Dobřanské listy
Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

číslo 10 • říjen 2021 • ročník XIX • zdarma do všech domácností • www.dobrany.cz

Ukázka fiktivních událostí ze září 1938

Foto Jakub Urbanec
Konflikt mezi Čechy a Němci. Více se dočtete na straně 14.

Léto na Kotynce
Letošní koupací sezóna byla poznamenána na letní období vcelku chladným a deštivým počasím.
Pro zeleň a úrodu sice skvělé, ale pro návštěvnost biotopu nepříznivé. Za posledních pět sezón
patřila letošní k těm nejslabším. Očekávali jsme, že by mohla návštěvnost být naopak vyšší, že
turisté budou více využívat možnosti vnitrozemských výletních cílů. Bohužel kombinace stále se
měnících vládních opatření proti koronavirové nákaze a častá změna počasí způsobila spíše to,
že lidé měli otrávenou náladu a raději nikam nevyrazili. Tržby za vstupné nebyly za posledních
pět let sice nejnižší, ale víme, že je to spojené se změnou výše vstupného od roku 2020. V příštím
roce plánujeme investici do nového „bezchemického“ způsobu čištění vody, což by mohlo přilákat
více příznivců koupání.
Lenka Tomanová, místostarostka
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Zprávy z radnice

Kulturní kalendář
ŘÍJEN
 do 15. 10. | Městská knihovna Dobřany
Burza knih
 2.–25. 10. | park pod nádražím
Výstava na stromech: Život v bavlně
1. 10. v 16:30 zahajovací piknik
 2. 10. | 8:00–11:00 | náměstí T.G.M.
10. Sousedský bleší trh
 3. 10. | sraz v 9:45 u altánu v lesoparku
Běh Martinskou stěnou
Registrace nutné předem na mail
456cil@seznam.cz, více na FB 456Cíl.
 2.–3. 10. | 9:00–17:00 | klubovna zahrádkářů
Výstava ovoce a zeleniny
 4.–8. 10. | MěK Dobřany
Týden knihoven
 6. 10. | 16:00 | kostel sv. Víta
Koncert v rámci ZUŠ OPEN
 8. 10. | 9:00–13:00 | jednací sál MKS
Jak na tablet a chytrý telefon
– seminář pro seniory
Registrace nutné předem na mail
ic@dobrany.cz, tel. 377 972 725.
 9
. 10. | 13:00 | louka u starého mostu
Drakiáda
 1
3. 10. | 18:30 | Káčko
Koncert orchestru Macarát
 1
4. 10. | 17:00 | Káčko
Absolventské vystoupení žáků
tanečního oboru
 14. 10. | 16:00–19:00 | fara
Dílna sv. Josefa pro veřejnost
 1
6. 10. | 10:00–16:00 | náměstí T.G.M.
	Dobřanské posvícení
a Havelské řemeslné trhy
 1
6. 10. | 9:00–11:00 | školní jídelna
	Burza potřeb pro děti
 18. 10. – 12. 11. | Dobřanská galerie
Ota Koval – výstava
 19. 10. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ
Koncert v rámci ZUŠ OPEN
 2
3. 10. | 10:00–13:00 | školní jídelna
	Budulínkovo dýňobraní
 2
5. 10. | 8:30–17:00 | náměstí T.G.M. 5
	Den turistických a informačních center
 2
8. 10. | sraz v 18:00 u nádraží
	Večer se světýlky

Snažíme se, aby zdražení odpadů bylo jen mírné
Nový zákon o odpadech prodražuje svoz a ukládání smetí všem obcím v republice, ty, které se
kdysi obětovaly a strpěly na svém území skládku, trestá stát ještě důrazněji, přesto nechceme
přenášet toto břímě zbytečně na občany. Na druhou stranu stát nově stanovil drastická pravidla,
aniž by pro jejich hladké naplnění vytvořil podmínky, tudíž nějaký dopad na konečné spotřebitele to mít bude. Maximální platby dle zákona se pohybují v tisících korun a řada obcí k nim sáhne,
u nás se zatím uvažuje o symbolickém navýšení o 200 Kč na obyvatele.
Stále máme výhodu, že Dobřany umí obchodovat a v roce 2014 se zastavilo navyšování odměny svozové firmě. Proto jsme dnes zhruba na polovině ceny srovnatelně velkých obcí. Jsou ale
věci, se kterými žádné město nic neudělá.  Například plasty, ty se stále vyplatí třídit, ale pro velkou část z nich neexistují zařízení, která by nevyužitou část zpracovala jinak než energeticky. To,
co se nerecykluje do nových výrobků, se nově musí za drahé peníze pálit nebo jinak likvidovat,
zatímco loni se to levně uložilo na skládku.
Přesto je třídění pro lidi ekonomicky výhodné, odpad z barevných kontejnerů se nepočítá do
limitu 200 kg na hlavu, od jehož překonání se platí vyšší poplatek za skládku. V rámci snahy
zlevnit pro vás službu jsme zavedli svoz bioodpadu, zjednodušili sběr kovů a podařilo se nám
výhodně zbavit pneumatik.
Proto nebude pouze symbolické navýšení poplatku, který se neměnil už dvě volební období,
úplně zadarmo. Nově plánujeme oznámkovat popelnice tak, aby ke každé nemovitosti byla jen
jedna tato nádoba, výjimku dostanou ty domky, kde žijí více než 4 poplatníci.
Odpadové předpisy jsou zatím hodně zmatené a nevyjasněné, proto je příprava městských vyhlášek zbytečně hektická. Ale tak to muselo dopadnout, když stát vydal zákon 16. 12. a fungoval
hned od 1. 1., když zásadní prováděcí vyhláška pak vyšla až po 20. 7.
Martin Sobotka, starosta

LISTOPAD

 4
. 11. | 18:00 | kostel sv. Mikuláše
	Bach mnoha tváří – koncert
 4.–7. 11. | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
2. ročník mezinárodní klavírní
soutěže Bachovská cesta
 5.–11. 11. | Dobřany
	14. ročník MFF Juniorfest
 9. 11. | dobřanská fara
Koncert v rámci ZUŠ OPEN
 22. 11. | Káčko
Vystoupení v rámci ZUŠ OPEN
Komponovaný pořad literárnědramatického a tanečního oboru
 2
8. 11. | náměstí T.G.M.
	Mikulášský jarmark a rozsvícení
vánočního stromu
Akce se uskuteční dle aktuálně platných opatření.
Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.
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(tom) V půlce září hajný města Dobřany převzal první zásilku 12 500 ks lesních sazenic. Díky výbornému skladovacímu prostoru, tzv. „sněžná jáma“, ve kterém je temno, chladno a vlhko, tak stromečky lépe přečkají dobu, než budou zasazeny v lese.

Parcely v Ústavní podruhé
Snaha upřednostnit Dobřaňáky při koupi parcel v Ústavní situaci tím, že informaci o jejich prodeji nebudeme zbytečně šířit, dopadla tak, že se prodal jen jeden pozemek. Na prodej tedy budou
dvě parcely pro individuální výstavbu a dva soubory řadovek (3 a 6). Zájemci ať sledují web
města, úřední desku, kde již dnes visí příslušné záměry. Datum aukce bude zveřejněno tamtéž
plus prostřednictvím facebooku Dobřanských listů a dalších médií.
Martin Sobotka, starosta

Zprávy z radnice

Jasná pravidla pro památkovou zónu
Častou stížností majitelů domů v centru města je poukazování na nejednotnost a nepředvídatelnost rozhodování úřadů při rekonstrukcích. Existují k tomu dokonce i lecjaká temná podezření. Město se rozhodlo požádat krajský úřad, aby situaci zjednodušil tím, že vydá takzvaný plán ochrany.
Ten zlepšuje situaci dvěma směry. Za prvé jednoznačně určí ty památkové hodnoty, které je třeba za každou cenu zachovat. Za druhé brání neustálému předělávání projektů dle jakýchsi nálad a osobního pohledu na věc. Zatím jednání probíhají vstřícně i díky ochotě města se na zpracování
dokumentu podílet. Byli bychom totiž v kraji první, ačkoliv ve zbytku republiky si tento nástroj velmi pochvalují.
Martin Sobotka, starosta

www.dobrany.cz
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Krátce

Vadí vám hluk z letadel?

(tom) Ve středu 1. září poprvé vstoupilo
do budovy I. stupně Základní školy 84 dětí,
na které se těšily 4 třídní učitelky. Přivítat je
přišli i zástupci zřizovatele a vedení školy. Po
výuce pro ně Městské kulturní středisko ve
spolupráci se spolky připravilo sportovně-zájmový program na hřišti pod nádražím.

Před rokem a měsícem jsem v Listech zveřejnil prosbu o spolupráci při vymáhání kázně pilotů
v okolí líňského letiště. Zmínil jsem, že nám jeho provozovatel přislíbil, že bude sám trestat ty,
kteří v rozporu s předpisy obtěžují okolí. Bohužel na výzvu se nikdo neozval, naopak se objevily
úplně opačné pohledy. Lidé se ptají, zda město z letiště něco má, zda má nějakou pravomoc zasahovat do jeho provozu. Nemá ani jedno, ani druhé. Přesto se snažíme s jeho nájemcem jednat
a většinou nám v mezích možností vyhoví. Takto jsme například vytěsnili akrobatickou skupinu
z Rakouska, jejíž členové si z předpisů nic nedělali. Na provoz dohlíží Úřad pro civilní letectví, příjmy z letiště má jen firma Plane Station a Ministerstvo obrany. Pokud nám ale poskytnete důkazy
o příliš nízkých přeletech a podobně, nad rámec svých pravomocí a povinností je předložíme
zodpovědným osobám.
Martin Sobotka, starosta

(tom) Čtvrté třídy ZŠ navštívily v rámci výuky radnici. Starosta a místostarostka města jim vysvětlili základy fungování městské
samosprávy a provedli je zajímavými místnostmi v budově, dokonce došlo i na ukázku
svatebního obřadu, při kterém se všichni přítomní pobavili.

G2DT - GLOBÁLNÍ DÁRCOVSKÝ A DOTAČNÍ TITUL
MĚSTA DOBŘANY
k podpoře kulturních, sportovních a dalších společensky prospěšných aktivit organizovaných
na území města Dobřany nebo pro dobřanské obyvatele.

V rámci části Dotačního titulu (část „C“ Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany)
se od 1. 11. do 30. 11. 2021 přijímají žádosti o dotaci na „zázemí“ (provozní dotace) na rok 2021.
Dotaci na „zázemí“ lze využít na úhrady nájemného, energií, vedení účetnictví a dopravy
jako externě zajištěné služby.
Pravidla a formulář žádosti o dotaci je možno získat na webových stránkách města Dobřany
www.dobrany.cz v sekci Globální dárcovský a dotační titul města Dobřany
nebo na Městském úřadě Dobřany, náměstí T. G. M. 1, a to na recepci (přízemí, kancelář č. 102)
nebo v kanceláři č. 206 (správa dotací, 1. patro). Správa dotací je rovněž konzultačním místem.
Schůzku pro konzultaci je nutné předem domluvit na tel. 377 195 853
nebo e-mailové adrese: kucerkova@dobrany.cz.

Jen podivné nebo i nebezpečné?
Je čas
zase debatovat
o kulturáku
Psychiatrická nemocnice v rámci zlepšování
zázemí pro svou činnost začala mnohem intenzivněji využívat svůj kulturní dům pro své
hlavní poslání. V praxi to znamená, že postupně se bude zmenšovat prostor pro pronájem
na plesy. Kolik se jich podaří uspořádat v této
plesové sezóně, není přesně jasné, protože zatím není jasná ani poptávka. Jakmile to
epidemiologická jednání umožní, obnovíme
veřejná jednání o tom, kde a jak město vybuduje vlastní zázemí pro bály. Tentokrát se již
debata uskuteční s architektem, snad se brzo
budeme smět scházet bez omezení, abychom
se hnuli z místa.
Martin Sobotka, starosta
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Občané nás upozorňují na to, že v trávníku za sídlištní lékárnou se často objevují pohozené kusy
masa. Syrového, pečeného, nevypadá to na náhodu. A vzhledem k poměrně nedávné zkušenosti,
kdy se nějaký zlořád pokoušel podobným způsobem ublížit domácím mazlíkům, je jasné, že takový fakt chovatele dosti znepokojuje. I pokud je to jen pokus o humor, je to špatně. Pořád by u nás
měla být základní úcta k životu a k jídlu, plýtvat jím takovýmto způsobem je nevkusné a nevychované. Poslední možností je, že se tak někdo vyhýbá povinnosti jíst večeře. Snědls to Pepíčku?
Ano, mami, odpoví a pyšně sleduje krásný oblouk, který stehno opsalo při letu z okna. Pokud se
poznáváte v prvním scénáři, zamyslete se nad léčbou u psychiatra, pokud v druhém, pěstujte si
lepší smysl pro humor, pokud ve třetím, pak na to přijďte raději sami, protože nevyžádaně radit
s výchovou cizích lidí je zvláště přes noviny taky na pováženou. A kdyby tato přímluva nepomohla a mířilo to k tomu nejhoršímu scénáři, jsou vaše svědectví vítána.
Martin Sobotka, starosta
Den vzniku republiky oslavíme vznikem prvního městského sadu ve druhém tisíciletí. Pokud
budete chtít přidat ruce k dílu a zasadit si některou z 90 třešní, přijďte 28. 10. v 9 hodin
ke kapli na Martinské stěně. Podrobnější informace budou v průběhu října zveřejněny na
webu města a na obvyklých informačních místech.
Lenka Tomanová, místostarostka

Zprávy z radnice

Ocenění města převzaly významné dobřanské osobnosti i spolky
První sobotu v září se
v odpoledních a večerních
hodinách na náměstí sešli
lidé, kteří se přišli pobavit
a poslechnout si kapely, jež
byly součástí programu hudebního festivalu Radbuza
fest 2021. Na pódium byli pozváni i jednotlivci a zástupci spolků, kteří byli nominováni
za úspěchy, jimiž zviditelnili jméno města.
Z rukou starosty a místostarostky na místě
převzalo ocenění 8 významných osobností
za vynikající reprezentaci města Dobřany, za
hluboký lidský postoj k životu a 3 spolky za
kulaté či půlkulaté výročí od svého založení.
Jedná se o úspěchy, kterých oceňovaní dosáhli
v období 2020–2021, a to i přes epidemiologickou nepřízeň pro konání jakýchkoliv soutěží.
O půl šesté se na pódiu vystřídaly tři skupiny
reprezentantů. První z oblasti sportu – Štěpán
Fejka za tenis, který převzal dar i za staršího
bratra Matěje, Martin Kalina za Timbersports a Ondřej Šiška za požární sport.

zeňském kraji jsou pouze 2 takoví dárci a oba
z Dobřan – pan Tomáš Vydra ocenění převzal
na pódiu a pan Jiří Poláček osobně na radnici
hned v pondělí.

Z oblasti hudby ještě poděkování obdrželi
tři talentovaní žáci ZUŠ J. S. Bacha: Daniela Holá, která hraje na akordeon, Veronika
Vozárová hrající na violoncello a Veronika
Chamolová, která se věnuje zpěvu. Diváci si
ji poté mohli poslechnout, neboť po skončení této části programu následoval její vlastní
koncert.

Dále se město rozhodlo ocenit pány, kteří
jsou bezpříspěvkovými dárci krve. Oběma byl
udělen za 120 bezpříspěvkových odběrů zlatý
kříž Českého červeného kříže 2. třídy. V Pl-

Samostatně pak také ocenění převzali zástupci dobřanských spolků, které v tomto
roce slaví významná výročí. Konkrétně Český
kynologický svaz ZKO Dobřany má 70. výročí, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
města Dobřany 85. výročí a Myslivecký spolek Dobřany jubilejní 100. výročí. Město si
jejich nezištné práce na rozvoji spolkové činnosti v Dobřanech velice váží a přeje mnoho
energie a nadšení do dalších let.

A závěrem následuje prosba. Znáte někoho úspěšného či významného? Nebojte se
a dejte nám o něm, prosím, vědět na adresu:
janouskova@dobrany.cz.
Děkujeme.
Lenka Tomanová, místostarostka

www.dobrany.cz
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Zprávy z radnice / Život ve městě

Nové třídy
pro základní školu

Vyhlášení vítězů soutěže o nejkrásnější
květinovou výzdobu

Dobřany jsou stále mladé město, což vyvolává mimo jiné i tlak na školské kapacity,
město se proto intenzivně zabývá nutností
výstavby dalších prostorů. Máme za sebou
studii, která jako velmi dobrou možnost ukázala nástavbu na budovu školní jídelny, kam
se vejde 5 učeben a 2 herny pro družinu. Spolu s družinou v Palackého ulici by to uspokojilo rozvojové potřeby školy na mnoho let
dopředu. Vedle toho na střeše prodejny COOP
by mohlo vzniknout zázemí pro služby, které
sídlišti Pančava chybí. Ze studie tedy přecházíme do ostré fáze příprav, když chystáme
soutěž na projekt, podle kterého by se už dalo
stavět. Stejně tak pozorně sledujeme, kdy se
naplní sliby vlády a na rozvoj školských kapacit budou vypsané štědré dotace s rozumnými podmínkami.
Martin Sobotka, starosta

Až do 15. září jste nám mohli posílat
své tipy na nejkrásnější květinovou výzdobu a své favority tipovala i porota.
Letos jsme do soutěže zařadili kromě výzdoby oken nově i předzahrádky. Výběr
vítězů nebyl lehký. Všechna vyzdobená
okna i předzahrádky byly krásné a bylo
vidět, že o ně jejich majitelé s láskou pečují. Nakonec porota vybrala tři vítěze,
u kterých ocenila mimořádný estetický
dojem, odvahu, s jakou se vrhli do vylepšení veřejného prostoru před svým
domem i přínos pro hmyz a drobné živočichy. A nyní již k samotným vítězům:
První cenu - poukázku na nákup u firmy Květiny Milt v hodnotě 3 000 Kč získává paní Pavlíková z ulice Stromořadí.
Druhou cenu – poukázku na nákup u firmy Květiny Ticová v hodnotě
2 000 Kč získává pan Kaše z Mánesovy
ulice.
Třetí cenu – poukázku na nákup u firmy Květiny Ticová v hodnotě 1 000 Kč
získává paní Homrová z domu s pečovatelskou službou v ulici Loudů.
Všem účastníkům soutěže děkujeme
za to, že zásadně přispívají k tomu, aby bylo naše město krásnější. Těšíme se s vámi na shledanou
u dalšího ročníku, který bude vyhlášen na jaře v roce 2022.
Lucie Burianová, městská zahradnice

(red) Zmíněná studie byla předmětem tipovací
soutěže zveřejněné v minulém vydání Dobřanských listů. Do redakce přišlo několik odpovědí,
z nichž byly dvě správné - školní jídelna a prodejna COOP v sídlišti Pančava. Výherci Gabriela
Novotná a Lukáš Bokr si mohou svoji odměnu
vyzvednout v MKS Dobřany.

Samovýroba
palivového dřeva
Od pondělí 1. listopadu budeme přijímat
zájemce o výrobu palivového dřeva na rok
2022 formou samovýroby. Ti se mohou zapsat do seznamu na recepci radnice u paní
Dolejšové. Dle pořadí pak budou postupně
kontaktováni hajným města.
Dále připomínáme, že je možné si objednat již vyrobené palivo včetně dopravy.
Ceník naleznete na městských webových
stránkách v sekci lesy. V případě dotazů
můžete kontaktovat hajného města pana
Vránu na telefonním čísle 730 152 451.
Lenka Tomanová, místostarostka
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(red) V úterý 21. 9. byl v prostorách Městského kulturního střediska Dobřany za přítomnosti
místostarostky města Lenky Tomanové zahájen roční studijní program Univerzity třetího věku ZČU
Plzeň GENEALOGIE - Hledání rodinných kořenů.

Život ve městě

Nejen o nové cisterně ...

Letošní rok, jak už mnohokráte zaznělo,
není pro dobřanské hasiče jen o novém zásahovém automobilu. Letos je tomu právě 85 let,
co se nemnoho tehdejších nadšenců z řad obyvatel Dobřan rozhodlo i v tehdy značně nelehkém období založit ve městě ryze český hasičský sbor. Historie hasičů v Dobřanech je sice
datována již od roku 1886, ale právě nesnadné
období mezi světovými válkami a národnostní
spory podnítily v roce 1936 vznik samostatného, ryze českého hasičského sboru.
Nová cisternová automobilová stříkačka,
kterou si letos město pořídilo i díky dotacím
(Ministerstvo vnitra 2,5 mil. Kč, Plzeňský kraj
500 000 Kč), tak významně dokreslila a podtrhla letošní výročí založení hasičského sboru.
Nákup tohoto nejmodernějšího hasičského speciálu není jen počinem jakéhosi poděkování malé skupince jedinců, kteří zdarma

na úkor svého pohodlí, volného času a rodin
ochraňují své spoluobčany a jejich i společný
městský majetek. Je to především investice
města právě do ochrany vlastní infrastruktury
a občanů. Rovněž tato modernizace vozového
parku dobřanských hasičů pomůže i šlovickým kolegům, kteří také „zmodernizují“ svůj
vozový park přesunem/vyřazením nejstarší
cisterny. Čtyřicetiletého šlovického trambuse
nahradí u nás již vysloužilá 35letá tatra, která
tak u málo exponované šlovické jednotky ještě jistě dobře poslouží.
Z pohledu zasvěcenější osoby se tento přesun techniky v rámci obou městských jednotek může jevit nelogický (předat do Šlovic
velkokapacitní cisternu a ponechat dvě prvovýjezdové), ale opak je pravdou. Logické
je posunout nejstarší, a tedy již nevyhovující
CAS na málo exponovanou jednotku (starší scanii je letos 19 let). Samozřejmě tím ale
městu vzniká nutná potřeba nahrazení/doplnění velkokapacitní cisterny hned z několika
hledisek: ochrana rozsáhlých městských lesních porostů i v hůře přístupných lokalitách,
předurčenost dobřanské jednotky pro plnění
letecké techniky v případech rozsáhlých lesních požárů, vydatnější podpora technických
služeb v péči o městskou zeleň, zajištění velké skládky odpadů na Vysoké a předurčenost
pro zásahy na letišti Líně v případě letecké
nehody s následným požárem.
K 19. 9. 2021 vyjela dobřanská hasičská
jednotka již ke 117 událostem, což značí, že
bohužel ani letos množství zásahů nebude
malé. A i právě proto je potřeba průběžně
a neustále doplňovat/modernizovat výbavu
hasičské jednotky tak, aby byla maximálně

efektivně schopna plnit náročné úkoly požární ochrany. Hasičské řemeslo je samo o sobě
náročné z mnoha pohledů. Je tedy nutné, aby
používaná technika tuto nelehkou činnost co
nejvíce ulehčila. To však se zastaralou a nevyhovující výbavou není možné!!!
Děkujeme všem podporovatelům včetně
zřizovatele, vážíme si jich. Odpůrcům a kritikům přejeme mnoho zdaru, neb kritik je ten,
kdo ví, jak by to dělal, kdyby to uměl.

V neděli 19. 9. 2021 jsme se připojili k uctění památky našich kolegů, kteří zahynuli při
výbuchu domu v obci Koryčany. Zároveň jsme
věnovali tuto vzpomínku dlouholetému kolegovi a kamarádovi Pavlu Skálovi, který nás
v minulých dnech náhle opustil. Čest jejich
památce!!!
Ing. Milan Dvořák, DiS., velitel

www.dobrany.cz
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Představujeme spolky

Kynologický klub Dobřany, z. s., slaví 70 let od svého založení
Na podzim letošního roku 2021 oslaví kynologický klub Dobřany již 70 let od svého založení. V listopadu 1951 bylo ustanoveno středisko výcviku
služebních psů pro Kynologickou jednotu Praha v Plzeňské ulici, kde dnes stojí garáže (bývalé uhelné sklady).
V roce 1953 již pod hlavičkou Svazarmu bylo cvičiště přesunuto do prostor po bývalém zahradnictví na levém břehu řeky Radbuzy poblíž dolu
Dobré Štěstí, kde se nachází dodnes.
Po celou dobu svého fungování byl klub významným článkem Západočeské kynologie. Probíhaly a stále zde probíhají významné kynologické akce
s celorepublikovou i mezinárodní účastí. První mistrovství republiky ve výkonu psů služební kynologie se zde uskutečnilo již v roce 1957. Tehdy se
kladl důraz na využití psů pro potřeby armády a policie.
Po revoluci v r. 1989 se služební kynologie přetransformovala na kynologii sportovní. Naši členové se proto pravidelně účastní krajských a národních soutěží. Za dobu existence máme ve svých řadách i účastníky světových soutěží. Jedním z nich je i současný výcvikář klubu p. Miloslav Auterský.
Ten se věnuje aktivnímu výcviku již více než padesát let a dokázal se probojovat se svými německými boxery opakovaně až do světové špičky. Jeho
největším úspěchem je účast na mistrovství světa v nejvyšší kategorii (IPO3 IGP3) 6 let po sobě s jedním psem – žíhaným boxerem se jménem Verdim Six Er. To se dle dostupných pramenů zatím ještě nikomu nepodařilo a na MS v Itálii mu za tento úspěch byla udělena čestná cena. Pan Auterský
letos slaví stejné jubileum jako náš klub a je stále velmi aktivní. Věříme, že ke svým dosavadním úspěchům ještě nějaké další přidá.
V minulosti nás na vrcholové akci – mistrovství republiky – reprezentovali např. také pánové F. Pezl, Kotous, Frouz, Hodl, Švec, P. Pezl, Jánský, Albl.
Pan Albl se dokonce 2x zúčastnil mistrovství světa.
Úspěchů dosahovali na mistrovských soutěžích i mládežníci, např. Marcela Dubanová (roz. Budačová) nebo Eva Petrová.
Od devadesátých let se velmi dobře rozvíjí spolupráce i s jinými subjekty, jako jsou dobrovolní hasiči města Dobřany (při organizování soutěží
v našem areálu) nebo Boxerklub Plzeň (při spolupořádání tradiční zářijové výstavy boxerů, chovatelských a sportovních akcí).
Poskytli jsme i zázemí a pomoc Městské policii Plzeň při vzniku a výcviku její kynologické jednotky. Naši členové se v rámci osvěty pravidelně
účastní předváděcích akcí na dětských táborech a klub pořádá dny otevřených dveří pro veřejnost.
Za ZKO Dobřany Josef Bäuml
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Kultura

Městská knihovna Dobřany

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

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

UNDERDOWNOVÁ Beth:
Sestra lovce čarodějnic
Sourozenci Alice a Matthew. Zdánlivě poklidná obec, která je však plná napětí a zvěstí
o hrůzných činech, o šílenství, které zachvátilo celý kraj. Stane se Alice další obětí fanatismu svého bratra?

PENNER Sarah: Zmizelá apatykářka

Malý bylinkářský krámek, dobře ukrytý
v křivolakých uličkách Londýna, navštěvuje
vskutku neobvyklá klientela. Osud bylinkářky
je však ohrožen, když jedna z jejích zákaznic
udělá chybu.

Napínavý a fascinující příběh o tajemství, pomstě a zapomenuté historii.

WHITNEY G.: Trhni si, Ethane

Žít spolu je těžké, odolávat vzájemné přitažlivosti ještě obtížnější. Jedna vášnivá hádka
změní všechno. Tedy skoro všechno.

STAŠA Roman: Matla

Hokejka, kuchař, trenér, běžec, cestovatel
a bůhvíco ještě.

KNIHY PRO DĚTI
GRIFFITHS Andy: Ztřeštěný dům na stromě
13 pater. Nádrž s lidožravými žraloky, bowlingová dráha, houpací liány.
Úžasná zábava, ze které budete na větvi.

ZADINOVÁ Radka: Zrzka v nesnázích

Zrzka je obyčejná desetiletá dívka, která žije

s rodiči na kraji města. Jednoho dne se táta
s mámou rozvedou a její bezpečný svět se rozpadne. Zvyká si na střídavou péči, nejlepší kamarádka se jí straní a v novém prostředí nikoho nezná. Pomůže Zrzce vášeň pro skákání na
trampolíně najít nové kamarády a zvládnout
těžké chvíle?

RIHA Susanne: Zvířata a jejich úkryty

Nahlédněte do skrytých obydlí 10 oblíbených
živočichů. Prohlédněte si je zvenčí i zevnitř
včetně jejich obyvatel.
Krásná kniha k prolistování, úžasu i poučení.

WILTSHIRE Alex:Minecraft: Mobestiář

Mobestiář je životním dílem oddaného přírodovědce, experta na moby, který shromáždil
spoustu informací o životě všech známých
mobů. Knihu doplňují podrobné ilustrace,
abyste věděli, s kým máte ve světě Minecraftu
čest.

Městská knihovna Dobřany připravuje pro širokou veřejnost






roční registrace nových čtenářů zdarma
amnestie dlužníků
velká dětská čtenářská soutěž
burza kniha

Anketa

spokojenosti našich
čtenářů
bližší informace na webových stránkách
Městské knihovny Dobřany

www.dobrany.cz
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Vysoká daň
za chvilkovou krásu
Super módní bavlněný kousek z poslední
kolekce za pár korun, který nám udělá chvilkovou radost, bývá vykoupen zničenou přírodou
a vykořisťováním pěstitelů. Většina produkce
bavlny pochází z Číny, USA a Indie, evropská
produkce je z Řecka a Španělska. Textilní průmysl je hned po ropném největším znečišťovatelem životního prostředí. A i když žijeme tisíce
kilometrů daleko, týká se tento problém i nás.
Bavlna patří mezi tradiční textilní suroviny,
od začátku 20. století vládne v textilním průmyslu právě ona. Rostlina bavlníku je však
nadmíru náročná na pěstování. Pro představu
– na výrobu jednoho trička je zapotřebí více
jak 2 700 litrů vody (množství pitné vody pro
1 člověka na 3 roky) a minimálně čtvrt kilogramu chemikálií (ať už pesticidů používaných
při pěstování bavlníku, nebo barviv). Stavby
rozsáhlých zavlažovacích systémů způsobují
vysychání okolních oblastí, např. v Aralském
jezeře se snížil objem vody na 1/10, plocha jezera klesla na ¼ původní rozlohy.  
Další stinnou stránkou pěstování a zpracování bavlny je vykořisťování pěstitelů a často
otrocké a život ohrožující pracovní podmínky
ve zpracovatelských dílnách. Snahou některých organizací je nejen na tuto skutečnost
upozornit, ale také pěstitelům zajistit důstojné
obchodní i pracovní podmínky. Jednou z nich
je organizace Fair Trade, jež se aktivně věnuje
i této problematice a v letošním ročníku toto
téma přibližuje výstavou na stromech.
Může tuto situaci nějak změnit či ovlivnit
i běžný spotřebitel? Ano! Stačí být všímavý,
zodpovědný, chtít a hledat informace o původu
výrobků. Další tipy, jak se v módním a textilním
průmyslu chovat zodpovědně či nepodléhat
módním vlnám, naleznete na výstavě na stromech „Život v bavlně“, kterou můžete navštívit
od 2. do 25. října v parku pod nádražím v Dobřanech.
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Poděkování
Děkuji touto cestou MUDr. Kolouchovi z ambulance kardiologie v Dobřanech za velmi
rychlé zajištění zdravotní péče, spolupráci se
Stodskou nemocnicí a osobní přístup. Děkuji
také lékařskému personálu oddělení interny
Stodské nemocnice za veškerou péči, vstřícnost a ochotu, kterou mi věnoval během mojí
hospitalizace (na pokoji č. 7 od 9. do 15. července). Děkuji vám všem!
Blanka Ulrichová, DPS Dobřany, ulice Loudů
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Po roce pohádkové postavy oživily
Martinskou stěnu

Přišlo září a s tím i očekávaný Pohádkový les. Všichni už jsme se těšili. Počasí bylo nadstandardní, slunce svítilo a vítalo účastníky pochodu. Na trati jste potkali králíky z klobouku, loupežníky, Makovou panenku s motýlem Emanuelem, Sněhurku s trpaslíky, princeznu s princem,
Macha a Šebestovou, Karkulku s vlkem, čarodějnice a vodníky. Přišlo 370 dětí s doprovodem
rodičů. Po projití celé trasy na vás v cíli čekala malá odměna. Doufáme, že jste si skvělý den užili,
a těšíme se na příště.
Velké díky patří všem skautům, skautkám a kamarádům, kteří pro vás celou akci připravili. Jste
úžasní, díky. 							
Šíša
Děkuji Věrce Šístkové za zkoordinování všech činností při této akci.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Kultura

První (sportovní) zvonění

Třetí nejhledanější
místo…

Již několik let pořádáme 1. září akci nazvanou První zvonění a burza kroužků a mimoškolních
aktivit. Nejinak tomu bylo i letos, tentokrát však ve sportovním areálu pod nádražím. Pro školáky
jsme ve spolupráci s firmou Loma Systems, organizací Klub Echo a spolky Pionýrská skupina
Dobřany, RST (Restart), Fire sport team Dobřany, TJ Dobřany oddíl hokejbalu a oddíl fotbalu připravili deset soutěžních stanovišť, kde mohli předvést své sportovní dovednosti, za jejichž splnění si každý odnesl domů cvičební pomůcku (švihadlo). Děkuji ještě jednou všem zúčastněným za
pomoc s realizací sportovního dne.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

V prázdninovém čísle Dobřanských listů
byla zveřejněna informace o celorepublikové hře ZASTAV NEČAS!
dětského kanálu České
televize DÉČKO. Podstatou hry bylo hledání schránek s heslem
v přírodě, sbírání herních kódů a jejich následné vkládání do herní zóny na webu televize. Zastavit Nečas se podařilo a Stromděd
už zase krásně košatí! Díky pomoci dětských
hráčů se povedlo posbírat všechno kouzelné
listí do posledního lístečku, a jakmile byly
všechny listy zpátky na větvích, Stromděd se
rozzářil jako lunapark. Počasí už tak má zase
svůj řád.
Jedna z více než 160 schránek byla umístěna
i v Dobřanech u fotbalového areálu nedaleko
mostku přes Chlumčanský potok. Právě tato
naše schránka se umístila za hradem Valdštejn
a městem Zruč nad Sázavou se 773 návštěvami na třetím místě. Navíc bylo v našem informačním centru vydáno téměř 750 herních
kódů, samolepek a vědátorských listů.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Právě v prodeji

G2DT – GLOBÁLNÍ DÁRCOVSKÝ A DOTAČNÍ TITUL
MĚSTA DOBŘANY
k podpoře kulturních, sportovních a dalších

společensky prospěšných aktivit organizovaných na území
města Dobřany, Šlovice a Vodní Újezd

Dobřany
Městské kulturní středisko

V rámci části Dotačního titulu (část „A“ Globálního dárcovského a dotačního titulu

města Dobřany) se do 30. 11. 2021 přijímají žádosti o Spolupráci s Městským kulturním

střediskem Dobřany (MKS Dobřany) při pořádání kulturně-společenských a sportovních
akcí v Dobřanech a jeho místních částech v roce 2021. Podíl MKS Dobřany na nákladech
je do výše 3 000 Kč na jednu akci. Žádosti je možné podávat na předepsaném formuláři
osobně v MKS Dobřany nebo přes e-mail kultura@dobrany.cz.

Úplné znění pravidel Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany je možné

získat na webových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz v sekci Globální dárcovský
a dotační titul města Dobřany.

Více informací a formulář žádosti je možné získat na webových stránkách MKS Dobřany
www.kacko.cz.

V Městském kulturním středisku Dobřany si
můžete zakoupit novou knihu o historii domů
ve Šlovicích. Kniha obsahuje fotografie, na
kterých najdete původní i současnou podobu
domů. Cena 100 Kč.

www.dobrany.cz
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1. 10. v 16:30 zahajovací piknik
2. 10. - 25. 10. 2021 park "pod nádražím"DOBŘANY

DRAKIÁDA
ANEB ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO CELOU RODINU

SOBOTA 9. 10. 2021
od 14:00 hodin
louka u starého mostu

. prezentace účastníků od 13:00 hodin

. soutěže, pohybové a sportovní aktivity
pro děti
. opékání buřtů

Pojďme si spolu zatruhlařit

do dílny sv. Josefa!

Ať jsi velký nebo malý,
spolu nás to s dřevem baví!
připravujeme speciální
Dílnu sv. Josefa pro veřejnost
a to ve čtvrtek 14. 10. 2021 od 16. do 19 hod.
i s připraveným občerstvením.
Vyrobíme si spolu dřevěnou krabičku

Těšíme se na Vás!
Akci pořádá Pionýrská skupina Dobřany
ve spolupráci s Mateřským centrem
Budulínek a Městským kulturním
střediskem Dobřany.
PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO
DOTAČNÍHO TITULU
MĚSTA DOBŘANY
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dilnasvatehojosefa.cz
+420 736 415 438
posta@dilnasvatehojosefa.cz
Náměstí T. G. M.3, 334 41 Dobřany

Kultura
Městské kulturní středisko Dobřany
a Juniorfest, z. s.
pořádají výstavu

18. 10. — 12. 11. 2021

DOBŘANSKÝ RODÁK

náměstí T.G.M. 5
Dobřany
pondělí–pátek
8:30–12:15, 13:00–16:00

OTA KOVAL
1931—1991

Dobřanská galerie

www.dobrany.cz
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Čtrnáctý Juniorfest klepe na dveře
Na začátku listopadu proběhne v Dobřanech již 14. ročník MFF Juniorfest, který se zaměřuje na filmovou tvorbu pro děti a mládež. Diváci
se do kina Káčko vrátí po dvou letech – loňský ročník totiž musel vzhledem k pandemii proběhnout online. Organizátoři pro velký úspěch
tak letos chystají hybridní variantu: týden fyzicky v kinech, k tomu deset dní online.

Remy a Juliyat

Hlavní část festivalu se uskuteční od 5. do
11. listopadu 2021. V sobotu 6. listopadu se
můžete od 10.00 hodin těšit na rodinný film
Vánoce v džungli, a o den později na skvělé
novodobé zpracování Romea a Julie v teenage
filmu Remy a Juliyat. Víkendový program nabídne i dva české filmy za účasti tvůrců. Těšit se můžete na filmy Mazel a tajemství lesa
a animovaný film Myši patří do nebe. V týdnu
nás společně čeká předpremiéra dalšího českého filmu, který se do kin dostane až v příštím roce. Jedná se o film Tady hlídáme my
s Lukášem Vaculíkem nebo Veronikou Divišovou, který je volným pokračováním úspěšného filmu Tady hlídám já.
Festival není jen o filmech, ale také o hostech a doprovodném programu. V letošním
dobřanském programu naleznete po několi-

14

|

říjen 2021

Vánoce v džungli

ka letech opět Hororový ostrov, který poprvé
v roce 2004 připravili právě dobřanští skauti
pro festival Filmák. Novinkou letošního festivalu bude vydání publikace o filmovém režisérovi a rodákovi z Dobřan Otu Kovalovi,
který během normalizace natočil řadu filmů
pro děti a mládež. V rámci křtu se uskuteční
beseda s těmi, kteří spolupracovali s Otou Kovalem. Předběžně svoji účast potvrdili Filip
Renč, Žaneta Fuchsová nebo Lukáš Bech alias
Létající Čestmír. Setkání je plánované na úterý
9. listopadu 2021 od 18 hodin do prostor dobřanské fary.  Právě Otu Kovalovi bude věnována i výstava, kterou společně s MKS Dobřany
připravujeme na předfestivalové období od
18. října.
Opět připravujeme i autobusovou přepravu
z Dobřan na předávání nejvyšších festivalo-

Tady hlídáme my

vých ocenění do erbovního sálu hradu a zámku Horšovský Týn. Nejprve převezme Zlatou
rafičku v neděli 7. listopadu herečka Ivana
Chýlková a ve středu
10. listopadu legendární herec a bavič Petr
Nárožný. Není vyloučeno, že Ivana Chýlková a Petr Nárožný navštíví i další festivalová
města.
Věříme, že letošní ročník se uskuteční
a bude opět plnohodnotným svátkem filmů
pro děti a mládež.
Pokud vás filmový nebo doprovodný program zaujal a máte zájem se dozvědět více
o letošním festivalovém dění, tak pravidelně
sledujte www.juniorfest.cz nebo Facebook
MFF Juniorfest, kde budeme soutěžit o permanentky či volné vstupenky na víkendová
představení či setkání s herci.

Školství, spolky a neziskové organizace

Mezinárodní klavírní soutěž Bachovská cesta
Studenti docházející do škol a přicházející podzim působí, jako by se nám obyčejné každodennosti vrátily a získaly zpátky
řád. Snad tomu tak bude i v případě 2. ročníku mezinárodní soutěže Bachovská cesta, která se bude konat 4. -7. listopadu v Dobřanech. Loňský ročník ze známých důvodů proběhnout nemohl, letos je vše nachystané, aby se i při nepříznivé situaci soutěž
uskutečnila – v nejhorším případě v on-line prostředí.
„Mezinárodní bachovská soutěž pro děti a mladé „Bachovská cesta“ má být impulsem pro mladé, aby pochopili, že Bachova hudba
dává široký tvůrčí prostor pro každého, kdo se do studia této hudební krásy má odvahu ponořit.“ (z webu www.bachacademy.eu)
Soutěž je určena pro žáky do osmnácti let, věková hranice pro letošní ročník byla o rok posunuta. Stejně jako v předchozím ročníku soutěžící mohou
hrát z not a také mohou předvést jednu skladbu ze svého repertoáru na cembalo.
Soutěž otevře slavnostní koncert (4. listopadu v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech), na kterém vystoupí porotci z mezinárodní poroty soutěže –
Tomasz Ritter (Polsko), Ema Jedlička Gogova (Makedonie/ČR) a Borbála Dobozy (Maďarsko). Na koncertě samozřejmě zazní skladby barokního
velikána, ale v různých podobách a možná i s jednou světovou premiérou.
Pevně věříme, že se soutěž v tomto roce uskuteční, proto přijměte pozvání na zahajovací koncert, můžete se také podívat na soutěžní klání do
naší ZUŠ.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Ukázka fiktivních událostí ze září 1938
Dne 4. 9. jsme na náměstí předvedli ukázku z dramatických událostí v našem pohraničí v roce 1938. Ukázka byla pro naše město fiktivní,
ale jinde v pohraničí se tyto události opravdu odehrávaly, a to ještě ve větším měřítku.

Palebná podpora z kulometu vz. 26 při dobývání
radnice z rukou SdP

Zajatí příslušníci SdP

V Dobřanech tenkrát došlo ke vloupání
dvou občanů (příslušníků strany SdP) do tělocvičny německého spolku „Turnverein“, která
byla městským úřadem v Dobřanech najata
pro ubytování záložního mužstva dragounského pluku č. 4 v Dobřanech. Tito dva narušitelé měli v úmyslu zjistit informace o výzbroji
a náladě mužstva, případně zcizit zbraně.
Ovšem byli odhaleni vojákem ve službě, který
jednoho příslušníka SdP zajistil, zatímco pro
druhého si došlo četnictvo domů. Celý opis
hlášení nejen o této události najdete v knize
o čs. armádě v Dobřanech, která je k dostání
v infocentru.
Zpět však k ukázce ze 4. září. Jestli se povedla či nikoli, mohou posoudit návštěvníci.
Z našeho pohledu byla vydařená už jen tím, že

se nikomu nic nestalo a vše dopadlo, jak bylo
plánováno (až na výjimky). Ukázky se účastnilo přes čtyřicet účinkujících v dobových kostýmech a uniformách se zbraněmi, se třemi kusy
techniky (rád bych zmínil Škodu 903, kterých
se dochovaly pouze dva kusy, a jedna byla právě u nás). Na samotné ukázce jsme pracovali
od června - různá povolení od úřadů a policie,
shánění účinkujících a dozoru (u pásky k zamezení přístupu), techniky a samozřejmě také
financí. Zde bych rád poděkoval městu Dobřany za podporu jak finanční, tak za pomocnou
ruku při zapůjčení a uzavření pozemku, na
kterém se ukázka odehrála. Dále nám finančně formou sponzorských darů pomohly firmy:
Pneu-servis Petr Opálko, Dobřanská zmrzlina
a Štípané dříví František Netrval. Zrovna tak
děkuji panu faráři, který nám vytrhl trn z paty
tím, že jsme mohli před farou zahájit ukázku.

Díků je samozřejmě více a patří i dobřanským
skautům, kteří hlídali u pásky a na odpoledne
nám půjčili své prostory, kde jsme mohli pohostit všechny účastníky a pomocníky. Možná
jsem na někoho zapomněl (přeci jen v této
akci bylo zainteresováno mnoho lidí), a tak se
předem omlouvám.
Omluva patří i všem lidem z blízkého okolí,
kterým naše ukázka způsobila nějaké (doufám, že drobné) nepříjemnosti. A zároveň
i doufám, že jsme alespoň zvýšili obrat v přilehlých restauracích .
Další aktivity v tomto roce jsou:  18. 9. celodenní výstavní a přednáškový program
v Prachaticích, 25. 9. Mobilisace v Holýšově,
26. 9. bojová ukázka v rokycanském muzeu na
Demarkační linii a 28. 10. lampionový průvod
a pietní akt k výročí založení ČSR a možná se
nám povede k tomuto datu otevřít i stálou výstavu. Ale to bych nerad předbíhal.
Za KVH posádkového velitelství v Dobřanech
Miloslav Faifr

www.dobrany.cz
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Lívancový běh 2021
Sobota 4. září, ranní rosa na botách… Slunce začíná pomalu hřát a na louce u skautského ostrova začíná pěkný cvrkot. Chystá se
zázemí pro zápis účastníků, ozvučení, trasa,
focení… Dobřanské bábinky přinášejí čerstvě usmažené, vonící lívance, a i když ještě do
startu zbývá poměrně dost času, již přicházejí k registraci první běžci. Pomalu se rozbíhá pátý ročník Lívancového běhu. Start je již
tradičně ve třech kategoriích, běžci stateční a
plní energie, tedy hlavně před startem . Po
doběhu každé kategorie je na řadě losování
tomboly a pak lívance, lívance a zase lívance… Běžců a fanoušků přišlo zas o něco více
než vloni a atmosféra byla opět báječná.
Náš dík patří všem, co přišli a přičinili se
o bezvadné dopoledne, ať už během nebo
fanděním, Dobřanským bábinkám za lívance
a péči o naše žaludky (chystají jich každý rok
více, a přesto nikdy nezbydou…. ), všem
malým i velkým „Budulínkovým“ za pomoc
ve všem, co s akcí souvisí, Kubovi Urbancovi
(a Andulce a Martinovi) za video a fotodokumentaci, Dobřanské zmrzlině za ceny do tomboly, Liboru Opltovi za zapůjčení techniky pro hudební
doprovod, skatům za zapůjčení klubovny a Městu Dobřany za podporu z G2DT.
Bylo to moc prima. Tak zase za rok!
Těšíme se.
Pavla a Vendulka, Budulínek

Plavba netradičních plavidel

Spolek Budulínek ve spolupráci se školní jídelnou
srdečně zve na podzimní akci pro děti a rodiče

ve školní jídelně
Soutěž o nejzajímavěji vyřezanou dýni.
(Omezený počet dýní bude možno zakoupit na místě.)

Kreativní dílničky pro děti.
Dne 4. 9. 2021 proběhl již 3. ročník plavby netradičních plavidel Mikroregionu Radbuza. Pořádání a organizace akce se v tomto roce ujala
obec Hradec. Počasí nám přálo i diváků přišlo hodně, ale plavidel nebylo
mnoho. Důvodem zřejmě bylo velké množství akcí pořádaných v tomto
termínu v okolních obcích. Pochvala patří především posádkám, které
nevynechaly žádný ročník akce: Dobřany a SDH Hradec.
Hlavní soutěž netradičních plavidel doplnila ještě plavba na paddleboardech, na kterou si však troufly pouze děti. V hlavní soutěži byli nejúspěšnější domácí – SDH Hradec.
Celé odpoledne si diváci mohli vyzkoušet různé sportovní aktivity
(zorbing, lukostřelbu, bollo…). Po vyhodnocení byl program zakončen
hudebním vystoupením skupiny JENNY CZ – PARTY BAND. Děkujeme
obci Hradec za výbornou organizaci a krásné sobotní odpoledne.
Zuzana Štychová, manažerka Mikroregionu Radbuza
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Soutěž o nejchutnější bramborák.
(Základní suroviny budou k dispozici, speciální ingredience z rodinných
receptů si přineste s sebou.)

Ochutnávka dobrot ze školní jídelny.
Vezměte si s sebou vyřezávací pomůcky, dobrou náladu a spoustu nápadů.

Na akci budou dodržována všechna aktuálně platná hygienická a vládní nařízení (včetně povinnosti
očkování či testů).

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY

Školství, spolky a neziskové organizace

Šlovická slavnost

Po roce se ve Šlovicích opět konala veřejná akce. Tentokrát se občané sešli v sobotu
18. 9. 2021 na slavnosti, jejíž program v sobě
zahrnoval několik událostí, které nemohly být
z důvodu pandemie uskutečněny dříve. Dětem
byla nahrazena každoroční červnová oslava
ukončení školního roku. Mohly si zasoutěžit
na 8 stanovištích: v kuželkách, házení kroužků, přetahování lanem, sestavování obrázků,
střelbě prakem do plechovek, střelbě lukem
do terče, házení míčkem do kruhu. Za vyplněný soutěžní lístek dostaly sladkou odměnu.
S velkým zájmem občanů se setkalo představení nové knihy Historie šlovických domů,
která byla vydána na základě podkladů shromážděných šlovickým kronikářem, panem
Karlem Kašparem, jehož památku uctili přítomní minutou ticha. Kniha byla představena za přítomnosti starosty Martina Sobotky,
místostarostky Lenky Tomanové, radní a ředitelky MKS Dobřany Jaroslavy Umnerové
a předsedy OV Šlovice Michala Trdličky. Každý majitel popisovaného domu získal knihu zdarma, další exempláře si mohli zájemci
zakoupit. Publikace je k dostání také v Městském kulturním středisku v Dobřanech.
Dalším bodem programu byla ukázka posledního výjezdu a předání hasičské cisterny
CAS 25 Škoda 706 RTHP. Za velkého nadšení
hlavně dětí předvedli hasiči uhašení požáru.
Poté přijal starosta z rukou velitele SDH Šlovice Michala Balvína symbolický klíč od staré
cisterny.

Na závěr příjemného odpoledne zahrála večer k tanci a poslechu skupina IFA ROCK.
Druhý den v neděli se konalo za přítomnosti starosty předání nové hasičské cisterny CAS
20 Tatra 815 k dispozici SDH ŠLovice. Celou
akci pořádaly SDH Šlovice a MKS Dobřany.
Jana Hájková, knihovnice MK Šlovice

Děkuji všem zúčastněným za pomoc a skvělou
atmosféru.
Michal Trdlička, předseda osadního výboru

V úterý 28. 9. se konal 3. ročník Sousedského Svatováclavského Setkání na Šlovickém vrchu.
Děkujeme všem, kteří si nenechali ujít procházku k vyhlídkové mohyle zakončenou ochutnávkou
vynikajícího guláše, opékáním buřtů a zpívanou u ohně s Faux Pase Fonet.
Zvláštní poděkování pak patří těm, kteří přišli s předstihem a pomohli zvelebit okolí mohyly,
očistit ji od náletu, plevele a odpadků.
Lucie Stříhavková, předsedkyně spolku Mladí pro Dobřany

www.dobrany.cz
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Klub seniorů slavil

Po roce a půl, dne 2. 9., jsme se poprvé sešli
oslavit 55. výročí založení klubu. Setkání bylo
slavnostní, pěkná výzdoba, občerstvení, hudba.
Přišla nám poblahopřát paní místostarostka
Lenka Tomanová a paní ředitelka MKS Jaroslava
Umnerová. Naši členové se dostavili v plném počtu, zábavu si užili, zpívalo se, veselilo. Dokonce
jsme poprvé vyzkoušeli myčku, kterou nám darovalo město, moc děkujeme.
Na výborové schůzi jsme se domluvili, že připravíme zájezd. Paní M. Paroubková zajistila vše potřebné, i bezbariérové vstupy. Na výlet 15. 9.
jeli i ostatní senioři z Dobřan, kteří nechodí mezi nás. Navštívili jsme Svatou Horu u Příbrami a skanzen vesnických stavení středního Povltaví. Na
zpáteční cestě jsme se byli podívat na budhistickou stúpu osvícení v Těnovicích, která nás uchvátila, stejně jako výhled do okolí. Na výlet budeme
vzpomínat a těšit se na další.
Zveme mezi nás nové členy. Setkáváme se každý čtvrtek od 13:00 hod. v pečovatelském domě v ulici Loudů.
Jarmila Štěpařová

Přednáška Ing. Vačkáře: Borůvky, angrešt a jiné drobné ovoce
V pátek 17. 9. 2021 proběhla v klubovně zahrádkářů členská schůze, na které jsme společně naplánovali organizaci naší tradiční podzimní zahrádkářské výstavy. Po schůzi nám Ing. Vačkář přednášel o drobném ovoci.

Pro pěstování kanadských borůvek je nejdůležitější příprava. Místo, kde budeme borůvky pěstovat, by mělo být pokud možno co
nejvíc na slunci. Sázecí jáma nemusí být moc
hluboká, stačí cca 30 centimetrů. Je třeba ji
vystlat netkanou textilií a naplnit směsí rašeliny, hrabanky, humusu, písku a dlouhodobým hnojivem pro borůvky. Výsledné ph musí
být v rozmezí 3,8–3,5. Tento materiál by měl
vyčnívat nad povrch okolní půdy o dalších cca
20 centimetrů. To zajistíme přehrnutím přečnívající netkané textilie přes hrůbek a jejím
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spojení na vrcholu okolo sazenice. Hrůbek
pokryjeme mulčem z kůry nebo pilin. Samotná rostlina koření poměrně mělce, musíme jí
proto zajistit dostatek vláhy v průběhu celého
roku. Důležité také je vybrat si odrůdu s ohledem na dobu sklizně. Existují rané odrůdy
plodící již od června, pak jsou letní odrůdy
a pozdní odrůdy můžeme sklízet až do října.
Pro lepší plodnost je dobré mít dvě rostliny,
které kvetou ve stejné době, aby došlo k lepšímu opylení. Pokud dobře zasadíme, pak se
můžeme těšit z pravidelné úrody po dobu

8–10 let jen s prořezávkou od třetího roku
a hnojením s okyselováním půdy. U starších
rostlin můžeme podle odrůdy sklidit 2–6 kg,
pokud je ochráníme před ptáky.
Nejlepší ochrana angreštu proti americkému padlí jsou nůžky. Všechny výhony v zimě
zkrátíme minimálně o deset centimetrů, protože choroba se drží na vrcholcích. Větvičky
spálit.
Postřik je nejlepší provádět při otevírání
listových pupenů.
Zora Richterová, ČZS MO Dobřany

Školství, spolky a neziskové organizace

Dětské rybářské závody

Každým rokem je u nás zvykem pořádat
v měsíci září dětské závody a ani letos tomu
nebylo jinak. Přes všechna nařízení a omezení se dostavilo sedmdesát mladých rybářů. Už v brzkých ranních hodinách se začali
v hojném počtu scházet i rodinní příslušníci
závodníků, kteří mohli na vlastní oči spatřit
malé rybáře při zdolávání jejich trofejních ryb
a hlavně je povzbuzovat při rozmotávání a trhání zamotaných vlasců.
Počasí se vydařilo na jedničku. Po rozmístění závodníků a upřesnění pravidel zacházení
s rybou se ozval zahajovací povel v podobě
nastydlé trumpetky. Rybolov byl na začátku
rozpačitý, rybám se moc nechtělo. Bylo znát,
že dostaly zabrat o den dříve, kdy se pořádaly závody pro dospělé. Nakonec se ukázalo, že

výběr lovného místa z předešlého dne byl dobrý nápad, protože byl korunován úspěchem.
Konec se blížil a malí závodníci se začali
mlsně poohlížet po vystavených cenách. A že
se nám jich letos podařilo sehnat opravdu
hodně. Jak závod začal, tak také musel skončit.
Závěrečný povel zazněl a sečetly se výsledky.
Ceny byly hodnotné a zcela v duchu rybářského kroužku. Za podpory našich sponzorů je
předávala paní místostarostka Lenka Tomanová, zástupkyně za město Dobřany.
Chci poděkovat všem, bez kterých by se
tento závod neuskutečnil - Český rybářský
svaz, z. s., místní organizace Dobřany, Městské
kulturní středisko Dobřany, rybářské potřeby
U Krtků, město Dobřany, Aleš Málek, Josef Šefl
ml., Václav Krejčí, Radek Zach.

Na listině vítězů v kategorii chlapci skončil
na prvním místě Jakub Šefl, na druhém Ervín
Krejza a na třetím Tadeáš Hrubý.  Za dívky byla
první Denisa Morávková, druhá Barunka Šmůlová a třetí Anhelina Havdiak. Pro ostatní rybáře byly také připraveny zajímavé ceny a nikdo
neodešel s prázdnou, ale hlavně se odcházelo
s úsměvem na tváři. A to je dobře. Pokaždé nás
zahřeje u srdce, když jsou malí rybáři nadšení.
Přeji všem mladým rybářům bohaté úlovky
a budeme se těšit na další rybářské závody.
Petru zdar!     Karel Ryšavý, ČRS MO Dobřany

Dobřanský
myslivecký kroužek

…ani déšť na „fešáky“ neplatí…
Ano, použil jsem slova z jedné písně, kterou zpíval nezapomenutelný Michal Tučný.
Bohužel 6. ročník FESTovního zpívání byl poznamenán deštěm, ale to byl asi jeho jediný nedostatek. Bylo úžasné, že i přes nepřízeň počasí Vás, úžasných posluchačů a posluchaček, bylo tolik,
a že jste vydrželi až do „ců“.
Jak jsem již uvedl, počas nebyl nic moc, ale kvalita účinkujících byla na vysoké profesionální
úrovni. Také obecenstvo bylo opět úžasné, bezkonfliktní, výborně naladěné a vůbec bezvadné, za
což Vám za pořadatele moc děkujeme. Tento již 6. ročník s sebou přinesl opravdu skvělé obsazení, které podle nás potěšilo všechny příznivce tohoto malého, komorního festiválku. Při bližším
pohledu na obecenstvo jsme zjistili, že se dostáváme do podvědomí nejen Vás, místních, kterých si moc vážíme, ale i přespolních, což nás také těší a zavazuje k dalšímu zlepšování úrovně
či alespoň k jejímu udržení. Díky Vám všem, kteří nám fandíte nebo se účastníte, máme o čem
přemýšlet při přípravě dalšího ročníku, již sedmého, dne 13. srpna 2022 zase u našeho skvělého
putykáře Libči, na něhož je spolehnutí ve výborné péči o naše hrdélka a žaludky.
Chceme také tímto poděkovat paní Jarce Umnerové za pomoc a rady, chlapům z T. S. vedených
Mírou Olahem opět za zabezpečení pódia, všem kamarádům a kamarádkám, kteří to s námi táhnou už léta a na které je možno se spolehnout. Doufám, že v jejich výčtu na nikoho nezapomenu:
jsou to David, Chorche, Robin, Venca, Živec, Randál, Kvaki, Moula, Fanda a asi ještě další, na které
jsem zapomněl. Samozřejmě nesmím vynechat nekompromisní biletáře, a to Macháčka a Červa.
Také rybárna U Krtka byla nápomocna zapůjčením setů, které jsme pro ně alespoň poopravili.
Ještě dovolte touto cestou poděkovat všem sponzorům, bez jejichž pomoci by tuto akci nebylo
možno pořádat. Jsou to DMD, ČETES, RYSTRA INTERNA, AM TECH, SERVIS CHLUMČANY, ALEŠ
MÁLEK, MAREK „MÁRA“ MALÍK, ROTEZ, KOMINICTVÍ MILAN GLEISNER, CHUDOMELOVI, Ing.
HYNEK ŠORM, STAVITELSTVÍ BETINEC, s. r. o, IVO „KVAKI “ ROUBÍČEK, TONDA DAVÍDEK, TRIGO, s. r. o, PETE „RVÁČ“ BREJCHA, VLÁĎA „MOULA“ ŠIŠKA, PIVNICE SNACK HÁJEK A HÁJKOVÁ,
VIKTOR MAREŠ, FRANTO A BETKA, PAVEL „CAMBÁK“ POLÍVKA, DOBŘANSKÉ PEKAŘSTVÍ, s. r. o.
Akce byla podpořena z Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany.
Na příští rok se těší Ucho a Káča

První poprázdninové setkání členů mysliveckého kroužku v Dobřanech proběhlo
v sobotu 11. 9. 2021. A jak je již zvykem, sraz
byl u klubovny v areálu ČOV. Tentokrát jsme
si děti rozdělili do aut a vyrazili směr Horšov
u Horšovského Týna, kde v areálu školního
statku probíhal den ČESKÉHO LESA na téma
Koňskou silou. Děti mohly vidět ukázky práce
tažných koní, první pomoci, stánky s informacemi o Českém lese a také si všechny prošly
stezku, kde plnily různé úkoly, za které je
čekala odměna. Kolem 14. hodiny jsme opět
nasedli do aut a přesunuli se do Čerchova do
Domu přírody. Zde na děti čekala moc hezky zpracovaná expozice a jejich úkolem bylo
vyplnit dotazník s tajenkou, kterou nakonec
všechny úspěšně rozluštily. Tento den jsme si
užili a již se těšíme na další setkání.
Za děti z kroužku
Helena Fabiánová
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Závody v muškaření očima pořadatele

Poslední srpnový víkend proběhl
západočeský pohár v LRU – muška na
řece Otavě ve Velkých Hydčicích, nicméně tentokrát nepřiblížím do detailu
dění na závodních sektorech, ale spíše
to, co se skrývá za samotným průběhem
závodu. V tomto klání jsem se totiž nepostavil do řad závodníků, nýbrž do řad
realizačního týmu. Pomineme teď nutná
povolení a oficiality potřebné k uskutečnění závodu a nahlédneme do toho
popořadě. Emailová schránka se naplní přihláškami závodníků, kteří čerpali
informace z propozic zveřejněných na
stránkách odboru LRU – muška. Když
je znám konečný počet účastníků, vše
to začíná u matice závodu, tedy je třeba
jednoznačně určit systém, jak jednotlivci budou rotovat vytyčenými sektory na
řece, a to zpravidla ve třech bodovaných
kolech. Když se tohle povede, je napůl
vyhráno, pak stačí dojet na místo konání
den předem, vytyčit potřebný počet sektorů a pak se značně modlit, aby nezasáhla vyšší moc
v podobě počasí a přes noc veškeré účastníky nemile nepřekvapila. Za tím vším samozřejmě
nestojím jen já sám jakožto hlavní rozhodčí, ale spolu s mým otcem spolupracujeme s perfektním
týmem lidí z klubu Parmičky Sokolov v čele se Silvou Havlíkovou a dohromady společnými silami
do budoucna ovládneme taktovku všech muškařských závodů pořádaných Západočechy.
Nám se poslední srpnový víkend v závodním duchu vydařil, počasí nám přálo, babičky napekly
výborné pochutiny pro zakousnutí každému a všem závodníkům se nám podařilo i přes nevalnou
rybí spolupráci vykouzlit úsměv na rtech.
Do budoucna se moje působení v odboru LRU-muška bude zřejmě stupňovat, jelikož během
podzimu budu jmenován na místo Josefa Kanty do výboru rady LRU-muška za oblast západní
Čechy. Tudíž se tato, troufnu si říct, čestná funkce stane mou motivací do dalšího působení ať už
na závodech jako závodník a soupeř ostatních, tak jakožto člen realizačního týmu skvělých lidí
a přátel muškařiny.
Za MO DOBŘANY
Jiří Pech ml.
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Rybáři
Ani koncem srpna a v září se mi moc nevedlo, ryby mi nebraly. I rybáři, co procházeli
kolem, bědovali, že jim ryby neberou, jako by
tam žádné nebyly. Ale že v řece jsou, jsem se
přesvědčil 16. 9. Po dešti jsem se nechal dovézt k řece. Sotva jsem nahodil, přišel záběr,
ale zásek šel do prázdna. Potom jsem ulovil
tlouště. Další dva záběry jsem utrhl při záseku. To snad není možné! Tak moc jsem přeci nesekal! Další záběr a zase mimo. Nadával
jsem si do starých pitomců, že už nic neumím
a že se radši dám k zahrádkářům, když se
splávek znovu rozjel pod vodu. Zásek konečně seděl a ve vodě se blýskl pěkný kapr. Hned
vyrazil na druhou stranu do proudu, který
jeho síly znásobil a vlasec jen zvonil. Trnul
jsem, že mi to zase utrhne, nebo si vytrhne
háček z tlamky. Po chvíli se mi ho podařilo
vytáhnout z proudu do tišiny. I tady ještě bojoval, ale nakonec jsem ho zdolal. Měřil 55 cm
a vážil 3,30 kg. Doma jsem zjistil, že mi chybí
keramický kroužek na koncovém očku. Vyměnil jsem ho a pro jistotu i vlasce na obou
prutech.
V sobotu 11. 9. se po dvouleté přestávce
konala výroční členská schůze, na které se
projednávala činnost a hospodaření MO za
r. 2020.
Hospodář ve své zprávě uvedl, že MO měla
467 dospělých členů, 15 dorostu a 76 dětí do
15 let, což svědčí o vysoké úrovni dětského
rybářského kroužku a dobré práci vedoucích, Mgr. Šmůly a p. Ryšavého. Mluvil také
o škodách působených vydrami (při podzimním výlovu na Dolním Černoblatu chybělo
2/3 rybí obsádky) a o jednáních týkajících
se náhrady za způsobené škody. Od loňského roku hospodaříme na dvou nových rybnících v Přestavlkách společně s organizací
MO Plzeň 1. V loňském roce se tak podařilo
vychovat vlastní násadu na řeku i Židovák. Již
4 roky se daří vychovat ve vytěrácích z váčkového plůdku štiku, překračovat násadový
plán na obou našich revírech a ještě přebytek
prodávat okolním organizacím. V Přestavlkách se teď povedlo vychovat i candáta.  
Na jaře bylo na řeku vysazeno:
2 040 ks kapra o váze 2 397 kg
165 ks štiky o váze 72,6 kg
700 ks rychlené štiky ø vel. 8 cm
90 ks lína o váze 18,2 kg
400 ks bílé ryby o váze 38,6 kg

Na podzim bylo na řeku vysazeno:
244 ks kapra o váze 329 kg
454 ks okouna o váze 100 kg
590 ks candáta ø vel. 15 cm

Školství, spolky a neziskové organizace / Sport
200 ks lína o váze 40 kg
500 ks bílé ryby o váze 75 kg

Na jaře bylo na Židovák nasazeno:
711 ks kapra o váze 664 kg
8 ks štiky o váze 2,3 kg
400 ks rychlené štičky ø vel. 8 cm
6 ks okouna o váze 1 kg

Na podzim bylo na Židovák nasazeno:
68 ks kapra o váze 92 kg
110 ks candáta ø vel. 15 cm
150 ks lína o váze 30 kg

Bylo projednáno ještě dost zajímavých
věcí, ale to naprostou většinu našich členů asi
nezajímá, protože VČS se zúčastnilo jen 21
členů včetně výboru MO.

Medailové žně na konci sezóny

FIRE SPORT
team DOBŘANY

Na začátku roku jsme se obávali, jaká bude letošní sportovní sezóna a jestli vůbec nějaká
bude. Byla jiná, než jsme zvyklí, ale byla a my jsme si ji užili. Poslední poměřování sil, kterého
jsme se letos zúčastnili, byl závod v jižních Čechách - Borovanská stovka. Na závod odcestovalo deset sportovců za podpory realizačního týmu. Byli jsme plni očekávání, jak závod dopadne.
Bylo chladno a rekordy jsme tedy moc očekávat nemohli. Závod odstartovala tradičně děvčata.
Nejprve se běžely základní rozběhy a z nich nejlepší čtveřice postupovala do finálových běhů.
Naše dívky rozjely závod ve velkém stylu a obsadily v nich všechny kategorie. Mezi mladšími dorostenkami se do semifinále probojovala Julie Princlová, za střední dorostenky Anna Umnerová
a za starší dorostenky Nikola Rašková. Po nervy drásajících rozbězích všechna děvčata vyhrála
a postoupila do finále. Z velkého vítězství se radovaly Anička Umnerová a Niki Rašková, Julča se
finálovým během posunula o jednu příčku výš. Krásný závod. Navíc padl i jeden osobní rekord,
ten si z Borovan do Dobřan odvezla Hana Balázsová.

V sobotu 18. 9. se na Dolní Kotynce pořádaly rybářské závody pro dospělé. Účast byla
menší, přišlo jen 73 závodníků. Ryby ale moc
nebraly, což je patrné z úlovků prvních tří rybářů.
1. místo Petr Beroušek
487 cm
2. místo Zdeněk Tegi
457 cm
3. místo Jaroslav Radler
419 cm

V minulých letech se chytávalo i okolo 20
m. Největší ulovený kapr měřil 61 cm.

Následně v neděli 19. 9. se konaly závody
pro děti. Zde naopak překvapila vysoká účast
70 dětí ze širokého okolí. Citelně se ochladilo
a ryby zase nebraly, hodně dětí skončilo bez
úlovku. Trochu uspěli jen ti nejostřílenější
borci:
1. místo Jakub Šefl
202 cm
2. místo Ervín Krejza
130 cm
3. místo Tadeáš Hrubý
124 cm
Že i děvčata mohou být šikovné rybářky,
dosvědčuje to, že 5. místo obsadila Denisa Morávková se 103 cm a 6. místo Barbora
Šmůlová se 100 cm.
Startovné pro děti bylo zdarma, všechny
děti dostaly zdarma i občerstvení. Ti šťastnější, kteří něco ulovili, si podle pořadí mohli
vybrat opravdu hodnotné ceny. A nejhezčí
bylo, že nakonec se rozzářily i posmutnělé oči
všech dětí, které nic neulovily, protože všechny dostaly za účast pěkný dárek. Můj vnouček
Matyáš dostal nějakou knížečku, omalovánky
a krásného plyšového kapra. Viděl jsem i plno
dalších dětí, jak se radují z plyšových ryb.
Děkujeme touto cestou všem našim váženým sponzorům a MKS Dobřany, kteří každoročně na závody přispívají.
Vladislav Šefl, ČRS MO Dobřany

Na řadu šli kluci. Laťka byla velice vysoko a kluci se nechtěli nechat zahanbit.
Zastoupení jsme měli ve střední a starší
kategorii dorostu. Byl to boj, ale do finále
se probojoval ze čtvrtého místa Ondřej
Šiška. O jedno místo uniklo finále Lukášovi Pudilovi, který obsadil páté místo.
V kategorii staršího dorostu postoupil
z prvního místa David Drnek a z druhého Jakub Dokulil. V této kategorii se
z vítezství ve finále radoval Jakub Dokulil a vrátil tak porážku ze základního
kola Davidovi Drnkovi. Ondrovi Šiškovi
se podařilo soupeře překonat a posunout se tak na místo třetí. Závěr sezóny
byl tedy nad očekávání. Radost nám nezkazila ani zpráva, že finálové běhy se
Julie Princlová (vlevo) se na posledním závodě sezóny netradičně nezapočítávají do celkového
poprvé radovala na stupních vítězů, když v celkovém pořadí závodu. Nevadí, výsledek ze zápořadí obsadila 3. místo.
kladního kola je: tři zlaté, jedna stříbrná
a jedna bronzová. Parádní výkon.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří nám v sezóně pomáhali a drželi palce. K dopravě na závody
jsme využívali dodávku SDH Šlovice. Pomoc přišla od města Dobřany, SDH Dobřany i z Okresního
sdružení hasičů Plzeň-jih. Všem moc děkujeme. Bez Vaší podpory se neobejdeme.
Martin Provazník, trenér
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Stolní tenisté úspěšně zahájili novou sezónu
Doslova rovnýma nohama skočili dobřanští
stolní tenisté do nové sezóny 2021/22. V sobotu 4. 9. byl v Plzni sehrán 1. krajský divizní
bodovací turnaj mládeže. Hrálo se nejen o cenné body do krajského bodovacího žebříčku,
ale také o nominaci na celorepublikový bodovací turnaj mládeže nejvyšší kategorie, který
následoval hned následující víkend. V Plzni se
nám dařilo. Jakub Šperl ovládl nejvyšší divizi
A, když ve finále deklasoval 3:0 svého soupeře Petra Gabriela z oddílu Union Plzeň. I když
se již dalším našim hráčům cenné kovy získat
nepodařilo, měli jsme i přesto důvod k radosti.
Svoji turnajovou premiéru si zde odbyl benjamínek naší výpravy, Honzík Pastuch. Zahrál
výborně! Honzík se prezentoval bojovným výkonem a udělal tak radost nejen svému otci,
hrající legendě dobřanského stolního tenisu
Janu Pastuchovi, ale i nám všem ostatním.
Následující sobotu se dějištěm celorepublikového turnaje nejvyšší kategorie stala Praha.
Jakub Šperl si díky svému postavení na republikovém žebříčku zajistil účast v elitním turnaji A věkové kategorie U19. Přestože odehrál
své momentální maximum, z těžké základní
skupiny se mu postoupit nepodařilo. Věříme
však, že zde získané cenné zkušenosti zužitkuje později, neboť z titulu svého věku bude
v této kategorii svádět boje nejen tuto, ale ještě následující 2 sezóny.

V sobotu 18. 9. byla sehrána první 2 kola
dlouhodobých soutěží družstev mužů. Našim
mužům se dařilo nad očekávání dobře. Divizní družstvo A si poradilo s družstvy Jiskra
a Sokol Domažlice A shodně 10:2, přičemž
jasně naznačilo, že to s postupem do 3. ligy
myslí skutečně vážně. Oporou družstva A byl
zejména Míra Bultas, který při své premiéře
neztratil ani bod. Skvěle však zahráli i zbývající členové naše prvního družstva. Naše béčko
v krajském přeboru 1. třídy zavítalo taktéž do
Domažlic a následně do Kdyně. S domažlickou
Jiskrou B si naši borci poradili přesvědčivě

Junior cup 2021
Tradiční dětský turnaj v pétanque se tentokráte hrál v sobotu 11. září, tentokráte jako
turnaj jednotlivců. Hráči byli rozlosováni do
tří skupin. V první z nich byl favoritem Štěpán
Mareš, ten také potvrdil roli favorita. S ním
dále do semifinálové skupiny postoupila Veronika Topinková. Druhé skupině dominoval Patrik Silovský, spolu s ním postoupil Honza Tobrman. Třetí skupinu ovládl Jakub Duban, který
celkem snadno přehrál druhého postupujícího
Dana Topinku. V semifinálových skupinách se
hrálo o pořadí. Vítězové skupin o 1. - 2. místo,
druzí o 3. - 4. místo a třetí ze semifinálových
skupin o 5. - 6. místo. V prvním semifinále se
opět dařilo Patriku Silovskému a vše vyhrál. To
druhé bylo vyrovnanější a muselo rozhodnout
skóre, nejlepší měl Jakub Duban. V bojích o konečné pořadí hráli: o 5. - 6. Mareš/Topinková
11:3, o 3. - 4. místo Topinka/Tobrman 11:1
a o vítězství v turnaji Silovský/
Duban 11:9. Všechny děti dostaly trička s logem turnaje, čokoládové medaile, drobnou cenu
a vítěz navíc pohár. Spolupořadatelem akce bylo Městské kulturní středisko Dobřany a tradičním
sponzorem Dobřanské pekařství rodiny Fonhauserových.
Zdeněk Duban, TJ Dobřany, oddíl pétanque
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10:4. Ve Kdyni se nám již však tolik nedařilo
a silnému soupeři jsme podlehli nejtěsnějším
rozdílem 8:10. Družstvo C sehrálo svá utkání
na domácí půdě. V naší nádherné nové herně
jsme přivítali družstva Kdyně B a C. Obě utkání vyzněla jednoznačně pro dobřanské borce.
V obou utkáních se naši hráči mohli radovat
z vítězství 10:3 a 10:0. O dalších výsledcích
dobřanských stolních tenistů vás budeme
pravidelně informovat prostřednictvím Dobřanských listů.
Za oddíl stolního tenisu
Luděk Reitšpies

Srdečně Vás zveme na

VÝLOV
rybníku Lišice

30. 10. 2021
Začátek v 8.30 hod.
●

Prodej ryb na hrázi

Pořadatel akce: p. Pouba

Sport

Áčko vykročilo výtečně, na startu i další kategorie
Realizační tým pro extraligu mužů: V. Šlehofer
st., D. Malý, P. Kánský a D. Kovářík
Extraligu zahájil náš mladý tým, poskládaný převážně z našich odchovanců,
na výbornou. Úvodní kolo
nám přisoudilo velmi kvalitního soupeře z Hradce Králové. Dobřany
zvládly otočku, když z nepříznivého skóre 0:1
se po bojovném a takticky velmi dobře zvládnutém duelu zrodila výhra 4:1. Vůbec los byl
letos hodně zajímavý, neboť prvních pět kol je
doslova smrtících. Ten, kdo to vymyslel, se asi
přepočítal. Pokud to byl počítač, pak je vlastně vše OK. Jenže jedna věc je realita a druhá
naivita. I tady v Dobřanech přemýšlíme, spekulujeme a za ty roky vnímáme..., ostatně jako
jinde v ČR. Na každý pád pravda leží vždycky
na hřišti a my jsme v Pardubicích v 2. kole byli
i lepším týmem. Bod za remízu jsme přivezli
a můžeme jen smutnit, že se střelci neprosadili v zkl. hrací době, v prodloužení a nakonec
i v penaltách. Těch bodů by bylo pochopitelně
více. Ke třetímu duelu do Dobřan dorazil slovutný gigant z Prahy. Tým Kert Park Praha je
čtyřnásobný mistr ČR za sebou, kádr prošpikovaný nejen reprezentanty ČR. To hovoří za
vše. Náš mladý mančaft si v souboji v ničem
nezadal. Po loňském výprasku a předloňských
debaklech jsme svojí systematickou hrou,
dále obětavostí, maximální koncentrací a bojovností Pražany přehráli.
Do tabulky si po zásluze připisujeme 3 body.
Úvod tedy dobrý, jenže sezóna je dlouhá a zajíci se spočítají až po honu. My budeme nadále
tvrdě pracovat, tak jako po několik let nazpět.
Z našich bývalých žáčků už je dnes v kádru
mnoho mužů nebo třeba dorostenců s juni-

Starší žáci po výhře nad Českými Budějovicemi

Po vítězném duelu s Kertem Praha
ory, kteří nastupují za extraligový tým mužů
Dobřan. Tedy teď jen nezpychnout, nohama
být stále na zemi a „frňáčky“ nenosit zbytečně
nahoře. To si ale s trenérskými kolegy pohlídáme. Navíc si myslím, že některým odchovancům už je třeba i 24 let a jsou to otcové
od rodin. A to by bylo, aby nebylo, resp. aby
kabina nadále makala tak, jako doposud, nemáme strach.
Benfika, tedy mužská rezerva, vstoupila
historicky do druhé nejvyšší soutěže – 1. ligy.
Ve složení dorostenců a starších matadorů to
bude velký úkol. Už první dvě kola ukázala, že
kvalita soupeřů je skutečně výborná a „béčko“
musí zabrat, přičemž hlavně mladí kluci se
musí přestat bát. Čím dříve tohle odbouráme,
tím pochopitelně lépe pro celý klub, ale i pro
A tým, neboť tam by měli někteří mladíčci
v budoucnu z rezervy naskočit a tzv. se v něm
i usadit. Rezerva slouží mužskému A týmu, i to
je v rámci koncepce. Žádná klubová kategorie

si tady nehrabe na svém písečku, to by byla
velká chyba. Každá má svůj úkol, Benfika tedy
rozhodně není metou pro mladé kluky.... I proto jsme 2. nejvyšší soutěž v ČR chtěli, mladí
se prostě potřebují mezi chlapy tzv. obouchat,
a to logicky i v trénincích.
Zahájili také starší žáci, když doma přetlačili České Budějovice v divoké přestřelce
12:10. Bohužel z klíčového ročníku narození
máme nedostatek dětí, a tak věková skladba není ideální. Na druhou stranu dostávají
šanci děti mladších ročníků a hrají ve své kategorii mladších žáků. Čili i v tomto případě
velká zkušenost. Navíc děti jsou velmi rychle
adaptabilní a některé i učenlivé. Pro klub tedy
dobře i v tomto ohledu. Koncepce je nastavena dlouhodobě a za x let se dá říct, že doposud
i úspěšně plněna. A pozor, na koncepční noty
je myšleno i dopředu ...
Minipřípravka a přípravka také začaly. Zatím tihle caparti pouze trénují, ale i oni budou
hrát svá velká utkání. Zde to není o zápasovém výsledku. Děti jsou vedeny k zábavě
spojené se sportem. Pomaloučku se ale seznamují s klubovými pravidly, ale také mnohdy
potřebnou disciplínou. Jak už bylo zmíněno,
jsou rychle chápavé, vnímavé. Nejhezčí na
tom všem ale je, že posun či progres vidíte
v těchto kategoriích velmi rychle.
Tréninkové jednotky mají přípravkáři úterky a čtvrtky. Ti mladší od 16.30, ti starší od
17.45 h.
Zápasy, hodnocení, rozhovory a jiné informace najdeš na webových stránkách klubu
www.snackdobrany.websnadno.cz, dále na
facebookových stránkách TJ Snack Dobřanyfacebook (pozor jsou aktuálně nové) a také na
Instagramu.
Za klub TJ Snack Dobřany
Václav Šlehofer starší

www.dobrany.cz
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Klub českých turistů

Turistické soustředění: Poznáváme Chodsko
Letošní vícedenní pobyt – soustředění jsme směřovali na Chodsko, konkrétně do oblasti
Pec pod Čerchovem a okolí. Pro pobyt jsme si zvolili hotel Lesana v Peci. Samotný hotel je
situován v přírodním areálu bývalého rekreačního střediska ROH.

První den odjíždíme vlakem směr Domažlice. Přijíždíme na místní nádraží, kde nás
očekávají pan a paní Matějkovi, místní turisté.
Ujmou se nás a po krátkém přivítání se vydáme do Domažlic. Cestou nám vypráví a seznamují nás s místními zajímavostmi – historií
apod. Po procházce městem odjíždíme busem
do Pece. Po krátkém přivítání majitelem hotelu se ubytujeme. Zbývající čas využíváme
k vycházce a seznámení se s blízkým okolím,
včetně známého rekreačního areálu „Babylon“. Obcházíme rybníky, pláže a ostatní zajímavá místa, poté se vracíme do hotelu. Cestou
si všímáme nově instalovaných tabulí upozorňujících návštěvníky na zvýšené nebezpečí
při pohybu v těchto místech z důvodu těžby
dřeva. Po večeři zhodnotíme 1. den a seznámíme se s programem na den následující.
Druhý den po snídani vycházíme na plánovanou vycházku – pochod, jehož cílem je
hora Čerchov. Dělíme se na dvě skupiny. První
skupina vystoupala na Čerchov, druhá, méně
zdatná, volí jinou cestu, zdánlivě snadnější,
která se ale bohužel z důvodu intenzivní těžby
stává neschůdnou, a tak Čerchova nedosáhne
a vrací se. Po večeři jsme uspořádali setkání
s ředitelem domažlických lesů, s panem ing.
Bendou, který nám obšírně vyprávěl a seznámil nás s problematikou pěstování a využití
lesa. Formou besedy, která následovala, jsme
se dozvěděli mnoho zajímavého. Poté za přispění pana ing. Boučka jsme se společně pobavili za doprovodu harmoniky.
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Třetí den hned po snídani se vydáme na
plánovanou vycházku – pochod. Prvním zastavením je pomník J. Š. Baara na Výhledech.
Po krátkém odpočinku se vydáme do obce
Klenčí, odkud po prohlídce obce samé odcházíme a jdeme po žluté t. zn., vedoucí zajímavými místy, do Pece. Odpolední čas využíváme
k návštěvě místní dřevorubecké kaple a dřevorubeckého muzea. Oběma těmito místy
nás provázel místní průvodce, který se na
nás velmi dobře připravil svým obsáhlým
komentářem. Večer trávíme společným posezením, rozebíráme zážitky a události celého
dne. Náladu a dobrou pohodu opět zajišťuje
ing. Bouček hrou na harmoniku.
Čtvrtý den hned po ránu je ve znamení nastávajícího odjezdu. Balíme zavazadla a chystáme se k odchodu. Přesto i tento den hned
po snídani využíváme k plánované vycházce
k havlovickému akvaduktu. Jde o místní raritu, a to potok, který je převeden umělým korytem přes údolí a železniční trati. Po procházce
nedalekým údolím se vracíme k žel. stanici
Havlovice a posléze odjíždíme vlakem směr
Domažlice a Dobřany.
Závěrem: Je skvělé, že můžeme pobývat
v tak krásném prostředí s množstvím obnovených památek, kapliček, kaplí, muzeí, božích
muk apod. Naopak stresujícím dojmem na
nás působí devastace lesních porostů s množstvím holin a rozježděných cest způsobených
těžební technikou.
Přesto: Ať nám to šlape!     Jindřich Šmatlák

Turisté vás zvou
1. října /pá/
DOUBRAVKA – CHLUM –
CHRÁST
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 /Plzeň hl. n. 7:41/ do Doubravky
- 7:44. Půjdeme ke kostelu sv. Jiří k rozhledně
Chlum a pak po červené TZ do Chrástu. Zpět
busem ve 13:38/14:25 nebo vlakem v 14:33.
Z Plzně do Dobřan v 14:20/14:40/15:20.
Délka trasy 11 km.
Vedoucí Jiří Nový.

5. října /út/
SUŠICKÉ VYHLÍDKY
Odjedeme vlakem z Plzně v 6:40, z Dobřan
v 6:55 do Klatov - 7:29. V 7:33 odjezd vlakem
z Klatov do Sušice, zde v 8:50. Prohlídka areálu Anděla strážce – muzea – Luhu. Zpět odjedeme vlakem v 13:34 do Klatov, dále v 14:28
do Dobřan a Plzně.
Délka trasy 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

8. října /pá/
KOLINEC – HRÁDEK u SUŠICE
Odjedeme vlakem z Plzně v 6:40, z Dobřan
v 6:55 do Klatov - 7:29. Odtud v 7:33 do Kolince - 8:10. Půjdeme kolem žid. hřbitova
do osady Pazderna, obce Čermná a po cyklo. č. 2084 do Zbytnice. Dále po NS okolím
Hrádku dojdeme do zámku Hrádek u Sušice.
Zpět vlakem v 13:39/14:45 do Klatov. Odtud
v 14:28/15:30 do Dobřan a Plzně.
Délka trasy 11 km.
Vedoucí Jiří Nový.

12. října /út/
BEČOV NAD TEPLOU
A OKOLÍ
Odjedeme busem z Dobřan v 7:20 do Plzně
HN term. Odtud busem v 8:05 do Bečova 9:27. Procházka Bečovem – vyhlídky – botanická zahrada – hrad. Odjezd busem v 14:33
do Plzně - 15:55. Odtud v 16:20 do Dobřan.
Délka trasy 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
15. října /pá/
ŠPIČÁK – ŽELEZNÁ RUDA
Odjedeme vlakem z Plzně v 7:40, z Dobřan
v 7:55 na Špičák - 9:28. Půjdeme po TZ přes
Hofmanky, Belveder do Železné Rudy. Zpět
vlakem v 14:20 do Klatov - 15:16. Odtud
v 15:30 do Dobřan a Plzně. Délka trasy 11 km.
Délka trasy 10 km.
Vedoucí Jiří Nový.

Klub českých turistů
19. října /út/
ZE ŠTĚNOVICKÉHO BORKU
PŘES VLČTEJN DO BLOVIC
Odjedeme busem z Dobřan - čerp. st. v 7:20
do Plzně term. HN. Dále busem v 8:00 přes Čižice do Š.Borku - 8:43. Jdeme po TZ Š. Borek
– Chouzovy – Vlčtejn – Zdemyslice – Blovice.
Odtud vlakem v 13:20/14:21/16:03 do Plzně.
Odtud dále do Dobřan v 14:20/14:40/15:20/
16:20/16:40.
Délka trasy 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
22. října /pá/
NOVÁ HOSPODA – DOBŘANY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8:05 do Plzně
8:19. Dále trolejbusem č. 12 ze stanice Pařížská v 8:24/8:44 na N. Hospodu. Půjdeme po
zelené TZ přes Valchu, N. Ves do Dobřan.
Délka trasy 12 km.
Vedoucí Jiří Nový.

26. října /út/
ZE ZDEMYSLIC DO
SPÁLENÉHO POŘÍČÍ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně 7:38. (možno jet od čerp. st. Dobřany busem
v 7:20). Z Plzně odjedeme vlakem v 8:08 do
Zdemyslic - 8:33. Jdeme po TZ Zdemyslice –
Baba – Kamensko – Štítov – Karlov – Sp. Poříčí. Zpět busem v 13:37 do Plzně term. HN.
Odtud v 14:40 do Dobřan.
Délka trasy 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

29. října /pá/
KLATOVY – BEZDĚKOV
Odjedeme vlakem z Plzně v 7:40, z Dobřan
v 7:55 do Klatov - 8:27. Půjdeme po modré
TZ přes Hůrku do Bezděkova. Zpět vlakem
z Bezděkova v 14:12 do Klatov - 14:16. Odtud
v 14:28/15:30 do Dobřan a Plzně.
Délka trasy 10 km.
Vedoucí Jiří Nový.

Dobřanská padesátka 2021

Na sobotu 18. září slibovala meteorologická předpověď pravé podzimní počasí – ráno chladněji, přes den slunečno a tak to také k všeobecné radosti nás všech bylo. 39. ročník Dobřanské
50 byl odstartován jako již tradičně v ranních hodinách na nádvoří pivovaru restaurantu Modrá
hvězda. Pořadatelé, kteří disciplinovaně a podle plánu zaujali svá místa, očekávali první startující a vítali je. Ti přicházeli postupně, buď jednotlivě nebo po skupinách. Řadili se k jednotlivým
stolům podle délky trasy a způsobu pohybu vpřed – po svých či na kolech. Přijeli k nám z různých míst republiky, věkové složení napříč celým spektrem délky lidského života, někteří přišli
se psy, jiní bez nich. Ale co měli vesměs společného nebo alespoň většina z nich? Že se po cestě
těšili do cíle, kde je kromě odměny v podobě diplomu či věcných drobností a sladkostí pro děti
čekaly tácy s výborným čerstvým chlebem namazaným sádlem a posypaným cibulí a teplý čaj.  
Ani zapřisáhlí vyznavači zdravé výživy nedokázali odolat. Za aktivní a hmatatelnou podporu naší
akce děkujeme: Dobřanskému pekařství, Dobřanskému řeznictví, Josefu Hájkovi ze Snack baru
Hájek&Hájková, pivovaru Modrá hvězda a MKS Dobřany.
Pro vaši představu nesmí chybět tradiční statistika účasti: Na pěších trasách 6–35 km celkem
89 účastníků (z toho 13 dětí), na silničních kolech po trasách 27–100 km 17 cyklistů (1 dítě)
a horská kola osedlalo na trasách 16–64 km celkem 52 kolařů, z toho 7 dětí. Celkem se tedy naší
akce zúčastnilo 158 osob, z toho 21 dětí.
Při pohledu na výše uvedená čísla zbývá jen dodat, že za stávajících podmínek mohla být účast
vyšší, ale jsme si vědomi toho, že sportovní život se po pandemii rozbíhá pomaleji i v jiných
odvětvích. Přejme si tedy, abychom se při příštím jubilejním 40. ročníku dočkali většího počtu.
Přijďte za rok svojí účastí podpořit tuto zdraví prospěšnou akcí i vy. Těšíme se už nyní.
Za dobřanské turisty			
Jaroslava Marková

Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společnost? Pojďte se s námi projít. Chodíme za
každého počasí. Případné změny najdete ve
vývěsní skříňce u Komerční banky
Příspěvky do DL musí být zasílány elektronicky

na e-mail listy@dobrany.cz do 20. dne v měsíci.
Texty jsou přijímány v maximálním rozsahu cca

2 500 znaků (vč. mezer), nerozhodne-li redakce

v individuálních případech jinak. Plné znění

Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník inzerce

a návod na kontrolu publikovaných textů najdete
na www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/
dobranske-listy/

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Ani čas nezmírní lásku a bolest
v srdcích těch, kteří Tě milovali.

Dne 24. 9. 2021 uplynuly již 3 roky,
co nás navždy opustil náš tatínek
a dědeček,

Dne 5. 10. uplynou tři smutné roky,
co nás opustil

Dne 17. října 2021 uplyne 11 smutných let
od tragického úmrtí

pan Rudolf Válka ze Šlovic.

pana Petra Žitnika z Dobřan.

Všem, kteří si s námi vzpomenou,
děkuje maminka Jana s rodinou.

pan Václav Smolák.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery Jana a Vendulka
s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 10. 10. 2021
uplyne 6 let od úmrtí

Dne 26. 10. 2021 uplyne 30 let,
co nás opustila maminka,

Dne 29. 7. 2021 uplynulo 22 let,
co nás opustil tatínek,

pana Miroslava Mana.

paní Anna Hájková.

pan Stanislav Hájek.

Vzpomíná manželka
a synové Radek a Petr s rodinami.

S láskou vzpomínají dcery Milada, Helena
a syn Stanislav s rodinami.

Vzpomínka
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Vzpomínka

Dne 4. října to bude rok,
co navždy odešel

Dne 28. 9. 2021 uplynuly 2 roky,
co nás opustila milovaná maminka,
babička a prababička,

Dne 1. 6. 2021 uplynulo 13 let,
co nás opustil milovaný tatínek,

pan Pavel Jánský.

paní Miloslava Krištofová.

pan Stanislav Krištof.

Za tichou vzpomínku na něj děkuje
družka Albína Pošarová.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou.
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Byl jsi pro nás človíček s velkým srdcem,
pokorou a láskou, kterou jsi dával lidem
kolem sebe.
Prosím, kdo jste našeho tatínka, dědečka,
tchána, švagra znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Štenglova a Válkova.  

říjen 2021

S láskou vzpomíná syn Stanislav s rodinou
a Marie Rejšková s rodinou.

Společenská rubrika / Inzerce
Blahopřání
Dne 27. září 2021 oslavil

pan Václav Dobiáš
z Dobřan
své životní jubileum – 90. narozeniny.

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Inzerce
v Dobřanských listech

Dobřany

e-mail: listy@dobrany.cz

Velikost inzerátu

Vše jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti
přejí manželka a dcery s rodinami.

1 strana (186 x 263 mm)
1/2 strany (186 x 128,5 mm)
1/4 strany (91 x 128,5 mm)
1/8 strany (91 x 63 mm)

5 400 Kč
2 700 Kč
1 350 Kč
675 Kč

Řádková nekomerční inzerce max. 92 znaků

zdarma

vyměním, daruji, hledá se, koupím...

Řádková komerční inzerce max. 92 znaků

50 Kč

prodej, služby...

Společenská rubrika

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

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

tel.: 777 944 563, e-mail: poradna@opplzen.cz
www.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  finanční problematika
 rodina a mezilidské vztahy  sociální a zdravotní pojištění
 systém sociálních dávek a pomoci  správní řízení (jednání s úřady)
 občanskoprávní vztahy  majetkoprávní vztahy
 ochrana spotřebitele  pracovně–právní vztahy

zdarma

Slevy
 opakovaná plošná inzerce
2 výtisky
3 a více výtisků
11 výtisků (roční)

15 % z celkové ceny
25 % z celkové ceny
30 % z celkové ceny

 nabídka pracovních míst

25 % z ceny inzerce

 souběžná inzerce ve vývěskách MKS

5 % z ceny inzerce

Podklady pro inzerci
INDD, AI, EPS, PDF - písma musí být převedená na křivky
Obrázky: TIFF, JPG, BMP - rozlišení 300 dpi (obrázky musí být dodány zvlášť - nevložené do textu)
Texty: DOC, DOCX, ODT, TXT

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.

Řádková inzerce
 
ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online
(Skype apod.), tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

 
Prodám 2 silniční kola, plně vybavená, málo používaná,
tel. 604 840 608.

 
Prodám urnový hrob na hřbitově v Dobřanech
(paní Tomanová). Více informací v infocentru v Dobřanech,
tel. 377 972 725.
 
Zahradnické práce – stříhání a údržba živých plotů.
E-mail: zahrady.js@seznam.cz, tel. 602 885 277
 
Nabízím domácí vánoční cukroví, více info na
tel. 775 223 640.

 
Nabízím k pronájmu nebytové prostory 36m2 v centru
města, volné od 1. 11. 2021. Info na tel. 603 441 628.
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ – ŘÍJEN 2021

st 6. 10.
st 13. 10.
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany.

út 19. 10.

14–17
14–17
14–17

po 25. 10.
pá 29. 10.

14–17
14–17

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

www.dobrany.cz
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HLEDÁME
Skladníka m/ž
Hlavní náplň práce:








fyzická práce ve skladu materiálu a zboží
vedení záznamů v ERP systému – modul výroba/logistika
správa skladových karet
včasná příprava materiálu pro výrobní oddělení dle potřeby
spolupráce při vykládce a nakládce zboží
dbát na přísné podmínky přepravy zboží farmaceutického charakteru
vytváření příjmové a vývozní dokumentace

Požadavky:









schopnost zajistit bezproblémový průběh při příjmu a výdeji materiálu
a zboží
zajištění požadavků správného skladování
kontrola čistoty přistaveného vozu před zahájením nakládky a bezpečné
naložení na přepravní vůz
ochota pracovat ve dvousměnném pracovním režimu
dbát na čistotu provozu
jazyková vybavenost – Nj – výhodou
dobrá fyzická kondice
komunikativnost, preciznost, spolehlivost

V případě zájmu prosím kontaktujte personalistku, paní Anetu Zajícovou,
tel. 602 178 281, E-Mail Aneta.Zajicova@sulzer.com

HLEDÁ ŘIDIČE
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt: +420 606 726 842

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO

Ranní směny

ORNICE
ZA ODVOZ
Smluvně přenechám v roce 2021 dle podmínek

Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan

ZPF ornici z Dobřan v objemu ca. 300 m3.

Nástup možný ihned

Bližší informace na tel. č. 603 239 953 nebo

Kontakt: + 420 606 726 842

ornice@obalar.cz
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Fast-moving hands-on company where every individual can have an impact

Loma Systems s. r. o. - Dobřany – Plzeň – jih, Česká Republika
Pomozte nám vyrábět bezpečné potraviny. Přidáte se k našemu týmu?

Aktuální volné pracovní pozice:

SVÁŘEČ
NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE BUDE:
 Svařování metodou TIG a broušení (povrchová úprava).
 Manipulace s jednotlivými svařenci pomocí vázacích prostředků.
CO VÁM NESMÍ CHYBĚT:
 OU/SOU, svářečský průkaz, zkušenosti v oblasti svařování
 Manuální zručnost, pečlivost, samostatnost, fyzická zdatnost

OPERÁTOR – BALENÍ HOTOVÝCH VÝROBKŮ
NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE BUDE:
 Balení, čištění a manipulace s hotovými výrobky, kontrolní testování během výrobního procesu
 Základní údržba zařízení na lince, mechanická montáž a lepení na lince

Výtvarný a hobby obchod
na náměstí v Dobřanech

nově od 1. září 2021

Nabízíme:
 akrylové, olejové, akvarelové a jiné barvy pro různé výtvarné techniky
 textilní barvy, šablony, razítka, textilní polotovary
 modelovací hmoty, odlévací formy ...
 suroviny na výrobu svíček, mýdel a domácí kosmetiky
 korálky a bižuterní komponenty
 výtvarné hračky pro malé i velké tvořílky
 pořádání tvořivých dílen

CO VÁM NESMÍ CHYBĚT:
 OU/SOU, uživatelská úroveň práce s PC – běžný software MS Office
 Fyzická zdatnost – zvedání břemen, manuální zručnost, spolehlivost, pečlivost

OPERÁTOR - ELEKTROTECHNIK
NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE BUDE:
 Mechanická a elektrická montáž detekčních systémů podle výrobních plánů a postupů.
 Provádění výstupní kontroly detektorů, testování, pájení a kalibrace.
 Zodpovědnost za hlídání skladových zásob potřebných k výkonu práce, práce s PC.
CO VÁM NESMÍ CHYBĚT:
 SOU/SŠ v oboru elektro (vyhláška 50/1978 Sb.), uživatelská znalost práce s PC,
 Znalost práce s výrobní dokumentací, čtení mechanických a elektrických výkresů.

CO VÁM NABÍZÍME










Práci v příjemném kolektivu
Zázemí stabilní zahraniční spolčenosti
1 směnný provoz
Příspěvek na dopravu 2,5 Kč/km (obě cesty)
Obědy zdarma
Týden dovolené navíc
Příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
Příspěvek na výuku angličtiny
Další benefity

Vidíte se na této pozici? Pak nám zašlete svůj životopis na e-mail:
denisa.bendova@loma.com, Informace na tel.: 377 183 813

Hobby obchod | Lipová 155 | 334 41 Dobřany | www.pollex.cz
Kontakt: Eva Müllerová | tel. 605 284 184

Metal Detection | X-Ray Inspection | Checkweighing | After Service
Registered in England No. 559693 VAT No. GB 79 245 2996 Loma Systems, A Division of ITW Ltd., Admiral House, St. Leonards Road, Windsor, Berks SL4 3BL, UK

Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné
době hledáme zaměstnance na volné pozice:




Pracovník ve výrobě
Skladník
Montážní dělník

Našim zaměstnancům nabízíme:









5 týdnů dovolené
příspěvek na pojištění 1 000 Kč/měsíc
příspěvek na stravné 75 Kč/den
příspěvek na dopravu 2,5 Kč/km
půlroční odměny a poukázky Flexipass
zázemí silné zahraniční společnosti
rodinnou atmosféru a individuální přístup
příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu

Kontakt:
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 511 Mob.: 608 841 036

www.dobrany.cz
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
100% VLK

1. 10. v 17:00 | 3. 10. v 15:00
Austrálie / animovaný / 96 min / přístupný / dabing
režie: Alexs Stadermann
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale
zdání klame. Patří totiž do starého rodu vlkodlaků
a těší se na svou první proměnu ve vlka. Během první proměny se ale něco zvrtne a Freddy se změní ve
strašně moc rozkošného... pudla.
Vstupné: 120 Kč

NENÍ ČAS ZEMŘÍT

1. 10. ve 20:00 | 3. 10. v 18:00 | 9. 10. ve 20:00
USA, UK / akční thriller / 163 min / 15+ / titulky
režie: Cary Joji Fukunaga
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však
nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc.
Vstupné: 140 Kč

ZBOŽŇOVANÝ

5. 10. ve 20:00 | 10. 10. v 18:00
ČR / komedie / 99 min / 12+ / režie: Petr Kolečko
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá.
Má jedno velké tajemství.
Vstupné: 130 Kč

MINUTA VĚČNOSTI
7. 10. ve 20:00
ČR / drama / 81 min / přístupný / režie: Rudolf Havlík
Špičkový kardiochirurg Petr je uzavřený a introvertní muž. Jeho dcera Lucie má vrozenou srdeční vadu
a Petr se ji rozhodne operovat sám. Poté se společně
vydají na Island. Jednoho dne však Lucie náhle zkolabuje. Petr má pocit, že je uprostřed nekonečné přírody ztracený, a začne se mu stírat rozdíl mezi realitou
a fikcí. Opravdu Petr vyrazil s Lucií na výpravu?
Vstupné: 130 Kč

jako její tatínek a zopakovat jeho legendární kousek
– vytrhnout pár chlupů z liščího kožichu. Za cíl si vybere spícího lišáka Bělobřicha.
Vstupné: 120 Kč

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
15. 10. ve 20:00
USA / akční, dobrodružný / 98 min / 12+ / dabing
režie: Andy Serkis
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom,
jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových
postav společnosti Marvel.
Vstupné: 130 Kč

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
16. 10. v 17:00
Francie / rodinný, dobrodružný / 99 min / přístupný /
dabing / režie: Gilles de Maistre
V kanadské divočině svede osud dohromady mladou
dívku s mláďaty dvou obávaných šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby. Film se natáčel
se skutečnými zvířaty.
Vstupné: 120 Kč

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
16. 10. ve 20:00 | 22. 10. ve 20:00
ČR / romantická komedie / 94 min / přístupný /
režie: Petr Zahrádka
Hlavní hrdinka Tereza, bývalá primabalerína Národního divadla, skončila po úrazu kariéru profi tanečnice
a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou
dcerou Maruškou na opuštěný mlýn, který zdědila
po babičce. Přivydělává si tím, že vede v místní škole
kroužek pohybové výchovy.
Vstupné: 130 Kč

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
17. 10. v 15:00
ČR, Francie, Polsko, Slovensko / animovaný / 87 min
přístupný / režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček
Vstupné: 120 Kč

KAREL
8. 10. ve 20:00

KAREL

ČR / dokument / 133 min / přístupný
režie: Olga Malířová Špátová
Režisérka natáčela s Karlem Gottem po dobu celého
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl
nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho
skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Vstupné: 130 Kč

17. 10. v 18:00

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

9. 10. v 17:00 | 10. 10. v 15:00
ČR, Francie, Polsko, Slovensko / animovaný / 87 min
přístupný / režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je
nejodvážnější myší na celém světě a vůbec ničeho
se nebojí. Ale opak je pravdou. Chtěla by být statečná
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ČR / dokument / 133 min / přístupný
režie: Olga Malířová Špátová

MOJE SLUNCE MAD
21. 10. ve 20:00
ČR, Slovensko, Francie / animovaný / 85 min / 12+ /
režie: Michaela Pavlátová
Helena opouští všední život v rodné Praze, aby se
v Kábulu vdala za svého milovaného spolužáka Nazira. K vysněné budoucnosti ale nevede jednoduchá
cesta. Ne všichni mají tak velké srdce jako Nazir a tolik
smyslu pro humor jako hlava rodiny, pokrokový a vřelý dědeček. Pod jménem Herra hledá v novém světě
svoje místo, když do jejího života nečekaně vstoupí
citlivý chlapec Mad pocházející z dalekých hor.
Vstupné: 100 Kč

ROZBITÝ ROBOT RON
23. 10. v 17:00 | 24. 10. v 15:00
USA / animovaný / 107 min / přístupný / dabing
režie: Alessandro Carloni, Jean-Philippe Vine
Příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka
Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího
a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý
robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý.
Chlapec a robot prožívají dobrodružství, během kterého zjišťují, že pravé přátelství netkví v dokonalosti.
Vstupné: 120 Kč

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
23. 10. ve 20:00
USA / akční, dobrodružný / 98 min / 12+ / titulky
režie: Andy Serkis
Vstupné: 130 Kč

DUNA
24. 10. v 18:00
USA / dobrodružný, drama, sci-fi / 155 min / 12+ /
dabing / režie: Denis Villeneuve
Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní
i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi
rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí,
z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi
Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich
jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé
fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině.
Vstupné: 140 Kč

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
29. 10. ve 20:00 | 31. 10. v 18:00
ČR / komedie / 90 min / 12 / režie: Radek Bajgar
Páry, toužící po návratu vášně a touhy do svého partnerství, přijedou na kurz ambiciózního párového terapeuta Mazla, který razí teorii, že partnerské štěstí
stojí na maximální blízkosti obou partnerů, duševní
i tělesné. Jenže velmi pevné objetí se může snadno
proměnit ve škrcení, škrcení v udušení, terapie v touhu po vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí celé
roky.
Vstupné: 140 Kč

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
30. 10. v 17:00 | 31. 10. v 15:00
Jihoafrická republika / animovaný / 98 min /
přístupný / dabing / režie: Greig Cameron
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne se proto
sestavit speciální tulení jednotku, která tyto žraločí
teroristy vyžene z jejich území nadobro!
Vstupné: 120 Kč

DUNA
30. 10. ve 20:00
USA / dobrodružný, drama, sci-fi / 155 min / 12+ /
titulky / režie: Denis Villeneuve
Vstupné: 140 Kč

Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (Třída 1. máje 1300)
Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí
6:00–12:00 14:00–18:00
úterý
6:00–13:00
středa
6:00–12:00
čtvrtek
6:00–12:00 13:00 Harmonie
pátek
6:00–12:00
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová

tel.: 606 370 308, 374 449 944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí
7:30–11:00
11:15–12:30 pro podniky a objednané
15:00–18:00 pouze po tel. domluvě
úterý
7:30–11:30
11:30–13:00 pro objednané
středa, pátek
7:30–11:00
11:15–13:00 pro podniky a objednané
čtvrtek
7:30–11:00
11:15–13:00 pro objednané
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
nemocní

prevence, očkování

pondělí
7:30–10:00 13:00–14:30
úterý
13:00–15:00 15:00–18:00
středa
7:30–10:00 10:00–14:30
čtvrtek
7:30–10:00 10:00–12:00
pátek
7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

Praktický zubní lékař

6:30–7:30
7:30–14:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

Interní ambulance

MUDr. Gabriela Rybářová | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155
úterý
7:30–14:30
14:30–16:30
pátek
7:30–14:30

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
pondělí
úterý
středa, čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:00–15:00
8:00–18:00
8:00–15:00
7:00–11:00

náběry
ordinace

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
pondělí
8:30–12:00 12:30–14:30
středa
13:00–14:00 14:00–17:30

Sokolovská 967, tel.: 377 921 299
pondělí–pátek 8:00–12:30 13:00–17:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00–15:00
úterý, čtvrtek
8:00–18:00 na objednání
středa
8:00–11:00 na objednání
pátek
7:30–11:30 na objednání

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Vančurova 1289, tel.: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, pátek 9:00–12:00
úterý, čtvrtek 16:00–19:00
středa
pouze objednaní pacienti

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

Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Mgr. Ivana Kvíderová
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
pondělí–pátek 7:00–19:00
so, ne, svátek 7:00–9:00
11:30–14:00
17:00–19:00

MUDr. Petr Krčál

tel.: 603 225 252
úterý (sudé)
7:00–13:00
čtvrtek
7:00–13:00
pátek (lichý)
7:00–13:00

Sběrný dvůr

MUDr. Regina Janů

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

Dagmar Strejcová

MUDr. Hrbáčková

Lékárna Devětsil

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

Oční optika

Diabetologická ambulance
středa

tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

tel.: 720 061 001
pondělí–pátek 6:00–12:00

MUDr. Petr Bureš

MUDr. Jana Prošková

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

EUC Laboratoře s.r.o., ODBĚRY KRVE

tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
úterý, středa
7:30–13:00
pátek
7:30–13:00
7:30–14:30
9:00–17:30
7:00–13:00
7:00–12:00
6:30–12:00

Kožní ordinace

Odběry krve

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 724 516 852
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

čtvrtek
8:30–12:00 12:30–14:30
pátek
8:00–11:00 11:00–13:00
Vyšetření pouze po telefonickém objednání.
perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00–8:30 po objednání
středa
11:00–13:00 po objednání
pátek
7:00–8:00 po objednání

tel.: 727 900 748
e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
pondělí
9:00–15:00
středa
9:00–17:00
pátek
7:30–15:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

tel.: 721 529 770
pondělí
st, pá, ne
9:00–13:00

Městský úřad Dobřany

14:00–18:00
14:00–18:00

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

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5, tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Provozní doba:                 
pondělí–pátek
8:30–12:15 13:00–16:00

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí–pátek
9:00–12:30 13:00–16:00

Horké linky

Školní 33, Dobřany
tel.: 377 972 754, 732 114 040

Plyn – poruchy: 1239 Voda – poruchy: 800 120 112

		
pro objednané
El. proud – poruchy: 800 850 860

úterý
čtvrtek
pátek

7:00–16:00
7:00–14:00
7:00–12:00

16:00–18:00
14:00–16:00

Chlumčany, tel.: 377 973 124
pondělí, středa 7:00–12:00
Preferujeme předem telefonické objednání.

Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
Dobřany V OBRAZE – mobilní aplikace
Odchyt psů – 724 004 389
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telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy. Uzávěrka: vždy do 20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány v maximálním
rozsahu cca 2 500 znaků (vč. mezer). Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Tisk: Kalous & Skřivan. Registrace:
MK ČR E12353.
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Bachova akademie Dobřany
ve spolupráci se
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
pořádají koncert

Bach
mnoha tváří
TOMASZ RITTER
klavír (Polsko)

BORBÁLA DOBOZY
cembalo (Maďarsko)

EMA JEDLIČKA GOGOVA
klavír (Makedonie / Česko)

4. listopad 2021 od 18.00
kostel sv. Mikuláše v Dobřanech

Zahajovací koncert 2. ročníku mezinárodní bachovské soutěže pro děti a mladé BACHOVSKÁ CESTA.
19. benefiční koncert na podporu stavby nových varhan v Dobřanech.
generální partner:

C. Bechstein Europe, s.r.o.
Hradec Králové

hlavní partneři:

partneři:

