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zdarma do všech domácností

To se nám stává jednou za 773 let

Chybělo málo a naše město vstoupilo do historie tím, že zde přímo na pódiu v dosahu ochranky přišel o ruku prezident republiky.
Naštěstí šlo spíše o optický klam, zblízka mohu potvrdit, že rána byla přesná. Šavle minula tělo Miloše Zemana o dvacet centimetrů,
což je vzhledem k důstojnému tempu státnické chůze dostatečná rezerva.
Bylo to leknutí a zřejmě největší prekérka celé návštěvy, což je vzhledem k malé praxi s návštěvami hlavy státu docela dobré
skóre. Od první písemné zmínky v roce 1243 není známo, že by se u nás podobná návštěva konala.
V posledních měsících jsme sice v Dobřanech přijali jednoho českého a čtyři gruzínské hejtmany, europoslance, poslance, senátory, dva náměstky ministrů a dva ministry, ale to se nedá srovnat s humbukem kolem prezidenta.
Předcvičný nájezd kolony, cvičný nájezd kolony, pyrotechnici, ochutnávač, to tu ještě nebylo.
Děkuji proto ze srdce svému nejužšímu kruhu spolupracovnic, asistence Ivaně a místostarostkám Dáše a Lence za péči o prostory, dary a další věci, které dámy zvládají skvěle. Děkuji jim i za profesionální a lidskou podporu, díky které nedošlo k ostudě.
Stejně tak děkuji Jarce a Lence z MěKS za skvělou propagaci a organizaci v Káčku. Hasičům, technickým službám, policii a klubu
vojenské historie za chrabrost a obětavost.
Děkuji též všem zástupcům podniků a veřejného života a též všem zastupitelům, kteří bez ohledu na osobní sympatie chápou,
že hlava státu je nejvyšším představitelem veřejné správy a musíme k ní chovat formální úctu. Děkuji také divákům v Káčku i na
ulicích.
Ještě druhý den si prezident pochvaloval na obědě v Klatovech, jak hezky Vozembach zazpíval Ach, synku. Týden po návštěvě
přišel na drahém papíře oficiální děkovný dopis z Kanceláře prezidenta republiky. Asi nám to tedy klaplo.
Martin Sobotka, starosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
březnové vydání Dobřanských listů Vám přináší řadu novinek... Posunem v revitalizaci fotbalového stadionu nebo přípravou zásadních úprav Šlovického vrchu počínaje, přes
informace o nově vznikajícím parkovišti na sídlišti Pančava
pokračujíce či gratulací dobřanským sportovcům konče.
To ale není všechno! Nějakým mířením osudu se mi do rukou
dostal výtisk Dobřanských listů z února roku 2006 ... Dovolte
mi na tomto místě připomenout významný, nebojím se napsat
zlomový, okamžik v historii “listů”. Právě letos v březnu je to
deset let, co Rada města schválila distribuci, do té doby pouze černobílých osmistránkových, Dobřanských listů do každé
domácnosti zdarma. Za oněch deset let prošly listy menšími
i většími změnami, ale toto rozhodnutí se již nezměnilo. Jsme
tu pro Vás a jsme tu rádi!
Jaroslava Umnerová

Sešli jsme se na hřbitově
Přes dvacet občanů zajímala v pořadí již čtvrtá sousedská
vycházka, na které se detailně seznámili s plánovanými sadovými úpravami zeleně na městském hřbitově a vyjádřili se k nim.
Díky vzpomínkám místních pamětníků byla vycházka zpestřena
poutavým vyprávěním o životních osudech některých významných obyvatel města, kteří zde odpočívají.
Pět občanů také využilo poslední možnost odevzdat vyplněné
hlasovací lístky do ankety Sadové úpravy hřbitova. Probíhala od
začátku roku 2016 a celkem se do ní zapojilo 361 hlasujících.
Vítěznou variantu “A” podpořilo celkem 57 % respondentů. Nejvíce se hlasovalo anonymně přes webové stránky města. Maximum
vyplněných papírových anketních lístků odevzdali spoluobčané
z Klubu důchodců, kteří byli seznámeni se sadovými úpravami
hřbitova na schůzce ve čtvrtek 11. 2. v DPS Loudů. Podrobnější
informace o výsledcích naleznete v přiložené tabulce.
Lenka Tomanová, místostarostka

Boj o fotbalový stadion
na více frontách
Začátek roku se ve značné míře točil kolem přípravy revitalizace fotbalového stadionu a jeho okolí. Projektant dokončil potřebnou dokumentaci, stavební povolení již čeká jen na
nabytí právní moci. Na profilu zadavatele již vyšlo předběžné
oznámení o veřejné zakázce. Nečekanou okolností byl restituční
spor o část pozemků s biskupstvím, který se ale podařilo rychle
ukončit smírnou cestou. Prvním viditelným krokem bude příprava staveniště včetně demolice zázemí. Nejde jen o revitalizaci
samotného stadionu, zkrášlí se také širší okolí, včetně již nevyužívaných ploch v areálu vodárny.
Martin Sobotka, starosta

Všichni ředitelé už prošli konkurzem
(red) Na konci loňského roku rozhodla městská rada, že srovná
podmínky ve všech příspěvkových organizacích města. Zatímco
všichni tři ředitelé škol prošli konkurzem a jejich jmenování je
na šest let, v MěKS sloužila ředitelka již jedenáctým rokem.
Její mandát se proto změnil z doby neurčité na určitou k 31. 3.
2016. Radní zároveň určili, že výběrové řízení, které buď ředitelku
potvrdí, nebo přinese změnu, musí být hotové do konce ledna.
Ve výběrové komisi měla většinové zastoupení opozice, za kterou v ní zasedla Olga Kapitánová, Michal Šašek a Josef Šefl. Za
radu se účastnila Lenka Tomanová a Jan Vozár.
Po skončení termínu pro podání přihlášek došlo ke dvěma
překvapením. Sešli se jen dva uchazeči a mezi nimi chyběla
dosavadní ředitelka Simona Sýkorová.

strana 2

ZPRÁVY Z RADNICE
Po dvou kolech jednání a osobním pohovoru s oběma uchazeči komise hlasovala tak, že novou ředitelkou se na šest let stala
stávající zaměstnankyně knihovny i MěKS Jaroslava Umnerová.
Vzhledem k tomu, že ředitelka Sýkorová podala k 29. 2. 2016
rezignaci, bude se muset MěKS jako pověřená vedoucí ujmout
již od 1. března.
„Simoně Sýkorové patří dík za to, co za 11 let pro MěKS
vykonala. Mrzí mě, že nevyužila konkurz jako další impuls
a nesnažila se funkci obhájit. Položila dobrý základ, který snad
Jaroslava Umnerová využije k ještě většímu oživení kulturního
života v Dobřanech,“ uvedl starosta Martin Sobotka.
Za výběrovou komisi jej doplnil ředitel ZUŠ Jan Vozár: „ Věřím,
že se nám podařilo vybrat správného uchazeče o tuto funkci.
S paní Jaroslavu Umnerovou jsem se setkával v rámci Školské
a kulturní komise během uplynulých let a vážím si její píle,
houževnatosti a pracovitosti. Chtěl bych jí touto cestou popřát
mnoho sil a elánu. Nebude to mít snadné, neboť na kulturu
se v naší společnosti dostává nejméně finančních prostředků.
Navíc kulturu musí dělat lidé s nadšením a láskou.”

Rozhledna bude o rok dříve

Jak to s těmi parky vlastně je?
(red) Pavel V. se v lednových Dobřanských listech na popud své
dcery zajímal o historii dobřanských „číslovaných“ parků. Článek
vzbudil jak zájem mezi pamětníky, tak i diskuzi na únorové Výroční schůzi zahrádkářů, na které pan Nekola vyprávěl, že za první
republiky se název „První park“ používal pro zeleň, která se nacházela okolo břehu potoka mezi budovou č. p. 517-518, tzv. okresák
(postavena v roce 1924 jako budova Okresního domu sociální péče
- pro okresní chorobinec a okresní útulek pro rodičky), směrem
k budově II. stupně Základní školy Dobřany (28. 10. 1930 slavnostně otevřena jako Masarykova jubilejní škola). Na fotce z knihy Město Dobřany v historii a v době přítomné z roku 1932 od Ferdy Vlčka
je vidět novostavba Okresního domu sociální péče a za ní vzrostlé stromy. Potok, který dával vláhu „Prvnímu parku“, odvádí vodu
z polesí Vysoká. Protéká celým městem od Pohodnice až k místu za
myčkou, kde se vlévá do řeky Radbuzy. Potok je dnes neviditelný,
neboť jej během druhé světové války svedli do podzemního potrubí
francouzští váleční zajatci. „Druhý park“ je nám známý jako park
pod nádražím a „Třetí“ se nachází nad městem, za křižovatkou, po
levé straně staré komunikace směrem na Vysokou.

V závěru roku se nám podařilo domluvit s Dálničními stavbami posunutí termínu výstavby místa dalekého rozhledu na
Šlovickém vrchu. Mělo být původně hotové do června 2017.
Velkou prioritou Programu rozvoje města je lepší propojení
Šlovic s Dobřany cestami pro pěší a cyklisty, proto jsme se spolu s místostarostkou Lenkou Tomanovou (na snímku vpravo)
rozhodli vyvolat další kolo jednání o podmínkách spolupráce na
zemníku Šlovický vrch. S jednatelem firmy Dálniční stavby Karlem Šimkem (na snímku vlevo) jsme domluvili oddělení provozu
výsypky od turistické části, které odsouhlasil i koordinátor pro
Šlovický vrch Ondřej Peksa (uprostřed). Práce na zemníku tak
již začaly, navršené a zčásti obložené je první patro ze dvou, ze
kterého je již dnes vidět velmi daleko.
Martin Sobotka

Nové parkoviště pro Pančavu
(sob) Technické služby města pracují na tom, aby vytvořily padesátku zabezpečených parkovacích míst nad sportovní
halou. „Pozemek je již vyklizený, čekáme na dodávku vrat na
automatický pohon a chystáme lajnování,“ uvedl vedoucí této
organizační složky Michal Pokorný. Již teď se hlásí první zájemci, cena bude poloviční oproti té, která vzešla z ankety, tedy
150 Kč/měsíc. Zájemci si mohou rezervovat místo na e-mailu
technickesluzby@dobrany.cz. Chystaná plocha by mohla ulevit zejména velmi přetížené ulici F. X. Nohy. Místo je v dosahu
městského kamerového systému.

Dle došlého mailu od pana ing. Hrubého ze Spojovací ulice je to
takto: 3. park je jasný, 1. park také (u nádraží). Dotazovaný 2. park,
byl známý pod názvem “U Šišků”. To je ten, kterým protéká potok
v úseku od obloukového viaduktu k zahradě pana Soukupa, Špillera (dříve Kellera) atd. „U Šišků“ se tomuto parku říkalo jednoduše proto, že tam vedle, o něco výš, bylo zahradnictví pana Šišky s malým domkem a skleníky se zeleninou. Dnes je tam myslím
deponie materiálu Technických služeb. Tento park byl v té době
mnohem zelenější a větší, směrem k silnici. Bylo tam více stromů
a krásná travička. Park byl průchozí, s pěšinou podél trati, nahoru na silnici. Od silničního viaduktu vedla potom také původní
silnice k nádraží. To byla zároveň nejkratší spojnice mezi kasárnami a nádražím, tudíž pochopitelně vojáky velmi využívaná. K tomu
3. parku možná stojí ještě za zmínku, že před ním stála kaplička
(mezi dvěma kaštany, které tam ještě jsou), že se tam začalo budovat přírodní divadlo (pan A. Hofmann), jehož stavba se ale naštěstí
zastavila, nebo že pod parkem od silnice až k potoku byl velký lom,
kde město těžilo písek - později městská skládka, apod. Pokud jde
o ono „číslování“ parků, tak to nebylo samozřejmě nikterak oficiálně registrováno. Zajímavé je, že tu byly sice parky tři, ale jen jediný
byl obyvateli Dobřan hovorově označen a identifikován číslicí.
Z výše uvedených informací je patrné, že parky nebyly oficiálně značeny čísly, nicméně výpovědi pamětníků se shodují v jejich
polohách. Doufáme, že jsme tazateli Pavlu V. i dalším čtenářům
pomohli objasnit „záhadu“ kolem dobřanských parků.
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INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY
A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA
MĚSTO DOBŘANY

„GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY“
pro rok 2016
pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu a turistiky,
vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských aktivit, zdravotnictví a sociální péče, prevence užívání drog a kriminality za účelem obohacení kulturního a společenského
života ve městě Dobřany a jeho místních částí Šlovice
a Vodní Újezd, budování a propagace veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a ostatních subjektů.
V rámci Globálního dotačního titulu města Dobřany
pro rok 2016 je dnem 01. 02. 2016 vyhlášena

1)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které
mají v obci trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok 2016.
	Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou

převodem na účty

Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS

19 - 725295379/0800

	variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka
2) Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba činí 500 Kč pro rok 2016.
	Poplatek je splatný jednorázově nejpozději

VÝZVA č. 2
k podávání žádostí o dotace na jednorázové
projekty v roce 2016
Žádat o dotaci mohou fyzické nebo právnické osoby na základě předložené žádosti na předepsaném formuláři, např. spolek, podnikající fyzická osoba, obchodní korporace (dále jen
„žadatel“), preferováni budou žadatelé se sídlem (právnické
osoby) nebo trvalým pobytem (fyzické osoby) v Dobřanech,
Šlovicích nebo Vodním Újezdě. Žadatel může v rámci jedné
výzvy podat více žádostí.
Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 2.000 Kč,
maximální výše je 40.000 Kč. Dotace tvoří max. 80 % celkových nákladů projektu. O příspěvek je možné žádat i na
projekt, který byl realizován v roce 2016 před vyhlášením
této výzvy.
Žádosti na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami je možné podávat v termínu od 07.03. do
11.03.2016 do 13:00 hodin do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo, kancelář
č. 2.
Pravidla Globálního dotačního titulu, Výzvu č. 2 s podrobnými informacemi a formulář žádosti spolu s přílohami je
možno získat od 01. 02. 2016 na internetových stránkách
města Dobřany www.dobrany.cz (sekce Globální dotační titul
města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského úřadu
Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo nebo u Bc. Lucie
Kučerkové, Městský úřad Dobřany, správa dotací, 1. patro,
dveře č. 15 (tel: 377 195 853, e-mail: kucerkova@dobrany.
cz). Správa dotací (Bc. Lucie Kučerková) je rovněž konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné předem
domluvit. 				
				
Bc. Martin Sobotka
				
starosta města Dobřany
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do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou

převodem na účty

Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS

19 - 725295379/0800

	variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka (majitele nemovitosti)
3)	Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí
200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech
800 Kč.
	U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí
poplatek:
- ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč
- ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč.
	Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje
o 50 %.
	Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou

převodem na účty

Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS

19 - 725295379/0800

	variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka (držitele psa)
Kontakty:
správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7.
tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

CO SE DĚJE

Zahájení provozu nové
gynekologické ambulance
1. 4. 2016 otevíráme v prostorách zdravotnického střediska
(nad Penny marketem) novou gynekologickou ambulanci se
smluvním vztahem se všemi českými zdravotními pojišťovnami.
Poskytujeme veškerou gynekologickou péči a péči o těhotné.
Vyšetřujeme pomocí jednorázových plastových zrcadel. Přístrojové vybavení: kolposkop německé firmy KAPS k vyšetření
hrdla děložního, ultrazvuk vyšší třídy s nejnovějšími typy břišní a vaginální sondy, kardiotokograf ke sledování ozev plodu,
pojízdné křeslo od firmy BTL.

místo se dostavil kolemjdoucí, p. MUDr. Jiří Peksa, který nabídl
svou pomoc. Jednotka, která přijela z PS Přeštice, byla na místě
události ponechána v záloze. Po příjezdu ZZS byla pacientka
předána do její péče. Dále se dostavila hlídka PČR OO Dobřany, která si převzala oblečení poškozené. Po sepsání náležitostí,
pořízení fotodokumentace a předání místa přítomné hlídce PČR
se jednotka vrátila na základnu.
Ing. Milan Dvořák, DiS
velitel zásahu

Starat se o vás bude:
MUDr. Regina Janů (rozená Sýkorová, původem z Dobřan)
Vzdělání: Lékařská fakulta UK Plzeň, atestace 1. stupně
v oboru gynekologie a porodnictví, specializační stáž v dětské
gynekologii - FN Motol, specializovaná způsobilost v oboru
gynekologie a porodnictví, diplom celoživotního vzdělávání
Praxe:
gynekologicko-porodnická
oddělení
nemocnice
Domažlice, Stod a FN Plzeň gynekologická ambulance Tachov
a Bc. Tereza Hrubá
Vzdělání: ZČU Plzeň-Fakulta zdravotnických studií, obor:
Porodní asistentka
Praxe: gynekologicko-porodnická oddělení nemocnice Stod,
Rokycany, Mulačova nem. Plzeň, FN Plzeň, gynekologická
ambulance Plzeň

Václava Urbancová a Milan Sandany obdrželi 1. února v obřadní
síni MěÚ Dobřany ocenění za záchranu lidského života.

Aby naše klientky nemusely čekat na ošetření, budeme se
snažit objednávat na přesný čas. Akutní ošetření bude poskytováno bez objednání a přednostně.
Již nyní se lze objednávat (od 8:00 do 15:00 hod.) na tel. čísle:
775 519 042, nebo e-mailem: 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.
Webové stránky: www.gynekolog.cz/janu
Na vaši návštěvu se těší
MUDr. Regina Janů a Bc.Tereza Hrubá

Kam s ním?

V rámci dlouhodobé spolupráce darovaly Západočeské komunální služby a.s. městu Dobřany deset nových košů na psí
exkrementy. Pokud máte tip na umístění, budeme rádi, když
nám jej napíšete na e-mail dobrany@dobrany.cz.

Hasiči informují
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k záchraně tonoucí osoby
– řeka Radbuza směr Dobré Štěstí. K bližší identifikaci místa
události napomohl syn zachránkyně s výrazně červenou čapkou☺, který na nás mával. Průzkumem na místě bylo zjištěno,
že tonoucí osoba je již z řeky venku na levém břehu, silně podchlazená. Na místě události zasáhli pí Mgr. Václava Urbancová
a p. Ing. Milan Sandany, kteří před příjezdem jednotky požární
ochrany provedli vytažení tonoucí osoby po ledu ke břehu, čímž
jí zachránili život. Jednotka provedla vynesení postižené od řeky
po strmém svahu na louku a poskytla předlékařskou pomoc. Na
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PAMĚŤ DOMOVA
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války
a po válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti
a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových
stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

Paní Květoslava Lehnerová
(*1933 v Dobřanech)
Díl 5.
(v předchozím dílu jsme se dozvěděli o příchodu Američanů do Dolní Lukavice, o tom, jak se o ně místní lidé starali, a také o návratu
rodiny paní Lehnerové po válce do Dobřan)
A byla k tomu i pumpa
a zahrada. Ta se svažovala ke
Kotynce. Ten dům se musel
stavět hodně vysoko, aby
dosáhl úrovně ulice, a když se
koukalo zespoda, tak ten dům
byl mohutný. A s verandou,
pumpou a zahradou, my jsme
byli u vytržení, hlavně já.
Když jsme se vraceli do Dobřan, tak už jsme byli tři děti –
já, Hani a Láďa. A u té pumpy,
si pamatuju, jsem pumpovala,
pleny máchala. A byla jsem
radostná, že taky můžu něco
dělat. Velký dům. Velká zahrada. Já jsem byla tak šťastná,
ani nevím, jak to vylíčit, no úplně v jiném světě jsem se ocitla.
Z té malé chaloupečky o dvou
místnostech jsme se přestěhovali do takového hradu.
No, ale pan Kopecký byl
nemocen a v tom nádherném
domě jsme bydleli velice krátce, asi dva roky, a pan Kopecký zemřel. A tudíž pan Kadlec,
který byl před válkou na úřadě
a zůstal tam i po válce, když
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se dozvěděl, že pan Kopecký
zemřel a ten dům, kde jsme
bydleli, byl napsán na pana
Kopeckého, rozhodl, že jsme
se museli vystěhovat. A dali
nám potom domek v Plzeňské
ulici, vedle Feklů. To nebyl
velký dům a byl v hrozném
stavu. Takže naši ke všemu
museli ten dům postupně, to
trvalo několik let, dávat do
pořádku, aby se v tom mohlo
bydlet. S tím měli hrozně práce, peněz moc nebylo a tři děti.
Mami potom chodila pracovat
do prádelny na ústavě, a když
povyrostl Láďa a Hela taky trochu, tak ty hlídala stará babi,
která žila dřív s panem Kopeckým, kam by taky potom šla,
když byla matka mojí mámy.
Tak jsme tam se starou babi
žili, bydleli, mami chodila do
prádelny a mohla tak přispět
finančně na ty opravy, na
okna, dveře a takhle.
A já jsem začala chodit
v Dobřanech do „dolejšky“
jeden rok, protože už jsem

měla dvě měšťanky v Přešticích. A protože už se začala
propagovat myšlenka devítiletky, tak jsem byla ještě dva
roky na horejšce. A potom
byl jednoletý učební kurs. Co
dnes je jako devátá třída, tak
se muselo nějak navázat a oni
nevěděli, jak to pojmenovat,
tak tomu dali název jednoroční učební kurs. Takže jsem
měla 4 obecní a 5 měšťanky.
A v tom kursu se opakovala ta
předcházející látka.
A teď jsem se měla rozhodnout, kam dál. To zapracovali
strejda s tetou z Plzně a řekli,
že v Plzni je otevřená sociální
a zdravotní škola v Tylovce,
nevím, jestli to tam ještě existuje. Začala jsem tam chodit,
ale pouze dva roky. Nastoupilo
opět jiné vedení na ústředním
výboru, a že nebudou žádné
sociální rozdíly, že nebude
třeba sociálních pracovnic,
říkal nějaký ministr. A kdo
chtěl, tak mohl přejít na zdravotní, a když já už jsem uči-

telkou nemohla být, sociální
sestřičkou taky ne, tak jsem
se naštvala a řekla jsem, že
půjdu pracovat, protože nás
byla halda. A já jsem se dotazovala přes jednoho pána, a že
by bylo místo na léčebně, tak
jsem tam šla. A přišla jsem
tam zrovna v roce, kdy probíhala úplně revoluce v léčení.
A to bylo nejkrásnější, co jsem
mohla zažít. Do těch vedoucích
primariátů a vůbec vedení
léčebny nastoupili mladí lidé
- lékaři. Byl to především primář a zároveň ředitel Rubeš,
ten přišel odněkud z Prahy.
Bylo mu takových 35, možná
40, a ten si pozval do léčebny
mladé lidi, také lékaře, které
znal, nebo mu byli doporučeni a začalo veliký „čoromoro“
v léčebně.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení: Jan Pokorný, Jakub
Fořt, Mgr. Jaroslav Šedivý

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / NAPSALI JSTE NÁM

Vítání občánků
Dne 30.01.2016 byli přivítání starostou města panem
Bc. Martinem Sobotkou a místostarostkou města paní Ing. Lenkou Tomanovou, tito noví občánci:
Lukáš Baloun, Jakub Liška, Vít Novotný, Lada a Matěj Sobotkovi, Matyáš Tafat, Barbora Vítková
Antonín Bláha, Ladislav Királ, Matěj Kohout, Viktor Weber

Vzpomínáme
Dne 31. března vzpomínáme
nedožitých 37 let pana

4. února uplynulo 5 let od
chvíle, kdy od nás navždy
odešel náš drahý, pan

Josefa Nováka.

Vladimír Neumeier.

Vzpomíná rodina a přátelé.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Vzpomíná manželka a děti
s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Děkuji touto cestou všem, kteří nám vyjádřili soustrast
s úmrtím naší maminky, paní Vlasty Boudové z Dobřánek.
Za celou rodinu dcera Eva.

Poděkování, vyjádření ocenění
a pochvaly pro oddělení 27A a 27B
Vážené vedení nemocnice, milí přátelé,
chtěl bych s odstupem času poděkovat a vyjádřit své ocenění, obdiv a pochvalu
za vzornou, odbornou, profesionální a trpělivou péči, která se mi dostala během
mé hospitalizace na oddělení 27A a 27B ve Vaší Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.
Tento pochvalný dopis píši záměrně s mírným odstupem času, jelikož v krátké
době po mém propuštění z hospitalizace u Vás (05. 05. 2015) nastaly nepěkné,
zejména mediální komentáře a události týkající se Vaší nemocnice, a tak by můj
dopis mohl v někom vzbudit dojem a možná i podezření, že se jedná o účelový akt,
kdybych to psal v té, pro Vás, tak nelehké a vypjaté době. Což jsem nechtěl, jelikož
by to opět zkreslovalo Vaši příkladnou a složitou práci. Kromě jiného jsem si ještě
vyřizoval i jiné své zdravotní problémy, a tak činím z časových důvodů až teď,
prakticky v závěru kalendářního roku 2015, kdy je to možné i brát trochu symbolicky, jako jeho bilancování.
Chtěl bych, abyste věděli, že máte ve Vaší nemocnici opravdové odborníky, kteří
jsou příkladem nejenom z hlediska profesionality ve svém oboru, ale i co se týká
přístupu z hlediska lidskosti, což je pro pacienty velice důležité. Celé oddělení
27A a 27B je příkladem toho, jak by mělo být o pacienta v nemocnici postaráno,
jednak co se týká ošetřujícího personálu, ale i co se týká zabezpečení a vybavení
materiálního.
Chtěl bych poděkovat a vyjádřit svůj obdiv paní primářce Mudr. Petře Chmelařové, která na profesionální úrovni řídí svůj primariát a své podřízené, je to
kolektiv, který se skládá ze samých zkušených odborníků, a je to kolektiv lidiček, na
kterých je vidět, že je ta práce baví a naplňuje. A to se velice pozitivně odráží i na
pacienty, kdy jsem se na oddělení cítil bezpečně, dobře a hlavně jsem věděl, že jsem
tzv.”v dobrých rukách”. Primářka Mudr. Petra Chmelařová je příkladem toho, jak
má vypadat práce lékaře, který složil lékařský slib při své promoci.
Dále chci touto cestou vyjádřit své poděkování pro Mudr. Radka Stříbrného
a Mudr. Věru Boříkovou, to byli moji ošetřující lékaři během mé hospitalizace.
Opět jsem rád, že jsem poznal, že jsou to jednak odborníci, ale mají v sobě i velkou
lidskost, pochopení a hlavně trpělivost. Jsou to lékaři na pravém místě a nebojím
se je označit za profesionály, jelikož v praxi právě umí skloubit tu svoji lékařskou
odbornost s tou tak důležitou lidskostí....a to není v psychiatrii vůbec jednoduché.
Mé poděkování patří i celému kolektivu psychologů z oddělení, kdybych chtěl
vyzdvihnout práci a péči o pacienty, zejména Mgr. Jiřině Sobotkové a také i Mgr.
Blance Gregorové, které mi hodně a opět s maximální trpělivostí pomáhaly najít
zpátky chuť do života.
Nebylo by vůbec korektní a taktní, kdybych nezmínil a nevyjádřil svůj dík i ostatnímu zdravotnickému a pomocnému personálu (úklid), celému kolektivu zdravotních sester, které řídí staniční sestra Mgr. Hana Erhartová. Jejich tzv.”černá
práce”, myšleno tím ta mravenčí a kolikrát tak nevděčná práce, je základním stavebním kamenem toho, jak celé oddělení funguje, jak se pacient na oddělení cítí.
Musím Vám sdělit, že všechny zdravotní sestry, a to jak z 27A,ale i z 27B vykonávají svoji práci s maximálním úsilím, s maximální lidskostí, byly vždy ochotné,
příjemné, trpělivé....a vždy jsem věděl, že se mohu na ně spolehnout, že mi jsou na
blízku, že mi pomohou a poradí, že mi jsou oporou... A přitom jsem si moc dobře
uvědomoval, že jsou to také jenom lidé a mají také své větší či menší problémy,
jak se říká “doma”. Mohl bych je tady vypsat jmenovitě úplně všechny, jednu po
druhé, protože za mého pobytu, během mého léčení se na oddělení tzv. “protočily
ve službách (směnách)” nesčetněkrát. NIKDY, ale opravdu NIKDY za celý svůj
pobyt jsem se nesetkal s neochotou nebo nevraživostí, vždycky to byla usměvavá
sluníčka, na která nedám nikdy dopustit... a to je také o té lidskosti, porozumění,
tolerantnosti a pochopení...to je o tom, že tu práci vykonávají rády.
Na závěr bych Vám chtěl ještě sdělit, že si velice vážím Vaší práce, nejenom co
se týká oddělení 27A a 27B, ale celkově, jako nemocnice, dokážu se do toho vcítit
a pochopit, že to nemáte vůbec jednoduché, jelikož i já celý svůj život pracoval tzv.
“s lidmi”, takže vím, co je to řídit a organizovat.... A práce s lidmi není tou nejhorší, ale práce s lidmi je tou nejtěžší, a proto Vám všem patří můj obdiv, poděkování
a držím Vám všem palce.
S přáním hodně pracovních úspěchů, pevného zdraví, klidu na Vaši nelehkou
práci, pohody i v osobních životech v roce 2016
Ing. Ivo Panuš
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ROZHOVOR
V minulém vydání Dobřanských listů jsme vás informovali o mimořádném úspěchu dobřanského rodáka Tomáše Weinreba a jeho
kolegy Petra Kazdy. Jejich debut Já, Olga Hepnarová byl pořadateli mezinárodního filmového festivalu v Berlíně přijat do prestižní
soutěžní sekce Panorama. Rozhovor, který vznikl krátce po příjezdu z Berlinale, reflektuje reakce prvních diváků i produkční zázemí
jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů na světě. Rozhovor však zároveň slouží i jako pozvánka na mimořádnou projekci filmu
Já, Olga Hepnarová v dobřanském kině Káčko. Projekce za osobní účasti tvůrců se uskuteční v pátek 25. března 2016. Tak neváhejte
a rezervujte si vstupenky již nyní na www.kacko.cz. Rozhovor vedl Michal Šašek.
ré též otvíráme. No a pak 18. 3. uvedeme snímek na Febiofestu
v Praze. Velmi se těšíme na první reakce českého publika. Film
jde do klasické kinodistribuce od 24. března. Navíc osobně uvedeme film v Dobřanech 25. března. Já poté odlítám na festival
do Hong Kongu. Poté nás čeká s Petrem festival ve Vilniusu.
Další festivaly není možné zatím uvádět, neb je nejdříve musí
zveřejnit oni. Ale další země, jako Polsko, Francie, Izrael, Austrálie, Rakousko, Španělsko, Dánsko, Chorvatsko, mají také
velmi dobré festivaly, kam s filmem pojedeme.

Tomáši, v minulém vydání Dobřanských listů jsme čtenáře informovali o uvedení filmu Já, Olga Hepnarová na
letošním Berlinale. Jaké byly reakce náročného festivalového publika a kritiků?
T: Podstatné je říci, že reakcí bylo hodně. Nejen v tisku a na
internetu v rámci recenzí a komentářů, německy, anglicky,
italsky, ale i španělsky, řecky a francouzsky psaných, ale i po
projekcích v rámci otázek diváků. Chodili za námi i lidi sami
a chtěli diskutovat. Někteří gratulovali, ale je jasné, že ti, co se
jim film nelíbil, nepřišli. A určitě existují. Důležité je však, že se
zdá, že film nenechával většinu diváků a filmových profesionálů
chladnými. Což v Berlíně není vůbec samozřejmost.
Vnímáte intenzitu, se kterou se filmu i samotnému osudu
Olgy Hepnarové věnovala domácí média? Domnívám se, že
se vám podařilo společně s kolegou Petrem Kazdou medializovat čtyřicet let starý čin, o kterém dnešní generace již
nevěděla.
P: Vnímáme, že náš film vyvolává širší diskusi, hlavně proto,
že neposkytuje zjednodušující a jasné odpovědi. Z toho důvodu
je dobré, že se o filmu, o případu Olgy Hepnarové, mluví a píše,
aby tihle lidé, samotáři a lidi, kteří jsou nějakým způsobem jiní
než ostatní, byli vidět a aby se k nim nejenom společnost chovala jinak. Aby se o těch případech mluvilo. Hodně lidí se zajímá
hlavně o fakta, která jsou pro ně důležitější než emoce a než
otázka, proč to Olga udělala.
Zpět k Berlinale. Měli jste možnost poznat zázemí jednoho z nejprestižnějších festivalů.. Co Vás překvapilo a naopak zarazilo?
T: No, to je složitá otázka, neb jsme měli zkušenost poprvé.
Z organizačního hlediska je to opravdu velký festival a někdy
to bylo složité. My si nesmírně vážíme pozvánky do sekce Panorama. Notabene když jsme filmem “Já, Olga Hepnarová” tuto
prestižní sekci otvírali ve čtyřech kinech zároveň. Podpora Wielanda Specka, šéfa sekce, ale i ostatních kurátorů byla velká
a nesmírně milá. Pro nás psychicky velmi důležitá.
Předpokládám, že další festivaly, které chtějí uvést film,
se už hlásí.
T: Odlítáme s Petrem příští týden do Mexika na festival Guadalajara. Hned poté do Sofie, Bratislavy na Slovenské Febio, kte-
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Osobně vím, jak dlouho tento projekt vznikal (pozn.
redakce od roku 2008) a za jakých těžkých okolností. Cítíte zadostiučinění, že jste dokázali se svým debutem tímto
neuvěřitelným způsobem prorazit?
P: Nevím, jestli zadostiučinění. Snažili jsme se film natočit,
jak nejlépe umíme, to, co přišlo s Berlínem a množstvím pozvánek na další festivaly, je radost a za tuto odezvu jsme velmi rádi.
Chceme film především ukázat divákům, chceme, aby k němu
nebyly vlažné postoje, ale aby v lidech zanechal silnou emoci
a umožnil o osudu Olgy přemýšlet v širším kontextu.

Petr Kazda, Michalina Olszanska, Marika Šoposká a Tomáš Weinreb

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
projekce filmu
za osobní účasti tvůrců

25. března 2016

v 18:00 hodin v Káčku
Vstupné: 110 Kč
Rezervace vstupenek
na www.kacko.cz

KULTURA
Městská knihovna

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

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

KNIHY PRO DĚTI
GERARD Hilde E.:
Heřman HMMM a případ
černé sedmy
Heřman HMMM bydlí se svou
sestrou – dvojčetem Hermínou v rodinném hotelu, který hostí výhradně kostlivce,
duchy a bubáky. Otec prospí
celý den a matka, proslulá operní hvězda, je často na
turné. Sourozenci tedy hotel
vedou většinou sami. Heřman
se stará o hosty a účetnictví
a Hermína vaří každý den
jednu ze svých světoznámých
gulášových dobrot.
Všeobecný poklid však naruší příjezd sedmi záhadných
hostů. Skupince velí Ágnes
Podivná a podivné věci se brzy
začnou opravdu dít. Dvojčata
budou muset dát dohromady
plán, jak hotel a hosty ochránit
před strašlivým nebezpečím!
V knize vás čekají i recepty na
Hermíniny gurmánské speciality!!!

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

TELGEMEIER Raina: Drama
Prožijte s Callie drama nejen
na jevišti a královsky se přitom bavte.

MORTKA Marcin:
Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa
V kouzelném Šeptajícím lese
bydlí viking jménem Tappi.
Není to žádný hrubián, jak
byste si mohli myslet. To nejhorší, čeho se od něj můžete
dočkat, je hrozivé kručení
jeho obrovského břicha, když
má hlad. Sympatický obr je
dobrák od kosti. S Tappim je
snadné se spřátelit. Ve svém
srdci má místo pro mnoho
kamarádů, třeba sobíka Chichotka, havrana Kecala, lovce
Hasteho či kováře Sigurda.
Srdce má Tappi stejně tak
velké jako panděro. Ale pozor,
pokud někdo Tappiho kamarádům ublíží, jeho mírumilovnost je rázem tatam.

Vítejte v krásném zasněženém
světě usměvavého Tappiho
a rošťáckého sobíka Chichotka.
GILLIAND Ben:
100 osobností, které změnily svět
Nejslavnější jména historie,
které musíš znát!
Přijměte pozvání do vybrané společnosti a seznamte
se s těmi, kteří změnili svět!
Vydejte se na vzrušující cestu historií a poznejte životní
osudy osobností, jejichž práce, nadání a skutky se zapsaly do dějin a posunuly lidstvo
o několik kroků dopředu.
Každý z nich jiným způsobem, v jiném oboru a v jiné
době. Všichni však výrazně
a nesmazatelně.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
WALKER Martin:
Přeplněný hrob
Bruno, Chef de police a tajemství francouzského venkova
Čtvrtý detektivní román nás
opět zavede do malebné krajiny francouzského jihozápadu
a městečka St. Denis. Tentokrát spustí lavinu nepředvídatelných událostí jeden
archeologický objev – nalezené tělo je však staré pouhých
pár desítek let! Je možné, že
tato vražda souvisí s militantními ochránci zvířat, kteří
protestují proti produkci tradiční francouzské pochoutky
foie gras?

HARMACHOVÁ Jana:
Druhá šance pro džínsy

Je vám líto vyhodit obnošené džíny? Tak to je docela
v pořádku, protože recyklování je ta správná cesta. Tato
kniha vám nabídne celou řadu
inspirací a návodů na věci, ke
kterým můžete své staré džínsy ještě využít. Najdete v ní
hračky, bytové doplňky, zajímavou bižuterii a množství
tašek, taštiček a kabelek.
Samozřejmostí jsou podrobné
návody, střihy a schémata, jež
vám práci usnadní a zpříjemní.
SHAH Saira:
Myšky v kuchyni
Dojemně upřímný a zároveň zábavný autobiografický
román o rodině, lásce a životě
na francouzském venkově.

SIMMONS Dan: Black Hills
Příběh románu se odehrává
mezi lety 1876 – 1936.
Jak už bývá u Dana Simmonse zvykem, také v této knize
kombinuje fikci a historická fakta. Spolu s postavami
románu se zúčastníme mnoha pozoruhodných událostí
z amerických dějin, jako je
Světová výstava v Chicagu,
pořádaná roku 1893, či stavba
nového Brooklynského mostu. Dostaneme také možnost
nahlédnout do fascinujícího
života indiánů a poznat jejich
zvyky i bohatou mytologii.
Román díky své neobyčejné
pestrosti a skvěle prokresleným postavám představuje
jedinečný čtenářský zážitek.
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KULTURA
Vážení Dobřaňáci,
po jedenácti letech se s Vámi
loučím, a tak mi dovolte, abych Vám všem, kteří jste za tu
dobu prožili prima čas na některé z akcí, které jsme pro Vás
připravili pod hlavičkou MěKS
Dobřany v Káčku, na dobřanském náměstí nebo někde jinde, popřála mnoho radosti do dalších let. Ať se Vám všem daří tak,
jak jsem vždy zveřejňovala: „V Dobřanech je prostě dobře.“☺
Děkuji všem, kteří s námi na našich akcích doposud spolupracovali, se kterými jsem se nestihla rozloučit a poděkovat jim osobně. A že Vás je. Budu na Vás všechny moc vzpomínat, neb 11 let
života není málo.
Mgr. Simona Sýkorová, odstupující ředitelka MěKS Dobřany

Redakce Dobřanských listů připravila na sobotu 13. února 1. dobřanský FotoMaraton - fotografickou soutěž pro všechny, kteří rádi
fotografují. Sešly se téměř dvě desítky fotografů různých věkových kategorií a těm nejúspěšnějším byla v pondělí 22. února na
dobřanské radnici předána ocenění. Patronkami soutěže se staly
místostarostky města Lenka Tomanová a Dagmar Terelmešová.
Více na www.dobrany.cz/fotomaraton/.

Obrazy a keramika
Jitky Kabátové a Soni Hlaváčkové
15. března – 29. dubna 2016
Dobřanská galerie
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Otevřeno: pondělí–pátek 9:00–12:15 a 13:00–16:00

6. 2. 2016 Šlovicemi prošel již počtvrté masopustní průvod. Příjemnou atmosféru dotvořila hojnost návštěvníků jak v maskách,
tak přihlížejících. Nečekaně slunné počasí bylo jen třešničkou na
dortu tohoto příjemného odpoledne. Děkujeme všem maškarám
a těšíme se na příští rok.
Za pořádající SDH Šlovice Michal Trdlička

KULTURA

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2016
1. Výtvarná soutěž

2. Literární soutěž

3. Fotografická soutěž

garantky soutěže: Mgr. Eva Fekerlová
a Mgr. Jana Šindelářová
Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním výtvorem v daném tématu zpracovaném libovolnou technikou,
dvojrozměrným i trojrozměrným (např.
malba, kresba, koláž, textilie, keramika,
dřevořezba, ...). Soutěžní práci je nutno
označit (ze zadní strany či visačkou)
jménem a příjmením autora, soutěžní
kategorií a názvem soutěžní práce.

garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý
Soutěž je možno obeslat maximálně
jedním výtvorem v daném tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru
(např. popis, esej, úvaha, líčení, povídka,
pohádka, báseň, fejeton, ...).
Rozsah práce je maximálně 2 strany
strojopisu formátu A4, je možno ji zaslat
také e-mailem přímo na adresu garanta:
jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz.
Soutěžní práci je nutno označit jménem
a příjmením autora, soutěžní kategorií
a názvem soutěžní práce.

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi
Soutěž je možno obeslat maximálně
3 barevnými nebo černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně 9x13 cm
(lépe však 13x18 cm nebo větší). Fotografie je nutno ze zadní strany označit
jménem a příjmením autora, soutěžní
kategorií a názvem soutěžní práce.

Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle
kapacity výstavy a označit je jako nesoutěžní.

Mezi nebem a zemí
aneb Všechno lítá, co...
Věkové kategorie účastníků soutěže:

Vyhodnocení soutěže a výstava:

A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí

Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 10. 6. 2016
v 15:00 hodin v budově školní jídelny ZŠ Dobřany,
Sokolovská 967. Všichni účastníci soutěží jsou na
vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány).
Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu 11. 6.
a v neděli 12. 6. od 10:00 do 16:00 hodin.

Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou
zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce

Uzávěrka soutěže: pátek 27. 5. 2016
Soutěžní práce je možno osobně předat v sekretariátu
Základní školy, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany,
tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku prosím označte
výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972
480 (MěKS Dobřany), či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).

Právo zveřejnění:
S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé
vyhrazují právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že
odevzdané soutěžní výtvory přecházejí do majetku
vyhlašovatele (pokud se, zejména ve výtvarné soutěži,
nedohodne soutěžící s pořadateli jinak). Autorská práva
zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.

Jarní ples květin
12. 3. 2016 od 20 hodin

kulturní sál Psychiatrické nemocnice Dobřany
Akci pořádá MO ČSSD Dobřany a SDŽ Plzeň-jih.
Předprodej vstupenek: p. Terelmeš – tel.: 777 617 993
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Zápis do prvních tříd pro školní rok
2016/2017
K zápisu do prvních tříd pro školní rok 2016/2017, který se
konal 11. 2. 2016, přišlo více než 80 dětí. V příštím školním roce
se tedy pravděpodobně otevřou 4 třídy pro budoucí prvňáčky.
Zápis je prvním důležitým momentem v životě budoucího školáčka, ale i jeho rodičů, před vstupem do školy. Všichni jsou
plni očekávání...
Jakmile se otevřely dveře školy a tříd, již je vítala podaná ruka
paní učitelky. Trvalo jen chvilku, než ze sebe děti setřásly nervozitu. Každé z nich se pustilo do stavění staveb z kostek, skládání obrázků, hledání postaviček vpravo či vlevo, poznávání barev,
kreslení a hledání shodných a neshodných obrázků.
Všemi třídami se nesl zpěv písní nebo recitování básniček.
Těšíme se 1. září.
Mgr. Štěpánka Opltová, ZŠ Dobřany

•	řidička lístek odmítla, přes zavřené okno křičela (nebylo
rozumět – naštěstí) a bezohledně odjela.
•	řidička zastavila před školou, převzala lístek a situaci okomentovala: „Ale já před školou neparkuji.“
•	řidič na výzvu senátorů nereagoval, neotevřel okénko
a posunky vyjadřoval, aby děti odešly.
•	od jedné spolužačky se senátoři dozvěděli, že si její matka
lístek ani nepřečetla a okamžitě ho vyhodila.
Podle pozorování senátorů to ale druhý den ráno vypadalo, že
se situace před školou mírně zlepšila. Doufáme, že naše snaha
povede trvale ke zvýšení bezpečnosti dětí před školou. Všem
rodičům – řidičům za pochopení a podporu moc děkujeme.
Senátoři z Dolní komory Senátu ZŠ Dobřany

Nečekaná pomoc
V pondělí 15. února proběhl již čtvrtý monitoring dopravy
před školou v době příchodu (příjezdu) dětí ke škole. Byl to
v pořadí druhý monitoring, při kterém byly rozdávány dopisy
rodičům – řidičům. Tentokrát jsme však měli nečekanou pomoc
– před školou s námi senátory byli i strážníci Městské policie.
O dohled před školou před začátkem vyučování je požádala
paní místostarostka Ing. Lenka Tomanová.
Bylo rozdáno pouze 23 dopisů, v blízkém i vzdálenějším okolí školy zastavilo 47 aut, což je o třetinu méně než obvykle.
Dopravní situace byla o poznání klidnější. Přítomnost městských strážníků k tomu velkou měrou přispěla. Děkujeme.
Za Dolní komoru Senátu
Marie Kapitánová a Zuzana Wagnerová, IV. C

Co se to v té jídelně zase děje?
Tato otázka byla na Popeleční
středu hodně slyšet v dobřanské
školní jídelně. Na děti a všechny strávníky čekala nazdobená
jídelna, kuchařky v maskách
a masopustní jídlo. Akce měla
velký úspěch a určitě to nebylo
poslední překvapení pro naše
malé i velké strávníky.
Renáta Černá – vedoucí ŠJ

Omezení ranní dopravy před školou
– další pokus
V pondělí 25. ledna 2016 se uskutečnil další pokus senátorů
z 1. stupně a učitelů naší školy o zvýšení bezpečnosti dětí ráno
před školou. Na lednovém zasedání Dolní komory Senátu byl
sestaven dopis rodičům – řidičům, který byl právě v tento den
rozdáván těm, kteří ráno zaparkovali v blízkém okolí školy. Převážná většina řidičů lístek přijala, poděkovala a dopis si hned
přečetla. Jen zřídka se objevily i jiné reakce, např.:
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Společné foto účastníků školního kola soutěže Základních uměleckých škol ve hře na akordeon a souborové hře s převahou
smyčcových nástrojů.

Výchovné koncerty pro 1. a 2. třídy Základní školy.

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
1. března 2016 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
3. března 2016 / ZUŠ Přeštice
Okresní kolo ve hře na akordeon
8. března 2016 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
9. března 2016 / 18.30 / sál ZUŠ
Koncert dětského orchestru „MACARÁT“
10. března 2016 / 14.00 / Pečovatelský dům Loudů
Koncert pro Klub důchodců

Na naší škole proběhlo 12. 2. 2016 okresní kolo soutěže Základních
uměleckých škol v komorní hře s převahou dřevěných dechových
nástrojů. Na snímku jsou úspěšní soutěžící z řad našich žáků.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(12. 2. 2016 Dobřany – komorní hra s převahou dechových
dřevěných nástrojů)
M. Vozárová, J. Vozár
zobcová flétna, klavír
1. místo s postupem
Klára Pokorná, Jan Bouřil, Bára Plajnerová

kategorie I. d)

M. Vozárová
příčná flétna
1. místo s postupem
Šárka Samcová, Klára Maxová

kategorie I. a)

zobcová flétna
1. místo		
kategorie I. b)
Inka Radějová, Šárka Samcová, Aleš Duchek
J. Faltýnová
zobcová flétna
1. místo s postupem kategorie III. b)
Radka Štádlerová, Martina Křížová, Eva Šimková
zobcová flétna
1. místo s postupem kategorie IV. b)
Erika Hessová, Veronika Dvořáková, Jana Krajčovičová,
Magdalena Plšková
E. Šustrová
příčná flétna
2. místo		
Miroslava Novoveská, Kristýna Vápeníková

kategorie III. a)

zobcová flétna
2. místo		
kategorie II. b)
Stella Doubková, Daniel Pöndl, Julie Pöndlová, Kristýna
Vápeníková
zobcová flétna, rytmika 2. místo		
kategorie I. d)
Klára Hodanová, Anna Beránková, Jana Eisemhammerová,
Stella Doubková

11. března 2016 / ZUŠ Starý Plzenec
Okresní kolo v komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů
12. – 13. března 2016 / sál ZUŠ
Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových
dřevěných nástrojů
17. března 2016 / 18.00 / sál ZUŠ
Koncert studentů Plzeňské konzervatoře ve hře
na zobcovou flétnu
18. března 2016 / 14.00
Kulturní dům Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ k 50. výročí založení
Klubu důchodců v Dobřanech 1966 – 2016
Na programu vystoupí dětská lidová muzika VOZEMBACH,
seniorský pěvecký a taneční soubor DOBŘANSKÉ BÁBINKY, taneční skupina HANKA z Domažlic a hudební skupina
J. Nauše
22. března 2016 / ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
22. března 2016 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
23. března 2015 / divadlo Klatovy
Krajské kolo postupové přehlídky dětských skupin
scénického tance
25. března 2016 / 18.00 / sál ZUŠ
Koncert akordeonového oddělení, vystoupí žáci ze třídy
p. učitele P. Vacka
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GRATULUJEME!
ŠTĚPÁNKA VYLETOVÁ
získala v krajském kole
pěvecké soutěže
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK

2. cenu

s postupem
do ústředního kola

Dětský pohádkový bál
Jako každý rok pořádala Pionýrská skupina Dobřany dne
24. ledna 2016 v sále Kulturního domu Psychiatrické nemocnice Dětský maškarní karneval za účasti asi 60 masek a dalších
dětí - od těch, které dělaly první krůčky, až po ty větší a jejich
doprovod. Akci pořádala pionýrská skupina za finanční pomoci města a za velké spolupráce s Městským kulturním střediskem. Hudební doprovod zajistilo Duo Charvis. Karneval zahájila
promenáda masek, kdy každá maska měla kartičku s číslem,
a diváci rozhodovali, která maska se jim nejvíc líbí. Kartičky pak
odevzdali a porota sečetla body. Vítězi se stali „dalmatini“, žirafa
a malý kovboj. Jako vždy došlo i na vystoupení samotných dětí
s básničkou a písničkou a oceněni byli i nejlepší tanečníci. Na
závěr se ještě konalo slosování dětských vstupenek a všechny
děti dostaly drobnou odměnu. S dětmi tancovali i rodiče a prarodiče, vznikla řada fotek a videí potomků do rodinných alb.
Za pomoc se zajištěním celé akce je třeba poděkovat MěKS,
zejména pí J. Umnerové, pracovníkům KD za zapůjčení a přípravu sálu a zajištění občerstvení, Duu Charvis za hudební
doprovod, členům Pionýra, kteří pomáhali při prodeji vstupenek
či v šatně a se vším, co je třeba zajistit kolem celé akce. Poděkování patří i radnici za finanční příspěvek.
Na fotografiích z akce je vidět, že se všichni dobře bavili. Další
fotografie naleznete na www.dobrany.pionyr.cz ve fotogalerii.
Upoutávky na další akce najdete v Dobřanských listech, např.
Slet čarodějnic, letní tábor v Újezdě nebo příměstský v Dobřanech. Na všechny jste srdečně zváni.
Za PS Dobřany K. Mašátová

7. ročník soutěže o nejlepší
segedínský guláš
Celkem jedenáct amatérských kuchařů se sešlo v sobotu 20. února 2016 v restauraci
West Club, aby poměřili své
výtvory v již sedmém ročníku
soutěže o nejlepší segedínský
guláš. Soutěže se může zúčastnit každý muž, který sám vlastnoručně uvaří tento pokrm.
Hodnocení vzorků probíhá anonymně, a to samotnými kuchaři. Přílohou je jednotný kynutý
knedlík, který skvěle funguje
jako piják. Každý z účastníků
zkonzumuje během soutěže,
která trvá cca hodinu, 6 – 9 plátků knedlíků a několik desítek dekagramů zelného pokrmu. Z toho je vidět, že soutěž není
určena těm, kteří podstupují předjarní dietu.
Po
dokončení
degustace
a opětovném vysvětlení pravidel hodnocení jsme mohli
body sečíst a vyhlásit výsledky. Vítězem a ročním opatrovatelem
krásného
poháru s „maďarským“ nápisem
Dobrzany bajnokságban benne
szeged gulyásbogrács“ se stal
Přeceda s celkovým součtem
34 bodů. Druhé místo obsadil
Soli s 27 body a 23 bodů stačilo Rikymu k dosažení třetího
místa.
Ale výsledky nejsou nikdy
to hlavní. Hlavním je příjemně
strávené pozdní odpoledne ve společnosti přátel, výborných jídel a nějakého toho moku. A samozřejmě i následná diskuse,
která se jako již tradičně točila nad výrobními postupy, chutěmi
zúčastněných a letošními segedínovými trendy (vládne sladší
chuť, rezavě hnědá barva a hustší konzistence).
Na závěr bych chtěl poděkovat provozovateli a obsluze restaurace West Club za vlídný přístup k našemu mistrovství.
zpracováno dle zápisku Karla Potaše, kulturního atašé
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany
Vás srdečně zvou na

„Jarohraní”
aneb Výroba velikonočních dekorací
které se koná v sobotu 12. března 2016
od 14.00 hodin
v klubovně skupiny v bývalých kasárnách
(U Trati 1014) Dobřany
Zájemce prosíme o předběžné přihlášení (z důvodu
zajištění materiálu) do 10. 3. na tel. č. pí Nejedlé
603 112 996 nebo libuse.nejedla@seznam.cz,
akce fin. zajištěna MŠMT
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Rybáři
Mrazů v druhé polovině ledna jsme využili
k vyvápnění rybníků. Ty byly zamrzlé, a tak
jsme mohli vápno rozvážet na sáňkách a rozhazovat na led. Bylo to na poslední chvíli,
odpoledne se již oteplilo a v neděli už led roztával.
Koncem ledna a v únoru už byly hladiny řek a rybníků zase
bez ledu, ale bylo ještě chladno a převážně větrno. Tu a tam se
již objevili u řeky rybáři, ale naděje na úlovek zatím moc veliká
nebyla. Já jsem po delší době vyrazil 16. února, kdy odpoledne
zasvítilo sluníčko a utichl vítr. Na mostě jsem potkal bratra,
synovce Davida a s ním Davídka a Kubíka. Zkrátka celý klan
Šeflů vyrazil na ryby. Oni zasedli na druhé straně pod mostem, já slezl k vodě pod zahradami. Měl jsem tam tři záběry, ale
nic jsem nechytil. Zato na druhé straně byli úspěšnější. Chytili
několik menších ryb, asi cejnků, plotic nebo podouství a Kubíkovi se dokonce podařilo ulovit kapra 45 cm.
Na dětský kroužek 18. 2. přišli p. Krejčí a p. Lev, kteří zajímavě vyprávěli o lovu velkých ryb. Předvedli dětem špičkové nářadí, krmení a návnady a ukázali, jak se sestavují různé montáže
udic. Děti si mohly prohlédnout a očichat nástrahy a posilující přípravky. Páchlo to nevábně, ale rybám to prý lákavě voní.
Důkazem toho byla dvě alba s fotografiemi kapitálních kaprů,
sumců, tolstolobiků a jeseterů, které se jim na tyto nástrahy
podařilo ulovit.
Povolenky se budou vydávat ještě ve středu 17. 3. a 27. 4.
V sobotu 19. 3. od 14:00 se bude v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Tyršově ulici konat výroční členská schůze MO
ČRS Dobřany, na kterou zveme všechny naše členy.
Vladislav Šefl
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Březen je pro zahrádkáře
měsícem očekávání a příprav
na novou sezónu. Je začátek
zahradničení venku, je měsíc
výsevů a jarních prací na
zahradě. Pokud nám to počasí
dovolí, začínáme s přípravou,
tedy pohrabáním záhonů zrytých na podzim - pokud jsme
to nestihli, je právě nejvyšší
čas. Jakmile to půda dovolí, začneme také připravovat záhony pro nejranější zeleninu
– vyhnojíme je a urovnáme. Kvalita půdy je rozhodující pro pěstování čehokoli. Její úrodnost sice můžete zvýšit správnou péčí
a hnojením, je to ale dlouhodobý proces.
Pěstování vlastní sadby zeleniny ze semínek přináší mnoho
výhod. Oproti nákupu sazenic od zahradníka budete mít mnohem větší výběr odrůd a nižší náklady. Na své pěstitelské úspěchy pak můžete být právem pyšní. K setí můžete využít substrát
určený pro výsevy, který koupíte, nebo si lze připravit vlastní
z prosáté zeminy, listovky a písku. Semínka do substrátu mírně vtlačte, větší zasypejte tenkou vrstvou substrátu, maličká
ponechte na povrchu. Pokud semínka před zasetím „vykoupete“, vyklíčí ochotněji. Klíčící semena a mladé rostlinky nezalévejte, ale zvlhčujte rozprašovačem. Lépe porostou v mikroklimatu, které jim vytvoří miniskleník, průsvitné perforované kelímky
či fólie. Pro pěstování sadby můžeme využít i okenní parapet
v bytě. Umístěte je proto těsně k oknu bez záclony. Zatímco
salát poroste i v chladu, rajčatům se nechce klíčit, pokud je
teplota pod 20°C, papriky vyžadují nejméně 22°C. K tradičním
a oblíbeným druhům zeleniny patří salát. Je nenáročný a roste
poměrně rychle. Proto si vypěstujte salát – je zdravý!
Obsahuje vitaminy A a C, betakarotén, vápník, kyselinu listovou, vlákninu a další zdraví prospěšné látky. Raný hlávkový
salát vyséváme od února až do dubna do truhlíčků, po vzejití
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rostlinek je přepichujeme do sadbovačů nebo malých hrnků.
Do pařeniště nebo skleníku je vysazujeme v polovině března, kdy kvalitní sadba má 5-7 pravých listů. Pěstební spon je
20x20 cm, pro pozdní odrůdy 30x30cm - potřebují více místa.
Sklízíme za 4-8 týdnů podle pěstebních podmínek. Salát hlávkový není vhodný pro horké letní dny, kdy rychle „vybíhá do
květu.“ Proti tomu salát ledový je poněkud pevnější konzistence. Jeho hlávky jsou těžší, listy tužší, ale na druhé straně křehké. Proto je výborný do míchaných salátů. Ledový salát je ale
především odolnější proti vybíhání do květu, než salát hlávkový. Od výsadby do sklizně vyžaduje asi dva měsíce. Přímý výsev
na venkovní záhon je možný od konce dubna až do poloviny
července. Během vegetace často kypříme povrch záhonů a pravidelně zavlažujeme. Doporučujeme ledový salát MEDINO. Na
venkovní záhon vysejeme hrášek, ředkvičky, karotku a také
předpěstovanou nebo nakoupenou sadbu kedlubnů. Nejprve
vysejeme hrášek na zelené lusky. Na teplo je hrách nenáročný,
pro klíčení je dostačující minimální teplota 4°C, pozdní mrazíky
pod -5°C však již poškozují mladé rostliny. Hrách sejeme podle půdních a klimatických podmínek od druhé poloviny března do počátku dubna. Hloubka setí je 5–7 cm, meziřádková
vzdálenost 12,5 cm a vzdálenost jednotlivých semen 4–6 cm.
Z odrůd hrášku doporučujeme velmi raný, velkozrnný OSKAR
nebo JUNOS.
V ovocné zahradě můžeme ještě začátkem března dokončit
řez rybízu, angreštu i vinné révy. Podle podmínek můžeme vysazovat ovocné stromy, avšak je třeba si uvědomit, že jaro je pro
většinu druhů již „nouzovým“ termínem. Pouze pro broskvoně
je jaro vhodnější, ale v tom případě je nutné s výsadbou počkat
až do okamžiku, kdy se dostatečně prohřeje půda. Stromky
po jarní výsadbě vyžadují řez, kterým jsme nuceni je připravit téměř o celou korunku. Pokud však chceme, aby se ujaly,
není lítost na místě. Je samozřejmé, že stanoviště stromků,
které jsme zvolili, je vyhnojené a s odpočatou půdou. Pod stromy nakypříme mělkou vrstvu půdy, abychom zabránili výparu
jarní vláhy. Tuto práci spojíme se zapravením hnojiv, většinou
pouze minerálních. Pokud však máme k dispozici kvalitní kompost, do kterého jsme přidali plné hnojivo, jedná se o vhodnější
variantu. Velice důležitý je výchovný řez mladých stromků, jímž
ale můžeme také hodně zkazit, nedodržíme- li přesně stanovený postup a termíny. Proto je třeba pečlivě prostudovat odborné publikace, kterých je na trhu dostatek. Při přípravě na řez
pomohou i názorné obrázky. Pokud studujeme postup z internetu, buďme obezřetní a dobře vybírejme zdroj informací. Některé
zde publikované rady jsou naprosto chybné. Každopádně ostré
nůžky, nůž a štěpařský vosk nebo latex na ošetření řezných ran
jsou základem úspěchu. Nastává ideální doba pro udržovací řez
jádrovin. Tento řez vyžaduje také určité zkušenosti. Vždy platí,
že se má provádět každoročně, aby byl zásah citlivý a sklizeň
pravidelná. Cílem je především udržovat prosvětlenou, zdravou
korunu stromu a zajistit obměnu plodného dřeva. Řez peckovin
začneme až v době rašení či počátku květu. Řez v zimním období zásadně vyloučíme, neboť můžeme způsobit klejotok a další
choroby. Obecně platí, že peckoviny řežeme vždy během vegetace. Běžná doba pro zásah je po sklizni.
Koncem měsíce můžeme začít s řezem okrasných keřů kvetoucích v létě. Během slunného dne bez mrazu řežeme keře krátce
nad zemí – necháme jen několik oček. Také je nutné vyřezat
všechny suché, staré a poškozené větve. V žádném případě však
neřežeme magnólie, štědřenec, kalinu, zlatice ani dřevité pivoňky. Keře kvetoucí na jaře se řežou až po odkvětu.
Hodně úspěchů při zahrádkaření přeje výbor ČZS.
PŘIJĎTE MEZI NÁS.
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Sezóna klepe na dveře aneb Šneci
znovu do bojů
Hokejbalisté podstoupili zimní náročnou
přípravu, která jim koncem února definitivně
končí.
Krom klasického tréninkového procesu
odehrál během tohoto období mladý mužský
tým (včetně dorostenců) i několik přípravných zápasů, které leccos napověděly, ovšem nejde je zveličovat
či přeceňovat. Všechno má své ,,A“ i ,,B“ a také všichni vědí, že
až ostré zápasy ukáží a zajíci se přeci počítají až po honu…
V 1. utkání zvítězily Dobřany nad týmem Taurus Plzeň 10:1
(Krajská liga), poté přišly na řadu dvě další výhry na turnaji v Č.
Budějovicích s celky Betonovou ČB 6:2 a Pedagogem ČB 10:1
(oba týmy hrají 2. NHBL).

V Českých Budějovicích
19. 2. v pátek se Šneci představili v Praze, kde s místním
extraligovým mužstvem plném reprezentantů ČR prohráli 4:7
a na závěr přípravného programu pak zvítězili v sobotu 20. 2.
v Novém Strašecí vysoko 8:3. Celkově se plán povedlo splnit
a i odehraná utkání měla i přes divoké výsledky svoji kvalitu.
Vše nám ale ukáže jarní finiš, který doslova klepe na dveře.
Vstup do jarní části sezóny je na programu hned poslední
únorový víkend, kdy se doma představí mužská rezerva v Krajské lize – Západ, a to hned v pátek 26. 2. pod umělým osvětlením od 18.30 h. V sobotu pak jaro odstartují starší žáci ve
dvojkole v rámci mis. ČR skupiny – Jih, když na domácím hřišti
přivítají tým z Pošumaví – HBC Prachatice (11 h., 13.30 h.).
V neděli se rovněž doma představí muži v 2. nejvyšší soutěži
v ČR proti týmu Kelti Beroun (12 h.) a od 14.30 zakončí víkendový program v extralize st. dorostu naši mladíci se Suchdolem
nad Lužnicí.
To je ale pochopitelně pouze začátek druhé finální fáze sezóny, o tom, jak dlouhá bude, si určí každá kategorie Šneků svými výkony sama.
Je to v podstatě každý rok stejné.
Tréninky žáků a nejmladších Šnečků jsou každé úterý a čtvrtek
od 16.15 h., muži a dorost se připravují pondělky, středy a pátky.
Čtvrtky využívá B-tým mužů. Tady platí srazy na 17.30 h.
Více informací – nábory, zápasy atd. najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz
Václav Šlehofer – TJ Snack Dobřany

Královnou jižního Plzeňska je
Štenglová, hvězdou Čechurová
Převzato z: Plzeňský deník
Autor: Ivan Tafat
Přeštice – V Kulturním a komunitním centru v Přešticích ocenili
nejúspěšnější sportovce jihu Plzeňska za rok 2015, nově se udílela Cena Josefa Masopusta.
Ve čtvrtek v podvečer patřil sál Kulturního a komunitního
centra v Přešticích nejlepším sportovcům, trenérům, rozhodčím a funkcionářům okresu Plzeň-jih. A nejen jim. Také jejich
kolegům, známým soupeřům i spoluhráčům a rovněž jejich
rodinným příslušníkům, kteří měli možnost zúčastnit se slavnostního galavečera s vyhlášením nejlepších sportovců okresu
Plzeň-jih za rok 2015.
Akci pořádala marketingová agentura Sport Action ve spolupráci s Plzeňským deníkem a hostitelským městem.
Po úvodu moderátora Radka Šilhana zahájil slavnostní večer
starosta města Přeštice Karel Naxera. A pak už postupně defilovali na pódiu sportovci, týmy, trenéři, rozhodčí a další ocenění,
kterým předávali ceny např. senátorka Parlamentu ČR a místostarostka Dobřan Dagmar Terelmešová, starostové obcí a měst
oceněných sportovců, představitelé úspěšných oddílů či zástupci
Plzeňského deníku. Největších ovací se z řad oceněných dočkaly
dvě osobnosti okresu – dlouholetá hráčka a zkušená trenérka
družstev žen, dorostenek i žaček národní házené TJ Sokol Tymákov Václava Šmídlová a ikona hokejbalového oddílu TJ Snack
Dobřany, úspěšný hráč i trenér Václav Šlehofer starší.
Velké pozornosti se těšila nečekaná vítězka v kategorii dospělých, střelkyně klubu SK Cinderella Dnešice Michaela Štenglová, a také Tereza Čechurová z JS Dobřany, která zvítězila
v kategorii dorostu a navíc s náskokem ovládla čtenářskou
anketu o Sportovní hvězdu okresu.

Na snímku sportovní hvězda čtenářů Deníku Tereza Čechurová
(drezura). Autor: DENÍK/Milan Říský
Dobřanští sportovci ocenění na galavečeru 11. února v Přešticích
Osobnosti okresu: Václav Šlehofer starší (TJ Snack Dobřany)
Jednotlivci – dorost: Tereza Čechurová (JS Dobřany)
Trenéři: Petr Úbl (TJ Snack Dobřany, hokejbal)
Sportovní hvězda čtenářů Deníku: Tereza Čechurová (JS Dobřany, jezdectví)
Všem oceněným sportovcům gratulujeme!
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Mladí badmintonisté a zájemci si vyzkoušeli atmosféru turnaje
V návaznosti na „Adventní turnaj 2015“ se opět sešli začínající a rekreační hráči a hráčky na nesoutěžním turnaji v badmintonu v Dobřanech.
V sobotu 23. 01. 2016 jej ve Sportovní hale města Dobřany
uspořádal oddíl badmintonu TJ Dobřany pod názvem „Dobřanská dvouhra“, jelikož se hrály zápasy jen ve dvouhře a také
protože se hrálo podle „dobřanských“ pravidel. Mohli jsme si to
dovolit, když turnaj byl nesoutěžní a cílem bylo, aby si zejména začínající mladí badmintonisté vyzkoušeli atmosféru turnaje mimo pravidelné tréninky. Zvláštností bylo, že se proti sobě
hrálo bez ohledu na pohlaví a hráči byli rozděleni do 4 skupin
podle věku a hráčské vyspělosti, kde každý hrál s každým, aby
si všichni zahráli co nejvíce zápasů. Turnaj byl otevřený, takže
se jej mohli zúčastnit i nečlenové z řad dobřanských zájemců.
Pro zpestření jsme se domluvili na účasti začínajících badmintonistů z Keramiky Chlumčany, BKV Plzeň a TJ Sokol Doubrav-

Celostátní turnaj dorostenek
v Tenisové hale Dobřany
Ve dnech 6. až 8. 2. se v Tenisové hale Dobřany konal celostátní turnaj dorostenek. Turnaj měl standardní průběh za
účasti 26 hráček. V kategorii dvouhry vyhrála plzeňská první
nasazená hráčka Tereza Polanská (TK Škoda Plzeň z.s.), která
ve finále s přehledem porazila nenasazenou Vendulu Krýslovou
(TK Škoda Plzeň z.s.) za stavu 6:0, 6:0. Nutno podotknout, že
druhé umístění Venduly Krýslové bylo překvapivým závěrem
turnaje, protože je Krýslová ještě ve věkové kategorii starších
žaček. Krýslová se předvedla ve skvělé formě v průběhu turnaje. Nicméně forma Krýslové nezastavila Terezu Polanskou
v dominanci a výhře na turnaji. V kategorii čtyřhry dosáhly vítězství na turnaji Eliška Němcová (TK Škoda Plzeň z.s.)
se Sabinou Břicháčkovou (Tenisklub Cheb), které ve finále
porazily Kláru Novákovou (TK Slavia Plzeň) s Žofií Pickovou
(Severočeská tenisová o.s.) za stavu 7:6 (4), 6:3. „Tenisový turnaj proběhl organizačně bez komplikací. Odehrálo se několik
vyrovnaných zápasů kvalitního tenisu s bojovným nasazením
hráček. Převážně v semifinále jsme viděli skvělé nasazení hráček při zápasech. Velkým překvapením turnaje bylo druhé
místo Venduly Krýslové, která ještě spadá do kategorie starších žaček.“
Pavlína Šmatová, ředitelka turnaje
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ka. Turnaje se zúčastnilo 30 dětí a mládeže.
Z Dobřanských se zápolení o ceny zúčastnili Natálie Andrýsová, Sára Štěpařová, David Fonhauser, Filip Rataj, Michaela
Čechová, Nikola Kastnerová, Karolína Bešková, Martina Krejzová, Dalibor Žůrek, Tereza Černá, Tomáš Blažek, Adam Němec
a Ctirad Kučera.
Turnaj byl pro začínající badmintonisty skvělým sportovním
zážitkem, možností porovnat se s ostatními a seznámit se se
svými vrstevníky z jiných oddílů. TJ Dobřany zase měla možnost se představit ve své práci s dětmi a mládeží za podpory
města Dobřany.
Poděkování patří i doprovodům a rodičům, kteří pomáhali s průběžnou organizací turnaje, zejména Martině Ratajové,
Zdeňce Bártové a Markétě Fonhauserové.
Za oddíl badmintonu TJ Dobřany Ing. Josef Malý



Tereza Polanská a Vendula Krýslová

TIPY NA VÝLET

Turisté vás zvou
1. března
Z MLADOTIC DO PLAS
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně
v 8,16 hod.) do Mladotic. Půjdeme po žluté tz.
kolem Povážského mlýna na rozcestí U Šebíkova.
Zde odbočíme po modré tz. do Žebnice a Plas.
Délka vycházky 12 km. Stoupání 367 m. Vlak zpět: v 15,20 R, a
14,04 os. Vedoucí Jindra Šmatlák.
5. března		
SLADKÁ OSLAVA MDŽ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 hod. do Přeštic, kde bude
start na nádraží ČD. Akci pořádá KČT Optimist a Rozvoj Plzeň
na trasách 10 a 20 km. Vedoucí Sváťa Leitl.
8. března
ZA PŘÍŠOVSKOU HOMOLKOU
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 hod. do Plzně. Pojedeme
tramvají č. 4 na konečnou stanici Košutka. Vydáme se po červené tz. na Krkavec, kde přejdeme na zelenou, která nás dovede přes Ledce k rozcestníku Příšov. Dále půjdeme neznačenou
lesní cestou na silnici směr Nevřeň, po které dojdeme do Příšova. Délka vycházky 12 km. Stoupání 246, klesání 227 m.
Odjezdy BUS: 14,36, 15,32 a 16,28 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
12. března
PŘES ORLOVICE DO LOUČIMI
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Nýrska. Půjdeme po
NS do Bystřice nad Úhlavou, kde zhlédneme zámek. Z NS přejdeme asi po 500 m na modrou tz., po které dojdeme do Orlovic.
Dále nás povede červená tz. až do Loučimi na nádraží ČD. Stoupání 287, klesání 243 m. Délka vycházky 15 km. Odjezd vlaku:
16,02 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
15. března
Z NOVÉ HOSPODY DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 8,41 do Plzně a pak MHD na Novou Hospodu. Půjdeme po zelené tz. na Valchu. Přejdeme na NS, která nás
dovede do Lhoty a dále přes Měsíční stráň a Wartův mlýn do
Dobřan. Délka vycházky 12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

29. března
ZA DAROVSKÝMI VODOPÁDY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,12 hod. (z Plzně v 6,56 hod.)
do Sedlecka. Půjdeme do vsi, kde začíná červená tz., která
nás povede kolem Korečnického mlýna, nadrybského hradiště
k Darovskému dvoru a do Darové. Zde se necháme přívozem
převézt na levý břeh řeky Berounky a žlutá tz. nás dovede do
Nynic. Během cesty navštívíme vodopád Dírky a Darovský vodopád. Délka vycházky 10 km. Odjezdy BUS: v 13,51, Kaceřov
u mostu 14,02 a v Plzni 14,45 nebo v 17,01 a v Plzni 17,43 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
2. dubna
GYMPL NA CESTÁCH
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,16 hod.)
do Plas. Akci pořádá gymnázium Plasy na pěších trasách 1025 km. Start a cíl: gymnázium, budova B od 7,00 do 17,00 hod.
Odjezdy BUS: v 14,00, vlak 15,20 R, 16,54 hod. os. Vedoucí
Sváťa Leitl.
5. dubna
Z BEROUNA NA KARLŠTEJN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. (z Plzně v 8,02 R. hod.) do
Berouna. Půjdeme po červené tz. směr Sv. Jan pod Skalou, kde
se rozhlédneme, a pokračujeme přes Propadlé vody, Bubovické
vodopády, Dub Sedmi bratří na Karlštejn. Přejdeme na žlutou tz.
a seběhneme na nádraží na vlak. Délka vycházky 15 km. Stoupání 584, klesání 591 m. Odjezd z Berouna v 14,28, 15,28 R,
15,50 R, nebo Os. v 15,58, 16,25. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve
vývěsní skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek

PRODEJNA KOVO – ELEKTRO
Náměstí T. G. M., Dobřany

Otevírací doba:
pondělí–pátek 8:00 – 17:30
sobota
8:00 – 12:00

16. března
POMOC PŘÍRODĚ
Sejdeme se v 7,30 hod. u klubovny KČT v kasárnách. Další
činnost podle pokynů pana Loukoty. Uvítáme i příznivce, kteří
navštěvují naše vycházky. Výbor.
19. března
NA BĚLEČ ZA ŽLUTOU SASANKOU
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 do Švihova. Půjdeme po NS
na Běleč. Pokocháme se květenou na jeho vrcholu a vrátíme
se do Švihova na vlak. Délka vycházky 14 km. Stoupání a klesání 358 m. Odjezdy vlaků: v 14,58, 16,15 hod. Vedoucí Karel
Bohmann.
22. března
Z DOBŘAN PŘES DNEŠICE DO DOBŘAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 do Chlumčan. Půjdeme
lesem kolem rybníka Šavlice do Dnešic. Vydáme se přes westernové městečko do Černotína a zpět do Dobřan. Délka vycházky
13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
26. března
ZBIROŽSKÝMI LESY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,14 hod./
do Pařízku. Akci pořádá KČT odbor Optimist a Rozvoj Plzeň na
trasách 8-20 km. Start i cíl v restauraci Pod Kaštanem od 7
do 17 hod. Odjezdy vlaků v 14,58, 16,58 hod. Vedoucí Luboš
Kučera.

Velikonoční svátky
pátek 25. 3.
8:00 – 12:00
26.–28. 3.
zavřeno

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
BŘEZEN 2016
ÚT

8. 3.

9 - 12

ÚT

ČT
PO

10. 3.

14 - 17

ST

14. 3.

14 - 17

ST

22. 3.

14 - 17

23. 3.
30. 3.

9 - 12
14 - 17

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

Řádková inzerce
►Č
 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného
nábytku. Tel.: 775 285 102
►Z
 ahrádkáři! Koňský hnůj za odvoz. Dobřany.
Tel.: 774 106 588.
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PLZEŇ – Borská pole

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny

12,--

Macešky

Viola
mix barev a druhů,  kv. 9 cm

Trávníkové hnojivo
s účinkem proti mechu

Zahradnický substrát

Elektrický vertikutátor

Elektrický kultivátor

balení 50 l

HVL E 1200-31, 1200 W, šířka záběru 31 cm,
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l,
záruka 5 let

GARDOL GEMI 1200, 1200 W,
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,
max. pracovní hloubka 23 cm,
záruka 5 let

10 kg, vystačí na cca 285 m2

2.190,--

3.790,--

2 v 1:

výměnné válce
vertikutátor/
provzdušňovač

10 kg

198,-

50 l

69,-

vyrobeno
ve Finsku

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU
STĚNA 28 mm
3x3m
VČETNĚ PODLAHY!

29.990,-Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene
střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk,
včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité
dveře s kovovým prahem

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 4. 3. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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Loma Systems s. r. o.
www.loma.com

Loma Systems s. r. o. – divize QSA
(www.qsa-global.com) přijme:

V současné době hledáme uchazeče na tyto pozice:

TEST ENGINEER
Náplň práce:
• Příprava podkladů pro vývoj detektorů kovu • Validování designových změn
• Samostatné provádění měření a testování detektorů • Podpora výroby, analýza příčin neshodných výrobků
Uchazeči by měli splňovat:
• SŠ/VŠ elektro • AJ – komunikativně • Dobrá orientace v elektronických
schématech • Znalost práce s PC – MS Office, znalost Solidworks výhodou
• Znalost elektroniky, elektrotechniky a elektromagnetického pole výhodou

ELEKTROTECHNIK
Náplň práce:
• Mechanická a elektrická montáž detektorů, ladění obvodů • Zodpovědnost za
hlídání skladových zásob • Výstupní kontrola
Uchazeči by měli splňovat:
• SŠ/SOU/ v oboru elektro • Praxe v elektrotechnice výhodou, není podmínkou
• Znalost práce s měřícími přístroji (osciloskop) výhodou • Uživatelská znalost
práce s PC

AUDITOR SKLADU A VÝROBY
Náplň práce:
• Kontrola nesrovnalostí fyzických skladů a skladového systému • Řešení negativních položek na skladu • Řízení inventur • Analýzy a řešení málo obrátkových
položek • Audit ve výrobě • Kontrola výrobních časů (normočasy)
Uchazeči by měli splňovat:
• SŠ/VŠ technického zaměření • AJ – mírně pokročilá • Znalost práce s PC
(MS Office, skladový systém, e-mail – Lotus Notes) • Pečlivost, práce v detailu
• Zkušenosti ve výrobě – nezbytné • Schopnost řešit úkoly samostatně
Uchazečům o volné pracovní pozice nabízíme:
• zázemí stabilní a rozvíjející se zahraniční společnosti
• příjemné pracovní prostředí
• možnost dalšího rozvoje
• závodní stravování s dotací
• týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na penzijní připojištění
• pružnou pracovní dobu
• další benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813

TECHNICKÝ SPECIALISTA m/ž
Náplň práce:
• Procesování objednávek – přijímání a odesílání radiografických zařízení
a jejich údržba • Řízení skladových zásob – zajišťování skladové zásoby výrobků, příslušenství a náhradních dílů, vedení odpovídající evidence • Příprava
obalových souborů na odeslání
Uchazeči by měli splňovat:
• Technické vzdělání SOU/SŠ • Znalost AJ slovem i písmem • Řidičský průkaz
sk. B • Uživatelská úroveň práce s PC – MS Office

LOGISTIK
Náplň práce:
• Import/export - organizace DGR a NON DGR zásilek, příprava zásilek k odesílání a kompletace podkladů k odesílání • Proclívání, celní tarifikace, komunikace
s forwarderem, celním deklarantem • Přehledy pro Intrastat • Oměřování kontejnerů - doplnění do MRC, polepy kontejnerů • Tracking přepravních kontejnerů
v našem vlastnictví, komunikace se zákazníky v AJ • Tracking zásilek, řešení
nesrovnalostí a zpoždění při přepravě • Letecká přeprava: dle požadavků IATA,
příprava a kompletace dokumentace k odesílání, organizace přeprav, plánování
doručení a vyzvednutí na letišti • Pozemní přeprava: příprava nákladních listů,
CMR, komunikace s přepravci, organizace přeprav • Odesílání kurýry (UPS,
DHL, FED EX apod.)
Uchazeči by měli splňovat:
• SŠ vzdělání • Znalost AJ úroveň B2 • Výrazně organizačně schopná osoba s proaktivním myšlením • Uživatelská znalost PC – MS office • ŘP skupiny B • Zkušenosti v logistice nebo skladovém hospodářství výhodou • Zkušenost v zahraničním obchodu výhodou • Zkušenosti s odesíláním leteckých zásilek, DGR tř. 7
výhodou • Zkušenosti s odesíláním pozemních zásilek dle ADR výhodou

RADIATION SAFETY AND QUALITY ASSURANCE MANAGER
Náplň práce:
• Zodpovědnost za: bezpečnost pracovníků a pracoviště, soulad s legislativními
požadavky a to zejména dle atomového zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
dohled nad dodržováním předpisů a to jak systémově tak i přímo při práci,
dodržování programu kvality ISO 9001, údržbu platných postupů, záznamy,
školení vztahující se k programu kvality, metrologii - udržování kalibrací a sledování měření a testování klíčových technologických zařízení
Uchazeči by měli splňovat:
• Min. SŠ vzdělání • Velmi dobrá znalost AJ • Zvláštní odborná způsobilost v činnostech zvlášť důležitých z hlediska radiační ochrany • Předchozí zkušenosti na
obdobné pozici výhodou
Uchazečům o volné pracovní pozice nabízíme:
• zázemí stabilní a rozvíjející se zahraniční společnosti • příjemné pracovní prostředí • možnost dalšího rozvoje • závodní stravování s dotací • týden dovolené
navíc • příspěvek na dopravu • příspěvek na penzijní připojištění • pružnou pracovní dobu • další benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813
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EJ – DAHLIA STUDIO
Eva Jandová, tel. 728 731 872
bývalé zdr. středisko Dobřany, Nová 956

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

Na problémy nejste sami

novinka od února 2016

masážní stroj Rolletic
▪ tvarování postavy
▪ zpevnění problematických partií
▪ řešení problémů celulitidy
▪ zmenšení objemu – úbytku v cm
▪ povzbuzení látkové výměny (funkce lymfatického systému)
▪ detoxikace organismu a jiné
zaváděcí cena – možnost zakoupení výhodného balíčku

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□ bydlení
□ rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
5. 3. v 17:00 hodin
6. 3. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 109 min, přístupný,
dabing, režie: Byron Howard, Rich Moore)

do 12 let nevhodný, titulky, režie: David
Wnendt)

Téměř sedmdesát let po neslavném
odchodu se Adolf Hitler překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. A první bilance
jeho nové situace není radostná.
Vstupné: 110 Kč
RUDÝ KAPITÁN
11. 3. ve 20:00 hodin
13. 3. v 18:00 hodin

Moderní metropole zvířat Zootropolis je
město jako žádné jiné. Je to velkolepé
velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa.
Vstupné: 130 Kč
LÍDA BAAROVÁ
5. 3. ve 20:00 hodin

Česká herečka Lída Baarová je v roce
1934 pozvána do berlínských filmových
ateliérů Babelsberg. Po počátečních
potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu.
Vstupné: 120 Kč

(USA, animovaný, 109 min, přístupný,
dabing, režie: Byron Howard, Rich Moore)

Děj hudební filmové romance se
odehrává v současnosti a zachycuje odvěkou touhu po lásce, životním
partnerství, nápravě křivd i omylů, to
vše napříč všemi generacemi. Je také
jakýmsi holdem tvorbě Michala Davida.
Vstupné: 140 Kč
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
8. 3. ve 20:00 hodin
(VB, komedie/drama, 112 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Catherine Hardwicke)

Moderní metropole zvířat Zootropolis je
město jako žádné jiné. Je to velkolepé
velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa.
Vstupné: 150 Kč
MA MA
17. 3. ve 20:00 hodin
(Španělsko, drama, 111 min, přístupný,
titulky, režie: Julio Medem)

Když Magdu (Penélope Cruz) potká
několik životních tragédií, nesrazí ji to
na kolena. Naopak získá novou chuť
do života a uvědomí si, jak důležité jsou
vztahy k těm nejbližším.
Vstupné: 80 Kč
POLEDNICE
18. 3. ve 20:00 hodin
(ČR, horor, 90 min, přístupný od 12 let,
režie: Jiří Sádek)

Kamarádky Milly (T. Colette) a Jess
(D. Barrymore) musí vyřešit, jak se
poprat s vážným onemocněním jedné
z nich, když druhá prožívá nejradostnější období svého života.
Vstupné: 100 Kč
UŽ JE TADY ZAS
10. 3. ve 20:00 hodin
(Německo, satira/komedie, 110 min,

(ČR, komedie, 103 min, přístupný, režie:
Jiří Chlumský)

Je rok 1992 a Československo se rozpadá. Detektiv Krauz z oddělení vražd
se dostává k případu umučeného kostelníka, jehož smrt měla zůstat tajemstvím.
Vstupné: 120 Kč
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D
13. 3. v 15:00 hodin

(ČR, hudebně-taneční/romantický, 85 min,
přístupný, režie: Miloslav Halík)

DVOJNÍCI
19. 3. ve 20:00 hodin

(ČR/Slovensko, krimi thriller, 115 min, přístupný od 15 let, režie: Michal Kollár)

(ČR/Slovensko, životopisný/drama, 106
min, do 12 let nevhodný, režie: Filip Renč)

DECIBELY LÁSKY
6. 3. v 18:00 hodin

Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho
milovaný učitel Sifu jej totiž seznámí
s dalším úkolem, který jej má ještě více
zdokonalit v umění kung-fu: Po se musí
stát učitelem.
Vstupné: 125 Kč

Eliška (Aňa Geislerová) s malou dcerkou
se vrací do rodné vesnice svého muže.
Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu
však čeká i setkání s místní podivínkou.
Vstupné: 120 Kč
KUNG FU PANDA 3
19. 3. v 17:00 hodin
20. 3. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 94 min, přístupný,
dabing, režie: A. Carloni, J. Yuh Nelson)

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
25. 3. v 18:00 hodin
(ČR, drama, 105 min, přístupný od 15 let,
režie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda)

Příběh dívky, která ve svých dvaadvaceti letech úmyslně najela nákladním
vozem v centru Prahy do lidí na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. Ke
svému činu se hrdě hlásila, odmítla ho
litovat, považovala ho za svou pomstu
vůči společnosti a požadovala pro sebe
trest smrti. V roce 1975 byla oběšena
a stala se tak poslední popravenou
ženou u nás.
Projekce filmu za osobní účasti tvůrců.
Vstupné: 110 Kč
KUNG FU PANDA 3 3D
26. 3. v 17:00 hodin

Každý člověk prý má někde na světě
dvojníka. Potkat ho se může docela dobře hodit, ale také nemusí. Záleží na úhlu
pohledu... V hlavní dvojroli Ondřej Sokol.
Vstupné: 120 Kč
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
20. 3. v 18:00 hodin
(ČR, dokument, 95 min, přístupný, titulky,
režie: Dan Přibáň)

Nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud
nejnáročnější expedici. Posádky dvou
žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha, Čezety, Jawy a dokonce
i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského Perthu, a během půlroční
dobrodružné výpravy projely Východní
Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Vstupné: 80 Kč

(USA, animovaný, 94 min, přístupný,
dabing, režie: A. Carloni, J. Yuh Nelson)

Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho
milovaný učitel Sifu jej totiž seznámí
s dalším úkolem, který jej má ještě více
zdokonalit v umění kung-fu: Po se musí
stát učitelem.
Vstupné: 140 Kč
DVOJNÍCI
26. 3. ve 20:00 hodin
(ČR, komedie, 103 min, přístupný, režie:
Jiří Chlumský)

Každý člověk prý má někde na světě
dvojníka. Potkat ho se může docela
dobře hodit, ale také nemusí. Záleží na
úhlu pohledu... V hlavní dvojroli Ondřej
Sokol.
Vstupné: 120 Kč

MUSTANG
24. 3. ve 20:00 hodin

BATMAN VS. SUPERMAN:
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D
27. 3. v 18:00 hodin

(Turecko/Francie/..., drama, 97 min, přístupný, titulky, režie: Deniz Gamze Ergüven)

(USA, akční sci-fi, 151 min, do 12 let
nevhodný, dabing, režie: Zack Snyder)

Bezstarostné dospívání pěti sester na
tureckém venkově skončí ve chvíli, kdy
jsou po zdánlivě nevinné hře s chlapci
izolovány od společnosti konzervativní
rodinou.
Vstupné: 100 Kč
ŘACHANDA
25. 3. v 16:00 hodin
(ČR, pohádková komedie, 104 min, přístupný, režie: Marta Ferencová)

Příběh o rozmazlené princezně a dvou
kamarádech, kteří se neživí vždy úplně
poctivě. Když se trojice ocitne v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní
bytosti, naučí se právě od nich, že tak
jak se chováme k ostatním, tak se pak
oni chovají k nám.
Vstupné: 120 Kč

Poprvé se na stříbrném plátně setkají
Batman / Bruce Wayne (Ben Affleck)
a Superman / Clark Kent (Henry Cavill).
Vstupné: 110 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku (pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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

prevence
13:30 - 15:00
15:00 - 18:00
11:00 - 14:30
10:00 - 12:00
10:00 - 13:00

Dnešice
pondělí
10:30 - 13:00
čtvrtek
12:30 - 15:00
Návštěvní služba po domluvě.

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

Mgr. Michaela Hrubešová (nově)

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

MVDr. Tereza Sýkorová

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

Veterinární ordinace

Gynekologie

MVDr. Drahomíra Jeroušková

MUDr. Petr Krčál
Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 - 13:00
čtvrtek
7:00 - 13:00
pátek (lichý)
7:00 - 13:00

pro objednané

kontakt: 775 519 024
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 - 15:00
úterý
6:30 - 17:00
středa
6:30 - 14:00
8:00 - 13:00
čtvrtek

Interní ambulance

MUDr. Martin Straka

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

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

náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:00 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

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

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

MUDr. Jana Prošková

Oční optika

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

Odběry krve

Diabetologie

Ordinační hodiny:
středa
6:30 - 7:30
8:00 - 13:30

Ambulance klinické logopedie

MUDr. Regina Janů (od 1. 4. 2016)

MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 - 10:00
úterý
13:00 - 15:00
středa
7:30 - 11:00
čtvrtek
7:30 - 10:00
pátek
7:30 - 10:00

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. Máje 1300

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

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
Úřední dny:
pondělí, středa
7:15 - 11:15 12:00 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 11:15 12:00 - 14:30
pátek
8:00 - 11:15 12:00 - 13:00

Správa bytů

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

Sběrný dvůr

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

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

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

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 377 413 444
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové číslo: 112
Zámečník – p. Kopejsko: 377 971 753

