující pracovní místa.
Znám Váš záporný přístup ke snahám o privatizaci zdravotnictví obecně, věřím tedy i ve Váš zodpovědný přístup k jednomu z největších zaměstnavatelů v okrese Plzeň-jih.
Martin Sobotka, starosta města

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto
pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.

Reakce vedení města na dopis
zaměstnanců PNvD ministru
zdravotnictví MUDr. Svatopluku
Němečkovi
Vážený pane ministře,
dovolte, abych se vyjádřil k dopisu zaměstnanců PNvD určenému Vám, který mi byl dán na vědomí.
Jako člen Vaší výběrové komise, starosta města a předseda
Mikroregionu Radbuza považuji názor zaměstnanců za rozumný.
Z prvního kola výběrového řízení vzešel jediný kandidát, který je jednoznačně schopen provést nemocnici těžkým obdobím
transformace psychiatrické péče tak, aby nedošlo k negativním vlivům na zaměstnanost v širokém okolí Dobřan. Tím je
právě MUDr. Vladislav Žižka, kterého svým dopisem podporují
zaměstnanci.
Nemocnice je důležitou institucí pro město Dobřany, ve kterém má pro svou činnost kvalitní zázemí již půldruhého století. Je vytvořena síť pevných vazeb, díky kterým na radnici
citlivě vnímáme kvalitu řízení PNvD. V novodobé historii byla
éra MUDr. Vladislava Žižky zatím tím nejzdařilejším obdobím.
Vyvedl napůl vytunelovanou léčebnu z ekonomické krize, zajistil stabilitu a výrazně zvýšil kvalitu zdravotní péče.
U výběrového řízení prokázal svou zakotvenost v hlavním
proudu své odbornosti, své manažerské kvality, svou upřímnou motivaci a dostatek energie. Při vší úctě ke zbývajícím
kandidátům je MUDr. Žižka jediným uchazečem s celým komplexem nutných vlastností. Budoucnost PNvD pro Dobřany
je tak důležitá, že si aktivně zjišťujeme informace ze všech
dostupných kruhů. Víme tedy, že se MUDr. Žižka těší důvěře
i neziskových organizací, které usilují o maximální deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Má u nich dokonce takovou autoritu, že je schopen zbrzdit případné překotné změny a zabránit
vyloženým excesům, jež by mohly vést až k ohrožení zaměstnanosti.
Z tohoto důvodu se přimlouvám, abyste se přiklonil ke stanovisku zaměstnanců. Vím, že z nemocnice nezní v zákulisí
jednotný hlas, ale navenek kvality MUDr. Žižky nezpochybňují

V DPS Loudů se uskutečnila přednáška o historii soudnictví
a vězenství v Dobřanech a o dějinách věznice Bory, kterou si pro
seniory připravil pan Kašpar za přispění paní Štěpařové a Libuše
Pokorné.

Poděkování za proběhlé oslavy
osvobození
Dne 7. května proběhla na Náměstí T. G. Masaryka v Dobřanech fiktivní bojová ukázka k 71. výročí osvobození. Této
ukázky se účastnily nejen kluby vojenské historie, ale i další
dobřanské spolky.
Tímto bych rád jménem KVH Posádkového velitelství v Dobřanech poděkoval městu Dobřany, bez jehož finanční a další podpory by ukázka nebyla vůbec možná, skautům a skautkám ze
střediska Zelený Šíp, kteří nám pomohli v organizačních věcech
a dále zabezpečili pietní akt coby kladeči květin. Dále děkuji
Dobřanským bábinkám, které se „s nasazením života“ účastnily samotné ukázky. Zrovna tak díky paní ředitelce z Městského kulturního a informačního střediska. Ruku k dílu přiložili
i příslušníci Policie z místního oddělení a dobřanští hasiči, vám
pánové samozřejmě patří také toto poděkování. Závěrem je mou
milou povinností vzpomenout na sponzory a též jim poděkovat.
Jedná se obec Chlumčany, Pivnici HÁJEK-HÁJKOVÁ, restauraci NA RŮŽKU (tam posílám dík i perfektní obsluze), firmy M6
EXPRES Petr Opalko, MELSTAV PLZEŇ a DEMONT-PLZEŇ.
Na úplný konec se omlouvám všem, kterým vznikl nějaký ten
problém s uzavřeným prostorem po dobu ukázky, a zároveň
děkuji za pochopení.
Za KVH Miloslav Faifr
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CO SE DĚJE
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Policie informuje
Policisté OOP Dobřany evidovali od začátku roku 2016 desítku
případů, kdy řidiči řídili motorová vozidla pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, případně byli přistiženi při řízení vozidla v době, kdy měli řízení všech motorových vozidel zakázáno.
V únoru 2016 kontrolovali v Dobřanech policisté 26letého
řidiče, u kterého provedenou dechovou zkouškou zjistili přítomnost alkoholu v dechu převyšující 1,7 promile. Řidič se následně podrobil lékařskému vyšetření. Ve zkráceném přípravném
řízení bylo muži sděleno podezření pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Soudce v případu vyměřil peněžitý trest ve
výši 15.000,- Kč a zákaz řízení po dobu 16 měsíců.
Obdobný případ řešili policisté v Dobřanech také v měsíci březnu. U 22letého řidiče z Moldavské republiky zjistili při
kontrole v ulici Stromořadí v Dobřanech 1,7 promile alkoholu
v dechu. I tento řidič byl již pravomocně odsouzen, tentokrát
k trestu odnětí svobody na 2 měsíce s podmíněným odkladem
v trvání 12 měsíců. Soud dále rozhodl, že muž má zakázáno
řídit všechna motorová vozidla po dobu 12 měsíců a musí zaplatit peněžitý trest ve výši 10.000,- Kč.
V nadcházejícím letním období bude přibývat kontrol cílených právě na řidiče pod vlivem alkoholu a jiných omamných
látek. V souvislosti s ukončením školního roku bude provedena
preventivně bezpečnostní akce na požívání alkoholu nezletilci
a mladistvými. Policisté se také zaměří na cyklisty, pro které
jako pro účastníky silničního provozu platí v oblasti jízdy pod
vlivem alkoholu stejná pravidla jako u řidičů.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany

Jak je to s cestovními doklady
pro děti?

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro
dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník,
není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný
zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že
i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem.
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Dne 28.05.2016 byli přivítáni v obřadní místnosti Městského úřadu v Dobřanech k oslavě zlaté svatby manželé:
Věra a Václav Maršálkovi, Julie a Jiří Hessovi, Jana a František
Kováříkovi, Jaroslava a Karel Kopejskovi.
Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jim přejeme do
dalších let pevné zdraví a spokojenost.

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 1.
Paní Kripnerová, vy jste
na začátku války bydlela
tady v Dobřanech?
Ano, já jsem se tu narodila.
A bydlela jste od počátku
v tomto domě?
Ne, bydlela jsem … měli
jsme takovou chaloupku dole
u mlýna, tady u řeky, jak je
tam teď pan Topinka. Tak tam
vedle toho mlýna jsme bydleli.
A přestěhovali jste se po
válce?
Sem až když už jsem se vdala, tak v roce šedesát jedna
jsme se stěhovali sem do bytu,
protože tady byly stáje a sýpky. A ony ty stáje, tam jsou teď
garáže, a nahoře - to byla půda
na seno a na slámu - a oni
z toho udělali byty. A manžel
byl u stavebního podniku
v Přešticích, tak jsme tu dostali byt a od té doby tu jsem.
Jak vzpomínáte na Němce
před válkou?
No, my jsme tu byli sžití,
já… zrovna teď jsem hledala
papír, našla jsem tam vysvědčení, kde … prostě jsem musela chodit do německé školy, to
mi bylo šest, v roce třicet osm,
a našla jsem tam vysvědčení,
kde je německy psáno, že pro
neznalost řeči jsem nebyla
klasifikovaná, ale postoupila
jsem … Ale, vzpomínala jsem
… já jsem s těma Němci mluvila, oni asi uměli česky, protože
tu vyrůstali taky, jo. Takže,
takový tření mezi námi nebylo,
my jsme byly děti, běhaly jsme
společně, takže…
Ani potom, po začátku války a po Mnichovské dohodě?
Nebyla znát žádná rivalita,
že by se Němci na Čechy
osopovali?

No, tady celkem ne, potom
došlo vlastně k tomu… odsunu Němců tady z Dobřan, tak
někdo tu zůstal, někdo musel
na odsun, nevím tedy, jak to
vybírali, prostě někdo musel
a někdo tu zůstal...
Vy jste začala chodit rovnou do německé školy?
No, do německé…
a potom, na konci války
jste přešla? (smích)
…jsem přešla, ten přechod,
ten byl tedy tvrdý.
A to jestli byste nám řekla…
Pak jsem přecházela vlastně, to bylo v roce čtyřicet pět,
že jo? Tak to mi bylo kolik …
třicet dva (míněn rok narození 1932)? Třináct? Takže sme
chodili na spodní školu a pak
nás přeřadili na hořejší školu
a potom jsme ještě dodělávali jednoroční učební kurz,
takže vlastně jsem tam byla
dva roky. No a pro mě to bylo
tvrdý, protože doma jsme sice
mluvili česky, ale ta gramatika, to bylo pro mě těžký. No,
takže tam jsem to udělala, pak
jsem šla dělat na ústav, tam
jsem si udělala zdravotnickou
školu ještě, no, a…
A když jste šla do školy
a bylo vám šest let, tak jste
říkala, že už to byla německá škola?
To byla škola už německá.
Na náměstí.
A ve třídě jste byli pohromadě Němci s Čechy?
Ano.
A na té druhé škole, nahoře?
Tam už to bylo jenom české.

Vaši rodiče nepřemýšleli,
že byste šla za války do české školy do Chlumčan?
No, moje maminka dělala na
kaolince, ale tam nás nepustili.

nejm? A nechodil děda Černejch do školy do Chlumčan?

A důvod víte?
Mmm, to už si nepamatuju.
Museli bysme chodit přes hranice, protože tam byly hranice, zrovna tam, kde je trať, tak
tam byly i hranice, tak tam
bysme byli museli… A maminka jezdila na kaolinku, ta jezdila za ústavem přes hranice,
ta dělala na tý kaolince, no
tak… já už si toto nepamatuju, z toho osmatřicátýho.

No, on tam bydlel sám
u tety a tam chodil do školy.

A bylo to pro Vás celkově
hodně těžké, před válkou
a potom, když Němci odešli
a všechno se změnilo?
No, ono tady se moc nezměnilo, co se týče školy, tak to
pro mě bylo těžké, protože
čeština mi chyběla, gramatika
a vůbec, to jsem měla co dělat,
abych to dohnala.
Mě na tom zaráží - to říkala i paní Ulrichová - že to tak
bylo. Vždyť všichni věděli,
že jste chodili do německé
školy a že vás potom tak trápili s češtinou.
No, to bylo hrozný.…
že se nezačalo od začátku.
Nonono, že nebyl jako nějaký
pozvolný nástup. Normálně
jsme zapadli do toho a…
S těmi českými dětmi,
které chodily třeba do české
školy v Chlumčanech, tak se
tady prostě pokračovalo…?
Ale ono jich asi do Chlumčan
moc nechodilo. Myslim si…
nechodil Váš…vy patříte Čer-

Ano.
Nebo oni se tam ale odstěhovali?

Pak jste tedy chodila rok
na českou školu a dodělala
jste si…
jednoroční učební kurz.
Taky na té stejné škole?
Nahoře. Nahoře na škole.
A to měli všichni, tenhle
kurz?
No, všichni, do toho šli
všichni, protože to všichni
potřebovali, jak jsme tu byli,
co chodili do německé školy.
A co to bylo, ten kurz?
Normální, normální jako
čtvrtá třída, normální předměty, prostě docházka devět
let a nazývalo se to jednoroční
učební kurz, výuka a jinak to
bylo stejné.
A potom jste šli rovnou do
práce?
No, potom rovnou do práce.
Tak já jsem šla potom do Plzně,
maminka měla sestru, ty měly
cukrářství, tak jsem dělala
tam. No a pak jsem dělala na
kaolince taky, a když jsem se
vdala, měla jsem děti, tak jsem
šla na ústav a tam jsem si
přitom udělala zdravotnickou
školu v Klatovech. Čtyřletou.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení: Jana Krajčovičová,
Jan Pokorný, Jakub Fořt, Mgr.
Michaela Hlaváčová
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V rozhovorech na stránkách Dobřanských listů dostávají prostor umělci, významné či něčím zajímavé osobnosti města i jeho představitelé. V měsíci červnu jsme si dovolili oslovit dobřanskou rodačku, dlouholetou zastupitelku, radní, místostarostku a senátorku
Parlamentu České republiky v jedné osobě, Mgr. Dagmar Terelmešovou. Odpovídala na otázky členů redakční rady.
Jsme na konci školního roku. Stane
se Vám někdy, že jdete kolem budovy
školy a vzpomenete si na svá školní
léta, vysvědčení nebo oblíbené učitele? Na koho třeba konkrétně?
Ač se to může zdát divné, do školy jsem
chodila ráda, a i když to dnes není vidět,
měla jsem ráda tělocvik a z ostatních
předmětů češtinu a dějepis.
Vzpomínám-li na školu, tak na neustálé
konflikty mezi „horejškou“ a „dolejškou“,
což dnes už žáci ZŠ Dobřany neznají. Dřív
byly v obou budovách oba stupně, každá
škola měla svého ředitele a vládlo neustálé soupeření mezi školami, a to nejen
sportovní. Já jsem byla „horejšačka“, tedy
žákyně školní budovy pod nádražím na tř.
1. máje, a byla jsem na to hrdá. Patřila jsem
do velmi početně slabého ročníku 1969,
tak osmá třída z dolejší školy byla výjimečně přendána na hořejší školu a měli
jsme dveřmi propojené třídy. Dodnes lituji učitele, protože jsme opravdu hodně
zlobili a hodně se prali. Svoje vysvědčení
bych určitě někde našla a myslím, že by
nevzbuzovala žádnou velkou pozornost.
Možná by ještě bylo pro čtenáře zajímavé,
že jsem do školy šla v pěti letech a vycházela, tenkrát to bylo obvyklé, z osmé třídy ve třinácti letech. Maminka mě radši
podrobila psychologickému vyšetření, než
abych nastoupila do školy o rok později a spadla do prvního ročníku, kde byly
zkušebně zavedeny množiny. Asi už tehdy
věděla, že matematika bude po celý můj
další život mým nepřítelem.
Pokud budu hovořit o svých nejoblíbenějších učitelích, tak paní učitelka Zymáková, která mě učila v první třídě, paní
učitelka Žemličková, která se mnou měla
v matematice velkou trpělivost, a paní
učitelky Luňáková a Bednářová, které
učily mé oblíbené předměty.
Sociální oblast vždy byla Vaší prioritou. Domníváte se, že šestitisícové
Dobřany dnes nabízí např. dostatečné
množství bytů pro seniory? O jaký typ
sociálního bydlení byste nabídku rozšířila?
Zatím podle počtu žádostí o byt v ul.
Loudů nebo v Sokolovské ul. máme bytů
pro seniory dostatek, i když neslouží pouze
seniorům. V obou domech, kde je poskytována pečovatelská služba, jsou i lidé
mladší, ať už vozíčkáři nebo lidé s chronickým onemocněním, ale musí splňovat
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návrh bez argumentů smete. Tehdy vidíte
svoji práci jako zbytečnou. V komunální
politice máte více příležitostí radovat se
z toho, co se vám povedlo. Moje působení
v Senátu mi přineslo širší rozhled, nové
známé a přátele a větší sklon ke kompromisům, i když to poslední nemusí být
hodnoceno plusově.
Senátorkou jste již od října roku
2010. Je něco, o čem si myslíte, že
se podařilo vyjednat pro Dobřany díky
tomu, že jste senátorkou?

podmínky pro přidělení bytu, z nichž nejdůležitější je zdravotní stav žadatele.
Co našemu městu chybí, jsou byty pro
osoby v těžké sociální situaci. Nemluvím
o těch, kteří nepracují. Mluvím o matkách samoživitelkách, o lidech, kteří přišli o dobře placenou práci např. úrazem,
i o těch, kteří ztratili partnera. U těchto
lidí dochází k finanční tísni a pro ty by
byly vhodné byty malých rozměrů a upravené tak, aby v nich byly co nejmenší
náklady na energie. Doufám, že se nám
v tomto volebním období podaří získat
prostředky na výstavbu právě takových
bytů, za které by bylo možné vyměnit velké, drahé byty, pokud dojde k tomu, že
nájemník nemá na nájem.
Jistě máte spoustu zkušeností ze
svého mnohaletého působení v komunální politice. O jaké zkušenosti jste
bohatší jako senátorka?
Práce v Senátu je naprosto odlišná od
práce komunálního politika. Je to práce více individuální a také více politická
a vyžaduje větší znalosti v právní problematice. Považuji se za člověka ryze
pragmatického, takže mi první dva roky
přišly velmi těžké. Práce, kterou odvedete na jednotlivém zákoně, nebývá vždy
ohodnocena. Je to o způsobu vyjednávání, přesvědčování a také o politických
kompromisech. To jsem z komunální
politiky neznala. Několikrát jsem byla
velmi zklamaná, když se snažíte opravit
chybu a Poslanecká sněmovna vám váš

Já nechci v tisku rozebírat dotace nebo
konkrétní případy, ve kterých hrála moje
přímluva roli. Dalo by se říci, že jsem vždy
oslovila ty, kteří rozhodují, spíše z pozice
známé nebo kamarádky než senátorky.
V ČSSD jsem od 20. 12. 1989, takže většinu politiků naší strany znám osobně.
Pravdou je, že s každou funkcí přichází
mnoho nových přátel i známých, ale já patřím mezi lidi velmi konzervativní a věřím
především těm, se kterými se znám ještě
před získáním jakékoli funkce.
Říká se, že politika lidi mění. Jak se
po šesti letech v senátu cítíte?
Co se týká fyzické a občas i psychické
stránky, tak to se cítím rozhodně hůře.
Ohledně mé změny ve vztahu k okolí
by možná lépe odpověděli čtenáři. Možná na někoho působím nafoukaně nebo
jsem jej nepozdravila. Důvodem bývá ale
především moje krátkozrakost, rozhodně
mám Dobřany i Dobřaňáky pořád stejně ráda. Politika v Praze uzavírá politiky
do jakéhosi vakua, ale pouze v případě,
že ztrácí kontakt s regionem. To je vidět
v rozdílném přístupu při řešení problémů
v Poslanecké komoře a v Senátu. Senátoři jsou v regionech více, mnozí z nich
se pohybují v komunální politice, ale především jsou starší, tedy politicky „opilovaní“, to se asi stalo za šest let i mně.
Přestanete se rozčilovat nad velkými problémy a začnete se radovat z maličkostí.
Za šest let jste byla přítomna u řady
změn, novel i u tvorby nových zákonů. Který zákon jste s hrdostí zamítla
a který velmi ráda podpořila?
Zákon, který jsem odmítla a proti jehož
schválení velmi bojovala, byl zákon, který zvyšoval příspěvky na pěstounskou
péči a ubíral peníze dětským domovům,
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ZDVOPům a kojeneckým ústavům. Pěstounská péče je vynikající náhradou
rodiny, ale musí být funkční a přístupná.
Ubrat na jedné straně a přidat na službu,
která nemá dostatek lidí, tedy pěstounů,
vedlo pouze k tomu, že děti v těchto zařízeních trpěly nedostatkem finančních
prostředků, a protože pěstounů bylo
málo, byly děti umísťovány stejně v těchto zařízeních, pouze vedení ústavů více
zápasilo s nedostatkem peněz.
Zákon, který jsem např. na jednání
pléna 25. 5. 2016 ráda podpořila jako
zpravodaj na výboru i na plénu, bylo zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních
o 10 % s platností od 1. 8. 2016. Jedná
se o měsíční příspěvek na mobilitu pro
ty, kteří se díky svému fyzickému nebo
psychickému stavu již nemohou o sebe
dobře postarat.
V kterých výborech byste chtěla pracovat, pokud vás znovu zvolí?
V současné době pracuji ve Výboru pro
zdravotnictví a sociální politiku, v Komisi pro rozvoj venkova a jsem první místopředsedkyní senátního klubu ČSSD.
Je to práce dost, a pokud se mi podaří
senátní post obhájit, nechci nic měnit.
Člověk by měl dělat to, o čem se alespoň
domnívá, že tomu nejvíce rozumí.
Které dobřanské zájmy byste hájila,
pokud budete znovu zvolená?
Záleží na tom, jaké zájmy budou Dobřany mít. Určitě bych nabídla pomoc,
jakou nabízím nyní, a to nejen Dobřanům, ale i starostům obcí svého senátního obvodu. Pomoc při osobních setkáních na kraji, na ministerstvech, osobní
dopisy s konkrétní podporou i individuální pomoc občanům.
Život politika je plný záštit, stříhání
pásek, předávání cen, jaké akce vám
nejvíce vyhovují?
Nejvíce mě těší akce, kde se lidé chovají
bezprostředně. Velice ráda jezdím např.
do Merklína do speciální školy. Děti jsou
naprosto bezelstné a přímé a je jim naprosto jedno, jestli přijela nějaká senátorka,
a podle toho se ke mně chovají, Dáša se
řekne mnohem lépe.
Možná je to zvláštní srovnání a ani si
neuvědomujeme, jak podobně se chovají senioři. Jsou už natolik moudří a mají
tolik zkušeností a životního rozhledu, že
je pro ně nějaká politická funkce pouze
věcí přechodnou a z jejich hlediska ne
tak důležitou. Umí již rozeznat skutečné

hodnoty člověka a ty se funkcí neměří.
Proto se na akcích pro děti, handicapované občany a seniory pohybuji nejraději
a je mi jedno, jestli stříhám pásku nebo
rozdávám čokolády.
Pokud budu parafrázovat klasika,
„vším, čím jsem byl, byl jsem rád“. Také
já jsem byla ráda zdravotní sestrou, prodavačkou v našem řeznictví, místostarostkou, radní pro sociální záležitosti PK a jsem ráda i senátorkou. Každá
životní etapa i práce, kterou jsem dělala,
mě obohatila. Jsem za ni osudu vděčná
a věřte, že by mi nikdy nenapadlo, že
usednu do parlamentní lavice v Praze.
Děkuji za důvěru těm, kteří mi věří a kteří mi budou věřit i dále. Bez vás bych
nebyla tam, kde jsem, a je to pro mě velký a těžký závazek.
Čím může senátor pomoci své obci
a co naopak pro svou obec z titulu
senátora dělat nesmí?
Nevím o ničem, co by senátor nemohl
udělat pro svoji obec. Podle přísloví „bližší
košile než kabát“ je samozřejmé, že se
své obci snaží každý pomoci, jak nejvíce
může. Senátor by měl mít „tu košili“ trochu širší, a to vzhledem ke svému regionu.
Konkrétní pomoc není finanční, ale jedná se spíše o jednání na ministerstvech,
kde se „zametají cestičky“, pomoc se získáním dotací, ať už krajských nebo státních apod. Většina senátorů pracuje ještě
v komunální politice a tím vzniká prostor
pro přímý přenos podnětů ze strany obcí
do konkrétních zákonů. To je asi na provázanosti funkce komunální a parlamentní to nejdůležitější. Tím možná částečně
odpovím na Vaši druhou otázku.
Senát Parlamentu České republiky
bude 25. května 2016 schvalovat návrh
zákona o hazardních hrách. Obsahuje kontroverzní paragraf 82 o blokaci nepovolených internetových her,
který je technicky nesmyslný a zavání cenzurou Internetu. Jak a proč
jste hlasovala při schvalování návrhu
tohoto zákona? (Otázky pro paní místostarostku jsme dávali dohromady
před hlasováním v Senátu ČR. Více
o problematice tohoto zákona na webu
www.prichazicenzor.cz)
Osobní názor k návrhu zákona č. 578/0
(dopis studenta a moje odpověď na něj
z 30. 4. 2016 tohoto roku)
Vážená paní senátorko,
ačkoliv jsem student střední školy a politice ani ekonomice moc nerozumím, velice

mne rozhořčil návrh č. 578/0 schválený
poslaneckou sněmovnou dne 13. 4. 2016.
Jelikož tento zákon (konkrétně Hlava II
- Nepovolené internetové hry) není řešení
nelegálního internetového hazardu. A to
z jednoho prostého důvodu, internet je
úžasná věc, kde jde jakýkoliv zákaz obejít
(což znamená, že se jedná o opravdu svobodné médium, a to je pro mě základ svobody). Jak jsem již psal, na internetu lze
vše obejít, takže systém seznamu zakázaných stránek nebude účinný, jelikož
stále se najde způsob jak to obejít. Jsou
dvě možná řešení, první je udělat seznam
povolených internetových stránek (systém
dobře účinný viz KLDR, kde je pár povolených internetových stránek, ale pak už
nemluvíme o internetu). Další možnost je
stále blokovat stránky, díky kterým bude
tento seznam možný obcházet, což bude
za pár měsíců obrovský seznam, kde se
jednoduše ztratí nějaká stránka urážející pana Babiše. Takže oba dva způsoby
jsou nefunkční a je to krok k omezování
svobody. Osobně si myslím, že bude lepší nechat internet dále svobodný i za daň
nelegálního hazardu.
S úctou Martin Haváček
Dobrý den pane Hlaváčku,
můj názor je stejný. Jde tu opět pouze
o peníze a tlak majitelů heren a sázkových kanceláří. Když mi platíme, tak vy
také! Trochu mi to připomíná směrnici
EU z minulého týdne, kdy na základě
boje proti terorismu chtěla EU ilegalizovat
poloautomatické (samonabíjecí) zbraně.
Ministr Chovanec celou směrnici shodil ze
stolu. Zakážeme legálně držené zbraně,
abychom ukázali teroristům, kteří mají
zbraně nelegální, že se nemůžeme bránit.
Nesmysl! Mohu Vás ujistit, že svůj hlas
takto navrženému zákonu nedám.
Přeji Vám hodně úspěchů ve studiu.
D. Terelmešová
Větší problém očekávám 25. 5. 2016
při projednávání zákona o NKÚ, protože
v tomto případě dochází k názorovému
střetu mezi SMO a PS PČR. Vzhledem
k faktu, že nesouhlasím s rozšířením
pravomocí NKÚ v souvislosti s kontrolami prováděnými na obcích, pokud kontrola NKÚ nebude tou nejvyšší a zastřešující a jedinou kontrolou. Nyní dochází
k tomu, že je dotační akce kontrolována
i více než jedním kontrolním orgánem.
Z tohoto důvodu považuji NKÚ za další subjekt, který bude chodit na obce
a zatěžovat kontrolami a zbytečnou byrokracií starosty především malých obcí.
Také pro tento zákon, tak jak přišel
z PS, ruku nezvednu.
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Vzpomínáme
Dne 9. 6. 2016 uplyne
5 let, kdy od nás odešla
maminka a babička,
tchyně, paní

Marie Němečková.
Též uplynulo 29 let, kdy
odešel náš otec, dědeček
a tchán, pan

Dne 20. června uplyne 6 let
od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Petr Purkar.
Děkujeme za tichou
vzpomínku. Rodina.

Dne 9. 6. uplynuly 2 roky,
kdy nás navždy opustil
pan

15. června 2016
si připomeneme dva roky,
kdy nás opustila maminka,
tchýně, babička, sestra
a teta, paní

19. května 2016 uplynuly
2 roky, kdy od nás navždy
odešla naše drahá, paní

Jiřina Formanová.
Marta Tětková.
Stále vzpomínáme.

S láskou vzpomíná rodina.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

V sobotu 28. 5. 2016 uplynul 1 rok ode dne, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, dědeček, tchán a kamarád, pan
František Elsdörfer.
Všem, kdo vzpomínají s námi, děkuje rodina Průchova.

Leonid Němeček.
Vzpomínají dcera
s manželem, syn, vnučka
s manželem, vnuci
a pravnoučata.

Dne 13. června 2016
tomu bude 5 let, co nás
opustil náš milovaný
a předobrý člověk, manžel,
otec, dědeček
a pradědeček, pan

Emil Urbaník.
Vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Dne 23. června 2016
uplyne 5 let,
kdy nás opustil můj bratr

Ota Janeček
výstava obrazů

6. června – 30. září 2016
Jaroslav Hadač.
Vítězslav Ulrich.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuji.
Manželka s celou rodinou
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Stále vzpomínáme
a děkujeme za tichou
vzpomínku.
Blanka Ulrichová s rodinou

kostel sv. Víta, Dobřany
Otevírací doba:

po–čt 9:00–12:15 a 13:00–17:00 | pá 9:00–12:15 a 13:00–16:00
so, ne 13:00–17:00
Výstavu pořádá Městské kulturní středisko Dobřany.

TÉMA MĚSÍCE

80 let českého dobrovolného hasičského sboru v Dobřanech
Před osmdesáti lety, na přelomu června a července roku 1936,
byl v Dobřanech založen český dobrovolný hasičský sbor. Ve
městě v té době již padesát let působil hasičský sbor německý,
ale myšlenka českého hasičstva dozrála až v době zvyšujícího
se národnostního napětí. A tak se 11. července 1936 schází 136
ustavujících členů na zakládající schůzi, která za starostu sboru zvolila pana notáře Dr. Motlíka a náčelníkem (velitelem) sboru se stal štábní rotmistr František Kozma. Činnost sboru však
byla zakrátko přerušena událostmi roku 1938 a druhé světové
války. A tak k opravdovému rozvoji českých dobrovolných hasičů v Dobřanech dochází až po roce 1945.

2016 v odpoledních hodinách na Náměstí T.G.M. v Dobřanech.
K vidění bude velké množství historické i současné hasičské
techniky, v ukázkách se diváci seznámí s historií hasičské činnosti (ukázka hašení koněspřežnou ruční stříkačkou, zásah
s historickým hasičským automobilem atd.), předvedou se mladí hasiči a hasičinu si budou moci vyzkoušet i sami návštěvníci.
Za celý dobřanský dobrovolný hasičský sbor si vás na tyto oslavy 80. výročí založení SDH města Dobřan dovoluji pozvat.

Současná zásahová jednotka SDH Dobřany

Členové sboru s motorovou stříkačkou Smekal – cca 1937

Za SDH města Dobřan
Martin Toman

Za dobu své existence prošel sbor několika obdobími bouřlivého rozvoje, změnil svoje působiště (z hasičské zbrojnice, jež
stála v místech současné čerpací stanice PHM, se přesunul do
svého současného působiště v Tyršově ulici) a měl v užívání
mnoho různých typů požární techniky.
Za těch osmdesát let prošlo sborem několik set členů,
kteří obětovali svůj volný čas
myšlence dobrovolného hasičstva – bližnímu ku pomoci,
vlasti ku ochraně. V průběhu
desetiletí se dobřanský dobrovolný hasičský sbor vyprofiloval v jedno z důležitých
občanských sdružení působících na území města, jehož
jádro zajišťuje výkon jednotky
požární ochrany města Dobřan. Nedílnou součástí sboru
je kolektiv mladých hasičů,
kde se snažíme vychovat si
své nástupce. Právě tyto dvě
oblasti - důraz na kvalitu
jednotky sboru dobrovolných
Mladí hasiči SDH Dobřany – hasičů a práce s mládeží - náš
sbor dlouhodobě charakteri70. léta minulého století
zují. Vždyť například od sedmdesátých let minulého století, kdy jsme pracovat s mládeží započali, prošly jednotlivými kolektivy stovky dobřanských dětí.
K oslavám svého jubilea připravil sbor dobrovolných hasičů
města Dobřan hasičské slavnosti, které se uskuteční 25. června
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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

Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00		 13:00 - 17:00
úterý
7:30 - 11:00		 13:00 - 15:00
středa
7:30 - 12:00		 13:00 - 18:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
pondělí			
úterý, čtvrtek			
středa
9:00 - 11:00

KNIHY PRO DĚTI
SOLARI Gabriella:
Moje první knížka o hudbě
Víš, co je to melodie? Chtěl
by sis udělat vlastní hudební nástroje? Zaposlouchal
ses někdy do hudby, která tě
obklopuje? Slyšel jsi melodie,
které hraje vítr nebo mořské vlny? Tato kniha naučí
nejmenší děti rozeznávat jednoduchým způsobem základní hudební struktury a využít
vlastní hlas i tělo. Zábavnou
formou se naučí hrát na flétnu, klávesy a bicí. Pomocí jednoduchých vysvětlení, vyprávění a zábavných her, které
kniha obsahuje, mohou rozvíjet své schopnosti vyjádřit se
překrásným jazykem, který se
nazývá hudba.

Outdoor
Dobrodružství v přírodě
Napětí, hry a tajné triky.
Tato knížka ti pomůže důkladně naplánovat výpravu do přírody, poskytne řadu užitečných tipů, rad a seznamů věcí,
které s sebou budeš potřebovat. Naučí tě, jak si v přírodě
postavit úkryt, najít si vodu,
potravu a jak bez pomoci
zápalek rozdělat oheň.
Prožij si své velké dobrodružství v přírodě!

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 18:00

není tak dobrá jako Phil
a Maddie. Ty se však naštěstí o Tinu starají a pomáhají jí. Když ovšem dostanou
novou třídní učitelku, slečnu
Veselou, jsou od sebe poprvé
odděleny. Příběh o přátelství,
důvěře a o tom, jak je někdy
těžké být sám sebou, je určen
čtenářkám od sedmi do devíti
let.

patálie cesty kolem zeměkoule, který vás bude bavit od
začátku do konce. Současně
je i příručkou pro přežití pro
ty, kterým v garáži nedočkavě
dřímá auto po dědečkovi!
MIČANOVÁ Daniela:
Žena s dranžírákem
Třicet povídek s jídlem v hlavní roli. Odhalte taje a příběhy
pokrmů prověřených doslova
generacemi. Posnídáte s Fantomem Opery, dopřejete si rajskou
polévku ve společnosti Čachtické paní, poobědváte s rodinou
Addamsonových, povečeříte se
slečnou Marplovou. Čeká vás
humorno
a černohumorno,
detektivno, strašidelno, fantastično, ale především mlsno.
Kuchařku ocení zejména milovníci jídla s příběhem, kteří se
rádi pobaví a potom si připraví
něco dobrého.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HOWELL Daniel: Naboso
50 důvodů, proč zout boty.
Osvoboďte své nohy i život
z těsného sevření: zažijete
pocity štěstí, svobody a splynutí s přírodou. Z nejnovějších
výzkumů totiž vyplývá, že chůze nebo běh naboso pomáhá
nejen našim nohám, ale celému tělu a duši. Choďte naboso, budete šťastní a zdraví!
REID Carmen:
Tří v posteli
Zábavný, citlivý a jemně hořký
příběh ze současnosti o jednom fungujícím mateřství.

WILSON Jacqueline:
Motýlí klub
Ačkoli je Tina trojče, liší se
od svých dvou sester skoro
ve všem - i v tom, že v ničem
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BADDIEL David:
Zkušebna rodičů
Novinka! Rodiče na zkoušku! Nejste spokojeni se svými
rodiči? Vyberte si ty ideální,
nové!
Devítiletý Barry Bennet má
svých rodičů občas plné zuby.
Vlastně má celý seznam věcí,
které mu na rodičích vadí. Že
ho pojmenovali Barry, že mu
nikdy nic nedovolí, že mají
radši jeho mladší sestry, že
jsou chudí a nudní. Kdyby tak
měl jiné rodiče.

VIČAR Michal:
Embéčkem kolem světa
Kniha Embéčkem kolem světa je inspirativním cestopisem zachycujícím s humorem

KULTURA

V pondělí 16. 5. se v podvečerních hodinách konala vernisáž
výstavy Dobřany objektivem Karla Fíny. Výstavu s více než
dvěma sty historických fotografií Dobřan můžete navštívit
až do konce června.

V úterý 17. 5. se v jednacím sále Městského kulturního střediska uskutečnil první Google seminář pod vedením Jakuba Boučka
a Jakuba Urbance. Semináře budou pokračovat v nepravidelných
termínech, sledujte Dobřanské listy nebo web www.kacko.cz.

QUEEN ROCK MONTREAL 1981
16. 6. 2016 v 19:30 hodin / Káčko Dobřany
vstupné:

200 Kč

POUKÁZKA DO KINA JAKO DÁREK
Dárkové poukázky na 2D a 3D filmové projekce v kině
Káčko můžete zakoupit v Městském kulturním středisku
Dobřany na náměstí T.G.M. 5.
Výměnou za tuto poukázku dostanete na pokladně
kina nebo v Městském kulturním středisku Dobřany
vstupenku do sálu zdarma.

120 Kč

150 Kč

2D
kino - div
gresový

adlo - kon

kino - div

sál

UKÁZKA
KOVÁ PO ího výběru

DÁR

avení dle

předst
na filmové

Poukázka

platí pro

sti:
ba platno

Do

vlastn

1 osobu.

adlo - kon

gresový

DÁRKOVÁ

3D

sál

r
P
zopředstave OUKÁZKA

na filmové

v

Poukázka
Doba pla

tnosti:

ní dle vla

stního výb

platí pro

1 osobu.

ěru

Ikonický koncert kapely Queen z Montrealu z roku 1981 je popisovaný jako jeden z nejlepších,
které kdy bylo možné vidět.

vz

or

www.kacko.cz

Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany.
Online rezervace a prodej na www.kacko.cz.
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Dětský klub bude!
V úterý 26. 4. tohoto roku dostala naše Základní škola vyrozumění z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o podpoře projektu Dětský klub ZŠ Dobřany v rámci Operačního programu
Zaměstnanost částkou vyšší než 3 miliony Kč. Žádost o podporu vznikla v říjnu loňského roku z iniciativy zřizovatele školy
a za pomoci Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.
Partnerem v projektu je dobřanský Budulínek,z.s.
Komu bude klub určen? Dětem 1. stupně ZŠ, především ze
3.-5. ročníku. Od září 2016, kdy vznikne, nahradí stávající
odpolední klub. Na zkušenostech s jeho provozem je postaven,
ale nabídka nového klubu je značně rozšířena.
Co bude nabízet? Ve třech odděleních po 15 dětech (!) bude
rodičům zajišťovat péči o jejich děti od 11:30 do 18:00 hodin,
a to dle potřeby rodičů. OP Zaměstnanost sleduje především
zájmy zaměstnaných rodičů a usnadňuje jim schůdnější možnost zapojení se na trhu práce. Řada dobřanských rodičů za
prací dojíždí, některé dny v týdnu mají delší pracovní dobu
a klub jim může takto vyjít vstříc. Nepůjde jen o běžné „hlídání
dětí“, které by k získání podpory bylo stačilo. Stavíme provoz
klubu na rozvíjení dětí formou organizovaných činností v čase
od 14:00 do 16:00 hodin a organizováním různých animací (návštěv filmových představení, knihovny, výtvarnými, hudebními a
dalšími dílnami). Bude také dostatek finančních prostředků na
vybavení klubu (hry, výtvarné potřeby, relaxační pomůcky…).
O provoz klubu se budou starat 3 vychovatelky (v celkovém
úvazku 2,25). Dětem bude zajištěn pitný režim a umožněno
objednání odpolední svačiny v ceně 20 Kč (podobně jako u již
fungujících dopoledních školních svačin). Vzhledem k podpoře
z OP bude od rodičů dětí vybírána úhrada pouze 90 Kč měsíčně
na zajištění pitného režimu.
Zásadní změnou bude přesun klubu v čase po obědě do školní
jídelny. Shromažďovacími místy pro děti klubu budou vybrané
učebny 1. stupně, odkud děti přejdou na oběd do jídelny. Po úklidu stravovací části jídelny, kdy děti budou dle počasí venku (školní hřiště 2. stupně, park, stadion), nebo na 2. stupni školy (mokrá
varianta), se vrátí do jídelny. Stravovací část jídelny, nyní tedy
klubu, bude vybavena mobilními paravány na přerozdělení prostoru, molitanovými kostkami k relaxaci a skříňkami na uložení
šatstva a aktovek. O hlavních prázdninách proběhnou drobné
stavební úpravy a bývalá místnost pro vzduchotechniku bude
přeměněna na sklad pro potřeby klubu a šatnu vychovatelek.

V tomto režimu bude klub fungovat po dva roky podpory, tj.
do 31. 8. 2018. Pokud se vše osvědčí, uvažuje zřizovatel o pokračování klubu, možná i v nových prostorách.
Přidanou hodnotou klubu bude i realizace 3 týdenních příměstských táborů ročně, a to vždy o jarních prázdninách, v červenci a v srpnu. Při jejich organizaci chceme vycházet ze spolupráce s partnerem projektu – spolkem Budulínek, který má
v této činnosti již bohaté zkušenosti.
Víme, že je dobře – zvlášť z citového hlediska, když rodiče mají
čas na své děti. Také víme, že některé děti jsou často – kvůli
zaměstnání rodičů – doma samy či v péči starších sourozenců.
Věříme, že naše nabídka vyjde vstříc potřebám dětí i rodičů.
Ze zjištěného průzkumu byl vcelku malý zájem o provoz klubu
v době od 17:00 do 18:00 hodin. Přesto necháme tuto možnost
k dispozici, je možné, že někdy budou rodiče zapsaných dětí
potřebovat klub třeba jen na dvě podvečerní hodiny, aby si vyřídili nějaké záležitosti na úřadech či jinde.
Za klíčové v tento čas považujeme sestavení kvalitního pracovního týmu klubu a přípravu jeho rozběhu. Prosím držte nám
palce!
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Prosba o pomoc
Vážení rodiče a prarodiče prvostupňových žáků naší Základní
školy,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při zajištění bezpečného příchodu dětí k budově 1. stupně naší školy (Školní 48). Po
dohodě se zřizovatelem školy (městem Dobřany) hledáme zodpovědného dospělého (paní či pána), který by v každý den školní
docházky od 7.15 do 7.45 hod. mohl dohlížet na to, aby se děti
bezpečně dostaly do školní šatny. Byl by vybaven patřičnými
kompetencemi a mohl by zastavovat auta, aby nebylo ohroženo
zdraví či život přecházejících dětí. Za tuto práci by byl i přiměřeně finančně odměněn ze strany Městského úřadu.
Domníváme se, že by to mohla být vhodná služba pro někoho,
kdo stejně své dítě do školy přivádí a chce pomoci i jiným dětem.
Zásadní opatření ke zvýšení bezpečnosti u školy jsou v přípravě,
ale dopravní asistent by byl řešením okamžitým.
Případní zájemci o tuto pomoc se mohou přihlásit u ředitele
školy či zástupkyně pro 1. stupeň. Děkujeme.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Školní jídelna jde s dobou
Koncem dubna poobědval v dobřanské školní jídelně při společné besedě se školáky ze Základní školy plzeňský hokejový
bitkař Ryan Hollweg. Beseda byla předzvěstí gastronomické
akce
Fandíme našim hokejistům na MS v Rusku. Mistrovství světa v hokeji bylo úžasnou příležitostí k přípravě pokrmů typických pro státy, se kterými se postupně naši hokejisté utkali
v základní skupině. Děti tak postupně ochutnaly typickou ruskou polévku lapšu, švédskou houbovou polévku svampsoppa
a norskou plněnou tresku, vše završil kazašský pilaf s bulgurem.
Školní jídelna nezaostala ani při oslavách narozenin Karla IV.
Děti si 700leté narozeniny našeho nejvýznamnějšího panovníka připomněly pokrmem typickým pro období jeho vlády – ragú
z kuřecího masa a ovesnou kaší s medem.
Renáta Černá, vedoucí školní jídelny
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Slet čarodějnic v MŠ Dobřany Stromořadí

Během prázdnin a prvních měsíců nového školního roku
2015/2016 proběhla rozsáhlá revitalizace naší školkové zahrady. Děti však novou zahradu pozorovaly pouze z okna celý
podzim a zimu. Až konečně nastal den 28. 4. 2016, kdy jsme
společně s rodiči a dětmi zahradu slavnostně otevřeli. Otevírání nebylo ledajaké, neslo se v duchu čarodějnic. Pozvání přijal i pan starosta Martin Sobotka, který nejprve krátce popsal,
jaká úskalí revitalizaci provázely (hlavně sucho v letních měsících), a poté popřál všem dětem, aby si novou zahradu užívaly.
Ale hlavním úkolem pana starosty bylo rozluštit tajný kód od
čarodějnické brány, aby pak dostal klíč, kterým mohl bránu
odemknout, a všichni společně jsme poprvé na novou zahradu
mohli vstoupit. Protože pro správné čarodějnice není problém
téměř nic, na nové terase jsme si společně zazpívali čarodějnické písničky, které jsme s dětmi poctivě natrénovaly. Následně se
děti za doprovodu rodičů rozprchly po zahradě, kde byly pro ně
připravené čarodějnické úkoly – běh v sedmimílových botách,
vaření lektvarů, létání na koštěti… Děti za splnění všech úkolů
dostaly plyšovou myš, která se pro mnohé z nich stala mazlíčkem na následující dny. Na závěr čarodějnického otvírání
zahrady si děti s rodiči mohly opéct buřty na novém ohništi.
Bohužel naši zahradu neprovázelo špatné počasí jen při prázdninové revitalizaci, ale i téměř po celou dobu při slavnostním
otevření. Důležité ale je, že nově upravenou zahradu s herními
prvky mohou nyní děti z MŠ Dobřany – Stromořadí plně využívat. A věřte, že si ji společně opravdu užíváme☺.
Za kolektiv učitelek MŠ Dobřany – Stromořadí
Alena Palkosková

Týden s IZS
Oblíbeným námětem dětských her jsou policisté, hasiči
a lékaři. Vnímavé paní učitelky daly hlavy dohromady a domluvily, aby právě tito „hrdinové“ navštívili naši MŠ. Během celého
týdne 9. – 13. 5. 2016 nás v MŠ Dobřany - Stromořadí navštívili policisté, záchranka a hasiči. Celý týden odstartovali v úterý
policisté, kteří děti upozorňovali především na bezpečnost při
přecházení vozovky, na některé značky a semafory. Ve čtvrtek
do školky přijela sanitka se zdravotní sestřičkou, která děti
seznámila s některými úrazy, a poučila je, jak těmto úrazům
předcházet. Poté názorně na dětech ukázala, jak se některé rány
ošetřují. Poslední den nás navštívili páni hasiči, kteří nám představili svoji uniformu, vybavení a vysvětlili dětem, jak se chovat

při požáru. Největší odměnou pro děti ale bylo, když si mohly
prohlédnout a vyzkoušet vybavení aut jednotlivých složek IZS.
Zároveň se během tohoto týdne dozvěděly spousty důležitých
a zajímavých informací.

Chtěly bychom velmi poděkovat všem, kteří v týdnu 9. – 13.
5. naši MŠ navštívili a dětem přiblížili povolání policisty, zdravotníka a hasiče. Díky patří za policisty por. Ing. Janu Koželuhovi a prap. Robertu Vaňkovi, za záchranáře sestřičce Bc. Jitce
Vachtlové a řidiči sanitky Luďku Rupertovi z PN Dobřany, dále
pak panu Ing. Martinu Tomanovi a jeho kolegům, zástupcům
dobrovolných hasičů v Dobřanech.
Za kolektiv učitelek MŠ Dobřany – Stromořadí
Alena Palkosková

SVATOVÍTSKÉ
SLAVNOSTI

NY

DOBŘA

11. června 2016
u kostela sv. Víta
10:30

Chlupáči aneb muzikál
o putování za domovem

muzikál nejen pro děti

náměstí T.G.M.
14:30–15:15 Dance Fitness Dobřany
taneční vystoupení

Dance Fitness

taneční vystoupení žákyň ZŠ Chotěšov

15:30–17:00 Faux Pase Fonet folk-rock|Dobřany
17:30–19:00 Zvlášný škola punk-rock|Kdyně
19:30–21:30 Simply Cover band pop-rock|Plzeň
22:00–23:00 Palice rock|Plzeň

11.–12. června 2016
školní jídelna ZŠ Dobřany
10:00–16:00 Dobřanské pohledy 2016
výstava soutěžních prací

Moderátor akce: Pavel Halla
Pořadatelé: Město Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany
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14. ročník Mezinárodní interpretační soutěže v sólovém
zpěvu – Pro Bohemia Ostrava 2016

13. ročník mezinárodní soutěže mladých interpretů
– Novohradská flétna 2016

(8.–10. 4. 2016 – Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava)

(13. 5. 2016 – Nové Hrady)

K. Vlahačová-Kartáková
Kristýna Málková
Jakub Reiser
Tomáš Duchek

2. místo
2. místo
2. místo

kategorie 0.
kategorie 0.
kategorie II.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického
tance vyhlášené Ministerstvem kultury (23. 3. 2016 – Klatovy)
P. Stupková
Julie Čepická, Anna Bromová, Aneta Vozárová, Klára Weberová, Zuzana Frantová, Natálie Brejchová, Karolína Eichlerová
Diplom za dynamický taneční obraz z lidové inspirace
Nominace na postup do celostátního kola

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(6.–8. 5. 2016 Orlová u Ostravy – komorní hra s převahou
dechových dřevěných nástrojů)
M. Vozárová
Šárka Samcová, Klára Maxová
příčná flétna
2. místo

kat. I. a)

Příprava před soutěžním výkonem a poslední rady rodičů.
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J. Faltýnová
Markéta Regentová		

2. místo

kategorie IV. A
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Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(6.–8. 5. 2016 Plzeň – akordeon)
P. Vacek
Antonín Šneberger		
Šimon Mertl		
Ladislav Bouřil		

1. místo
1. místo
3. místo

kategorie 0.
kategorie IV.
kategorie VII.

16. června 2016 / 18.00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka pí uč. M. Vackové
20. června 2016 / 18.00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka p. uč. J. Rady
21. června 2016 / 17.00 / sál ZUŠ
Absolventský koncert – Filip Brada (zpěv)
22. června 2016 / 18.00 / sál ZUŠ
Absolventský koncert – Natálie Brejchová (klavír), Barbora Skutková
(klavír), Šimon Bukovjan (klavír) a Tomáš Duchek (zpěv)
23. června 2016 / 14.00 / Pečovatelský dům Loudů
Koncert pro Klub důchodců
23. června 2016 / 17.00 / Káčko Dobřany
Bosýma nohama I – 6. roč. – vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ
23. června 2016 / 18.00 / sál ZUŠ
Absolventský koncert – Marie Jana Matějková (klavír),
Martina Novoveská (flétna) a Tomáš Eisenhammer (flétna)
24. června 2016 / 16.00 / Káčko Dobřany
Bosýma nohama II – 6. roč. – vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ
27. června 2016 / 18.00 / sál ZUŠ
Klavírní recitál – Tomáš Hostýnek ze třídy prof. Petra Nováka
28. června 2016 / 18.00 / sál ZUŠ / Koncert vítězů a laureátů
29. června 2016 / 18.00
Závěrečný žákovský koncert
– vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ a P.U.D.U.

Lidová muzika Vozembach rozdávala radost hned na několika
místech naší republiky - v pražském Senátu ve Valdštejnských
zahradách v rámci 2. ročníku Krojovaných slavností (viz foto)
a v Berouně jako součást 17. ročníku Poberounského folklorního
festivalu - Staročeské máje. Muzika hostovala rovněž v malebném Rožmitále pod Třemšínem, kde se konal již 27. ročních festivalu dechových hudeb.

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

11. června / 17.00 / dvůr ZUŠ
Výstava výtvarného oboru ZUŠ

12. června 2016 / 18.00 / kostel sv. Víta, Dobřany
Slavnostní koncert P.U.D.U. – Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů
k 15. výročí založení pěveckého sboru
13. června 2016 / 17.00 / sál ZUŠ
Absolventský koncert – Klára Uhlíková (flétna), Iveta Živná (zpěv),
Anna Leová (klavír), Klára Sobotková (klarinet) a Vojtěch Kordík (dudy)
14. června 2016 / 17.00 / sál ZUŠ
Absolventský koncert – Erika Hessová (flétna), Veronika Dvořáková
(příčná flétna) a Magdalena Cebová (klavír)
15. června 2016 / 17.00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka pí uč. K. Vlahačové-Kartákové
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Jména na fotkách z koncertu a křestu CD keltské skupiny Dé Domhnaigh ze dne 29. 4.:
současní členové - Markéta Tichotová, Lukáš Palkoska, Tomáš Váchal, Dan Mertl, Vendula Ulrychová, Lucie Moravcová, Kristýna
Vápeníková, Magda Cebová, Lukáš Filip, Denisa Vokráčková, Anna Marie Klinkovská, Jiří Němeček.
bývalí členové: Kristýna Šeflová, Bára Smolová, Vláďa Rathouský, Štěpánka Jindrová, Ondra Hodan.
vedoucí - Libuše Telešnuková, Eva Šustrová.

Dobřanské bábinky nezahálí!
Po vystoupení k výročí 50 let založení KD v Dobřanech jsme
vystupovaly 30. 4. na setkání seniorů v Plzni - Šeříkově ul.

S pásmem lidových písní jsme vystoupily za vedení pí Magdy Vozárové a klavírního doprovodu p. řed. ZUŠ J. S. Bacha
Jana Vozára. Další vystoupení bylo pásmo tance se zpěvem pod
názvem Muzikantský bál.

7. 5. se některé členky zapojily do oslav osvobození, konaných v Dobřanech. V plzeňských krojích jim to slušelo tak, že
se s nimi chtěl každý vyfotit.

19. 5. jsme odjely na pozvání partnerských Dobřan do Deštné
v Orl. horách, kde jsme byly ubytovány. Odtud jsme vyjely do
Domova pro seniory “Jitřenka” v Opočně, kde jsme měly jedno taneční vystoupení. Byly jsme překvapeny vřelým přijetím,
radostí a nadšením tamních klientů.

14. 5. - vystoupení v programu akce Senioři baví seniory,
konané v Besedě v Plzni.
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Večer jsme navštívily Dobřany, kde se sešla snad celá vesnice! Bylo to krásné, přátelské přijetí v čele se starostou Dobřan
p. M. Moravcem. Vystoupily jsme s dvěma tanečními pásmy,
dostalo se nám velkých ovací a pak jsme společně za doprovodu
heligonky p. Ing. F. Boučka zpívali a tancovali. Úžasný večer!
Věříme, že jsme splnily jejich očekávání, že se všichni pobavili
stejně jako my a toto setkání prohloubilo přátelství mezi seniorkami z Dobřan z hor i z Dobřan v údolí.
Za „Bábinky“
Marie Paroubková
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Čarodějné hry v Dobřanech

Tak se jmenovala akce, kterou připravili vedoucí a děti pořádající Pionýrské skupiny v Dobřanech na odpoledne 30. dubna
2016 v prostoru bývalých kasáren. Počasí bylo úžasné. Čarodějnice u startu rozdávala startovní kartičky a pionýrské tašky,
aby si bylo kam schovávat získané odměny. Čarodějnice malé
i velké, kam se podíváš, ale hlavně zhruba sto dětí v doprovodu
dospělých si prošlo od startu do cíle 7 stanovišť. Na nich si děti
mohly vyzkoušet slalom na koštěti mezi špalky, hod kroužky na
klobouk staré čarodějnice, hod šiškami do čarovného koše, slalom na koloběžce, chytání jedovatých pavouků na prut, házení
koštětem do čarovného kruhu a hod šipkami do terče s netopýrem, sovou, koštětem a pavoukem. V cíli si pak mohly zejména menší děti za pomoci rodičů vyrobit podložku pod hrneček,
zdobenou sáčky od čajů a zapečenou do fólie. Na každém stanovišti je čekala nějaká odměna, připraveno bylo i občerstvení,
a jak bylo vidět, všem se akce líbila. A na závěr bylo možné před
klubovnou zahrádkářů, kteří s pionýry na akci spolupracují, si
opéct buřtíka. Myslíme si, že se akce povedla, alespoň to tak
podle slov a výrazů obličejů dětí vypadalo.
Poděkování za hezkou akci patří vedoucím, maminkám, které přišly na pomoc, ale i dětem z oddílu Delfíni, zahrádkářům,
městu Dobřany, které akci podpořilo finančně a pomohlo s její
propagací.
Pionýrská skupina – Libuše Nejedlá

Po stopách Karla IV.
14. 5. to bylo přesně 700 let, co se narodil Karel IV. Nesmazatelně se zapsal do dějin české země. Ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem a městem Dobřany jsme se rozhodli výročí důstojně připomenout, proto jsme připravili zábavnou hru
po našem městě. Děti i rodiče měli možnost si zasoutěžit a na
vybraných místech i připomenout nejvýznamnější stavby, které
Karel IV. nechal postavit.
Prvním stanovištěm byl starý most, kde bylo úkolem přenášet
vajíčka na lžíci. Soutěžící se dozvěděli zajímavosti ze života Karla IV. a podrobnosti o jeho díle, kterým je Karlův most.
Dalším stanovištěm byla Základní škola 2. stupeň, kde byly
prověřeny znalosti účastníků, kteří naopak získali informace
o Karlově univerzitě.
Třetí stanoviště se nacházelo v parku pod nádražím, kde se
po absolvování překážkové dráhy dozvěděli zajímavé informace
o Karlštejně.
Na čtvrtém stanovišti u skautské klubovny se soutěžící dověděli informace o královských korunovačních klenotech a vyrobili
si papírovou korunu, se kterou došli na poslední zastavení u kostela sv. Mikuláše. Tady si z malých kostiček postavili katedrálu
a opět se dověděli nějaké zajímavosti o samotné stavbě.
Pak už na soutěžící čekala malá odměna a možnost vyfotit se
v královském plášti s korunou.
Šíša

Květinový den
Už dvacet let pomáhají žluté kvítky měsíčku lékařského v boji s rakovinou. Dobřanští
skauti se celorepublikové charitativní akce
zúčastňují již 15 let.
Jsme velmi rádi, že stále ochotně pomáháte
druhým lidem. Zakoupením kytičky přispíváte
na zlepšení kvality života onkologicky nemocných, nádorovou prevenci a podporu onkologického výzkumu.
V letošním roce jste přispěli částkou 11 063 Kč. Děkujeme.
Šíša
Děkujeme touto cestou paní JANĚ ŠINDELÁŘOVÉ, která
nám během ročního kurzu keramiky pro dospělé věnovala
svůj volný čas, své poznatky a naučila nás, že tvoření keramiky je radost, zábava a obrovský relax. Jano, díky, těšíme
se po prázdninách!
Tvoji „odrostlí“ žáčci

strana 17

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Férový fotbal s Klubem Echo

Co se děje v Plusu

Klub Echo pro děti a mládež se již potřetí zapojil do projektu
Fotbal pro rozvoj, který je založený na principu fair play, rovnosti a týmové spolupráce. V rámci tohoto projektu se 11. května
2016 v Dobřanech uskutečnil fotbalový workshop pro veřejnost
vedený dobrovolnicí z keňské organizace MYSA (Mathare Youth
Sport Association). Stejně jako v loňském roce si účastníci mohli vyzkoušet speciální F3 fotbal a další zajímavé aktivity. Projekt
jako každoročně vyvrcholí turnajovými dny, které proběhnou
v různých městech ČR. V Plzni se turnaj uskuteční v sobotu
2. 7. 2016. Do turnaje se můžete zapojit i vy, stačí dát dohromady tým a vyrazit. Více info naleznete na stránkách www.fotbalprorozvoj.org
Kromě fotbalu žijeme v Klubu i dalšími věcmi. Mimo tradičních aktivit, které zařazujeme do programu každoročně, jako
je výtvarná dílna ke Dni matek, jsme například testovali preventivní hru Krimigame, kterou vytvořili naši kolegové z plzeňského Klubu Atom. Hra je zaměřená na čtyři tematické okruhy
jako je kriminalita, volný čas, zdraví a instituce. Kromě mnoha
informací se hráči dozvědí především více sami o sobě a ujasní
si postoje a názory. Hru máme prozatím stále zapůjčenou, tak
si s námi přijďte zahrát! Kdy? Mrkněte na naši otvírací dobu,
kterou jsme trochu upravili, v pondělí tak mohou být „malí“
i „velcí“ na Klubu společně.
O dalších aktivitách Klubu Echo zřizovaném Diakonií Západ
se můžete dozvědět více třeba na facebooku KLUB ECHO pro
děti a mládež nebo na stránkách www.diakoniezapad.cz
Klub Echo je spolufinancován z finančních prostředků města
Dobřany.

Plus pro lidi v krizové situaci je jednou ze služeb Diakonie
působící v Dobřanech. Od měsíce května jsme rozšířili konzultační hodiny. Nově jsou konzultační hodiny každé úterý od
13:00 - 17:30 a ke službě byla také registrována terénní forma
pomoci, v rámci které může krizový intervent za klientem za
určitých podmínek dojet. V uplynulých dnech jsme se v rámci
Plusu zaměřili především na oslovování potenciálních klientů
a vyšli jsme z naší konzultační místnosti blíže lidem, kteří nás
potřebují. Zúčastnili jsme se dvou setkání s obyvateli domů
s pečovatelskou službou, kde působí naše kolegyně z Jubilaty.
V rámci setkání jsme obecně představili služby Plusu, ale měli
jsme také možnost osobně si popovídat se seniory a více jim tak
krizovou pomoc přiblížit, jelikož senioři jsou jednou z cílových
skupin, která pomoc často potřebuje, ale obtížně se k pomoci
dostává. V současné době je rozjednána možnost spolupráce se
Středním odborným učilištěm ve Stodu, kde bychom mohli právě některé z konzultačních hodin Plusu věnovat pro studenty
tohoto učiliště.
Služba Plus pro lidi v krizové situaci je finančně podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX
Foundations.
Více informací naleznete na webových stránkách www.diakoniezapad.cz nebo na facebooku Plus pro lidi v krizové situaci.
Pro osobní kontakt se můžete obracet na telefonní číslo 734 796
427 nebo na e-mail: plus.dobrany@diakonie.cz.
Markéta Tomanová, DiS

6 – 10 let

11 – 15 let

Terén 6 – 20 let

pondělí

13:30 – 17:00

13:30 – 17:00

17:00 – 19:00

úterý

12:00 – 14:00

14:00 – 17:00

středa

12:00 – 14:00

14:00 – 17:00

čtvrtek

13:00 – 17:00

Za Klub Echo pro děti a mládež Bc. Barbora Vladyková
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Rybáři
Začátkem dubna již začaly ryby být aktivnější, i mně se podařilo ulovit dva mírové kapry 46 a 43 cm. Po dešti jsem si nasbíral žížaly a těšil se na noční lovy. Ale všechno se zvrtlo. Znovu
se ozvala noha a od 21. dubna jsem 14 dní strávil v nemocnici
a další dni pak doma. O rybách jsem si mohl nechat jen zdát
anebo vyprávět. Davídek a Kubík se mi pochlubili, že ulovili
nějaké kapry, a dokonce už i úhoře.
S dětským kroužkem jsme byli asi třikrát na Dolní Kotynce,
ale ryby tam moc nebraly. Až potom mi volal David do nemocnice, že se jim podařilo a že si děti konečně zachytaly.
Proběhly jarní výlovy, 2. 4. se lovila Horní Kotynka, tam jsem
se ještě zúčastnil. Slovila se krásná násada kapra, převažovala
velikost mezi 30-40 cm. Ta by do podzimu měla dorůst přes
požadovaných 40 cm. Dolní Kotynka se lovila 30. 4. Část větších ryb byla vysazena do řeky, zbytek byl rozdělen do rybníků.
Před výlovem se 23. 4. konaly na Dolní Kotynce rybářské závody pro dospělé. Nejlépe se umístili:
1. Ervín Krejza		
956 cm
2. Petr Martínek
803 cm
3. Radek Žiška		
763 cm
Podle umístění si mohli úspěšní závodníci vybrat z mnoha
hodnotných cen, které věnovali naši sponzoři, jimž touto cestou
vřele děkujeme.
V neděli 29. 5. se tradičně zúčastníme akce, konané MěKS
v rámci oslav Dne dětí. Následně pak v sobotu 4. 6. uspořádáme na Dolní Kotynce od 8:00 dětské rybářské závody. Zúčastnit
se mohou i nečlenové ČRS. Vstupné zdarma, závodníci dostanou malé občerstvení a dle umístění i pěkné ceny.
Vladislav Šefl
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Červen je měsícem růží, královen všech květin, neboť v tomto
období nejvíce a nejlépe kvetou. Kromě krásy květů má růže také
léčivé účinky, na které se v posledních letech téměř zapomnělo.
Již ve starověku si léčivých účinků růží cenili i ti nejslavnější lékaři, jakými byli Hippokratés, Galénos a další. K léčebným účelům
byly využívány nejen květy, ale také listy, kořen, šípky a semena. Ještě za Napoleonových dob vojenští chirurgové a lékaři léky
z růže používali. Květy růží obsahují i plno vitamínů, jsou jedlé
a lze je přidávat do pokrmů nejen jako ozdobu. Mezi nejléčivější patří růže stolistá neboli stolístka. Tato růže byla v minulém
století pěstována téměř v každé zahrádce. Mezi další léčivé růže
patří dnes již vzácná růže galská lékárnická – byla pěstována pro
vonný olej a léčivé účinky ve většině klášterních zahrad od 13. do
18. století. I v naší přírodě roste dost botanických růží podobných
růži šípkové, z nichž kromě šípků můžeme k léčení použít také
jejich květy. Léčivý je nejen čaj a olej z květů růže, ale bylo zjištěno, že čichání k růžím zlepšovalo nervový stav a dokonce mírnilo potíže nemocných sennou rýmou. Pro vydatnost květů růží je
musíme alespoň jednou týdně pořádně zalít, ani na přihnojování
plným hnojivem nesmíme zapomenout. Správným řezem odkvétajících růží podpoříme vytvoření nového silného výhonu.
Ibišky u nás patří mezi běžně pěstované pokojové rostliny
s nádhernými květy. Málokdo ale ví, že jsou léčivé a lze z nich
vařit exotický čaj. Čaj „karkade“ je připravován ze sušených
okvětních, případně kališních lístků ibišku súdánského, který je znám pod mnoha lidovými názvy, například súdánská
růže, okra, Šaronova růže či rudý šťovík. Čaj vyniká lahodnou,
nakyslou chutí a schopností spolehlivě zahnat žízeň v horkém
a dusném počasí. Ibiškový „čaj“ můžeme koupit sypaný i v sáčcích, často bývá součástí různých čajových směsí.
Pampeliška /zvaná též smetánka lékařská/ - pro někoho
nezničitelný nepřítel v nakrátko střiženém trávníku, pro jiného
zase léčivá rostlina. Pro léčebné účely se z pampelišek zužitkovává téměř vše – od kořenů, přes listy po „pampeliškové mléko“.
Látky, které obsahuje, slouží například pro povzbuzení chuti
k jídlu a trávení /zvyšují produkci žaludečních šťáv/ při léčbě
žloutenky, zácpy, revmatismu, zánětů, podporují činnost jater
a žlučníku, mají močopudné účinky a jsou vhodné jako prevence proti rakovině a dalším zdravotním obtížím. Pampeliškové
mléko používáme též k léčbě bradavic. Populární je i pampeliškový „med“ připravený z květů, mladé čerstvé listy použijeme v kuchyni do salátu, který můžeme připravit ze samotných
listů, nebo je přidáme do zeleninového salátu, kterému dodají
jemně nahořklou chuť i mnoho zdraví prospěšných látek.
Pro červen je typická také sklizeň jahod. Jsou to zvláště velkoplodé, jednou plodící odrůdy jahodníku, které vysazujeme buď
v jednořádcích, nebo dvouřádcích. Pamatujme, že nejkvalitnější
/největší/ plody sklízíme z mladých jahodovývh porostů. Proto
nenecháváme výsadbu na záhonu více než dva roky. Pro zahrádkáře je také vhodná odrůda „Lidka“- stáleplodící /remontatní/,
odolná proti napadení plísní šedou. Jahodník měsíční „Rujana“
můžeme sklízet po celou dobu vegetace – ovšem pro zajištění
kvalitních plodů a dobrých výnosů je třeba výsadbu obměňovat
po dvou letech.
Stromy a keře přihnojujeme rychle působícími hnojivy. Osvědčuje se závlaha vodou s rozpuštěnými hnojivy /kristalon, NPK,
apod/. Naplno začínají dozrávat třešně, angrešt, koncem měsíce pak rané odrůdy černého, červeného a bílého rybízu a první maliny. Sklízíme je co nejšetrněji, zvláště plody pro přímý
konzum. Do začátku kvetení révu vinnou obvykle jednou ošetřujeme proti houbovým chorobám /padlí révové a plíseň révo-

vá/. Postřik fungicidy neaplikujeme v době kvetení, abychom
neomezili zdárné opylení. Základem kvalitní ochrany proti padlí
jsou dobře provedené „zelené práce“, tzn. vylamování zálistků
a u odrůd s hustým olistěním odstranění 1 až 2 listů v zóně
hroznů. Při objevení prvních příznaků padlí révového /oidium
nebo moučnatka/ je nutná okamžitá ochrana systémovými fungicidy /Acrobat, Champion, Bayleton/. Ovocné stromy podle
průběhu počasí stříkáme proti strupovitosti jabloní /Novozir,
Dithane, Discus/. Proti padlí angreštovému stříkáme Bayleton,
proti mšicím Pirimor nebo Mospilan.
V červnu je již úroda ze zahrádky bohatší. Sklízíme ranou
karotku, petržel s natí, cibuli zelenačku, ředkvičky, jarní salát,
kedlubny, kopr, hrášek, rané brambory. Zavlažujeme, okopáváme, mulčujeme, plejeme, přihnojujeme – tak nějak lze shrnout nejběžnější červnové činnosti na záhonech se zeleninou.
Pokud nám počasí nedovolilo dříve, můžeme ještě na začátku
června vysázet předpěstovanou sadbu teplomilné zeleniny, jako
jsou rajčata, papriky či dýně. Je to také poslední možný termín
pro přímý výsev okurek nakládaček, jestliže byly klíčící rostliny poškozené pozdními jarními mrazíky. Keříčková rajčata
lze vysadit i v červnu - tvoří samostatnou, poměrně rozsáhlou
skupinu odrůd, které se liší i způsobem pěstování, než je tomu
u odrůd tyčkových. Keříčková rajčata nepotřebují oporu, takže
je nemusíme vyvazovat, ale ani vyštipovat. Mezi zahrádkářsky
vhodné odrůdy patří například Darinka, Denár, Pavlína, či Venus. Po sklizených zeleninových kulturách by mělo následovat
mělké zpracování záhonů a okamžité osetí nebo osázení například červenou řepou, karotkou, letním hlávkovým salátem,
čínským zelím apod. Pro druhou sklizeň můžeme vysévat fazol.
Podle potřeby zavlažujeme odstátou vodou a přihnojujeme některým kompletním hnojivem /Kristalon start/.
Mnoho radosti z vlastní sklizně a teplé léto na zahrádce přeje
Český zahrádkářský svaz.

MYS LI V E C K Ý S VAZ E K D O B ŘANY
pořádá

MYSLIVECKÝ
DEN
pro děti a veřejnost
17. června 2016 od 8.00 hodin
Program:
- procházka naučnou stezkou s odborným výkladem
- ukázky výcviku loveckých psů
- ukázka myslivecké výstroje a výzbroje
- ukázka výcviků dravců – dravých ptáků
-	soutěže v poznávání lesních porostů (pomocí zalaminovaných obrázků)
- ukázka dokrmování lesní zvěře
- ukázka umění mysliveckých trubačů
-	soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky na terč
(striktně řízené a koordinované odborníky)
- ukázka živé lesní zvěře
-	občerstvení pro děti - pití, oplatka (možnost opečení párku na ohni)

Místo konání: Dobřany – Vysoká, myslivecká chata „Diana“
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Mladší přípravka Dobřan, posílená kamarády hrající za Vstiš,
se 30. 4. zúčastnila turnaje Touškováček. V pěkném a příjemném
prostředí TJ Města Touškova obsadila 3. místo.
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SP OL E K

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Brána Kláštera
ChRWČãRYRSV

Tato akce je finančně podpořena z dotačního programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých
aktivit pro rok 2016, dále je podpořena z Grantového dotačního programu obce Chotěšov a mediálně podpořena Českým rozhlasem Plzeň.
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Fotbalové přípravky TJ Dobřany se v sobotu 21. 5. zúčastnily
turnaje v Blovicích. Starší přípravka skončila na skvělém druhém
místě za domácím mužstvem Blovic.

SPORT

Velká cena Dobřan
O uplynulém víkendu se u nás v Dobřanech na Šlovickém
vrchu rozjel naplno pětidílný seriál závodů pod názvem Oneal
Dual cup a Cycology fourcross cup.
V sobotu byl na programu dual slalom. Oproti loňsku přibylo na trati pár změn. Trať tak nabrala na obtížnosti, technice
a hlavně se stala daleko rychlejší než předešlý rok. Už v tréninku bylo vidět na některých jezdcích, že jim dráha dělá velké
problémy. Nebylo vůbec jednoduché dojet do cíle bez chyb. Bylo
mnoho pádů, naštěstí bez větších zranění, takže zdravotníci
neměli moc práce.
Do závodu se přihlásilo 38 jezdců v kategorii Expert a 21
v kategorii Open. Pro upřesnění v kategorii Open startují jezdci
s licencí. Celkem tedy skoro 60 jezdců. Kvalifikaci v kategorii
expert vyhrál Dan Voráček ze Sulkova. V kategorii Open to byla
trochu jiná podívaná v podání prvních tří jezdců. Tito jezdci
totiž byli o dvě až tři vteřiny rychlejší než zbytek startovního
pole. Třetí v kvalifikaci byl Ondra Štěpánek, druhý Tomáš Slavík, oba z Jablonce nad Nisou, a první domácí Tomáš Brožík.
Vypadá to, že si postavil trať doslova na míru☺
V tu dobu už byla na kopci v Dobřanech slušná divácká kulisa a na dalším programu byl dětský závod. Do úplně nejmladší
kategorie odrážedel bylo přihlášeno pět dětí, do starší kategorie
do 8 let se přihlásilo také pět dětí. Děti ukázaly, co v nich je,
a doufejme, že je do budoucna tento sport osloví a budou se mu
věnovat. Každý z účastníků dostal několik zajímavých a užitečných cen, které se jim budou hodit právě na cyklistiku.
Po skončení závodu dětí byl na programu hlavní závod. Začneme kategorií Expert, kde startovali tři domácí jezdci. Kdyby
Matěj Fejfar nepokazil kvalifikaci, mohli být i čtyři, ale na kdyby
se nehraje. Nicméně Václav Rott a Dominik Vít se horských kol
rozhodně nebojí a ukázali, že je jim jedno, jestli mají pod sebou
motorku nebo kolo, a v závodě za sebou nechali několik soupeřů. Další domácí jezdec Michal Brožík vyměnil kopačky za kolo
a vyplatilo se. S každou jízdou byl jistější, rychlejší a zaslouženě
si vybojoval první místo v závodě!
V kategorii Open se Tomáš Brožík celkem hladce probojoval
až do semifinále, ve kterém jednou zaváhal s Jardou Faistaverem. Svým fanouškům tak způsobil málem infarkt. Musel tedy
chybu napravit, což se mu povedlo, a vybojoval si tak finále s
mistrem světa Tomášem Slavíkem. Hnán domácím publikem
jel, jak nejlépe uměl, ale na svého soupeře nestačil. Tomáš
Slavík tak zvítězil před Tomášem Brožíkem.
V neděli byl na programu fourcross, tedy závod ve čtyřech,
který byl zároveň nominačním závodem na mistrovství světa.
Fourcrossová trať je větší ve všech směrech. Je delší, aby se dala
napravit chyba. Je širší, aby se na ni vešli čtyři jezdci najednou.
Má větší zatáčky, aby se v nich dalo lépe předjíždět. Má velké
skoky, aby byla atraktivnější pro diváky a těžší pro jezdce.
Kvalifikaci v kategorii Expert vyhrál Michal Brožík, který jako
jediný z kategorie skočil oba největší skoky. V samotném závodě
nenašel Michal přemožitele a zaslouženě zvítězil. Ve finále ho
ještě doplnil domácí Matěj Fejfar, který si tak spravil chuť ze
soboty, a to rovnou druhým místem. Dominik Vít skončil na
pěkném 8. místě. V kategorii Open jsme měli želízko v ohni
v podobě Tomáše Brožíka, který v kvalifikaci zajel třetí nejrychlejší čas se ztrátou půl vteřiny na prvního Ondru Štěpánka,
druhý byl Tomáš Slavík. V závodě se našemu domácímu jezdci
už tolik nedařilo, když se mu nepovedlo semifinále a pak ani
malé finále. Takže to stačilo nakonec sedmé místo. Závod vyhrál
suverénně Tomáš Slavík před Ondrou Karkoškou z Ostravy
a Jardou Faistaverem ze Semil.

Diváci určitě viděli zajímavou podívanou a věřím, že za rok
přijdou zase. A ti, kteří nepřišli, doufám, že si příště tuto podívanou nenechají ujít.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na této akci, členům
oddílu fourcrossu, Hec clubu, restauraci Cinema Bowling, holkám z taneční skupiny K&F, Tělovýchovné jednotě Dobřany,
technickým službám a hlavně městu, které tuto akci podpořilo
z grantového dotačního titulu.
TJ Dobřany - oddíl fourcrossu
foto: Jakub Urbanec

Malé finále kategorie Open

Tomáš Brožík s teamovým kolegovou Hynkem Strouhou
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Šneci soupeří s ČR
Vedení oddílu: Petr Chvojka, Václav Šlehofer, Michal Pokorný, Miroslav Vísner, čestný
prezident klubu: Josef Hájek
Realizační tým TJ Snack Dobřany:
Trenéři: Václav Šlehofer (1. NHBL muži, extraliga SD, st. žáci), Jan Matoušek (extraliga
SD + 1. NHBL muži), Petr Úbl (starší žáci + přípravka), Jan
Marek (trenér brankářů), Pavel Smola (vedoucí klubu a B-týmu),
Bohuslav Havránek (věrný patriot klubu)
Muži se v 2. nejvyšší soutěži v ČR umístili na konečném
6. místě v konkurenci 20 týmů. Po zkl. části jsme ve dvacetičlenném pelotonu obsadili parádní 4. příčku. Poté následovaly
vyřazovací boje. V osmifinále nás čekala Mladá Boleslav, přičemž
notně posílený tým z města automobilů náš celek řádně potrápil
a prověřil. Po první prohře 1:3 na půdě soupeře jsme museli
nepříznivou zápasovou sérii otočit v Dobřanech. Na domácím
hřišti jsme vše baště hokejbalu oplatili a drtivými výhrami 6:2
a 11:2 postoupili mezi osmičku nejlepších. Ve čtvrtfinále nás
čekaly Teplice. To je tým poskládaný z extraligových hráčů Ústí
n. L., Mostu či pražského Kova. Náš mančaft prohrál úvodní
duel v Teplicích vysoko 1:6 a série zápasů se stěhovala opět do
Dobřan. V 2. utkání jsme silného protivníka porazili 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav na 1:1 na utkání. Rozhodoval tedy třetí
duel opět v Dobřanech a v něm jsme smolně svému sokovi podlehli 1:2. O tom, že posílené Teplice byly silný soupeř, dokazuje
fakt, že nyní jsou ve finále s Rakovníkem a bojují o extraligu.
Možná pro nás taková malá útěcha… I tak je to škoda, poněvadž chyběl „malinký“ krůček. Ale ve sportu vítězí pouze jeden…
Sezóna tedy mužům skončila a troufáme si říct, že úspěchem.
Myslím si totiž, že vzhledem k soupeřům z daleko větších měst
a pochopitelně s daleko většími možnostmi 6. příčka z 20 týmů
není pro náš klub a naše město špatná vizitka. Navíc se dá říci,
že vyjma pár starších hráčů jsme z drtivé většiny nastupovali
s dorostenci. To však není výmluva, nýbrž záměr!!! Mladí hráči
tak v součtu s dorosteneckou extraligou odehrají v sezóně včetně př. zápasů či turnajů až 80 zápasů. To je bezpochyby slušná
porce, která se prostě někde musí projevit… Touto naplánovanou cestou jdeme již několik let, dá se říct, že od sestupu z extraligy. Věříme, že mladý kádr nabere co možná nejvíce zkušeností a v budoucnu to třeba zúročíme. To ale předbíhám…
Dorost postoupil v extralize (nejvyšší soutěž v ČR) přes Ústí
nad Labem ze semifinále famózním způsobem 3:0 na zápasy
(3:2, 7:2 a 9:0), když se pozvolna doma rozjížděl, aby v Ústí
nad Labem ve třetím utkání domácí deklasoval vysokou výhrou
9:0…., a nyní vede s Pardubicemi ve finále 2:0 na zápasy (7:0,
6:3). Chybí tedy krůček ….
Žáci ovládli skupinu Jih,když ve finále dvakrát porazili Blatnou (6:4 a 4:3), a nyní vyráží za nejlepšími týmy v ČR do Příbrami, kde odehrají republikové finále. Deset top týmů bude rozděleno do dvou zkl. skupin, poté následují zápasy semifinále,
finále a o konečná umístění….
Podrobnější informace k naší mládeži přineseme v příštím
vydání DL.
B-tým mužů zvítězil v Krajské lize Západ a v příští sezóně by
měl postoupit o patro výš. Zde jsme se soustředili na to, aby
hráli kluci, kteří se doposud tolik neprosadili v dorostu, nebo
prostě dorostenci kvůli popasování s mužskou kategorií, ale
také starší pardálové. Rezerva tak zasluhuje pochvalu za celou
sezónu, ačkoliv postup nebyl prvotním cílem. Jak píšu, spíše
tzv. obehrávat kluky, kteří nejsou tolik zápasově vytížení, to byl
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úkol číslo 1. Béčko není a nebude samostatný subjekt, bude
vždycky sloužit Á týmu, tak to máme vytyčené, a tak to bude
pokračovat i dál. Přece jen se jedná o záložní tým, a hierarchie
v klubu je tudíž jasná.
Konečná tabulka Krajské ligy - Západ
1.

Snack Dobřany B

24

17

1

1

5

195:88

54

2.

Horní Bříza B

24

15

0

3

6

139:94

48

3.

Taurus Plzeň

24

14

1

1

8

119:113

45

4.

Cannibals Č. Bříza

24

13

2

0

9

122:95

43

5.

Plzeň-Litice

24

9

2

1

12

90:97

32

6.

Chvojkovice Brod

24

6

0

1

17

78:148

19

7.

Černíkovice

24

3

1

0

20

58:166

11

Tréninky žáků a nejmladších Šnečků jsou každé úterý a čtvrtek od 16.15 h., máš-li chuť sportovat v bezva partě a prostředí, neváhej!!! Zejména ročníky 2005-6-7 rádi uvítáme. Muži
a dorost se připravují pondělky, středy a pátky. Čtvrtky využívá
B-tým mužů. Tady platí srazy na 17.30 h. Více informací – nábory, zápasy atd. najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz.
Václav Šlehofer – TJ Snack Dobřany

„B“ tým

Dorost v Ústí nad Labem

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Mistrovství ČR seniorů v badmintonu

Žáci v Blatné

Starší dorost mistrem ČR

Město Dobřany se 7. května tohoto roku již podruhé stalo
dějištěm konání jednoho z vrcholných celostátních turnajů
v badmintonu – Mistrovství České republiky seniorů. Turnaj se
konal v krásném prostředí dobřanských tenisových hal, kde na
osmi badmintonových kurtech po celý den bojovalo o titul mistra ČR celkem 116 sportovců v řadě věkových kategorií. Záštitu
nad turnajem převzal starosta města Dobřan Martin Sobotka,
který byl přítomen jak při zahájení turnaje, tak i při předávání
cen jednotlivým medailistům.
Když se řekne senior, obvykle se v této souvislosti vybaví šourající se důchodce neschopný rychlejšího pohybu. Tato představa však nemá nic společného s hráči, kteří se v sobotu sešli na
badmintonových hřištích v areálu Tenisové haly v Dobřanech.
V badmintonu je seniorem každý, komu už bylo 35 let, a v tomto věku jsou hráči pořád ještě na vrcholu svých sportovních
sil. Zejména v této věkové kategorii jsme mohli vidět opravdu
špičkové sportovní výkony. Úctu si však zaslouží zejména hráči,
kteří svůj milovaný sport provozují ještě ve věku dvojnásobně
přesahujícím věk nejmladších seniorů. Mezi ně patří například sedmdesátiletá Květa Dušková z Plzně - Bílé Hory, která
startovala v nejstarší seniorské kategorii. Mezi startujícími byli
zastoupeni i hráči z Chlumčan - v kategorii smíšených dvojic
nad 55 let Jiří Vaněček a Eva Drábková.
Máme-li tento turnaj hodnotit, není důležité vyjmenovávat
vítěze jednotlivých kategorií – to je ostatně dohledatelné na
internetu. Vítězstvím je samotná účast sportovců, kteří se turnaje zúčastnili bez ohledu na datum svého narození. Organizátoři i samotní hráči vyjádřili naprostou spokojenost s průběhem
turnaje, s kvalitou zázemí i poskytovaných služeb. Současně
vyjádřili přání, aby příští mistrovství proběhlo opět v Dobřanech. A to je vizitka, která se cení.
Vladimír Tomášek

V neděli 29. 5. se náš starší dorost stal v Pardubicích mistrem ČR.
Nejlepším brankářem byl vyhodnocen náš Marek Hájek, nejužitečnějším hráčem Václav Šlehofer, vítězem kanadského
bodování Václav Šlehofer, nejlepším střelcem extraligy
Václav Šlehofer a nejlepším nahrávačem Václav Šlehofer.
Podrobnější info v příštím vydání DL.
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Přátelský badmintonový turnaj
v Dobřanech
V sobotu 14. 5. 2016 uspořádal oddíl badmintonu TJ Dobřany poslední turnaj před letními prázdninami pro děti i dospělé
ve sportovní hale pod nádražím v Dobřanech.
V dopoledním turnaji se utkalo 9 dvojic. Většinou hrála dvojice ve složení rodič a dítě. Hrálo se na 4 hřištích na dva zápasy do 21 bodů. Bojovalo se o každý míček. Na odpočinek mezi
zápasy nezbývalo moc času.☺ Při turnaji byla vidět vzájemná
podpora dětí a dospělých. Děti učily své rodiče pravidlům badmintonu, ukázaly své herní dovednosti a rodiče zase mohli být
součástí sportovních pocitů svých ratolestí při zápase.
Nejlépe se turnaj vydařil Míše Čechové s maminkou Mirkou
a v mladší kategorii Davidu Fonhauserovi s maminkou Markétou. Po polední pauze probíhaly turnaje dvouher dětí s jedním
zápasem do 15 bodů a čtyřher dospělých s jedním zápasem do
21 bodů. První místo ve dvouhře dětí vybojoval David Fonhauser, 2. místo Honzík Mašát a na krásném třetím místě skončila
Klárka Sedláčková. I děti na nemedailových pozicích si odnesly
diplomy a krásné ceny. A dospělí? Radovali se z každého dobře zahraného míčku, povzbuzovali svého spoluhráče a za svoje
výkony si odnesli kromě věcných cen i dobrý pocit ze hry.
Všem moc gratulujeme!!! Děkujeme za účast, rodičům za
pomoc s občerstvením a budeme se těšit na dalším turnaji.
Za oddíl badmintonu TJ Dobřany
Martina Ratajová
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Amatér cup 2016

V sobotu 30. dubna se na hřištích ve sportovním areálu
„Džungle“ konal již XI. ročník nejstaršího pétanquového turnaje
v Dobřanech „Amatér cup“. O turnaj byl mimořádný zájem a byl
plně obsazen. Tradičně dorazili hráči a hráčky z Klatov, Oseku a Zavlekova. Zahrát si přišli i někteří rodiče se svými dětmi
a rozhodně nebyli jen do počtu. Při rozlosování do základních
skupin se sešli ve skupině A, kterou lze nazvat skupinou smrti,
tři favorité, Khás -Kopejsko, Harant - Duban a Rieckel - Kubová. Jako čtvrtí do skupiny přišli sbírat zkušenosti Kučera sen.
a jun., hrající pod názvem „Snackenburg“. Druhá, B skupina,
měla jako své favority především dvojice: ze Zavlekova Špitálský - Hnojská, místní Štulc - Korandová, Koláční st. z Oseku
a klatovské dámy Pavlíková - Hůrková. Ve třetí, C skupině, byli
favorité Hájkové jun. a nejmladší. Další dvojice, Hájek sen. Šagát, Baumrukovi a Aichlerová -Sýkorová byly celkem vyrovnané. V poslední D skupině byli největšími favority staříci ze
Zavlekova Hnojský - Křesák a Štulcová - Fišer. Domácí Alblovi
a Koláční ml. z Oseku sbírali zkušenosti a hráli pro radost. V A
skupině vyhráli Khás - Kopejsko všechna sva utkání, i když
v utkání s Harantem a Dubanem při nich stála velká dávka
štěstí, kdy po chybě Dubana hrou poslední koulí získali takřka
ztracené utkání. V B skupině potvrdili roli favoritů a všechna
utkání vyhráli Špitálský s Hnojskou. Do semifinále pak s nimi
postoupili Štulc a Korandová. Také v C skupině vyhráli favorité Hájkové Zd. a Matěj, s nimi pak postoupili dále Hájek sen.
a Šagát. V poslední D skupině nedošlo k překvapení a bez prohry postoupili staříci ze Zavlekova spolu se Štulcovou a Fišerem.
Po krátké pauze se vyřazovacím systémem K.O. křížem utkali
dvojice, které ve skupině obsadili třetí a čtvrté místo. Zároveň se
hrálo nemilosrdné semifinále prvních a druhých dvojic ze skupin. Zde skončili i někteří favorité, kteří doposud vyhráli vše.
Nejtěsnější výsledek uhráli Hájek sen. se Šagátem proti největším favoritům Špitálskému s Hnojskou, prohráli 10:8 na časový
limit. Hájkové Zd. a Matěj moc šancí Štulcové s Fišerem nedali
a ani Harant s Dubanem staříky Hnojského s Křesákem moc
nešetřili a vyhráli 13:6. Patrně k nečekanému výsledku došlo
v utkání Khás - Kopejsko proti Štulcovi s Korandovou, kteří
porazili favority Kháse a Kopejska přesvědčivě 13:7. V malém
turnaji útěchy pak hráli poražení semifinalisté s vítězi utkání
třetích a čtvrtých dvojic. Hráli systémem K.O. až po konečného
vítěze, kterými se stali Koláční starší z Oseku. Finálová skupina,
která se hraje každý s každým, přinesla krásné zápasy, ale málo
překvapení. Favorité Špitálský s Hnojskou vyhráli vše, i když

SPORT
v zápase s Harantem a Dubanem vyhráli ztracený zápas opět
chybou Dubana, jeho posledním pokaženým hodem. O pořadí
na druhém až čtvrtém místě muselo rozhodnout až skóre, neboť
všechny další dvojice měly stejný počet vítězství. Nejlepší skóre
měli Štulc s Korandovou díky vítězství nad Harantem s Dubanem 13:0, a tak obsadili druhé místo. Harant s Dubanem pak
měli skóre naopak nejhorší a skončili čtvrtí. Třetí místo brali
Hájkové Zd. a Matěj. Tradičně krásné počasí jen umocnilo nádherný zážitek z této akce.
Zdeněk Duban

trať pod 30 minut. V cíli ve sportovním areálu Džungle v zázemí Pétanque clubu pak dvojice plnily různé úkoly: střelbu ze
vzduchovky na cíl, hod granátem na cíl, odhad vzdáleností, test
zručnosti a vědomostní test. Za plnění těchto úkolů dostala
dvojice trestné body a po připočtení bodů za čas běhu obdržela
celkové trestné body, které určily konečné pořadí v jednotlivých
kategoriích.

PÉTANQUE CLUB DOBØANY
POØÁDÁ TRADIÈNÍ

DÌTSKÝ TURNAJ DVOJIC V PÉTANQUE
V SOBOTU 25. ÈERVNA OD 9 HODIN
NA HØIŠTÍCH CLUBU V DŽUNGLI
OBÈERSTVENÍ PRO SOUTÌZÍCÍ ZDARMA
pøedpokládaný konec 14.00 hod.

AKCE JE PODPOŘENA GLOBÁLNÍM
DOTAČNÍM TITULEM MĚSTA DOBŘANY

Branně orientační soutěž žactva
Další, v pořadí již 6. ročník Branně orientační soutěže žactva – Memoriál Václava
Lecjakse,
pořádané
Sdružením nezávislých Dobřany, z.s. s podporou Globálního dotačního titulu města
Dobřany, je soutěž, kterou
vymyslel pan Václav Lecjaks,
patron všech dětských sportovců. Soutěž se uskutečnila
v sobotu 21. května a kromě
dětí ze základní školy se jí
zúčastnily i děti předškolního
věku. Ty běžely v doprovodu
dospělého, většinou s rodičem. Takových dvojic bylo ve startovním poli nejvíce. Přesto, že
i letos se v Dobřanech v ten samý den konalo několik dalších
akcí pro děti, byla účast velice slušná. Startovalo 19 dvojic ve
třech kategoriích: A- dítě do 2. třídy v doprovodu rodičů, B děti ze 3.-5. tříd, C - děti 6.-9. tříd. První nedočkavci přišli již
na osmou hodinu. V 9.15 hodin ve Školní ulici po zápisu do
soutěže proběhlo přivítání účastníků ředitelkou soutěže MUDr.
Jitkou Šebestovou. Vedoucí tratě Dominika Bošková seznámila startující s pravidly. Poté každá startující dvojice obdržela
itinerář a mapu závodu, což bylo do té doby tajné. Ve tříminutových intervalech vybíhaly dvojice na 5,8 km dlouhou neznámou trať s neznámým cílem. Jak dobře umějí děti pracovat
s mapou, bylo vidět při soutěži. I přesto se stalo, že někteří
chvilku bloudili, všichni startující našli přesně ve stanoveném
pořadí všechny kontrolní body. Hned 3 dvojice absolvovaly

V kategorii A navázal na vítězství svého bratra z předchozích ročníků Jakub Duban s tatínkem Petrem. Druhé místo
z loňska obhájili Jan Schlehofer s Láďou Kirilem. Třetí místo
obsadili Šimon Mařík s maminkou Janou. Tato kategorie měla
nejvíce startujících a byla nejvíce vyrovnaná. V kategorii B zvítězili Tomáš Bošek a Tomáš Kubík. Druzí byli Šimon Mařík
a David Fonhauser, třetí pak skončili Matěj Sýkora a Marek
Šimek. V kategorii C zvítězili Filip Baumruk a Michal Jeslínek ml. Druhé místo patří Nikole Jarošové a Kláře Koudelové.
Soutěž měla také celkové vítěze bez rozdílu kategorií. Těmi se
stali Filip Baumruk a Michal Jeslínek ml., ti si za vítězství
odnesli každý tablet. Ostatní vítězové kategorií A, B, C na1.-3.
místě dostali medaile a každý účastník soutěže dárek – balíček sladkostí. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení - sněz, co sníš, vypij, co vypiješ. Určitou raritou byl i
start nejmladšího účastníka soutěže, teprve půlročního Ládi
Királa, kterého v kočárku vezla maminka Jitka Kratochvílová.
Po skončení slavnostního vyhlášení výsledků ředitelka soutěže
MUDr. Jitka Šebestová poděkovala ještě jednou městu Dobřany za podporu této akce, věnovanou prostřednictvím Globálního dotačního titulu města. Poděkovala i dalším účastníkům
z řad občanů, kteří nejsou členy pořádajícího Sdružení nezávislých Dobřany, z.s. za jejich pomoc při organizaci této soutěže. Závěrem se všichni shodli na tom, že dělat takové akce
pro děti vždy stojí za to.
Sdružení nezávislých Dobřany, z.s.
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Turisté vás zvou
4. června
ŠUMAVA – Z BRČÁLNÍKU NA MŮSTEK,
ŠMAUZY A DO ŽELEZNÉ RUDY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Brčálník. Půjdeme na Můstek, Jedlovou horu k rozcestí U Obrázku, na Šmauzy, Hofmanky a do
Železné Rudy. Délka vycházky 16 km. Stoupání 558, klesání 585
m. Vlak jede v 15,05 nebo v 17,53 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
7. června
ZE ŽIHLE NA RABŠTEJN A ZPĚT
Odjezd z Dobřan vlakem v 5,28 hod. (z Plzně v 6,16 hod.) do
Žihle, odkud půjdeme do Rabštejna. Zpět se vydáme k Černému
rybníku, do Uhlířských Janovic a přes Viklan, Dědka a Bábu
do Žihle na vlak. Délka vycházky 16 km. Stoupání 344, klesání
346 m. Odjezd vlakem v 15,09 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
11. června
Z NÝŘAN PŘES ÚLICE DO PŇOVAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,10 hod./ do
Nýřan. Vydáme se přes Kamenný Újezd, křižovatku U Ćerveného kříže do Úlice. Přejdeme Úlice a po stejné silnici dojdeme do
Jezné. Pak odbočíme na polní cestu do Rájova a na železniční
zastávku Pňovany. Délka vycházky 15 km. Stoupání 186, klesání 124 m. Vlak v 14,54 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
14. června
Z VODNÉ K ČEDIČOVÝM VARHANŮM A DO BEČOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,12 hod /z Plzně v 7,00 hod/ do
Vodné. Půjdeme kolem Hůreckého potoka až do Hůrek a Hlinek.
Zde odbočíme doleva, zajdeme se podívat na čedičové varhany
a po téže silnici se vrátíme zpět a dojdeme kolem Nového rybníka a Bečovských rybníků do Bečova nad Teplou. Délka vycházky 17 km. Nebo půjdeme z Vodné po silnici do Hlinek a na Čedičové varhany a dále již popsanou trasou. Délka vycházky se
nemění. Stoupání 304 m, klesání 282 m. Cesta zpět v 15,30
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
18. června
ZA SVITU LUNY
Sejdeme se u kruhového objezdu v 19,00 hod. Každý se vybaví
dobrou baterkou, reflexním označením a vezme si na opékání špekáček nebo cokoliv, co se dá opéct na malém ohníčku.
Půjdeme na Martinskou stěnu. Nezklame-li nás luna a počasí,
jistě budou zajímavé výhledy do okolí. Vůně špekáčků a vůně
pozdně jarní přírody /ve které se sbírají léčivé byliny/ se bude
snoubit s měsíčními paprsky, a tak vytvářet příjemné pocity
a odměnu za vloženou námahu. Vedoucí Karel Bohmann.
21. června
KAŠPERSKÉ HORY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,29 hod. a ze Sušice BUS v 8,30
hod. do Kašperských Hor. Z náměstí půjdeme kolem Pranýře na
NS č. 6 Amáliným údolím k Mlýnu na Rybníce, kolem štol Naděje, Bedřich, Na Prádle /úpravna zlaté rudy/ a zpět na náměstí.
Další výběr vycházkových okruhů rozhodneme na místě podle
počasí. Délka vycházky 8-20 km. Odjezd v 15,11 hod. Vedoucí
vycházky Jindra Šmatlák.
25. června
Z TOČNÍKU PŘES SVRČOVCE DO KLATOV

strana 26

Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. do Točníku. Půjdeme
do Štěpánovic, Sekrýt, silničkou do Svrčovce a přes Tajanov do
Klatov. Délka vycházky 13 km. Stoupání 164, klesání 166 m.
Odjezd vlakem v 14,46 a 16,06 hod. Vedoucí Karel Bohmann
28. června
PO STOPÁCH BÁSNÍKA GOETHA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,12 hod. (z Plzně v 7,00 hod.) do
Aše. Půjdeme přes Mokřiny, Nebesa kolem Goethovy skalky do
vsi Skalka a Hazlova. Délka vycházky 12 km Odjezd vlakem ve
15,58 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
2. července
Z VALCHY PŘES LITICE DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 9,28 hod. na Valchu. Půjdeme do Litic na
hrad a kolem řeky do Lhoty. Domů se vydáme přes Wartův mlýn
a kolem řeky do Dobřan. Délka vycházky 11 km. 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. Těší se na Vás vedoucí vycházek

Příběh z pobytu v Bechyni
17.-18. května t.r. se
dobřanští turisté vydali na
dvoudenní pobyt do Bechyně. Cílem této akce bylo
seznámení se s Bechyní
a jejím okolím. Po příjezdu do města jsme nejprve
vyhledali místo ubytování,
které bylo velice sparťanské,
v chatkách, za velmi nepříznivých podmínek (chladno). Poté jsme vyrazili do samotného
města, kde jsme navštívili turistické muzeum, městské muzeum
a absolvovali jsme vyhlídkovou jízdu městem s odborným výkladem. Prošli jsme si i lázeňský areál. Byli jsme uneseni okolím
města, zejména velmi krásným údolím řeky Lužnice, bechyňským mostem, zámkem, klášterem a vůbec celým okolím.
Po návratu do kempu nás čekalo nemilé překvapení – chatky nepřipravené, zima v nich, nekvalitní přikrývky v nedostatečném množství. I přes tyto nesnáze jsme neklesali na mysli
a v nevytopené budově (hospodě) jsme si uspořádali večer plný
zpěvu a vyprávění. Před spaním ve snaze se zahřát jsme ještě
zařadili do našeho programu tzv. „čepobití“ (vojenský termín pro
zpěv za pochodu kolem tábora – zde kempu). Noc byla drsná,
mnozí z nás se v noci zahřívali dalším pochodem kolem chatky.
Všechny chmury z nás spadly ráno po vydatné rozcvičce. Po
snídani jsme vykročili na plánovaný pochod směr Bechyně Týn nad Vltavou (17 km).
Pochod: I přes upozornění místních jsme zvolili trasu „Židovou strouhou“, směle jsme vyrazili, ale záhy jsme pochopili,
proč jsme byli varováni.
Ve velmi krásném a na přírodní scenérie bohatém údolí jsme
narazili na říčku Smutnou a její brody (8x), které jsme velmi
obtížně překonávali, mnohokrát jsme museli zouvat boty. I přes
tyto překážky jsme značně unaveni, ale šťastni, že jsme živi
a bez zranění, dorazili do krásného městečka Týna nad Vltavou.
Po jeho prohlídce jsme odjeli domů.
Jindřich Šmatlák

INZERCE

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

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
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□ bydlení
□ rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)

NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA
JABLÍČKO
od 24.5.2016
nabízíme:

OVOCE, ZELENINU,
SUCHÉ OVOCE, OŘÍŠKY
A JINÉ MLSÁNÍ
dárkové balíčky, kornouty, víkendové bedýnky,
potraviny z Německa

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

LIPOVÁ 155, DOBŘANY

u náměstí, vedle Zdravé výživy
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Půjčovna
Nosič kol Thule EuroClassic G6 929
Čistič koberců Karcher Puzzi 10/1
Střešní box MD19 500litrů
Vibrační pech Wacker 70-2i 75kg
Vibracní deska Ammann AVP 1850
včetně gumové podložky
Ponorný vibrátor na beton Dynapac 3,2m

120kč/den
220kč/den
80kč/den
400kč/den
400kč/den
250kč/den

Rezervace a dotazy na tel. 608 701 409
nebo na email petr.rezac@email.cz
Při půjčení na více dní cena dohodou.
Petr Řezáč Vodní Újezd

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

► ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného

ČERVEN 2016

nábytku. Tel.: 775 285 102

ÚT

7. 6.

14 - 17

PO

20. 6.

14 - 17

PO

13. 6.

14 - 17

ST

29. 6.

9 - 12

PÁ

17. 6.

9 - 12

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex). Výrobu
klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na tel.: 773 478 883.
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Řádková inzerce

►P
 říměstský tábor VĚDECKÉ LÉTO pro děti 6–12 let. Experimenty, hry, exkurze. 25.–29. 7. a 1.–5. 8. ZUŠ Dobřany.
Cena 1 750 Kč. www.vedanasbavi.cz
► Koupím garáž v Dobřanech. Tel.: 739 530 714.

INZERCE

U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na pozici:

CNC OBRÁBĚČ
Požadavky:

• orientace v systému FANUC (HAAS, MoriSeiki), případně jiný CNC systém
• znalost používání základních měřidel • čtení výkresů, orientace ve výrobní
dokumentaci • zkušenosti v mezinárodní firmě vítány

Náplň práce:

• obsluha 3 osého vertikálního frézovacího centra • obsluha 5 osého obráběcího
centra (soustružení + frézování) • výroba přesných dílů z jakostních materiálů
a slitin • optimalizace pracovních postupů a činností • aktivní spolupráce při
řešení operativních úkolů

Uchazečům nabízíme:

• zázemí dynamické zahraniční společnosti • 2/3 směnný provoz • firemní školení • prostředí nového závodu • závodní stravování • příspěvek na dopravu
• penzijní připojištění • týden dovolené navíc • další firemní benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ

PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
VLASTA VLACHOVÁ

DŮM SLUŽEB
Lidická 918
Dobřany

Tel.: 728 317 597

PRAVIDELNÁ PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

900 – 1800
800 – 1730
1200 – 1900
800 – 1700
1200 – 1800

Mimo provozní dobu na objednání

ϔМßāÂМÐÉÂ°ÉМßĆßú
ϔМÜßÐ¼МĆ¼ĆøМÐМĆßïÉĂМ
М ãêÐúÉ²М¿ÉÂá²

AUTODOPRAVA Petr Kříž
přijme

ŘIDIČE C+E
Informace na tel.: 602 240 625
Nástup ihned nebo dle dohody.

чъМÉ¼ÂÜå²МÈÐĈÉМÉМúМÉÐï
М ММú²Â°

`ÂϜϖКʹͯͭКͭͰͰКͳͳͭ
К(ÐÂĂåÐú

ûûûϜÐÂāãÐúϜĆ

ãêÐúÉ²М¨ÉêïßМ(ÐÂĂåÐú
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PLZEŇ – Borská pole

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

75 l

98,Zahradnický
univerzální substrát
75 l
vhodný pro všechny
rostliny a plodiny

10 l

1 kg

248,-

139,-

Lazura na ploty
10 l

Bazénová chemie
pH plus 1 kg

pro exteriéry, hnědá,
vodouředitelná

pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu

od

19,-

25 kg

65,-

Zahradní obrubník

Beton B20

systém pero-drážka usnadňující zabudování,
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm,
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

25 kg, 20 MPa,
od 1 pal. 59,pro všechny
zahradní
betonářské práce

25 kg

Zdicí malta

49,--

25 kg,
zrnitost 4 mm, od 1 pal. 42,pro běžné zdění

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
VZKAZ V LÁHVI
2. 6. ve 20:00 hodin
Dánsko, krimi, 112 min, přístupný od 12
let, titulky, režie: Hans Petter Moland

Po osmi letech strávených v Severním
moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až
na stůl kriminálního Oddělení Q, které
se specializuje na staré nevyřešené
případy. Detektiv Carl Mørck (Nikolaj
Lie Kaas) a jeho asistent Assad (Fares
Fares) jsou vtaženi do temného případu vraždícího psychopata, sektářské
víry a unesených dvojic sourozenců.
Vstupné: 90 Kč

USA, akční/dobrodružný, 112 min, přístupný, dabing, režie: Dave Green

O bytí a nebytí naší kulaté planety půjde i tentokrát. Želví nepřítel číslo jedna, Trhač, právě zdrhnul z vězení, kde
měl dost času na to, aby vymyslel plán,
kterým by se zelenými mutanty srovnal skóre. Kvůli jeho realizaci se spojí
se šíleným vědcem Baxterem Stockmanem, který vyvinul speciální mutagen
schopný přeměnit člověka na zvíře.
Vstupné: 120 Kč

Itálie, krimi/drama, 124 min, do 15 let
nevhodný, titulky, režie: Luca Guadagnino

Slavná rocková hvězda Marianne (Tilda
Swinton) přišla o hlas. Po operaci hlasivek tráví dovolenou v Itálii se svým mladším partnerem Paulem (Matthias Schoenaerts). Idylka je narušena návštěvou
Mariannina přítele z mládí, hudebního
producenta Harryho (Ralph Fiennes).
Doprovází ho jeho okouzlující a svůdná
dcera Penelope (Dakota Johnson).
Vstupné: 110 Kč

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D
10. 6. v 17:00 hodin

3. 6. v 17:00 hodin
USA, akční/dobrodružný, 112 min, přístupný, dabing, režie: Dave Green

O bytí a nebytí naší kulaté planety půjde i tentokrát. Želví nepřítel číslo jedna, Trhač, právě zdrhnul z vězení, kde
měl dost času na to, aby vymyslel plán,
kterým by se zelenými mutanty srovnal skóre. Kvůli jeho realizaci se spojí
se šíleným vědcem Baxterem Stockmanem, který vyvinul speciální mutagen
schopný přeměnit člověka na zvíře.
Vstupné: 120 Kč

USA, dobrodružný/fantasy, 123 min, do 12
let nevhodný, dabing, režie: Duncan Jones

Azeroth je vzkvétající říše lidí, v níž
moudře panuje král Llane (Dominic
Cooper). V Draenoru představuje život
permanentní boj mezi znepřátelenými
rasami Orků, jež spojí až nákaza, která
v jejich zemi ničí vše živé. Jejich vůdce
Gul´dan vytvoří portál, kterým můžou
Orkové proniknout do jiného světa.
Jejich cílem se stane právě Azeroth.
Vstupné: 150 Kč

3. 6. ve 20:00 hodin
ČR, romantická komedie, 89 min, přístupný, režie: Tomáš Svoboda

5. 6. v 15:00 hodin

Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří
v tropickém ráji partičku neoblíbených
outsiderů. Když však na ostrov dorazí
zelená prasata, musí tahle nesourodá
skupinka zjistit, co mají za lubem a svůj
ostrov před nimi zachránit.
Vstupné: 120 Kč

ČR, komedie, 120 min, přístupný, režie:
Dušan Klein

HLEDÁ SE DORY
19. 6. v 15:00 hodin
26. 6. v 15:00 hodin
USA, animovaný, 90 min, přístupný,
dabing, režie: Andrew Stanton

Dory si spokojeně žije na korálovém
útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale
z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi
ztratila své rodiče. Společně s Marlinem
a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde
se léčí nemocní mořští živočichové.
Vstupné: 120 Kč

16. 6. v 19:30 hodin
záznam koncertu, 95 min

Ikonický koncert kapely Queen z Montrealu z roku 1981 je popisovaný jako
jeden z nejlepších, které kdy bylo možné vidět. Queen v Montrealu zahráli
i svoje největší hity, jakými bezpochyby jsou We Will Rock You, Killer Queen,
Under Pressure, We Are The Champions,
Another One Bites The Dust nebo Bohemian Rhapsody.
Vstupné: 200 Kč

HLEDÁ SE DORY 3D
17. 6. v 17:00 hodin
USA, animovaný, 90 min, přístupný,
dabing, režie: Andrew Stanton

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
30. 6. ve 20:00 hodin
USA, romantický, 150 min, přístupný od
12 let, titulky, režie: Thea Sharrock

Louise (Emilia Clarke) ví, že se jí líbí
práce v bistru, a ví, že možná nemiluje
přítele Patricka. Zato neví nic o klasické
hudbě, neví, že přijde o místo, a kdyby
tušila, co ji čeká, stejně by tomu nevěřila. Will (Sam Clalfin) zase po dopravní
nehodě ztratil chuť do života a přesně
ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, že
Lou mu vtrhne do života jako bouře.
A ani jeden z nich neví, že jeden druhého navzájem navždy změní ...
Vstupné: 110 Kč

USA, dobrodružný/fantasy, 123 min, do 12
let nevhodný, dabing, režie: Duncan Jones

Na léto připravujeme:
Doba ledová: Mamutí drcnutí, Jason
Bourne, Učitelka, Tajný život mazlíčků,
Strašidla a další

Azeroth je vzkvétající říše lidí, v níž
moudře panuje král Llane (Dominic
Cooper). V Draenoru představuje život
permanentní boj mezi znepřátelenými
rasami Orků, jež spojí až nákaza, která
v jejich zemi ničí vše živé. Jejich vůdce
Gul´dan vytvoří portál, kterým můžou

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

17. 6. ve 20:00 hodin

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

Orkové proniknout do jiného světa.
Jejich cílem se stane právě Azeroth.
Vstupné: 130 Kč

QUEEN ROCK MONTREAL

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET

10. 6. ve 20:00 hodin

ŽELVY NINJA 2

USA, animovaný, 100 min, přístupný,
dabing, režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis

Dory si spokojeně žije na korálovém
útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale
z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi
ztratila své rodiče. Společně s Marlinem
a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde
se léčí nemocní mořští živočichové.
Vstupné: 140 Kč

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

Eva (Lenka Vlasáková) vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou
rázovitou maminku (Jana Švandová).
S bývalým manželem (David Matásek)
má skvělý vztah. A pak se málem políbí
a následuje pozvání na drahou večeři
při svíčkách, kde se Honza konečně
vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval
a přemýšlí o svatbě... s někým jiným!
Vstupné: 110 Kč

ANGRY BIRDS VE FILMU
12. 6. v 15:00 hodin

OSLNĚNI SLUNCEM
9. 6. ve 20:00 hodin

ŽELVY NINJA 2

Největší starostí je pro Štěpána třináctiletý syn Štěpánek, kterého po smrti
Aničky-Zrzečky vychovává sám. Karas
a Kendy vidí, že to tak dál nejde. Rozhodnou se najít pro Štěpána tu pravou.
Nejsou ale sami, kdo tenhle nápad
dostal... Na lásku a psaní básniček přeci nikdy není pozdě. Pro koho je ale Štěpán bude vymýšlet tentokrát?
Vstupné: 110 Kč

strana 31

INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek
7:30 - 17:00
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

Třída 1. Máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

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

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

MUDr. Radana Salvétová

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
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
Návštěvní služba po domluvě.

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

úterý, čtvrtek
středa

MUDr. Petr Krčál
pro objednané

MUDr. Regina Janů

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

Interní ambulance

MUDr. Martin Straka

kontakt: 734 433 134
Ordinační hodiny:
pátek
8:00 - 16:00

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

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

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

Praktický zubní lékař

Nová 956, kontakt: 775 313 801
e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 - 15:00

kontakt: 604 129 239

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, úterý
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
čtvrtek
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00

kontakt: 721 529 770
pondělí
st, pá, ne
9:00 - 13:00

Odběry krve

Gynekologická poradna

MUDr. Lada Cvachovcová

MVDr. Tereza Sýkorová

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

Oční optika

Dagmar Strejcová

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

Gynekologie

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

MUDr. Kateřina Košťáková

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

Školní 33
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
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

Ordinace očního lékaře

8:00 - 18:00
8:00 - 11:00

MUDr. Viola Gottwaldová

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

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

Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:15 13:00 - 17:00
pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00
sobota, neděle
13:00 - 17:00

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

