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Nový český rekord je na světě

V úterý 30. května se konal celostátní happening základních uměleckých škol. Dobřanské náměstí a centrum města ten den ožilo řadou aktivit místní
Základní umělecké školy J. S. Bacha. Vyvrcholením celé akce byl pokus o zápis do České knihy rekordů a kuriozit vytvořením zpívajícího houslového klíče,
což se podařilo! Živý houslový klíč dlouhý 100 m a široký 27 m vytvořilo 715 lidí.

Dobřanská pouť
S rekonstrukcí sportovního areálu pod nádražím je spojena jedna zásadní změna, která se
dotkne dobřanské poutě. Jak jste se již měli možnost v minulých listech dočíst, výstava Dobřanské pohledy, kolotoče i stánky se přesouvají více do středu města, což hodnotím jako pozitivní
přínos pro celý pouťový víkend. Odpadne řada uzavírek, přecházení ze středu města na stadion,
omezená doba výstavy...
Dobřanské pohledy můžete navštívit oproti minulým rokům celý týden, a to od vernisáže 9. 6.
do 18. 6. v otevírací době místního informačního centra. Stánkový prodej obsadí část Mánesovy a Školní ulice. Pouťové atrakce najdete na konci Školní ulice a na louce s místním názvem
„Žabák“ - před vstupem ke skautské klubovně. Tento prostor zvolil předseda Asociace výrobců,
distributorů a provozovatelů lidové technické zábavy ČR pan Vlastimil Lagron, který u nás pouť
zajišťuje.
Po loňské zkušenosti je také rozšířen program na náměstí o divadelní představení pro děti
a věřím, že Ovčí pohádka divadla Nána najde řadu diváků. V odpoledních a večerních hodinách
zahraje pět kapel, z nichž jedna na Svatovítských slavnostech oslaví 10 let svého trvání - je jí
místní kapela Ponorka band.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Zprávy z radnice

Sloupek
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
dovolte mi na tomto místě objasnění
problémů týkajících se doručování listů...
V minulém měsíci se nám do termínu
odeslání novin do tiskárny připletl svátek, to samé se pak opakovalo i u roznosu.
Z tohoto důvodu došlo k mírnému zpoždění, ale věřím, že se nakonec listy ve vašich
schránkách objevily. Počátkem června svátek není, tedy krom Dne dětí, a ten nám
v práci nebrání, nicméně se stalo něco, co
práci redakce, zejména technické redaktorky, velmi ovlivnilo... Představte si, že
dva dny intenzivně pracujete na červnovém vydání a den třetí, když se práce blíží
do finále, se vám neprobere k životu počítač. Bohužel to není představa, ale realita,
která se stala. I přes poměrně rychlé řešení
této situace jsme se dostali do skluzu, který zapříčinil, že noviny nebyly odeslány do
tiskárny k 1.6., ale až k 5.6. Věřím, že nám
to odpustíte a čas strávený nad téměř letním číslem budete považovat za příjemný.
Děkuji technické redaktorce Lence Šaškové za její pracovní nasazení v této situaci
a doufám, že už se nám obdobné problémy
vyhnou obloukem.
Krásný konec školního roku
Jaroslava Umnerová.

Od podzimu na radnici
pohodlně s vozíkem
i kočárkem
(red) Zhruba od poloviny listopadu letošního roku bude při návštěvě radnice k dispozici všem příchozím nově vybudovaný výtah,
který usnadní pohyb po budově a vyřizování všeho potřebného hůře se pohybujícím
osobám, stejně jako například maminkám
s kočárky. Výtah propojující všechna patra postupně spolu s plošinou umístěnou na
vstupu přes vchod pošty učiní celou budovu
bezbariérovou. Celkové náklady na tuto akci
jsou 2.723.737 Kč, přičemž na polovinu z nich
město Dobřany získalo dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.

Projekt „Odstranění bariér v budově MěÚ Dobřany bude realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj.
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Program rozvoje města IV. díl
Je z čeho financovat další rozvoj?
Před časem jsem zahájil debatu o tom, jak pokračovat v hospodaření v čase, kdy dochází ke
dvěma změnám. První z nich je omezení dotací státu a Unie na skutečně užitečné věci, především
pak na místní komunikace, kde musí obce stále ještě smazávat vnitřní dluh z dob socialismu.
To se týká celé ČR. V Dobřanech se k tomu pak přidává problém s omezením výnosů ze skládky
Vysoká.
V této souvislosti jsem si vzal za úkol zkusit, jak prostředky na infrastrukturu a komunikace získat od průmyslových podniků. Vadou našeho systému financování obcí je především to,
že z firem na svém území nemáte žádný výnos. Jejich daně se rovnoměrně rozdělí po celé ČR
a peníze plynou i tam, kde nejezdí ani jeden kamión, není vidět ani jeden komín. S firmami proto
zahajujeme jednání o dobrovolném příspěvku na život města tak, abychom se vyhnuli složité
cestě přes výrazné zvýšení koeficientů pro daň z nemovitých věcí.
Na druhou stranu jsou i příznivé zprávy. Česká ekonomika roste strhujícím tempem a tím i
náš podíl na sdílených daních. V součtu se tak navzdory situaci kolem skládky Vysoká neděje nic
dramatického.

Z grafu výše mimo jiné vyplývá, že ani krize jako v roce 2008 nemá na život ve městě devastující účinek.

Z následujícího obrázku jednoznačně plyne, že nemáme žádný problém s hotovostí. Rekordní
výše prostředků na účtech v loňském roce je dána zejména velkou rozestavěností investic, které
se přenesly na letošek. Cílem je rok 2017 zakončit s rozumným zůstatkem. Bývalý ministr financí
Babiš často vyčítal obcím, že jim nepřidá peníze. Tvrdil, že je obce nepotřebují, protože se jim
neužitečně spousta peněz válí na účtech v době, kdy se tím znehodnocují.

Rozvoj města nespoléhá jen na daně, následující graf přináší ve sloupcích přehled zdrojů rozvoje mimo daně. Čára pak představuje objem investic v daném roce. Ukazují se pravidelně se
opakující vrcholy. Jsou dané především tím, jak Česká republika pomalu rozjíždí dotace na začátcích plánovacích období. To nejnovější pak klade důraz spíše na měkké záležitosti a přestává být
důležitým zdrojem pro obnovu a rozvoj infrastruktury.

Zprávy z radnice

Krátce

Hospodářský růst mimo jiné ukazuje i na rostoucí hlad po parcelách, který se projevuje jako
příjmy z prodeje nemovitostí (v grafu DM – dlouhodobý majetek).
Zajímavostí grafu je, že město na vrcholu svých možností zapojovalo do rozvoje i úvěrové prostředky. V současnosti by to mělo význam pouze pro zasíťování již zarezervovaných pozemků,
o čemž má smysl uvažovat v souvislosti s novou průmyslovou zónou pro místní malé a střední
podnikatele za bývalou obalovnou.
Podrobnější rozbor hospodaření dává jasný signál, že město by se mělo i nadále všestranně
rozvíjet místo toho, aby se vymlouvalo na nedostatek prostředků. Správnost takové strategie
potvrzuje například srovnání s Přešticemi, které měly v devadesátých letech „nepřekonatelný“
náskok.

Dobřany (levý sloupec)

Majetek na obyvatele z nás dělá jedno z nejbohatších měst. Udržet laťku vysoko je velká výzva
a velký závazek, nikdo by se snad nechtěl vrátit do časů šedi konce osmdesátých let.
Martin Sobotka, starosta

(red) V roce 2015 slíbil tehdejší biskup, že
zvonice na náměstí připadne zdarma městu
poté, co bude celý majetek farnosti převedený
na Koinonii Jan Křtitel. Slib se podařilo dotáhnout do zdárného konce letos v květnu. Radnice plánuje zpřístupnění věže turistům, využívat by se též měla pro výstavy, především
s historickými tématy.

(red) Výsadba letniček u velkého kruhového objezdu na třídě 1. máje vyvolala velké množství ohlasů. Dámy obvykle hledí se
zájmem na květinovou kompozici, pánové
věnují větší pozornost nové městské zahradnici. Pravděpodobně obdivují její zručnost
a úsměv, ze kterého lze vyčíst, jak moc ji práce baví. Na rozhovor se zahradnicí ing. Milenou Vladykovou se můžete těšit v některém
z následujících čísel DL.

Sportovní areál pod nádražím se dočká rekonstrukce
Městské zastupitelstvo 24. května nakonec
nijak nezpochybnilo záměr proměny nevábného areálu pod nádražím. Dne 29. května tak za
přítomnosti zástupců radnice, základní školy,
hokejbalového oddílu proběhla první schůzka
s vítězem zakázky - firmou SMP CZ. Firma známá též jako Stavby mostů Praha podala nabídku, která je o třicet procent levnější, než uvádějí oficiální ceníky. Staveniště by měla převzít
12. června a podle slov šéfa projektu za SMP
CZ by neměl být problém dodržet stanovený
harmonogram navzdory tomu, že do projektu
ještě musí být zapracovány změny přislíbené
lidem z ulice Sportovců. Připomínáme, že termín dokončení haly pro kolektivní sporty je
30. duben příštího roku, zbytek areálu by měl
být hotový do konce příštích letních prázdnin.
Martin Sobotka, starosta
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Rozhovor s filmovým režisérem Jiřím Strachem

Život může být lepší, než je
Dne 29. 4. 2017 navštívil Dobřany Jiří Strach a přivezl s sebou pohádku Anděl Páně 2. Jakmile usedli diváci do sedadel a sledovali pohádku, přišly
jsme na řadu my. Měly jsme tak možnost, stejně jako diváci o něco později, položit panu Strachovi pár otázek. Pan Strach je velmi milý a laskavý člověk,
v restauraci nám odpověděl na vše, co nás zajímalo. Děkujeme moc paní Jaroslavě Umnerové, ředitelce MěKS, za možnost se s ním setkat.
Kdo je Jiří Strach? Pan Strach je český režisér a herec. Narodil se 29. října 1973 v Praze. Byl nominován na Českého lva za nejlepší dramatický televizní
seriál. Má staršího bratra, který je lékařem. V roce 2006 se oženil se svou přítelkyní Magdalenou Stupkovou. Mezi jím režírované filmy patří např. Labyrint – nyní je vysílán v televizi, Vrásky z lásky, pohádka Anděl Páně, Šťastný smolař... Coby herec je známý z pohádky Lotrando a Zubejda, ale určitě jste
ho viděli v mnoha dalších filmových rolích, jelikož hraje již od svých 11 let.
Co vás na práci režiséra baví?
No, to je vlastně těžká otázka. Hele, mě už
to po dvaceti letech, co to dělám, zas až tolik
nebaví. (smích) Ne, baví mě to pořád. Nejhezčí na tom je, že je člověk na place s lidmi, které má rád. Já se pořád obklopuji výbornými
lidmi, takže to natáčení strávíme v takovém
příjemném čase. Druhý hezký výsledek na té
práci je, že když ten hotový film pak pustíte
lidem, a ono si to nějak sedne, třeba ten Anděl
Páně, že jo, a když pak vidíte ohlasy lidí, tak
to je super.
Mnoho herců říká, že se na sebe neradi
dívají, jak to máte vy?
Já se na sebe taky nerad dívám, ale já už
naštěstí tolik nehraji. Ale je zajímavé, že já
se nerad dívám i na filmy, které natočím jako
režisér. Protože než ten film vymyslím, natočím, střihnu a podobně, tak potom ty jednotlivé záběry vidíš jak v hlavě, tak na plátně hrozněkrát a už tě to nebaví. Představ si, že vidíš
film třeba stokrát, taky už se ti nelíbí.

V čem vidíte obtíže režírování?
V téhle situaci, co jsme, pořád bojujeme
s penězi. I když teď to snad vypadá o něco
lepší, protože máme třeba podporu grantu,
takže bude těch peněz o něco víc, ale i tak
budeme s penězi dál bojovat. Protože ten
film je prostě drahý, nenatočíš ho ani za 300
tisíc, ani za milion, ale třeba za 35 miliónů.
A sehnat jen tak 35 miliónů v dnešní době je
celkem těžké. Takže v těch penězích je největší problém.
Kromě režie filmů se věnujete i režírování dabingu, v čem jsou tyto práce rozdílné?
Dabingu se už 15 let nevěnuji, protože mě
to nebaví. Dřív jsem se tomu věnoval, protože to byl takový příjemný přivýdělek, ale
ten základní rozdíl je ten, že když točíš svůj
vlastní film, tak člověk slouží sobě a svému
nápadu, ale když děláš dabing, tak v podstatě kopíruješ, děláš českou mutaci něčeho, co
už bylo vytvořené, takže ten tvůrčí rozměr je
menší.
Jakou pohádku jste měl nejraději jako
dítě?
Císařův pekař. I když to úplně tak není
pohádka, ale měl jsem to hodně rád. A také
S čerty nejsou žerty, samozřejmě.
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Co si myslíte o tvorbě youtuberů na
internetu?
No, to je zajímavé. Já tedy nemám moc
čas to sledovat, ale je to nový audiovizuální
trend, který zajímá mladé lidi, a je to taková
nová dimenze filmařiny. Je to taková audiovizuální komunikace.

Co děláte ve volném čase s rodinou?
Spím. (smích)

Jenom?
Jo a jezdíme do Itálie s Magdalenou, mojí
ženou. Pijeme tam víno, jíme pizzu a italské
dobroty, díváme se na toskánská stará města, jezdíme do Říma a modlíme se tam v těch
bazilikách. Tohle děláme ve volném čase, ale
bohužel je ho strašně málo.
Natočil jste mnoho filmů jako režisér
i jako herec. Stojíte tedy raději před kamerou, anebo řídíte, co se bude dít?
Před kamerou už nejsem moc rád, protože když člověk vidí ty talentovaný kluky,
co fakt umějí hrát, tak to jim před tou kamerou nemůžu překážet. Takže já jsem radši za
kamerou a myslím, že to je tak lepší.

Víme, že váš bratr je lékař, vy jste režisér.
Jak se stalo, že jste se každý vydal úplně
jinou cestou?
To je zvláštní. Nevím proč. No, on byl vždycky ten chytřejší. (smích) V naší rodině není
široko daleko žádný umělec. Mě si našli ve
škole, když jsem byl malý, abych hrál ve filmech. A tak jsem si našel tu svou filmovou
cestu. Takže kdybych nehrál ve filmech už jako
malý, tak je možné, že bych teď byl také lékař.

Jaké máte vzpomínky na školu?
Já už moc vzpomínek ani nemám, protože
jsem starý. (smích) Moje vzpomínky jsou spíš
spojené s tím filmováním, protože ta škola
pro mě najednou nebyla tak zajímavá.

Točil jste pohádku Anděl Páně a kriminální seriál Labyrint, dva zcela odlišné
žánry. Co vás na nich bavilo a co jste se
nového naučil?
V těch žánrech tak jako přeskakuji, protože
bych nemohl dlouho vydržet v jednom žánru. Točit pořád to samé dokola by mi za chvíli
lezlo na nervy. Je to pro mě vždycky příjemná
změna. Vždycky je tam nějaký nový impuls
nebo něco, co si člověk uvědomil z té profese,
ale že bych teďka po dvaceti nebo pětadvaceti
letech, co točím filmy, objevil něco nového, co
jsem doteď neznal, neviděl a neuměl si představit, tak to už se neděje.
Jaký je váš nejoblíbenější žánr filmů, na
který se díváte?
Já to nemám rozdělené na žánry, já na to
vždycky koukám jako na příběh. Když je úžasný western, tak se můžu dívat na western.
Když je užasná sci-fi, můžu se dívat na sci-fi.
Když mě nadchne nějaká skvělá detektivka,
může to být detektivka. Žánr je jen forma, mě
zajímá ten obsah a ten musí být zajímavý.

Jaký je váš nejoblíbenější film?
Amadeus. Je to pro mě jeden z nejdokonalejších filmů jak po řemeslný, tak po umělecký stránce. Je to pro mě takový vzorový film,
ze kterého se dá učit filmařina a filmová řeč.
Jaké máte rád jídlo a co byste naopak
nikdy nevzal do úst?
Mám rád italskou kuchyni, proto tam
pořád jezdíme. Teď jsem byl dvakrát v Tokiu
a zamiloval jsem si sushi. Do úst bych asi
nikdy nestrčil asijská jídla typu jako živí červi
a podobné věci.

Znáte se s dobřanským režisérem Tomášem Weinrebem, který teď vyhrál cenu na
Finále v Plzni s filmem Já, Olga Hepnarová? Co říkáte na jeho film?
Neznáme se osobně, možná jsme se někde
viděli, ale nemůžu říct, že jsme nějací kamarádi. Ten film je skvělý. Obdivuji, s jakou

Paměť domova
odvahou ti kluci šli do takového tématu,
a ještě zároveň to natočili černobíle. Přeji jim
všechna vítězství na festivalech, škoda, že na
to nepřišlo víc lidí.

Kam nejdál jste cestoval? A je nějaké
vaše vysněné místo, kde byste chtěl pracovat nebo odpočívat?
Nejdál jsem byl v Japonsku, v Tokiu. Teď
v říjnu pojedu na měsíc do Austrálie, tam
se moc těším. A kdybych někde mohl odpočívat, tak je to právě v Toskánsku, kde mám
jedno místo. Jmenuje se Macchiano Grosso
a to je stará etruská vila na kopci s bazénem.
Nedaleko mám spřáteleného vinaře, který
mě zásobuje vínem, to já si vždycky dovezu
do té vily a tam bych mohl trávit celé léto.
Tedy kdyby bylo po mém a kdybych na to měl
peníze.
Máte nějaké plány na natáčení?
Jedna pohádka tam visí na čekačce a to je
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Je to vlastně
poslední velká klasika, která nebyla natočena.

Nemáte v plánu natočit nějaký historický film týkající se vašeho původu? Prý
máte královskou krev.
No, mám v předcích pány z Kunštátu
a z Poděbrad, což je vlastně Jiří z Poděbrad.
Pokud se najde nějaký zajímavý námět, ale
zase to souvisí s těmi penězi, protože ty kostýmy, lokace a tohle všechno je tak strašně
drahé, že si myslím, že se tohle povede člověku udělat jen párkrát za život ... Ale pokud by
bylo dost peněz, tak proč ne?

Pan Václav Königsmark (* 1934 v Dobřanech)
Díl 6.
(V předchozím díle se pan Königsmark zmiňuje o německých zajatcích, amerických vojácích a poválečném odsunu Němců z Dobřan. Vzpomíná také na své odsunuté kamarády i na to, jak se s některými po letech setkal.)
A ostatní se sem už nepřijeli podívat?
Už ne. Ptal jsem se Karla, když jsem byl
za ním v Norimberku, proč sem nepřijedou.
„Nechceme je vidět.“ Nemyslete si, že nás
mají rádi. „Nechceme je vidět!“ Povídá: „Hele,
taky nemáme nic.“ A vyprávěl, jak to vypadalo. Tady odsud je vozili na vozech do sběrného
tábora do Stříbra. Tam byl sběrný tábor, kde
je připravovali papírově z naší republiky k
nim, tam je nakládali na vagóny, připravovali
transporty dál do Německa. Říkal, že strážci
jeho mami všecko sebrali, i snubní prstýnky,
a okradli je Češi. Víte, proč sem Karel přijel?
Přijel sem na hrob svého bratra, aby věděl,
kde leží. Ve válečných filmech je vidět, jak tam
Hitler hladí ty malé patnáctileté chlapce, stojí
v řadě a vstupujou do Volkssturmu, do domobrany, a ti chlapci se hlásí dobrovolně. Tak
ten Karlův bratr se přihlásil také dobrovolně
v patnácti letech. Byl ročník 29 a v roce 45 byl
mrtvý. V Německu o tom vycházejí materiály, které čerpají údaje z archivů. Karlův bratr
nastoupil do lágru zbraní SS v Chomutově,
tam je vycvičili a vycvičili z nich Panzervernichtugsbrigade Egerland, „tanky ničící brigáda Chebska“ by to bylo přeloženo do češtiny.

Když tam nastoupil, tak psal domů dopisy,
kde jsou a co dělají. Oni je nasazovali na určité
úseky, kudy měly projíždět tanky, a měli těmi
pancéřovými pěstmi ničit tanky při silnicích.
To byli šestnácti- a sedmnáctiletí chlapci, měli
talířové miny a více pancéřových pěstí. Došlo
tam k nehodě, když si někdo hrál v hospodě s
tou municí a ona ta mina vybouchla a zabila
13 těch chlapců a mezi nimi byl i ten Karlův
bratr. Stalo se to 24. 4. 45, to je z německých
archivů. A ten Karel sem právě přijel na ten
bratrův hrob u Chomutova a také přijel sem.
Takže on byl jediný, který z těch vašich
kamarádů se sem přijel podívat.
Ty ostatní, ty nikdo už nedohoníte. Když
jsme se s nimi loučili na náměstí, s těma chlapci, víte, co řikali? „My přijdem domů!“ Prostě
věřili, že přijdou domů.
(Konec.)
Zpracoval ve školním roce 2014 / 15 projektový
tým (v dílčím projektu Obrazy historie regionu)
ve složení:
Lucie Hodanová, Michaela Paluchová,
Mgr. Blanka Eisenhammerová

Co byste svými filmy chtěl sdělit divákům?
Já mám takové životní téma a to je naděje.
Naděje, ne falešná, ale taková, že člověk může
být lepší, než je. Život může být lepší, než je,
že svět může být lepší, než je. Ne aby to byly
jen ty zprávy, které běží každý den v televizi,
ale aby po těch zprávách pustili nějaký můj
film, který lidem zase „dobije baterky“.

Máte nějaké zlozvyky?
Jeden vidíš v mé pravé ruce. (smích) Tolik
jich zase není, já na ty zlozvyky ani nemám
čas, protože pořád pracuji.
Co byste vzkázal našim čtenářům?
Ať se mají rádi. A ať si umějí odpouštět
a aby si nezáviděli. Aby měli dobrou povahu,
to bych jim hrozně přál. A ta dobrá povaha se
dá naučit. Každý z nás má v sobě kousek toho
dobra, na kterém se dá začít strašně intenzivně stavět. A zase mluvím o naději, protože
věřím v to, že má každý v sobě alespoň trochu
dobra, i když to není na první pohled patrné.
Radka Felzmannová, 6. B, Bára Čížková
a Lenka Majnerová, 8.C, Podlavičník ZŠ Dobřany

Odsunutí kamarádi na fotce z roku 1953 – Karel Langl (s míčem) a Karel Simbartl (čtvrtý zprava)

Letní fotosoutěž
Redakce Dobřanských listů vyhlašuje prázdninovou fotosoutěž „Čteme Dobřanské listy”.
Soutěž trvá od 15. 6. do 15. 9. a fotografie můžete zasílat na listy@dobrany.cz, zprávou
na facebook Dobřanské listy nebo vložit do alba Čteme Dobřanské listy na facebooku listů.
V říjnovém vydání zveřejníme jména výherců.
Fotografie můžete označit hashtagem #DobranskeLeto2017
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Téma měsíce: Partnerské návštěvy

Naši čtvrťáci v Obertraublingu

Česko–slovinské dny přátelství

Již čtvrtým rokem dobře funguje spolupráce mez 1. stupněm ZŠ Dobřany a Grundschule v německém Obertraublingu. I letos vyjelo našich
dvacet čtvrťáků s paními učitelkami na partnerskou návštěvu. Spolu
se svými německými kamarády si prohlédli německou školu, skládali
Leonardovy mosty, plavili se na historické lodi, která kdysi svážela na
Dunaji sůl, zhlédli významné pamětihodnosti Regensburgu a zbyl jim
čas i na skvělou zmrzlinu.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

zleva pan ředitel Jan Vozár a ředitel hudební školy z Brežice Daniel Ivša

(red) V květnu navštívili Dobřany také přátelé z německého Obertraublingu. Zúčastnili se akce ZUŠ OPEN a téměř všichni využili možnost prohlédnout si dobřanská sportoviště.

(red) Slunečné dny strávila slovinská delegace na partnerské návštěvě
v České republice. Dva dny poznávali krásy Jižní Moravy a svoji návštěvu
zakončili slavnostním koncertem hudební školy z Brežic.
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Na konci května (25. 5. – 28. 5. 2017) navštívila naši Základní uměleckou školu J. S. Bacha Dobřany delegace žáků a učitelů z partnerské
hudební školy z Brežice ze Slovinska. Čtyři dny, které jsme spolu mohli
prožít, spojilo jedno slovo - “blízkost”. Po příjezdu našich přátel z Brežice je před školou uvítal Johann Sebastian Bach osobně a s ním všech
jeho dvacet dětí. Jeho hudba pak zazněla z otevřených oken školy a její
odraz v pohybu předvedly nejstarší žákyně tanečního oboru pod vedením paní učitelky Pavlíny Stupkové.
Johann Sebastian Bach je nám více než blízký, stejně tak jako spojení
několika způsobů uměleckého projevu člověka – v tomto případě tance
a hudby. Na druhý den čekal naše hosty výlet do Plzně – i ta je blízko.
Poznali to nejzajímavější z její historie, navštívili společně ZOO a večer
se ti starší podívali do míst, která dala Plzni její celosvětovou slávu – do
pivovaru. Vždyť přece pivo je nám Čechům také velmi blízké:). Sobota
patřila blízkosti, či spíše sbližování našich žáků při společné zkoušce
orchestru a myslíme, že i výběr hudebních čísel pro společnou práci
byl všem mladým hudebníkům spojených orchestrů také blízký. Velké poděkování patří učitelům Davidu Kovářovi a Petru Vackovi, kteří
vedou dětský orchestr „Macarát“.
Slavnostní
koncert,
kde jsme mohli přivítat
též vedení města Brežice
v čele s panem starostou
Ivanem Molanem a bývalého ředitele hudební
školy z Brežice pana
Dragutina Križaniće, se
konal v koncertním sále
A. Dvořáka v Domě Hudby v Plzni. Mladí muzikanti ze Slovinska se předvedli jak v sólové hře,
tak v komorní souhře se svými učiteli a na závěr se spojili do malého
orchestru, aby nám mohli zahrát malé překvapení. Závěrečné spojení
slovinského orchestru s orchestrem naší školy bylo plné energie, která z početného ansámblu přímo přetékala k posluchačům v hledišti.
Potlesk ve stoje pak ocenil všechny výkony tohoto krásného večera.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům a žákům, kteří ubytovávali naše slovinské přátele, učitelům naší školy za přípravu a organizaci, městu Dobřany a Plzeňskému kraji za finanční podporu.
Blízkost něčeho se dá změřit mnoha způsoby. Blízkost někoho je
nezměřitelná. Naši přátelé z hudební školy v Brežici jsou nám velmi
blízcí. Již patnáct let máme možnost učit se jeden od druhého a věříme,
že “učit se” budeme navzájem ještě hodně dlouho:)
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Co se děje | Kultura

Podmínky dotací na zateplení bytových
Listování
domů jsou v současné době velmi výhodné s Lukášem Hejlíkem
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, kteří uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně
o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky,
zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi
a více bytovými jednotkami a urychluje jejich
administraci. „Díky přijatým opatřením je
aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro
vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také
se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení
žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla
pro získání podpory na zdroje tepla,“ informuje náměstek pro řízení sekce evropských
programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je
umožnit podporu výměny např. plynového
nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo,
což v současné době není možné, a nabídnout
tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových
stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení
nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických
kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojed-

nat vyšší míru podpory pro žadatele, a tedy
zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě
výhodnější. „Zároveň je možné říci, že podpora
je výhodná pro všechny typy bytových domů:
evidujeme žádosti o podporu na malé bytové
domy o 4 bytech, ale také na velké panelové
domy,“ dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví
vlastníci bytových domů v Moravskoslezském
kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč (téměř
1/5 podpory všech administrovaných žádostí
v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě
potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly,
nebo byste se rádi dozvěděli další informace
o získání podpory, obraťte se na regionální
pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR
(www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

Naše Listování se uskutečnilo 2. května
2017 v Káčku. Co je to Listování? To je „čtení“
knihy, hraní a třeba i diskutování.
Tentokrát nám herci Lukáš Hejlík a Věra
Hollá četli knihy Jak být holkou a Jak být klukem. Lukáš se nebál zmínit spoustu věcí, které nás v našem období dospívání potkávají.
Pro nás to bylo vtipné, hodně jsme se smáli,
ale pro některé učitele mohlo být téma příliš
choulostivé, protože mluvit o tomhle před
dětmi se jim může zdát nevhodné. Toto Listování na téma „Co se děje v pubertě“ se povedlo
a moc se nám líbilo.
Více se nám líbilo Listování uskutečněné
v Káčku, protože tělocvična se nám nezdá
být úplně ideálním místem pro takovou akci.
Mohli jsme si pohodlně sednout, dobře jsme
viděli na herce a k tomu tak zábavné téma.
Děkujeme. 		
Lukáš, 7. B, Podlavičník ZŠ Dobřany

Jsme moc rády, že „Listování“ má úspěch.
Motivuje děti ke čtení a některé následně i k návštěvě knihovny. Snažíme se vždy vybrat téma,
které by děti inspirovalo a současně pobavilo. Je
to příjemný způsob a návod jak číst a pohlížet
na knihu.
Děkujeme. Pochvala vždy potěší a od dětí
dvojnásob.
Současně bychom chtěli poděkovat paní ředitelce MKS za poskytnutí prostor.
Městská knihovna Dobřany

www.dobrany.cz |
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz – oddělení pro
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz – dětské oddělení
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Odělení pro děti
pondělí		
úterý		
středa
9:00–11:00
čtvrtek		

13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00
12:00–17:00
12:00–15:00
12:00–18:00
12:00–15:00

KNIHY PRO DĚTI
POSPÍŠILOVÁ Zuzana:
Hravá škola: hříčky se slovíčky
David s Adélkou jsou
nemocní. Aby se nenudili, vymýšlí jim tatínek
nejlepší slovní hry na
světě. Víte, jak se hraje
na líného řečníka? Skládali jste někdy novoslovo nebo cvičili veršovací
rozcvičku? Začtěte se do
této knihy a zjistíte, že máme krásnou mateřštinu. Čeština není jen povinný školní předmět, ale hlavně tvárný a bohatý jazyk, se kterým si můžete užít spoustu zábavy a přitom si
rozšířit slovní zásobu.
BYRNE Michael:
Výherce

Strhující poutavý příběh o chlapci z Londýnské ulice. Hlavní
postavou vyprávění je
chlapec Bully, který přišel o matku a protlouká
se se svým psem, jak se
dá. Jednoho dne objeví
výherní los v posledním
narozeninovém
přání, které dostal od matky. Má to však háček
– svou cenu si musí stihnout vyzvednout včas.
Jeho složitý život se tím ještě zkomplikuje
– najednou všichni po něm jdou. Každý má
potřebu urvat kousek jeho štěstí.
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HEINLEIN Sylvia: Bláznivá teta a já
„Rychle pryč!“ řekla teta
Matylda
Sára má skvělou tetu.
Jmenuje se Matylda
a rozhodně s ní není
nuda. Někdo říká, že je
„opožděná“. Podle Sáry
má ale teta neobyčejné
schopnosti a každý den
si umí pořádně užívat.
KOVAL David: O čem si šeptají souhvězdí?
Můj krutě hustý astrodeník
• Proč se u nás střídají roční období?
• Jaký je rozdíl mezi hvězdárnou
a planetáriem?
• Proč dochází k zatmění Měsíce?
• Odkud se vzaly názvy souhvězdí?
Po úspěšné knize „Co to svítí na obloze?“ pro
malé děti napsal David Koval další astronomickou knihu určenou pro starší astronomy.
Vydejte se společně s ní na cestu ke hvězdám.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ

POSPÍŠILOVÁ Jarmila:
Skořápky na vodě
Tomáši Valentovi se po
letech úspěchů rozpadne jeho svět. Syn Marek
tragicky zemře a jeho
srdce je transplantováno
mladé ženě. Tomáš si až
teď uvědomuje, že syna
téměř neznal. Zjišťuje,
jaký vlastně byl. Stále
častěji si klade otázku,
kdo dostal jeho srdce.
Stejná otázka trápí i mladou ženu, jíž transplantace zachránila život. Propletený příběh,
místy humorný s téměř detektivní zápletkou.
DAVID, Petr: Staročeský pitaval
Výlety po stopách zlých činů

Víte že:
•	Známý loupežník Babinský byl usvědčen
pouze z jediné vraždy?
•	Hanlivé slovo grázl je odvozeno od jména
lupiče Johanna Georga Grassela?
•	Největším loupežným vrahem v českých
zemích byl bývalý voják Martin Roháč?
O tom všem a dalších zajímavostech se dočtete v této knize.

MTAWA Nicole: Zloději hvězd
Ve svém zavazadle nemá
Nicole nic víc než touhu
po svobodě, když si jede
splnit svůj životní sen:
Afriku. V Tanzanii mladá
Němka poznává skutečnou pohostinnost, potkává lidi, jejichž osudy se jí
hluboce dotýkají. Její srdce si získá především černošský mladík Juma, žijící od svých sedmi let
na ulici. Nemá vlastní rodinu ani domov. Mezi
Nicol a Jumou se posléze vyvine milostný
vztah. Oba dva pod africkou oblohou zažívají,
jak blízko jsou si naděje a zoufalství.
Dnes Nicole spolu s manželem Jumou pomáhají v Tanzanii dětem a mladým lidem trpícím
chudobou.
KARELOVÁ Magdalena:
Kam za živou vodou
Léčivé a minerální prameny, zázračné studánky,
zapomenuté i věhlasné
lázně, duchovní místa.
Vydejte se do míst spojených s vodou v její nejkrásnější podobě.
• Tipy na výlety a zajímavá místa v okolí
•	GPS souřadnice pro všechny popisované
lokality
•	Pro vozíčkáře či rodiny s dětmi užitečné
informace o dostupnosti jednotlivých míst

Prázdninová výpůjční doba
1. 7. 2017 – 31. 8. 2017

Dospělé oddělení
Úterý
7,30 – 11,00
Středa
7,30 – 12,00 13,00 – 18,00
Pátek
7,30 – 11,00
Dětské oddělení
Pondělí
9,00 – 11,00 12,00 – 17,00
Internet pro veřejnost jen ve výpůjční době knihovny

Kultura

Provozní doba, ceny vstupného a ostatních služeb v areálu přírodního
koupacího BIOTOPU KOTYNKA
Provozní doba:
květen, červen:		
pondělí – neděle 10:00 – 20:00
červenec:		
pondělí – neděle
9:00 – 21:00
srpen:			
pondělí – neděle
9:00 – 20:00
září:			
pondělí – neděle 10:00 – 18:00

Parkování a parkovné
(ceny za parkování vozidel)
Parkoviště podél ulice Ústavní – kolmé stání:
5 Kč/1 hodina
Zabezpečené parkoviště u koupacího biotopu
(se závorou): 30 Kč (jednorázové celodenní
parkovné)

Půjčovné v areálu přírodního koupacího
biotopu:
P
ronájem beachvolejbalového míče a nářadí
na úpravu povrchu včetně pronájmu plochy
hřiště: 50 Kč + vratná záloha 300 Kč/1 hod.
 P
ronájem sportovního náčiní na petanque
včetně pronájmu plochy hřiště:
zdarma + 200 Kč vratná záloha
P
ronájem plochy hřiště pro petanque
(bez pronájmu náčiní na petanque): zdarma
P
ronájem sportovního náčiní pro ping-pong
(stolní tenis):
zdarma + 50 Kč vratná záloha za jednu
tenisovou pálku včetně míčku
P
ronájem plochy pro ping-pong (stolní
tenis): zdarma
P
ronájem slunečníků:
20 Kč + vratná záloha 200,- Kč/1 den

Informační centrum
připraveno na novou
turistickou sezonu

(red) V polovině května byla dokončena
rekonstrukce informačního centra a kromě
nového nábytku v něm můžete najít rozšířený sortiment propagačních předmětů města,
inovované služby a také nástěnku pro inzerci
- prodám, koupím, daruji, vyměním.

Vstupné:
červen a září:
Základní celodenní vstupné pondělí až pátek

40 Kč

Snížené základní vstupné po 16:00 hodině

30 Kč

Základní celodenní vstupné sobota a neděle

50 Kč

Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu dospělé osoby

zdarma

Děti 7 – 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP – celodenní
vstupné pondělí až neděle

30 Kč

červenec a srpen:
Základní celodenní vstupné pondělí až pátek

50 Kč

Snížené základní vstupné po 16:00 hodině

30 Kč

Základní celodenní vstupné sobota a neděle

60 Kč

Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu dospělé osoby

zdarma

Děti 7 – 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP – celodenní
vstupné pondělí až neděle

30 Kč

Permanentky (s již přednabitými počty vstupů)
– zvýhodněné vstupné:
Permanentka na 10 jednorázových vstupů
po celou sezonu

350 Kč

Permanentka na 20 jednorázových vstupů
po celou sezonu

600 Kč

Permanentka celosezonní*

1000 Kč

Pozn.: Permanentky mohou být libovolně přenosné
* U celosezonní permanentky je součástí celkem 100 jednorázových vstupů na koupaliště.

L
É
T
O

Městské kulturní středisko Dobřany
nabízí

• vysílací čas pro vaši reklamu
• exkluzivní sponzoring projekce
v programu letního kina
na náměstí T.G.M. v Dobřanech
25.–29. 7. 2017 a 1.–5. 8. 2017
Bližší informace poskytne
na tel. č. 377 972 480
nebo mailu kultura@dobrany.cz
ředitelka MKS Dobřany
Jaroslava Umnerová.

K
I
N
O

www.dobrany.cz |
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Kultura

SVATOVÍTSKÉ
ALE NA MU SIL OV Á

JIŘÍ ZAHRADNÍK

DA NA PRO KO PO VÁ

JANA ČERNÁ

LEN KA KRA US OV Á

EVA BLÁHOVÁ

DA NA GA JDO ŠÍK OV Á

OL GA KU CH TO VÁ

SLAVNOSTI

MALINOVI

SPOLU ŽÁCI
5. 6. – 30. 6. 2017 | Kostel sv. Víta v Dobřanech
Vernisáž 4. 6. 2017 v 15 hodin

NY

DOBŘA

17. června 2017
náměstí T.G.M.
10:30

OVČÍ POHÁDKA (divadélko Nána)

14:00

ZASTODESET

15:15

1/2 REBEL

17:00

EXTRA BAND revival

19:00

Brown Town Players

21:00

PONORKA band

Stánkový prodej a atrakce budou
ve Školní ulici („na Žabáku“).

9.–18. června 2017
kostel sv. Víta v Dobřanech
Dobřanské pohledy 2017
výstava soutěžních prací

'REĚDQ\

DOBŘANY

17.– 18. června
www.

oﬀroadmaraton.cz
Další závod 26. – 27. 8. Milovice
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Kultura

ROŠÁDA

MARTIN TRNAVSKÝ
BARBORA MUNZAROVÁ
RADIM NOVÁK

Divadelní spolek Frída

MARIKA PROCHÁZKOVÁ

Komedie o partnerském soužití.
Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se
o všechno postará…, ale poslední dny se začíná chovat divně. V noci chodí po bytě. Čím dál
víc mluví sám se sebou. Laura tuší, že se něco děje, ale nedokáže tomu přijít na kloub hned.
Viktorovo podivné chování se začne stupňovat...

20. 11. 2017 od 19:00 hodin
Káčko, Dobřany | 390 Kč
Předprodej
náměstí T.G.M.
T.G.M. 5
5
Předprodej vstupenek
vstupenek v
v Městském
Městském kulturním
kulturním středisku
středisku Dobřany,
Dobřany, náměstí
nebo
nebo na
na www.kacko.cz
www.kacko.cz.od 20. června 2017.

MAS Radbuza, z.s. ve spolupráci s dalšími partnery

Vás zve na akci

SLAVNOSTI

SLUNOVRATU

2017

LETOS SE AKCE KONÁ VE DVOU TERMÍNECH
Chotěšov - 17. 6. 2017

Kozolupy - 1. 7. 2017

14:00
15:00
16:30
18:30
21:00

14:00 - začátek akce
15:00 - Hudba na klíč
17:30 - Michal Tučný revival
20:00 - Olympic revival
22:30 - ukončení akce

- začátek akce
- KántryBend
- Michal Žára s kapelou
- Olympic revival
- ukončení akce

Vstupné: dospělí 100 Kč | děti do 15-ti let zdarma

Vstupné: dospělí 50 Kč | děti do 15-ti let zdarma

Po celou dobu akce prohlídky klášterního
konventu a podzemí.

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM A DALŠÍ PROGRAM PRO DĚTI
VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA

UKÁZKY HISTORICKÉHO ŠERMU

PO SETMĚNÍ OHŇOVÁ SHOW

V rámci celého dne probíhá jarmark s prezentací lokálních řemeslníků a producentů.
CELODENNÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SP OL E K

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Kuratorium zur Förderung
des grenzüberschreitenden
Wallfahrts- und
Begegnungszentrum
beim Franziskanerkloster
Neukirchen b.Hl.Blut e.V.
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Školství, spolky a neziskové organizace
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
9. 6. 2017 / 17:00 / Káčko
Absolventský koncert

Poděkování

A. Vozárová, A. Bromová, K. Weberová (tanec)

9. 6. 2017 / 20:00 / kostel sv. Mikuláše
Noc kostelů

Lenka Rafajová – soprán, Kateřina Oškerová
– mezzosoprán, klavírní spolupráce Michaela
Vacková, Jan Vozár

9. – 11. 6. 2017 / Ostrava
Dětská porta – celostátní kolo

– vystoupí mladší keltská hudební skupina
Dé Domhnaigh ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

17. 6. 2017 / Štěnovice
Farmářské trhy

– vystoupí lidová muzika Vozembach
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

18. 6. 2017 / 17:00 / Erbovní sál
Koncert na zámku Horšovský Týn
– vystoupí žáci ze ZUŠ Horšovský Týn a dětský
orchestr „Macarát“ ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

20. 6. 2017 / 17:00 / sál ZUŠ
Závěrečný žákovský koncert

23. 6. 2017 / 18:00
velký sál Měšťanské besedy v Plzni
Slavnostní koncert
– vystoupí žáci a učitelé hudebního, tanečního
a výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Skvělé ocenění od italského moře
přivezli žáci akordeonové třídy.

GRATULUJEME
Teresii Eisenhammerové – 1. místo
Antonínu Šnebergerovi – 2. místo
Davidu Brantovi – 2. místo
v mezinárodní akordeonové soutěži
„TOMAŽ HOLMAR ITÁLIE 2017“

zleva Antonín Šneberger,
Teresie Eisenhammerová, David Brant
podrobněji v dalším čísle DL
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Chtěla bych prostřednictvím Dobřanských listů poděkovat za krásné vystoupení lidovému
souboru Vozembach v nemocnici v Dobřanech.
Všichni pacienti, se kterými jsem mluvila, vyjadřovali svůj obdiv a nadšení k hudebnímu umění
dětí - jak bezvadně hrají a zpívají. Opravdu se nás všech toto vystoupení dotklo a zanechalo v nás
velmi příjemné vzpomínky. Pro pacienty jsou podobné akce něčím, co jim vrací zpátky jejich
hodnotu, která je často poničená nemocí, různými omezeními a těžkostmi, které momentálně
musí řešit. Povzbudilo je to na duši i na duchu a budu velmi ráda, jestli se ještě někdy v budoucnu
podaří podobný koncert uskutečnit. Přeji Vám vše dobré a hodně radosti do další práce.
S pozdravem
Miroslava Homolková

GRATULUJEME

GRATULUJEME

Marii Tomáškové – 2. místo
v 25. ročníku interpretační soutěži
ve hře na housle
„PLZENECKÉ HOUSLIČKY 2017“

Šárka Samcová – 1. místo (příčná flétna)

Šárka Samcová – 1. místo (zobcová flétna)

Stella Doubková – 1. místo (zobcová flétna)
Jan Bouřil – 1. místo (zobcová flétna)

Markétě Regentové – 1. místo (zobcová flétna)

Kristýna Vápeníková – 2. místo (příčná flétna)
Anna Marie Klinkovská – 3. místo (zobc. flétna)

Inka Radějová – Čestné uznání (příčná flétna)

na snímku zleva
M. Tomášková, pí uč. J. Faltýnová

ve 14. ročníku mezinárodní soutěže
mladých interpretů NOVOHRADSKÁ
FLÉTNA 2017 ve hře na flétnu.

Školství, spolky a neziskové organizace

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany,
příspěvková organizace,
Stromořadí 439, 334 41 Dobřany,
tel./fax: 377 972 943, 736 472 478
e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz,
www.zus-dobrany.cz, IČO: 70834903

Přejete si, aby vaše dítě trávilo svůj čas
aktivně a tvořivě?
Aby zpívalo, tancovalo, malovalo či hrálo
na hudební nástroj?
Aby se učilo v příjemném a moderním
prostředí pod vedením zkušených
pedagogů?
Přijďte mezi nás!

ZÁPIS
nových žáků
do hudebního, tanečního a výtvarného
oboru probíhá:
HUDEBNÍ OBOR – Dobřany
15. a 16. června 2017 (čtvrtek, pátek)
od 16.00 do 19.00, II. patro, ředitelna

TANEČNÍ OBOR – Dobřany
15. června 2017 (čtvrtek)
od 16.00 do 19.00, III. patro, taneční sál
VÝTVARNÝ OBOR – Dobřany
15. června 2017 (čtvrtek)
od 16.00 do 19.00, II. patro, učebna výtvarného oboru

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
zvou na výstavu

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2017

Protiklady
9.–18. června 2017
kostel sv. Víta, Dobřany

Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 9. 6. 2017 v 16:00 hodin
v kostele sv. Víta v Dobřanech.

Od školního roku 2017/2018
nově otevíráme v hudebním oboru výuku
hry na violoncello a hry na mandolínu.
Na zápis přijďte i se svým dítětem.

Hudební obor bude otevřen pro školní
rok 2017/2018 v Dobřanech,
Štěnovicích a Chlumčanech.
Taneční obor bude otevřen pro školní
rok 2017/2018 pouze v Dobřanech.

Výtvarný obor bude otevřen pro školní
rok 2017/2018 v Dobřanech
a ve Štěnovicích.

Zájemci ze Štěnovic a Chlumčan
se účastní zápisu v hlavní budově
v Dobřanech dne 15. a 16. června 2017.
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Školství, spolky a neziskové organizace

Chvála jídla
v Dobřanech aneb
Jamie Oliver by koukal

V pátek 12. 5. 2017 proběhla na Základní
škole akce pod záštitou Jamieho Olivera Food
Revolution day aneb Chvála jídla. Smyslem
celé akce je zapojit děti a veřejnost do přípravy jídla, a tím děti i vzdělávat.
Děti během dopoledne připravovaly školní
svačinku dle kritérií školní jídelny. Svačinka
měla být originální, pěkná na pohled a hlavně
realizovatelná ve školní jídelně. Děti se společně s pedagogy zapojily opravdu aktivně.
Porota musela vybrat vítěze z více než 130
vzorků. Úkol to byl velmi těžký, nakonec vyhrála svačinka z avokáda. Uvidíme, jak bude
dětem chutnat. Všechny ostatní nápady, které
splnily kritéria soutěže, budou postupně zařazeny do nabídky školní jídelny. Děti se tak mohou těšit na piškotový mls, toasty, ovocno-zeleninový salát či pomazánku z červeného zelí.

Rok v Dětském klubu

První školní rok v Dětském klubu už je téměř za námi a strávili jsme ho různými aktivitami.
Například jsme si vyrobili tašku na přezůvky nebo svíčky na Vánoce. Pekli jsme perníčky, naučili
jsme se plést na rukou, vyráběli jsme na Velikonoční jarmark a pokusili jsme se postavit iglú
z PET lahví. Ne vždy se nám vše podařilo. Celý rok jsme pravidelně chodili do knihovny, kde se
o nás velmi hezky starala paní Alena Sloupová, a díky patří i paní vedoucí Bohuslavě Kubelkové.
Další pravidelnou akcí byl náš filmový festival. To nám umožnila paní Jaroslava Umnerová, ředitelka kulturního střediska, a pomáhala nám paní Lenka Šašková. Zajímavou akcí byla Hudební
improvizace nebo Master Chef Junior pořádaný kroužkem vaření pod vedením paní Renáty Černé, vedoucí školní jídelny, kde jsme se stali porotci. Děkujeme také všem kuchařkám, které pro
nás připravují odpolední svačinky, a paní Renátě Černé za skvělý nápad - svačinky v podobě rautu, na které se děti opravdu těší. V rámci Dětského klubu proběhl v únoru první Jarní příměstský
tábor a další dva jsou připravené na letní prázdniny.
V dalším roce bychom chtěli nabídnout spolupráci dobrovolníkům a také rodičům. Jsem ráda,
že můžeme dětem nabídnout prostor, kde si mohou spolu hrát a bavit se. Děkuji všem, kteří se
podílí na chodu tohoto projektu a bez nichž by se nic z toho, co jsem zde zmínila, neuskutečnilo.
Za celý tým Dětského klubu přeji všem hezké prázdniny.
Lenka Machová, koordinátorka Dětského klubu

Doprava před školou

Odpoledne školní zahradu provoněla vůně
grilovaného masa, ke kterému nám profesionální kuchaři připravili zdravé dipy a teplou
zeleninu. Všechny přítomné ohromil avokádový dip, chutnal i dip jogurtový. Největší úspěch
měly smoothie připravované ze zvláštních
chuťových kombinací. Dobřanští skauti navařili velkou spoustu nekonečné bramboračky,
a kdo chtěl, mohl se podílet i na její přípravě,
či si upéct na ohni zálesácký chléb.
Počasí nám přálo, pochutnali jsme si, děvčata nám krásně zatancovala a kuchaři dělali, co
mohli, aby byli všichni spokojeni a ochutnali
všechno, co bylo připravené. První ročník se
tedy opravdu vydařil. Už teď přemýšlíme nad
ročníkem druhým a věříme, že Jamie Oliver
bude koukat, až na netu uvidí, jak umíme
v Dobřanech oslavovat jídlo.
Renáta Černá, vedoucí školní jídelny
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Na svém březnovém setkání jsme my, senátoři, diskutovali nad opět se zhoršující dopravní situací před školou (budovou 1. stupně) a rozhodli jsme se zopakovat monitoring.
Pro zesílení účinnosti jsme vyrobili jednoduché plakáty typu dopravní značky, na kterých
byla škola a u ní přeškrtnuté auto.
30. března jsme při akci zaznamenali 70
aut, která zastavila v těsné blízkosti školy,
27. dubna bylo aut dokonce 79. Chtěli jsme
monitoring zopakovat hned následující den,
abychom zjistili, jak byly plakáty účinné, ale
deštivé počasí nám nepřálo.

3. května u školy hlídkovali strážníci městské policie, snad proto následující den při
monitoringu zastavilo v její blízkosti výrazně méně aut. Pouhých 47, což považujeme za
úspěch. Pravděpodobně především zásluhou
strážníků bylo aut tak „málo“.
Děkujeme všem, kteří nezajíždějí až ke
škole a tím výrazně zklidňují provoz, a také
těm, kteří nám při této akci často vyjadřovali podporu. Dopravní situaci pomáhal vloni
zklidňovat pár měsíců dopravní asistent, který dohlížel na bezpečnost dětí. Tato pomoc
nám chybí. Pokud by někdo měl zájem tuto
činnost vykonávat, může se obrátit na ing.
Beranovou na MěÚ v Dobřanech. Dle sdělení paní místostarostky Mgr. Terelmešové
na školské radě by město rádo zaměstnalo
vhodného člověka (i třeba důchodce, příp.
invalidního důchodce), který by pro město
vykonával i jiné práce podobného rázu v běžném pracovním poměru.
Senátoři Dolní sněmovny Senátu
na 1. stupni ZŠ

Školství, spolky a neziskové organizace

Čarodějné hry v Dobřanech

To byl název akce, kterou připravili vedoucí, rodiče a děti pořádající Pionýrské skupiny v Dobřanech na odpoledne 30. dubna 2017 v prostoru bývalých kasáren. Počasí dobré, čarodějnice
u startu rozdávala startovní kartičky, aby bylo kam zapisovat splněné úkoly. Čarodějnice a čarodějové menší i větší byli všude, kam oko dohlédlo, ale hlavně zhruba sto dětí v doprovodu dospělých si prošlo od startu do cíle 6 stanovišť. Na nich si děti mohly vyzkoušet chytání jedovatých
pavouků na prut, hod kroužky na klobouk staré čarodějnice, skok v pytli, hod míčkem na kuželky
či chůzi na velkých stopách a hod šipkami do terče s netopýrem, sovou, koštětem a pavoukem.
V cíli si pak mohly zejména menší děti za pomoci rodičů vyrobit magnetku – berušku na CD. Na
každém stanovišti je čekala nějaká odměna, připraveno bylo i občerstvení, a jak bylo vidět, všem
se akce líbila. A na závěr bylo možné si před klubovnou zahrádkářů, kteří s pionýry na akci spolupracují, 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 a i dětem z oddílu
Delfíni, zahrádkářům, městu Dobřany, které akci podpořilo finančně a pomohlo s její propagací.
Libuše Nejedlá

Kytičkový den 10. května 2017
Pomohli jsme dobré věci. V rámci sbírky
Českého dne proti rakovině jsme v žlutých
tričkách a s ozdobnou plackou partnera sbírky vyrazili do ulic a prodávali „kytičky“ v Dobřanech a v Plzni. S pomocí dvou maminek,
dvou vedoucích a 10 dětí jsme prodali 650 kytiček a do sbírky přispěli částkou 14 859 korun. Děkujeme všem, kteří si od nás „kytičky“
koupili. Od roku 2010, kdy se sbírky účastníme, jsme prodali 4 982 kytiček a vybrali 120
817 korun. Pěkné, ne?
A co nám řekli naši zástupci po ukončení
sbírky: „Děláme to rádi – někdy k nám lidé
běží, aby si kytičku mohli koupit, ale jsou
i tací, kteří se k nám otočí zády, či jsou hrubí,
přestože jsou s námi dospěláci. Vůbec si neuvědomují, že to děláme dobrovolně a vedoucí
si berou volno.“
Pionýrská skupina Dobřany

Víte co je
Mirákulum?

Na 6. května připravila Pionýrská skupina
v Dobřanech společný výlet pro děti – nejen
své členy – a jejich rodiče do Milovic, do zábavního parku Mirákulum. Autobusem tam
byli všichni za chvíli, a tak si mohli vychutnat
pohyb hradem s visutými mosty, skluzavkami
a rozhlednou. Většina z nich navštívila mimo
stánky s občerstvením i lanové centrum, velkou trampolínu, lesní město s věžemi a podzemními chodbami. Nezapomněli se podívat
ani na hřiště, minizoo, obří houpačky, bludiště podzemní i normální, kouzelnou zemi prasátka Pigyho, obří pískoviště či les her. Projít
mohli i lesní naučnou stezku nebo si vyrobit
něco v tvůrčí dílničce. V amfiteátru pak zhlédli všichni buď vystoupení kouzelníka Roberta,
nebo ukázku výcviku psů.

Na závěr výletu jsme se některých účastníků zeptali, co se jim líbilo nebo nelíbilo. A co
nám odpověděli:
Domča: „Líbilo se mi vyrábění placky z hlíny
a prolézání podzemí.“
Monča: „Všechny atrakce byly hezké, jen některé nebyly pro mě.“
Ája: „Líbilo se mi všechno, jen ne pavouci v podzemí.“
Lenča: „Dobrá parta lidí, kteří jeli, skvělé prolézačky, kouzelník.“
Anička: „Líbilo se mi všechno, až na katakomby.“
Kristý: „Líbilo se moc, příště pojedeme zas.“
No a co k tomu dodat? Přikládáme několik
fotografií, ostatní najdete ve fotogalerii na
www.dobrany.pionyr.cz. Jsme rádi, že se všem
líbilo, a budeme uvažovat o pořádání další
společné akce.
Za PS Dobřany Libuše Nejedlá
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Ze skautského deníku

Výprava na Gutštejn 1.–2. 4. 2017 | Družina Delta Fors
Rozhodli jsme se ale pro jinou cestu, a to
pro červenou, protože po žluté bychom se
museli opět brodit, a to by nás zdrželo. Nejdříve jsme šli lesní cestou a potom po silnici.
V táboře jsme vykopali díru, připravili ingredience, přinesli kotlík a začali jsme vařit
naši večeři. Polévka byla hotová, vzali jsme si
lžíce a najedli se. Mezitím druhá půlka družinky postavila stany, potom se přišli najíst.
V táboře jsme si rozdělali oheň, a kdo se
chtěl dojíst párky, mohl si je upéct. Naše družinka šla brzy spát.

1. 4. 2017
Odjeli jsme vlakem z Dobřan v 7:28 a příjeli
do Trpíst v 9:46. Odtud jsme pokračovali 6 kilometrů do tábora, kde jsme se připravili na
cestu. Vzali jsme si párky, kompas, mapu a pití
a vyrazili jsme na Gutštejn.
Cesta byla dlouhá 10 kilometrů, celou dobu
jsme šli po zelené značce, prošli jsme Mydlovary a zastavili jsme se u malého potůčku.
Museli jsme se vyškrábat do strmého kopce
a potom po rovině dojít do Šipína, kde jsme
viděli šipínský kostel.
Z několika cest jsme se rozhodli pro žlutou
značku. Hned pod kostelem jsme museli přebrodit potok, za ním jsme si usušili nohy a pokračovali na Gutštejn.
Tam jsme se vyfotili, zakřičeli heslo a porozhlédli se po zprávě. Tu jsme po chvilce
našli. Přečetli jsme si ji a sešli pod Gutštejn
k ohništi. Opekli jsme si párky a vyrazili jsme
zpět do tábora.

2. 4. 2017
Ráno jsme se vzbudili a společně jsme si
uvařili moc dobrý čaj. Do 11:00 jsme museli mít sbalené všechny věci. Začali jsme tedy
bourat stany a balit si.
Pak jsme vyrazili na vlak do Trpíst. Ten jel
v12:42 z Trpíst do Plzně, kde jsme čekali na
autobus, protože byla výluka.
Měli jsme dost času, abychom si mohli koupit něco k obědu. Většina lidí si koupila pizzu.
Když přijel autobus ve 14:50, nastoupili
jsme a odjeli do Dobřan. Tam jsme se rozloučili a rozešli se domů.
Delta Fors - Indián, Péťa, Ríša a Tomáš B.

Květinový den

S dětmi na zahradě v červnu
Celý květen jsme se těšili nádherně rozkvetlými trvalkami
a keři. Teď je čas odstranit všechny odkvetlé květy,
aby nehyzdily pohled a nevysilovaly rostlinu tvorbou plodů
a semen. Druhy trvalek, které kvetly již brzy na jaře,
seřízneme těsně nad zemí. Umožníme jim tak, aby vykvetly
ještě jednou, ke konci léta. Ze země začneme od půli měsíce
vytahovat cibule tulipánů a narcisů. Uschováme
je v temnu, suchu a teple. Na jejich místo zasadíme
letničky, které budou záhony zdobit do podzimu.
Stále bojujeme s plevelem, hubíme ho vytrháváním
a motyčkou. Každé dva až tři dny sbíráme dozrávající
plody jahod a odstraňujeme ty plesnivějící. Plody můžeme
podkládat slámou, aby nehnily. Kolem stromů můžeme
kypřit půdu Vysazujeme poslední rostliny rajčat a paprik na
venkovní záhony.V teplých oblastech vysazujeme lilek a
melouny. Sklízíme první rané brambory, kedlubny, mrkev,
hrášek.Je čas sklízet mnohé bylinky.
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10. 5. 2017 proběhl v celé České republice
Český den proti rakovině. Tématem je letos
skupina nádorů hlavy a krku. Zakoupením kytičky jste na dobrou věc, Dobřaňáci, přispěli
částkou 7 858 Kč.
Skauti děkují všem lidem, kteří přispěli na
charitu.
Za středisko Zelený šíp Šíša

Školství, spolky a neziskové organizace

Co nového u Dobřanských bábinek?
Možná se zdá, že jsme konečně dostaly
rozum a přestaly své tělesné schránky předvádět, ale kdepak, naše neotřesitelná chuť žít
na plné pecky i v našem věku nám nedovolí ve
své činnosti polevovat, a tak díky zájmu okolí
a manažerské činnosti Marušky Paroubkové
se nám podařilo a ještě určitě podaří pobavit
a potěšit diváky, kteří o naše vystoupení mají
zájem.
Proto jsme 28. 2. 2017 vystoupily v domažlickém seniorském centru s tanci O pivě.
1. 4. jsme přijaly pozvání na setkání invalidů do Chotěšova, kde jsme zatančily a pak se
společně pobavily při příjemném odpolední.
7. 4. jsme svým vystoupením potěšily seniory v Dolcích při jejich výročním setkání.
18. 4. jsme se společně s představiteli města pí místostarostkou Mgr. D. Terelmešovou
a p. radním J. Vozárem účastnili prezentace
města Dobřany v pořadu „Jak to chodí jinde“ ve

středisku TOTEM v Plzni. Paní D. Terelmešová
seznámila přítomné s historií Dobřan a pak
okomentovala prezentační film „Dobřany“. Pak
jsme zazpívaly s pí Magdou Vozárovou šest
lidových písní a zatančily pásmo O pivě. Věříme, že jsme naše město dobře reprezentovaly a
díky videu o Dobřanech ukázaly, co se v našem
městě děje. Název - Jak to chodí jinde - byl beze
zbytku naplněn. Diváci se dověděli i novinky,
které netušili, třeba, že náš pivovar na lukách
byl založen dříve než pivovar plzeňský.
No, a co nás ještě čeká? Májové slavnosti
jsou každoročně naší radostí, vystoupení se
jistě líbilo. Pásmo - Co se to šupoce - tančíme
rády a s chutí.
25. 5. nás čekají České Budějovice - Seniorská píseň, kde vystoupíme se stejným programem.
Samozřejmě se zapojíme do oslav našeho
patrona ZUŠ Dobřany.

Naše vystoupení předvedeme dvakrát
v Luhačovicích, kam jedeme na týdenní pobyt.
Budeme se chlubit! Máme všechny nová trička
s logem města, které nám darovalo Městské
kulturní středisko v Dobřanech. DĚKUJEME!!
Pozvání do Radkovic a do Křimic zřejmě
ukončí náš předprázdninový program. Vlastně ještě se něco chystá o prázdninách, ale to
až příště.
Nemyslete si, že jen vystupujeme. Každý týden zkoušíme jak zpívání, tak taneční
vystoupení, společně posedíme, popovídáme
si. Připravujeme také během roku různá žertovná vystoupení pro členy KS a ti z toho mají
vždy velikou radost.
Našeho heligonkáře Fandu Boučka a zpívání k tancům jsme si nahrály na CD, přece už
nám ten dech ....
Prostě u bábinek je stále živo a veselo.
Bábinka Zdena Blažková

Nová generace ornitologů?
Přes deštivé počasí letošního jara a několik ranních kapek nám v neděli 7. 5. 2017
počasí přálo a v 7:15 u ČOVky jsme se setkali
s účastníky Vítání ptačího zpěvu. Z centrály
ČSO nám poslali tiskoviny včetně prvního letošního čísla časopisu Ptačí svět, který se mimochodem věnuje ptáku roku 2017 – datlu
černému, dětem a rodičům byly tyto materiály a letáky rozdány k „domácímu studiu“.
Jako jednoho z prvních zajímavých ptáků ve
volné přírodě (po kachnách, holubech, kvíčalách a vrabcích) jsme viděli luňáka, nejspíš hnědého, kterého napadali a vyháněli
z blízkosti svých hnízd pěvci, zvláště kosi. Při
cestě podél řeky jsme si říkali o důležitosti
starých doupných stromů (mrtvých stromů)
a o významu mokřadů. Mohli jsme sledovat
pěnkavy, stehlíky a v dutině hnízdící špačky.
Asi v 8:40 jsme docházeli na kroužkovací

místo, prohlédli jsme si odchytovou síť a poté
poslouchali výklad ornitologů, který zároveň
natáčela Toulavá kamera. Bylo vysvětleno,
jaký význam má kroužkování, jak naložit
s nalezeným živým ptáčkem, jak s mrtvým
a okroužkovaným, o nebezpečích pro ptáky
a o podmínkách nabytí ornitologické licence.

Děti měly možnost určovat pohledem kroužkované ptáčky, např. pěnici slavíkovou, pěnici
pokřovní, rákosníka proužkovaného a samičku se samečkem strnada obecného. Hodinu
nám létal za zády krutihlav obecný, ale síti
se úspěšně vyhýbal. To se nepovedlo kukačce obecné, jejíž chycení do sítě překvapilo
i přítomné kroužkovatele. Všichni sice známe typické ku-ku, ale vidět tohoto ptáka na
jeden metr je neobyčejný zážitek. Začalo se
oteplovat a většina z nás se vydala na zpáteční cestu. My, co jsme ještě neměli snědenou
svačinu, jsme počkali na poslední prohlídku
sítí a okroužkování drozda zpěvného. Věřím,
že nejen novým účastníkům vycházky přineslo dopoledne nové poznatky a zajímavé informace. Za rok na shledanou se těší
Pavel Krákora
Foto: Jakub Urbanec
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Kulturní kalendář
ČERVEN
10. 6.

9.–18. 6.

Startujeme prázdniny
Dobřanské pohledy

16.–18. 6. Dobřanská pouť

16.–18. 6. 24hour OffROAD Maraton
17. 6.

Svatovítské slavnosti

23. 6.

Den s IZS

23. 6.

Závěrečný koncert ZUŠ

ČERVENEC

25.–29. 7. Letní kino
SRPEN
1.–5. 8.

Letní kino

12. 8.

Folkové FESTovní zpívání

ZÁŘÍ
3. 9.

Pohádkové náměstí

16. 9.

Dobřanská 50

4. 9.

První zvonění a burza kroužků

16. 9.

Pohádkový les

16. 9.

Radbuza Fest

16. 9.

Timbersport

19. 9.

Haydnovy hudební slavnosti

ŘÍJEN

Ponorka Band slaví
Dobřanská kapela na letošní pouti oslaví výročí.
Letos to bude přesně deset let od prvního vystoupení původně
šestičlenné formace, která si začala říkat Ponorka Band. Pojmenování bylo inspirováno lidovým názvem dnes už zbourané hospůdky, která se stala první zkušebnou a zároveň místem prvního
veřejného vystoupení. Důvod pro název byl ale ještě jeden. Většina
zakládajících muzikantů působila v jiných kapelách, ve kterých je postihla tzv. ponorková nemoc, a
tak si společně založili pro radost kapelu novou, zaměřenou na populární a rockovou hudbu, která
se hodí pro různé taneční zábavy, večírky, svatby, méně formální plesy a podobné kulturní akce.
Kapela je živý organismus, a proto se ani Ponorce za 10 let nevyhnuly změny v sestavě. Z původních členů působí v kapele dnes už pouze dva – bubeník „Soudek“ Vašek Brada a kytarista
Jirka Marek. Ostatní členové působí v kapele různě dlouhou dobu – zpěv Dana Podlipská a Jirka
Křepela, kytara Pepa Kuncl, basová kytara Čenda Fiala a klávesy Lukáš Palkoska. K hudebnímu
týmu také patří kluci od zvuku a světel (Valčoun, Oťas, Martin a další), kteří se starají o kvalitní
ozvučení, dobré osvětlení a v neposlední řadě také o dobrou náladu.
K našim kulatým narozeninám jsme dostali krásný dárek – možnost poprvé vystoupit na dobřanském náměstí při Svatovítských slavnostech o Dobřanské pouti. Tímto bychom Vás všechny
chtěli na zmíněné vystoupení co nejsrdečněji pozvat, protože hrát pro prázdné náměstí by prostě
nebylo ono! Budeme ale rádi, pokud se uvidíme i na některém jiném koncertu.
10. června
17. června
15. července
22. července
29. července
10. srpna		
2. září		

Dolní Lukavice				
Dobřany – Svatovítské slavnosti		
Čižice – letní parket - „Čihule“ – Benátská noc
Druztová - U Apola – Benátská noc		
Dolany – taneční zábava 			
Hracholusky- Kotva – Hudební léto		
Druztová – U Apola – Ukončení prázdnin

od 19 h
od 21 h
od 19 h
od 20 h
od 20 h
od 20 h
od 20 h

Aktuální informace o vystoupeních, fotky z koncertů a další příspěvky můžete najít na našich
facebookových stránkách. Těšíme se na Vás.
Za kapelu Lukáš Palkoska

Za krásami okolím města Dobřany

Posvícení

Kavárna TvořenÍČKO
Pouť na Kamínku
28. 10.

Večer se světýlky

4. 11.

Hororový ostrov

4.–9. 11.

MFF Juniorfest 2017

LISTOPAD

4. 11.

PROSINEC
3. 12.
3. 12.
5. 12.

O štít města Dobřany

Mikulášský jarmark

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

Čertovské spřežení

10. 12., 17. 12., 24. 12.

Adventní podvečery
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V sobotu 13. 5. se na náměstí u kašny sjelo několik příznivců cykloturistiky. Sraz byl naplánován
na 9.00 hod. I přes velmi příznivé počasí nás ale dorazilo jen pět dospělých a desetiletá Anička.
Vyrazili jsme na Křížový vrch. Cesta proběhla bez problémů a na Křížák jsme dojeli bez úrazu i bez
defektu. Byla otevřena vyhlídková věž i občerstvení. Po zhlédnutí rekonstruované kaple a poslechu zajímavého vyprávění o historii budovy jsme se vydali na zpáteční cestu. Jelikož byl dědeček
malé cyklistky ze Dnešic, rozloučili jsme se v Losiné a dál pokračovali do Dobřan. Díky všem zúčastněným. Další výlet je naplánován na 10. 6. Pojedeme na Radyni. Těšíme se na Vás.
Josef Hájek a Josef Polívka

Školství, spolky a neziskové organizace

Český kynologický svaz Dobřany
nemálo času. Jen v roce 2016 bylo odpracováno 847 brigádnických hodin.
Do budoucna bychom se chtěli o získané
zkušenosti z výchovy, výcviku, ale i celkové
péče o psa podělit se zájemci z řad občanů
města Dobřany, aby soužití se čtyřnohým
kamarádem bylo pro radost majitele a neobtěžovalo spoluobčany. V červnu uskutečníme
den otevřených dveří.
Na závěr bych chtěl poděkovat Zastupitelstvu města Dobřany za zájem o naši činnost
a jejich nabídnutou podporu.
Výcvikář ZKO Dobřany
Miloslav Auterský

Pozvánka na Den otevřených dveří
Kynologický klub Dobřany

Dovolte mi, abych Vám představil náš spolek. Jeho činnost je zaměřena především na
sportovní výcvik psů dle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu pracovních plemen.
Tyto zkušební řády předepisují cviky a činnosti psa pro zkoušky ve třech oddílech – pachové práce, poslušnost a obrana.
Oddíl A Pachové práce popisuje provádění
stop položených u nižších zkoušek psovodem,
u vyšších pak kladených cizí osobou.
Oddíl Poslušnost předepisuje cviky jako
např. přivolání psa, chůze u nohy psovoda,
aportování dřevěné činky, skok přes překážky,
překonání kladiny a žebříku, odložení psa na
místě určeném rozhodčím – vleže, vsedě i ve
stoje dle stupně zkoušky, vysílání psa vpřed
a další.
Oddíl C Obrana psovoda klade důraz na
bezvadnou ovladatelnost psa. Při provádění obran musí pes provést zákus a kousnout
pouze do ochranného rukávu figuranta a po
provedeném zákroku okamžitě pustit a figuranta coby domnělého pachatele jen střežit
do příchodu psovoda. Oproti hluboké minulosti je zásadní rozdíl v provádění obran
v tom, že práce psa musí mít jen sportovní
charakter, pes nesmí projevovat nadměrnou
agresivitu a zákrok musí provádět pouze do
ochranného rukávu. V opačném případě je
pes diskvalifikován a ze zkoušek rozhodčím
odvolán. Stupeň vycvičenosti v obranách je u
našich psů na takové úrovni, že během 13 let,
kdy jsem členem tohoto klubu, jsem nezaznamenal jedinou stížnost, že by některý z našich
psů napadl civilního člověka. Pokud k napadení člověka bezdůvodně došlo, bylo to vždy
psem, který necvičí u nás v klubu a jehož majitel není naším členem.

Nácviky této disciplíny provádějí pouze figuranti, kteří jsou proškoleni Českým kynologickým svazem a jsou zařazeni na seznamu
figurantů na webových stránkách ČKS.
Největší část naší činnosti je zaměřena na
všestranný výcvik psů, kde naši členové dosahují velmi dobrých výsledků. Minimálně
dvakrát ročně pořádáme na našem cvičišti
zkoušky z výkonu, především podle Mezinárodního zkušebního řádu. Naši psovodi
úspěšně reprezentují dobřanský kynologický
klub na závodech po celé republice, hlavně
majitelé boxerů jsou v posledních letech velice aktivní. Zúčastňují se i závodů na nejvyšší
úrovni a máme také své zástupce na mistrovství světa ve výkonu boxerů pořádaných pod
hlavičkou ATIBOXu (Světové sdružení boxerů), a to na všestranném nebo stopařském
mistrovství.
Kynologický klub Dobřany pořádá na svém
cvičišti již tradičně v měsíci září klubové výstavy boxerů s mezinárodní účastí, na které se
účastní až 70 psů. Všechny akce jsou pro diváky bez poplatků, vstup je zdarma a veřejnost
i milovníci psů jsou zde vítáni.
Další činností našeho klubu jsou ukázky
s prezentací výcviku, který naši psovodi provádějí na dětských dnech a dětských táborech. Ukázky jsou pro diváky atraktivní nejen výkonem psů, ale i rozmanitostí plemen,
které se ukázek účastní. Na pravidelný výcvik
v našem klubu dochází i majitelé méně početných plemen, která bývají středem pozornosti na všech ukázkách. Jsou to například malý
a střední knírač, maďarský ohař, retrívr nebo
stafordširský bulteriér.
Kromě práce se psy musí členové ZKO věnovat svůj čas také údržbě cvičiště, což zabere

24. 6. 2017 od 10:00 do 13:00 hodin
10:00 ukázka nácviku poslušností
11:00 ukázka speciálních cviků – obrany
12:00	volný prostor pro návštěvníky se
svými pejsky pod dohledem kynologů, kteří vám budou k dispozici
a rádi pomůžou a poradí.

Vítězství v Soutěži
zručnosti 2017

První místo v Soutěži zručnosti 2017, která
se konala v rámci jubilejního 20. ročníku Mezinárodní vodohospodářské výstavy v Praze,
obsadilo družstvo z provozního střediska Plzeňsko vodohospodářské společnosti ČEVAK
a.s. Jeho členem byl i provozní instalatér z
Dobřan Vasyl Gerelyuk. Tým v konkurenci
dalších 16 družstev z celé republiky zvítězil
o rozdíl třídy, když úkol dokončil v čase 8:58.
Dvoučlenná družstva soutěžila v provedení
navrtávky na potrubí pod tlakem a sestavení
2 domovních přípojek.
Josef Šefl
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Taneční skupina K&F Dobřany

Vezměte hrábě, vidle,
rukavice a pojďte do
toho aneb 19. pracovní
dopoledne

Po loňské soutěžní premiéře v Klatovech čekala na holky z taneční skupiny K&F Dance další
výzva v podobě dalšího soutěžního vystoupení v Chebu, které se konalo 9. 4. Nebyla to ledajaká
soutěž, nýbrž kvalifikace na MČR. Pro holky tato soutěž dopadla velmi dobře. Ve své kategorii plesových formací skončily na druhém místě a kvalifikovaly se tak na MČR do Chrudimi. Holky pod
vedením Karolíny Fišerové nenechaly nic náhodě a během několika týdnů vymyslely zcela novou
choreografii, nacvičily ji a navíc si stihly ušít nové šaty. Takto se v novém světle představily 7. 5.
2017 v Chrudimi na MČR v konkurenci 19 skupin z celé ČR. Konkurence byla obrovská a holky se
rozhodně neztratily, daly do svého vystoupení maximum. Bohužel to nestačilo na postup do semifinále o 0,2 bodu, a skončily tak na prvním nepostupovém místě. Nyní čeká holky zasloužený odpočinek a v létě pak další soustředění na přípravu pro říjnovou soutěž v Klatovech. Držte holkám palce!
Tomáš Brožík

Rybáři

Květen už konečně rybářům přál. Řeka
sice byla po deštích většinou zvednutá a zakalená, ale doslechl jsem se, že již začali brát
úhoři. Když jsem jel 1. května okolo Židováku,
byl obležený rybáři. Po příjezdu domů jsem
oznámil, že to také půjdu zkusit. Vždyť jsem
od začátku roku měl asi jenom pět docházek,
což u mne nebývá zvykem. Dcera se ptala, kde
budu, že se za mnou s vnoučkem přijedou podívat. Když jsem řekl, že na Židováku, nabídla,
že mě tam dovezou a že se budou procházet
okolo. Brali malí cejnkové, a když se ti dva po
chvíli vraceli, vynášel jsem právě v podběráku kapra 42 cm. Dva cejnky jsem na chvíli
dal do louže. Vnouček běhal okolo, a když se
ryba zapleskala, radostně jásal. Když jsme je
pustili, chtěl také tahat za pruty a točit kličkou
navijáku. A bylo po chytání. Druhý den jsem jel
dopoledne až před desátou k řece a po jedenácté jsem už byl doma se dvěma kapry. Potom ale zapršelo a řeka se zakalila, a tak jsem
zase jel na Židovák a opět chytil kapra 42 cm,
dva menší jsem pouštěl a jeden větší mi utekl.
Znovu jsem tam jel až v neděli. Chtěl jsem jít
už odpoledne, ale přišla bouřka, a tak jsem jel
až po 16. hodině. Nejprve jsem obešel rybník
a provedl kontrolu přítomných rybářů, téměř
všichni již měli ulovenou rybu a k mému údivu
většina z nich byli členové cizích organizací.
Po obchůzce jsem tedy také nahodil, ale ryby
mi nebraly. Stále drobně pršelo a od Přeštic
se táhlo černé mračno. Sbalil jsem tedy pruty
a šel pomalu k autu. Najednou se mraky protrhly a vysvitlo slunce a krásně svítilo skrz
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stále ještě padající dešťové kapky. Šel jsem
podél svodidel při silnici a zjistil, že celý cíp
rybníka je zarostlý vodními rostlinami. Vtom
se na rozhraní travin a volné vody vyhoupl
kapr. Nedalo mi to a znovu jsem vybalil pruty.
Nahodil jsem a přitáhl splávek k travinám. Než
jsem rozložil druhý prut, splávek se zahoupal,
popojel a zmizel pod hladinou. Zasekl jsem
a podle odporu hádal na kapra. A už byl v trávě. „Tak a je pryč,“ řekl jsem si. Rybu jsem ale
stále na prutu cítil. Několikrát jsem tedy zatáhl a povolil a najednou ryba vyrazila a táhla
za sebou na vlasci zachycenou trávu. Přizvedl
jsem ji k hladině a silou přes trávu táhl k sobě.
Byl to pěkný kapřík 45 cm. Během půlhodiny jsem pak chytil ještě jednoho menšího
a nakonec zase 42 cm. „Tak tady jste!“ řekl
jsem si a v pondělí tam vyrazil zase s dcerou
a vnoučkem. Než se vybatolili z auta, již jsem
zápasil v trávě s rybou. Pěkný vysoký kapr, ale
možná bude krátký. Když jsem ale dotáhl rybu
pod sebe, s údivem jsem zjistil, že je to velký
karas. Měřil 41 cm. Za chvíli jsem chytil dalšího 39 cm, dohromady vážili 2,30 kg.
Se začátkem května jsem byl tedy spokojen
a spokojena byla i většina rybářů, se kterými
jsem se na Židováku setkal. Jezdí tam i rybáři se
špičkovým vybavením, kteří ale všechny úlovky
pouští. Ti se chlubili úlovky kaprů přes 70 cm.
Zatím jsem ještě nebyl na nočním lovu,
přestože mám nachytané žížaly. Budu to muset rychle napravit. Již se také těším na 16.
červen, kdy končí hájení dravců.
Vladislav Šefl

V sobotu 29. dubna se konalo 19. pracovní dopoledne na Kamínku. Sraz byl v 9 hodin
u kapličky. Sešlo se 12 brigádníků a mezi nimi
byl pan starosta Sobotka, Pavel Krákora, rodiče a děti. Od kapličky jsme šli na louku u vyhlídky. Letos jsme dělali hadník. Víte, co to je?
Je to velká hromada trávy, která se zahřívá,
aby se tam mohli hadi schovávat a vyhřívat.
Na něj jsme potřebovali velkou kupu shrabané trávy, dřevo a kameny. Pustili jsme se do
hrabání sena od mulčovačky na hodně malé
kupky. Kupky jsme přenesli na základ, který
tvořil dřevo a kameny, a už se začal hadník
tvořit. Za chvíli jsme si dali pauzu a šli jsme
si opéct špekáčky, klobásy atd. Když jsme dojedli, vzali jsme si nářadí a šli jsme dodělávat.
Upěchovali jsme poslední vrstvu hadníku.
Uklidili jsme nářadí a přijeli lesníci s nástrojem na drcení větví – tzv. štěpka. Chvilku jsme
je pozorovali a rozloučili jsme se. Tento den se
mi velmi líbil a také se nám povedl. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.
Lukáš Gittler, 7. B, Podlavičník ZŠ Dobřany

Sport

Mistrovství České republiky seniorů v badmintonu

Už třetí rok po sobě se stala Tenisová hala
v Dobřanech pořadatelem nejvyšší badmintonové soutěže seniorů – mistrovství republiky. V sobotu 6. května se sjelo do Dobřan
99 účastníků této soutěže, aby nejen bojovali
o mistrovské tituly, ale především aby dokázali, že aktivně sportovat – a to na vysoké výkonnostní úrovni – lze i v pokročilejším věku.

Záštitu nad konáním celé akce převzal starosta města Dobřany Martin Sobotka, který
také soutěž zahájil. Ve své úvodní řeči projevil potěšení nad tím, že právě Dobřany se staly místem konání této významné sportovní
události, a všem účastníkům popřál příjemné
sportovní zážitky a úspěch v soutěži.
Klání probíhala na 8 badmintonových kur-

tech ve skupinách podle věkových kategorií.
Nejmladší kategorií byli hráči ve věku nad 35
let, nejstarší pak hráči nad 70 let. Badminton
je krásný, ale pohybově velmi náročný sport.
Bylo úžasné sledovat sportovní výkony, které
většina účastníků předváděla a za něž sklízela oprávněné ovace.
Turnaje se zúčastnili hráči z celé České
republiky. Náš region byl zastoupen hráči z TJ
Keramika Chlumčany, kteří trénují po celý
rok právě v Tenisové hale v Dobřanech. Jiří
Vaněček se v kategorii mužů nad 55 let stal
mistrem republiky a současně získal stříbrnou medaili v mužské a smíšené čtyřhře. Stal
se tak jedním z nejúspěšnějších účastníků
letošního mistrovství. Gratulujeme.
Příjemné prostředí, perfektní organizace
a v neposlední řadě hezké počasí přispělo
k bezchybnému průběhu mistrovství a zdaru
celé akce. Je jen škoda, že pravidla organizace neumožňují konat tuto soutěž na jednom
místě déle než tři roky po sobě. Dějištěm
příštího mistrovství proto bude Brno. Většina hráčů však na závěr vyjádřila přání se
do Dobřan na některý z dalších turnajů opět
vrátit. A to je, myslím, to nejlepší hodnocení,
na které může být město Dobřany právem
hrdé.
Vladimír Tomášek

Amatér cup 2017 pétanque turnaj dvojic

Jeden z nejstarších pétanque turnajů na Plzeňsku se konal v Dobřanech ve sportovním areálu Džungle. Opět nádherné počasí umocnilo atmosféru
tohoto turnaje. Potěšitelné pro pořadatele byla nebývalá účast mladé generace. Při bojích ve skupině ve složení Josef Fišer s Ivanou Korandovou,
manželé Bohouš a Boži Kubovi a Zdeněk Duban s Josefem Harantem sváděli tuhé boje o dvě postupová místa. V ostatních skupinách postupovali
papíroví favorité.
I v semifinále si vedli dobře favorité Jan Štulc st. s Vojtou Švábkem, Vláďa Khás s Karlem Kopejskem, Zdeněk Duban s Josefem Harantem. Ty doplnili Petr Duban se synem Honzíkem. Poražení semifinalisté a dvojice ze třetích míst ve skupinách hráli KO systémem turnaj útěchy. Tady si svoji
reputaci alespoň částečně napravili Josef Fišer s Ivanou Korandovou a ve finále porazili Marcelu Dubanovou se synem Kubíkem. Finálová skupina
hlavního turnaje přinesla vyrovnané zápasy, kdy o pořadí na prvním a druhém místě musel rozhodnout až vzájemný zápas, v němž porazili Zdeněk
Duban s Josefem Harantem dvojici Vláďa Khás s Karlem Kopejskem. Také v boji o třetí místo musel rozhodnout vzájemný zápas. Potom co Petr
Duban se synem Honzíkem překvapivě porazili dědu Zdeňka s Josefem Harantem, už nestačili na Jana Štulce s Vojtou Švábkem a přenechali jim třetí
místo. Další akcí, na kterou srdečně zveme, bude, 24. června dětský turnaj dvojic Junior cup podpořený GDT města Dobřany.
Zdeněk Duban
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BOS Branně orientační soutěž žactva

Další ročník Branně orientační soutěže
dvojic žactva, Memoriál Václava Lecjakse,
pořádalo Sdružení nezávislých Dobřany, z.s.,
za podpory Globálního dotačního titulu města Dobřany. Soutěž, kterou před sedmi lety
vymyslel pan Václav Lecjaks, patron všech
dětských sportovců, se uskutečnila v sobotu
20. května a kromě žáků základní školy se jí
zúčastnilo i několik dětí předškolního věku.
Ty běžely v doprovodu dospělého, většinou
s rodičem. Těchto dvojic bylo ve startovním
poli nejvíce. Ačkoliv se i letos v Dobřanech
ten samý den konalo několik dalších akcí,
byla účast velice slušná. Startovalo 18 dvojic
ve třech kategoriích: A - dítě do 2. třídy v doprovodu dospělého, B - děti 3.-5. tříd, C - děti
6.-9. tříd. První závodníci přišli již na osmou
hodinu. V 9.15 hodin ve Školní ulici proběhlo
přivítání účastníků ředitelkou soutěže MUDr.
Jitkou Šebestovou a vedoucí tratě Dominika
Bošková seznámila startující s pravidly soutěže. Poté každá startující dvojice obdržela itinerář a mapu závodu, což bylo do té doby tajné.
Ve 3minutových intervalech vybíhaly dvojice
na 6 km dlouhou, neznámou trať s neznámým
cílem. Děti vcelku dobře pracovaly s mapou
v otevřeném terénu, horší to bylo v zástavbě
města, zde se stalo, že někteří chvilku bloudili.
Všichni startující našli přesně ve stanoveném
pořadí všechny kontrolní body. 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. V kategorii A obhájil loňské prvenství Jakub Duban
s tatínkem Petrem. Druhé místo vybojovali
Tadeáš Mařík s tatínkem Václavem. Třetí místo obsadili Jan Schlehofer s maminkou Jitkou
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Kratochvílovou. Krištof Mařík s maminkou Janou měli sice suverénně nejlepší čas ze všech
kategorií, ale doplatili na střelbu ze vzduchovky a hod granátem a brali až 4. místo. Tato
kategorie byla nejvíce vyrovnaná. V kategorii
B zvítězili Tomáš Holeček a Ondřej Davídek.

Druhé místo vybojovaly první dámy, Kateřina
Baumruková s Barborou Kripnerovou, které
utekly i mnohým klukům. Třetí pak skončili
David Fonhauser a Šimon Mařík. V kategorii
C zvítězili Tomáš Bošek s Tomášem Kubíkem. Druzí byli Filip Baumruk a Michal Kozický. Soutěž měla také celkového vítěze bez
rozdílu kategorií. Tím se stali Jakub Duban
s tatínkem Petrem. Ti si za vítězství odnesli
poháry a MP4, každý vítěz kategorie pak MP3.
Dvojice na 1.-3. místě dostaly medaile. Každý
účastník soutěže byl odměněn dárkem – balíčkem sladkostí. Pro všechny účastníky bylo
připraveno občerstvení, sněz, co sníš, vypij,
co vypiješ. 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. Všichni se shodli
na tom, že pořádat takové akce pro děti stojí
vždy za to.
Sdružení nezávislých Dobřany, z.s.

XIV. World Dance Olympiad - Moskow, Russia
International Open Cup Majorettes & Baton Twirling

Děkujeme našim dcerám za úspěšnou reprezentaci českého mažoretkového sportu na taneční
olympiádě v Moskvě, které se zúčastnily pod záštitou ZUŠ Přeštice. Domů se vrátily s několika
medailemi; v konkurenci zahraničních týmů byly vidět a za DUO přivezly dobřanské mažoretky
Dáša Brožková a Kačka Fialová stříbro a v kategorii MINIFORMACE (skupina 7 dívek) obsadily
také 2. místo. Celkově tým mažoretek Bohemia ZUŠ Přeštice vybojoval ještě dvě zlata v kategorii
sólo a duo s dvěma hůlkami, stříbro a bronz za sóla s jednou hůlkou.
Hrdí rodiče

Sport

TJ Dobřany – oddíl cyklistiky

Dobřanští bikeři mají za sebou začátek
nové sezony v bikrosu i fourcrossu a hlavně
pořádání prvního závodu ze série Dual a fourcross cup.
Ze všeho nejdřív bylo nutné připravit areál na Šlovickém vrchu pro závody a také pro
trénink. To se povedlo po několika víkendech
brigád buď se stavební technikou, nebo s lopatou… Ale pojďme k závodění. O prvním
dubnovém víkendu vyrazili bratři Brožíkové na první závod Světové série na Azurové
pobřeží do Francie. Na těžké a prudké trati,
kde se sešlo téměř 70 bikerů z celé Evropy,
skončil Michal na sklonku třetí desítky. Tomášovi se dařilo lépe a vybojoval 10. místo.
Nyní se Tomáš připravuje na další závod
světové série ve skotském Fort Williem a na

první závod Českého
sjezdového poháru,
kde bude usilovat
o přední příčky. Matěj a Jarda Fejfarovi
už mají za sebou několik závodů Českého
poháru, na kterých obsadili přední příčky. Jarda Fejfar se účastnil také Evropského
poháru v Praze, kde obsadil 4. a 5. místo
ve své kategorii.
Teď k závodům na Šlovičáku, které se konaly 13.-14. 5. Organizátorům nejvíce dělalo
starosti počasí, které bylo nevyzpytatelné.
V sobotu ráno to vypadalo nadějně, a tak téměř 60 jezdců si s nadšením trénovalo na zá-

vod v dualu. Hodinu po obědě se spustila kvalifikace dětské kategorie do 15 let. Bohužel to
nebylo jediné, co se spustilo. Téměř půlhodinová bouře udělala z tratě řeku a organizátorům začal boj s časem a hlavně bahnem.
Nicméně nikdo, kdo zrovna na kopci byl, to
nevzdal. Diváci zůstali a bavili se soubojem
jezdců s bahnem a později i se soupeři. Bohužel hlavním organizátorům nezbylo moc sil
na závod po boji s vodou, a tak Michal i Tomáš
skončili už ve čtvrtfinále. Naopak Michal Brožík mladší porazil všechny své soupeře v boji
na čas v dětském závodě odrážedel a v hobby
kategorii byl domácí Matěj Fejfar na druhém
místě. Kategorii Open pak vyhrál Jirka Penc
z Jablonce. V neděli se počasí trochu umoudřilo, avšak následky bouřky z předešlého
dne byly stále znatelné. Na programu dne byl nominační závod ve
fourcrossu. Trať rychle vysychala a jízdy závodníků byly
stále rychlejší. V kategorii
Hobby byl nejrychlejší domácí Matěj Fejfar a v hlavní kategorii Open to byl
Miki Nevrkla ze Šumperka.
Domácí Tomáš Brožík po nevydařené jízdě v semifinále si
spravil chuť v malém finále, které vyhrál, a skončil tak na 5. místě.
Chtěli bychom poděkovat všem divákům, kteří nás přišli podpořit, a všem, kteří
pomohli. Také městu Dobřany, bez kterého
by se ani tento závod nepodařilo uskutečnit.
Držte nám palce a třeba na viděnou na Šlovičáku.
TJ Dobřany – oddíl cyklistiky

Vzpomínkový turnaj
(red) V sobotu 24. června 2017 se koná ve
sportovním areálu Šlovice již 5. ročník vzpomínkového turnaje na ŽITA.
Turnaj v malé kopané bude zahájen
v 9.00 hod. Po dvou vítězstvích v řadě fanouškovské skupiny „Výjezďáci“ se budou
ostatní týmy snažit ukončit nadvládu této
skupiny a zvednout nad hlavu putovní pohár,
který je pátým rokem tradiční hlavní cenou
turnaje.
Ve spolupráci s hasiči a dobrovolníky ze
Šlovic bude po celý den zajištěno občerstvení. V případě nepříznivého počasí jsou pro
ukrytí před deštěm zajištěny velké stany.
„Jsme rádi, že se z turnaje stala tradice
a každým rokem se sejdeme v hojném počtu a zavzpomínáme na našeho kamaráda.
Srdečně zveme i tento rok všechny, kteří jste
Žita znali, ale i všechny ostatní,“ říká organizátor Daniel Ulrich.
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Věříme v práci s mládeží aneb Dorost mezi muži...
Extraliga – starší dorost 2016-17
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matoušek a Jan Marek
V minulém vydání DL jsme se zaměřili na
mužský tým, který v republikové konkurenci
mezi 18 týmy skončil svoji jízdu v play off,
když nestačil na Karvinou. Celkové 6. místo
mužů v 2. nejvyšší soutěži v ČR je nakonec
bráno jako úspěch, neboť převážná část kádru
byli a stále ještě věkem jsou dorostenci.
A právě mládež je kategorie, z které chceme
v budoucnu čerpat a z které už vlastně nyní po
několik sezón i čerpáme. Věnovat se mládeži
s ještě větší intenzitou je totiž pro nás strategicky ta nejlepší cesta k tomu, aby naše hrdé
město Dobřany bylo nadále baštou hokejbalu
v ČR, za kterou se díky výsledkům či hráčské
základně po několik posledních sezón nejen
na mládežnickém poli může považovat. Letošní dorost nejprve sice neprošel do finálových bojů, poté odehrál na jaře velmi solidně
konečnou fázi extraligy ve skupině A o umístění (hrála se ještě skupina B – východ ČR),
když pouze jednou okusil hořkost porážky
v normální hrací době v Blatné (1:2). Doma to
Blatné vrátil i s úroky 5:2 a Ústí n. L. s Jihočechy ze Zlivi shodně dvakrát porazil. Výbuch
v oslabené sestavě v Chomutově, kde pouze
remizoval a následně prohrál po nájezdech,
doma rovněž odčinil vysokou výhrou 5:1.
V této skupině tak získal primát a i o to nám
šlo, neboť pořád se o něco hraje, minimálně
pak o prestiž, jméno, hrdost atd. Prostě je to
sport a v něm nikdo nechce s nikým prohrát.
Nebo ano????
Sečteno a podtrženo, o titul se nehrálo třeba i proto, že ti nejlepší dorostenci hráli mezi
muži v 1. NHBL těžké, a dá se říct, že užitečnější zápasy pro růst mladého hráče.
Nicméně vezmeme-li to z druhé strany, pak
zase dostávali mezi dorostenci šanci naši žáci,
které tak v budoucnu čeká snazší přechod do
starší kategorie. Všechno má svoje pro a proti. Růst a posun hráčů zde v Dobřanech pečlivě promýšlíme a zvažujeme, a jelikož je to
týmový sport, nikoli sport jedince, pak vždy
zohledňujeme plynulý chod klubu a co možná nejsnazší posun hráče. Pochopitelně tomu

Vítězství Šneků
i na jiném poli

Skvělého úspěchu a ocenění dosáhl hráč
našeho klubu Václav Šlehofer ml.
Za TJ Snack Dobřany gratulujeme.
Petr Chvojka
předseda oddílu hokejbalu
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musí jít naproti obě strany, v našem případě
hráč-trenér. Ve finále nás stejně bude zajímat,
kolik že kluků i třeba dorostenců projde cestu
všemi nástrahami až do mužského „Áčka“. Už
nyní sklízíme plody a nejen v mužské kategorii, jenže nelze usnout na vavřínech a ve sportu to platí dvojnásob. Ani konkurence nespí
a my jako malé město jsme a stále budeme
trnem v oku velikánům. Nemusíme chodit
daleko, stačí pár kilometrů od nás.... Toho
jsme si vědomi, a tak neustále pracujeme, to
vše je pro nás hnací motor ... Pokud nám tu

má vyrůst či vyroste nové kryté hokejbalové
zázemí, pak to bude všechno ještě více umocněné, včetně toho motoru, který se tím pádem
změní z dieselu na turbodiesel!!!
V souvislosti s tím vším zmíněným máme
v klubu i další nesmírně důležité kategorie
mladíků, ale jelikož tito Šnečci ještě hrají
a konec sezóny nemají odpískán, pak se o st.
žácích, ml. žácích, přípravce a minipřípravce
zmíníme v DL zase příště.
Za dobřanský hokejbal
Václav Šlehofer

Na snímku starší dorost TJ Snack Dobřany 2016–17
Zleva stojí: Matoušek Jan st., Páv Karel, Šlehofer Ondřej, Čechura Michael, Vaníček David, Truchlý
Tomáš, Málek Ondřej
Pod nimi zleva: Matoušek Jan ml., Mužík Tomáš, Ulrich Petr, Kaňák Nicholas, Brtník Jan, Duchek
Tomáš a Šlehofer Václav st.
Ležící: Brtník Jiří
Chybí: Čech Daniel, Hrubý Michal, Jan Kovářík

Extraliga SD, skupina A – o umístění
1. Snack Dobřany
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Stipendium G. S. Pattona
obdržel Václav Šlehofer,
student Vyšší odborné školy
zdravotnické
převzato z portálu www.plzen.eu
text: Eva Barborková, foto: M. Fialová
zveřejněno: 8. 5. 2017

Fotbalové přípravky
Fotbalové přípravky TJ Dobřany od září neprohrály ve své soutěži
jediný zápas. V květnu jsme se navíc zúčastnili turnajů ve Spáleném
Poříčí, ten vyhrála starší přípravka, a ve Stodu a v Blovicích, oba turnaje
vyhrála ve své kategorii mladší přípravka.
V červnu po skončení sezony máme dokopnou, na které slavnostně
vyřadíme ročník 2008 do starší přípravky a ročník 2006 do mladších
žáků, a novou sezonu již zahájíme doma na novém fotbalovém stadionu.
Velké poděkování patří trénujícím otcům, p. Josefu Fišerovi st. a vedoucí obou přípravek paní Vendule Šampalíkové.		
Zdeněk Eichler

Václav Šlehofer mladší při udělování cen
Student plzeňské Vyšší odborné školy zdravotnické Václav Šlehofer
je držitelem Čestného stipendia generála George S. Pattona, které je
už šestým rokem udělováno při Slavnostech svobody v Plzni. Dvacetiletý student oboru sociální práce a pedagogika, který trénuje starší
žáky v hokejbalovém klubu TJ Snack Dobřany, nejlépe zpracoval téma
stipendijní práce a zároveň ji obhájil před komisí. „Tématem mé eseje
bylo trénování a pohled na současný hokejbal a hokej,“ vysvětlil Václav
Šlehofer.
Čestné stipendium generála George S. Pattona udělované Nadací Briana La je určeno absolventům plzeňských středních škol, kteří se chystají vstoupit do armády nebo jakékoliv oblasti bezpečnostních složek,
či se rozhodli věnovat se veřejně prospěšné činnosti. „Máme jedinečnou příležitost hledat mezi námi mladé lidi, kteří nemyslí jen na sebe,
ale i na nás, na ostatní. Už šest let oceňujeme ty, kteří věnují svůj volný
čas práci v sociálních službách nebo práci v jiných oblastech, třeba ve
sportu. Takové lidi naše společnost potřebuje,“ uvedl při vyhlášení stipendia primátor města Plzně Martin Zrzavecký.
Pamětní medaili inspirovanou Medailí cti, nejvyšším vojenským
vyznamenáním udělovaným vládou USA, a šek na tisíc amerických
dolarů převzal Václav Šlehofer od George Pattona Waterse a Darlena
Nueska, členů Nadace Briana LaVioletta. „Jsme rádi, že činnost nadace
můžeme spojovat s takovým lidmi a že budeme součástí vašeho života
v tom smyslu, že se budeme podílet na podpoře profesního i volnočasového života,“ uvedl George Patton Waters, vnuk generála Pattona,
pod jehož velením v roce 1945 byla Plzeň osvobozena. Cílem udělení
je pomoci těm, kteří touží přispívat společnosti, v níž žijí, a umožnit jim
naplnit své sny a plány.
Vyhlášení se uskutečnilo v podvečer 7. května na náměstí Republiky, kromě amerických veteránů, primátora Martina Zrzaveckého a jeho
prvního náměstka Martina Baxy se jej zúčastnil Doug LaViolette, zakladatel a zároveň předseda nadace. „Žijeme ve složitých časech, proto
hledáme studenty, kteří chtějí udělat něco pro druhé, pro svoji vlast,“
zmínil ve svém vystoupení LaViolette.
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Úspěch mladého
boxera z Dobřan

Dobřany dějištěm mistrovství
České republiky

(red) Sedmnáctiletý František Němeček se
už 3. rokem věnuje boxu. Od září 2016 je pod
vedením Luboše Stacha v Plzni, kam dojíždí
3krát týdně na tréninky.

Aby toho neměl málo, získává zkušenosti
i každou neděli při dalších trénincích u Iva
Kříže v Plzni. František prošel různými oblastními koly, která ho dovedla k nominaci na
MČR v České Kamenici v dubnu 2017, kde si
vybojoval 3. místo.

Ve dnech 6.-7. 5. se zúčastnil 5. ročníku mezinárodního turnaje „Pohár osvobození Plzně
1945“, kde získal 2. místo.
Týden po turnaji v Plzni se František zúčastnil mezinárodního turnaje v Polsku, kde
byl opět úspěšný a obsadil 2. místo.
Blahopřejeme a přejeme další významné
úspěchy. 
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Ve dnech 20. a 21. května 2017 se konal na
Šlovickém vrchu v Dobřanech jeden z podniků seriálu Mistrovství České republiky
v Crosscountry Open motocyklů, které vypisuje Českomoravská asociace motocyklového
sportu (CAMS).
Přípravy na tento podnik začaly již před
rokem, kdy náš zájmový spolek HEC Klub
-enduro a námi provozovaný MX Park Dobřany navštívil předseda výkonného výboru
divize endura této asociace a nabídl nám
spolupráci.
Ta spočívala v nabídce zajistit pořadatelsky celý tento podnik. Byla to pro nás výzva,
a protože jsme si chtěli dokázat, že to zvládneme, nabídku jsme přijali a pustili se do příprav.
Upřímně, nebylo to jednoduché, hlavně
v poslední fázi přípravy tratě docházelo k rozepřím mezi členy ve stylu „ tudy ano, tudy ne“, ale nakonec jsme došli ke kompromisu a trať se
podařilo připravit na úrovni hodné podniku republikového formátu. Důkazem toho byly ohlasy a
reakce přímých účastníků závodu. V této souvislosti bychom chtěli poděkovat i našim sousedům
z Offroad parku a městu Dobřany, od kterých jsme měli propůjčené části jejich pozemků, které
jsme potřebovali pro vybudování tratě požadované délky.
V rámci tohoto podniku jsme měli možnost uspořádat i závod hobby jezdců. Této příležitosti
jsme využili a vypsali jsme závod o Pohár starosty Města Dobřany, kterého se zúčastnilo kolem
50 jezdců. Díky sponzorským věcným darům si vítězové jednotlivých kategorií odnesli i hodnotné ceny, které jim předal sám starosta města Dobřany, p. Bc. Martin Sobotka. I jemu patří náš dík,
že si na nás udělal čas.
Trochu čísel na závěr:
Celkový počet závodníků 147, z toho 48 hobby jezdců, délka jednotlivých závodů dle výkonnostní třídy 100 min. nebo 120 min, délka tratě 4,8 km, počet návštěvníků cca 200. A co je nejdůležitější, celý podnik se obešel bez zranění, takže dvě sanitky včetně personálu si užily klidný
víkend. Organizačně celou akci zajišťoval tým cca 50 lidí, z poloviny členové HEC Klubu-enduro.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, závodníkům, návštěvníkům i pořadatelům za hladký
průběh a dobrou reprezentaci.
Ostudu jsme neudělali a důkazem dobře odvedené práce je i to, že příští rok pořádáme tento
podnik opět.
Jan Kadečka – předseda spolku

Tipy na výlet

Turisté vás zvou
10. června
ZE VŠENIC DO RADNIC
Odjedeme vlakem v 6,41 hod.
z Dobřan (z Plzně v 7,11 hod.)
do Všenic. Půjdeme po zelené
tz. ke Štemberské hrobce a do Stupna na Baštu. Pokračujeme po NS k Zámečku a do Vranovic podívat se na Pohádkový statek. Dále nás
cesta povede do Vranovic - Ameriky a modrá tz. na rozhlednu Na Vrších. Zpět půjdeme
po modré na polní cestu Vranovice – Radnice a po ní do Radnic na vlak. Odjezd v 14,06
a v 16,06 hod. Délka vycházky 13 km. Stoupání, klesání 291 m. Vedoucí Karel Bohmann.
13. června
OD KLOUBOVKY K BÁBĚ
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. (z Plzně
v 8,02 hod.) do Kotouně. Půjdeme po zelené
tz. ke Kloubovce v Oselcích a dále po modré tz.
do Nové Vsi, kde přejdeme na žlutou tz. a přes
Nezdřev dojdeme do Bezděkova k Bábě. Délka
vycházky 12 km. Odjezd BUS z Hradiště Bezděkova v 14,01 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

1. července
Z TESLIN K PADRŤSKÝM RYBNÍKŮM
Odjedeme vlakem v 6,41 hod. R, (z Plzně v 7,08 hod. os.) do Nezvěstic. Dále BUS
v 8,21 hod. doTeslin. Vyjdeme po zelené tz.
na kótu Břískovec, kde přejdeme na červenou
tz., která nás dovede k Velkému padrťskému
rybníku. Půjdeme podél Malého padrťského
rybníka až na hráz. Opustíme turistické značení a cesta nás povede přes bývalou Padrť
a Kolvín na Kreslovnu, Skořici a do Mirošova
na vlak. Odjezd v 15,05 a v 17,05 hod.
4. července
Z BABYLONU DO BRŮDKU
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. (z Plzně
v 8,10 hod.) do Domažlic a na Babylon. Půjdeme po žluté tz. na Starou Huť – hájovnu, kde
přejdeme na červenou, která nás povede na
Salku /bývalou štolu/, Filipovu horu – výhle-

dy a přes osady Mlýneček, Bělohrad, Studánky
do Brůdku. Délky vycházky 16 km. Stoupání
384, klesání 502 m. Odjezd z Brůdku - Všeruby BUS v 15,09 nebo v 16,21 hod.

8. července
GROSER FALKENSTEIN – GIPFELKREUZ
Odjedeme vlakem v 5,44 do Železné Rudy.
Půjdeme po zelené tz. až na státní hranici a lesní cestou k obrázku HL. Sebestiana. Zde odbočíme na červenou tz., která nás dovede až pod
vrchol a modrá tz. na vrchol Groser Falkensteinu /1315 m/. Občerstvení na chatě, takže tvrdá měna nezbytná. Zpáteční cesta stejná, anebo do Zwieslerwaldhausu a po stejné cestě do
Železné Rudy. Délka vycházky 20 km. Stoupání
klesání 832 m. Při špatném počasí, ztížené
viditelnosti se vycházka překládá o týden.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany
našeho města. Chodíme za každého počasí.

Procházky jarní přírodou

17. června
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme vlakem v 12,29 hod. do Chlumčan.
Půjdeme do Vstiše a podél řeky do Dobřan.
Délka vycházky 10 km. Vedoucí Sváťa Leitl.

19. – 21. června
NOVÉ HRADY (zajištěný pobyt)
Přihlášení odjedou vlakem v 5,28 hod. (z Plzně v 6,02 hod.) do Nových Hradů. Vedoucí Jindra Šmatlák.

24. června
Z BRČÁLNÍKU K PRAMENU KŘEMELNÉ
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. na Brčálník.
Půjdeme po žluté a modré tz. na Můstek,
pod Můstkem odbočíme na Jedlovou horu
a k pramenům Křemelné. Dále nás povede
cyklostezka 2093, která nás dovede k Obrázku. Přejdeme na žlutou tz., po které dojdeme
na Šmauzy, a po modré tz. až na Špičák. Délka vycházky 16 km. Stoupání, klesání 558 m.
Odjezd v 16,59 R., 17,47 os. Vedoucí Luboš
Kučera.
27. června
ZE SRNÍ PODÉL VCHYNICKO-TETOVSKÉHO
KANÁLU DO ANTÝGLU
Odjedeme vlakem v 6,29 hod. do Klatov,
v 7,20 do Sušice, BUS v 8,25 do Srní. Povede
nás žlutá tz. k Vchychnicko-tetovského kanálu. Půjdeme kolem kanálu po NS k Hausw.
kapli. Dále cesta vede pod Kostelním vrchem,
Halešickou cestou do Rokyty a Antýglu. Délka vycházky 10 km. Stoupání 224, klesání
196 m. Odjezd BUS v 15,23 do Sušice. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Z Babylonu do Domažlic
Při tomto pochodu nám počasí příliš nepřálo, celý den pršelo. I přes nepříznivou předpověď nás vyrazilo 20 pochodníků.
Po výstupu z vlaku v Babylonu zjišťujeme,
že prší a je zataženo, proto vynecháme prohlídku města a hned se vydáme na pochod
směr Domažlice. Cesta vede lesem. Stoupáme, posléze se ocitáme na pokraji lesa, kde
nedaleko od cesty je pěkně upravené místo s
udržovanou studánkou. K naší nemalé radosti
ustává déšť. Po krátkém zastavení pokračuje
naše cesta otevřenou krajinou s krásnými přírodními scenériemi, kocháme se pohledem na
dva lesní rybníky, u kterých se zastavujeme,
posvačíme, ba co víc si i zazpíváme.
Pokračujeme lesní cestou, která postupně přechází do otevřené krajiny, jdeme po
louce a již nedaleko před sebou vidíme kostel spolu s turistickou (opuštěnou) chatou.
Zde na vrcholu je značně větrno, přesto nám
to nebrání v tom, abychom si i zde zazpívali
několik chodských písní.
Po krátkém pobytu scházíme do Domažlic,
procházíme kolem Chodského hradu, procházíme náměstím, které opouštíme historickou
městskou branou. Cestou na nádraží se zastavujeme na oběd a posléze odjíždíme vlakem
domů.

Po naučné stezce Lužanskem
Tentokrát nám počasí přeje.
První zastávkou je zámek + park v Lužanech.
Bohužel tento záměr se nám nepovedl, obojí bylo nepřístupné. Od místního personálu
získáváme informaci, že chceme-li si zámek
spolu s parkem prohlédnout, musíme si podat
písemnou žádost do Prahy (jsme znechuceni)!
Další zastávkou na naší cestě je obec Zelená.
Procházíme obcí, mimochodem s velmi upravenou návsí s kapličkou, stoupáme do kopce.
Po naší pravé straně jdeme kolem výběhu
daňků, naopak na levé straně se otvírá překrásný výhled do okolního kraje.
Vcházíme do lesa a cestou mezi stromy přicházíme na vrchol „Taneček“, kde v místním
altánku posvačíme. Nedaleko stojící sochy
Čerta a Káči nás inspirují k tomu, abychom si
i zde zazpívali, ba co víc, dáváme se do tance!
Po takto příjemné strávené chvilce scházíme do Borov.
Bohužel místní restaurace je uzavřena, proto asi po půlhodině odjíždíme vlakem.
Závěrem: Můžeme říci, že naplňujeme naše
heslo „jdeme za každého počasí“. Ano jdeme!
O tom se mnozí z nás přesvědčili při těchto
pochodech. Můžeme říci „ať nám to šlape“.
Jindřich Šmatlák
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Návštěva Prahy
Tentokrát volíme návštěvu Prahy spolu
s jejími památkami: Strahovským klášterem,
Staroměstským náměstím, Karlovým mostem
a podobně.
Přijíždíme na hlavní nádraží, vstupujeme
do metra, kterým odjíždíme, metro opustíme na Malostranské stanici, přestupujeme na
tramvaj, která nás dováží na Pohořelec. Nedaleko od zastávky přecházíme ulici a úzkým
tunelem mezi domy vcházíme do areálu Strahovského kláštera.
Po krátké chvíli čekání se nás ujímá pan
regenschori Vladimír Roubal. Po přivítání
nás odvádí do areálu kláštera. Procházejíce
jednotlivými částmi kláštera jsme seznámeni
s historií a současností života v klášteře. Obdivujeme uměleckou výzdobu, malby, sochy
apod. Polední přestávky využíváme k návštěvě místního pohostinství, abychom ochutnali
klášterní kuchyni. Čekání na oběd nám zpestřil pan Roubal, od kterého se dozvídáme, jak
zde stolují členové řádu a ostatní zaměstnanci
kláštera. Jako příklad uvedl, jak zde proběhla slavnostní večeře – štědrovečerní. V duchu
vánoční koledy Jakuba Ryby byla večeře prokládána zpěvem Rybovy vánoční mše „Hej
mistře“. Po chvíli přináší výbornou krmi „klášterní gulášek“, který zapíjíme výtečným klášterním pivem. Moc jsme si pochutnali – díky.
Dalo by se říci, že zlatým hřebem naší návštěvy je „varhanní koncert“ v podání pana
Roubala. Usedáme do kostelních lavic a již zní
první tóny varhan – jsme uneseni jeho hudbou,
každý z nás na sobě poznává, jakou emocionální moc má hudba zprostředkovaná vynikajícím
interpretem v prostředí, v kterém je vnímána.
Díky, pane Roubale, za vynikající zážitek!
Takto opojeni hudbou vycházíme na terasy,
z kterých se nám naskýtá pohled na sluncem
ozářenou Prahu s takovými skvosty, kterými
jsou Hradčany, Svatý Vít, Karlův most, Týnský
chrám a poněkud dále vidíme věže chrámu
slavného Vyšehradu. Praha je opravdu stověžatá, no prostě krása!
Sestupujíce ze Strahova procházíme kolem
chrámu sv. Mikuláše, kousek pod námi se tyčí
mostní věž a již vcházíme na Karlův most.
Procházka po mostě je značně náročná, je zde
strašně lidí, prostě hlava na hlavě. Prodíráme
se davem, davy nás provází celou historickou
Prahou včetně Staroměstského náměstí.
Značně unaveni odcházíme, volíme cestu
Václavským náměstím, docházíme na hlavní
nádraží a po chvíli odjíždíme domů.
Doslov: V současné neklidné době jsou
místa, kde lze čerpat duševní sílu, takovým
místem je i Strahovský klášter. Naše návštěva,
byť krátká, má blahodárný vliv na naši mysl,
zejména když na sebe necháme působit atmosféru tohoto místa. „Díky za krásný zážitek!“
S pozdravem „Ať nám to šlape“
turisté z Dobřan
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Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 13. června 2017 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Vladislav Duba.

Vám, kteří jste ho znali, děkuji za tichou
vzpomínku. Manželka Věra, syn Vladislav
s manželkou Tatianou, dcera Věra
s přítelem Martinem, vnoučata Tereza,
Martin, Anička a sestra Hana s rodinou.

Dne 15. 6. to budou tři roky,
co nás opustila
maminka, sestra a babička

Marta Tětková.

Stále vzpomínáme a děkujeme těm,
kteří také nezapomněli.

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
□ systém sociálních dávek a pomoci
ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
finanční problematika
□ správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

Dobřany

Společnost vyrábějící a prodávající CNC obráběné plastové
díly a polotovary hledá pro svoji pobočku v Dobřanech
vhodné kandidáty na pracovní pozici:

PILAŘ – SKLADNÍK/CE
Náplň práce:
 příjem materiálu, obsluha manipulační techniky
 zaskladnění / příprava materiálu pro výrobu
 řezání materiálu
 balení a expedice včetně tvorby expedičních dokladů
Požadujeme:
 schopnost práce na PC
 průkaz VZV výhodou
 pečlivost, zodpovědnost
Nabízíme:
 stabilní zaměstnání v úspěšné mezinárodní firmě
 práci ve dvousměnném provozu
 5 týdnů dovolené
 závodní stravování
Kontakt: Jiří Špelina
tel.: 724 293 644
e-mail: spelina@ensinger.cz

CRO_17073_CRo_Plzen_Zijeme_tu_RadnicniListy-DOBRANY_267x187.indd 1

LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní Bříza,
nejvýznamnější výrobce v oblasti dobývání a úpravy nerostných
surovin hledá uchazeče na pozici:

ŘIDIČ KOLOVÉHO NAKLADAČE,
EXPEDICE KAOLINU
Místem výkonu práce jsou Chlumčany

Požadujeme:
 řidičské oprávnění skupiny C
 p
rofesní průkaz na kolové nakladače (může být i na jiné
mechanismy, v rámci praxe bude rozšířen na požadované zařízení)
 dobrý zdravotní stav
 spolehlivost, zodpovědnost, časová flexibilita
 ochotu pracovat v třísměnném provozu
Nabízíme:
 p
erspektivní činnost v prostředí mezinárodní firmy s řadou
sociálních výhod
 motivující finanční ohodnocení a jiné benefity
 zajímavou a zodpovědnou práci
Nástup dle vzájemné dohody

Pokud Vás nabídka zaujala, hlaste se na personálním útvaru:
LB MINERALS, s.r.o. – Jindřiška Vollerová
U Keramičky 448, 334 42 Chlumčany
e-mail: jindriska.vollerova@cz.lasselsberger.com, tel.: 378 022 750

10.05.17 15:03
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umětsivychutnávatživot

Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

www.aggeo.cz

Otevřeno

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

Půjčovna

Řádková inzerce
 Hledám doučování matematiky (víceleté gymnázium).
Tel.: 775 636 033

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku.
Tel.: 775 285 102

 Koupím garáž v Sokolovské ulici. Tel.: 604 522 517

 D
iakonie ČCE-středisko Západní Čechy a Možnosti tu jsou o.p.s.
hledá pracovníka na pozici ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK.

Půjčovna stavebních strojů, věcí pro domácnost a volný čas.
Vertikutátor (provzušňovač) benzínový

Vibrační pech Wacker 75kg

Bourací kladivo 15kg

Nosič kol Thule na 4 kola

Čistič koberců

Střešní box 500litrů

Vrtací kladivo 6,4kg

Rozmetač hnojiva a osiva

Vibrační deska 100kg

Ponorný vibrátor na beton

A mnoho dalšího...

Více na www.pujcavrat.cz
Rezervace, ceny a dotazy na tel. 608 701 409
Petr Řezáč Vodní Újezd

Místo výkonu práce: Merklín u Přeštic. Zájemci se mohou hlásit 		

PRODEJNA KOVO – ELEKTRO

na e-mail: lenka.houskova@diakonie.cz nebo tel.: 775 720 488

Náměstí T. G. M., Dobřany

 P
rodám st. obýv. stěnu, mah. dýha, délka 4,95 je možno postavit

Otevírací doba (červenec–srpen):
pondělí–pátek
8:00 – 17:00
sobota
8:00 – 12:00

do rohu. Cena 4500 Kč. Tel.: 723 081 264

 
Prodám roz. gauč od sed. soupr. a dva taburety. Cena1500 Kč.
Tel.: 723 081 264

 P
rodám letiště s úlož. prostor. (jde postavit i jako 2 válendy)
nové. Cena 4500 Kč Tel.: 273 081 264

 P
rodám hl. žebřík/štafle. Cena 1290 Kč. Tel.: 723 081 264
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PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ – ČERVEN
út 6. 6.

14 – 17

čt 15. 6.

14 – 17

po 12. 6.

14 – 17

pá 23. 6.

9 – 12

pá 9. 6.

9 – 12

út 20. 6.

14 – 17

čt 29. 6.

14 – 17

3. 7. – 31. 8.
provozovna zavřena

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

Kino – divadlo – kongresový sál Káčko
najít záchranu. Cestou se k nim přidá muréna a dohromady objeví vodní svět, o kterém
neměli ani ponětí.
Vstupné: 110 Kč

EXTRÉMNÍ RYCHLOST
15. června ve 20:00

Vstupné: 150 Kč

Francie, akční/thriller, 94 min, 12+, titulky, režie:
Antonio Negret

Andrew a Garrett Fosterovi jsou zloději luxusních aut. Byli najati na krádež auta v hodnotě
několika miliónů eur a tak za touto zakázkou
směřují na jih Francie. Ale Jacomo Morier,
místní zločinecký boss a majitel auta, je chytí.
Výměnou za své životy budou muset ukrást
Morierovu úhlavnímu nepříteli jeho nejcennější auto.
Vstupné: 120 Kč

AUTA 3
16. června v 17:00

Francie/USA/VB, válečný/historický/drama, 119
min, 12+, titulky, režie: Cédric Jimenez

Vedle příběhu Československých parašutistů sleduje film i Heydrichův život, vzestup
a kariéru, kterou ukončil jako jeden z největších prominentů Třetí říše. Nejnovější verze atentátu na Heydricha tak ukazuje nejen
hrdinství, ale i nelítostné zlo, proti kterému je
namířené.

Vstupné: 110 Kč

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
11. června v 15:00
Španělsko, animovaný, 92 min, přístupný, dabing,
režie: Julio Soto Gurpide

V jedné podmořské kolonii žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Jejich idylickému
údolí najednou hrozí úplná zkáza, naprosto
nepravděpodobná sestava proto musí rychle

HOLKY NA TAHU
23. června ve 20:00
USA, komedie, 97 min, 15+, titulky, režie: Lucia
Aniello

Pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy
(Scarlett Johansson, K. McKinnon, J. Bell, I. Glazer a Z. Kravitz) uspořádá víkendové setkání
po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy
v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere
překvapivě zlověstný směr poté, co se jim
nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra.
Vstupné: 120 Kč

USA, animovaný, 109 min, přístupný, dabing, režie:
Brian Fee

AUTA 3
25. června v 15:00

Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho
nic zjistí, že ho nová generace závodních aut
poslala mimo závodní dráhu. Zpátky do hry mu
může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit. Blesk musí ve finále závodu o Zlatý píst
všem dokázat, že nepatří do starého železa.

USA, animovaný, 109 min, přístupný, dabing, režie:
Brian Fee
Vstupné: 120 Kč

MUMIE 3D
16. června ve 20:00

JÁ, PADOUCH 3
30. června v 17:00

USA, akční/dobrodružný, 110 min, 12+, dabing,
režie: Alex Kurtzman

USA, animovaný, 96 min, přístupný, dabing, režie:
Pierre Coffin, Kyle Balda

Princeznu Ahmanet potrestali mumifikací
zaživa a pohřbili. O dva tisíce let později objevili Ahmanetin sarkofág dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeoložka Jenny Halsey.
Letadlo převážející mumii do Londýna se zřítí
k zemi. Nickovi se podaří katastrofu přežít,
brzy ale zjistí, že smrt by pro něj byla lepším
řešením.

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si
nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna
na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál
nespokojenější s tím, že už páníček není zlý.
Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A do
toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, který je
mu k nerozeznání podobný. Až na ty vlasy.

Vstupné: 120 Kč

SMRTIHLAV
8. června ve 20:00

Transformers po staletí vracejí na Zemi. Odpověď na tuhle otázku jim může dát významný
historik a asi největší teoretický znalec Transformers Edmund Burton (Anthony Hopkins),
který věří, že právě v minulosti lze najít klíč
k ukončení války a záchraně lidstva.

Vstupné: 150 Kč

AUTA 3
18. června v 15:00
USA, animovaný, 109 min, přístupný, dabing, režie:
Brian Fee
Vstupné: 120 Kč

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
29. června ve 20:00
USA, akční sci-fi, přístupný, titulky, režie: M. Bay
Vstupné: 130 Kč

Vstupné: 130 Kč

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D
30. června ve 20:00
USA, akční sci-fi, přístupný, dabing, režie: M. Bay
Vstupné: 150 Kč

MUMIE
22. června ve 20:00

JÁ, PADOUCH 3
2. července v 15:00

USA, akční/dobrodružný, 110 min, 12+, titulky,
režie: Alex Kurtzman
Vstupné: 130 Kč

USA, animovaný, 96 min, přístupný, dabing, režie:
Pierre Coffin, Kyle Balda
Vstupné: 130 Kč

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D
23. června v 17:00

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí
- pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 - 16.00) nebo v Káčku
(pokladna je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem promítání).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
Změna programu vyhrazena.

USA, akční sci-fi, přístupný, dabing, režie: M. Bay

Cade Yeager (Mark Wahlberg) se válce navzdory spojí s „nepřítelem“ Bumblebeem. Jejich
společným cílem je nalezení důvodu, proč se
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová
kontakt: 377 972 544
e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
7:00 – 13:00
středa
7:00 – 12:00
čtvrtek
pátek

13:00 1x za 2 týdny Vstiš

7:00 – 12:00

13:00 Harmonie

7:00 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová
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:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Diabetologie

pro nemocné prevence

7:30 – 10:00
13:00 – 15:00
7:30 – 11:00
7:30 – 10:00
7:30 – 10:00

13:30 – 15:00
15:00 – 18:00
11:00 – 14:30
10:00 – 12:00
10:00 – 13:00

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

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková
kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:

středa
pátek

volně pro objednané

11:00 – 14:00 14:00 – 16:30
7:00 – 11:00 11:00 – 13:00

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30
úterý
8:30 – 17:30
středa
7:00 – 13:00
čtvrtek
6:30 – 12:30
pátek
6:30 – 12:00

Ambulance klinické logopedie

MUDr. Petr Krčál
kontakt: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 – 13:00 pro objednané
čtvrtek
7:00 – 13:00
pátek (lichý)
7:00 – 13:00

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

Gynekologie

MUDr. Regina Janů
kontakt: 775 519 042, www.gynkolog.cz/janu/
e-mail: janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 15:00
úterý
6:30 – 17:00
středa
6:30 – 14:00
čtvrtek
8:00 – 13:00

Interní ambulance

MUDr. Gabriela Rybářová
kontakt: 775 002 155
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 – 14:30
pátek

Kožní ordinace

odpoledne pro objednané

7:30 – 14:30

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
kontakt: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00 pro objednané

Odběry krve

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

kontakt: 377 224 305
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek 6:00 – 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost

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

MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
kontakt: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
pondělí, 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

MUDr. Lada Cvachovcová
kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá
7:30 – 13:00

MUDr. Viola Gottwaldová
Vančurova 101, kontakt: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý
13:00 – 16:00
čtvrtek
8:00 – 12:00

Oční optika

Praktický zubní lékař

Gynekologická poradna

Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
kontakt: 775 313 801
e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00
úterý, čtvrtek
8:00 – 18:00
středa
8:00 – 11:00

Veterinární ordinace

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

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

Městský úřad Dobřany

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

Správa bytů

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

Sběrný dvůr

kontakt: 721 529 770
pondělí
14:00 – 18:00
st, pá, ne
9:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
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
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
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