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Kulturní kalendář

	4.–10. 11. | Káčko
	 15.	ročník	MFF	Juniorfest	2022
	5. 11. | 13:00–16:00 | louka u st. mostu
	 Drakiáda
	5. 11. | start 17:30–18:30 | starý most
	 Hororový	ostrov
	12. 11. | 18:00 | Káčko
	 Slavnostní	koncert	k	21.	výročí	P.U.D.U.
	14. 11. | 14:00 | DPS Harmonie
	 Přednáška	pana	PhDr.	Bernáška
	19. 11. | 10:00 | klubovna Pionýrské  
 skupiny Dobřany
	 Andělské	tvoření
	19. 11. | 20:00 | Kulturní dům Vstiš
	 Rockový	bál
	22. 11. | 16:00–19:00 | fara Dobřany
	 Dílnička	sv.	Anežky
	24. 11. | 15:00–18:00 | 1. st. ZŠ Dobřany
	 Kavárna	po	škole:	Mikulášské	tvoření
	26. 11. | 13:30 | u brány biotopu Kotynka
	 16.	sousedská	vycházka	městem
	27. 11. | náměstí T. G. M.
	 Mikulášský	jarmark	a	rozsvícení
	 vánočního	stromu
	27. 11. – 23. 12. | Dobřanská galerie
	 Bílé	Vánoce – výstava

	1. 12. | 16:00–19:00 | fara Dobřany
	 Dílna	sv.	Josefa
	2. 12. | 16:30–18:30 | jednací sál MKS
	 Výtvarná	dílna:	Lampióny	na	niti
	4. 12. | 13:00 | Káčko
	 Mikulášské	tvoření	s	pohádkou
 (15:00 – O čertech a jiné pohádky)
	4. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
	 2.	adventní	podvečer:	Hlasoplet
	8. 12. | 19:00 | Káčko
	 Martin	Loew:	Americký	severozápad
 (cestovatelská diashow)
	11. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
	 3.	adventní	podvečer:	Janek	Eret	trio
	14. 12. | náměstí T. G. M.
	 Zpívání	koled	s	Českým	rozhlasem
	18. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
	 3.	adventní	podvečer:	
	 Karolína	Tothová	a	hosté

Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech 
posílejte na kultura@dobrany.cz.
Aktuální informace v kulturním kalendáři 
na www.dobrany.cz.
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PROSINEC

Končí měsíc „bezvládí“
Právní prostředí nastavuje období mezi volbami a zvolením nového vedení města jako dobu, 

kdy by se měl dosavadní starosta a rada soustředit jen na udržovací práce a nevěnovat se ničemu 
zásadnímu.

Je to tak správné a ctíme to, přesto žádná pauza v zásadních tématech nenastala. Stavby běží, 
šílenství kolem baterkárny vypuklo hned po uzavření volebních místností, nebylo potřeba mno-
ho času na domluvení většiny v zastupitelstvu.

Do třetího období vstupujeme s vědomím plné odpovědnosti, se snahou plnit náš program. Zá-
roveň jsme připraveni na to, že doba se jen tak nezklidní a budeme vystaveni takovým zkouškám, 
které si dosud ani nedovedeme představit.

Opozici nechceme válcovat, naopak uvítáme otevřenou, přímou a účelnou komunikaci. Všich-
ni zastupitelé jsou tu od toho, aby pro vás pracovali, tlumočili vaše požadavky, názory a obavy, 
snažili se hledat rozumná řešení. Z naší strany je ruka podaná, tak uvidíme, jak dělná atmosféra 
nastane.

Děkujeme opozici za velkorysou nabídku, aby byl jeden místostarosta na plný úvazek. Možná 
to v průběhu volebního období využijeme. V současnosti nemáme nikoho připraveného a zacvi-
čeného tak, aby splnil vysoké nároky Aktivních Dobřan na výkonnost „funkcionáře z povolání“.

Laťka se od roku 2014 příliš zvedla a tempo práce příliš zrychlilo na to, aby byl čas na nějaké 
placené rozkoukávání se. Dalším důvodem je i to, že stávající místostarostové odvádějí kus prá-
ce na jednáních k baterkárně, a dokud se to nevyřeší, šlo by o klasické přepřahávání uprostřed 
brodu.

Slýchávám od vás, že mě nechcete zatěžovat, když je toho teď tolika. Jste hodní a ohleduplnost 
je dobrá vlastnost, ale prosím, raději se ozývejte. Už jen pro to, že se teď hodně stýkám s vrchnos-
tí a rád si spravím chuť komunikací s normálními lidmi.

Ať nám slouží zdraví a rozum!
Martin Sobotka, staronový starosta

(red) V pondělí 17. října se v sále hasičské zbrojnice konalo ustavující jednání Zastupitelstva 
města Dobřany. 

Starostou města pro období 2022 – 2026 byl zvolen Bc. Martin Sobotka, jako neuvolnění 
(při svém povolání) 1. místostarosta Michal Trdlička a 2. místostarostka Jaroslava Umnerová. 
Radu města doplňují Pavel Sloup a Vojtěch Stříhavka. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen 
Ing. Josef Weinreb a členy tohoto orgánu Ing. Stanislav Motejzík, Ing. Martin Bruha, Mgr. Michal 
Balvín a Ing. David Toman. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Mgr. Barbora Sýkorová, 
členy Ing. Mgr. Jan Pokorný, Ing. Jan Lukeš, Jan Vozár, Bc. Michal Pokorný. 

Dále proběhla volba osadních výborů. Ve Šlovicích bude pracovat ve složení Michal Trdlička 
(předseda), Ing.Martin Hájek, Ing. Jan Lukeš, Mgr. Michal Balvín, Jiří Tesař, Jan Bártík, Josef 
Tihlařík a ve Vodním Újezdu MUDr. Jitka Šebestová (předsedkyně), Jiřina Řezáčová a Milan 
Hrubeš.
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Krátce
(red) Výstavba cyklostezky v trase historic-

ké cesty na Vstiš začala sice se zpožděním, ale 
postupuje dostatečně rychle. Je sice součástí 
CT 3, ale jejím hlavním významem je možnost 
bezpečné dopravy pro místní obyvatele.

(red) Na přelomu září a října byla Technic-
kými službami města Dobřany zpevněna ko-
munikace v chatové oblasti Kamínek.

(red) Na jaře rozkvete na kruhovém objez-
du v ulici 1. máje několik tisíc krokusů, tuli-
pánů a narcisů. Koncem října proběhla strojní 
výsadba cibulí a na první květy se budeme 
moci těšit možná již v únoru, pokud nebude 
tuhá zima.

(sob) První návrh přestupního terminálu je na světě. Zbývá ale dojednat řadu otázek, zejména 
návaznosti na budoucí rekonstrukci samotného nádraží. Město také potřebuje jednat s vlastníky 
ostatních nemovitostí, které mohou vybudování „autobusáku“ zkomplikovat.
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Aktualizujeme 
značku města

V průběhu jarních a letních měsíců došlo 
k revizi používání jednotného vizuálního sty-
lu (JVS) města a k následné aktualizaci loga 
i možností jeho využití a použití. Dodavatel-
ská firma nám v září předala nový manuál pro 
práci se "značkou města" a jednou z prvních 
obměn, kterou máte možnost vidět, je titulní 
stránka tohoto vydání. Změny formátu titul-
ní fotografie jste si již jistě všimli v minulých 
dvou vydáních a nyní, na základě grafické 
úpravy loga, přistupujeme ke změně celé 
úvodní stránky i k drobným úpravám uvnitř 
zpravodaje. Aplikování aktualizované verze 
JVS bude v následujících měsících průběžné 
a mezi dalšími vlaštovkami budou např. vjez-
dové cedule.

Jaroslava Umnerová, místostarostka

Symbol je základním prvkem jednotného vi-
zuálního stylu. Je tvořen osmi segmenty, které 
svým uspořádáním vycházejí z půdorysu koste-
la sv. Víta, významné památky města Dobřany. 
Tvarosloví jednotlivých segmentů je inspirová-
no tradičními oblými tvary, typickými pro ba-
rokní éru.

Cesty pro rybáře
Brentnerovy sady sice přinesly lepší kontakt s vodou pro běžné obyvatele města, ale zároveň 
vyvolaly obavy rybářů, zda se jim nezhorší podmínky pro přístup k řece. Proto město zahájilo 
jednání s jejich zástupci, kde se začalo domlouvat, jak sladit zájmy rybářů, dalších uživatelů kra-
jiny a přírody. Na jedné straně není možné podporovat to, aby si každý zajel autem až na břeh, na 
druhou stranu není spravedlivé, aby se těžké vybavení přesouvalo kilometry ručně. Dalším pro-
blémem jsou pastviny, které nejsou u řeky ohrazené, břeh je tedy prakticky nepřístupný. Prvními 
konkrétními kroky ke zlepšení přístupu k vodě jsou jednání s některými zemědělci o přijatelném 
kompromisu, která se zatím vyvíjejí nadějně. Město zadává projekt na stezku, která pod novým 
mostem otevře pěším možnost dostat se na pravý břeh v tomto dosud uzavřeném místě. Bude se 
taky prověřovat možnost, jak otevřít novou cestu podél odvodňovacího kanálu vlevo při příjezdu 
od Vodního Újezdu (směrem od Dobřan na úrovni „bejkárny“). Tím úplně nejjednodušším kro-
kem je podpora jednotlivců se sníženou pohybovou schopností, aby mohli získat klíče od závor 
a věnovat se tak navzdory handicapu svému koníčku.

Martin Sobotka, starosta

Rychleji než situace na bojišti se mění už 
jen názory politiků v jediné sousední obci, 
která je větší než my. Přiznám se, že udržet si 
přehled je stále náročnější i pro mě samotné-
ho. Popsat přesně zážitky z jednání o bater-

kárně by chtělo podstatně více prostoru, než 
umožňují Listy.

A nechtěli byste to číst, protože tenhle pří-
běh bere iluze, chuť k životu a ukazuje bídu 
české politické vrchnosti v plné nahotě. Lidé, 
kteří se pár schůzek zúčastnili, žasnou a upa-
dají na duchu.

Zcela stručně, Prahu zachvátil fantas, že bez 
baterkárny v Líních naše země zahyne. Jedině 
gigafactory je zárukou národní bezpečnosti, 
protože zajistí zemi energetickou soběstač-
nost.

Vztekáte se, co to tu píšu za blbosti? Máte 
pravdu, ale nikdo jim to nerozmluví. A je to in-
fekční. Celé to rozjel Babiš, teď se to přeneslo 
na současnou vládu a i Hrad už to hlásá.

Nenechte se zmást tím, že tvrdí, že někde 
v ČR existuje vhodnější lokalita. Ještě za minu-
lé vlády se prý výběr ze 14 lokalit zúžil v pod-
statě jen na dvě, které měly potřebné parame-
try. Dvě vojenská letiště, Přerov a Líně. O to 
první si armáda řekla, druhé ministerstvo 
obrany obětovalo. Otázka je, zda se hledalo 
fakt pořádně.

V době psaní článku to vypadá, že prapor 
odboje od nás převzal do rukou pan hejtman 
a pan primátor a můžeme si odfrknout. Udat-
ní rytíři nás draka zbaví. Když to teď čtete, 
možná už jsou ale jejich kopí zlomená. Kéž by 
ne, ale spoléhat se na pevnost jejich výzbroje 
nemůžeme. Musíme být vždy ve střehu.

Martin Sobotka, starosta

Drak je prý zelený, snáší zlatá vejce a ještě nás všechny ochrání 
lépe než F-35
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(jar) Účastníci 15. sousedské vycházky městem měli možnost využít dopravu na letiště a zpět, 
kde jim byl zástupci Spolku historických cvičných letadel Classic Trainers představen hangár č. 3 
a zástupci letecké školy Aviatický klub, s. r. o., umožněn vstup do hangáru č. 1 spojený s prohlíd-
kou letadel. Přejezd po pojížděcí dráze Tango přes práh dráhy 24 k úlům (úkrytům letadel) na 
pozemcích města byly zajímavou tečkou pro všechny přítomné, kteří se starostou města diskuto-
vali nad tématem (ne)možné výstavby gigafactory.

Zeleně nebo ropácky
O prvním by klimatičtí aktivisté mluvili 

jako o ropáckém. Bude se postupovat podle 
současných zákonů a žádná baterkárna tudíž 
nebude, protože nikdy nemůžeme souhlasit 
s tím, že přes nivu Radbuzy a pod okny lidí 
z Vodního Újezdu budou stát co 350 metrů 
45 metrů vysoké „obludy“ elektrického vede-
ní. S letištěm se nic nestane a budeme usilovat 
o to, aby se konečně průmyslová zóna vypaři-
la a přestala nás strašit.

Zato druhá je pro zastánce Green dealu 
báječně zeleným snem budoucnosti. Obětují 
nás pro blaho republiky a záchranu klimatu 
na celé planetě. Přijmou zákony, které pro-
sadí zadrátování nejhezčích částí kolem řeky, 
natáhnou silnice, vodovody atd. První etapu 
továrny postaví tak, aby se vešla do ploch, kde 
obce nemají žádné pozemky.

Jak to může pokračovat?
Poměrně rychlý konec celého trápení může 

nastat, pokud se vládě nepodaří uprosit dra-
kova páníčka, aby nás přišel zachránit. Námlu-
vy naše vrchnost tak strašně zpackala, že to 
může být nestravitelné i pro chovatele nestvůr.

Další etapa bude ve sněmovně, kde by se 
schvaloval zákon o záchraně vesmíru a při-
lehlých galaxií za pomoci zničení letiště. V této 
fázi nás čeká nepříjemný úkol vyjednat co nej-
více úlev pro naše obyvatele tak, abychom ne-
cítili přítomnost dračí sluje zbytečně nepříjem-
ně. Páku máme v pozemcích pro další etapy.

Ve zkratce
Naší největší výhodou teď je, že bez speci-

álního zákona to celé vybudovat nejde. Naší 
největší nevýhodou je, že aby to šlo vybudo-
vat, musí být speciální zákon, který umožní 
natahat dráty i bez souhlasu dotčených obcí 
a majitelů pozemků.

Okolnosti příběhu 
nejsou úplně k otištění

Svět teď prožívá silný příběh a příběh draka 
za humny je jeho zvláštní dušičkově hororo-
vá kapitola. Pokud máte chuť a silný žaludek, 
u piva vám můžu sdělit i některé detaily. Je 
to tak silné, že se z toho taky potřebuju „vy-
kecat“. Je třeba se udržet ve formě, byli jsme 
vtaženi do divné hry bez pořádných pravidel. 
Pastí a překážet je tolik, že ubránit zájmy svě-
řeného území chce maximální soustředění. Co 
vám budu povídat, usínám i vstávám s myš-
lenkou na draka. Na to, jak neskončit potup-
nou kapitulací.

Proč se nepřivazujeme 
ke stromům?

Každého v prvním návalu zlosti napadá 
spousta naprosto „zásadních“ projevů nesou-
hlasu. Petice, referenda, vykřikování nesouhla-
su. Prostě si ulevit. Chápu to, ale osobně nevě-
řím tomu, že při představě toho, že Líně jsou 
jediná lokalita, která může zachránit Česko před 
zánikem, budou zoufalá gesta někoho zajímat.

Pro poctivé představitele obcí by měl být dů-
ležitý i morální ohled a vědomí odpovědnosti 
za kvalitu projednávání všech možných zámě-
rů. Nesmíme proto sklouznout k lacinému vy-
křikování nepodložených závěrů. Velkou hod-
notou jsou pro nás férové zásady diskuze. Když 
jsme proti, musíme mít důvod, ne domněnky, 
pocity, nechuť, svůj osobní vkus. Jinak totiž pod-
porujeme ten svrab, ve kterém se naše politika 
nachází. Naše funkce nám ukládají povinnost 
myslet. Aktivista může střílet naslepo, my ne.

Proto jsme nadefinovali rizika pro naše lidi 
a seznámili s nimi protistranu. Ta se poctivě 
pokusila s nimi pracovat, ale narazili jsme na 
nesplnitelnost požadavku, že přívodní vedení 
nikomu nezkazí bydlení. Takže pro nás už je 
celá baterkárna nejednatelná. Ale třeba bu-
dou mít jiné obce na různých variantách tras 
větší pochopení.

Zlatá vejce, sliby - chyby?
Možná jsou někteří z vás pragmatičtější 

než starostové pěti dotčených obcí a zajímají 
je pracovní místa pro dělníky s pohádkovými 
platy, která VW zaručí. A ta daň z nemovitostí 
asi nebude nízká?

Ano, tyhle výhody existují. Město by si moh-
lo dovolit více investovat, skromný odhad pří-
nosu do dobřanské kasy jen z daně je 70 mili-
onů Kč každý rok. Jistých. Rýsuje se možnost 
mít teplo napůl zdarma a další výhody. Tech-
nicky nadaní žáci by se určitě nebránili brát 
jednou „kilo“ za docela příjemnou práci.

Možná tu je i silná skupina nadšenců pro 
elektromobilitu a všechna ta opatření k ome-
zení emisí kysličníku uhličitého.

Žádní se zatím ještě neozvali. Naštěstí. Cítí-
me tak silný mandát, že nemáme měnit ekono-
mické výhody za příjemné okolí. Pokud by se 
tento druhý tábor začal ozývat, uvidíme, jak se 
to projeví, jestli v tomto světle nebude nakonec 
prostor pro referendum, které by dávalo smysl.

Projekt má své nesporné výhody, bylo by 
nefér o nich nenapsat, ale zatím o nich sami málo 
víme. Jen to, co jsme si z různých náčrtků sami 
vypočítali. Pokud jste zastánci baterkárny, klidně 
se ozvěte, nejhorší je žít v názorové bublině.

Martin Sobotka, starosta

Pojďme pomoct zachránit letiště Líně!  
Předseda Českého svazu letectví plk. v. v. Ing. Václav Vašek žádá širokou veřejnost, aby si 
15.	11.	2022 udělala čas a dostavila se na letiště Plzeň – Líně. 
Setkání začne ve 14.30 na stojánce před hangárem č. 3 – muzeum Classic Trainers. 
Pořadatelská služba, zdravotnické zabezpečení a bezpečnostní služba jsou zajištěny.
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(red) V sobotu 22. října se uskutečnila již 15. sousedská vycházka městem, na které byla před-
stavena proměna veřejného prostoru v blízkosti starého mostu a nesoucí jméno významného 
českého barokního skladatele Jana Josefa Ignáce Brentnera. Náplavka u řeky Radbuzy neboli 
Brentnerovy sady prošla v posledních několika měsících řadou stavebních úprav. Stezka, lavičky, 
pódium, plovoucí molo a hlavně mimoúrovňové křížení třídy 1. máje pro pěší i cyklisty bude ještě 
doplněno vhodnou výsadbou rostlin, keřů a stromů, sgrafitem s motivem, které pomyslně spojí 
kostel sv. Víta se starým mostem na zatím „nedodělané“ zdi, či sochařským dílem odkazujícím na 
tohoto významného dobřanského rodáka.

Obnova Božích muk 
s kovovým křížem, 
Vodní Újezd

Město Dobřany trvale pečuje o drobné sa-
krální stavby a kulturní památky, které dotvá-
řejí historický vzhled města a blízkého okolí. 
K tomuto patří i realizace akce „Dobřany, 
Vodní Újezd, Boží muka s kovovým křížem“, 
která byla spolufinancována Plzeňským kra-
jem poskytnutím dotace z dotačního titulu 
„Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné archi-
tektury dotvářejících kulturní krajinu 2022“. 
Obnova probíhala od dubna do července roku 
2022. Vzhledem ke stáří a stavu výše uvedené 
sakrální stavby došlo k obnově kříže pozlace-
ním, opravě omítek a doplnění kamenného 
povrchu umělým kamenem a následným vá-
penným nátěrem. Též došlo k terénním úpra-
vám okolo soklu.

Celkové náklady činily 120.395 Kč, přičemž 
Plzeňský kraj poskytl dotaci ve výši 40.000 Kč.

Město Dobřany přijme
SEZONNÍHO	SPRÁVCE	AREÁLU	
KOUPACÍHO	BIOTOPU
květen–září (DPP)
vhodné pro seniora

Více informací: Michal Pokorný, vedoucí 
technických služeb, tel. 724 004 389
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Zastupitelstvo města Dobřany pro období  2022–2026

Na této straně vám představujeme 
členy Zastupitelstva města Dobřany 

pro následující čtyřleté období.

Michal	Balvín, 39 let
Jsem ženatý, mám dvě 
děti a žiji ve Šlovicích. 
K mým zálibám patří ro-
dina, turistika a zahra-
da. 19 let jsem velitelem 
místní hasičské jednotky, 

12 let členem osadního výboru. V zastupi-
telstvu jsem nováčkem. Děkuji za důvěru.

Lenka	Kesslová, 49 let
V Dobřanech žiji 8 let, 
od r. 2017 jsem hasič ve 
výjezdové jednotce. Od 
r. 2018 jsem zastupitel-
kou, předsedkyní soc. 
komise. Pracuji ve velko-

skladu a ve spolku AD jsem pokladník. Dě-
kuji, že mohu přispět k rozvoji města.

Jaroslava	Umnerová, 42 let
V Dobřanech žiji 21 let. 
Jsem vdaná a máme dvě 
děti. Od roku 2016 jsem 
ředitelkou MKS. V zastu-
pitelstvu jsem nyní 3. ob-
dobí (uplynulé 4 roky 

také radní a půl roku neuvolněná místosta-
rostka). Dobřany považuji za svůj domov.

Jan	Vozár, 44 let
Jsem ženatý a mám dvě 
děti. V Dobřanech jsem od 
r. 1997 učil na ZUŠ obor 
klavír a v r. 2004 jsem se 
stal ředitelem této školy. 
Již 16 let pracuji pro měs-

to jako zastupitel. Dobřany se staly mým 
domovem a srdeční záležitostí.

Josef	Weinreb, 69 let
Na ZČU jsem učil i pra-
coval jako manažer ev-
ropských fondů. V letech 
1993 až 1995 jsem byl 
starostou města. Již čtvr-
té volební období budu 

opoziční zastupitel a opět budu pracovat 
v kontrolním výboru.

Gabriela	Klinkovská, 39 let
Pocházím z Plzně a mám 
2 děti. Vystudovala jsem 
VŠ a v Dobřanech žiji od 
r. 2005. Pracuji v ZŠ jako 
asistentka a vedoucí klu-
bu. Učím výtvarku v ZŠ, 

při MKS i v ZUŠ. V r. 2019 jsem se stala 
členkou AD a pomáhám, kde je třeba.

Bohumila	Nekolová, 45 let
Vystudovala jsem střed-
ní zdravotnickou školu 
a specializaci pro péči 
v psychiatrii. Nyní pracuji 
jako masérka a lektorka. 
V zastupitelstvu se chci 

věnovat sociální problematice se zaměře-
ním na seniory a rodiny s dětmi.

Michal	Pokorný, 43 let
Jsem ženatý a mám dvě 
děti. Od roku 2001 pracu-
ji v technických službách 
města a posledních 5 let 
jsem jednatelem společ-
nosti SLUŽBY DOBŘANY, 

s. r. o., 4 roky zastupitel. Mezi mé koníčky 
patří hlavně sport, a to hokej a hokejbal. 

Pavel	Sloup, 51 let
Jsem od narození Dob-
řaňák, ženatý a mám dvě 
dospělé děti. Po čtyřleté 
odmlce se vracím do za-
stupitelstva a nově jsem 
radní, 8 let předseda ko-

mise G2DT. Hraji kuželky, rád jezdím na 
kole. Dobřany jsou moje srdeční záležitost.  

Jan	Smola	
52 let, „Taťka“, živnostník 
v oboru elektro, šťastně 
ženatý, dvě děti. Koníčky: 
skauting, ryby, střelnice. 
Celý život žiji Dobřanech 
a nikdy bych neměnil. Jako 

zastupitel chci přispět k podpoře a rozvoji 
volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Martin	Sobotka, 48 let
V roce 2002 jsem se kan-
didatuře sice bránil, ale 
teď se stala péče o milo-
vané území něčím, čemu 
rád obětuji veškeré své 
pohodlí. Starostou jsem 

od roku 2014. Těší mě podpora mé ženy, 
tří dcer a inspirativních přátel.

Judita	Soukupová
41 let, asistentka na Plzeň-
ském kraji, ředitelka MFF 
JUNIORFEST, 2 úžasné děti 
a podporující rodina. 
Koníčky: život, tanec, lidi, 
cestování, hudba. Jako za-

stupitelka se chci zapojit do dobřanského kul-
turního dění a pomáhat tam, kde je to potřeba. 

Vojtěch	Stříhavka, 28 let
Jsem ženatý a v Dobřanech 
žiji od roku 2015. V sou-
časné době dokončuji stu-
dium práv na ZČU. Jsem 
dobrovolný hasič, vodní 
záchranář, ochotník a hrdý 

účastník cyklovýprav z Dobřan do Dobřan. 
Zastupitelem i radním jsem poprvé.

Barbora	Sýkorová
42 let, právník a projek-
tový konzultant, 2 děti, 
v komunální politice no-
váček, původem Pražačka, 
teď dobřanský patriot. 
Koníčky: cestování, pohyb, 

zvířata. Chci se zabývat tématy našeho kaž-
dodenního života, malými i velkými.

Jan	Šváb, 46 let 
Již třináct let jsem technik 
správy bytů a nebytových 
prostor v Dobřanech. Ve 
městě mě lidé potkáva-
jí většinou s telefonem 
u ucha. Můžete mě vidět 

u různých zásahů jako člena jednotky SDH 
Dobřany. Zastupitelem jsem poprvé.

Dagmar	Terelmešová, 52 let
Celý můj život je spojen 
se sociálními službami 
a zdravotnictvím. Byla 
jsem i senátorkou Parla-
mentu ČR, nyní pracuji 
jako ředitelka centra pro 

zdravotně postižené. V zastupitelstvu se 
budu dále věnovat sociální problematice.

Michal	Trdlička, 39 let
Jsem ženatý, mám dvě 
děti. Ve Šlovicích žiji od 
narození a pracuji zde 
v rodinné firmě. 19 let 
vedu SDH Šlovice a 15 let 
i osadní výbor. Členem za-

stupitelstva města jsem 12 let, 5 let radní 
a poslední půlrok místostarosta.
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení 

pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Oddělení pro dospělé
pondělí 7:30–12:00 13:00–17:00
úterý 7:30–11:00 13:00–15:00
středa 7:30–12:00 13:00–18:00
pátek 7:30–11:00

Oddělení pro děti
pondělí  12:00–17:00
úterý  12:00–15:00
středa 9:00–11:00 12:00–18:00
čtvrtek  12:00–15:00

KNIHY	PRO	DOSPĚLÉ
MANÁKOVÁ	Mirka:	V	pasti	Araba
Sára se stane otrokyní šejka Abdullaha. Má 
šanci přežít a vyrovnat se s hrůzami z minu-
losti? Napínavý příběh z arabského prostředí, 
ve kterém má své místo láska, ale hlavně tou-
ha po penězích a krutost vycházející ze zatrp-
klosti lidských srdcí.

WARD	J.	R.:	Posedlost
Anne Ashburnová, umíněná, neohrožená, 
zbožňující náročné povolání hasičky. Jedno 
zbrklé rozhodnutí při požáru skladiště změní 
celý její život. Danny Maguire – nejlepší hasič 
v celém okrese, avšak psychicky pozname-
naný. Ignoruje nadřízené a bezhlavě riskuje, 
jako by ztratil smysl života. Ani jeden nevě-
ří, že by v sobě dokázali znovu probudit onu 
nutkavou posedlost svým povoláním, dokud 
nenarazí na sérii podezřelých požárů, které 
ničí jejich městečko.

BEDNÁŘOVÁ	Jaroslava:	
Herbář	aneb	Příroda	ve	vaší	kuchyni
Rostliny jako jídlo, ale i jako lék. Dvě spojení, 
která tvoří jeden celek. Kniha pro radost všem 
zvídavým mlsounům a ctitelům říše rostlin.

HOLMOVÁ	Line:	Pro	dítě	to	nejlepší
Spletitý a napínavý děj, nervydrásající oka-
mžiky a překvapivé zvraty a doslova strhují-
cí finále nejmodernější skandinávské krimi. 
Padesát let starý případ a vražda generálního 

tajemníka Červeného kříže spolu na první po-
hled nesouvisejí. Na ten druhý ale už ano.

KNIHY	PRO	DĚTI
KNIGHTON	Kate:	
Proč	nemám	jíst	jen	brambůrky?
Co je nezdravé jídlo? Jsou všechny hambur-
gery špatné? Co jsou to přídatné látky? Co 
tedy jíst místo toho? Tato kniha je celá o jídle. 
Pomůže ti vyznat se v tom, co je dobré a co 
špatné, a proč.

KOPECKÁ	Tereza:	Berta	Puberta
Moje zakuklená sestra.
Mít starší sestru je občas pěkná otrava. Navíc, 
když se najednou začne tak rychle a podivně 
měnit. Albertýnu postihla puberta, je protiv-
ná a naštvaná. Apolenka je přesvědčená, že 
hůř už snad ani být nemůže. Jak asi dopadne 
letošní pobyt ve stařičké Vile Augustě, kam 
odjíždí obě válečnice s rodiči na jarní prázd-
niny? Ani jedna si od druhé nenechá nic líbit 
a v téhle „dívčí“ válce přijdou na řadu i skuteč-
né biologické zbraně… Oko za oko, zub za zub!

GUTERSON	Ben:	Hotel	Winterhouse
Nádherný hotel je zahalen tajemstvím i kouz-
ly. Jednoho dne do hotelu Winterhouse pošlou 
strýc a teta svou osiřelou neteř Alžbětu. Brzy 
po příjezdu dívenka objeví magickou knihu. 
Rozluští Alžběta hádanky, anagramy a složité 
rébusy? Prolomila by tím hotelové prokletí 
a vyřešila by tajuplnou záhadu…

WILKINSON	Carl:	Zpomal	a	podívej	se
40 příběhů k pozorování. 40 přírodních zá-
zraků, které se každý den odehrávají všude 
kolem nás.

Třetí knihobudka 
ve městě

V návaznosti na říjnový Týden knihoven 
a Světový den pro rozvoj informací jsme do-
končily projekt přeměny nevyužité telefonní 
budky na knihobudku. Jak to funguje a kde 
ji najdete? Pravidla jsou jednoduchá: PŮJČ - 
VRAŤ - VYMĚŇ...  Máte-li doma knížku, kterou 
už jste přečetli, nebudete se k ní vracet a už 
ji nepotřebujete, vyměňte ji v knihobudce za 
jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji 
může přečíst někdo jiný. Naši a teď už i vaši 
knihobudku najdete na rohu Lidické ulice 
a náměstí T.G.M. vedle vrat do dvora Augmen-
tačního skladu.

Děkujeme Gábině Klinkovské za výtvarnou 
realizaci a věříme, že budka takto našla své 
další dobré využití a nejeden z nás se stane 
jejím uživatelem.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany 
Bohuslava Kubelková, vedoucí MěK Dobřany
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O zvonici je velký zájem od prvního dne

V rámci Havelských trhů se konala významná událost pro naše město, a to otevření a trvalé zpřístupnění zvonice, kterou město získalo od církve 
před pěti lety. Letos na jaře započala její rekonstrukce s celkovými náklady 2 mil. Kč, díky níž si můžeme prohlédnout náměstí z ptačí perspektivy, 
či se rozhlédnout na všechny čtyři světové strany do okolí Dobřan.   

V přízemí zvonice se dozvíte něco o historii věže. Např. jak v průběhu minulých století „rostla“, kolik měla a má zvonů, jak se jmenují či kolik 
schodů musíte zdolat do vyhlídkového podlaží. V patrech je umístěno několik sad výtvarných prací žáků místní ZŠ a ZUŠ, které budeme obměňovat, 
a chystáme už i jiné výstavy a akce. 

Rekonstrukce byla spolufinancována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Státním zemědělským intervenčním fondem z Pro-
gramu rozvoje venkova 2014–2020 za podpory MAS Radbuza poskytnutím dotace ve výši 1,2 mil. Kč.

Zvonici je možné navštívit v provozní době informačního centra, a to od října do dubna ve všedních dnech od 8:30 do 16:00 (12:15–13:00 pauza) 
a od května do září ve všedních dnech v čase 8:30–17:00 (12:15–13:00 pauza), o víkendech od 13:00 do 17:00, o státních svátcích zavřeno.

Srdečně zvu k návštěvě.              Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Poděkování
Dne 20. 10. 2022 jsem zhlédla představení 

"KABARET" (tvorba Jiřího Suchého), které na-
studovali žáci ZUŠ Dobřany se svými učiteli. 
Představení jsem viděla již na jaře a moc se mi 
líbilo. Tak jsem se vydala na "KABARET" teď 
na podzim opět a nevěřila jsem svým očím. 
Účinkující byli opět výborní a ještě to za ten 
půlrok dotáhli k větší dokonalosti. Asi nám ty 
děti dospěly.

Proto bych chtěla touto cestou poděkovat 
všem účinkujícím i kantorům ZUŠ za super 
zážitek a přeji hodně dalších vydařených 
představení.

Dále bych poděkovala panu starostovi 
M. Sobotkovi, že si vykouzlil chvilku v jeho na-
bitém programu a přišel nás pozdravit.

A můj poslední dík patří MěKS Dobřany 
v čele s J. Umnerovou, které posezení senio-
rů připravilo i s milým překvapením v podo-
bě vtipného dárku. S prací MěKS moje velká 
spokojenost. Vždy připraví nějakou pěknou, 
poučnou i vtipnou akci. Teď je jen na "Dob-
řaňácích", zda je využijí.

  Irena Šimečková 

Premiéra, derniéra, vernisáž, dernisáž. 
A na ně můžu přijít?

Ačkoliv jsou výše napsaná slova francouzského původu, nejen v našem slovníku, ale především 
ve světě umění, kultury a jiných oborů mají svoje místo. V praxi v nás ale můžou vyvolávat nejis-
totu a budit rozpaky. 

Premiéra, jakési „poprvé“, znamená první veřejné představení díla (divadelní hry, filmu, opery, 
baletu a dalších). Jejím opakem je derniéra, tedy úplně poslední uvedení, poslední repríza. Premi-
éra a často i derniéra se nesou ve slavnostním duchu. Uvádět cokoliv pro veřejnost poprvé, nebo 
naopak úplně naposledy, je výjimečná událost, která si zaslouží pozornost, či dokonce oslavu. 
Obdobně se to má s vernisáží a dernisáží. Vernisáž je slavnostní zahájení, otevření výstavy, stálé 
expozice nebo třeba nové budovy, často s účastí autora uměleckých děl, naopak dernisáž výstavu 
slavnostně zakončuje.

Ano, je to tak, všechny výše zmíněné akce jsou často určené i pro veřejnost. Nebo možná přes-
něji řečeno především pro širokou veřejnost, je na nich srdečně vítána! Vězte, že bez návštěvníků 
či diváků kulturní nebo společenské události ztrácejí smysl.

A na jakou výstavu můžete v nejbližší době zavítat? První adventní nedělí 27. listopadu začíná 
každoroční předvánoční výstava v Dobřanské galerii, tentokrát s názvem Bílé Vánoce. Navštívit 
ji můžete denně až do 23. prosince tohoto roku v otevírací době infocentra a také o adventních 
nedělích před koncerty.

Těšíme se na vás!
Zuzana Peksová, MKS Dobřany
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V sobotu 15. října se po roce dobřanské náměstí opět zaplnilo řemeslnými stánky. I tentokrát jsme 
si na výběru účastníků Dobřanského posvícení a Havelských řemeslných trhů dali záležet, a tak 
byla nabídka výrobků nejen pestrá, ale i rukodělně velmi kvalitní. Věřím, že i letos se podařilo 
„trefit se“ do vkusu širokému spektru návštěvníků i nakupujících. Ohlas měla dopolední pohádka 
divadla Múza O veliké řepě, stejně jako odpolední vystoupení kapely Švejk band M. B. Karpíška 
či hudebního ateliéru HAZband z CPTS Zbůch. Zejména posledně jmenovaní si okamžitě získali 
přítomné diváky, fanoušky i tanečníky. Děkujeme všem, kteří se podíleli na mnohatýdenních 
přípravách, byli nám nápomocni v den konání posvícení i poté. Největší poděkování však patří 
několika desítkám řemeslníků, účinkujícím a především vám všem, kteří jste si přišli užít skvělou 
atmosféru posvícení a podpořit ostatní!

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

(zup) Letošní výstava na stromech byla po-
slední zářijový pátek zahájena tradičním pik-
nikem a na programu byla nejen kávová tera-
pie. Plakáty obohacené podzimními písněmi 
si bylo možné prohlédnout a poslechnout 
v parku pod nádražím po tři říjnové týdny.

Kultura v Dobřanech 
očima přistěhovalce

Jmenuji se Jarka Bezděkovská a v Dobřa-
nech jsem se usadila shodou šťastných náhod 
před dvěma měsíci. Při počátečním rozkou-
kávání mě mile překvapil společenský život 
městečka. Každý den se utvrzuji, že v Dob-
řanech může být jedině dobře! Město působí 
velmi přátelskou atmosférou a koná se zde 
plno kulturních akcí.

Za krátkou dobu svého působení v Dob-
řanech jsem navštívila vernisáž obrazů paní 
Jarky Papežové, která je instalovaná v míst-
ním kostele sv. Víta. Celkový zážitek z výstavy 
umocnilo osobní setkání s malířkou a věřím, 
že nebylo poslední...

Další velice silný zážitek bylo divadelní 
představení „Kdo se bojí postele“, kde jsem 
z první řady mohla sledovat bravurní výkon 
pana Romana Štolpy a hlavně úžasný výkon 
nadané herečky Moniky Timkové. Komu toto 
představení uniklo, o hodně přišel. Pro mě to 
byl úžasný kulturní zážitek. Ze svého sedadla 
v bezprostřední blízkosti jeviště jsem byla 
vpodstatě vtažena do děje...

Neopakovatelná atmosféra, bezprostřed-
nost a rodinné prostředí, to provází kulturní 
zážitky v Dobřanech. Už se těším na další akce 
a nové přátele.
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27. listopadu 2022
náměstí T. G. M., Dobřany

MikulášskýMikulášskýjarmarkjarmark

Za podpory:

13:30 Zahájení jarmarku

17:00 Slavnostní rozsvícení vánočního  
 stromečku
 za doprovodu dětského pěveckého sboru Hvězdičky  
 při ZŠ Dobřany

  prodej adventního, vánočního a dárkového zboží

  výtěžek z prodeje výrobků bude věnován 
  Nadačnímu fondu Klíček

  13:00–17:00 Bílé Vánoce
   Dobřanská galerie | MKS Dobřany
   náměstí T. G. M. 5
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ATELIÉR S DUŠÍ

JARKA PAPEŽOVÁ

Obrazy nesou ocenění
Šumava originální produkt®
a titul Český rekord.

6. 10. – 11. 11. 2022
Kostel sv. Víta | Dobřanská galerie 

MKS Dobřany, náměstí T. G. M. 5  |  otevírací doba: pondělí–pátek 8:30–12:15 a 13:00–16:00

VÝSTAVA

Vernisáž 6. 10. 2022 od 16:30 v kostele sv. Víta

Kultura
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Kultura

Ať jsi velký nebo malý, 
spolu nás to s dřevem baví!

Pojďme si spolu zatruhlařit

do dílny sv. Josefa!

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO 
DOTAČNÍHO TITULU 
MĚSTA DOBŘANY

dilnasvatehojosefa.cz
+420 736 415 438

posta@dilnasvatehojosefa.cz
Náměstí T. G. M.3, 334 41 Dobřany

Těšíme se na Vás!

 

MIKULÁŠSKÉ TVOŘENÍ 
(nabídková kavárna) 

 čtvrtek 24. 11. 2022, 15:00 - 18:00 
(volný příchod a odchod) 

 
 

Vánoční inspirace spojené s tvorbou zboží 
na Mikulášský jarmark – pro rodiče, děti, učitele 
a kohokoliv dalšího, kdo by chtěl svou tvorbou 

přispět k podpoře Nadace Klíček provozující 
Dětský hospic v Malejovicích. 

 
 

Stanoviště budou vedená šikovnými dobrovolníky 
z řad rodičů a učitelů, materiál na tvoření zajistíme. 
 
Realizace této Kavárny závisí na zájmu rodičů a 
příznivců školy - uskuteční se při nejméně 10 
přihlášených účastnících. 
Dejte prosím vědět na tel. 377972515 (paní Vítová) 
nejpozději do pondělí 21. 11. 2022, že jste se 
rozhodli přijít s námi tvořit. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
 

Garantky:  
Mgr. Eva Fekerlová, Mgr. Jana Šindelářová (za ZŠ) 
Dana Brožková (za SR) 
 
 

třída 2.A na I. stupni ZŠ Dobřany (Školní 48) 

vstup zdarma do vyčerpání kapacity | občerstvení zajištěno 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč 

Lektor: BcA. Jana Trnková

aneb Tvoříme z designového papíru, korálků a barevných nitek
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Dne 7. října ocenil hejtman Plzeňského kraje úspěšné žáky, soubory a jejich učitele za vynikající 
výsledky v rámci národních a mezinárodních soutěží, kterých dosáhli v loňském školním roce 
2021/22. Za naši ZUŠ převzal cenu Jakub Reiser (zpěv), Šárka Samcová (příčná flétna), lidová 
muzika Vozembach a učitelky Klára Vlahačová Kartáková a Magda Vozárová. Naše ZUŠ byla navíc 
na základě uměleckých výsledků v soutěžích vyhodnocena jako třetí nejúspěšnější škola Plzeň-
ského kraje.

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 byla v dobřanském 
kostele sv. Víta zahájena výstava obrazů Jar-
ky Papežové. K navození příjemné atmosféry 
přispěli hudebním vystoupením i žáci ZUŠ J. S. 
Bacha – Pavlína Wagnerová (housle) a Martin 
Chodl (akordeon). V jejich podání zazněla díla 
barokních mistrů – slavná Ave Maria od G. Ca-
cciniho a v provedení Martina Chodla si moh-
li posluchači vyslechnout skladby J. S. Bacha 
a D. Scarlattiho.   

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Ve čtvrtek 20. října si žáci literárně-dramatického a pěveckého oboru dobřanské  ZUŠky zo-
pakovali úspěšné představení z loňského roku – pořad komponovaný z díla divadelníka, básníka 
a autora mnoha hitů Jiřího Suchého.

Od 16 hodin proběhlo vystoupení pro Klub seniorů Dobřany a od 18 hodin pro veřejnost. Obě 
představení se skvěle vydařila a děti byly odměněny skandovaným potleskem. Pro všechny účin-
kující to byla veliká radost, snad jsme rozdali trochu radosti i divákům.

Koncerty a akce 
ZUŠ J. S. Bacha 
9. 11. 2022 | 18:00 | 
HAMU Praha
Koncert	vítězů	XX.	ročníku	
pěvecké	soutěže	B.	Martinů

23. 11. 2022 | 17:00 | 
sál ZUŠ
Žákovský	koncert				                                                                                                     

26. 11. 2022 | 17:00 | 
kaple Vstiš
Adventní	koncert

4. 12. 2022 | 18:00 | 
kaple Vstiš
Adventní	koncert		–	Vozembach
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Oslava dvacetiletého přátelství 

Základní umělecká škola 
J. S. Bacha Dobřany  hostila 
ve dnech 6. – 9. října  2022 
významnou návštěvu – kolegy 
z partnerské hudební školy 
z Brežice (Slovinsko). Ná-
vštěva proběhla v rámci oslav 
75. výročí založení naší školy.  
V červnu 2022 naši učitelé na-
vštívili hudební školu v Breži-
ci, kde vedli mistrovské kurzy, 
nyní přijeli naši kolegové za 
námi.

První setkání proběhlo ve 
čtvrtek 6. října ve městě Ne-
pomuk. Po krátkém odpočin-
ku po náročné cestě měli uči-
telé možnost vyzkoušet pivní 
lázeň v pivovaru Zlatá kráva. 
Následovala poznávací pro-
cházka městem s podrobným 
výkladem pí uč. M. Vozárové 
jak k historii města, tak o ži-
votě světce Jana Nepomucké-
ho, který se zde v Nepomuku 
narodil v místě, kde nyní stojí kostel. Dílem 
náhody jsme měli možnost zhlédnout mši 
a svěcení sochy J. Nepomuckého a následně 
si tuto sochu prohlédnout i s výkladem re-
staurátora. U neformální večeře probíhala 
diskuse k dalšímu naplánovanému progra-
mu. Ochutnávka piva z pivovaru Zlatá kráva 
a zábavná hra o znalostech z předchozích 
návštěv (co všechno se za těch 20 let udá-
lo), připravená naším panem ředitelem, byla 
krásná tečka za prvním společně stráveným 
dnem.

V pátečních odpoledních hodinách probí-
haly master class v nástrojích klavír, housle, 
sólový zpěv, tambura, kytara, klarinet, trub-
ka a hudební teorie. Slovinští pedagogové 
pracovali s našimi žáky na skladbách, které 

s nimi připravovali naši učitelé na společný 
večerní koncert. Přes všechny obavy se zno-
vu potvrdilo, že hudba je jazyk univerzální, 
takže komunikace byla hned navázána a děti 
pracovaly v pohodové a srdečné atmosféře. 
V 17 hodin byla před budovou školy zaháje-
na panem starostou M. Sobotkou výstava fo-
tografií z naší dvacetileté spolupráce. Výsta-
vy se zúčastnila zástupkyně velvyslankyně 
Slovinské republiky v Praze, paní Niko Rotar, 
která zároveň byla přítomna na slavnostním 
koncertě. Ten proběhl v koncertním sále ško-
ly od 18. 30 hod. V jeho první části vystoupili 
žáci školy a ve druhé slovinští učitelé, přede-
vším v komorních souborech. Ve čtyřruční 
hře na klavír se pak představily spolu se slo-
vinskými kolegyněmi naše paní učitelky Mi-

chaela Vacková a Ema Jedlička 
Gogova. Příjemnou tečkou na 
závěr koncertu byla Škoda lás-
ky J. Vejvody v obou jazycích, 
slovinštině i češtině.

Sobotní den byl věnován 
kulturně poznávacímu výletu 
do lázeňského města Karlo-
vy Vary. Je obecně známo, že 
v tomto městě vystupovalo 
nebo bylo na léčebném po-
bytu mnoho českých a zahra-
ničních umělců a skladatelů, 
jmenujme alespoň někte-
ré – A. Dvořák, B. Smetana, 
F. Chopin, F. Liszt, R. Strauss, 
J. S. Bach a mnozí další. V Kar-
lových Varech je po umělcích 
pojmenováno mnoho ulic, 
domů, budov, mají zde i své 
pomníky. Procházku městem 
doprovodila poutavým vý-
kladem o historii a zajíma-
vostmi o těchto místech pí uč. 
M. Vozárová, nechyběla ani 

ochutnávka lázeňských pramenů a zejména 
proslulých lázeňských oplatek. Po návratu do 
Dobřan jsme se všichni společně sešli v kon-
certním sále školy. Neformální setkání u ve-
čeře a krásné pěvecké vystoupení našich bý-
valých studentek, V. Chamolové a K. Málkové, 
otevřelo diskusi o hudbě, jídle, víně, našich 
zájmech, koníčcích, mazlíčcích…

Dny strávené se srdečnými a příjemnými 
lidmi rychle utíkají. V neděli nastal čas od-
jezdu, a tak přišlo poslední společné foto 
a s přáním „srečno pot“ (šťastnou cestu) 
jsme se rozloučili… Nesmutníme, otevíráme 
třetí desetiletí spolupráce, připravujeme 
další společné projekty a těšíme se na brzké 
shledání.

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

V pátek 7. října probíhal v dopoledních hodinách v koncertním sále školy 
seminář o českých skladatelích vrcholného baroka a raného klasicismu, 
jimiž jsou J. V. Stamic, F. Benda, J. A. Benda, F. X. Brixi, F. X. Dušek, A. Rejcha, 
L. Koželuh, J. Mysliveček aj. Právě tito skladatelé, žijící v českých zemích 
i v cizině (Německo, Itálie...), svými díly přispěli k rozvoji evropské hudební 
kultury a ovlivnili i tvorbu známých „vídeňských klasiků“ J. Haydna, 
W. A. Mozarta a L. van Beethovena. Seminář připravila a vedla MgA. Ema 
Jedlička Gogova v srbochorvatském jazyce, čeští pedagogové měli k dispozici 
projektor s českým překladem. Seminář měl velmi vysokou úroveň a prohloubil 
naše znalosti z dějin evropské hudby.



listopad 2022|16

Školství, spolky a neziskové organizace

První soutěž nového 
školního roku 
úspěšně za námi

Z jubilejního XX. ročníku Písňové soutěže 
Bohuslava Martinů, která se konala v Praze 
pod záštitou Ministerstva kultury ČR, si i letos 
naši žáci přivezli krásná ocenění. V nejpočet-
nější kategorii dívek do 14 let si v konkurenci 
28 dalších děvčat vyzpívala Amélie Kuhnová  
2. cenu  a Agáta Vozáková 1. cenu a zároveň 
zvláštní cenu poroty za interpretaci lidové 
písně. V chlapecké kategorii do 15 let získal 
mezi dalšími 15 zpěváky 1. cenu Jakub Reiser, 
který obdržel též zvláštní cenu Beno Blachu-
ta a stal se zároveň absolutním vítězem. Na 
soutěž se připravovala ještě Lucie Maxová, 
která bohužel onemocněla, a Štěpánka Hájko-
vá, které se soutěžní výkon úplně nepovedl. 
I o tom ale soutěže jsou - je to motivace pro 
žáka i učitele -pracovat a připravovat se na sto 
a možná i více procent a pak příležitost slyšet 
a vidět konkurenci, která by měla být pro nás 
další motivací a inspirací. Cenu nemůže získat 
každý, ale každého může jeho soutěžní zkuše-
nost, nebo i jen samotná příprava na soutěž 
posunout dál.

Koncert vítězů se bude konat 9. listopadu 
od 18.00 v sále B. Martinů na HAMU v Praze 
a bude ho natáčet ČR VLTAVA. Vstup je volný, 
můžete být tedy při tom i vy.

Klára Vlahačová Kartáková, 
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Dotek svět(l)a

V úterý 4. října 2022 vystoupily dívky 8. skupiny tanečního oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany v divadle Moving Station v Plzni. Byly pozvané, aby jako 
host zatančily na slavnostním výročí 25 let taneční skupiny NoTa, jejíž součástí je paní učitelka Klára Soukupová. Žačky Agáta Čížková, Eliška Kou-
bová, Lucie Maxová, Veronika Schleglová a Štěpánka Vozárová uvedly choreografii s názvem „Pohled z červené“, která získala ocenění za kompoziční 
práci a přesné provedení na krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického tance v loňském školním roce.

Klára Soukupová, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany                                                                                                                        
Foto: Petr Jiras
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Ani ke konci roku Venkovský dům Plzeňského kraje nezahálí

Venkovský dům Plzeňského kraje (VDPK), 
který zastřešuje naše místní akční skupi-
na Radbuza, změnil v květnu tohoto roku 
své sídlo. Najdete jej na náměstí Republiky 
v Plzni v prostorách bývalého informačního 
centra Plzeňského kraje. V letních měsících 
se zaměřil na prezentaci zajímavých míst na 
území Plzeňského kraje a představení uměl-
ců z území. Příkladem toho je výstava obrazů 
paní Jaroslavy Papežové, výrobků z Ateliéru 
Karlín aj. 

Na podzim se působení VDPK zaměřilo na 
prezentaci regionálních, lokálních potravin 
a drobných (začínajících) producentů v úze-
mí. Nechybí ani ukázka výrobků, např. umě-
leckého kovářství Brož nebo nabídka výrobků 
z Centra sociálních služeb ve Stodu. Koupí je-
jich produktů se přispívá na dobrou věc. V po-
lovině září jste nás mohli vidět na veletrhu 
cestovního ruchu Itep 2022, který se uskuteč-
nil v hale Lokomotivy v Plzni. Na začátku října 
jste se mohli přijít podívat do interiéru naše-

ho krámku v Plzni a ochutnat např. medovi-
nu ze Včelařství Smolík, regionální potraviny 
z farmy Čečkovice a lokální produkty z Klenčí 
pod Čerchovem – Čendovy uzeniny. 

Pro poslední měsíce v tomto roce jsme pro 
vás připravili ještě tři akce. Tou první je oslava 
svátku sv. Martina – Svatomartinská. Uskuteč-
ní se 12. 11. 2022 ve vnitrobloku vedle našeho 
Venkovského domu v Plzni. Další akce nazva-
ná Zimní slunovrat se uskuteční v prostorách 
chotěšovského kláštera v sobotu 26. 11. 2022 
ve spolupráci se Správou kláštera premonst-
rátek v Chotěšově, z. ú. Tady nebudou chybět 
zabijačkové hody, ochutnávky a workshopy, 
adventní dílničky pro děti a oživené prohlíd-
ky konventu. Naší poslední akcí, konající se 
opět ve vnitrobloku vedle Venkovského domu 
v Plzni, je Vánoční zastavení konané dne 
10. 12. 2022. Podrobnější informace naleznete 
na našich facebookových stránkách a Instagra-
mu. Všechny akce, stejně jako chod Venkovské-
ho domu, jsou podpořeny Plzeňským krajem. 

Ing. Andrea Kubernátová, 
místopředseda MAS Radbuza, z. s.

Exkurze na městský úřad
Žáci čtvrtého ročníku navštívili v rámci výuky vlastivědy MěÚ 

v Dobřanech. Před budovou úřadu byli vřele přivítáni panem 
starostou Martinem Sobotkou a paní místostarostkou Jarosla-
vou Umnerovou, kteří byli našimi milými průvodci. Od počátku 
byli žáci zapojeni do diskuze a měli prostor k dotazům. Nejpr-
ve si poslechli výklad o historii budovy, v níž se úřad nachází. 
Následovala prohlídka míst, kam mají občané veřejný přístup, 
i míst, kam se běžně nepodívají. Pan starosta pohovořil o vzniku 
města, jeho názvu a dalších zajímavostech. Žáci mohli rovněž 
zhlédnout fotografie starostů Dobřan, upomínkové předměty 
od našich partnerských měst apod. Poté jsme se přesunuli do 
zasedací místnosti, kde jsme se pohodlně usadili. Žáci dostali 
prostor k dotazům týkajícím se města. Pan starosta i paní mís-
tostarostka trpělivě odpovídali na dotazy malých budoucích 
voličů. Promluvili také o novinkách, které Dobřany čekají. Naše 
prohlídková trasa pokračovala do kanceláře starosty. Zakonče-
na byla v obřadní síni. Pro děti byla připravena soutěž, kde si 
otestovaly svůj bystrý zrak. Vítěz byl oceněn drobným dárkem. Exkurze byla zakončena hraným svatebním obřadem, který si děti moc užily.

Děkujeme panu starostovi a paní místostarostce za jejich ochotu, vstřícnost a čas, kterým nám věnovali.
Za 4. ročník           Mgr. Michaela Petrželková



listopad 2022|18

Školství, spolky a neziskové organizace

Oslavy založení rybářského spolku 
MO Dobřany

Tomu byste lidičky nevěřili, ale už 
je tomu 100 let od založení rybář-
ského spolku v Dobřanech. Cesta to 
byla strastiplná a plná překážek, ale 
povedlo se.

Oslavy tohoto slavného dne pro-
běhly 17. září, jak jinak než u rybníku 
Dolní Kotynka. Bylo připraveno mno-
ho atrakcí pro děti i dospělé. Jenom 
drobná ochutnávka toho, co jsme 
přichystali: projížďku na lodi pod 
vedením hospodáře p. Jaromíra Lva, 
zajímavou atrakci pro děti v podobě 

zorbingové koule na vodu, kterou nám zapůjčila obec Kvíčovice. Za catering musím vyzdvihnout 
pečené ryby, které byly připravené na výbornou od našich zkušených kolegů. I na opékání buřtů 
došlo. Jenom to počasí nám zrovna moc nepřálo, ale podle fronty, která se nám tvořila u zorbin-
gové koule, a přešlapujících natěšených dětiček jsme se přesvědčili, že spíše než na počasí záleží 
na náladě a slunci v duši. Děkuji všem, kdo přiložili ruku k dílu, a samozřejmě i těm, kdo se oslav 
100. výročí založení MO ČRS  Dobřany zúčastnili.

Za spolek Karel Ryšavý
Petru zdar!

Rybáři
Zářijové úspěchy jsem dovršil 20. 9. Toho 

dne jsem měl záběr za záběrem. Sotva jsem 
nahodil, již se špička prutu začala chvět a ohý-
bat. Ale byli to jen samí menší cejnkové. Až po 
jednom záseku se prut řádně ohnul a cívka se 
začala protáčet. Tak tohle bude kapr a větší. 
Protože jsem předtím navázal malý háček, 
musel jsem rybu zdolávat pomalu a opatr-
ně, aby si ho při prudším pokusu o únik ne-
vytrhla z tlamky. Pomalu jsem ji přitahoval 
a přizvedl k hladině. Ukázal se pěkný kapr, ale 
vzápětí s mohutným zavířením opět zamířil 
ke dnu a vytočil mi pár metrů vlasce. To se 
několikrát opakovalo. V minulých dnech, když 
jsem zdolával nějakého kapra, vždy se ukázal 
nějaký známý a pomohl mi ho vylovit. A teď 
jako na potvoru nikde nikdo. Poskočil jsem 
tedy se židlí co nejblíž k vodě a přichystal si 
podběrák. I tak jsem s ním sotva do vody do-
sáhl. Kapra jsem již vodil při břehu pod sebou 
a jen trnul, aby se v poslední chvíli nevyhákl. 
Po několika pokusech se mi konečně podařilo 
natáhnout ho do podběráku. Měřil 58 cm. Ří-
kal mi kamarád, že ulovil kapra 68 cm a vzal 
ho domů do vany ukázat vnoučatům. Na jejich 
prosbu ho pak zase odnesli zpátky a pustili do 
řeky.

Říjen proběhl ve znamení výlovů. Hned 
1. 10. se slovila Vysoká. Z ní se nasadilo do Ži-
dováku 110 ks kapra Ø váhy 1,66 kg a 220 ks 
lína o celkové váze 44 kg. Do řeky 172 ks 
kapra – 285 kg, 312 ks lína – 62,5 kg, 17 ks 
štiky – 22 kg, 4 kg okouna a 48 kg bílé ryby. 
Jako další se lovila Horní Kotynka. Z ní se dalo 
do řeky 1 030 ks kapra o váze 1 431 kg a 90 ks 
candáta o váze 11 kg.

Kdo chodil, tak si zachytal. Mně brali vět-
šinou lysci mezi 40-42 cm, ale pokaždé jsem 
chytil i 43-45 cm. Prý byly i úlovky 50-60 cm. 
V sobotu 22. 10. se loví Montajch. Tam bude 
hlavně K1. Část se nasadí do již vylovených 
rybníků, zbytek se prodá okolním organiza-
cím. Letos se ještě sloví oba rybníky v Pře-
stavlkách.

Vladislav Šefl

Pečenáče z kapra
1 000 g kapra, sůl, hladká mouka, 2 vejce, strouhanka, olej na smažení, 400 ml octa, 400 ml vody, 100 g cibule, 70 g cukru, 10 g soli, sušená paprička, 
celý pepř, bobkový list, hořčičné semínko

Kapra nakrájejte na menší kousky, osolte a obalte v trojobalu, tedy v mouce, rozšlehaném vajíčku a strouhance jako klasický řízek. Následně 
kousky kapra usmažte a nechte na papírové utěrce vychladnout. V rendlíku svařte ocet, vodu, cukr, sůl, koření, nakrájenou cibuli a sušenou 
papričku. Tímto lákem pak zalijte smažené kousky kapra vloženého do sklenice. Nechte ryby tři až pět dní uležet a podávejte s nakládanou 
zeleninou.

ČRS MO Dobřany
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Včelařův rok
Také se vám zdá, že čas letí jako splašený? 

Tolik jsme se těšili na jaro a léto, až všechno 
bude v plném květu a budeme si užívat sluníčka 
a letních radovánek. A najednou je tu podzim. 
My včelaři máme ještě jedno roční období a tím 
je podletí. V kalendáři ho ale nehledejme, je to 
období, kdy sice ještě léto nekončí, ale příroda 
dobře cítí, že už brzy přijdou první podzimní 
plískanice a vše bude postupně uléhat k zimní-
mu spánku. Ale i to už je pryč a je tu podzim se 
vším všudy. 

Může se zdát, že teď nás čeká čas odpočinku 
a nicnedělání. Je to ovšem jenom zdání, protože ani v úlu život neutichá. Sice se utlumí, ale včelám 
teď nastává důležitý úkol, musí totiž zajistit přežití včelstva až do jara. Včelař se postaral o do-
plnění zimních zásob, zaléčil proti chorobám a škůdcům, zajistil úly proti nepřízni počasí. Vše 
ostatní je ale na včelách samotných. Společenství včel totiž musí dokázat ochránit svoji matku, 
královnu, pokračovatelku rodu. Právě matka totiž musí zimu nejen přežít, ale zůstat v takové 
kondici, aby dokázala s prvními jarními paprsky založit novou generaci včel, a zachovat tak po-
kračování života ve včelstvu. Ani včelaři ale nebudou v zimě zahálet. Je třeba zajistit vše potřebné 
pro další včelařskou sezónu. Kromě péče o včely a jejich zdraví nás čekají opravy úlů, opravy 
a pořízení nového náčiní, vyřezání starých mezistěn a vytavení vosku, příprava nových včelích 
rámků. Je toho zkrátka hodně, co musíme do jara stihnout. 

Je také čas ohlédnout se za uplynulou včelařskou sezónou a poděkovat za vše, co nám příroda 
dala. Poděkujme včelám nejen za to, že se s námi podělily o plody svojí práce ve formě zlatavé 
a sladké odměny. Med ale není to jediné, za co včelám vděčíme. Jejich hlavní přínos pro nás všech-
ny je to, že opylovaly květy, které nám potom daly sladké plody ovoce i zeleniny. Poděkujme vče-
lařům za to, že pečují o to, aby se včelám dobře žilo, za to, že se starají o jejich zdraví, pomáhají 
jim bojovat s nemocemi a škůdci a vytvářejí jim prostředí, ve kterém se jim dobře žije. Poděkujme 
všem, kteří se snaží žít v souladu s přírodními zákony a chránit vše živé kolem nás. Dovolte mi také 
poděkovat jménem ZO ČSV Dobřany za příspěvky na činnost, které jsme jako organizace obdrželi 
od obce Dnešice, od obce Chlumčany a také od společnosti Dnešická zemědělská, a. s.

Na každém ročním období je něco krásného, užijme si tedy podzim a zimu a těšme se spolu se 
včelami na první jarní sluneční paprsky.

Za ZO ČSV Dobřany
Štěpánka Rottová

Budulínkovo 
dýňobraní

V sobotu 22. října 2022 jsme se jako kaž-
doročně sešli ve školní jídelně, která se „pro-
měnila“ na místo plné dětí, rodičů, vyrábění, 
tvoření a hlavně dýní, dýní a dýní. V pohodě 
a při plném soustředění na dlabání dýní či při 
příjemném povídání se všemi okolo dopoled-
ne uteklo jako voda. A když tomu připočteme 
dobroty od Renaty Černé a jejího týmu školní 
jídelny, není co dodat…. Snad jen opravdu vel-
ké díky a zase příště na viděnou.

MC Budulínek

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO 
DÁRCOVSKÉHO A DOTAČNÍHO 

TITULU MĚSTA DOBŘANY.

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany 

 
vás srdečně zve na akci pro veřejnost 

 

Andělské tvoření 
 

Tvoření vánočních dekorací a dárků, 

které se koná v sobotu 19. 11. 2022 od 10.00 hodin 

v klubovně skupiny U Trati 1014 

(spolkový dům v bývalých kasárnách, stejný vchod jako MC Budulínek). 

 
 

K zajištění potřebného množství materiálu se zájemci mohou hlásit  

u paní Nejedlé do 13. 11. 2022  

na tel. č. 603 112 996 nebo e-mailu libuse.nejedla@seznam.cz 
 

Akce se koná za finančního přispění MKS Dobřany. 
 

Aktuální informace o konání akce najdete na FB Dobřanské listy a Pionýrská skupina Dobřany. 
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Zahrádkáři

Naše tradiční akce – Posezení 
při hudbě – proběhla podle plánu 
týden po výstavě našich výpěstků.

Exponáty z výstavy se jako ob-
vykle staly základem tomboly. Rádi 
jsme mezi sebou přivítali i Bábin-
ky. Přestože byla účast o hodně 
menší než loni, zábavy jsme si užili 
všichni dostatečně, zpívalo se, tan-
čilo, i letinské párky byly.  Tomboly 
bylo dost pro všechny. Na klávesy 
a trubku nám hrál a zpíval pan To-
man z Holýšova.

Zora Richterová
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou 
v ulici Loudů mají od září možnost se pravi-
delně setkávat s týmem městských zahrad-
nic. Na těchto schůzkách se probírají přání 
a podněty, které se týkají zeleně, a účastníci 
mají také možnost si vyrobit malou sezónní 
dekoraci s paní Miluškou Sopkovou, která 
dříve pracovala jako floristka. Na pravidelné 
schůzky zatím docházejí převážně obyvatel-
ky, které se starají o zahrádku v atriu DPS. 
S velkým zájmem se potom setkal poslední 
workshop, na kterém se vyráběly dušičkové 
dekorace. I poslední setkání, které proběhlo 
ve středu 26. 10. 2022, bylo tedy na žádost 
účastnic ještě věnováno dušičkám. Věříme, 
že v březnu, kdy budou setkání opět obno-
vena, se sejdeme ve stejném, nebo ve větším 
počtu. 

Lucie Burianová, městská zahradnice

Výroba dekorací 
v DPS Loudů
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Dobřanští stolní tenisté vstoupili do nové sezóny

Dva krajské divizní bodovací turnaje mlá-
deže, dva republikové bodovací turnaje mlá-
deže a 4 kola v soutěžích družstev mužů mají 
za sebou v nové sezóně dobřanští stolní te-
nisté. A výsledky jsou zatím více než uspo-
kojivé. 

V krajských divizních bodovacích turna-
jích máme zpravidla nejen hojné zastoupení, 
pravidelně se mladí dobřanští hráči prosazu-
jí i výsledkově. Bohužel hned první bodovací 
turnaj nám nevyšel úplně podle našich před-
stav a při neúčasti našeho nejlepšího hráče 
Jakuba Šperla jsme tentokrát vyšli medailově 
naprázdno. Již ve druhém turnaji, shodou 
okolností částečně sehraném v Dobřanech 
(divize A a B), to bylo již o poznání lepší. Ja-
kub Šperl zvítězil v nejvyšší divizi A a Patrik 
Volf bral v Nýřanech stříbro v divizi C.

Republikových turnajů se vzhledem k je-
jich odpovídající výkonnosti zúčastňuje Ja-
kub Šperl ve věkové kategorii U19 a Štěpán 
Sedláček v kategorii U15. Hned v prvním tur-
naji sehraném v Praze nám udělal radost Ja-
kub Šperl. Vítezstvím ve skupině, kde mimo 
jiné porazil turnajovou pětku Jana Pisára (El 
Niňo Praha), si zajistil postup do vyřazovací 
části turnaje. Konečné umístění mezi 16 nej-
lepšími bylo nad naše očekávání. Velmi dobře 
si vedl i Štěpán Sedláček, který dosáhl shod-
ného umístění v turnaji kategorie B. V dru-
hém republikovém turnaji sehraném v Ostra-
vě bohužel Jakub Šperl na výsledek dosažený 
v Praze nenavázal. Po nervózních a nejistých 
výkonech skončil na třetím místě v základní 
skupině a do konečných bojů ve vyřazovací 
části turnaje zcela oprávněně nezasáhl. 

Rovněž v dlouhodobých soutěžích druž-
stev máme po 4 odehraných kolech důvod 
k optimismu. Naše družstvo A, hrající nově 
3. ligu, zatím zaznamenalo pouze jedinou 

porážku. Hned v prvním kole nám byl soupe-
řem největší favorit soutěže družstvo SK Sla-
via Praha B. Po 3,5 hodiny trvajícím utkání 
jsme bohužel prohráli 3:10. V neděli 2. 10. 
předvedli naši hráči opět úžasný výkon, jenž 

byl zaslouženě odměněn vítezstvím nad sil-
ným družstvem z Lochovic v poměru 10:6. 
O 14 dnů sehrálo naše družstvo A dvě utkání 
na jihu Čech. V sobotu jsme zvítězili v Kaplici 
10:4 a ve skvělých výkonech pokračovali naši 
hráči i v neděli, kdy zvítězili i nad v loňské 
sezóně třetí Soběslaví. Zaslouženě nám tedy 
prozatím patří 4. příčka třetiligové tabulky. 
Jisté je, že tato soutěž má výbornou kvalitu 
a prohrát lze úplně s každým. Kvalitu však 
ukazují i naši hráči a slova chvály od soupeřů 
nejen směrem k předváděné hře, ale i na naši 
novou hernu nás moc těší. 

Shodně se daří i našemu družstvu B a C. 
Družstvo B hrající krajský přebor 1. třídy 
zaznamenalo zatím pouze jedinou těsnou 
porážku s nýřanským béčkem. V případě na-
šeho družstva C hájícího barvy dobřanského 
stolního tenisu v krajském přeboru 2. třídy 
je tomu obdobně. Nad jeho síly byl hned 
v úvodním kole pouze Osek u Rokycan. 

Za oddíl stolního tenisu TJ Dobřany 
Luděk Reitšpies

Pozvánka
Vážení přátelé kuželkářského sportu, dovoluji si vás tímto pozvat na 40. ročník 

VÁNOČNÍHO	TURNAJE	PRO	NEREGISTROVANÉ	HRÁČE 

Turnaj se bude konat 17.	prosince	2022	od	9.00	hodin 

na	kuželně	u	bývalého	Lidového	domu. 

Na vaši účast se těší pořadatelé.
Otto Sloup, předseda kuželkářského oddílu
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Jsme taneční škola SPIRIT DANCE a jsme i v Dobřanech

Naše hodnoty: Naši filosofii stavíme na kva-
litě výuky, radosti z pohybu, přátelství a přije-
tí. Nejde nám v prvé řadě o výkon. Záleží nám 
především na tom, aby se u nás každý cítil 
dobře, získal nové přátele a mohl se pod vede-
ním našich zkušených lektorů všestranně roz-

víjet. Naši tanečníci na sobě neustále pracují 
a vzdělávají se u nás i v zahraničí, naposledy 
například u tanečních mistrů v Los Angeles.

Co se naučíme? Pod vedením zkušených 
lektorů nabízíme výuku street dancových 
a latino dance stylů od hip hopu, až po afro-
beat a dancehall. Kromě toho získáte dobrou 
taneční průpravu - naučíte se správnému dr-
žení těla, ladnosti pohybů a nezbytnému pro-
tažení, které by se nemělo opomíjet po žádné 
fyzické námaze. Nabízíme taneční soustředě-

ní na Šumavě, natáčení tanečního videoklipu 
a na konci školního roku společenský večer 
s taneční soutěží o putovní pohár pod záštitou 
Plzeňského kraje. 

Kroužek bez starostí! Podstatnou výhodou 
naší taneční školy je, že učíme na základní 
škole. Chceme tak rodičům ulehčit organiza-
ci a dopravu dítěte na kroužek. Naši lektoři 
si totiž děti sami vyzvednou přímo z družiny. 
První lekci máte od nás zdarma, přijďte si lekci 
s námi vyzkoušet. Více na www.spiritdance.cz.

Děti Mx Kids Academy ovládly MMČR

O víkendu 22. a 23. 10. se na Šlovickém vrchu v MX parku konal poslední závod mezinárodního mistrovství ČR Adrenalin Oil a PČR  enduro - sprint.
Sešla se celá republiková, ale i evropská špička a bylo se na co dívat. Dle promotéra seriálu MMČR, štábu České televize a účastníků závodu se 

v Dobřanech podařilo připravit nejlepší závod celého letošního seriálu, což nás velice těší. Trať plná opravdu zajímavých prvků, včetně výjezdů na 
skály apod. byla opravdu hodně zajímavá. V juniorských kategoriích kralovali závodníci  Mx Kids Academy Dobřany: Samuel Kopelent 1. místo v ka-
tegorii do 85 ccm, Matyáš Malík 1. místo, Štěpán Krhoun 2. místo a Honza Buzinkay 5. místo v kategorii do 65 ccm. Obrovský úspěch odchovanců 
Dobřanské Mx Kids Academy dodává spoustu síly do budoucna.                Emil Končel
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Tenisový oddíl Dobřany
V letošním roce se opět tenisové soutěže konaly v původním rozsahu oproti 

předchozím „covidovým“ rokům. Za náš tenisový oddíl se děti zúčastnily sou-
těže smíšených družstev v kategorii dorostu. Hráči a hráčky odehráli celkem 
pět celodenních utkání proti jiným tenisovým klubům Plzeňského a Karlovar-
ského kraje.

Všichni odhodlaně bojovali o každý „fiftýn“ a snažili se dotáhnout zápas do 
vítězného konce. Vzájemně se podporovali, povzbuzovali a užívali si společ-
né chvíle. Nakonec oddíl TJ Dobřany ve složení Daniel Noska, Vojtěch Kofroň, 
Jan Minařík, Štěpán Kofroň, Tomáš Vrba, Miroslav Minařík, Anna Bicencová 
a Nella Samešová obsadil 2. místo. Všem moc děkuji za jejich chuť zahrát si, 
zabojovat a zúčastnit se. Díky patří i rodičům, kteří ochotně dovezli své děti 
tam, kam bylo třeba.   

Za tenisový oddíl TJ Dobřany
Markéta Kofroňová

Třetina extraligy za námi
Realizační tým pro extraligu 
mužů: 
V. Šlehofer st., D. Malý, 
P. Kánský a D. Kovářík
Trenér brankářů: J. Fukárek

Mužský A tým má za sebou v nové sezóně 
úvodní třetinu základní části extraligy.

Výsledkově to je úměrné možnostem. Moh-
lo to být lepší, ale buďme soudní. Za ty roky 
víme, jak jsme v republice oblíbení... Myšlen-
ka shora může být taková, že na scéně by nej-
spíš měla hrát pouze nebo alespoň primárně 
velká města. A ty v malém městě dělej všech-
no od A do Z, hraj nejlépe nižší soutěže a my 
si poté jenom přijdeme, prstíčkem ukážeme 
a sebereme ti to nejlepší, co jsi za ty roky 
vypiplal... Jenže i my tady v Dobřanech třeba 
přemýšlíme, a to skutečně několik let... Ono se 
také špatně kouše, když si „nějaké“ Dobřany 
coby „trpaslíček“ vyšlápnou na Prahu, Plzeň či 
Hradec Králové.

Počítáme-li i mládežnické kategorie a naše 
vydřené tituly či medaile, pak tento fakt fun-
guje již ve dvou dekádách novodobé historie 
klubu. O to větší chuť rvát se na republikové 

úrovni pak v naší klubové kuchyni máte, lépe 
řečeno, máme. I samotní mladí hráči, tahouni 
aktuálního mančaftu, kterým dnes (myslím 
odchovance) již není 15 let, to tak pochopi-
telně vnímají. Mezi nynější lídry patří Pavel 
Sloup, Jan Kovářík, Jan Matoušek, Václav Šle-
hofer ml., či Tomáš Duchek.

Pominu-li zmíněné tahouny, pak platí, že 
kádr je letos hodně obměněn a doplněn no-
vými hráči, ale také opět vlastními mladými 
odchovanci. Znovu tedy platí, že to bude běh 
na dlouhou trať, než kluci najdou společnou 
notu. Prostě kvalitu „jen tak“ nezískáte, ne-
vykouzlíte či nevychováte. Určitě ale budeme 
bojovat, co to půjde, a rvát se za klub, naše 
barvy či město Dobřany. Vlastně tak, jak jsme 
po roky zvyklí.

Vydřené výhry v Hradci Králové nebo 
s pražskou Hostivaří určitě poslouží jako 
vzpruha. Také vítězství v derby doma nad Plz-
ní, která má daleko větší hráčskou základnu, 
rozpočet a jiné možnosti. Je to první výhra 
Dobřan nad Plzní v historii našeho klubu na 
mužské extraligové scéně v domácím prostře-
dí a za 3 body. To nám nepochybně dodá chuť 
do další práce a extraligových bojů. Aktuálně 

jsme v tabulce na hraně bojů o titul, ale i o zá-
keřný systém o záchranu.

V mládežnických kategoriích nás letos v re-
publikových bojích reprezentují starší a mlad-
ší žáci. Ti nastupují proti soupeřům z jihu 
Čech. Tradiční týmy, jako České Budějovice, 
Prachatice, Suchdol n. Lužnicí, Písek, Jindři-
chův Hradec či Blatná, hrají žákovskou ligu 
spolu s týmy z našeho regionu již několik let. 
V podstatě to samé se odehrává i v kategorii 
nejmenších hokejbalistů. Minipřípravka a pří-
pravka, v které hájí barvy Dobřan i nejmlad-
ší Šnečci, hrají své duely především v našem 
regionu, přičemž dvakrát za sezónu změří síly 
týmy regionu Západ s regionem Jih.

Trenéři Dobřan Úbl, Kleisner, Chamola, 
Pezl, Raizer, Kalabza, Vavrík plus alternující 
dorostenci extraligového „áčka“ zde odvádí 
výtečnou práci. Poctivě připravují a vychová-
vají další potencionální extraligisty.

Zápasy, hodnocení, rozhovory a jiné in-
formace najdeš na facebookových stránkách 
TJ Snack Dobřany-facebook (pozor, jsou aktu-
álně nové) a také na Instagramu.

Za klub TJ Snack Dobřany 
Václav Šlehofer starší

A tým TJ Snack Dobřany Přípravka TJ Snack Dobřany
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Sport

Dobřanský	závodník	Tomáš	Brožík	ukončil	fourcrossovou	sezonu	v	italském	Val	di	Sole.	V	tomto	městečku	se	první	zářijový	víkend	ode-
hrál	poslední	závod	světového	poháru	ve	sjezdu	a	cross	country	a	jeho	součástí	byl	i	dvojzávod	světové	série	4x	Pro	Tour.

Vraťme se ale na začátek sezony. Celá série odstartovala v květnu 
v německém Winterbergu a pokračovala závodem ve skotském Fort 
William. Těchto závodů se Tomáš nezúčastnil z pracovních důvodů, ale 
další závod byl na domácí půdě v Dobřanech. Tam vybojoval 3. místo. 
Série pokračovala v Jablonci nad Nisou, kde Tomáš skončil po pádu ve 
čtvrtfinále. Další závod se konal ve východoněmeckém městě Eisenhu-
tenstadt - další třetí místo. Kolotoč závodů pak vyvrcholil dvojzávodem 
v již zmíněném Val di Sole. 

Po dobře rozjeté kvalifikaci se Tomášovi nedařilo tak, jak by chtěl. 
V prvním víkendovém závodě při předjížděcím manévru minul branku, 
byl tak diskvalifikován a skončil ve čtvrtfinále na 16. místě. Ve druhém 
závodě Tomášovo působení ukončil pád, při kterém ho ze vzduchu sra-
zil jezdec jedoucí z vnitřní dráhy. Takže 14. místo. V celkovém součtu 
bodů to dalo na konečné 5. místo.Vyhlášení proběhlo ihned po skonče-
ní závodu ve skvělé atmosféře před davem burácejících fanoušků, který 
čítal kolem 3 000 lidí, což byla útěcha za nevydařený finálový závod.

Bike Madness crew

4x Bike Madness Dobřany
To	je	název	závodu,	který	se	odjel	během	jednoho	z	říjnových	víkendů	v	Dobřanech	jako	třetí	závod	ze	seriálu	4x	Pro	Tour.

Pořadatelé na závod skvěle nachystali trať 
a areál, povrch dráhy hodně klouzal kvůli 
dlouho trvajícímu suchu, ale zato byla dráha 
pekelně rychlá a neodpouštěla žádné chyby. 
Oproti loňskému ročníku nedošlo k žádným 
výrazným změnám, jen v cíli přibylo pár bra-
nek navíc.

V pátek byl na programu trénink a kvalifi-
kace, ale ta byla z technických důvodů přelo-
žena na další den.

V sobotu už vše klapalo podle plánu 
a v 17 h byla spuštěna kvalifikace. První se na 
trať vydaly ženy, konkrétně loňská mistryně 
světa Michaela Hájková, dále pak Josie McFall 
z Anglie a mladší ze sester Hájkových, Andrea. 
V tomto pořadí se umístily i v kvalifikaci.

Další na řadě byla kategorie Elite man. Prv-
ní čtyři startovali za začínajícího deště, takže 
jeli téměř za sucha. Zbytek startovního pole 
už takové štěstí neměl a na jednotlivých jíz-
dách to bylo vidět.

Počasí tak zamíchalo kartami a pořadí bylo 
následující:

1. David Spurný, 2. Matyáš Ulbrich, 3. Jan 
Baloun, 4. Dominik Vít,  5. Tomáš Slavík, 6. To-
máš Brožík, 7. Scott Beaumont

Finálové jízdy tak slibovaly zajímavé sou-
boje, kdy papírově silnější jezdci měli přiděle-
nou horší pozici na startu.

V první semifinálové čtveřici se postavili na 
start Tomáš Slavík, Gustaw Dadela, Dominik 
Vít a David Spurný. První zatáčkou nejrychleji 
projel Tomáš Slavík, v závěsu za ním byl nej-
prve Dominik Vít, ale Gustav Dadela proklouzl 
venkovní stopou na druhou příčku a postupo-
vou pozici si držel až do cíle.

V druhé semifinálové jízdě byli na startu 
Matyáš Ulbrich, Jan Baloun, Scott Beaumont 
a Tomáš Brožík. Nejlepší start měli Beaumont 
s Brožíkem, kteří si dojeli pro postup do vel-
kého finále. Do malého finále pak šli Ulbrich 
s Balounem. 

Malé finále Elite man vyhrál s přehledem 
David Spurný následován Ulbrichem, Vítem 
a Balounem.

Ve finále Elite woman bylo jasno už po pár 
metrech, kdy po souboji Michaely Hájkové 
a Josie Mcfall šla Angličanka k zemi a bylo roz-
hodnuto. Sestry Hájkovy si tak rozdělily první 
dvě místa, Mcfall brala místo třetí.

Ve finále Elite man na rampě zaváhal 
z vnitřní dráhy Slavík, ale po pár metrech byl 
tam, kde jsme všichni zvyklí. V první zatáčce 
to byl pak souboj Dadely zvenku a Brožíka na 
vnitřku, Beaumont čekal na chybu obou jezd-
ců, ale ta nepřišla. Slavík si tedy jel pro další 
vítězství, za ním Dadela, Brožík a Beaumont.

Akci završila afterparty.
Kdo nebyl, zaváhal. Vše bylo připraveno na 

jedničku.
Díky městu Dobřany a všem dalším, kteří se 

na akci podíleli.
Tomáš Brožík

Biker Tomáš Brožík si vyjezdil celkově 5. místo ve světové sérii 
4x Pro Tour
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Klub českých turistů / Společenská rubrika

Turisté vás zvou
4.	11.	/pá/	 EJPOVICE	–	STARÝ	PLZENEC
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18, Plzeň HN /7:41/ do 
Ejpovic /7:49/. Půjdeme po žluté TZ k Jandově skále, 
dojdeme k Mohylovému pohřebišti a stále po žluté TZ 

kolem rotundy sv. Petra dojdeme do St. Plzence. Zpět vlakem 13:36 do 
Plzně, do Dobřan v 14:20. Délka trasy 11 km. Vedoucí Jiří Nový.

8.	11.	/út/	 NÝŘANY	–	KAMENNÝ	ÚJEZD	–	ROCHLOV
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18, popř. busem od čerp. st. v 7:20 do 
Plzně /7:45/. Dále vlakem v 8:20 do Nýřan /8:36/. Jdeme: Nýřany -  
Kamenný Újezd - Rochlov. Z Rochlova odjezd v 14:06. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindřich Šmatlák. 

11.	11.	/pá/	 DOBŘANY	–	CHOTĚŠOV	–	STOD
Odjedeme vlakem z Plzně v 7:40 do Dobřan. Sejdeme se u kruháku 
v 8:30. Půjdeme přes luka do Vstiše, Chotěšova a podél řeky do Stoda. 
Zpět busem ze Stoda - žel. st. v 14:13 do Dobřan /14:32/ a dále busem 
v 14:48 do Plzně /15:01/. Délka trasy 12 km. Vedoucí Jiří Nový.

15.	11.	/út/	 	 HVOZD	–	MANĚTÍN
Odjedeme z Dobřan busem od čerp. st. v 7:20 do Plzně /7:45/. Dále bu-
sem z Plzně CAN v 8:33 do Hvozdu /9:30/. Jdeme po žluté TZ: Dvůr Li-
benov - Hájovna Lipí - Manětín. Odjezd z Manětína v 13:26 nebo 15:16. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Marie Žáčková. 
 
18.	11.	/pá/	 	 STAŇKOV	–	MERKLÍN
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně /7:39/, odtud v 8:20 do 
Staňkova /9:05/. Půjdeme po modré TZ ze Staňkova do Merklína. Zpět 
busem v 14:00 nebo 15:04 do Dobřan a Plzně. 
Délka trasy 11 km. Vedoucí Jiří Nový.
.
22.	11.	/út/	 STRAHOV	–	ČERNOŠÍN
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:05 do Plzně, odtud v 6:35 do Strahova 
/7:32/. Jdeme: žel. st. Strahov - osada Strahov - Drahovice - Vlčkov - 
Drahovice myslivna - Černošín. Zpět busem v 13:38 nebo v 14:48 přes 
Stříbro do Plzně a dále do Dobřan. 
Délka trasy 11 km. Vedoucí Jindřich Šmatlák.

25.	11.	/pá/	 SRBSKO	–	BEROUN
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:05, z Plzně HN 7:22 do Berouna /8:05/. 
Odtud v 8:19 do Srbska /8:24/. Půjdeme po NS kolem řeky do Berou-
na. Zpět vlakem v 13:51 do Plzně a Dobřan. 
Délka trasy 9 km. Vedoucí Jiří Nový.

29.	11.	/út/
Bude dodatečně upřesněno e-mailem a také vyvěšeno ve skříňce KČT.

Vítání občánků
Dne 8. října a 22. října 2022 byli starostou města panem Bc. Martinem 
Sobotkou přivítáni noví občánci města:

Matyáš Lindmajer, Valerie Podhadská, Antonín Harant, Tadeáš Frajdl, 
Evelína Kožnarová, Tom Janoušek, Marie Heinzová, Hynek Krejčík, Amálie 
Pichnarčíková

Jan Roth, Jaroslav Bernklau, Ludmila Koubovská, Vanessa Kunclová, Josef 
Čimera

Otakar Švarc, Jan Zeman, Lukáš Straka, Ema Jánská, Sofie Řezníčková

Dne 5. listopadu 2022 oslavila 
své 85. narozeniny

paní Květa	Vokáčová.

Hodně zdraví, štěstí a mnoho dalších 
spokojených let přejí děti s rodinami.

Blahopřání
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Dne 2. listopadu je to dlouhých 12 let, 
co nás navždy opustil náš milovaný syn, 
bratr, strejda, synovec, bratranec, švagr 

a skvělý kamarád, 

Vladislav	Khás.
Dne 14. prosince by mu bylo 40 let. 

Nikdy na něj nezapomeneme.   
Vy, kteří jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Všem moc děkujeme. Rodina Khásova.

Vzpomínka

Dne 15. 10. 2022 uplynuly tři smutné roky, 
co od nás navždy odešel náš milovaný 

tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Václav	Čmolík. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují dcery Eva a Ivana 

s rodinami.

Vzpomínka

Odešli jste cestou, kterou jde každý sám,
jen brána vzpomínek zůstala dokořán...

Dne 1. 11. 2022 uplynulo 5 smutných let, 
kdy nás opustila

paní Marie	Forejtová.

Dne 22. 10. 2022 uplynulo 13 let, 
kdy nás opustil 

pan Josef	Forejt.

Vzpomínka

Dne 1. 11. 2022 uplynul rok, 
kdy nás navždy opustila milovaná 
manželka, sestra, švagrová a teta,

Zdenka	Smolová, 
bývalá učitelka ve zdejší škole.

S láskou vzpomíná manžel, příbuzní, 
bývalí žáci a známí.

Vzpomínka

Dne 18. listopadu uplyne 1 rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný 

tatínek, dědeček a bratr,

pan	Jaroslav	Polák.

Vzpomíná syn Jaroslav s rodinou 
a bratr Josef s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Příspěvky do DL musí být zasílány 
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/

Společenská rubrika

Ten, kdo vás poznal, si vzpomene, a ten, kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.

Po turistických stezkách nebeských kráčí 
od 3. října 2022 

pan 
Ing.	Svatoslav	Leitl.

Odešel od nás ve věku 
84 let. 

Byl jedním ze zakládajících a poté aktivních 
členů turistického oddílu v Dobřanech. 

Rád se zúčastňoval společných akcí 
a pochodů, byl naším pokladníkem. 

Jeho klid, rozvaha a typický úsměv nám 
budou navždy chybět. 

Dobřanští turisté.

Vzpomínka

Dobřanské informační centrum se opět 
zapojilo do veřejné sbírky, kterou pořádá 

nezisková společnost Post Bellum.

Sbírka	se	koná	1.–30.	11.	2022	
po	celé	České	republice	a	přispívat	
na	ni	je	možné	i	on-line	na	webu	 

www.denveteranu.cz
 

Připněte si vlčí mák na znamení úcty 
k válečným veteránům. 

Pomozte nám uchovat i vyprávět 
příběhy hrdinů. 

Těm, kteří potřebují, pomáháme 
v Centru pomoci Paměti národa.



27

Poděkování po volbách
Vážení spoluobčané,

chtěli bychom vám především poděkovat za vaše hlasy, díky kte-

rým jsme získali tři mandáty v městském zastupitelstvu. Volby s je-

denácti křesly v 17členném zastupitelstvu vyhrálo sdružení „Aktiv-

ní Dobřany“, a tak ani v koalici s uskupením „Pro živé město“ příliš 

neovlivníme další směřování a rozvoj města. Budeme ale pracovat 

v opozici, v kontrolním a finančním výboru, předkládat alternativní 

návrhy, požadovat co nejvíce informací a poukazovat na problémy.

Na ustavujícím zastupitelstvu vzniklo to, co jsme nechtěli a čemu 

říkáme „jednobarevné vedení“ města. „Aktivní“ nám nenabídli 

účast na rozhodování v radě a přejímají tak plnou odpovědnost. 

V čele města stojí starosta a dva neuvolnění místostarostové. Na-

vrhli jsme, aby i první místostarosta byl uvolněn a mohl pracovat 

na plný úvazek. Odpovídalo by to velikosti a zvyklostem našeho 

města. Uvolněný místostarosta by mohl převzít některé agendy, 

za které by plně odpovídal. Odměna každého neuvolněného mís-

tostarosty odpovídá úvazku 0,6. Náš návrh by tak nebyl ani příliš 

finančně náročný, nedocházelo by k přetížení jedné osoby a byl by 

vyloučen i případný střed zájmů. Tento náš návrh nebyl přijat. 

Za Demokratickou alternativu Josef Weinreb

www.dobrany.cz |
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PEČUJEME 
O PEČUJÍCÍ
ROZUMÍME SENIORŮM A PEČUJÍCÍM, KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ  
NELEHKÝMI ŽIVOTNÍMI SITUACEMI. 
POMŮŽEME VÁM SE S VAŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACÍ VYPOŘÁDAT.                                                    

VÝLETY, BESEDY, KONCERTY, ...
VÍCE NA: WWW.SANCEPOMAHA.CZ

POŘÁDÁME AKTIVITY PRO SENIORY
                                                                                                                                          

JAK SI BĚHEM DNE ROZLOŽIT PÉČI O OSOBU BLÍZKOU                   
A VÁŠ BĚŽNÝ DENNÍ PROGRAM
JAK SI ZACHOVAT VLASTNÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
JAK SI ROZDĚLIT PÉČI V RÁMCI RODINY
JAK SE VYROVNAT SE ZTRÁTOU BLÍZKÉ OSOBY

JAK PEČOVAT O OSOBU BLÍZKOU DOMA
NEJVHODNĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU
VHODNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI, ZDRAVOTNÍ                                                    
A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
NA JAKÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY MÁTE NÁROK

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME ZDARMA

PSYCHOLOGICKÉ - PORADÍME VÁM, JAK ...

SOCIÁLNÍ - PORADÍME VÁM ...
 

 

KONTAKTY: 

TELEFON:   +420 604 257 242                           DOBŘANY
E-MAIL:       INFO@SANCEPOMAHA.CZ           NÁMĚSTÍ T.G.M. 5
WEB:            WWW.SANCEPOMAHA.CZ            334 41 DOBŘANY
                                                                                          
V DOBŘANECH NÁS MŮŽETE NAVŠTÍVIT KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 
OD 11:00 DO 16:00 HODIN.

Na	problémy	
nejste	sami

Otevírací	doba	poradny	v	Dobřanech
náměstí	T.	G.	M.	5,	Dobřany

středa, 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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany.

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 350 Kč měsíčně.

listopad 2022|
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• STROJÍRENSKÁ VÝROBA  • OBRÁBĚNÍ KOVŮ 
 

Společnost LT trade, s.r.o. ve Stodu přijme v rámci rozšíření výroby nové zaměstnance na následující pozice: 
  

   » Obsluha CNC ohraňovacího lisu                                   

– nutná praxe, mzda až 50 tisíc Kč                                 

       » Obsluha CNC laseru                                                      

   » CNC Frézař                                                                     

   » CNC Soustružník 

   » Svářeč 

   » Programátor CNC laseru  

   » Řidič – pracovník logistiky sk. C,E                                                     

 

Bližší informace na: www.lttrade.cz            e-mail: job@lttrade.cz         tel.:731 961 599 

nám. T.G.M. 151, Dobřany
e-mail: info@biolecco.cz, tel.: +420 602 477 375

 bioleccoBioLecco

 PO-PÁ: 08:30-12:00  13:00-17:00 
  SO: 08:00-11:00

BYLINKY, ČAJE, SIRUPY, VITAMÍNY, TINKTURY
RÝŽE, TĚSTOVINY, LUŠTĚNINY, CEREÁLIE

OLEJE,  OCTY, TYČINKY, KAŠE, KÁVA
SEMÍNKA, OŘÍŠKY, SUŠENÉ OVOCE, KOŘENÍ
MARMELÁDY, BUJÓNY, MLÉČNÉ VÝROBKY

BEZLEPKOVÉ, VEGAN A DIA POTRAVINY
BEZOBALOVÝ PRODEJ POTRAVIN I DROGERIE

KOSMETIKA, PŘÍRODNÍ MÝDLA, SÓJOVÉ SVÍČKY

...PŘIJĎTE K NÁM ZDRAVĚ ŽÍT

ZDRAVÁ VÝŽIVA
EKO DROGERIE

www.dobrany.cz |
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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 
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 
Nástup možný ihned 
Kontakt: + 420 606 726 842 

OPRAVNA	OBUVI	A	VÝROBA	KLÍČŮ
LISTOPAD	A	PROSINEC	2022

st	9.	11. 14–17 pá	2.	12. 14–17
út	15.	11. 14–17 čt	8.	12. 14–17
čt	24.	11. 14–17 po	12.	12. 14–17
út	29.	11. 14–17 pá	16.	12. 14–17

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

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 

(Skype apod.), tel. č. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

		Provádím zednické a malířské práce, obklady, dlažby a další 
práce dle domluvy. Více na tel. č. 721 757 399

		Kosmetické	služby J. Neumannová, tel. č. 606 280 813.

		Nabízím pedikúru a thajskou masáž nohou. Tel.: 728 441 796

		Nabízím domácí vánoční cukroví, více info na tel. č. 775 223 640. 

		Koupím byt nebo hledám pronájem v Dobřanech 1+1 
 nebo 2+kk, tel. č. 773 938 116.

		Hledám lektora/ku na výuku hry na klasickou kytaru, 
doučování 1x týdně. Tel.: 774 118 132

		Prodám domácí pekárnu na chleba. Nová nepoužívaná. 
 Tel.: 720 330 450

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

Slevy
	opakovaná plošná inzerce 
 2 výtisky      10 % z celkové ceny
 3 a více výtisků     20 % z celkové ceny
 10 a více výtisků     30 % z celkové ceny

	nabídka pracovních míst    20 % z ceny inzerce

	souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Slevy se nesčítají, vždy je využita ta vyšší. 

Velikost inzerátu
1 strana (186 x 263 mm) 6 480 Kč
1/2 strany (186 x 128,5 mm) 3 240 Kč
1/4 strany (91 x 128,5 mm) 1 620 Kč
1/8 strany (91 x 63 mm) 810 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 zdarma

Ceník inzerce 
v Dobřanských listech
(platný od 5. 4. 2022)

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

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

listopad 2022|

Jsme lídrem trhu v oblasti podlahového bezpečnostního značení 
a v současné době hledáme:

Realizátory značení a podlah & vedoucí skupiny

• Baví Vás, když je Vaše práce vidět?
• Chtěli byste přispívat k bezpečnosti lidí?
• Nemáte rádi stereotyp?

Pracujte u nás a Vaše práce bude rozhodně vidět !

Kontakt: 724 355 990
alena.janousova@jaclean.cz

www.jaclean.cz
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VRAŽDA V LONDÝNĚ
11. 11. ve 20:00
USA / komedie, mysteriózní / 98 min / 12+ / titulky

režie: Tom Georg

V londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví 

plány na filmovou verzi divadelního hitu poté, co je 

zavražděn jeden z klíčových členů štábu. Když se 

případu ujmou světem unavený inspektor Stoppard 

(Sam Rockwell) a snaživá začátečnice strážnice 

Stalkerová (Saoirse Ronan), ocitnou se oba v zapekli-

té záhadě v okázale špinavém divadelním podsvětí 

a vyšetřují záhadnou smrt na vlastní nebezpečí.

Vstupné: 130 Kč

PRINC MAMÁNEK
13. 11. v 15:00
ČR / pohádka / 100 min / přístupný / režie: Jan Budař 

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan 

Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, 

královnou Ludmilou. Jenže Ludvík je princ už poně-

kud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do 

ženění se nežene a většinu života se poflakuje po 

zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil 

mu proto připraví nečekaný dárek – princ se jednoho 

rána probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovo-

du rytíře Hudrovala (Ondřej Vetchý) se má vydat do 

světa, aby poznal, co je život a snad konečně dospěl.

Vstupné: 120 Kč

BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
13. 11. v 18:00
USA / akční, dobrodružný / 161 min / 12+ / dabing

režie: Ryan Coogler

Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia 

Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Guri-

ra) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu své-

ho národa před zasahujícími světovými mocnostmi 

poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Za-

tímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou dal-

ší kapitolu, hrdinové se musí spojit a s pomocí Nakii 

(Lupita Nyong’o) a Everetta Rosse (Martin Freeman) 

vytvořit nový svět pro království Wakanda.

Vstupné: 130 Kč

MENU
18. 11. ve 20:00
USA / hororová komedie, thriller / 108 min / 15+ / 

titulky / režie: Mark Mylod

Margot (Anya Taylor-Joy) a Tyler (Nicolas Hoult) se 

vydávají na rande na pobřežní ostrov v severozápad-

ním Pacifiku, kde mají povečeřet v luxusní restaura-

ci Hawthorn. Tam pro ně a pro další vybrané vzácné 

hosty připravil samotářský a celosvětově proslulý 

šéfkuchař Julian Slowik (Ralph Fiennes) opulentní 

degustační menu. Během večeře začíná houstnout 

atmosféra, jak dochází k odhalování tajemství jed-

notlivých hostů a šéfkuchař Slowik servíruje jeden 

nečekaný chod za druhým.

Vstupné: 130 Kč

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
19. 11. v 17:00
ČR / fantasy, pohádka / 138 min / přístupný / 

režie: Petr Kubík

Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) zís-

kává zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně 

ovlivňovat tok času. Zneužívání nových schopností ji 

však rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se tak 

setkává s Amélií z minulosti. Z dávno zapomenutých 

temnot času navíc povstává nová hrozba, alchymista 

nazývaný Pán run (Ján Jackuliak), jenž touží získat 

vládu nad veškerou magií v Oberonu. Aby se mu to po-

dařilo, musí Amélii připravit o vládu nad časem. Amé-

lie se spolu se svými nerozlučnými přáteli princeznou 

Ellenou (Natalia Germani) a princem Janem z Calde-

ronu (Marek Lambora) vydává do kouzelného města 

jménem Ayra, kde sídlí Společenstvo alchymistů.

Vstupné: 130 Kč

BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
19. 11. ve 20:00
USA / akční, dobrodružný / 161 min / 12+ / dabing

režie: Ryan Coogler

Královna Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Mi-

laje bojují o ochranu svého národa před zasahující-

mi světovými mocnostmi. Hrdinové se musí spojit 

a s pomocí Nakii a Everetta Rosse vytvořit nový svět 

pro království Wakanda.

Vstupné: 130 Kč

KVÍK
20. 11. v 15:00
Nizozemsko / animovaný / 72 min / přístupný / 

dabing / režie: M. Halberstadová

Devítiletou Babs čekají tyhle prázdniny hned dvě bá-

ječné věci. Nejdříve zjistí, že ten starý pán, který se 

znenadání objevil u nich doma, je její dědeček. A hlav-

ně – děda Tuitjes jí dá k narozeninám roztomilé malé 

prasátko. Jenomže Kvík je přeci jenom čuník a Babs 

si ho může nechat jen pod podmínkou, že absolvuje 

výcvik. Babs je šťastná a prožívá s dědou a svým 

malým kamarádem báječné léto... dokud děda ne-

zmizí i s Kvíkem.

Vstupné: 110 Kč

GRAND PRIX
20. 11. v 18:00
ČR, Slovensko / komedie / 107 min / 12+ / 

režie: Jan Prušinovský

Roman (Kryštof Hádek) vede pofidérní autobazar na 

okraji města, má tři děti, živelnou manželku (Anna 

Kameníková) a pije. Emil (Robin Ferro), fanatický 

milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za 

kterou stojí jeho největší chlouba: maketa Formule 1. 

Když Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na 

Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu nic jiného než 

požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neu-

mí totiž řídit. Ani jeden z nich ještě netuší, že se na ně 

nabalí místní magnet na problémy, vrchní dodavatel 

kradených aut a Romanův kamarád z vězení Štětka 

(Štěpán Kozub).

Vstupné: 130 Kč

IL BOEMO
24. 11. ve 20:00
ČR, Itálie, Slovensko / drama, hudební / 140 min / 12+ / 

režie: Petr Václav

Film vypráví o úspěchu nejslavnějšího českého skla-

datele 18. století Josefa Myslivečka (Vojtěch Dyk), 

jeho jedinečném talentu, ale také úsilí, které věno-

val své hudbě až do vlastního konce. Vtahuje nás do 

světa neobyčejného člověka, který jde za svou tou-

hou, za opravdovou vnitřní a neuhasitelnou nutností 

tvořit. Do světa, v němž se práce plná dobrodružství 

a vášní prolíná s intimním životem milostných pletek 

a vztahů k mocným.

Vstupné: 110 Kč

GRAND PRIX
25. 11. ve 20:00
ČR, Slovensko / komedie / 107 min / 12+ / 

režie: Jan Prušinovský

Filmová komedie o dvou bratrancích milujících auta 

(Kryštof Hádek, Robin Ferro) a jednom kriminálníkovi 

(Štěpán Kozub), který je zase rád krade.

Vstupné: 130 Kč

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
26. 11. v 17:00
ČR / fantasy, pohádka / 138 min / přístupný / 

režie: Petr Kubík

Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává 

zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně ovliv-

ňovat tok času. Zneužívání nových schopností ji však 

rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se tak setká-

vá s Amélií z minulosti.

Vstupné: 130 Kč

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
26. 11. ve 20:00
ČR / komedie / 118 min / 12+ / režie: Irena Pavlásková 

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává 

během Štědrého dne. Snímek plný nečekaných si-

tuací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá 

rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka 

Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn ztvár-

něný Karlem Rodenem řeší svoji prostořekost a pří-

telkyni. U Pazderků se zase probírají nezvaní hosté 

a vzájemné vztahy. Na horách se svátky rozhodne 

oslavit rodina Hynka Čermáka.

Vstupné: 140 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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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

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

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

MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
pondělí 7:30–14:30
úterý 9:00–17:30
středa 7:00–13:00
čtvrtek 7:00–12:00 MUDr. Hrbáčková
pátek 6:30–12:00

Diabetologická	ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa 6:30–7:30 náběry
 7:30–14:30 ordinace

Ordinace	očního	lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
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
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

Kožní	ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační hodiny:
pondělí 8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

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
po, st, čt 8:00–15:00
úterý 8:00–18:00
pátek 7:00–11:00

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

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

Odběry	krve
EUC Laboratoře s.r.o., ODBĚRY KRVE
tel.: 720 061 001
pondělí–pátek 6:00–12:00

Oční	optika
Dagmar Strejcová
tel.: 727 900 748, e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
pondělí 8:30–15:00
středa 8:30–17:30
čtvrtek, pátek 8:30–15:00

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, Dobřany
tel.: 377 972 754, 732 114 040
  pro objednané
úterý 7:00–16:00 16:00–18:00
čtvrtek 7:00–14:00 14:00–16:00
pátek 7:00–12:00

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

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

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

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

Jubilata	Dobřany	pro	osoby	potřebující	
péči	–	pečovatelská	služba
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

Centrum	domácí	zdravotní	péče
Mgr. Jaroslava Kaderová
tel.: 603 430 987, 377 973 096
e-mail: kaderova@volny.cz, www.kaderova.cz

Sběrný	dvůr
tel.: 721 529 770
pondělí  14:00–18:00
st, pá, ne 9:00–13:00 14:00–18:00

Městský	úřad	Dobřany
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
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
pondělí–pátek 9:00–12:30 13:00–16:00

Česká	pošta	
Náměstí T.G.M. 2 
pondělí 10:00–12:00 13:00 – 18:00
úterý 8:00–12:00 13:00 – 16:00
středa 10:00–12:00 13:00 – 18:00
čtvrtek 8:00–12:00 13:00 – 16:00
pátek 8:00–12:00 13:00 – 16:00
sobota 8:00–12:00

Horké	linky
Plyn – poruchy: 1239    
Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 800 850 860
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

Informační přehled


