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Bylo nebylo…
Po několika měsících snění a plánů, jaké by to mohlo být, kdybychom měli v Dobřanech městskou zahradu, jsem se zeptala starosty Martina Sobotky a místostarostky Lenky Tomanové, co oni
na to. A zjistila jsem, že jsem se klidně mohla ptát už před těmi
mnoha měsíci. Nápad se založením městské zahrady nebyl odmítnut a docela rychle se začaly dít věci. Dobřanský zahrádkářský
spolek takovou příležitost uvítal. Věc se má takto. Zahrada vzniká
v proluce mezi tratí a klubovnou Budulínka, pionýrů a zahrádkářů. Hlavně díky ohromné ochotě Michala Pokorného a jeho týmu
snů (Technické služby města Dobřany) se pustina stává připravenou plochou k založení záhonů. Dřevo na obruby je objednáno (doufám, že v době Vašeho čtení už budou záhony stát). Díky
návrhům Jitky Dlouhé (zahradní architektka, viz Martiňák) máme
jasnější představu, jak by mohla zahrada vypadat a fungovat.
Ráda bych vysvětlila rozdíl mezi městskou a komunitní zahradou. Chápu ho tak, že komunitní zahrada nabízí sdílení nejen

prostoru, ale i společné úrody. Protože ještě nemáme zkušenosti, zdá se být lepší varianta městské zahrady, kdy si zahrádkář
pronajme od města záhon, a co si na něm vypěstuje, je jeho.
Přesto bychom byli rádi, kdyby se o celou zahradu starali všichni, kdo si záhon pronajmou. Odměnou budiž úroda z menších
keřů a bylinkových záhonů.
Věřím, že se nápad bude líbit, třeba rodinám s dětmi, které
nemají možnost nikde hospodařit.
Než se pustíte do zvažování, zda mít záhonek či ne, možná se
Vám bude hodit několik informací.
Cena za metr čtvereční je stejná, jakou město poskytuje plochám stejného druhu, tedy symbolických 9 Kč za metr a rok.
Velikost jednoho záhonu je 1 m x 4 m. Záhonů bude k dispozici
zatím čtrnáct. Platba za pronájem je možná na městském úřadě
v prvním patře, číslo dveří 11.
pokračování na straně 7

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení
čtenáři Dobřanských listů,
dle
nulových
stížností
v posledním měsíci soudím,
že všechny problémy s doručováním, které jsem zaznamenala v průběhu měsíce
března, jsou již napraveny.
Pokud se mýlím, zavolejte,
nebo napište, budeme je
řešit!
S přibývajícím sluncem za
okny je to stejné jako se
stránkami Dobřanských listů... Po delší době se vydání nevešlo na 24, dokonce
ani na 28 stran, ale museli
jsme příspěvky vyrovnat
na 32 stran. Nebylo to úplně jednoduché, ale podařilo
se a právě držíte v rukou
květnové vydání plné novinek, významných událostí,
zajímavostí z našeho města
i pozvánek na akce. Příjemně strávený předposlední
měsíc školních povinností
přeje
Jaroslava Umnerová

Poděkování
dobrovolným
organizátorům
a fanouškům

Město už má svůj styl
Během prosince jsme měli
možnost zapojit se do finálního hlasování v anketě, ve
které jsme již vybírali mezi
dvěma návrhy městského
loga. Více se líbila myšlenka
vyjít z půdorysu kostela sv.
Víta. Městské zastupitelstvo
výsledky důkladně probralo na únorovém jednání, na
kterém zároveň zpracovatelé
jednotného vizuálního stylu,
pan architekt Ondřej Bláha s grafičkou Petrou Kolaříkovou, představili výhody

varianty, která získala téměř
60 procent hlasů veřejnosti. Zastupitelé ještě diskutovali nad tím, zda se striktně
držet přesného půdorysu sv.
Víta, nebo výsledný tvar více
zakulatit, a také nad redukcí barev. Pro uzrání názorů
grafička na dubnové jednání městského zastupitelstva
připravila ukázky vítězného
návrhu loga v subvariantách
tvaru a barevnosti. Níže si
můžete prohlédnout výsledek
téměř ročního hledání symbo-

lu, který bude spolureprezentovat naše město v situacích,
pro něž není vhodný oficiální
erb. Úloha historického znaku zůstane ale v úředních
záležitostech nedotčená.
Děkujeme občanům, kteří
se aktivně zapojili – i vy jste
přispěli ke splnění aktivity ve
strategické části Programu
rozvoje města Dobřany, opatření 4.6 Marketing a vnější
vztahy města.
Lenka Tomanová
místostarostka

Ambulantní lékaři v Dobřanech
Pokud ne všichni občané,

otevřena nejen gynekologická,

cestu.

tak ženy si určitě všimly, že

ale také interní ambulance

lékařským specialistou, speci-

od 1. 4. 2016 byla otevřena

MUDr. Martina Straky. Vzhle-

alistkou, je paní MUDr. Petra

nová gynekologická ordinace

dem k množství pacientů se

Brodská, PhDr. Jejím oborem

Posledním

a novým

Samotného mě velmi pře-

MUDr. Reginy Janů. Otevře-

pan MUDr. Straka rozhodl pro

je kožní lékařství a v Dobřa-

kvapilo, jak rychle jsme si

ní další gynekologické ordi-

rozšíření pracovní doby a spo-

nech ji najdete od 1. 7. 2016

zvykli na akci, která se loni

nace by mělo vyřešit pokrytí

lupráci s další specialistkou

v interní ordinaci, o kterou se

coby nezvaná novinka rodila

těchto zdravotních služeb na

v oblasti interního lékařství,

budou všichni tři lékaři dělit.

ve sporech a zmatcích. Druhý

Dobřansku. Z pohledu ženy je

MUDr.

Rybářo-

Pevně doufám, že rozšíření

ročník půlmaratonu byl v tom-

určitě dobře, pokud má mož-

vou. Bohužel z důvodů přere-

lékařských služeb v Dobřa-

to směru úplně jiný, přípravy

nost, a to především z intim-

gistrace může dojít v měsíci

nech a okolí přispěje k pohod-

proběhly hladce, každý věděl,

ních důvodů, výběru mezi

červnu k výpadku chodu této

lí pacientů, kteří nebudou

co dělá, nebyly žádné zbyteč-

gynekologem a gynekoložkou.

ordinace, v nejlepším případě

muset dojíždět do Plzně nebo

né dohady. Jako běžec (letos

Paní MUDr. Reginu Janů asi

na 14 dní. Velmi to mrzí oba

Přeštic. Získat pro ambulantní

špatný běžec) děkuji za skvě-

většina z nás zná nejen jako

lékaře, ale bohužel, byrokracie

služby lékařského specialistu,

lou atmosféru, byla ještě lepší

rodačku z našeho města, ale

je neúprosná. Od 1. 7. 2016

navíc kvalitního odborníka, je

než vloni. Jako starosta děkuji

především díky jejímu půso-

bude interní ambulance fun-

dnes při akutním nedostat-

za to, že jsme hejtmanství uká-

bení ve stodské nemocnici.

govat dva dny v týdnu. Oba

ku lékařů velmi těžké. Jsem

hovořit

lékaři jsou špičkovými odbor-

ráda, že Dobřany tyto odbor-

partner naše město je. Takové

o obsazení ostatních ambu-

níky v oblasti interního lékař-

níky budou mít.

věci se do budoucna vyplatí.

lancí lékaři - odborníky, po

ství, tak věřím, že si k nim

Dagmar Terelmešová

úspěšném jednání s VZP byla

pacienti z Dobřanska najdou

místostarostka

zali, jak schopný a spolehlivý

Martin Sobotka
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Pokud

budeme

Gabrielou

ZPRÁVY Z RADNICE

Byly schváleny dotace v rámci
2. výzvy GDT

Dobřany chtějí svůj cyklogenerel
zdroj: Plzen.cz
Rozvoj cyklistické dopravy je součástí první změny územního
plánu města Dobřany, na který se zpracovává studie. Soustřeďuje se především na místní obyvatele, kterým chce zlepšit podmínky pro jízdu na kole do práce, školy či za službami.
„Nikdo nezpochybňuje potřebu podpory turistického ruchu
budováním mezinárodních tras, ale například pro zaměstnance
Psychiatrické nemocnice v Dobřanech je daleko důležitější mít
trasy městem, na kterých se budou cítit bezpečněji. Stejně tak je
třeba se propojit s bezprostředně sousedícími obcemi a na prvním místě s místními částmi Vodním Újezdem a Šlovicemi,“ uvedl starosta města Martin Sobotka, jinak také zastupitel určený
právě ke spolupráci na územním plánu.
Cílem materiálu je zklidnit automobilovou dopravu mimo hlavní tahy tak, aby se cyklista cítil bezpečněji a mohl se spolehnout na ohleduplné chování motoristů. Se záměrem radnice ladí
i nová filozofie evropských dotací, svou oporu má i v názorovém
průzkumu k Programu rozvoje města. Občané Dobřan, kteří se
chtějí k tomuto důležitému dokumentu vyjádřit, budou vítáni
dnes v 16 hodin na místní radnici, kde se bude mluvit o pláno-jam vaném cyklogenerelu.				

Do Výzvy č. 2 Globálního dotačního titulu města Dobřany na
rok 2016 bylo podáno 24 žádostí o dotaci na projekty 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 v celkové požadované výši 452.137 Kč.
Na základě doporučení Komise pro Globální dotační titul města Dobřany rozdělila Rada města Dobřany mezi žadatele celkem
300.000 Kč určených pro tuto Výzvu Zastupitelstvem města Dobřany. Vzhledem k velkému počtu žádostí nemohly být všechny
projekty podpořeny v plné výši, Komise pro GDT musela požadované částky na základě pečlivého hodnocení jednotlivých projektů snižovat. Tři projekty podpořeny nebyly, právě s ohledem na
omezené finanční prostředky. Tito neúspěšní žadatelé mají další
šanci: dne 11. 4. 2016 byla vyhlášena Výzva č. 3 (viz dále).
Přehled žadatelů a výši dotace pro jednotlivé projekty naleznete v níže uvedené tabulce.
Pavel Sloup
předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany

Žadatel

Projekt

ZO ČSOP Dobřany

Tábor MOP v Polánce

25 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany

Letní pobyt

26 000 Kč

TJ Dobřany - tenisový oddíl

O pohár starosty města Dobřany

10 000 Kč

Svaz zdrav. postižených občanů Stodska

Rekondiční pobyty

20 500 Kč

TJ Dobřany - oddíl fourcrossu

DUAL CUP 2016 – VELKÁ CENA MĚSTA...

28 480 Kč

Myslivecký spolek Dobřany

Myslivecký den pro děti a veřejnost

20 960 Kč

Sdružení nezávislých Dobřany z. s.

Branně orientační soutěž žactva - Memoriál...

JOHAN z. s.

DĚTSKÝ DIVADELNÍ TARTAS 2016

TJ Dobřany - oddíl pétanque

JUNIOR CUP

4 500 Kč

TJ Dobřany - oddíl volejbalu

BRADA CUP 2015 (volejbalový turnaj smíšených družstev)

3 000 Kč

BUDULÍNEK, z. s.

Letní příměstský tábor pro děti

BUDULÍNEK, z. s.

Budulínkova stezka pro děti

Jarmila Štěpařová (Klub důchodců)

Oslava 50 let založení Klubu důchodců

TJ Slavoj Plzeň z. s. - rehab. jezd. oddíl

Pohádkový den s koňmi

Pionýr, z. s.

Příměstský tábor („Rozmanitost v praxi“)

15 000 Kč

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

Souboj měst (celodenní hokejbalový turnaj mládeže)

10 000 Kč

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

Tréninkové soustředění v Přimdě

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

Podzimní tréninkové soustředění v Přimdě

10 050 Kč

Karolína Fišerová

Pobytové taneční soustředění - příprava na taneční soutěž

20 000 Kč

Daniel Ulrich

4. ročník vzpomínkového turnaje na Žita v malé kopané

10 000 Kč

Klub KMD Šlovice, z. s.

Výroba raket v klubu Šlovice

Celkem

Dotace

8 000 Kč
21 130 Kč

11 000 Kč
5 000 Kč
32 000 Kč
6 000 Kč

9 380 Kč

4 000 Kč

300 000 Kč
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ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE

Některé veřejné instituce s námi drží basu

MĚSTO DOBŘANY

„GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY“
na 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
na rok 2016 byla dne 11. 04. 2016 vyhlášena

VÝZVA č. 3
k podávání žádostí o dotace na jednorázové
projekty v roce 2016
V návaznosti na změnu Pravidel Globálního dotačního
titulu města Dobřany na rok 2016 došlo v této Výzvě ke
změnám, aktuální informace níže:
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 rámci této výzvy činí v jednotlivém
případě 2.000 Kč, maximální výše je 120.000 Kč. Dotace
může tvořit až 100 % celkových nákladů projektu. O příspěvek lze 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 23. 05.
do 27. 05. 2016 do 13:00 hodin do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo,
kancelář č. 2.
Pravidla Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok
2016, Výzvu č. 3 s podrobnými informacemi a formulář žádosti
spolu s přílohami je možno získat 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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(sob) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a ČEZ Distribuce shodně slibují provést v nejbližší době důležité stavby, které
vázly na pozemcích SEPA Credit. Vše se chystá tak, aby v roce
2017 mohly prokouknout Dobřánky a v roce 2018 Plzeňská ulice. Od rozvodných závodů máme navíc příslib, že by příští rok
zmizely betonové sloupy a nástřešáky z Lipové ulice, z Luční
a z Vančurovy. Vše teď záleží na šikovnosti a píli projektantů
komunikací a především elektrických sítí.

Mikroregion se v posledním roce
pouští do nových věcí
(sob) V dubnu to bylo rok, co se vyměnil předseda Mikroregionu Radbuza. Bývalého starostu Dobřan v této funkci vystřídal
9. dubna 2015 současný. Za tu dobu došlo k několika zásadním krokům. Pro obce, které o to měly zájem, se podařilo zrušit „nezrušitelný“ závazek s prapodivným názvem „multitranšový klubový úvěr“. A především navždy vystoupit ze smlouvy
o derivátovém obchodu na úrokové zajištění zmíněné půjčky,
která neladila s účetními zvyklostmi ve veřejné správě. Zbývá
dotáhnout závazky Poběžovic a Líní, tyto obce dostaly v roce
2014 nedopatřením nepřesnou informaci o tom, že jsou vůči
mikroregionu bez závazků. Stále musí zaplatit svůj podíl na
výše uvedeném derivátu, v souhrnu více než půldruhého milionu korun. Tento pro veřejnou správu nestravitelný produkt byl
tak složitý, že ho na zastupitelstvu v Horšovském Týnu jednou
musela vysvětlovat manažerka Andrea Kubernátová a podruhé
ještě předseda Martin Sobotka.
Nové stanovy také nastavily lepší formy spolupráce obcí,
vznikly komise, které mají najít cesty vzájemné pomoci mezi
městy a vesnicemi. Dobřany mají zastoupení ve třech komisích
ze čtyř. Komisi pro zeleň a lesy dokonce předsedá zástupkyně
našeho města, místostarostka Lenka Tomanová. Tato komise řeší např. společné zájmy obcí na zadání odborných služeb
a prací při péči o zeleň v zastavěném území a získávání dotací. Starosta je členem komise pro životní prostředí, která hledá
řešení odkanalizování menších obcí a místních částí, jako jsou
třeba Šlovice. Další zástupce města, ředitelka MěKS, je členkou
kulturní komise, která má za sebou první hmatatelný úspěch
v podobě dotace Plzeňského kraje na nákup mobilního pódia
pro venkovní akce. Ze čtvrté komise zaměřené na volnočasové
aktivity dětí vzešel nápad na realizaci putovních příměstských
táborů, díky nimž se děti seznámí s tím, co mají za humny,
a odlehčí se jejich rodičům.
Pokud budete projíždět sousední vísky, na mnoha místech
uvidíte nové autobusové zastávky, které jsou také výsledkem
práce mikroregionu. Pokračují také snahy kolem vzniku nových
cyklostezek a cyklotras i propagačních předmětů. Stran turistického ruchu se také obce domluvily na tom, že omezí neúčinnou a nákladnou formu propagace na Regiontouru v Brně.

Merklín

Hradec

PAMĚŤ DOMOVA / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Paní Květoslava Lehnerová
(*1933 v Dobřanech)
Díl 7.
(v předchozím dílu jsme se dozvěděli o významných změnách v chodu dobřanské léčebny, o mládežnících a „Dobytčáku“)
Když byl po válce odsun
Němců,
týkalo
se
to
i nějakých vašich přátel, že
Vám to bylo líto?
Ne, to my jsme neměli žádné vztahy, i když mami byla
ze smíšeného manželství,
protože moje babi byla Němka a děda Čech, ale jinak ne.
Ačkoliv z babi strany byl strejda z Hoříkovic za Stodem, tak
tam žili nějací příbuzní a ti
měli nějaký odsun, ale ne ti
staří, ale jejich děti.
Po válce Němci, kteří zůstali, mohli pracovat na šachtách anebo na poli. Ženské,
Němky, jako moje švagrová,
ty chodily na statek. A to se
týkalo těch Němců, kteří nic
za války neudělali a mohli
zůstat. A jiné výhledy neměli, až postupem času, když
ta nevraživost odešla, mohli
pracovat. To můj muž (pozn.
byl německého původu) chtěl
chodit do strojní průmyslovky, ale pro něj bylo zavřeno, jako pro Němce, až se to
potom setřáslo a mohli si to

dodělat až potom, ale protože
můj muž musel chodit pracovat na šachtu stejně jako jeho
dva bratři a jeho tatínek, tak
potom si můj muž a jeho bratři dodělali vzdělání. On teda
nebyl tak průbojný jako jeho
bratři. Ale potom už zůstal
na šachtě a dělal potom i dispečera. Potom postupně to
bylo umožněno, když chtěli.
Ale v první době, to byli jako
nezbytný síly, aby hospodářství nezůstalo na holičkách.
U některých to působilo hrozně, jako moje švagrová, ona
je velice chytrá, že musela
pracovat u dobytka. Dnes je
jí osmdesát pět let, už je jediným potomkem z té manželovy strany, oni byli 4 sourozenci. No a zbytek příbuzenstva
šel do Německa dobrovolně.
Z nějakého toho ÚV přišlo, že
kdo chce, tak se může vysídlit do Německa sám. Ne jako
je to ve filmech, ty žebřiňáky.
Každý si mohl vzít, co chtěl
do určitého množství, třeba
nábytek, a mohli dobrovolně,

nebylo to nátlakem. Ti byli
v Německu umisťováni do
takových domů, kde mohli
nějaký čas být, byly to takové bytovky, a mohli tam žít
s rodinami. Až si našli práci,
a když si chtěli postavit dům,
tak si mohli vzít půjčku. A žili
tam, než se vzpamatovali.
Tak to bylo poválečné období, tak se žilo.
Změnila se atmosféra města po odsunu Němců a při
osidlování novými Čechy?
To jsem tak nevnímala, ale
vím, že když jsme byli zařazení do sociálně potřebných,
když něco přišlo, tak jsme si
mohli vzít oblečení, protože
jsme byli sociálně slabí, proto
jsem také chtěla být sociální
pracovnice.
Jak vzpomínáte na měnovou reformu?
To bylo v 53., to přišlo tolik
lidí o peníze, i moje teta. Máma
jí posílala i lístky, ona škudlila
a potom o to přišla při měnový

reformě. My jsme neškudlili,
neměli jsme z čeho, měli jsme
tak akorát, takže se nás to tak
netýkalo, ale byly rodiny, které přišly o hromadu peněz.
Vzpomínáte na nějaké
dobřanské slavnosti, poutě,
zvyky?
V Dobřanech nebyly poutě,
ale na sv. Mikuláše byl velký
jarmark, na který se sjeli košíkáři, obchodníci s tureckým
medem, na ten si tak matně vzpomínám, to se sekalo
(pozn. turecký med). A potom
postupně se začalo utvářet, to
je asi 10 let, že se začalo utvářet dělání poutě na stadionu
a teď i na Kamínku, to jsem
si přečetla v Dobřanských listech. A co to dalo práce, než
to vytvořila parta těch nadšenců.
(Konec.)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení: Jan Pokorný, Jakub
Fořt, Mgr. Jaroslav Šedivý

Vzpomínáme
Kdo tě znal, ten vzpomene,
kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.
Dne 23. 4. 2016 uplynul první rok,
co nás navždy opustila paní

...Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal...
Dne 31. 5. 2016 tomu bude už
5 dlouhých let, co od nás odešel pan

Dne 26. 4. 2016
uplynul 4. rok,
kdy nás navždy
opustila paní
Milada Šístková
z Dobřan.
Děkujeme za tichou
vzpomínku.
Dne 7. 5. 2016
uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždy
opustila paní

Božena Netrvalová z Dobřan.

Vojtěch VACHL.

S láskou a úctou vzpomíná
syn Josef s manželkou, vnoučata
a pravnoučata a ostatní příbuzní.

Vzpomínáme s láskou.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

Juliana Vargová.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina.
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ROZHOVOR

Keltské kulatiny
(vom) Keltská skupina Dé Domhnaigh, která působí pod hlavičkou Základní umělecké školy J. S. Bacha v Dobřanech, slaví v tomto
roce své 10. narozeniny. Ke krásnému výročí vydává své první CD s názvem „10 let Dé Domhnaigh“. O tom, jak to vše začalo a jak to
v kapele funguje, jsem si povídala s vedoucími souboru - paní učitelkou Evou Šustrovou a Libuší Telešnukovou.
Nahráli jste první CD.
Na jaké písně či skladby se
můžeme těšit?
Neradi bychom vše vyzrazovaly, snad jen v kostce – je tu pestrá paleta starších i novějších,
různě zabarvených keltských
kousků od zasněných přes renesanční až po hospodské písně,
od instrumentálek, kde mají
všichni hráči se svými nástroji stejně důležitou úlohu, až po
zpívané, ve kterých jsou silnými
pilíři kapely Markéta Tichotová
a Lukáš Palkoska. Navíc na kvalitním zvuku všech skladeb na
CD má přímo lví podíl mistr zvuku Ondra Čmelák Franěk.

Co stálo u zrodu vaší skupiny?
U zrodu skupiny stál zájem
o irskou hudbu a drobná flétnová vystoupení tehdejších žákyň
Venduly Ulrychové a Martiny
Chottové ať už s Jiřím Vyšatou, harfistou plzeňské kapely
Poitín, hrající irskou hudbu,
s akordeonistou p. uč. Josefem Hřebíkem, nebo s tehdejší žákyní - kytaristkou Bárou
Smolovou. Tehdy to bylo jen
pár skladbiček irského harfisty T.O’Carolana z přelomu 17.
a 18. století.
Kolik koncertů máte ročně? Jakých úspěchů si nejvíce ceníte?
Nyní 1-3 koncerty v měsíci. Úspěchem je pro nás každý
koncert, na kterém se povede
vykouzlit úsměv na tváři posluchačů i zúčastněných, podnítit
jejich zpěv, pobrukování, podupávání, nebo třeba i spontánní
tanec. Zažíváme tak pocit pospolitosti s publikem a užíváme si to
všichni dohromady. Za úspěch
považujeme i naše vystoupení
na festivalu Živá ulice v Plzni, na
který jsme byli vybráni na základě vyhlášení soutěže, nebo koncert ve slovinské hudební škole
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v Břežici před několika lety.
Také jsme již řadu let dvakrát
do roka stálými účinkujícími
na keltských festivalech Beltain
a Samhain na zámku v Nižboru nebo na hradě Radyně atd.
Ceníme si ale i takového úspěchu, že se nám podařilo vyrovnat
se s generační obměnou, kdy
někteří starší členové na zkoušky nemohli chodit pravidelně,
nebo jiní dokonce docházet přestali. Poté přišla vlna nových členů, a tak vedle staršího souboru
vznikl i soubor mladší. Spojení
obou je pak nádhera. Úspěchem
je i to, že se nám daří dávat na
zkouškách prostor všem členům
ke tvoření, kdy každý do toho
vnáší kus sebe, a tak je skladba výsledkem jedné velké dílny
všech dohromady. O to větší pak
máme radost ze hry na koncertech. Moc si vážíme všech starších členů, kteří zůstávají nebo
se k nám i přes své povinnosti
podle časových možností vracejí
dosud. A to už je společný kus
života!:)
Z keltských textů střední
Evropy a Balkánu se zachovaly jen jména a krátké legendy
na mincích. Existoval nějaký
notový zápis? Jaká - a jestli

vůbec - se dochovala skutečná keltská hudba?
Nápěvy dávných Keltů stále
zní ve zvonění starých mincí..
Jsou dodnes slyšet v lidové hudbě po celé Evropě. Na rozdíl od
redaktorů DL si staří Keltové na
písemné dokumenty moc nepotrpěli:), a tak se keltská kultura
zachovává spíš v tradicích. Co
víme, notové záznamy se nezachovaly, ale o keltské hudbě se
zmiňoval např. i M. T. Cicero
(byť bez valného nadšení).
Deset let hrajete se svými
žáky keltskou muziku. Navštívily jste s nimi některá z keltských hradišť nebo svatyň na
Šumavě, popřípadě zkusili
jste si tam zahrát?
Na Obřím hradě ani u menhirů na Šumavě jsme zatím
nehráli, ale v příštím roce už se
těšíme na předjednané vystoupení ve Volarech, známých svými menhiry, spolu s tamější
taneční skupinou na keltských
slavnostech. Zato moc rádi jezdíme už řadu let jako stálí účinkující na keltské festivaly do
pohádkové nižborské krajiny,
kde se nachází keltské oppidum
Stradonice a kde to doslova dýchá dávnou keltskou kulturou.

Proč vás přitahuje právě
keltská hudba? Co znamená název vaší skupiny Dé
Domhnaigh?
Toto je právě jedna ze 4 otázek
v bookletu našeho CD, na kterou
tu členové odpovídají. Takže kdokoliv dorazí na některý z našich
příštích koncertů, na nichž si
CD bude moct opatřit, vše se
jistě dozví:) Ohledně názvu,
raději bychom ho nechaly jen
v jeho tajemně zvukomalebné
podobě, ale když jinak nedáte,
Dé Domhnaigh znamená „neděle“ a vymyslely ho zakládající
členky Kristýna Šeflová a Lucie
Moravcová. Další detaily k této
otázce najdete na webu ZUŠ.
Co je pro vás pro zdárný
chod skupiny nejtěžší?
Nejtěžší je naplánovat zkoušky a akce tak, abychom vše
skloubili s nabitým časovým
plánem našich hyperaktivních
členů, kteří často mají mnoho
aktivit v jiných uskupeních či
spolcích, nebo u starších členů
s jejich studijními i pracovními
povinnostmi. A také důsledně naučit hlavně mladší děti,
aby měly natrénováno nejen ze
zkoušek, ale i z domova a aby
chodily na zkoušky a akce včas
a pravidelně. Toto je základ,
který se pak odráží do veškerého vnitřního života kapely.

TÉMA MĚSÍCE: ZELEŇ
pokračování z titulní strany

Bylo nebylo…
V krátkosti nastíním pravidla hospodaření a užívání:
1.
2.
3.
4.

Na zahradě nelze pěstovat omamné a jedovaté rostliny.
Prioritou bude pěstování své úrody a společného prostoru.
Při pěstování se obejdeme bez chemických hnojiv.
Záhony nebudeme jako nájemci upravovat ve smyslu
oplocování, zvětšování apod.
5. Záhon je třeba udržovat nezaplevelený a zahradu uklizenou.
Pokud máte zájem o další informace, volejte v odpoledních
hodinách na tel. 776 068 400, plánované setkání proběhne
v klubovně zahrádkářů U Trati 1014, více v letáku.
Václava Urbancová

Před úpravami

Rozkvetlé město Dobřany
Pro letošní vegetační sezónu jsme připravili několik novinek,
které zkrášlí veřejné prostory našeho města.
Letničky z přímého
výsevu. Na travnatém
prostranství severně od
velkého kruhového objezdu na trase mezi novinovým stánkem a odbočkou k náměstí připravila
zahradnická firma záhon
z kompostového substrátu
ledvinového tvaru o rozloze
cca 60 čtverečních metrů,
do kterého zasela květinovou směs letniček „Ohnivý paprsek“. Směs je složena ze 13
druhů rostlin, které budou během růstu postupně nakvétat.
Můžete se těšit na pestrost tvarů i barev.
Květinová výzdoba v nádobách. Letos poprvé budou ve
městě umístěny čtyři květinové pyramidy, které oživí velkou
kamennou plochu náměstí. Každá z nich je vysoká přes dva
metry a osázena bude téměř 200 kusy petúnií či pelargonií. Dvě
květinové mísy ozdobí i vstup do budovy radnice. V sídlišti mezi
školní jídelnou a prodejnou potravin truhlíky ozdobí gazánie.
Péče o stromy. Během měsíce května ošetří odborná arboristická firma stromy v Hornickém sídlišti, kde se nachází
dětské hřiště a mateřská škola. Dále provede výchovný řez
u stromů v lokalitě Za Stodolami a na náměstí. Zdravotní řez
u dvouletých lip na městském hřbitově a umístění preventivní vazby u jedné z nich zlepší jejich vitalitu, zvýší bezpečnost
osob a sníží riziko poškození hrobových zařízení polámanými
padajícími větvemi.
Sadové úpravy hřbitova. V letošním roce se bude realizovat především výsadba okrasných keřů a stromů jen po obvodu hřbitova. Výsadba kříže z úzkokorunných lip se uskuteční
v příštím roce, a to za předpokladu, že město získá povolení ke
kácení u přerostlých stromů (jejich odstranění musí být provedeno v období vegetačního klidu od listopadu do března).
Koncepční materiály. Do konce roku 2016 bude proveden
pasport zeleně a inventarizace stromů, díky kterým získáme
data o této části městského majetku a budeme mít přesný přehled funkčních ploch, na které se například váží finanční výdaje
na jejich úpravu. Zároveň budou podkladovým materiálem pro
studii sídelní zeleně. Její zpracování zvýší městu šance na získání evropských finančních prostředků.
Lenka Tomanová, místostarostka

Současný stav
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KULTURA
Městská knihovna

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

i malou hru. Do každé fotografie hotového pokrmu jsme
ukryli národní vlaječku dané
země. Podaří se vám v knize
najít všech 44 vlajek?

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
FIŠEROVÁ Ilona: Pejsek Dar
Záhada v Zoo.
Pejsek Dar má velký sen. Chtěl
by se stát detektivním psem,
a tak netrpělivě čeká, až si pro
něj přijde nový páníček. Nejlépe policejní komisař, kterému
bude pomáhat s vyšetřováním
velkých zapeklitých případů.
Místo toho si Dara vybere mladý
veterinář, který pracuje v zoologické zahradě. Pejsek brzy
přijde na to, že i v Zoo se děje
spousta zajímavých věcí. Čekají na něj noví kamarádi a nečekaná dobrodružství. A kdo ví,
nakonec možná dojde i na ten
vysněný detektivní případ!

FEIBEL Thomas: Like me
Každé kliknutí se počítá.
Někoho, jako je Jana, Karo
ještě nikdy nepotkala. Nová
holka, která k nim přišla do
třídy, nejen úžasně vypadá,
ale je taky ohromně akční.
Nikdo jiný z celé školy není na
sociální síti ON tak oblíbený
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12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 18:00

jako ona. A teď se Jana navíc
hodlá stát moderátorkou nové
ON SHOW – a není bez šance. Karo se rozhodne, že co
dokáže Jana, musí dokázat
i ona a svádí se spolužačkou
na internetu nemilosrdný boj
o body. Jenomže nevinná hra
se brzo ošklivě zvrhne.
ALCRAFT Rob: Létání
Létání je zajímavý a udivující obor lidské činnosti, který
lidstvo fascinuje už dlouhá
staletí. 48 stránek této knihy
je nabito fantastickými informacemi o letadlech, helikoptérách, které vás udiví i ohromí. Tak se pusťte do čtení, ať
se dozvíte všechno, co o létání
potřebujete vědět!
ŠMIKMÁTOROVÁ Pavla:
Malý mezinárodní mistr
šéfkuchař
Dětská kuchařka evropských
specialit.
Vybrali jsme pro vás evropské
země, jejich tradiční kuchyně
jsou inspirací pro profesionální kuchaře po celém světě.
U každého státu vám nejdříve
v originálním jazyce popřejeme dobrou chuť, pak představíme 5 zdejších kulinářských
zajímavostí a nakonec odhalíme tajemství přípravy 2 úžasných specialit, typických pro
tuto kuchyni. Na konci naší
mezinárodní dětské kuchařky najdete malý kulinářský
slovníček, který vám vysvětlí
ty nejdůležitější kuchařské
pojmy. Připravili jsme pro vás

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ROLLINS James:
Jidášův kmen
Z hlubin Indického oceánu se
vynoří hrozivá epidemie, aby
zničila lidstvo.
James Rollins, mistr v kombinování historických a vědeckých záhad s napínavým
dobrodružstvím,
se
vrací
s děsivým příběhem o prastaré
hrozbě, která znovu povstává,
aby zaplavila moderní svět…
a poslední nadějí, která je ukryta na nejpřekvapivějším místě
ze všech: v jazyce andělů.

PETERS Elizabeth:
Záhada sarkofágu
Manželé Emersonovi provádějí průzkum v Mazgúně. Když
Amelie obdrží od známého
záhadný papyrus, někdo ho
zavraždí. Mezi překupníky
a vykradači pyramid se dějí

zvláštní věci. Začnou se objevovat a mizet vzácné egyptské
sarkofágy,
následují
i další podivná úmrtí. Amelie
má opět šanci vyřešit nebezpečnou záhadu, ale musí si
pospíšit, než bude pozdě.
MUSSO Guillaume:
Volání anděla
Romantický thriller.
Na Kennedyho letišti v New
Yorku do sebe nechtěně narazí jeden muž a jedna žena. Oba
v té chvíli telefonují, Jonattan
a Madeline si při sbírání svých
věcí omylem vymění telefony.
Když to zjistí, dělí je od sebe
deset tisíc kilometrů. Ona je
v Paříži, kde prodává květiny,
on v San Francisku, kde vlastní restauraci. Oba jsou zvědaví na toho druhého, a tak
začnou zkoumat obsah cizího
telefonu. Tato malá indiskrétnost jim prozradí, že ač se
neznají, jsou jejich životy spojené tajemstvím, které považovali za navždy pohřbené…

GAUDLOVÁ Gabriela:
Běhání pro ženy
Běhej.com
Běhejte s českou autorkou!
Tato kniha je napsaná na tělo
všem ženám, které chtějí začít
běhat nebo již běhají a chtějí se o tom dozvědět něco
více. Autorka, aktivní běžkyně a redaktorka Běhej.com,
zpracovala široké spektrum
otázek o běhání žen s ohledem na jinou tělesnou stavbu,
výživové požadavky a jinak
rozložené zásoby podkožního
tuku, než mají muži.

KULTURA

Dobřanská fotodílna za námi

Úspěch na Portě

V neděli 24. dubna 2016 se konala první fotografická dílna.
Sešlo se nás celkem patnáct a povídali jsme si o základech kompozice, expozice a práce s clonou. Nejprve jsme problematiku
probrali teoreticky a poté - v děsivé zimě dubnových rozmarů
počasí - si nabyté informace provětrali na náměstí a v přilehlých ulicích. Fotodílnu připravili: Jakub Urbanec, Arnošt Reich
a Jaroslava Umnerová.

/red/ „Polodobřanská“ kapela Faux Pase Fonet ve složení
Kateřina Dušáková, Milan Vojtíšek, Vladimír Hojda a Zuzana
Pokorná získala v oblastním kole PORTY v Plzni 1. místo v divácké soutěži, 2. místo v interpretační soutěži a 1. místo v autorské soutěži s písničkou Kalhoty, čímž si kapela zajistila účast na
Mezinárodním festivalu PORTA v Ústí nad Labem. A právě Kalhoty, ale i řadu dalších písní budete mít možnost slyšet 11. června
2016 na dobřanském náměstí v programu Svatovítských
slavností. (více o kapele a koncertech najdete na FB profilu Faux
Pase Fonet)

Dobrany
ˇ objektivem Karla Fíny
výstava fotografií

16. kvetna
ˇ – 30. cervna
ˇ 2016
Dobranská
galerie
ˇ
Otevřeno: po–čt 9.00–17.00, pá 9.00–16.00 (přestávka 12.15–13.00),
so, ne 13.00–17.00
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KULTURA / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Městské kulturní středisko Dobřany ve spolupráci s dalšími
místními organizacemi zve všechny malé i velké na

DEN DETÍ
ˇ
Í SEZONY
A ZAHÁJENÍ KOUPAC

ˇ
NEDELE

29. kvEtna
2016
ˇ

ˇ
ˇ
Start v infoRMACNÍM
STREDISKU
ˇ
na NámEstí
T.G.M.
od 13:00 do 14:30 hodin.

Každý účastník obdrží mapku s trasou, na které jsou pro děti připravena různá
stanoviště se soutěžemi. Trasa končí na biotopu Kotynka. Za bezpečnost svých
dětí v průběhu celé akce zodpovídají rodiče.
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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
9. a 10. června 2016 (čtvrtek, pátek)
od 16.00 do 18.00, II. patro koncertní sál, ZUŠ Dobřany
TANEČNÍ OBOR – Dobřany
9. června 2016 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 hodin,
III. patro taneční sál, ZUŠ Dobřany
VÝTVARNÝ OBOR – Dobřany
7. června 2016 (úterý) od 16.30 do 18.00 hodin,
II. patro učebna výtvarného oboru, ZUŠ Dobřany
Na zápis přijďte i se svým dítětem.
Hudební obor bude otevřen pro školní rok 2016/2017
v Dobřanech, Štěnovicích a Chlumčanech.
Taneční obor bude otevřen pro školní rok 2016/2017
pouze v Dobřanech.
Výtvarný obor bude otevřen pro školní rok 2016/2017
v Dobřanech a ve Štěnovicích.
Zájemci ze Štěnovic a Chlumčan se účastní zápisu
v hlavní budově v Dobřanech dne 7., 9. a 10. června 2016.

^

´
700.vyrocí
narození

arla IV.
Dobřany

13. května–30. září 2016 | v otevírací době IC | kostel sv. Víta

Karel IV. – Život Otce vlasti

Výstava Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
Pracovní listy pro návštěvníky

14. května 2016 | start 9:00–11:00 | starý most

Po stopách Karla IV.
Putování pro celou rodinu

15. května 2016 | 15:00 | Káčko | 60 Kč

Noc na Karlštejně (1973, 87 min, režie: Zdeněk Podskalský)

Muzikálová filmová komedie s Vlastimilem Brodským v roli císaře Karla IV.

4. září 2016 | 18:00 | Káčko | 60 Kč

Slasti Otce vlasti (1969, 100 min, režie: Karel Steklý)

Jaromír Hanzlík jako mladičký kralevic Karel a Daniela Kolářová jeho
snoubenka, Blanka z Valois.

27. září 2016 | 18:00 | Káčko | 60 Kč
Pořadatelé:
Městské kulturní středisko Dobřany • ZŠ Dobřany • ZUŠ J. S. Bacha Dobřany • dobřanští skauti

Noc na Karlštejně

Divadelní představení souboru při Církevním gymnáziu Plzeň

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat za pomoc při realizaci “Velikonočního putování” paní Gabriele Klinkovské,
Janě Maxové, Evě Kabátové,
Zdeně Blažkové, manželům
Sýkorovým, panu Ondřeji
Peksovi a starostovi Martinu
Sobotkovi, dále potom všem
zúčastněným dětem a našim
kolegům. Za sponzorský dar
rovněž děkujeme Pekárnám
a cukrárnám Klatovy, a.s.
Akce Velikonoční putování
měla přiblížit dětem z mateřských škol a posléze i široké
veřejnosti dobu velikonoční
a postní. Během dne otevřených dveří si mohli lidé rovněž prohlédnout celou budovu školy.
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace

GRATULUJEME!!!
Antonínu Šnebergerovi
Šimonu Mertlovi
a Ladislavu Bouřilovi

v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(9. 4. 2016 Plzeň – komorní hra s převahou
smyčcových nástrojů)

k 1. místu v krajském kole
Národní soutěže ZUŠ ve hře
na akordeon
a k postupu do ústředního kola!!!

GRATULUJEME!!!
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace

Erika Hessová

housle		

J. Faltýnová

Veronika Dvořáková

příčná flétna

M. Vozárová

Magdalena Cebová

cembalo		

E. Šmejkalová

1. místo, 2. náhradník do celostátního kola

kategorie III.

Marie Tomášková

housle		

J. Faltýnová

Veronika Chamolová

housle		

J. Faltýnová

1. místo				

kategorie I.

v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(2.–3. 4. 2016 Plzeň – hra na akordeon)
P. Vacek
Antonín Šneberger
Šimon Mertl
Ladislav Bouřil
David Brant
Teresie Eisenhammerová
Radek Vajda
Klára Štychová

1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.

místo s postupem
místo s postupem
místo s postupem
místo
místo
místo
místo

kat.
kat.
kat.
kat.
kat.
kat.
kat.

0.
IV.
VII.
III.
0.
0.
I.

5. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže – Ostrava 2016
(14.–15. 4. 2016 – Základní umělecká škola Ostrava –
Moravská Ostrava)

7. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu
– Teplické flautohry 2016
(22.–24. 4. 2016 – Konzervatoř Teplice)

P. Vacek
Antonín Šneberger
David Brant

3. místo
Čestné uznání

kategorie I.
kategorie II.

14. ročník Mezinárodní interpretační soutěže v sólovém
zpěvu – Pro Bohemia Ostrava 2016
(8.–10. 4. 2016 – Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava)
K. Vlahačová-Kartáková
Kristýna Málková
Jakub Reiser
Jana Šístková

strana 12

2. místo
2. místo
2. místo

kategorie 0.
kategorie 0.
kategorie II.

E. Šustrová
Kristýna Vápeníková
2. místo
kategorie V.
Stella Doubková, Anna Marie Klinkovská, Julie Pöndlová,
Kristýna Vápeníková
2. místo
kategorie II. A

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

15 let pěveckého sboru PUDU
(Fiktivní rozhovor s jednou ze zakládajících členek sboru)

A opravdu jste pouze sbor učitelů?
Kdepak, to už dávno neplatí. Hned od počátku s námi zpíval
například místní pan farář, někteří učitelé a učitelky ze sboru odešli
a zpívají s námi milovníci zpěvu nejrůznějších profesí, i když název
sboru už z tradice nechceme měnit. Berte to prosím i jako pozvání,
že do našeho sboru může přijít každý zpěvumilovný člověk, ať už
má jakoukoli profesi.
Jaký je repertoár vašeho sboru?
Velmi různorodý – a trochu závislý i na okolnostech, kde a při
jakých příležitostech vystupujeme. Náš archiv obsahuje přes 200 písní – od lidových v různých úpravách přes písně duchovní (například
několik vánočních mší), písně klasických i současných skladatelů až
k americkým spirituálům, jihoamerickým i africkým songům.

Tak tedy: Jak to všechno začalo?
Už několik let jsme s některými učiteli mluvili o tom, že by bylo
dobré oživit dobřanskou tradici pěveckých sborů. V roce 2000
nastoupil do ZUŠ nový ředitel – Petr Šefl – a ten hned začal jednat.
V lednu 2001 spolu s několika nadšenci pěvecký sbor založil, ujal
se jeho dirigování a učitele ZUŠ pro sborový zpěv získal. Postupně
se přidávali další zájemci.
A co znamená ten zvláštní název vašeho sboru – PUDU?
Samozřejmě jsme si vymýšleli nejrůznější pojmenování. Nakonec
zvítězil naprosto nejoriginálnější název – Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů, který vymyslel a přímo „vědecky“ zdůvodnil velmi
kreativní člen sboru Jarda Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany.
Pudu je ale také jméno nějakého zvířete, není?
Ano, a v tom spočívala naše další originalita. V ZOO Plzeň tehdy chovali malého jelínka pudu, původem z Argentiny. My jsme se
stali na několik let jeho sponzory, a dokonce jsme ho přímo v ZOO
pokřtili jménem Antifonka a zazpívali jsme mu i stejnojmennou
píseň Petra Ebena, z čehož měl nelíčenou radost. V současné době
už pudu v plzeňské ZOO bohužel není.
Kolik členů má váš sbor?
Když jsme začínali, bylo nás 14 a během let počet členů kolísal
– nejvíc nás bylo asi 20 a v současné době se vracíme k původnímu
počtu, je nás znovu kolem 15. Stále jsme sice sborem smíšeným, ale
protože zpěvavých mužů je z neznámých důvodů nedostatek, jsme
nuceny – my ženy – zpívat tenorové party. Muži z Dobřan, berte to
jako výzvu, nenechte se zahanbit a přijďte si s námi zazpívat!
Váš zakladatel z Dobřan zakrátko odešel, nehrozil zánik sboru?
Byl to opravdu problém, ale řešení se našlo – ujala se nás profesorka Církevního gymnázia v Plzni Petra Nováková, dnes Coufalová, která se do Dobřan přistěhovala. Pod jejím vedením jsme ale
dlouho nezpívali – pracovní a později i rodinné vytížení způsobilo
její odchod. Naštěstí se mezi námi našly další obětavé členky, které
sbor vedly – učitelky ZUŠ Magda Vozárová a Libuše Telešnuková
a učitelka ZŠ Mirka Palkosková, která nás zachraňovala v nejkritičtějších chvílích. V roce 2010, když jsme si znovu nevěděli rady, nám
pomohla paní Marie Nováková z Pedagogické fakulty v Plzni, když
nám doporučila studentku sbormistrovství, slečnu Adrianu Christovovou. Jak se zakrátko ukázalo, byla to pro nás výhra. Pod jejím
vedením zpíváme dosud a doufáme, že přes její pracovní vytížení
a dojíždění až ze Staňkova spolu vytrváme ještě hodně dlouho.

Jak často veřejně vystupujete?
Řekla bych, že přiměřeně – průměrně asi šestkrát za rok. Naše
vystoupení bych rozdělila na pravidelná á výjimečná. Pravidelně
zpíváme na adventních koncertech, na štědrovečerních půlnočních
mších, na vernisážích Oty Janečka nebo na závěrečných koncertech ZUŠ J. S. Bacha. Několikrát jsme zpívali i na Noci kostelů nebo
v kostele Psychiatrické nemocnice v Dobřanech na Tři krále, občas
i při dobřanské pouti. Těch výjimečných koncertů bylo hodně, jmenovala bych tady naše úspěšné vystoupení na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů Musica sacra na zámku Kozel v roce 2011,
kde jsme získali stříbrné pásmo. Velmi náročná byla dvě vystoupení
v Masných krámech v Plzni v letech 2011 a 2013, kde přísná porota
hodnotila, zda si naše sbormistryně Adriana zaslouží titul bakalářky a posléze magistry v oboru sbormistrovství. Podařilo se nám jí to
nepokazit a trochu jí k těm titulům dopomoci. No a v sobotu 16. 4.
letošního roku jsme se zúčastnili přehlídky pěveckých sborů (bylo
jich 15) v Berouně, kde jsme si ověřili, že zpívajících amatérských
nadšenců je v našem kraji hodně, sbory mají přibližně stejnou úroveň – a ostudu jsme Dobřanům rozhodně neudělali.
Jak vidíte budoucnost sboru PUDU?
Před několika lety jsme se dostali pod „křídla“ ZUŠ J. S. Bacha,
což je pro nás určité zázemí. Jen je škoda, že v současnosti nikdo
z učitelů ZUŠ s námi nezpívá. Chápeme, že při rozsáhlých aktivitách školy mají učitelé své diáře přeplněné, ale jejich spolupráce by
nám udělala velkou radost. O budoucnost sboru obavy nemáme,
pokud s námi setrvá naše „mávátko“ Adriana (jak ona sama sebe
označuje), určitě budeme s chutí zpívat i nadále.
Chcete ještě něco dodat na závěr?
Všechny informace o našem sboru jsem zdaleka nevyčerpala, ale
nechci čtenáře DL unavovat nějakými statistikami. Na závěr jedna
pozvánka – 12. 6. od 17 hodin budeme mít v kapli sv. Víta slavnostní koncert s průřezem uplynulých 15 let našeho sboru. Všichni jste
srdečně zváni – a Vy, kteří jste někdy zpívali v našem P.U.D.U., přijďte
si zavzpomínat a zazpívat si s námi jednu z našich nejstarších „pecek“
- lidovou píseň Což se mně má milá - a po koncertě s námi posedět.
A na úplný závěr – milí Dobřaňáci, pokud jsou mezi vámi milovníci zpěvu, neváhejte a přijďte mezi nás, každý hlas – ať vysoký či
nízký, tichý nebo hlasitý – je u nás vítaný! Na zkouškách doopravdy
zpíváme – a ne, jak na internetových stránkách ZUŠ uvedl s humorem sobě vlastním náš bývalý člen J. Šedivý – že si při zkouškách
i někdy zazpíváme. Naše sbormistryně je náročná a důsledná, ale
má stejně jako většina z nás smysl pro humor a má s námi nekonečnou trpělivost. Tak se na Vás těšíme!
Otázky i odpovědi sepsala Olga Kapitánová
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ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
6.–8. května 2016 / Orlová u Ostravy
Ústřední kolo celostátní soutěže základních uměleckých
škol ČR v komorní hře s převahou dechových nástrojů
6.–8. května 2016 / SOUE, Vejprnická Plzeň
Ústřední kolo celostátní soutěže základních uměleckých
škol ČR ve hře na akordeon, včetně komorní a souborové
hry
7. května 2016 / 11.00 / Barrandovo náměstí, Beroun
17. ročník Poberounského folklórního festivalu

– vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach a keltská
hudební skupina Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

7. května 2016 / 15.00 / Valdštejnské zahrady, Praha
2. ročník Krojovaných slavností

– vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach a keltská
hudební skupina Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

10. května 2016 /17.00 /sál ZUŠ
Žákovský koncert

RESTAURACE SCÉNA NOVĚ OTEVŘENA!!!
Otevírací doba:

13. května 2016 / 17.00 / Dobřanská galerie
Vernisáž – Karel IV.

pondělí–čtvrtek
pátek, sobota
neděle		

13. května 2015 / Státní hrad Nové Hrady
13. ročník mezinárodní interpretační soutěže
Novohradská flétna 2016

Kontakt: 774 283 140
www.restaurace-scena.cz
FB Restaurace Scéna Dobřany

– vystoupí žáci pěveckého oddělení ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

16. května 2016 / 16.00 / sál ZUŠ
Společný koncert ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
a ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
– vystoupí žáci obou škol

18. května 2016 / 17.00 / Káčko
Školní akademie ZUŠ

– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

22. května 2016 / 12.45 / Náměstí Rožmitál p. Třemšínem
Festival – Rožmitál pod Třemšínem
28. ročník festivalu dechový kapel a pohybových skupin
– vystoupí dětská lidová muzika Vozembach

22. května 2016 / kostel Nejsvětější Trojice
a sv. Šimona a Judy, Dýšina
Přehlídka komorní hudby

– vystoupí komorní soubory základních uměleckých škol
Plzeňského kraje

27. května 2016 / 18.00 / Káčko
Slavnostní koncert – 10 let Vozembach
28. května 2016 / 13.00 / Náměstí T.G.M., Dobřany
Dobřanské májové slavnosti – 4. ročník
29. května 2016 / 17.00 / kostel sv. Prokopa, Štěnovice
Jarní koncert

– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
– součástí koncertu je výstava dětských prací výtvarného oboru
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

31. května 2016 / 15.00 / Kulturní dům Psychiatrické
nemocnice Dobřany
Český rok
– vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach a taneční
oddělení ZUŠ J. S. Bacha
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Naši žáci v Německu
Velmi pěkně pokračuje spolupráce naší školy s Reálnou školou v Obertraublingu. Po podzimní výměně u nás vyjelo v březnu 26 našich žáků s 4 učiteli do partnerského města. Byl pro
nás připraven zajímavý program – díky panu zástupci Berndu
Namislovi – postavený zejména na matematice. Skvěle ale skloubil tuto exaktní vědu s poznávačkou Regensburgu. A tak žáci
počítali objem kvádrů v antickém zdivu, počet kalorií v typických bavorských klobásách, výšku věže katedrály apod. Děti už
mají své stálé partnery, některé už od loňska, a spolupráce škol
kromě přínosu jazykového (společná angličtina a naši žáci mají
od sedmého ročníku i povinnou němčinu) má především rozměr proevropský a osobnostní. Prvotní bariéry byly již odstraněny a navázaná přátelství, která pokračují (např. elektronicky)
i mimo setkání organizovaná školami, dokazují, že jsme vyšli
správným směrem. (Mgr. Jaroslav Šedivý)
A jak to viděli redaktoři školního Podlavičníku?

Rallye? Co to je?

k parku, kde nás rozdělili na skupiny podle písmen na kartě, kterou jsme dostali hned první den. Poté, co nám učitelé
vysvětlili, co budeme dělat, jsme se vydali plnit úkoly. Zadání
byla v angličtině, ale myslím, že tomu porozuměl každý. Nejprve
jsme se vydali ke katedrále sv. Petra. Tam jsme nejdříve museli zodpovědět různé otázky, např: Kolik má katedrála metrů?
Když jsme si prohlédli katedrálu z venku, šli jsme se podívat
i dovnitř, kde jsme také odpovídali na otázky. Při řešení úkolů
jsme se šli podívat ještě na další místa v Regensburgu, viděli
jsme tak mnoho památek. Zde jsme měli i rozchod, abychom si
mohli jít něco koupit, a po rozchodu jsme se odebrali na oběd do
restaurace. Rodiče našich Němců si nás vyzvedli před obchodním centrem a většina lidí si ještě mohla projít nějaké obchody.
Po odchodu do rodin jsme ještě já, Natka a Ctirad jeli s našimi
Němci na bowling, kam šla nejméně polovina lidí, a poté jsme
zamířili na večeři do pizzerie. Byl to velmi přínosný a zajímavý
den. Už teď se těším, až znovu Němci přijedou k nám do Dobřan. (Bára, 7.C)

Bylo 6 hodin 7. března 2016 a my jsme se pomalu scházeli na
nádraží. Po příjezdu do Plzně jsme nasedli na další vlak, který jel
do dalekého Regensburgu. Jízdu jsme si užili i přesto, že jsme
chtěli jet v „kupíčkách“, ve kterých jsme nejeli. V Obertraublingu už na nás čekali naši Němci! Naše kufry byly odvezeny do
školy a my jsme se vydali s přáteli na radnici, kde nás uvítal
pan starosta. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin - na A a B.
Skupina A šla na oběd a skupina B, kde jsem byla i já s Lindou, šla péct tradiční německé preclíky, které se nám povedly.
Pak jsme se trošku proměnili. Skupina B měla oběd a skupina
A rallye, to jsme chodili po škole a hledali jsme obrázky, podle
kterých jsme napsali různé věty v angličtině, němčině a češtině.
Ve škole jsme se prohodili s druhou skupinou, oni šli na rallye
a my na svačinu, což byly preclíky. Po krátké přestávce jsme si
vyzvedli kufry z dodávky a před školou už na nás čekali rodiče
našich kamarádů z Německa. Celý program se nám líbil, ale po
dlouhé cestě jsme byli unavené. I přesto jsme šli po příchodu
domů ještě ven. (Adél a Linda, 7.C)

Vyhlásit, ukončit, obejmout a jedeme

Řešení úkolů může být i zábava

Druhý den (8. 3.) našeho pobytu v Německu jsme se vydali
na procházku Regensburgem, při které jsme plnili různé úkoly. Sraz jsme měli ráno ve škole. Odtamtud jsme se vydali na
nádraží v Obertraublingu, ze kterého jsme se vlakem přesunuli
do Regensburgu. Když jsme dorazili na místo, vydali jsme se

Už je středa (9. 3.)! A to znamená, že je to náš poslední den
v Německu. Sbalili jsme si věci a jeli do školy. Tam jsme se
všichni sešli a dali jsme si věci do velkého auta. Pak následoval
program. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, A a B. Skupina A
se šla učit Cup song (zpívá se písnička a přendává se v rukou
kelímek) a skupina B si kontrolovala matematickou procházku,
no nic moc, jak výsledky, tak i ta hodina. Pak byla přestávka
asi 20 minut. Následovala výměna. Skupiny se vyměnily. Nejdříve jsme zpívali nějakou vymyšlenou písničku Welcome everybody a pak Cup song po německu, úplně jsem se to přeučila.
Z hudebny jsme šli do vstupní haly a tam jsme si ty kelímky i vyměňovali a zpívali jsme. Hned potom jsme šli na oběd
do školního klubu. Měli jsme lasagne. Poté vyhlásili výsledky
z matematické procházky.
Zbývala nám necelá hodina k odchodu na nádraží. Dvě holky
se už rozbrečely. Při cestě na nádraží jsme se cítili divně, už
odjíždíme. Na nádraží jsme si vzali věci a čekali jsme čtvrt hodiny, než vlak přijel, zase jsme se fotili a objímali, posledních pět
minut začali brečet i nějaké Němky a Němci, Češi všechny utěšovali. Ve vlaku jsme všem zamávali a pak už jsme jen přestupovali v Regensburgu a v Plzni. V Dobřanech jsme byli v 17:30.
Krásné tři dny skončily. Udělali jsme mnoho fotek v průběhu
našeho pobytu. NICE. (Dáša, 7.C)
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1. školní Quest Fest
Trochu nezvyklý název pro tradiční školní předvelikonoční
akci! Nezvyklý byl i její obsah. Předcházela mu myšlenka někdy
v září loňského roku obnovit dříve tradiční ekologickou akci pro
žáky 2. stupně (dříve např. pyramida z pet lahví, obří tetrapak,
hliníková stonožka, mandala z vybitých baterií apod.), spojit ji
s pobytem v terénu (nabízel se obnovený lesopark Martinská
stěna) a zároveň přišla kolegyně Alena Boudová s inspirací
v podobě questingu (česky hledačky – více na www.questing.
cz). A tak jsme objednali publikace o questingu, pár z nás si je
pročetlo a o pololetních prázdninách se dvanáct učitelů a učitelek naší školy prošlo Martiňákem a na čtrnácti místech (zastaveních naučné stezky) vymýšleli různé hádanky a úkoly pro děti.
Paní učitelka Věra Hříšná pak složila čtrnáct básní s nápovědou
k indiciím a 1. školní hledačka Za jezevcem na Martiňák! byla
hotova. Několik dobrovolníků ji vyzkoušelo a velkým atestem prošla pak 23. března, kdy ji plnilo 170 žáků a žákyň 2. stupně. Jak
to prožili, to si můžete přečíst níže v jejich příspěvcích do školního
časopisu Podlavičník.
Kdo by si chtěl vyzkoušet hledačku „na vlastní kůži“ a získat
originální razítko s jezevcem, může si stáhnout její zadání na:
http://www.zsdobrany.cz/dokumenty-a-projekty/questing/zajezevcem-na-martinak/.
Ještě je třeba poděkovat – kromě výše uvedeným – také paní
Sýkorové za logo hledačky, panu Krákorovi za organizaci pracovních aktivit na pomoc Martiňáku, Technickým službám Dobřany
za technickou pomoc a děvčatům ze školní jídelny za 200 bombastických pohárů pro všechny úspěšné absolventy hledačky
– děti i dospělé. (Jaroslav Šedivý)

Pracovní dopoledne – Pomáháme - Krev, pot a slzy
Na středu 23. 3. si pro své žáky škola připravila velikonoční
akci pod názvem Quest Fest. V rámci této akce dostaly všechny
třídy hodinku na zvelebení našeho lesoparku. Poté následovaly
další aktivity. (neznámý autor)
Ve středu 23. března jsme šli místo vyučování na Martinskou
stěnu v doprovodu paní uč. Fialové a Kovářové. Na výchozím
stanovišti číslo 6 jsme se rozdělili na skupinky a dostali jsme
smirkový papír. Do něj jsme si zabalili dřevěný špalík. Obrušovali jsme lavičky od mechu a lišejníků. Některé děti tuto práci
dělaly poprvé. Povídali jsme si o přírodě, snědli jsme si svačiny.
Potom jsme šli na různá další stanoviště, kde jsme hráli hry.
Bylo hezké jarní počasí. Děkujeme za procházku s plněním úkolů. (Lukáš, 6. B)
Všichni jsme se těšili na příjemně strávené dopoledne plné
zajímavých úkolů a hádanek. Místo toho jsme od pana Krákory
dostali bojový úkol!☺ Měli jsme pomoct zvířatům. Naším úkolem bylo vyndat ze země starý drátěný plot, aby se o něj zvířata
nezranila. Nejdřív jsme se trochu vyděsili, báli jsme se, že to
bude moc náročné, nebo že se někdo zraní. Ale nakonec jsme se
úkolu zhostili velmi dobře. Kluci i holky byli do práce zapálení
a šlo nám to od ruky. Všechno jsme stihli do půl hodiny. Po
tomto výkonu jsme se posilnili a vydali se na cestu, kde na nás
čekaly úkoly a zábava. Celý den jsme měli fajn pocit, že jsme
pomohli zvířatům, a zároveň jsme si i užili krásný prosluněný
den. (Erika, 8. A a Terka, 8. B)

Zaniklé právo hrdelní

Někdo říká Kamínek, někdo Martiňák a jiní pletou oba názvy.
Pojďme si v tom udělat jasno! Kamínek je vrchol s kaplí, zatímco Martinská stěna, tzv. Martiňák, se dá definovat jako okolí
pískovcových skal.
Jistě víte, že lesopark Martinská stěna prošel v posledních
letech znatelnou úpravou. Sám si ještě vzpomínám na „kus
lesa“, který zde zcela zarůstal. Začněme u tradičních pracovních dopolední pod vedením Pavla Krákory a Jaroslava Šedivého. Na těchto akcích se schází skupina dobrovolníků, kteří
zde uklízejí (sbírají odpadky), prořezávají stromy a keře nebo
třeba pomáhají drobnými pracemi na obnově kaple. Také jsem
se několika dopolední zúčastnil.
Místo je, obzvlášť v posledním roce, „Dobřaňáky“ i turisty
hojně navštěvované. Zajímavá místa jako starý pískovcový důl,
pivovarské sklepy s komínem či místo vykonávání dobřanského
hrdelního práva (šibenice, následně větrný mlýn) přímo volaly
po naučné stezce. Tato stezka nakonec opravdu vznikla. O její
vzhled se svými návrhy zasloužila mimo jiné zahradní architektka Jitka Dlouhá. Stezka má 14 zastavení a několik zajímavých doplňkových objektů (zvon, úl, kamenné bludiště ...).
V neposlední řadě došlo k již zmíněné rekonstrukci kaple 14
svatých pomocníků v nouzi (v roce 2010). Kaple byla znovuotevřena a vysvěcena plzeňským biskupem Mons. Františkem
Radkovským. Nesmím zapomenout ani na celkovou úpravu
vzhledu lesoparku, položení přírodních chodníků a umístění
nových laviček. Když bylo vše hotovo, proběhlo slavnostní otevření a pak už hurá do lesoparku.
Úpravy vedly k vzniku velmi pěkného místa, ovšem na můj
vkus zde zbylo málo lesa jako takového. Pro mě je největším
zklamáním, že tam nesmějí cyklisté. Toto rozhodnutí ale chápu,
chodníkům by to neprospělo. (Filip, 6.B)
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Jede jede mašinka
Naše třída (9. A) měla za úkol vytahat plot z trnek. Nejprve
jsme rozstříhali pletivo těsně u kůlů. Kůly jsme nechali ležet,
ale museli jsme zabezpečit hřebíky. Pletivo jsme smotávali do
„rolek“ a tahali ven na hromadu. Řeknu vám, protáhnout se
s rolí o průměru cca 20 cm úzkými mezerami mezi stromy není
nic lehkého, obzvláště pak, když nacouváte do trnky. Část plotu
byla už hodně prorostlá trnkou, takže dostat ten plot pryč bylo
obtížné. Z jedné strany bylo trnkové křoví, z druhé strany byl
les, takže moc místa tam nebylo. Jeden musel vlézt do trnek. To
se neobešlo bez zranění a pár kapek krve se objevilo. Vypadalo
to velmi beznadějně, ale my se nevzdali a nakonec jsme v bitvě
9. A vs. křoví vyhráli. (Vojta, 9. A)
Bezvadný nápad
Určitě si ještě vzpomenete, jak byla 23. 3. 2016 celá škola na
Martiňáku a plnila různé úkoly a vykonávala prospěšné práce.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
pokračování ze strany 16

Divadlo pro spolužáky
Myslím si, že tato akce byla velmi, velmi povedená. Nevím, jestli
to bylo i učitelem, s námi byla třídní, paní učitelka Štěpánka
Simbartlová, a aby nás uhlídala, tak si vzala posilu - paní učitelku Věru Hříšnou. Celý den probíhal takto.
Ráno jsme se sešli na starém mostě, kde měl pan ředitel úvodní slovo. Poté jsme se všichni odebrali na svoji zahajující práci, každá třída ji měla jinde. Do doby, než jsme dokončili svoji
práci, jsme nemohli jít dál, nemohli jsme plnit připravené úkoly. Víte, co to znamenalo? Nemohli jsme ani jíst☺. Když jsme
měli práci splněnou, mohli jsme se konečně vydat na zábavná
stanoviště, plnit úkoly a také jíst. Na stanovištích jsme dělali
hada, hráli hry jako Rybičky, rybičky, rybáři jedou. Ale byly tam
i cvičící úkoly, dělali jsme kliky atd. Ty cvičící úkoly nebyly tak
strašné. U každého stanoviště byly také hádanky, samozřejmě
jednoduché, a celý den byl vlastně bezva. Avšak konec byl nejlepší. Nevím ani, jestli škola nebo školní jídelna vymyslela hřeb
pracovního a zábavního dne, ale byla to bomba. Když jsme totiž
na Martiňáku skončili, celá škola se přesunula do školní jídelny, kde na nás čekal sladký desert. Určitě vás zajímá, co to bylo.
Byl to pohár s jahodami, čokoládou, čokoládovými trubičkami
a výborným jogurtem. Velká lahoda. Práci dělal každý jinou, ale
zábavu měl snad každý stejnou.
Všichni se mnou musí souhlasit, že tento den by nemusel být
jenom jednou do roka. Byl to prostě bezvadný nápad. Jenom
doufám, že škola vymyslí do konce školního roku ještě nějaké
pracovní dopoledne. (Filip, 9. A)

Jak šel čas aneb Doprava
před školou
Určitě víte, že senátoři z prvního stupně už téměř celý školní
rok usilují o bezpečnější dopravu v okolí naší školy.
Krátce po začátku školního roku jsme na pravidelném setkání senátorů z 1. stupně mluvili o nepřehledné a pro nás děti
nebezpečné situaci ráno před školou. Rozhodli jsme se problém
zmapovat.
První monitoring proběhl 11. 11. 2015, tehdy obousměrně
v bezprostřední blízkosti školy projelo 86 aut. 12. 11. jsme se ve
všech třídách ptali dětí, jak se dopravují do školy, a pokud autem, kde jejich rodiče zastavují. Požádali jsme je, aby se pokusily rodiče přemluvit k zastavení mimo nejvíce nebezpečný úsek.
13. 11. jsme monitoring opakovali, situace zůstala beze změny. 16. 12. jsme v předem vytipovaných třídách sehráli scénku
o sražení dítěte autem a následně důvod scénky vysvětlili. Hned
druhý den proběhl již třetí monitoring. Ale ani naše herecké
výkony situaci nezměnily. Naopak v bezprostřední blízkosti
školy projelo obousměrně dokonce 111 aut.
25. 1. 2016 proběhl v pořadí už čtvrtý monitoring tentokrát
s rozdáváním dopisu řidičům a dle pozorování senátorů byla
druhý den situace mírně lepší. Při pátém monitoringu 15. 2. také
s rozdáváním dopisů jsme měli nečekanou pomoc. Paní místostarostka Ing. Lenka Tomanová požádala strážníky městské policie
o dohled u školy. Dopravní situace byla rázem výrazně lepší.
6. 4. se pan ředitel a zástupkyně pro 1. stupeň zúčastnili části
jednání Bezpečnostní komise na Městském úřadě v Dobřanech.
Dopravní situace byla jedním z bodů jednání. Nyní MěÚ hledá
zodpovědného člověka, který by mimo jiné dohlížel na bezpečnost u školy. V jednání jsou i další návrhy, k nimž je zapotřebí součinnost s dopravním inspektorátem a policií – změna dopravního značení, příp. další stavebně technické úpravy
Školní ulice (např. zpomalovací práh či přechod pro chodce),
pravidelné nasazení hlídek městské policie i Policie ČR s možností pokutovat zvláště bezohledné řidiče a další. Pan starosta
nás opakovaně ujistil, že nejpozději se začátkem nového školního roku se některé z navržených kroků zrealizují a situace před
školou bude klidnější.
Doufáme tedy, že se nápady vedoucí ke zlepšení dopravy ráno
u naší školy uskuteční. Pak by naše téměř celoroční snaha měla
smysl a děti by před školou byly ve větším bezpečí.
Viktorie Sýkorová, 4. B
Mgr. Ivana Nazarovová, zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ

Čes ký ry b á řský sv az
místní organizace Dobřany
s podporou města Dobřany

pořádá v sobotu 4. června 2016 od 7.30 hod.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníku Dolní Kotynka pro děti do 15 let
 Zúčastnit se mohou všechny děti, které zvládnou samostatně ovládat rybářský prut,
děti nemusí mít rybářský lístek!
 Způsob lovu: chytá se na 1 prut, položená, plavaná, feeder
 Prezentace účastníků a losování míst 7.30 – 8.00 hod. (pozdní příchod možný)
 Začátek závodu v 8.00 hod., ukončení lovu v 10.30 hod.
 Vyhodnocení závodu v 11.00 hod.
 Startovné: zdarma
 Pro závodníky je připraveno občerstvení a hodnotné ceny, pro první tři poháry
 V případě horšího počasí se po dohodě závodníků může čas ukončení změnit
 Kontakt pro info: tel.: 604 334 827

U zvonu - rozhoupeme lidský zvon

Petrův zdar

Srdečně zve MO ČRS DOBŘANY
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Junák - česká skaut, středisko Zelený šíp Dobřany, z. s.

Skautské závody
16. dubna ve Dnešicích proběhlo okresní kolo Závodu vlčat
a světlušek. Z Dobřan jelo šest hlídek. Složení:
Ještěrky - Terka Pokorná, Štěpka Machová, Ivetka Korotvičková, Hanka Kučerová a Lenka Řezáčová
Lvice - Klárka Pokorná, Terka Vesecká, Adélka Vítková, Kájina Kulová a Ája Benediktová
Gepardi - Adél Valentová, Míša Bláhová, Kristýnka Vetluhinová a Žofka Smolová
Žabáci - Dáda Šampalík, Honza Šatra, Patrik Jamrich, Kuba
Štych a Dan Baudin
Kobry - Tomáš Brejcha, Vojta Brejcha, Kuba Šatra, Jára Holý,
Kryštof Holý a Kája Šampalík
Hnědovousi - Matouš Smola, Pepa Baloun, Ríša Albl a Petr
Řezáč
Družiny se utkaly se závodníky z Přeštic, Příchovic a Dnešic
ve znalostech první pomoci, vlasti a skautingu a dopravních
značek. Dále pak v manuální zručnosti, fyzické zdatnosti, logickém myšlení, pobytu v přírodě a kuchařských dovednostech.
V celkovém pořadí se Ještěrky umístily na sedmém, Lvice na
pátém a Gepardi na čtvrtém místě. Chlapecká hlídka Hnědovousi obsadila šesté, Žabáci čtvrté a Kobry druhé místo.
Všem děkujeme za účast a gratulujeme.
Do krajského kola, které proběhne v Horšovském Týně od 27.
- 29. 5. 2016, postoupila chlapecká hlídka Kobry. Budeme jim
fandit, ať se jim závod povede a umístí se co nejlépe.
Šíša
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Hasiči Dobřany – dětská soutěž
V letošním roce jsme tradičně uspořádali „Zimní soutěž“ pro
mladé hasiče. Letos to byl již 30. ročník a zúčastnilo se celkem 27
kolektivů mladých hasičů, což čítalo 81 soutěžících. Děti doprovázeli jejich vedoucí, takže naše hasičárna doslova „praskala ve
švech“. Přihlásily se kolektivy např. z Chotěšova, Dnešic, Oplota, Přeštic, Nepomuku, Chlumu, Želčan, Blovic a také z Rožmitálu pod Třemšínem. Za náš sbor soutěžilo 5 družstev /3 starší
a 2 mladší/. Soutěž byla vyhlášena pro kategorii starší, takže
hodnocení probíhalo podle pravidel pro tuto kategorii, ale mohla soutěžit i družstva mladší kategorie. Děti soutěžily ve vázání
uzlů, určování azimutu a topografických značek, zdravovědě,
určování technických prostředků, hasicích přístrojích a spojování hadic. Našim dětem se zadařilo. Ty starší získaly 1. místo
/Jan Šváb, Veronika Dvořáková, Andrejka Hošková/, 2. místo /František Šrámek, Ondra Kops, Kája Kuželová/, 8. místo
/ Filip Umner, Matěj Urbanec, Radovan Sup/. Ty mladší z 10
mladších družstev získaly 4. místo /Anička Urbancová, Anička
Umnerová, Kačka Supová/ a 6. místo /Vítek Gregor, Matyáš
Rada, Matěj Jírovec/ a to byl pro ně značný úspěch. V celkovém pořadí to znamenalo 17. a 21. místo. Na tuto soutěž nám
přispěli již tradiční sponzoři, jako např. Město Dobřany, HZS
Plzeňského kraje, Triumfa, Cukrárna U Broučků, Ekokom, za
což jim moc děkujeme.
Helena Dvořáková
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ˇ
5. 6. 2016 od 14 hodin v Dobřanech
Program
14:00 Pohádkový průvod
Průvod od areálu chovu koní A1/1 Jan Košťál Dobřany

směrem k jezdecké hale v Tyršově ulici.

14:30 Z pohádky do pohádky přehlídka koní
Program v jezdecké hale v Tyršově ulici Dobřany.
Drezurní představení koní na hudbu.

15:00 Narozeninová oslava
33. narozeniny valacha Divocha

15:15 Ukázka parkuru
15:30 Soutěže pro děti
Pořádá TJ-Slavoj, z. s. za podpory města Dobřany
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Na Martiňáku nejenom s včelaři
Hlavní pracovní náplň jarní brigády na Martiňáku se týkala úpravy místa, kde je v sezóně umístěna včelařská expozice. Kromě
úlu, do něhož lze bezpečně nahlédnout, jsou zde nově nainstalovány i naučné tabule ze života tohoto užitečného hmyzu. Autoři
expozice mysleli na vše, k dispozici jsou i ochranné „kukly“ k případné ochraně před včelami. My jsme ale 2. dubna nic z tohoto
ještě neviděli. Náš úkol spočíval v částečném odstranění náletových dřevin z bývalého vojenského volejbalového hřiště, kde se expozice nachází, a v zabetonování „nosiče“ úlu.
Pak nás včelaři pohostili – jak jinak na Martiňáku – než buřty k opékání (a sladkým dezertem). Druhou část dopoledne jsme
věnovali úpravě spodní cesty (pod hřebenovou trasou) – lopaty, hrábě, krumpáč (než jsme ho zlomili), sekyra a pila.
Věříme, že to byl za pěkného počasí užitečně strávený čas pro děti i dospělé, kterých jsme v jeden čas napočítali až 28.
Na připravené místo pak zavítali či zavítají všichni prvňáčkové naší školy a pan Plášil a pan Krákora jim předají mnoho zajímavého o včelách, lese a Martiňáku. A domů si každý odnese skleničku medu (jaká to konkurence různým sladkostem!).
Za skupinu pro trvale udržitelný rozvoj Martiňáku (STURM)
Jaroslav Šedivý

Za Šlovičák krásnější...
Příroda Šlovického vrchu přes zimu odpočívala. Ne tak lidé,
kteří se o ni starají. Skauti, geocacheři, ofroaďáci kolem Jardy
Cibulky, HEC klub a další nadšenci, ti všichni se účastnili řady
brigád, které měly jeden hlavní a společný cíl – úklid.
Na území bývalého vojenského cvičiště a v jeho nejbližším
okolí se za léta divokého (ne)užívání nahromadilo obrovské
množství rozličného nepořádku. A nebyly to jen pozůstatky
vojenských a offroadových aktivit. Černých skládek zde byly
desítky. Do dnešního dne se ze Šlovického vrchu odvezlo přes
20 tun odpadu!
Úklidové práce byly částečně podpořeny z projektu POPFK
(Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny), který pokryl
i náklady na odstranění zbytků vojenských železobetonů těžkou
technikou (zajistila firma O&Z Trading). O odvoz většiny nasbíraného odpadu se zdarma postarala firma Druso, zbytek zvládly
Technické služby města Dobřany.
Offroaďáci a foucrossař Tomáš Brožík zvládli kromě úklidu
vyřezat spoustu náletových křovin a zvětšit tak plochu otevře-
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ných stanovišť potřebných pro zdejší cennou flóru a faunu.
O následné štěpkování se laskavě postaral pan Antonín Kirpal
se svou frézou a také tým hajného Milana Loukoty.
V hromadách štěpky se už ve velkém zabydleli slepýši, ve starých i nově vybagrovaných tůních se objevily kuňky žlutobřiché.
Kvetou špendlíky, trnky a třešně, ptáci se předhánějí ve zpěvu.
Všichni si užívají novou sezónu v Evropsky významné lokalitě
Dobřany, která byla na území bývalého cvičiště na Šlovickém
vrchu před nedávnem oficiálně vyhlášena.
Pokud tam vyrazíte na procházku, vezměte do kapsy igelitku
a sbírejte všechno, co do přírody nepatří. I po všech těch brigádách se tam toho najde pořád dost.
Díky všem zúčastněným pracantům i firmám za ochotu
a odvedenou práci!
Ondra Peksa
Na našem facebooku najdete fotky z brigád i dalších akcí:
https://www.facebook.com/Slovicak
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Provozní doba a ceny vstupného
v areálu přírodního koupacího
BIOTOPU KOTYNKA
Provozní doba:
květen, červen:		
červenec a srpen:
září:			

pondělí – neděle
pondělí – neděle
pondělí – neděle

10:00 – 20:00
9:00 – 21:00
10:00 – 18:00

Vstupné:
květen - vstup do areálu zdarma
červen a září:
Základní celodenní vstupné pondělí až pátek

40,-Kč

Základní celodenní vstupné sobota a neděle

50,-Kč

Snížené základní vstupné po 16:00 hodině

30,-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:

Akce je finančně podpořena z dotačního titulu Plzeňského kraje „Dotace OKHE pro nestátní
neziskové organizace 2016 – výzva 1.“.

Základní celodenní vstupné pondělí až pátek

50,-Kč

Základní celodenní vstupné sobota a neděle

60,-Kč

Snížené základní vstupné po 16:00 hodině

30,-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 celosezónní*

a techniků
Pojď se seznámit s technikami animace!
Letní animační soustředění tu bylo loni a letos je tu zas! Opět si můžeš
vyzkoušet pod vedením zkušených lektorů tvorbu krátkých animovaných
filmů, prožít báječný týden plný zábavy, her a informací. Nově kromě tématu
historie i téma techniky a rozšíření na dvě místa – dva týdenní kurzy!
Pro koho: děti ve věku 8 (výjimečně 6) až 15 let z území obcí MAS
Radbuza, z.s.
Forma: denně od 8 do 16 hodin
Kdy a kde:
1. termín: 1. - 5. srpna 2016 ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany
2. termín: 22. – 26. srpna 2016 Základní škola, Město Touškov
Kapacita: maximálně 20 dětí na každý týden
Cena: 1000 Kč (zahrnuje poutavý program včetně exkurze, pojištění, oběd a
pitný režim)

1000,-Kč

Pozn.: Permanentky mohou být libovolně přenosné
* U celosezónní permanentky je součástí celkem 100 jednorázových vstupů na koupaliště.
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)
  
Areál přírodního koupacího biotopu Kotynka je otevřen od května a bude poskytovat služby, na které jste z minulých sezon
zvyklí – půjčovna slunečníků, sportovního náčiní, miniknihovnička pro zpříjemnění dlouhé chvíle… Koupací sezona bude
zahájena Dnem dětí 29. května 2016.
Permanentky je možné zakoupit přímo na pokladně biotopu.

Přihláška: (vyplňte hůlkovým písmem, pro každé dítě použijte samostatnou přihlášku)
Přihlašuji své dítě na kurz*:
1.-5.8. Dobřany
22.-26.8. Město Touškov
(* zaškrtněte jednu volbu)

Ústřižek přihlášky zašlete poštou na adresu MAS Radbuza, z.s., Sokolská 566, 333 01 Stod, nebo
naskenujte a pošlete emailem na info@mas-radbuza.cz nejpozději do 30.6.2016. Následně obdržíte
informaci o akceptaci přihlášky a platební pokyny.

Co může dítě v sobě nosit
až do dospělosti...
Jedna nedávná událost a také slova známého, kterému jsem
připomněla jeho zážitek z dětství, který si v sobě nese až do dnešních dnů, mě podnítila k tomu, abych napsala toto zamyšlení.
Když se nám jako dětem stane nějaká křivda, bezděky ji
v sobě nosíme, aniž bychom o tom věděli, až do dospělosti.
Někdy náhoda nebo někdo jiný nám připomene, na co už jsme
zapomněli a co nás kdysi hodně bolelo a trápilo….
Snažme se proto jako rodiče chovat ke svým dětem, učitelé ke
svým žákům a vůbec lidé, kteří mají co do činění s dětmi, tak,
abychom před nimi a sami před sebou měli čisté svědomí, že
jsme nikomu neublížili.
Olga Malánová

Cyklistická vyjížďka
Dne 21. 5. se uskuteční letošní první cyklistická vyjížďka.
Název je stejný jako v minulých letech - Za krásami Dobřan
a okolí. Pojedeme na Křižák, kde navštívíme rozhlednu. Zpět
pak přes Losinou, Mantavu a Vstiš, odtud pak okolo Radbuzy
do Dobřan. Sraz je v 9.00 hod. na náměstí u kašny. Těšíme
se na Vaši účast. Trasa je vhodná i pro méně zdatné cyklisty
a děti.
Josef Hájek a Josef Polívka
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Květen patří mezi nejkrásnější měsíce v roce, a proto také touto dobou bývají
zahrádky nejhezčí.
Teprve
když
rozkvetou
šeříky, začíná to pravé jaro.
Právem je řadíme mezi nejkrásnější okrasné dřeviny.
Příjemná vůně šeříkových květů ve váze či krása rozkvetlých
keřů na zahradě nás rok co
rok znovu okouzlí. Nemusíme
ale obdivovat pouze klasické
šeříkové keře, můžeme je také tvarovat do stromových forem
nebo je pěstovat jako přenosné rostliny v nádobách. Nejvhodnější období pro výsadbu kontejnerovaných šeříků je od konce
června do konce září – to již nové výhony ukončují růst a vyzrávají. Příliš dlouhé výhony před výsadbou zakrátíme asi o třetinu. A pozor, šeříky jsou velice náročné na zálivku! Zároveň však
šeříky nesnášejí přemokření, proto je třeba sázet keře do výživného a dobře propustného substrátu /např. směs kompostové
zeminy a říčního písku v poměru 1:1/. Lidé si často myslí, že
šeříky snesou i nešetrné odlamování kvetoucích větviček a že
čím více keře otrhají, tím více se v příštím roce rozvětví a více
pokvetou. Takový postup však vede pouze k poškození rostlin
a omezení tvorby květů v dalších letech. Pokud si chcete donést
kvalitní květy šeříků, které ve váze vydrží co nejdéle svěží, nikdy
je neulamujte, ale opatrně odstřihněte ostrými nůžkami. Zároveň nevystříhávejte více než třetinu z celkového počtu květenství
na keři. A jak postupovat poté, co šeříky odkvetou? Je nutné
odstřihnout odkvetlá květenství dříve, než se na nich začnou tvořit semena. Pokud odkvetlé výhony nevystříháte nebo to uděláte
až po vytvoření semen, nové boční větve, vyrůstající z odkvetlého
výhonu, budou pouze vegetační a v příštím roce nevykvetou.
Tento měsíc všechno v přírodě velmi intenzivně roste a kvete,
zvláště po májovém dešti. Zahrady nám zdobí rozkvetlé jabloně,
květy tavolníku, azalek, plaménků, pivoněk a srdcovek, jejichž
krása je častou ozdobou venkovských zahrádek. Po odkvětu
seřežeme dřevité pivoňky, výhony zkrátíme o tři očka. Pokud
jsme si předpěstované rostliny již pořídili, pak s těmi choulostivějšími – jako jsou mečíky, jiřinky, begónie, dosny /neboli
kany/ počkáme s výsadbou na venkovní stanoviště až po tzv.
„zmrzlých“. Na venkovní záhony lze rovněž sázet předpěstované
nebo nakoupené skalničky a letničky, do okenních truhlíků či
nádob na balkonech pak pestrý sortiment nádobových letních
květin. Při výsadbách do nádob je potřeba zvolit kvalitní substrát – vzdušný, propustný, ale zároveň dostatečně vododržný.
Proti přemokření je vhodné na dno nádob nasypat jako drenáž
drobné kamínky nebo keramzit. Je ideální doba na řez tvarovaných živých plotů, zvláště těch, které kvetou brzo zjara a jsou
již po odkvětu. Pravidelně sekáme trávník, který bychom nikdy
neměli nechat vykvést. Také ho hnojíme, nejlépe před deštěm.
Konec května /až zhruba polovina června/ je vhodným obdobím pro výsev dvouletek, jako jsou náprstníky, macešky nebo
okrasné sedmikrásky. U odkvetlých cibulovin /narcisy, tulipány/ je doporučeno odstraňovat odkvetlé květy. Aplikujeme
chemické postřiky na růže - zejména proti houbovým chorobám a mšicím. Záhony jahodníku udržujeme v bezplevelném
stavu. Jahodník nekypříme, ale jen rukou vytrháváme plevel
a zavlažujeme. Jahodník má velmi mělký kořenový systém
a snadno se poškodí. Čím dříve začneme vysévat zeleninu, tím
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více sklizní můžeme mít. Pokud jsme tak neučinili již v dubnu,
vyséváme ředkvičky, pažitku, klasický a cukrový hrách, kopr,
vysazujeme předpěstované polorané kedlubny, hlávkové zelí,
letní kapustu a letní salát. Sadbu necháme zakořenit a začneme
s okopáváním a přihnojováním slabými dávkami tekutých hnojiv /kristalon apod/. Po uplynutí nebezpečí ranních mrazíků
vysazujeme sadbu rajčat, paprik, celeru, okurek, tykví a cuket.
Rajčata vysazujeme šikmo tak, že ještě 10 – 15 cm lodyhy zahrneme zeminou. Na této části rostlina vytvoří další kořenový systém, který později umožní lepší příjem živin a vody. Pro sazenice
vyhloubíme jamku 15 – 20 cm hlubokou, na dno nasypeme kvalitní kompost a pro tyčkové odrůdy zatlučeme tyčku nebo spirálovou opěru vysokou 180 cm. Na dno jamky můžeme pohodit
granulovaný hnůj, který výborně poslouží jako startovací dávka
živin pro mladé rostliny. Po zahrnutí zeminou rostliny opatrně
přihneme k opěrnému kolíku - tyčce - a vyvážeme je. Po výsadbě
důkladně zavlažíme.
Na všech rostlinách na zahrádce se objeví množství různých
škůdců a škodlivých houbových chorob. Proto postřiky v průběhu května a června často rozhodují o úspěšném výsledku
celoroční práce. Proti obalečům jabloňovým aplikujeme postřik
šetrným přípravkem Spin Tor. Proti mšicím lze použít postřik
Calypso 480sc, Pirimor 50 WG, případně Neudosan nebo Ekol,
a to i opakovaně po týdnu nebo dalších dnech.
Všechny druhy zeleniny a jahod budou po letošní mírné zimě
ohroženy plži, zejména plzákem španělským. K jejich hubení na
zahrádce je vhodné použít přípravky Ferramol nebo Slimex.
Úkolů a práce je v tomto měsíci více než dost, ale děti rozhodně nezapomenou, že druhou neděli v květnu se slaví DEN
MATEK, jehož symbolem vždy býval květ jabloně. Neseženete-li
rozkvetlou větvičku jabloně, jistě potěšíte své maminky a babičky krásnou kytičkou.
Mnoho radosti z úspěšné práce a květů v máji na zahrádce
s přáním slunečného počasí a mnoha pozdravy
Český zahrádkářský svaz.

Zahrádkáři a turisté brigádničili
Ve čtvrtek 21. 4. se konala od 16 hodin brigáda na úklid klubovny i okolí v býv. kasárnách, dále se pracovalo na „kruháči“
v Přeštické ulici a v parku u Dolní Kotynky. Sešlo se mnoho
zahrádkářů i turistů a za krásného slunečného počasí práce šla
od ruky a vše se podařilo zvládnout. Děkujeme všem účastníkům brigády za příkladnou práci.
Český zahrádkářský svaz

SPORT

Šneci na vrcholu sezóny
Realizační tým TJ Snack Dobřany:
Trenéři: Václav Šlehofer (extraliga SD+1 NHBL
muži), Jan Matoušek (extraliga SD+1.NHBL
muži), Petr Úbl (starší žáci+přípravka), Jan
Marek (trenér brankářů)
Všechny naše kategorie nyní válčí v republikových soutěžích
v tzv. finální fázi.
Muži a dorost hrají play off v 1.NHBL, resp. v extralize, přičemž
mužský tým je již ve čtvrtfinále a dorost aktuálně v semifinále (k
26. 4.). Starší žáci se probojovali na mistrovství ČR, které letos
uspořádá Příbram. Šneci tak i v tomto roce neporuší tradici za
posledních „pár“ sezón a na nejprestižnějším žákovském podniku nebudou chybět. Ze zkl. skupiny postupují spolu s Blatnou,
když za sebou nechali zvučnější týmy či města, mj. České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice. Vzhledem k rozehraným
finálním fázím soutěže, kam se šnečí kategorie v celorepublikové konkurenci opět probojovaly, přineseme obsáhlejší informace o dobřanském hokejbale v příštím vydání DL.
Tréninky žáků a nejmladších Šnečků jsou každé úterý a čtvrtek od 16.15 h., máš-li chuť sportovat v bezva partě a prostředí, neváhej!!! Zejména ročníky 2005-6-7 rádi uvítáme. Muži

a dorost se připravují pondělky, středy a pátky. Čtvrtky využívá
B-tým mužů. Tady platí srazy na 17.30 h. Více informací – nábory, zápasy atd. najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz.
  
Václav Šlehofer – TJ Snack Dobřany

Vítězný zápas v derby doma s Plzní.

Jarní turnaj Tenisové akademie Dobřany
Na přelomu března a dubna letošního roku byl zahájen jarní
kurz Tenisové akademie Dobřany. Více jak stovka dětí se tu už
čtvrtým rokem učí tenisové hře a několik z nich bude naši tenisovou akademii reprezentovat i ve družstevním utkání v květnu
a v červnu. V letošní sezóně sestavujeme tři tenisová družstva,
a to v minitenisu (4-7 let), babytenisu (8-9 let) a mladším žactvu (10-12 let). Pro srovnání výchozí výkonnosti byl na počátku
jarního kurzu tradičně uspořádán turnaj, ve kterém si děti ověřily svou schopnost obstát v soutěži, což je současně motivuje
k vyššímu tréninkovému úsilí v průběhu kurzu.
Letošní tenisová soutěž proběhla ve dnech 16. a 17. dubna.
Děti byly rozděleny do tří věkových kategorií. Jak dobrá nálada, tak i sportovní a soutěživý duch patřily k atmosféře turnaje u dětí i rodičů. Bylo skvělé u dětí pozorovat zlepšení nejen
v samotné hře, ale i v soutěživém nasazení. S mladými účastníky turnaje se můžete seznámit na našich fotografiích.
V kategorii dětí v minitenisu do 7 let (dne 16. 4.) byla soutěž

uspořádána formou skupiny sedmi dětí, tzn., že hrály všechny
děti proti všem. První místo ve skupině vybojoval Adam Bláha,
druhý se umístil Štěpán Fejka a bronzové místo patřilo Nikolce Suché z Vejprnic.
V kategorii dětí v babytenisu do 9 let (dne 16. 4.) si odnesl
vítězství Tomáš Brož, na stříbrný stupínek vystoupil Matěj Fejka, třetí místo vybojoval Vojtěch Hošťálek.
V kategorii žactva (dne 17. 4.) byla soutěž uspořádána nejdříve dvěma skupinami po pěti účastnících. Z každé skupiny
postoupili čtyři účastníci s nejvyšším počtem bodů v odehraných zápasech do finálního pavouka, kde hráči hráli mezi sebou
vyřazovacím způsobem. Na zlatý stupeň vítězů dosáhl Daniel
Noska, stříbrný byl Marek Bezděk a bronzový Robert Kott.
Férové zápolení spravedlivě rozhodovali trenérka a organizátorka turnaje Pavlína Šmatová se svým kolegou trenérem Radkem Šmuclerem.
Pavlína Šmatová
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Mladí badmintonisté se opět sešli
na turnaji v Dobřanech

V sobotu 2. 4. 2016 ve Sportovní hale města Dobřany uspořádal oddíl badmintonu TJ Dobřany nesoutěžní turnaj pro začínající děti a mládež pod názvem „Dobřanský turnaj“. Tentokrát se
hrály zápasy jak ve čtyřhře, tak ve dvouhře a herní systém byl
vyřazovací, takže si začínající hráči a hráčky vyzkoušeli soutěžní
turnajový systém, ale zde byl na 2 porážky, aby si i prohrávající
zahráli více zápasů a malé finále o útěchu. Zase se hrálo podle
„dobřanských“ pravidel, kdy proti sobě hráli smíchaně chlapci i děvčata. Rozdělení bylo do 2 skupin podle věku a hráčské
vyspělosti. Turnaj byl nesoutěžní, otevřený, takže se jej mohli
zúčastnit i nečleni z řad dobřanských zájemců.
Účast zpestřili začínající badmintonisté z Keramiky Chlumčany, Badmintonového klubu Vlaštovka Plzeň, TJ Sokol Doubravka a tentokrát i začínající „Rakeťáci“ z TJ Sokol Město-Touškov.
Turnaje se zúčastnilo 35 hráčů.
Z Dobřanských se zápolení o diplomy a ceny zúčastnili z mladších do 12 let Natálie Andrýsová, David Fonhauser, Jan Mašát,
Julie Nesvedová, Filip Rataj a Klára Sedláčková, ve skupině nad
12 let pak Karolína Bešková, Tereza Černá, Ondra Denk, Nikola
Kastnerová, Martina Krejzová, Adam Němec, Petr Špís a Dalibor
Žůrek.

Konec kuželkářských soutěží
v ročníku 2015-2016
Pro kuželkářský oddíl při TJ Dobřany skončil letošní ročník
kuželkářských soutěží družstev úspěšně. Družstvo „A“, které
hraje krajský přebor ve složení Pavel Sloup, Petr Kučera, Vojtěch Kořan, Josef Dvořák, Jiří Baloun a Otto Sloup, skončilo na
3. místě ze 12 družstev. Ještě dvě kola před koncem bojovalo
o první místo, ale bez úspěchu. Družstvo „B“ v okresním přeboru hrálo suverénně na 1. místě ve stylu start-cíl a svoji soutěž
vyhrálo s náskokem 4 bodů. Pořadí družstev je zobrazeno v přiložených tabulkách. V družstvu je osm hrajících členů: Luboš
Špís, Jan Ebelender, Michal Lohr, Marek Smetana, Václav Šesták, Karel Sviták, Koloman Lázok a Karel Löfler.
V soutěži jednotlivců, kterou pořádá městský kuželkářský
svaz, se již tak nedařilo. V kategorii mužů nepostoupil do krajského kola nikdo a v kategorii seniorů postoupili dva hráči, kteří na další postup nedosáhli.
Titul přeborníka oddílu na letošní rok získal Vojtěch Kořan
výkonem 855 poražených kuželek na 200 hodů sdružených.
Po sezoně nás čeká několik brigád na údržbu naší základny. Jedná se o vymalování některých místností, natření okapů
a některých drobností, například o výměnu poškozené krytiny
apod. Toto se musí udělat brzy, aby se dalo trénovat na novou
sezonu včas. Doufáme, že rozšíříme členskou základnu po náboru, který probíhal celé letošní jaro.
S pozdravem „hodu zdar“
Otto Sloup, předseda kuželkářského oddílu
Družstvo „A“
1. TJ Havlovice A

22 17

2

3

120:56

2. Újezd sv. Kříže

22 15

1

6

112:64

2738 36
2727 31

3. TJ Dobřany

22 15

1

6 105:71

2722 31

4. Sokol Plzeň V

22 12

3

7

97:79

2669 27

5. Baník Stříbro C

22 13

0

9

101:75

2689 26

6. Škoda Plzeň B

22 11

0 11

97:79

2662 22

7. TJ Havlovice B

22 10

0 12

84:92

2641 20

8. TJ Sokol Díly

22 10

0 12

84:92

2586 20

9. Kuželky Holýšov B

22

7

1 14

71:105

2619 15

10. TJ Sokol Pec p. Čerch.

22

7

1 14

65:111

2571 15

11. Slavoj Plzeň B

22

5

2 15

64:112

2600 12

12. TJ Havlovice C

22

4

1 17

57:119

2585

9

Družstvo „B“
1. TJ Dobřany B

Účastníci si mohli mezi zápasy vybrat také některou z doprovodných her a soutěží. Turnaj byl pro mladé 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
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24 19

0

5

340:236

2807 38

2. Sokol Plzeň V B

24 16

2

6 307,5:268,5 2788 34

3. TJ Baník Stříbro D

24 17

0

7 317,5:258,5 2806 34

4. TJ Přeštice A

24 16

1

7 322,5:253,5 2730 33

5. SKK Rokycany D

24 15

0

9

306:270

2790 30

6. SK Škoda VS Plzeň D

24 13

2

9

300:276

2775 28

7. TJ Baník Stříbro E

24 11

2 11

296:280

2763 24

8. TJ Přeštice B

24 12

0 12 285,5:290,5 2728 24

9. Sokol Plzeň V C

24 10

1 13

252:324

2663 21

10. SK Škoda VS Plzeň C

24

8

2 14

277:299

2746 18

11. SKK Dobřany

24

7

1 16

258:318

2636 15

12. TJ Slavoj Plzeň C

24

2

3 19

243:333

2636

7

13. CB Dobřany B

24

2

2 20

239:337

2700

6
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Dobřanská trojka
V sobotu 16. dubna se na
pétanquových hřištích ve
sportovním areálu Džungle
konal II. ročník Dobřanské
trojky, pétanquového turnaje trojic. Turnaj byl určen
spolkům, i těm nezapsaným.
A tak dorazili zástupci Bowle
09 Klatovy, Mladí pro Dobřany, dobřanští myslivci, rybáři
a zahrádkáři. Svá družstva
postavily i restaurace Beseda a Cinema bowling. Také
několik přátel a známých
utvořilo další družstva, jako
3 grácie, 3K a Překvapení.
Družstva byla rozlosována do
dvou skupin po 5 a hrálo se
každý s každým s tím, že do
finálové skupiny postupují první dvě družstva z každé
skupiny. Ostatní pak budou
hrát tzv. malý turnaj útěchy
vyřazovacím způsobem K.O.
První A skupina měla jasného
favorita v družstvu 3K, které
tvořili pánové Khás, Kopejsko a posila z Prahy Kraus.
Ti zvládli svou roli favoritů
na jedničku a nedali ostatním šanci. O druhé postupové místo se strhl dramatický
boj. Na konci bojů ve skupině

měla tři družstva stejný počet
vítězství. Družstva 3 Grácie
–Felzmannová, Korandová a
Štulcová, Bowle 09 – Hůrka,
Novotný a Salva a Old Zahrád-

sila alespoň jednou hořkost
porážky. Tři vítězství zajistila
družstvům Rybářů – Harant,
Kripner, Rieckel a Cinemy
– Eichler, Fišer sen., Fišer

káři –Duban, Jirsa a Kubová
měla stejně bodů i ze vzájemných zápasů, a tak o postupujícím rozhodlo až skóre.
To měli nejlepší zahrádkáři.
Družstvo s názvem Překvapení – Pošar, Souhrada a Toman
bohužel nepřekvapilo. Skupina B byla také vyrovnaná. Všechna družstva oku-

jun. postup do finálové skupiny. Trochu více se čekalo od
myslivců ve složení 3 generací Hájků, jejichž rány, patrně
z tréninku, se ozývaly po Dobřanech celý předchozí týden.
Své ambice měla i Beseda,
ovšem kanár od rybářů zhatil
vše. Mladí pro Dobřany postavili tentokráte čistě dámské

družstvo ve složení Tomanová,
Sobotková a Štychová. Patrně
to ale byla taktická chyba. Na
dámách bylo až příliš vidět,
jak se jim hlavou honí myšlenky, co budou dnes vařit. Po
krátkém občerstvení se začal
hrát malý turnaj systémem
K.O. Tady svou roli sehrála
zkušenost protřelých harcovníků z Klatov, kteří v posledním zápase porazili 3 Grácie
a získali tak prvenství v tomto
turnaji útěchy. Finálová skupina měla dva velké favority, vítěze skupin. Rybáři se
rozehráli k velkému výkonu
a vyhráli všechny zápasy.
Zaslouženě proto v turnaji zvítězili. Druhé místo vybojovali
3K. V přímém souboji o třetí
místo deklasovali Zahrádkáři
družstvo Cinemy 13:1. Počasí
odpovídalo tomu aprílovému,
chvilku slunečno a trochu
toho deštíku, ale nikomu to
nevadilo.
Další akcí Pétanque clubu
bude Junior cup, dětský turnaj dvojic, podporovaný GDT
města Dobřany, v sobotu
25. června.
Zdeněk Duban

Velká cenu města Dobřany v dual slalomu a fourcrossu
na Šlovickém vrchu
TJ Dobřany - oddíl fourcrosu pořádá o víkendu 21. 5.
a 22. 5. Velkou cenu města Dobřany v dual slalomu
a fourcrossu na Šlovickém
vrchu. Jedná se o první závody šestidílného seriálu, a navíc
je nedělní závod ve fourcrossu
vypsán jako nominační na
Mistrovství světa. Tímto je tedy
zaručena účast české elity, která se uchází o místo v reprezentaci. Závodit se bude ve
dvou kategoriích, a to Expert
a Open. Sobotní program je
navíc obohacen o závod dětí
na pumtracku. Pro přiblížení,
pumptrack je ovál na rovině,
který obsahuje plynulé boule
a klopené zatáčky, jež jezdec
projíždí v co největší rychlosti. Zkušení jezdci jej projíždí

Velká cena Dobřan
so: Dual Cup 1, ne: 4X Cup 1

21.5.-22.5.

PILA OSEČANY

trénink/prezentace
9:00 - 12:00
start kvalifikace
12:30
start závodu
14:00

Šlovický vrch
GPS:49°39'48.2"N 13°19'00.2"E

Dětský závod na
pumtrack od 13:00

Afterp
sobota a r t y
k o n c evečer
rty
vs
facebook.com/dualcup tup zdarma

bez šlapání a pouze „pumpují“
svým tělem. Pumptrack je velmi vhodný pro zlepšení jízdních dovedností dětí. Závod
bude vypsán v několika kate-

goriích dle věku dětí od 6 do
15 let na jakémkoliv kole. Pro
úplně nejmenší děti (ve věku 26 let) bude připraven závod ve
slalomu po rovině na odrážed-

lech atd... Každý závodník do
15 let bude obdarován cenou.
Oddíl však myslí i na dospělé
a právě pro ně je přichystán
večerní koncert kapely Zavřít
a dalších kapel a DJ´s. V místě závodu bude občerstvení
tak jako v předešlých letech.
Vstup je zdarma a akce je
podpořena Grantovým dotačním titulem města Dobřany.
Víkend na Šlovičáku bude
nabitý akcí a souboji loket na
loket. Přijďte se podívat na
atraktivní podívanou a podpořit domácí jezdce, kteří budou
bojovat i s mistrem světa!
Srdečně Vás zve team
fourcrossu!
Tomáš Brožík
Více info: brozik.t@seznam.cz
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Turisté vás zvou
7. května
ZE ZDIC DO HUDLIC A NÁVŠTĚVA
KERAMICKÉHO VELETRHU V BEROUNĚ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,07 hod./ do Zdic. Půjdeme přes Černín
na Vraní skálu a do Hudlic. Délka vycházky
13 km. Odjezd: BUS z Hudlic - dolní zast. ve 13,55 hod. do
Berouna na veletrh. Domů pojedeme v 16,05 hod. Vedoucí
Luboš Kučera.
10. května
CHUDENICE – AMERICKÁ ZAHRADA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Klatov. Půjdeme přes
Dupandu, Drslavice, Věckovice do osady Poleň. Za osadou na
křižovatce silnic přejdeme na cyklotrasu č. 305, dojdeme do osady Lučice, odbočíme na cyklostezku 2042, která nás zavede na
rozhlednu Bolfánek a do Americké zahrady. Zpět: Bus v 13,25,
14,20, nebo v 16,10 hod. Délka vycházky 15 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
14. května
ROKYCANSKÉ POCHODY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,14 hod.
os.) do Rokycan. Akci pořádá KČT odbor Rokycany na trasách
10–35 km. Start: Rokycany, Jiráskova 214 od 7,00 hod., cíl do
17,30 hod. Vlaky zpět v 13,14, 15,14 hod. os. Vedoucí Karel
Bohmann.
17.–18. května
BECHYNĚ – TÝN NAD VLTAVOU
Odjedeme z Dobřan vlakem dne 17. května. v 5,28 (z Plzně
v 6,02) do Bechyně. Ubytování, prohlídka města a okolí.
DRUHÝ DEN. Vyjdeme z Bechyně Židovou strouhou do Týna
nad Vltavou, prohlídka města a okolí.
Odjezd zpět do Dobřan ve 14,45 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
21. května
KLATOVSKÝ KARAFIÁT
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Klatov. Akci pořádá
KČT odbor Klatovy. Start v Sokolovně od 7,30 hod., cíl: Klatovská Hůrka do 17,00 hod. Půjdeme 14 km z Janovic. Vlaky zpět
v 14,46, 16,06 hod. Vedoucí Sváťa Leitl.
24. května
ÚDOLÍM ÚTERSKÉHO POTOKA
Odjedeme z Dobřan v 8,41 hod. do Strahova. Povede nás červená tz. na zříceninu hradu Gutštejn, do osady Šipín /bunkr,
kostel, kostelík/ a k Dudákovskému mlýnu. Půjdeme údolím
Úterského potoka ke Starému mlýnu, projdeme pod Potínem
na Novou Ves a do Starých Lázní. Zajdeme do Konstantinových
Lázní, kde se můžeme i vykoupat. Vezměte s sebou plavky. Délka vycházky 15 km. Odjedeme v 15,40 hod. Vedoucí Jindra
Šmatlák.
28. května
DO STAŇKOVA ZA FRANTOU FIALOU			
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,10 hod.)
do Kořenov. Půjdeme do obce Kořenovy, Puclice, kde odbočíme
na polní cestu, která nás dovede k rybníku. Lesem Strachotín
dojdeme k památníčku a do Staňkova na vlak. Délka vycházky
12 km. Odjezd v 14,00, 15,58 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
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31. května
Z HOŘOVIC NA HRAD VALDEK A DO KOMÁROVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. (z Plzně v 7,07hod.) do
Hořovic. Půjdeme do horní části města. Zde odbočíme na cestu
na Podluhy, která nás dovede na zříceninu hradu Valdek a do
Komárova, kde se naskýtá vidět překrásnou sbírku umělecké
i užitné litiny. Délka vycházky 15 km. Stoupání 229, klesání
256 m. Bus v 14,26 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
4. června
ŠUMAVA – ZE ŠPIČÁKU NA ŠMAUZY, MÚSTEK A BRČÁLNÍK
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 na Špičák. Půjdeme po červené tz. k Tomandlovu křížku na Šmauzy a k Obrázku. Přejdeme na cyklostezku 093 a po 1 km na lesní cestu, která nás
dovede na Můstek a Brčálník. Délka vycházky 16 km. Stoupání
558, klesání 585 m. Vlak jede v 15,05 nebo v 17,53 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
7. června
ZE ŽIHLE NA RABŠTEJN A ZPĚT
Odjezd z Dobřan vlakem v 5,28 hod.(z Plzně v 6,05 hod.) do Žihle.
Půjdeme po modré tz. do Rabštejna. Zpět se vydáme k Černému
rybníku, do Uhlířských Janovic a přes Viklan, Dědka a Bábu
do Žihle na vlak. Délka vycházky 16 km. Stoupání 344, klesání
346 m. Odjezd vlakem v 15,09 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
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

INZERCE

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka
poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí
některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek
a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže
situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří
se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu
a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční
podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na www.linka-pomoci.cz.

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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Applycon se představuje
Už je to více než 8 měsíců,
kdy se naše firma přestěhovala z Plzně do Dobřan, do
Sokolovské 1008, do jedné
z budov bývalých kasáren.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města Dobřany
a panu starostovi za korektní
jednání a za jeho snahu, aby
se naše firma právě v Dobřanech „usadila“. Po těch několika měsících musím říci, že
naše volba byla určitě správná
a na nové místo jsme si rychle
zvykli. Co se týká naší společnosti, velmi stručně řečeno,
jsme ryze českou technologickou firmou, vlastněnou
dvěma fyzickými osobami.
Firmou, která dělá aplikovaný vývoj a jeho výsledky se
snaží přenášet do své vlastní
výroby. Firmou, která velmi
úzce spolupracuje s několika českými a zahraničními
univerzitami a výzkumnými
organizacemi. Firmou, kde se
rozhodně nenudíme.
„Vítejte ve světě
nositelné elektroniky
a inteligentních textilií“
Právě tento obor se stal
v roce 2005, kdy jsme zakládali Applycon, naší vizí do
budoucna. Ano, právě v tomto
oboru jsme se chtěli profilovat a odlišit se od těch ostatních. V té době to bylo trochu
science-fiction, ale v posledních letech se ukazuje, že to
byla dobrá volba. Po letech
hledání obsahu a propagace
tohoto nového oboru nemáme problém se zájmem o naše
služby jak v technologicky
vyspělých zemích západní
Evropy, tak i v České republice. Zde je třeba zdůraznit spolupráci se dvěma technickými
univerzitami, a to s Technickou univerzitou v Liberci
a se Západočeskou univerzitou v Plzni. S univerzitami
spolupracujeme na vývoji
a budoucí industrializaci velmi sofistikovaných oděvních
výrobků. Myslím si, že jsme
se stali jakýmsi pomyslným
mostem mezi akademickou
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sférou a technologicky zaměřenými českými a zahraničními firmami.
Do portfolia našich výrobků a služeb pro výše uvedený obor patří například:
nová generace inteligentního
ochranného oděvu pro hasiče, blikající bunda pro cyklisty, vyhřívané oděvy, vyhřívané rukavice a ponožky a další
zajímavé výrobky a inovativní
technologie.
„Chceme dělat věci jinak“
Jedním z našich nejúspěšnějších projektů se stal
projekt a následná realizace
vyhřívání lavic v Katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě na konci roku
2014. Tuto zakázku jsme přijali s velkou pokorou a odpovědností vzhledem k velkému
významu naší úchvatné kulturní památky. Myslím si, že
jsme uspěli v této zakázce
především díky tomu, že jsme
představili tu nejlepší technologii spolu s nově vyvinutou vyhřívanou textilií, která
se ukázala jako energeticky
velmi úsporná a dostatečně komfortní. Musím zmínit
i úspěšný projekt dvou nezávislých systémů vyhřívání
pro našeho nejúspěšnějšího
horolezce Radka Jaroše, který v roce 2014 zdolal poslední
14. Osmitisícovku, horu K2,
a stal se tak „králem Himaláje“ s tím, že zdolal všechny
osmitisícovky bez použití kyslíkových přístrojů. Bylo nám
velkou ctí, že si Radek vybral
pro spolupráci právě naši
firmu a my mu za to velmi
děkujeme.
Dalších úspěšných projektů byla celá řada a doufejme,
že mnoho zajímavých prací
nás ještě čeká.
Ano,
chceme
skutečně
dělat věci jinak. Spojovat
věci či obory, o kterých jsme
před časem ani netušili, že by
mohli být předmětem našeho zájmu. Jsme opravdu jiní.
Nebojíme se riskovat a prosazovat nové myšlenky tam,

kde druzí neuspěli, nebo tam,
kam ti druzí ani nevstoupili.
Proto jsme jiní.
„Hledáme šikovné
spolupracovníky“
Když jsme se zhruba před
rokem rozhodovali přestěhovat naši firmu, nechtěli jsme
původně tak velké prostory,
avšak po několika měsících
v Dobřanech se nám budova
docela slušně zaplnila, a to
v následujícím měsíci čekáme další zajímavé zakázky
a projekty, které naši výrobu
ještě výrazně zvětší. Takže už
trochu přemýšlíme i o dalším rozvoji a rozšíření firmy.
Prostory jsou samozřejmě věc
jedna, ale to podstatnější pro
rozvoj jakékoliv firmy jsou její
pracovníci. Měli jsme to štěstí
a doufám, že i nadále ho mít
budeme, že i po přestěhování firmy z Plzně nám zůstala

většina našich pracovníků
věrná a podílí se tím na rozvoji naší firmy. Hodně našich
spolupracovníků má již letité
zkušenosti z oborů, ve kterých působíme, a právě tyto
zkušenosti využíváme společně k dalšímu rozvoji firmy.
S tím, jak se rozvíjí naše společnost, hledáme další šikovné pracovníky do výroby, do
vývoje nebo na pozice spojené
s vlastním řízením společnosti. Budeme samozřejmě
rádi, když co nejvíce zájemců
najdeme právě v Dobřanech
a blízkém okolí.
Děkuji tímto Dobřanským
listům, že nám umožnily představit se touto formou veřejnosti, a doufám, že dříve nebo
později budeme moci přispět
do novin i dalšími zajímavými
informacemi z činnosti naší
společnosti.
Ing. Milan Baxa
jednatel společnosti
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U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na pozici:

CNC OBRÁBĚČ

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
KVĚTEN 2016
ST

4. 5.

14 - 17

ST

25. 5.

ČT

12. 5.

14 - 17

ÚT

31. 5.

ČT

19. 5.

14 - 17

ÚT

7. 6.

14 - 17
9 - 12
14 - 17

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

Požadavky:

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

Náplň práce:

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

Uchazečům nabízíme:

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

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ

PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
VLASTA VLACHOVÁ

DŮM SLUŽEB
Lidická 918
Dobřany

Tel.: 728 317 597

PRAVIDELNÁ PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Mimo provozní dobu na objednání

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.
►P
 řijmeme pracovníky montáže a potisku. Montáž jednotlivých produktů, dohled nad výrobou, příprava stroje
a barev pro tisk. Manuální zručnost. Mzda až 23 700 Kč,
stravenky, čisté příjemné moderní prostředí. Dnešice.
Tel.: 773 558 555.
►K
 ADEŘNICTVÍ – pánské, dámské a dětské přestěhováno
z domu služeb do bývalého zdrav. střediska (zubní laboratoř). Bezbariérový přístup. Drlová Hana, Dědová Tereza,
tel. 721 627 623.
►P
 rodám zachovalý toaletní stolek se zrcadlem a sedátkem, kovový, bílé barvy. Cena dohodou, nutno vidět.
Tel.: 776 772 536.
►H
 ledám doučování středoškolské matematiky k dlouhodobé spolupráci. Tel.: 777 238 357.
►P
 říměstský tábor VĚDECKÉ LÉTO pro děti 6–12 let. Experimenty, hry, exkurze. 25.–29. 7. a 1.–5. 8. ZUŠ Dobřany.
Cena 1 750 Kč. www.vedanasbavi.cz
►P
 řijmu kadeřnici a kosmetičku. Tel.: 606 280 813.
►V
 yměním byt 1+1 v Dobřanech za jiný 1+1 nebo garsonku.
Tel.: 731 914 662.
► Prodám garáž v Plzeňské ulici. Tel.: 731 015 259.
►P
 orážka Nýřany s.r.o. - řeznictví Dobřany, Tř. 1. Máje 152.
Volná pracovní pozice: prodavač/ka na úseku maso-uzeniny. Nástupní plat: 12.000,- + 30% osobní ohodnocení.
Kontaktní osoba: Barbora Benešová (vedoucí obchodu),
mob.: 606 022 285, e-mail: dobrany@porazkanyrany.cz

Firma Vladimír Hrubý přijme

ŘIDIČE C+E

pro rozvoz zboží obchodního řetězce Penny
z velkoskladu v Dobřanech
Mzda: 30.000 – 50.000,- Kč
Informace: 733 145 331 (p. Vavrek)
NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY

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

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
2.590,-

21.590,-

Stolní gril KINGSTONE EASY 32

během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí,
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm,
grilovací plocha ø 32 cm

Plynový gril KINGSTONE Rock 455

4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy,
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm

vodo-odpudivý efekt

7.490,-

včetně motoru
a dálkového ovládání

Designová markýza

bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž
3,5 x 2,5 m 8.690,- 4 x 2,5 m 9.490,- 5 x 3 m 13.490,-

Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia
souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní
design, kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný
PE-ratan, barva šedá

Kompletní set = bazén
+ schůdky + závěsná
kartušová filtrace

5.890,-

rozměr:
ø 350 x v 90 cm

Bazénový set NEW SPLASHER

s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

3.490,Písková filtrace Speed Clean ECO 30
pro objem bazénu do 20 m3, výkon 3,8 m3/ hod.,
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr,
připojení ø 32/ 38 mm

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská),
tel.: 377 012 911

www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
6. 5. ve 20:00 hodin
8. 5. v 18:00 hodin
ČR, romantická komedie, 89 min, přístupný, režie: Tomáš Svoboda

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

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

S bývalým manželem (David Matásek)
má skvělý vztah. A pak se málem políbí
a následuje pozvání na drahou večeři
při svíčkách, kde se Honza konečně
vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval
a přemýšlí o svatbě... s někým jiným!
Vstupné: 110 Kč

NOC NA KARLŠTEJNĚ
15. 5. v 15:00 hodin
Československo, muzikál, 87 min, přístupný, režie: Zdeněk Podskalský

Zákaz vstupu žen do prostor Karlštejna
je porušen. Císařovna sem tajně přichází, aby byla nablízku manželovi, zatímco Alena v převlečení za zbrojnoše chce
na hradě strávit noc, aby vyhrála sázku
s otcem, jenž nepřeje jejímu vysněnému sňatku.
Vstupné: 60 Kč

X-MEN: APOKALYPSA
21. 5. ve 20:00 hodin
22. 5. v 18:00 hodin

(titulky)
(3D, dabing)
USA, akční/fantasy, 130 min, do 12 let
nevhodný, režie: Bryan Singer

Apokalypse chce zničit současnou civilizaci, očistit planetu a nastolit nový
světový řád, kterému chce vládnout.
K naplnění tohoto úkolu potřebuje
následovníky, jezdce Apokalypsy.
Vstupné: 120 Kč/140 Kč (3D)

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
28. 5. v 17:00 hodin
29. 5. v 18:00 hodin

(3D)
USA, rodinný, 105 min, přístupný, dabing,
režie: James Bobin

Alenka strávila několik posledních let
na divokých vlnách světových oceánů
jako mořeplavkyně. Po svém návratu
do Londýna objeví kouzelné zrcadlo,
skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se
svými starými známými.
Vstupné: 120 Kč /140 Kč (3D)

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
(titulky)
(3D, dabing)
USA, akční/dobrodružný, 148 min, do 12
let nevhodný, režie: Anthony & Joe Russo

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE

Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, který se
nadále snaží chránit lidstvo. Politické
tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní organizací, jež tým super-hrdinů řídí. Nová skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory.
Vstupné: 120 Kč/140 Kč (3D)

Středověký rytíř Godefroy de Montmirail (Jean Reno) a jeho oddaný sluha
Jacquouille (Christian Clavier) jsou
chyceni v labyrintu času, který je nakonec vyplivne do vzrušující doby epochálních dějinných změn a převratů. Do
doby Velké francouzské revoluce.
Vstupné: 110 Kč

13. 5. ve 20:00 hodin
15. 5. v 18:00 hodin

BELLA A SEBASTIAN 2:
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
7. 5. v 17:00 hodin
Francie, dobrodružný/rodinný, 99 min, přístupný, dabing, režie: Christian Duguay

Sebastian společně s psí kamarádkou Bellou netrpělivě čeká, až se vrátí
Angelina, která pro něj vždy byla jako
druhá matka. Jenže místo ní dorazí do
Saint Martin strašlivá zpráva: Letadlo,
kterým cestovala, se zřítilo a Angelina
se ztratila v hlubokém lese.
Vstupné: 110 Kč

Film vypráví o tajemství Divadla Sklep,
o jeho historii i současnosti a sleduje
principy jeho obdivuhodně dlouholeté
existence a soudržnosti. Samozřejmě
také portrétuje jeho výrazné osobnosti,
za všechny jmenujme otce zakladatele
Davida Vávru a Milana Šteindlera.
Vstupné: 80 Kč

ČR/Slovensko, tragikomedie, 101 min, přístupný, režie: Radek Bajgar

ANGRY BIRDS VE FILMU
21. 5. v 17:00 hodin

(3D)
USA, animovaný, 100 min, přístupný,
dabing, režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
14. 5. ve 20:00 hodin

13. 5. v 17:00 hodin
14. 5. v 17:00 hodin
USA, animovaný, 100 min, přístupný,
dabing, režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB
MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA
ČR, dokument, 96 min, přístupný, režie:
Olga Dabrowská

7. 5. ve 20:00 hodin

ANGRY BIRDS VE FILMU

Francie, komedie, 109 min, přístupný od
12 let, dabing, režie: Jean-Marie Poiré

19. 5. ve 20:00 hodin

TEORIE TYGRA

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho
má dost. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí teorií malého dvorku
a dlouhého biče a přesvědčením, že
za štěstí svého muže je zodpovědná
výhradně ona. Janovi dojde, že už takto
dál nemůže, nechce, neumí.
Vstupné: 120 Kč

28. 4. ve 20:00 hodin

ČR, romantická komedie, 89 min, přístupný, režie: Tomáš Svoboda

Eva (Lenka Vlasáková) vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou
rázovitou maminku (Jana Švandová).

Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří
v tropickém ráji partičku neoblíbených
outsiderů. Když však na ostrov dorazí
zelená prasata, musí tahle nesourodá
skupinka zjistit, co mají za lubem a svůj
ostrov před nimi zachránit.
Vstupné: 140 Kč

Na červen připravujeme:
Želvy Ninja 2, Hledá se Dory, Oslněni
sluncem, Warcraft: První střet a další
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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Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek
7:30 - 17:00
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

Třída 1. Máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

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

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

MUDr. Radana Salvétová

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

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

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

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

Diabetologie

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

náběry
ordinace

úterý, čtvrtek
středa

MUDr. Petr Krčál
pro objednané

MUDr. Regina Janů

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

Interní ambulance

MUDr. Martin Straka

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

Oční optika

Jaroslava Ježková

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

Městský úřad Dobřany

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

Správa bytů

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

Sběrný dvůr

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

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

Praktický zubní lékař

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

kontakt: 604 129 239

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

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

Odběry krve

Gynekologická poradna

MUDr. Lada Cvachovcová

MVDr. Tereza Sýkorová

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

Gynekologie

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

MUDr. Kateřina Košťáková

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

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

Ordinace očního lékaře

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

MUDr. Viola Gottwaldová

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

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

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Horké linky

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

