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ZPRÁVY Z RADNICE

(sob) Rekonstrukce radni-
ce zažívá jednu ze stavebně 
nejsložitějších chvil. Dělníci 
na snímku právě sestavují 
složitou konstrukci, která jim 
pomůže zabudovat mohutné 
traverzy, jež jsou nutné pro 
statické zabezpečení budovy. 
Prostory bývalé pošty prochá-
zejí přestavbou na budoucí 
podatelnu, pokladny a další 
kanceláře, které občané města 
využívají při svých návštěvách 
radnice nejčastěji. Dokončení 
je naplánováno na konec zimy. 
Město má současně požádá-
no i o dotaci na výtah, který 
dokončí snahu města zpříjem-
nit lidem vyřizování úředních 
záležitostí.

Článek z minulého čísla vyvolal mnoho dotazů, odpovědi na ně by mohly zajímat většinu čte-
nářů.
1.  Změna daně z nemovitosti se nedotkne pozemků.  Zákon úpravu umožňuje jen u pozemků sta-

venišť v rozsahu budoucí stavby.
2. Dopad pro typickou rodinu bude vzhledem ke zrušení poplatku za odpady následující:

Reálný dopad na peněženku

Pro tříčlennou rodinu to znamená nárůst měsíčně o 38 Kč. Pro čtyřčlennou rodinu se nic nemě-
ní, pětičlenná šetří 45 Kč.

Tabulka nepočítá s maximálním možným zvýšením daně, to je 7,143 krát, ale je tu jen pěti-
násobné zvýšení u většiny budov. Dále pracuje s dosti nepravděpodobným předpokladem, že i v 
roce 2018 by se za odpady platilo jen 500 Kč. Systém byl dotovaný z výnosu skládky, což už vinou 
spalovny v Chotíkově nemůže být tak velkorysé.

Maximální výše poplatku za odpady je 1000 Kč na osobu a rok, předpoklad pro léta 2018-2022 
je cca 700 Kč na osobu a rok. Pokud se poplatek jednou zruší (stanoví jako nulový), má to další 
výhodu, v budoucnosti nebude snadné ho znovu zavádět.

Nejpravdivější varianta

Nejpřísnější možná varianta zvýšení daně

3.  Daň by měla dopadnout na majitele průmyslových a skladových areálů včetně těch, kteří 
je nechávají chátrat. Například majitel nejmenovaného historického areálu v Dobřánkách 

K dotazům a fámám k návrhu změn daní a poplatků  
od 1. 1. 2018

Varianta
Pouze s úpravou daně místním 
koef. 5 a dnešním poplatkem 
za odpady

Daň ze stavby 
100 m2, přízemí, 
patro (z pozemku 
se nemění)

Poplatek za 
odpad
(tříčlenná 
rodina)

Poplatek za 
odpad
(čtyřčlenná 
rodina)

Poplatek za 
odpad
(pětičlenná 
rodina)

2017 490 1500 2000 2500

2018 2450 0 0 0

Rozdíl +1960 -1500 -2000 -2500

Dopad na rodinu Doplácí 460 Kč 
za rok

Ušetří 40 Kč 
ročně

Ušetří 540 Kč 
ročně

Varianta
s úpravou daně místním 
koef. 5 a s pravděpodobnou 
výší poplatku za odpady

Daň ze stavby 
100 m2,  
přízemí, patro 
(z pozemku  
se nemění)

Poplatek za 
odpad
(tříčlenná 
rodina)

Poplatek za 
odpad
(čtyřčlenná 
rodina)

Poplatek za 
odpad
(pětičlenná 
rodina)

2017 490 2100 2800 3500

2018 2450 0 0 0

Rozdíl +1960 -2100 -2800 -3500

Dopad na rodinu Ušetří 140 Kč 
ročně

Ušetří 840 Kč 
ročně

Ušetří 1540 Kč 
ročně

Varianta
Maximální zvýšení daně, reálná 
sazba za odpady

Daň ze stavby 
100 m2, 
přízemí, patro  
(z pozemku  
se nemění)

Poplatek za 
odpad
(tříčlenná rodina)

Poplatek za 
odpad
(čtyřčlenná 
rodina)

Poplatek za 
odpad
(pětičlenná 
rodina)

2017 490 2100 2800 3500

2018 2450 0 0 0

Rozdíl +3500 -2100 -2800 -3500

Dopad na rodinu Doplácí 1400 Kč 
za rok

Ušetří 700 Kč 
ročně

Ušetří 0 Kč ročně

(sob) Špalíček ve středu 
náměstí (dům č.p. 282) již není 
v ohrožení dřevokaznými orga-
nizmy. Na snímku je patrné, 
kolik práce tesařům červotoč 
přidělal. Správa bytů proto 
plánuje preventivní prohlíd-
ku všech krovů v domech ve 
vlastnictví města.

Práce na radnici 
pokračují 

Kontrola krovů
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by nyní platil v nejpřísnější variantě (7,143) přes 863 000 
Kč ročně, což by ho mohlo motivovat s objektem zacházet 
odpovědněji. Celý „dukovanský model“ je nastavený tak, aby 
neuškodil občanům a zdanil průmysl.

4.  Domácnosti tedy buď ušetří, nebo budou dopady přinejmen-
ším málo bolestivé. Je to spravedlivé, protože za každého 
obyvatele dostává město peníze ze sdílených daní. Země-
dělců se dotkne minimálně, většinu peněz zaplatí průmysl 
a velkosklady, které to unesou. Slabinou návrhu je dopad 
na drobné obchodníky a hostinské, které chce město pod-
porovat. Proto se s nimi s velkým předstihem před přijetím 
vyhlášek (červen nebo září 2017) sejdeme a pokusíme se na-
jít podobnou kompenzaci jako u domácností.

  Je třeba si uvědomit, že při zvýšení místního koeficientu 
z 1 na 5 navrhnu u staveb zemědělské prvovýroby, garáží 
a drobných podnikatelů odstranění současného koeficientu 
1,5. Daň by tak pro tyto subjekty nevzrostla 5krát, ale pouze 
3,3krát.

5.  Největší výnos znamená nárůst u budov v katastrálním 
území Dobřany. Nyní je zde předepsáno 2 282 000 Kč za 
všechny budovy, nově to může být až 16 350 000 Kč. Podíl 
obytných domů na této částce bude nižší nebo roven výši 
odpuštěného poplatku, což činí 3 000 000 Kč. V průměru 
tak vydělá každý občan, přestože budou výjimky, dopad 
bude nepříznivý na lidi, kteří žijí sami ve velkých domech, 
úspora pro lidi z bytových domů bude nejvyšší.

6.  Daň ze staveb je spravedlivá potud, že by měla zahrnovat 
náklady, které má město na komunikační napojení, veřej-
né osvětlení a další obsluhu budov. U průmyslových staveb 
motivuje k tomu, aby se neplýtvalo místem a neukusovalo 
se lehkomyslně z krajiny. Úbytek přírody má být drahý. Pro-
to budu navrhovat, aby celý výnos z daně pokrýval pouze 
následující účely: rekonstrukce komunikací; veřejné osvět-
lení; svoz, sběr a třídění odpadů, úklid a údržba komunikací 
a zelených ploch a opatření pro ochranu krajiny. Ani koruna 
nepůjde na projekty, bez kterých se město obejde. Za 26 let 
od revoluce město ještě ani nestihlo rekonstruovat všechny 
ulice a některé z opravených silnic a chodníků už se začínají 
rozpadat. Stát přitom vybírá silniční daně, ale do místních 
komunikací přestal posílat peníze. Na výše uvedené účely 
půjde většinu let více peněz, než se vybere z daně z nemovi-
tých věcí.

7.  Výhodou návrhu je zjednodušení administrativy. Poplatky 
z odpadu si vybíráme a vymáháme sami, stojí nás to nemalé 
prostředky na mzdách a exekutorech. U daně z nemovitostí 
nese náklady stát a nám posílá 100 % výnosu. Lidé nebu-
dou muset platit dvakrát (odpady a daň), vystačí s jednou 
složenkou. Ve sběrném dvoře bude opět stačit občanský 
průkaz.

8.  Existuje mnoho kombinací, jak daň měnit. Od 1,42 až po 
7,142. V tomto textu uvažujeme se stanovením místního 
koeficientu ve výši pět a s tím, že velikostní kategorie obce 
zůstane nezměněná. Při tomto nastavení platí, že domác-
nostem neubude a město vykryje část výpadku z příjmů ze 
skládky a bude dost financí na účely uvedené v bodu 6.

9.  Celému systému bude předcházet politická diskuze. Vari-
ant je mnoho a je třeba nastavit systém vyváženě. Děkuji 
proto všem písemným, osobním i telefonickým tazatelům. 
Děkuji i těm, kteří minulý článek nepochopili a v hospodské 
nadsázce se nezeptali a častovali mne slovy, která si dovedu 
představit. Panika má větší oči než hlad a čerstvě ukojená 
žízeň nezjemňuje slovník, chápu.

Martin Sobotka, starosta města

(sob) Podoba nového fotbalového hřiště se již rýsuje, patrný je 
vzhled tribuny i zkrášlení areálu vodárny, kde místo nevyužíva-
ných ploch vzniká parkoviště.

(tom) Povodí Vltavy odsou-
hlasilo studii na rekonstrukci 
houpací lávky, nyní se bude 
zpracovávat konkrétní projekt 
pro stavební povolení. Po jeho 
získání už nebude nic brá-
nit tomu, aby se tato paměti-
hodnost ve středu významné 
vycházkové trasy dostala zno-
vu do formy.

Novinky z fotbalového hřiště

Lávka má zelenou

(tom) Od konce listopadu 
mohou chodci i motoristé 
využívat ulici Pobřežní v její 
nové podobě. Přibylo parkova-
cích míst, povrchy jsou řeše-
né tak, aby ladily s duchem 
památkové zóny.

Nová Pobřežní...
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Společnost SLUŽBY DOB-
ŘANY, s.r.o., zásobuje teplem 
a teplou vodou sídliště Pan-
čava a Stará Pančava a dále 
několik objektů ve vlastnictví 
města. V uplynulých dvou 
letech došlo ve společnosti 
k zásadním změnám, které 
směřovaly ke zlepšení dodá-
vek a snížení ceny. Nyní se 
připravuje ověření regulace 
celého systému a zde se jako 
nezbytná ukazuje spolupráce 
s odběrateli, resp. vlastníky 
zásobovaných objektů.

Při pohledu na sídlištní 
zástavbu je zřejmé, že téměř 
všechny domy prošly určitou 
fází revitalizace (výměna oken, 
zateplení). Aby bylo mož-
no realizovat úspory v řád-
né výši, je nutné, aby vlast-
ník zajistil odborný přepočet 
vnitřní otopné soustavy ve své 
budově. Tento přepočet musí 
zohledňovat úpravy, které 
mají rozhodný vliv na skuteč-
nou potřebu a správnou dis-
tribuci tepla na vytápění.

Na správnou distribuci tep-
la ve vnitřních soustavách 
jednotlivých vlastníků mají 
také vliv použité komponen-
ty (rozvody, radiátory, venti-
ly) a jejich výměna. Nezříd-
ka byly náhrady původních 
komponent a případné úpra-
vy samotných vnitřních roz-
vodů v objektech realizovány 
nesourodě a bez ohledu na 
parametry vnitřních sou-
stav. Tento fakt poté vede 
k nesprávné distribuci tepla 
ve vnitřní otopné soustavě, 
což vyvolává u spotřebitelů 
nespokojenost, kterou poté 
přenášejí na dodavatele tepla. 
Ten však není schopen ze své 

pozice tento stav řešit, jelikož 
není vlastníkem vnitřních roz-
vodů a nedisponuje právem 
zasahovat a řešit problémy 
v této části otopné soustavy.

Každá otopná soustava uv-
nitř zásobené budovy je cha-
rakterizována souborem ter-
mohydraulických parametrů. 
Tyto lze získat ve správné výši 
pouze výše uvedeným řádným 
přepočtem, který také stanoví 
podmínky pro řádnou a efek-
tivní distribuci tepla. Zákon 
458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvět-
vích (energetický zákon) jed-
noznačně stanoví mimo jiné, 
že tyto parametry musí být 
součástí smlouvy o dodávce 
tepla. Proto naším úkolem pro 
nadcházející období bude pro-
vést revizi přípojných para-
metrů s odběrateli a následně 
realizovat přeregulování ven-
kovní otopné soustavy. V nej-
bližší době plánujeme oslovit 
veškeré odběratele o předání 
těchto parametrů s tím, že 
tyto hodnoty by měly být pod-
loženy výše uvedeným řád-
ným odborným výpočtem. 

Neméně závažné problémy 
se v menší či větší míře obje-
vují v oblasti dodávky a dis-
tribuce teplé vody. Stejně jako 
je tomu u systému vytápě-
ní, i zde je třeba si uvědomit 
a respektovat hranice mezi 
technickým zařízením výrobce 
teplé vody a vnitřním distri-
bučním systémem odběratele. 
I zde je potřebné postupovat 
na základě odborných výpo-
čtů, které respektují skutečné 
provedení vnitřních rozvodů 
a potřeby vody. Tyto vzešlé 

hydraulické parametry budou 
poté zaneseny do smluvních 
podmínek. Hodnoty se poté 
stanou pro výrobce tepla 
závazné a u odběratele zajistí 
řádnou distribuci média. 

Z předešlého je patrné, že 
technicky i legislativně je sys-
tém výroby a distribuce tepla 
v sídlišti oddělen od systémů 
spotřeby a vnitřních rozvodů, 
které jsou v majetku spotře-
bitelů. Fakticky se tyto dva 
oddělené systémy vzájemně 
ovlivňují. Čím přesněji a úpl-
něji budou systémy zmapo-
vány, odborně přepočítány, 
realizačně provedeny, tím 
větších úspor možno celkově 
dosáhnout a omezit problémy 
s dodávkou tepla a teplé vody.

V současnosti se rozhoduje 
o pořízení nového velkého kot-
le a případné revitalizaci kotel-
ny Pančava. Na základě záko-
na č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší v platném znění 
a jeho prováděcí vyhlášky 
č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování již nebu-
de možno dále provozovat dva 
plynové kotle se stářím 22 let. 
Tyto kotle již od 1. ledna 2018 
nebudou plnit legislativně 
požadované emisní limity. Pro-
to znalost skutečných parame-
trů připojených objektů je pro 
dodavatele zásadní, ovlivňující 
jak výši investičních nákladů, 
tak následnou efektivitu pro-
vozu, což se následně projeví 
v dalším snižování ceny tepel-
né energie.

Jaroslava Kypetová, 
jednatelka 

SLUŽBY DOBŘANY, s.r.o., 
s využitím informací Ing. Petra 

Pinkase

Oznámení
Dne 16. 11. 2016 Zastupitelstvo města Dobřany na svém 15. jednání pod usnesením č. 400 
schválilo zadání změny č. 1 Územního plánu Dobřany. Návrh zadání bude předán zhotovi-
teli ke zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Dobřany, a to spolu s uplatněnými 
požadavky veřejnosti. Předpokládaná doba zpracování je cca 5 měsíců.

Bc. David Šmůla, vedoucí stavebního odboru

Kvalitu dodávky tepelné energie neovlivňuje pouze 
dodavatel

Podpora akcí 
pokračuje

Podpora kulturně-spole-
čenských a sportovních akcí 
prostřednictvím Městského 
kulturního střediska dostála 
drobných změn... 

Středisko bude nadále pod-
porovat veřejně prospěšné 
kulturní, sportovní, vzdělávací 
a další společenské aktivity ve 
městě a jeho místních částech 
formou spolupráce. Podíl MKS 
na nákladech jedné akce bude 
nejvýše 3.000 Kč. Subjek-
ty mohou o spolupráci žádat 
od 1. do 31. 12. 2016 pro-
střednictvím formuláře, který 
je možné vyzvednout v Měst-
ském kulturním středisku 
Dobřany, náměstí T.G.M. 5, 
nebo si jej vyžádat na mailu 
kultura@dobrany.cz. /pozn. 
Pro akce s vyšším rozpočtem 
je připraven Globální dotační 
program města Dobřany/.

Jaroslava Umnerová, 
ředitelka MKS Dobřany

(tom) Program rozvoje města 
zahrnuje požadavek na to, 
aby se na podobě veřejných 
prostranství podíleli lidé ze 
sousedství. Prvním počinem 
v tomto směru je řešení často 
kritizovaného vnitrobloku mezi 
ulicemi Chlumčanská, Císaře 
Karla, Oty Kovala a U Lomy. 
Setkání se navzdory dešti 
a chladu zúčastnilo 9 zájem-
ců, další se mohou vyjádřit 
dodatečně.

Obyvatelé města 
nejsou lhostejní
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PAMĚŤ DOMOVA

Pojďme na poválečné obdo-
bí. Pamatujete si třeba na 
volby ve čtyřicátém šes-
tém? 
To já nevím, naši chodili na 
nějaké volby, ale to mi vůbec 
nic neříkalo. 

Vy jste se o politiku nezají-
mala vůbec? 
Ne. Já ani dneska moc ne. 

A v osmačtyřicátém, to už 
vám bylo šestnáct let, se 
jednalo o velké změny. Nebo 
tady v Dobřanech se zase 
nic nedělo?
Ne, mě celkem… tady byl klid, 
tady se jako nic moc nedělo, 
takže já si myslím, že jsme to 
přežili docela všechno dobře 
tady. 

A komunisté …? 
No, tak s těma to bylo horší, 
s komunisty, ti si tady dost 
dovolovali a přivlastňovali 
a to…

Bylo to s komunisty horší 
než před válkou a za války?
No, protože ti lidé, kteří tu 
byli ve válce, tak ti byli na 
svém a nikomu nic nebrali. 
Ale když přišli tito, ti prostě 
zabírali statky, zabírali bará-
ky, zabírali to se vším všudy, 
s nábytkem, s těmi věcmi, co 
tam zůstaly, takže to nebylo 
hezké. 

Vy jste v tu dobu taky přišli 
o bydlení? Ne, my jsme měli 
náš baráček. 

Vás tedy nevystěhovali 
z toho domku? 
Ne, to ne. Byli tam taky, to 
už otec nebyl, byli tam taky 
a nechovali se zrovna vzorně, 
mami měla pod postelemi kuf-
ry, kde byly takové nové věci, 
prádlo a tak, když byl nálet, 
že by se aspoň něco rychle to 
lepší vyhodilo, abysme něco 

měli. Tak oni se do toho chtěli 
hrnout a mami šla na radni-
ci, tam byl nějaký pan Kadlec, 
ten tam dělal jako starostu 
a náš tatí s ním dělal včely 
a scházel se s těmi včelaři, tak 
ten jim to prostě zakázal, tak 
víckrát u nás nikdo nebyl. Oni 
si mysleli, že když jsme smí-
šené manželství, tak že holt 
to ... Tak na to nemám hezké 
vzpomínky, nechci na to mys-
let vůbec a... chovali se tedy 
ošklivě. 

A byli to Dobřanští? 
Dobřanští, který nás znali 
a věděli a ještě si mysleli, kdo-
víco nemáme, tak… 

Na základě čeho mohli něko-
mu zabrat majetek? 
No, já myslím, že na to měli 
nějaký dekret nebo něco pros-
tě, vyhlídli si barák… 

Proč vás to minulo? 
No, nás se to netýkalo. To byly 
baráky, z kterých je vystěho-
vali, ty Němce, ty byly prázd-
né, tak každý si prostě vybral. 
No, to nebylo hezký, ale byla 
to doba…

To bylo hned po válce? 
No, ano, to bylo hned po vál-
ce.

Po převratu v osmačtyřicá-
tém jste útisk komunistů 
pocítili nějak více? 
No, to bylo taky v té době. Oni 
vlastně byli ještě u vesla, ale už 
byly majetky rozdělené, takže 
už jako… To byly potíže právě 
se školou, když někdo chtěl jít 
do školy, tak oni to kádrovali, 
tak to nešlo, nebo nebyl zrov-
na komunista, tak se prostě 
do školy nedostal, tak to bylo. 
To byla špatná doba, no.

Jak se vás dotkla měnová 
reforma. Přišli jste o nějaké 
uložené peníze? 

Paní Růžena Kripnerová 
(*1932 v Dobřanech) 

Díl 6.

No, měli jsme peníze, v třia-
padesátém jsem se vdávala 
a zbylo nám necelých tisíc 
korun. Všechno to bylo prostě 
jedna ku pěti, část byla jedna 
ku pěti, já už nevím, kolik, 
a pak byla jedna ku padesáti, 
takže za stovku jsme měli dvě 
koruny. … měli jsme na náby-
tek a neměli jsme nic. 

Takže se vám žilo po měno-
vé reformě daleko hůř? 
No. 

Hodně dlouho? 
Ne. Manžel vlastně už dělal, 
ten měl elektrotechnickou 
průmyslovku, dělal v Přešti-
cích na tom stavebním podni-
ku mistra, takže už to potom 
šlo. Já byla na mateřské. 

V té době bylo jídlo ještě na 
lístky? 
Nene, to už ne. 

Pamatujete si, dokdy jste 
používali lístky? 
Já si myslím, že potom nějak 
po tom převratu to brzy pře-
stalo, ty lístky, ale nepamatu-
ju si přesně kdy. No, tak tak-
hle to tu bylo. 

Po válce se tady začalo hod-
ně stavět? 
No, začalo se pomalu budovat, 
ale myslím si, až teď … řekla 
bych patnáct let, dvacet let, že 
se to tu trochu zvedlo. 

Takže až po roce 1989. A do 
té doby? 
No, třeba nebyly peníze nebo 
nebyl materiál nebo tak nějak, 
ale potom se to jako zvedlo. 
Teď z kasáren je Káčko…

Vy jste vlastně zažila mno-
ho změn. Jak vnímáte toto 
období? 
No, tak, Káčko, tam cho-
dí děti, člověk tam chodí se 
na ně dívat, tak to bylo milé 

a vlastně vybudovali hudeb-
ku, ta je taky krásná… Někdy 
jsem si říkala, že ty Přeštice 
jsou na tom líp, než jsme byli 
my. I v tom budování. Když si 
vezmete jenom, že my třeba 
čekáme na nějaký ten market, 
aby se nemuselo jezdit do Plz-
ně, tak Přeštice už tam mají 
kolik let dva.. A tady pořád to 
nejde. No, teď už snad jo. 

Postrádala jste market? 
No, taky by člověk rád, leccos 
je tam, musí se do Plzně nebo 
to… A někdy tady ty naši to 
nechtějí zlevnit a tam je to 
třeba levnější, tak se jede do 
Plzně, a když se to spočítá ta 
doprava a ten čas, tak ono to 
vyjde nastejno. Ale… máte to 
lacinější. To nepočítáte ten 
benzín…

Dokdy se v Dobřanech slavi-
ly křesťanské svátky? 
Ono, když byli komunisti, tak 
se to asi neslavilo. 

A to skončilo v osmačtyřicá-
tém roce? 
To se slavilo až… až potom 
dýl. Protože ti nechtěli, aby 
lidi chodili do kostela a aby se 
takový svátky držely. Tyhle-
ty svátky, to bylo za těch, za 
Němců se chodilo a pak to 
vlastně začalo až asi po komu-
nistech, protože ti neuznávali 
kostel tady, ani ty lidi, co tam 
chodili. Prostě ti jim tu víru 
neuznali. 

Teď se zase některé obno-
vily?
Jo, obnovily, normálně, kostel 
se potom taky vylepšil.

(Pokračování příště.)

Zpracoval ve školním roce 
2012/13 projektový tým ve 
složení: 
Jana Krajčovičová, Jan Pokor-
ný, Jakub Fořt, Mgr. Michaela 
Hlaváčová

(V předchozím díle jsme se dočetli o vojácích, poslouchání zahraničního rozhlasového vysílání, o Američanech a znovu jsme si 
připomněli „lístkový“ systém.)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme
„Až jednou půjdeš přes most života, který 
tě vede z dětství do dospělosti - nespěchej. 
Podívej se na řeku života, která pod tebou 
tvoří víry. Postůj a podívej se. Touto cestou 
půjdeš naposled, nemůžeš se už vrátit.“

Moje sluníčko, Vendulko Serynková,
dne 29. 12. 2016 slavíš 38. narozeniny. 
Hodně štěstí, zdraví a lásky z celého srd-
ce přejí Vendulka, Leontýnka, Viktorka,  
bratr Fanda a maminka.

Čas plyne, nevrátí to, co vzal, 
avšak bolest zůstává dál…

Dne 4. 12. 2016 uplynulo 10 let, 
co nás navždy opustila naše maminka, 
babička, švagrová a sestra, paní 
Inge Elsdörferová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Vzpomínáme

Vítání občánků

Dne 7. září 2016 zemřel po delší nemoci ve věku 84 let Josef 
Šneberger, skaut, kamarád, přítel, úžasný člověk, vzor všech vlčat, 
bývalý zastupitel, čestný občan města Dobřany. Jsou lidé, kteří pro 
nás znamenají celý svět... O to těžší je ztratit je a uchovávat jen ve 
vzpomínkách.

Opustil nás jeden z posledních zakladatelů skautského středis-
ka Zelený šíp. Ve středisku byl od roku 1945 a spolu s ostatními 
dobřanskými skauty jezdil tábořit na Úterský potok. Tam spolu 
s Bouličkou /Antonínem Dubanem/ a ostatními nadšenými skauty 
objevili naše nynější tábořiště.

V době zákazu činnosti se věnoval dál práci s dětmi. Jezdil s nimi 
tábořit, učil je zálesáctví, skautským dovednostem, vedl je k morál-
ce dobrého a poctivého občana. V roce 1968 při novém proudu naší 
společnosti byla obnovena činnost Junáka i v Dobřanech. Bratr 
Fous okamžitě pokračuje v junáckých ideách v plném rozsahu slibu 
a junáckých zákonů. Ujímá se vedení chlapeckého oddílu. Po roce 
1971 přichází opět zákaz činnosti skautské organizace a dobře fun-
gující oddíly a jejich vedoucí, aby mohli dál pokračovat, přešli pod 
“Pionýra”, ale podrželi si skautský duch i zásady. V roce 1990 plný 
elánu znovu nastupuje do nelehké práce a věnuje se výchově našich 
dětí v Junáku.

Vedl oddíl oldskautů až do roku 2007, kdy tuto štafetu předal 
mladším a zůstal v pozici zástupce.

Současný chlapecký oddíl založil v roce 1995 spolu s Janem Smo-
lou, Taťkou, a oddíl nese jejich jméno Smolfousi.

Byl a zůstane naším vzorem a dobrým duchem našeho střediska.
Vždy budeme s úsměvem vzpomínat na jeho “kontroly z hygieny”, 

kdy v převleku přijel do tábora v Trpístech, aby zkontroloval děti 
i nás.

Bratři a sestry, kteří tě znali, se slzami jsou s tebou na rozlehlých 
pláních Velkého otce Manitou u věčných táborových ohňů plných 
bratrství, lásky a pravdy.

Za dobřanské skauty a skautky Šíša, Břeťa a Taťka

Dne 26. 11. 2016 byli přivítáni starostou města panem 
Bc. Martinem Sobotkou tito noví občánci města:

Jan Baxa, Marek Fuchs, Ella Kadlecová, Matěj Laci, Dominik 
Popel, Vojtěch Šťastný.

Jakub Housar, Veronika Papežová, Nikol Silovská.

Dny plynou jako tiché řeky proud, 
jen vzpomínka v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 19. prosince uplyne deset let, 
kdy nás opustil milovaný tatínek 
a dědeček, pan 
Václav Nalezený.

S láskou vzpomínají manželka Marta 
a děti s rodinami.

Vzpomínka
Fous – Josef Šneberger

Vzpomínáme
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KULTURA

KNIHY PRO DĚTI
DURKOVÁ Milena: 
Tyrano
Dobrodružství českého upíra.
Na jednom zámečku v Čechách 
žije podivná upíří rodinka! 
Nejmladší ze tří bratrů Tyra-
no se ale moc nevyvedl. Nena-
rostly mu ani upíří špičáky 
a má zrzavé vlasy. Když už 
rodina neví co s ním, vystě-
huje ho do opuštěné chatky 
v lese, kde má žít, a každý 
měsíc musí hlásit, kolik zlých 
skutků udělal.

MORGAN Nicola: 
Průvodce stresem 
pro náctileté
Tuhle knížku by si měli přečíst 
všichni teenageři, rodiče i ti, 
kdo pracují s mladými lidmi, 
aby pochopili stresové situa-
ce, ve kterých se teenageři oci-
tají. Jak zvládnout zkoušky, 
vztahy, kyberšikanu, sociální 
sítě, deprese, poruchy příjmu 
potravy, drogy a alkohol.

Upravené a doplněné vydání 
pro české teenagery!

BIRLEY Shane: 
Jak se naučit blogovat a vlo-
govat v 10 krocích
Super lekce, jak se stát bloge-
rem a vlogerem.
Při pečlivém přečtení všech 
kroků si osvojíš špičko-
vé dovednosti, jak natočit 
a vytvořit vlastní vlog a blog 
a jak ho dostat do blogosféry!

POSPÍŠILOVÁ Zuzana: 
Hravá škola vaření
Vaření se podobá kouzlení. 
Nejsou v tom žádné čáry. Když 
máte milou a zkušenou babič-
ku, která se vás nebojí pustit 
do kuchyně, stane se z vás 
kuchtík, který připraví nejen 
skvělou snídani a svačinu.
Nebojte se vaření. Dobrou 
chuť.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HIDDEN David: Děs
Hlavní hrdina „chandlerov-
ského“ typu, temná zákoutí 

Paříže, chladnokrevný zabiják 
a spousta cynického humoru 
– to jsou ty správné ingredien-
ce výborného thrilleru, který 
vás strhne a nepustí.

PAWLOWSKÁ Halina:
Manuál zralé ženy
Kniha povídek plná lásky, 
absurdních situací, povídek 
o rodině, o lásce a o ženách, 
které umí žít navzdory všemu, 
co je potká.

NORDLAND Rod:_
Milenci
Romeo a Julie Afghánistánu
Zakija a Alí, dva mladí lidé, 
kteří řeší tytéž věci, jako 

jejich vrstevníci na celém svě-
tě – lásku, děti, společnou 
budoucnost. S jedním rozdí-
lem – zamilovaná dvojice neži-
je ve světě, v němž mají lidé 
svobodnou volbu. Vzít osud 
do vlastních rukou a vzepřít 
se tvrdým pravidlům znamená 
podepsat si rozsudek smrti.

DVOŘÁKOVÁ Lucie: 
Věnce
Originální, stylové a nadčaso-
vé v každé podobě.
35 jedinečných projektů, ve 
kterých vás zkušená autorka 
přesvědčí, že věnec je možné 
vykouzlit opravdu z čehoko-
liv.

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

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

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

Městská knihovna Dobřany oznamuje, že od 1. 1. 2017 
zvyšuje registrační poplatky:
Dospělí čtenáři – 150 Kč
Důchodci a studenti – 90 Kč
Děti do 15 let – 60 Kč
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Tak se přeci zasměj!

Dne 11.11. 2016 jsme se byli podívat v Káčku na představe-
ní CHACHACHICHI. Představení bylo  určeno spíše pro děti ve 
věku 6-8 let. Na pódiu vystupovaly dvě postavy s červeným vel-
kým nosem. Jedna postava byla smutná a ta druhá se ji snažila 
nějakým způsobem rozveselit. A proč byla smutná? Protože za 
týden měla představovat film v Praze a nenapadalo ji jak. Moc 
se jí nedařilo. Podařilo se jí to až poté, když zjistili, jaký film 
budou v Praze představovat. 

Diváci se díky postavičkám dozvěděly, jak se filmy uváděly ve 
starší době. Dokonce se diváci objevili na pódiu, kde jim byly 
představovány různé věci. A proč název CHACHACHICHI? Celé 
představení bylo plné komických scének. Hercům se  představení 
velmi dařilo, protože když udělali nějakou vtipnou scénku, tak se 
děti smály, někdy až tak, že se téměř za břicha popadaly. 

Bára Menichová, 6.B

Cože? Pět filmů za sebou?
Na závěr filmového festivalu JUNIORFEST se v Dobřanech 

konala unikátní akce „Filmový maraton“, a protože tento nápad 
vznikl v Dobřanech, bylo hned jasné, kde se bude realizovat. První 
film se promítal od 16:30 a ten poslední končil až po druhé hodině 
ranní. S přibývající hodinou se zvyšoval i doporučený věk diváka, 
dokonce se našel (v očích pořadatelů) ten pravý maratonec, který 
nechyběl ani u jednoho snímku. Všechny projekce se těšily hojné 
účasti, což bylo po dvou zrušených projekcích kvůli nulové náv-
štěvnosti částečnou náplastí pro organizátory, kteří jako každý 
rok věnovali JUNIORFESTu spoustu volného času. Tímto jim pat-
ří velký dík. Já osobně zhlédnul snímky Hospoda ve Spessartu, 
Mikrob a Gaisol a tahák celého večera, půlnoční premiéru tolik 
očekávaného snímku z kouzelnického prostředí časově před-
cházející dobrodružstvím Harryho Pottera „Fantastická zvířata 
a kde je najít“. K vidění byly ještě filmy Pojar dětem a Králové hor. 
Z výčtu filmů je jasné, že se jednalo o filmy, které nejsou často 
nebo vůbec k vidění v televizi. O výši vstupného ani nemluvím. 
První čtyři filmy stály 60 Kč každý a půlnoční premiéra běžných 
130 Kč. Pokud si někdo koupil vstupenku na celý maraton, dost 
ušetřil, protože to vyšlo na pouhých 240 Kč. A ten příjemný pocit 
z “velkého plátna” a dobrého zvuku za to rozhodně stál.

Filip Umner, 7.B

Tančící slunečnice? Vážně?

Nejen je, tančící slunečnice, mohli vidět dobřanští diváci při 
divadelním představení s názvem „Na kouzelném paloučku“. 
Skupina LOUDADLO, která se mimo loutkohereckých revue jako 
byla ta dnešní, podílí i na tradičním „Studiu kamarád“, vystou-
pila zejména pro školní družiny a odpolední klub, ale nechyběla 
ani veřejnost. Po mnoha zábavných vystoupeních a scénkách 
se děti dočkaly i závěrečného vystoupení JŮ a HELE. Z posta-
viček známých z televize byli k vidění ještě žabáci Kvak a Kvik. 
Nechybělo ani černé divadlo v podobě podmořského světa a ces-
ta kolem světa.

Filip Umner, 7.B  

Kde to může být?
V rámci Juniorfestu jsem se v sobotu ráno vydal s kamarády 

na procházku s motivem Geocachingu. Začalo to na náměstí, 
kde nám dvě paní daly tužku, papír s fotografiemi a pexeso. 
Podle fotek jsme měli poznat místa v Dobřanech, vydat se tam 
a napsat symbol, který byl na tomto místě. Když jsme navštívili 
všechna místa, tak jsme šli do kina Káčko. Tam jsme dostali za 
dokončení sladkou odměnu v podobě lízátka.  Užili jsme si to.

Marek Bezděk, 8.C

Den s Českou televizí
Splnil se mi takový ten dět-

ský sen - stát se jednou televiz-
ní postavičkou. Právě v pondělí 
14.11.2016 jsem se ocitla na 
dobřanském náměstí v maskách 
postaviček z České televize, ale 
popravdě jsem si to předsta-
vovala trošku jinak. Nemysle-
la jsem si, že mi v masce bude 
takové vedro a moc neuvidím na 
děti, které byly šťastné, jelikož 
viděly poprvé naživo Hele, Jů 
a Večerníčka. Sice mi jich bylo 
docela líto, protože si myslely, 

že jsme to vážně my, ale přesto si to užily. Vyzkoušela jsem si 
být Večerníčkem, a i když jsem viděla - vlastně neviděla - ty 
nejšťastnější děti, jak se se mnou fotí, plácají si s mou rukou, 
tančí a povídají si se mnou, tak jsem byla také šťastná. Někdo 
si řekne, to je hloupost pařit se někde v nějakých maskách, ale 
nikdo si neuvědomí, že může potěšit několik malých srdíček. 
Proto si myslím, že tahle akce stála za to, a doufám, že se bude 
příští rok opakovat. Snad přijde více lidí než letos☺.

Linda Rohrhoferová, 8.C
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Rozhovor s dabérkou  
a spisovatelkou Olgou Walló

Bavilo vás více překládat knihy nebo divadelní hry? 
Nevím, to je kus od kusu. Divadelní hry asi proto, protože mám 
ráda divadlo a protože je pro mě snazší a přirozenější se pohy-
bovat v dialogu, ale knihy protože se z nich neobyčejně mnoho 
naučím. Jednak čistě jazykově u překladů, a jednak protože 
když sama píšu, tak se moc ráda dívám na to, jak píší jiní 
lidé. 

Jaký film se vám nejlépe daboval? 
Nejlépe? 
Nejlepší je vždycky ten poslední, ale můžu říct třeba, který byl 
nejtěžší nebo nejoblíbenější nebo na který mám nejhorší vzpo-
mínky. Tak úplně nejhorší vzpomínky mám na jeden maďarský 
film, který jsem podcenila. Byla jsem nafoukaná a říkala jsem 
si „Nějakej dětskej maďarskej film…jedu na hory, pak to nějak 
udělam.“  A pak jsem zažila to, že jsem nebyla v tom ateliéru 
připravená a dodneška nezapomenu na tu hanbu, když vím, jak 
jsme to udělali špatně a mohli jsme to udělat mnohem líp. To už 
jsem nikdy nezopakovala. 

Jaké žánry filmů dabujete nejraději? 
Složité (smích). Mám ráda vysloveně divadelní hry a nebo tam, 
kde to není na první dobrou. Dělat Ulici by mě třeba nebavilo, 
pokud by nebyla do nějakého zajímavého jazyka. 

Zajímalo by nás, jakého původu je vaše příjmení? 
Můj pradědeček se psal „Valló“ s jednoduchým V a bylo to na 
Slovensku, kde je mnoho „Vallovcou“, a potom, když přišli do 
Rakouska-Uherska, tak se to vyslovovalo „Faló“ , ale „faló“ je 
s prominutím pánské přirození, takže se tak můj pradědeček 
jmenovat nechtěl a velmi mu záleželo na tom, aby se to příjmení 
psalo s dvojitým W. 

Kolika umíte jazyky? 
Česky. Asi v 6 jazycích si umím koupit housku, ale čeština je 
jazyk, ve kterém se umím pohybovat, veršovat, asociovat a doce-
la si toho vážím. 

Šla vám čeština na základní škole? 
Ano šla, ale nechtěla jsem se učit gramatiku a měla jsem pocit, 
že to umí každý, ale teď toho lituju, protože když se pak člověk 
učí ty další jazyky a umí tu gramatickou kostru, tak se mu to 
všechno dělá mnohem líp. 

Ovlivnil nějak výběr vašeho povolání váš tatínek? 
Nařídil mi to. Řekl, že se k ničemu jinému nehodím a že se 
v tomhle uživí každý. Nechtělo se mi to dělat. 

Kolik jste napsala knih? 
Popravdě si to nepamatuju, ale asi tak 10. Zkuste se podívat 
v knihovně, to bude zajímavé. 

Co považujete za své životní dílo? 
Dabing Cyrana z Bergeracu, některé dabingy Shakespeara 
a jinak mám nějaké knížky, na kterých si docela zakládám, ale 
doufám, že tu správnou knížku ještě napíšu. 

Jsou Shakespearova díla těžká? 
Přivede vás to do takového světa, kde budete rádi, že jste do 
něho vstoupili. Je to dobrodružství. 

Jak jste se dostala k dabingu? 
Dělala jsem to kvůli otci, který to taky dělal.

Dáša Brožková a Adéla Nekolová, 8.C

César, César!
Mezi letošní doprovodné akce, které probíhaly v Dobřanech 

v rámci Juniorfestu, patřil i dabérský workshop s paní Olgou 
Walló. Workshop byl rozdělen do dvou výukových bloků, kdy 
v prvním proběhlo seznámení se všemi profesemi potřebnými 
k dabingu a dívali jsme se na část originálu Asterixe a Obeli-
xe. Poté nás čekala úprava textu tak, aby odpovídal mezerám, 
nádechům a mluvě herců. Dabování není jen o mluvení, ale 
o poměrně složité přípravě textů, tak aby “pasovaly” do pohybů 
úst originálu a přitom nedošlo ke zkreslení obsahu. A tak bylo 
potřeba určit role... Jen tak jsme mohli docílit kvalitního přiro-
zeného dabingu. 

A co je to dabing? Dabing je proces, při kterém jsou původ-
ní dialogy herců přemluveny jinými herci s úmyslem nezměnit 
ostatní zvukové složky 
filmu. Využívá se v přípa-
dě přepracování díla do 
cizojazyčné verze a je to 
proces složitý a poměrně 
nákladný. V některý stá-
tech se dabing používá 
velmi málo a jinde nao-
pak téměř ve všech pří-
padech převzetí filmu. 
Festivalové filmy se dabují velmi zřídka, a to kvůli vysoké ceně 
tohoto procesu. Využívá se tzv. simultánní překlad - tlumočení 
přímo v sálu kina. Mezi přední české dabingové režisérky patří 
Olga Walló. 

Po pauze na oběd už na nás čekala paní dabérka a pan zvu-
kař, kteří udělali z jednacího sálu informačního centra nahráva-
cí studio. Nastala ta zajímavější část, kdy jsme si na střídačku 
nasazovali sluchátka se zvukem originálu, koukali se videosto-
pu a zkoušeli použít naše vlastní texty. Přemlouvali jsme úseky 
dlouhé kolem 15 vteřin a opravdu to nebylo jednoduché. Nejlé-
pe nám šly davové scény, např. zvuky tržiště se povedly už na 
třetí pokus. Každý si mohl vyzkoušet dabovat. Nejvíce všechny 
bavila davová scéna na trhu, kdy jsme nahrávali všichni sou-
časně. Myslím, že workshop nebyl zbytečný a přidali jsme si 
další střípek do mozaiky - jak se dělá film.

Filip Umner, 7.B
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1. prosince 2016 ve 20:00 hodin
JE TO JEN KONEC SVĚTA
Kanada/Francie, drama, 97 min, přístupný od 12 let, titulky
režie: Xavier Dolan, 90 Kč

Mladý úspěšný dramatik se po 12 letech prožitých ve velkoměstě 
vrací domů za rodinou, aby oznámil svou blížící se smrt. Svět 
kosmopolitního muže je však členům rodiny příliš vzdálený 
a nepředstavitelný, než aby mohlo dojít ke smíření a naplňujícímu 

prožití posledních společných chvil. 

Velká cena poroty na festivalu v Cannes

KINO KÁČKO, SOKOLOVSKÁ 1011, DOBŘANY • WWW.KACKO.CZ • PROSINEC 2016

8. prosince 2016 ve 20:00 hodin
HEDI
Tunis/Belgie, drama, 88 min, do 15 let nevhodný, titulky
režie: Mohamed Ben Attia, 90 Kč

Příběh introvertního mladíka Hediho, který se má brzy oženit 
s půvabnou nevěstou, jež mu byla na základě rodinné domluvy 
přidělena. Muž trpící pod diktátem citově manipulativní matky 
však díky setkání se svobodomyslnou tanečnicí Rym postupně 

nalézá odvahu postavit se konvencím.

Cena za nejlepší debut, Berlinale 2016
Stříbrný medvěd za nejlepší mužský herecký výkon, Berlinale 2016

15. prosince 2016 ve 20:00 hodin
MUŽ JMÉNEM OVE
Švédsko, drama/komedie, 116 min, přístupný od 12 let, titulky
režie: Hannes Holm, 90 Kč

Ove je tvrdohlavý a vznětlivý bručoun, který pohrdá všemi 
kolem a dává jim to zřetelně najevo. Bývalý předseda družstva 
vlastníků, kterému nedávno zemřela milovaná žena Sonja, nyní 
terorizuje sousedství jako samozvaný strážce pořádku. Zvrat 
v jeho životní rutině nastává s příchodem jeho nových sousedů, 
mladé pákistánské rodiny. Když omylem nabourají autem do Ove-
ho poštovní schránky, spustí tím řetězec nečekaných událostí.

(red) Ve středu 23. listopadu 2016 se v dobřanském kině Káčko 
uskutečnilo podzimní setkání seniorů, v jehož programu vystou-
pila téměř stovka dětí z místních škol i pan starosta Martin Sobot-
ka s prezentací o událostech ve městě v roce 2016. Návštěvníci si 
domů odnášeli zážitek i dárek v podobě kalendáře.

11. 12. 2016 od 17 hodin / kostel sv. Mikuláše
Singtet
 Vokální šestičlenná skupina z Horšovského Týna. Zpívá písničky ve vícehlasých úpravách.

13. 12. 2016 od 18 hodin / sál ZUŠ
Vánoční koncert
 Vystoupí velká a malá dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany. 

18. 12. 2016 od 17 hodin / kostel sv. Mikuláše
Dobřanské pěvecké sbory
   Vystoupí dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany, seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky, 

P.U.D.U. a hudební skupina farnosti Dobřany. 

19. 12. 2016 od 17 hodin / Káčko
Kolednice
   Vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

20. 12. 2016 od 17 hodin / sál ZUŠ
Vánoční koncert I
   Vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

22. 12. 2016 od 18 hodin / kostel sv. Mikuláše
Vánoční koncert II
   Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

24. 12. 2016 od 11 hodin / dvůr ZUŠ
Živý Betlém
   Vystoupí žáci, učitelé a přátelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

24. 12. 2016 od 14 hodin / Káčko / 40 Kč
Sněhová královna
   Filmová projekce pro děti, které si chtějí zkrátit čas při čekání na Ježíška.

1. 1. 2017 od 13 hodin
Novoroční výstup na Šlovický vrch
1. 1. 2017 od 18 hodin / náměstí T.G.M.
Novoroční ohňostroj
7. 1. 2017 / Dobřany
Tříkrálová sbírka 2017
8. 1. 2017 od 14 hodin / bývalá plovárna (nad jezem za fotbalovým hřištěm)

Tříkrálové koupání – 5. ročník

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 
PROGRAM V DOBŘANECH
**************************************

Redakce dobřanských listů vyhlašuje fotosoutěž o “nej” fotografii Dobřanského novoročního ohňostroje, který se 
uskuteční 1. 1. 2017 od 18:00 na náměstí T.G.M. v Dobřanech. Fotografie musí být zaslána na mail listy@dobrany.
cz do 12:00 dne 2. 1. 2017 (velikost max. 3 MB). Vybraná fotografie bude použita na titulní stranu lednového vydání 
Dobřanských listů.  

(red) Koncem října vyhlásila redakce Dobřanských listů 2. Foto-
Maraton, kterého zúčastnili známé i nové tváře. Z došlých foto-
grafií vybraly místostarostky své dva favority, kterým byla udě-
lena speciální cena místostarostek, a dále byli odměněni první 
tři fotografové z každé kategorie. A jaké že bylo zadání? Barvy, 
Pohled na Dobřany a Radost života. Vítězné fotografie můžete 
vidět na facebooku Dobřanské listy - album 2. FotoMaraton - 
vítězné fotografie a někdy se s nimi bude moci setkat např. na 
pohlednicích, kalendářích apod. 

Setkání seniorů Vyhlášení vítězů fotomaratonu
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Budulínkovo dýňobraní

Na titulní stránce listopadových Dobřanských listů jste měli 
možnost zhlédnout fotografii zachycující pracovní atmosféru 
Budulínkova dýňobraní, které v sobotu  22. 10. 1016 proběhlo 
v prostorách školní jídelny. Na akci vzniklo mnoho krásných 
a zajímavých dýňových výtvorů, většinu z nich můžete obdivo-
vat na našich FB stránkách. Každý z nich stojí za to a bylo 
opravdu velmi těžké vybrat, která z dýní je nejzajímavější, nejo-
riginálnější, nejhezčí....... Všechny jsou výborné. Vítěznou cenu 
ovšem všechny získat nemohou, a tak jsme po dlouhém váhání 
vybraly tyto dvě. Jejich autoři získávají poukázku na zmrzlinu 
U Hřiště. Pro převzetí ceny prosíme vítěze, aby volali na telefon-
ní číslo 607 841 079.

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávené odpoledne, 
Renatě Černé a jejím kolegyním za přípravu jídelny a občerst-
vení pro hosty, městu Dobřany za podporu z GDT a těšíme se 
příští rok opět na viděnou:-)

Za MC Budulínek Pavla Adamcová a Zuzka Štychová 

Hororový ostrov
V letošním roce jsme pro vás, ve spolupráci 

s městem Dobřany, připravili již 13. ročník Horo-
rového ostrova. V lese čekalo na šestnácti stano-
vištích čtyřicetjedna strašidel v plné síle.

Doufám, že se celá akce líbila a v příštím roce se 
těšíme na vaši velkou účast.

Ráda bych poděkovala všem skautům a kamarádům, kteří 
tuto akci pomohli dovést k dokonalosti. Bez jejich elánu a nad-
šení by to nešlo uspořádat. Díky.             Šíša
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Dočkali jsme se
Doprava před 1. stupněm Základní školy v Dobřanech je 

bolest, která nás už dlouho trápí. Nepřehledná dopravní situa-
ce, spousta aut, někteří bezohlední řidiči, přebíhající děti …

Senát naší školy se ji snaží už více než dva roky „léčit“ a čeká 
na slíbenou změnu dopravního značení. Prý to musí trvat delší 
dobu, než někdo vyprojektuje, schválí, provede…

V loňském roce jsme tlak na řešení zesílili, doprava se stala 
jedním z hlavních bodů nás, prvostupňových senátorů. 

Monitoring proběhl šestkrát, někdy s rozdáváním dopisů řidi-
čům, jednou dokonce s nečekanou pomocí strážníků Městské 
policie. V červnu jsme slavili „úspěch“. Při posledním monito-
ringu před školou zastavilo „jen“ 49 aut.

Mezitím v květnu pan starosta přislíbil zástupcům naší školy, 
že od září budou provedeny změny v dopravě před 1. stupněm. 
Na konci srpna jsme dostali vzkaz, že dokončení nastane zřejmě 
až v říjnu. Jsme trpěliví. Zároveň v závěru června začal před 
školou fungovat dopravní asistent pan Tauer.

Nemilé překvapení na nás ale čekalo letos v září. Aut před 
školou zastavila skoro stovka! 

18. října došlo konečně ke změně dopravního značení. Neví-
me, zda pomůže. Snad naše více než dvouletá snaha bude 
k užitku. V nejbližší době budeme pro kontrolu a srovnání opět 
počítat auta. 

Držme si palce, držte nám palce!

3. listopadu jsme zopakovali monitoring dopravy před ško-
lou v souvislosti se změnou dopravního značení. Tentokrát nás 
čekalo velmi milé překvapení. V těsné blízkosti školy zastavilo 
56 aut, což je oproti září o 36 aut méně. Dlouhodobá snaha tedy 
přinesla své ovoce.☺ 

Velké poděkování také patří všem rodičům – řidičům, kteří 
vzali na vědomí naši výzvu a k parkování či zastavení nevyuží-
vají prostor před školou. 

Žáci 1. stupně - senátoři z Dolní sněmovny Senátu 
ZŠ Dobřany

Tříkrálová sbírka 2017
Přihláška skupinky koledníků 

Letos pošestnácté organizuje 
dobřanská Římskokatolická far-
nost ve spolupráci s Městem Dob-
řany a Základní školou v Dobřa-
nech Tříkrálovou sbírku. Také 
v letošním roce chceme pomoci 
mladým i dospělým klientům 
s diagnostikovaným autismem 

a mentálním postižením z merklínského domova Radost Dia-
konie ČCE a seniorům s diagnostikovanou poruchou paměti 
(Alzheimerovou chorobou, demencí) v Domově sv. Aloise Měst-
ské charity Plzeň. Hledáme proto trojice zájemců, kteří 
mají chuť si připravit královský kostým a vyrazit v sobotu 
7. 1. 2017 do dobřanských ulic. Je důležité, aby mezi vámi 
nebo s vámi byl jeden dospělý, který převezme zapečetěnou 
pokladničku a po dobu koledování bude o ni pečovat. 

Přihlášky prosíme odevzdat co nejdříve řediteli ZŠ v Dobřa-
nech, následně dostanete další podrobnosti a vyberete si místo 
koledování. Jakékoliv dotazy ke konání sbírky Vám rád zodpoví 
J. Šedivý, tel. 602 658 066.

Děkujeme Vám.

Děti z výtvarné dílničky při Základní škole v Dobřanech obdržely 
krásné druhé místo ve výtvarné soutěži Juniorfestu v kategorii 
skupiny. V každé kategorii bylo uděleno 6 cen. Děti vytvořily spo-
lečnou práci na téma “kamarádi ze studia Kamarád”, kde znázor-
nily postavičky a prostředí oblíbeného dětského pořadu. Oceněná 
díla by měla být vydražena v aukci, jak bylo sděleno při oce-
ňování, a peníze poputují Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. 
Oceněné děti: Ondřej Špinka, Vojtěch Hrubeš, Amálie Zrůnová, 
Kristýna Holečková, Matyáš Bláha, Jan Duban, Klára Špinková, 
Nikola Kašparová, Sára Paluchová a Vendula Plačková.

Kamarádi ze studia Kamarád
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Dobřanští zpěváci nás 
reprezentovali v Olomouci!

(vom) Ve dnech 10.–12. listopadu 2016 se konal 13. ročník 
Pěvecké soutěže Olomouc 2016.

Soutěž je vypsaná pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, sou-
kromých uměleckých škol, vyšších nebo vysokých uměleckých 
škol ve věku od 6 do 26 let, kteří se věnují klasickému zpěvu. 

V početné konkurenci zpěváků z České republiky si Tomáš 
Duchek vyzpíval 3. cenu, Agáta Vozáková 2. cenu a Vojtěch Kříž 
se společně s Kristýnou Málkovou stali vítězi ve své kategorii. 
Všichni žáci navštěvují ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a jsou ze třídy 
paní učitelky Kláry Vlahačové-Kartákové.

zleva Kristýna Málková, Agáta Vozáková, Vojtěch Kříž, pí uč. 
Klára Vlahačová-Kartáková  

Dobřanská kapela na Portě
(vom) Z oblastního kola Dětské Porty, která se konala v Plzni, 

si mladší členové keltské skupiny Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. 
Bacha Dobřany přivezli několik cen. Vyhráli a postoupili do celo-
republikového klání, získali 1. cenu v divácké soutěži a zvláštní 
cenu za vizuální dojem. Gratulujeme a držíme palce!

Mladší kapela Dé Domhnaigh

4. prosince 2016 / 17:30 / kostel sv. Prokopa, Štěnovice
Adventní koncert s Mikulášskou nadílkou 
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

6. prosince 2016 / 17:00 / sál ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Žákovský koncert

7. prosince 2016 / 17:00 / Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
Vernisáž výstavy – „Pocta Karlu IV.“ v rámci festivalu 
duchovní kultury
–  vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhnaigh  

 ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

8. prosince 2016 / 14:00 / DPS Loudů, Dobřany
Vánoční vystoupení pro Klub důchodců
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

8. prosince 2016 / 17:00 / Studijní a vědecká knihovna PK, Plzeň
Vernisáž výstavy – „Pod stromeček knihu“ 
– vystoupí žáci Improvizační dílny ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

13. prosince 2016 / 18:00 / sál ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Vánoční koncert 
–  vystoupí velká a malá dětská lidová muzika Vozembach  

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

16. prosince 2016 / 18:30 / zámecká kaple, Lužany
Vánoční koncert 
–  vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhnaigh  

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

17. prosince 2016 / 18:00 / kostel sv. Prokopa, Letiny
Adventní koncert
–  vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach  

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

18. prosince 2016 / 14:00 / kostel sv. Jiljí, Hlohová u Staňkova
Adventní koncert
–  vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach  

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

18. prosince 2016 / 17:00 / kostel sv. Mikuláše, Dobřany
4. adventní podvečer – Koncert pěveckých sborů
–  vystoupí dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany, 

hudební skupina farnosti Dobřany, P.U.D.U. a seniorský 
pěvecký sbor Dobřanské bábinky

19. prosince 2016 / 17:00 / Káčko, Dobřany
Kolednice 
– vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

20. prosince 2016 / 17:00 / sál ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Vánoční koncert I
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

22. prosinec 2016 / 18:00 / kostel sv. Mikuláše, Dobřany
Vánoční koncert II
– vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

24. prosince 2016 / 11:00 / dvůr ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Živý Betlém 
– vystoupí žáci, učitelé a přátelé hudební školy

24. prosince 2016 / 24:00 / kostel sv. Mikuláše, Dobřany
Půlnoční mše
–   vystoupí  P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů) 

a hudební skupina farnosti Dobřany

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Ať žijí duchové! 

Letošní období kolem Dušiček bylo v MŠ Dobřany - Stromo-
řadí věnováno duchům a strašidlům. Paní učitelky se nechaly 
inspirovat dětským filmem Ať žijí duchové! a připravily podve-
černí setkání pro rodiče a děti na zahradě školky. Všichni jsme 
se sešli 3. 11. v 17 hodin, některé děti i rodiče přišli v maskách. 
Protože už byla skoro tma, děti vedly zapálené svíčky od stano-
viště ke stanovišti, kde byl připraven jednoduchý úkol inspiro-
vaný dětským filmem. Na plnění úkolů nedohlížely pani učitel-
ky, ale postavy z filmu Ať žijí duchové! - Jouza, Černá kronika, 
hajný, Leontýnka a další. Za každý splněný úkol děti dostaly 
lísteček, který na konci vyměnily za omalovánku trpaslíka. Kro-
mě omalovánky si každý odnesl domů také kelímek s domácím 
Pribiňáčkem. My jsme si toto podvečerní setkání užily a věříme, 
že rodiče s dětmi také:)
    Bc. Alena Palkosková 

za kolektiv MŠ Dobřany - Stromořadí

Termíny plesů v sále Psychiatrické nemocnice Dobřany
Babský bál – 21. 1. 2017
Dětský maškarní bál – 29. 1. 2017
Sportovní ples – 24. 2. 2017
Společenský ples – 10. 2. 2017
Maškarní bál pro dospělé – 4. 3. 2017
Ples květin – 25. 3. 2017

Myslivecký ples – 21. 1. 2017, Vstiš
Rybářský bál – 10. 2. 2017, Vstiš
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Bábinky na výletě

Ve dnech 4.-10. 9. jsme se zúčastnili spolu se členy KD Loudů 
zájezdu do Novosedel, který pořádal Svaz tělesně postižených 
ve Stodě, jehož jsme také členy. Jihočeská vesnice Novosedly 
a hotel Nežárka, kde jsme byli ubytováni, leží uprostřed lesů 
v klidné a tiché krajině, stvořené k rehabilitaci a odpočinku. 
Autobusem, který tam byl po celou dobu pobytu, jsme navští-
vili Jindřichův Hradec, Třeboň, rozhlednu Kleť, zámek Červená 
Lhota aj. Každý den se mohli invalidní občané našeho města 
podívat na zajímavá místa, kam by se vzhledem k svému zdra-
votnímu stavu podívali jen obtížně. Pěkné ubytování a skvělá 
kuchyně, neomezený vstup do bazénu i krátké vycházky umoc-
nily hezké dojmy z pobytu. „Bábinky“ připravily také trochu 
veselí a přispěly k dobré náladě všech.

Děkujeme Městskému úřadu v Dobřanech za finanční příspě-
vek, který poskytl na činnost STP ve Stodě a tím umožnil i našim 
seniorům /45 osob/ účast na tomto rehabilitačním pobytu.

Marie Paroubková 

Zdravotně- rekondiční pobyty  
v jižních Čechách

Svaz zdravotně postižených občanů Stodska, jehož členy jsou 
i občané města Dobřany, letos třikrát uspořádal týdenní zdra-
votně-rekondiční pobyty, a to 1x v Třeboni a 2x v Novosedlech.

Tímto bych chtěl poděkovat vedení města Dobřany za poskyt-
nutou dotaci na tyto rekondiční pobyty.

Václav Metlický, předseda SZPS

Noční toulání
V sobotu 12. listopadu jsme se před večerem sešli v hasič-

ské zbrojnici a vypravili jsme se s pomocí některých rodičů do 
Chlumčan na noční soutěž.             

Soutěž byla organizována formou branného závodu pro pěti-
členná družstva. Jednalo se o noční soutěž a družstva měla 
za úkol projít trasu vyznačenou chemickými světýlky, na kte-
ré plnily stanovené úkoly. Každý soutěžící byl vybaven světel-
ným náramkem. Hlídku mohl na trati doprovázet vedoucí, ale 
nesměl zasahovat do průběhu soutěže. Během pohybu družstev 
na trase nebylo povoleno používat svítidla.                                                               

Jednotlivé disciplíny, které musely děti zvládnout, byly: zásah 
se džberovou stříkačkou, určování technických a hasebních pro-
středků, překonání lanové dráhy, zorientování mapy s pomocí 
buzoly, určení azimutu, topografické značky,  vázání uzlů, hadicové 
kuželky a základy první pomoci. Za náš sbor soutěžila 3 družstva 
/1 mladší a 2 starší/. Pro mladší účastníky to byla teprve jejich 
druhá soutěž, ale zvládli to celkem dobře, nebyli poslední. No a ta 
dvě starší družstva bojovala statečně. Jedno z nich vybojovalo 
2. místo a děti si přivezly stříbrné medaile. Kdyby nebylo malého 
zaváhání na topografii, byly by první. Děti dostaly sladkou odmě-
nu v podobě dortu, který zbaštily hned v Chlumčanech. 

Helena Dvořáková 

“O štít města Dobřan” 2016

V sobotu 5.11.2016 se na dobřanském náměstí uskutečnil 
35. ročník soutěže „O štít města Dobřan“ memoriálu Stanislava 
Dvořáka. Celkem soutěžilo 14 družstev mužů a čtyři družstva 
žen a to v požárním útoku podle vlastních pravidel. Za dobřan-
ské hasiče soutěžil jeden ženský a jeden mužský tým. Tým dob-
řanských žen obsadil pěkné 4. místo, tým mužů 6. místo. Cel-
kovými vítězi se stali hasiči z Chlumčan. Pozvání samozřejmě 
neodmítli ani hasiči z našeho partnerského města Gebelkofen, 
kterým se soutěžní pokus velmi vydařil a svým výkonem jistojis-
tě nezklamali. Do soutěže se zapojil i tým složený z hasičů jak ze 
sboru německého, tak i domácího. I ten by se za svoje umístění 
taktéž stydět nemusel.  Po oficiálním skončení soutěže se hasiči 
z Dobřan, Gebelkofenu, a všichni, kdo se podíleli na organiza-
ci soutěže, přesunuli na základnu dobřanských hasičů, kde je 
čekalo přátelské posezení u dobrého jídla a pití. Děkujeme také 
všem sponzorům, kterých obzvláště letos nebylo málo.

Milan Dvořák ml.
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Dřevorubcům se dařilo i ve 
Stuttgartu

(pami) Po republikovém mistrovství se závodníci z našeho kra-
je probojovali na Mistrovství světa 2016 v dřevorubeckých spor-
tech STIHL Timbersports (jak jsme informovali v minulém čísle 
DL), které se konalo 11.-12. listopadu v německém Stuttgartu. 
Z 23 závodníků z celého světa se do finálového boje jednotlivců 
nominovalo 12 nejlepších borců. Nejúspěšnější český zástupce 
Martin Komárek vybojoval bronzovou medaili za Američanem 
Mattem Cogarem a Jasonem Wynyardem z Nového Zélandu, 
který obhájil loňské vítězství.

Závodu štafet se zúčastnilo přes 100 závodníků z 22 zemí. 
Český štafetový tým nastoupil ve složení Jan Kamír (STOCK 
SAW), Martin Komárek (UNDERHAND CHOP), Martin Rou-
šal (SINGLE BUCK) a Jan Holub (STANDING BLOCK CHOP). 
Pátým, náhradním členem reprezentačního výběru, byl Zdeněk 

Rockový bál

12. 11. 2016 proběhl v kulturním sále Psychiatrické nemoc-
nice už 10. ročník Rockového bálu, který pořádá spolek Mladí 
pro Dobřany.

Stejně jako v loňském roce hrála dobřanská kapela Ponorka 
Band a zaslouženě sklidila od přítomných velké ovace. 

V tombole vyhrával každý třetí lístek, takže většina zúčastně-
ných si odnášela krásné ceny od sponzorů, kterým ještě jednou 
děkujeme.

O jedné z přestávek se konala soutěž v pití piva dlouhým 
brkem a o půlnoci se všichni pobavili při půlnočním překvape-
ní, tentokrát na motivy muzikálové pohádky Ať žijí duchové.

Děkujeme všem zúčastněným za krásnou atmosféru a těšíme 
se příští rok opět na shledanou.

Zuzka Štychová, předsedkyně spolku

8. ledna 2017 ve 14 hodin se uskuteční jubilejní 5. ročník 
Tříkrálového koupání.

Bude se jednat o již druhé setkání v místech zaniklé dobřan-
ské plovárny. Návštěvníci akce se mohou těšit na drobné občer-
stvení, vyhřívaný párty stan, nejrůznější převleky plavců a svou 
mezeru v čase zde vyplní i nějaká ta kulturní vložka. Dostavte 
se proto v hojném počtu. 

A co se změnilo od okamžiku, kdy se poklepalo na první sta-
vební paletu a byly zatlučeny první trubky konstrukce náplavek? 
Za tu dobu se ukázalo, že prostory obstojně odolaly zmrzlinovým 
nájezdníkům a poskytly i útočiště pro řadu plavců. Od loňska 
zde bylo vybudováno druhé molo, terén byl srovnán do roviny 
a oset trávou. Svého návratu se dočkala i montovaná lávka na 
ostrov, jež je osazena zamykatelnými vrátky, bylo zde vybudová-
no ohniště a drobné opravy se dočkalo i schodiště do vody. 

Co si říci na závěr? Všechno to, co vzniklo na zelené louce, 
tedy spíše v zarostlé buši, bylo realizováno bez nějakého výběro-
vého řízení za cenu nejnižší a to je na tom to nejlepší. :D 

Tak tedy nezapomeňte, v neděli osmého ve dvě!
Petr Spálenka

Pozvánka na jubilejní 5. ročník 
Tříkrálového koupání

Stav plovárny - říjen 2016

Maťha. Naše štafeta v prvním kole porazila norský tým a prošla 
do osmifinále, kde skvělým výkonem vyřadila z boje o medai-
le Velkou Británii. Následovalo semifinále s Australany, které 
duel s ČR vyhecoval k dosažení nového světového rekordu, 
a závěrečný závod, v němž česká štafeta podlehla Američanům 
a obsadila tak celkově čtvrté místo. V konečném hodnocení byla 
tedy naše štafeta nejlepším evropským týmem. „Bylo to moje 
čtvrté mistrovství, a co se týče výsledků, to nejlepší. Organizace 
ve Stuttgartu byla na profesionální úrovni, atmosféra závodu 
výborná a závodům přihlíželo mnoho fanoušků,“ dodává Dob-
řaňák Jan Kamír. 
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Rybáři
Podzim je pro rybáře doba sklizně – loví 

se rybníky. Po výlovu Montajchu 15. 10. 
a nasazení do řeky následoval 28. 10. výlov 
Černoblat, odkud byly ryby nasazeny do 

Židováku, a 12. 11. se lovil rybník Dobřanský na Vysoké. Tam 
bylo sloveno asi 100 ks kapra a několik tisíc násady lína převáž-
ně 3-5 cm. Vše bylo převezeno k zakomorování na Kotynku.

Kromě výlovů byly prováděny ještě další práce. V sobotu 22. 10. 
byl vybourán starý požerák na Montajchu a hned byl osazen 
nový. Současně se na rybárně nahazoval štít stodoly – skladu. 
Tomu předcházel v týdnu dovoz a montáž lešení. V pondělí bylo 
potom provedeno seštukování, demontáž a odvoz lešení a úklid.

Po nasazení na Židovák jsem tam byl třikrát za sebou a vždy 
jsem chytil po dvou kaprech mezi 42-45 cm. Brali velmi jemně 
při břehu a na rohlík. V pondělí ale začali vyvážet kalové jímky 
u závodu a těžká nákladní auta projížděla těsně za mnou. Za 
chvíli byly cesta a tráva okolo potřísněny mazlavou břečkou, 
a proto jsem tam už nejel. Navíc se potom ochladilo, a tak jsem 
se rozhodl věnovat se lovu štik. Jenomže jsem si včas nena-
chytal rybičky a teď po řece plula vrstva lupení. Neuspěl jsem 
ani do čeřenu, chytal jsem jen maličké rybky. A když nejsou 
rybičky, není ani štika, a tak jsem ani moc nechodil. Zato kluci 
Kuba a David byli úspěšní. Chodili vláčet na umělou nástrahu 
a ulovili asi 10 mírových štik, největší měla 74 cm, pak candáta 
49 cm a tři veliké okouny 33, 35 a 40 cm, když také sehnali 
rybičky z výlovu. Zkrátka, kdo umí - umí, kdo neumí - čumí.

Výdej povolenek na r. 2017 se bude konat v so 28. 11. 2016, 
potom v so 14. 1. 2017, so 28. 1., st 22. 2., so 11. 3., st 20. 4. 
Školení nových členů proběhne v sobotu 4. 2. 2017. Ceny 
povolenek na r. 2017 i ceny členských známek zůstávají stejné.

Rybářský bál se bude konat v pátek 10. 2. 2017 ve Vstiši.
Výroční členská schůze ČRS MO Dobřany se uskuteční 

v sobotu 18. 3. 2017 od 14 hodin v hasičárně.                       
Vladislav Šefl

Zahrádkářské rady a zajímavosti
V prosinci je příroda již při-

pravena na zimu, listí ze stromů 
opadalo a na větvích keřů zůstá-
vají poslední barevné plody, na 
kterých si pochutnávají někteří 
ptáci, kteří neodletěli do teplých 
krajin.

I když zima začíná, zem na zahradě ještě obvykle není zmrz-
lá, a tak můžeme za příznivého počasí dohnat, co jsme nestihli 
v listopadu, a naopak začít s některými pracemi, které máme 
naplánované na předjaří. Vykopeme jámy pro výsadbu stromků, 
přeložíme kompost, za bezmrazých dnů můžeme zahájit stříhá-
ní stálezeleného živého plotu a odolných opadavých dřevin. Zali-
jeme stálezelené keře, především pěništníky, azalky a cesmíny, 
i jehličnaté dřeviny. Provádíme řez okrasných keřů, které kve-
tou v létě /tavolníky, mochny apod./. Všechno spadané listí 
musíme shrabat a dát pryč – mohlo by způsobit uhnití trsů 
trávy pod sněhovou pokrývkou. Proto je pravidelně shrabujeme 
a dáme na kompost. Ale pozor – v žádném případě nedáváme 
na kompost listí z ořešáku, obsahuje totiž příliš mnoho škodli-
vých látek. Na kompost nepatří ani shnilé ovoce /jablka, hrušky 
apod./, protože by se v něm mohla šířit houbová onemocnění. 
Raději je odneseme do odpadu. Prázdné záhony po zelenině peč-
livě a nahrubo zryjeme a odstraníme vytrvalé přezimující pleve-
le. Mráz provede dezinfekci půdy, velké hroudy se rozpadnou 
a zlepší se i struktura zvláště těžkých jílovitých půd. Na povrch 
se navíc dostanou i ukrytá vajíčka, kukly či přezimující larvy 
škůdců, se kterými si zima a ptáci rychle poradí. Drobní pěvci, 
jako jsou sýkorky, nám pomáhají i v zimě. Sbírají například oba-
leče jablečného a tím výrazně redukují jeho výskyt. Během roku 
tento drobný ptáček posbírá až 70 kg housenek a larev škůdců! 
Proto bychom je měli na zahradu přilákat vhodnými budkami 
a přečkání krušné zimy jim usnadnit přikrmováním olejnatý-
mi semeny – slunečnicí apod. Krmítko na krátkém kůlu je sice 
dostupné pro děti, ale i pro hbité kočky. Zavěšené krmítko nebo 
lojové koule se semeny jsou pro ptactvo bezpečnější. Květinám 
v bytě dopřejeme buď vegetační klid, nebo naopak je udržuje-
me ve vegetaci. Stupeň zálivky je měřítkem našich zkušeností 
– spíše se osvědčilo zalévat méně než rostliny přelévat – tyto 
prohřešky se těžko napravují a mnohé pokojovky jara nedožijí 
právě nadměrným zaléváním. Čím je místnost chladnější a rost-
lina má méně světla, tím potřebuje i méně vody. 

Prosinec je však především měsícem Mikuláše a předvánoč-
ních příprav. Dávný zvyk nám připomínají kvetoucí větvičky 
uprostřed zimy - „barborky“, jejichž květy nás mají potěšit na 
Štědrý den a vánoční svátky. Větvičky třešní, višní, broskvoní 
a dalších ovocných stromů s bohatě nasazenými květnými pupe-
ny řežeme nebo stříháme nejlépe na svátek sv. Barbory /4. pro-
since/, aby stačily rozkvést do Štědrého dne. Zlatici /Forsythia/ 
řežeme asi o týden později, tedy 10. prosince. Stromy a keře zby-
tečně neničíme, abychom neporušili správný růst a tvar keře. 
/Zlatice vykvétá na dvouletém dřevě/. Větvičky určené k rychle-
ní nejprve necháme pozvolna rozmrznout a poté je vložíme přes 
noc do vody teplé 30 – 35 °C. Druhý den větve postavíme kolmo 
do sklenice v místnosti s teplotou kolem 20 °C. Spodní konec 
větve upravíme šikmým řezem, abychom zvětšili plochu, kterou 
větévka přijímá vodu. Vodu pravidelně měníme – rašící pupeny 
mlžíme. K rychlení můžeme použít i šeřík, který ale pro zdárný 
vývoj květů potřebuje přídavek speciální výživy do vody ve váze. 
Na pultech květinářství jsou v hojné míře nabízeny pokojové kvě-
tiny pro dočasné zkrášlení okenních parapetů nebo světlých čás-

tí obytných místností. Určitě nezapomeňte koupit tzv. vánoční 
hvězdu - Pryšec vznešený, která patří mezi nejkrásnější pokojové 
rostliny kvetoucí v tomto období. Půvabné barevné listeny chrá-
ní drobné nažloutlé kvítky. Těch je třeba si všímat i při náku-
pu - pokud jsou odkvetlé, rostlina vydrží v bytě krátce. Dopřejte 
vánoční hvězdě dostatek světla, substrát by neměl nikdy pře-
schnout, ale nesmí být ani trvale přemokřen. Pozor! Nesnáší 
horký vzduch z radiátorů a průvan. Nedávejte ji na místa, kudy 
může při větrání proudit studený vzduch zvenčí. Na nežádoucí 
přemisťování je choulostivá – reaguje shazováním listenů.

Přátelé a čtenáři, ať se Vám v nastávajícím roce daří, ať Vám 
slouží zdraví a šťastné a spokojené vánoční svátky přeje 

Český zahrádkářský svaz.

Kalendáře na rok 2017 v prodeji
Městské kulturní středisko Dobřany, náměstí T.G.M. 5

● nástěnný A3 - cena: 200 Kč
 Historie českého dobrovolného hasičského sboru 
 v Dobřanech

● stolní, týdenní - cena: 90 Kč
 Města a obce České republiky 
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Šneci v republice zatím úspěšní

1. SHC Opava 14 10 1 2 1 61:27 34

2. SK Kometa Polička 14 9 1 2 2 49:32 31

3. TJ HBC Olymp J. Hradec 14 9 1 1 3 67:32 30

4. HbK Karviná 13 8 2 0 3 54:34 28

5. SK Jihlava 14 8 0 1 5 37:29 25

6. SK Kelti Beroun 14 5 4 1 4 44:35 24

7. HbC Rondo Teplice 13 7 0 3 3 32:37 24

8. TJ Snack Dobřany 15 7 0 2 6 54:44 23

9. HBC Nové Strašecí 14 6 1 0 7 38:41 20

10. HBC Tygři M. Boleslav 15 3 5 0 7 44:61 19

11. Jungle Fever Kladno 14 4 2 2 6 33:33 18

12. HBC Pardubice Svítkov 14 5 1 1 7 36:43 18

13. TJ Lokomotiva Č. Třebová 14 5 1 1 7 36:47 18

14. HC Jestřábi Přelouč 14 3 1 4 6 30:39 15

15. HBK Bulldogs Brno 13 3 2 1 7 28:38 14

16. TJ Tatran Třemošná 13 4 1 0 8 28:43 14

17. HBC Plzeň-Litice 14 1 2 4 7 21:41 11

18. HBC Chlumec n./C. 14 1 2 2 9 24:60 9

1. HBC Plzeň 11 10 0 0 1 73:12 30

2. ALPIQ Kladno 11 8 0 0 3 44:13 24

3. Blatná Datels 11 7 0 0 4 45:21 21

4. Kovodemont Most 10 6 0 0 4 49:17 18

5. TJ Snack Dobřany 10 6 0 0 4 33:30 18

6. Elba DDM Ústí n./L. 11 3 0 0 8 36:46 9

7. HBC Zliv 11 3 0 0 8 14:48 9

8. Wolves Chomutov 11 0 0 0 11 7:114 0

1. NHBL - muži k 21. 11. 2016

Extraliga st. dorostu k 21. 11. 2016

Muži – 1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA
Realizační tým: trenéři - Šlehofer V.st., Matou-
šek 

Druhá nejvyšší soutěž v ČR je v plném 
proudu a opět je nesmírně vyrovnaná. Osm-
náct týmů měřících se napříč republikou je i 

zárukou kvality. Šneci s tradičně mladým kádrem, kde hlavní 
obsazení tvoří kluci, kteří prošli mládežnickou líhní dobřanské-
ho hokejbalového klubu, si zatím vedou dle očekávání. To v pra-
xi znamená, že se v tradičně republikové konfrontaci budeme 
prát poctivě o prostředek velmi vyrovnané tabulky. V zimě se 
kvalitně připravíme a na jaře vyrazíme s pokorou do dalších 
bojů, které určí, zda se probojujeme mezi nejlepších osm týmů 
soupeřících v play off.

Ještě nám ale zbývá poslední utkání podzimu v Teplicích, kde 
26.11. svedeme tuhý boj o každý bodík, který má v této výše 
uvedené vyrovnanosti týmů nepochybně svoji hodnotu. Posled-
ní dvě utkání doma s Liticemi a Chlumcem nad Cidlinou jsme 
zvládli, teď se tedy pokusíme na ně navázat.

Starší dorost – Extraliga
Realizační tým: trenéři - Šlehofer V.st., Matoušek, trenér branká-
řů: Marek
Dorostu byly odečteny body, resp. 6bodů za uvedené jméno 
hráče v zápise. Jedná se o našeho Lukáše Kaňáka, který zde 
hraje od žáčků a dle svazu ČMSHB  vlastní profesionální smlou-
vu v ledním hokeji a takový hráč nesmí dle letošních propozic 
nastupovat v dorosteneckých soutěžích hokejbalu, ačkoliv tam 
věkem patří….. Ať už Lukáš zmíněnou smlouvu má či nemá(my 
jsme jí nikdy na vlastní oči neviděli a určitě ani neuvidíme…), 
pak paradoxem na celé situaci je fakt, že hráč Kaňák byl sice 
uveden ve dvou případech v zápise o utkání, ale na zápas nedo-
razil, tudíž nehrál a trest je nesmyslný. Pochopitelně se náš klub 
odvolal a nyní čekáme na návrat vydřených  6bodů(odebraných 
ligovou komisí)….. 
Naposledy kluci doma rozstříleli Chomutov a povinně zvítězili 
se Zliví. Tabulka níže uvedená je bez odečtených bodů, stačí si 
tedy 6bodů přičíst a Blatné a Zlivi po třech bodech odebrat…. 
Ale jak to vše dopadne , rozhodne hokejbalový svaz, resp. jeho 
Odvolací komise.
Do jarních finálových bojů se po odehrané zkl.části, to znamená 
dvakrát každý s každým, probojují tři nejlepší týmy, které dopl-
ní rovněž tři nejúspěšnější mančafty ze skupiny B, kde hrají 
především mužstva z východu Čech a Moravy.

Starší žáci – mistrovství ČR, skupina Střed
Realizační tým: trenéři - Šlehofer V. mladší a Kodýtek

Kluci jedou jako mašiny. Úroveň se opět o maličký kousek 
posunula. I tady se měříme s republikou a i tady se umíme 
postavit čelem soupeři. Rostou nám zde další šikovní hráči, 
nicméně je třeba se držet stále při zemi a nelétat v oblacích. 

Zleva stojí: Kobr, Kopta, Kůrka, Skála, Juráň, J. Kovářík a Marek.
Pod nimi zleva: D. Kovářík, Málek, V. Šlehofer ml. a Zelenka.

Zleva stojí: Hájek, Babor, Sloup, Kobr, Michálek, O. Šlehofer, Málek 
a Rubner.
Pod nimi zleva: Kovářík, Hrubý, V. Šlehofer st., Kuchař, Zelenka, 
Stráský, Čech.
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1. Kelti 2008 10 7 2 1 0 47:16 26

2. TJ Snack Dobřany 10 7 2 0 1 63:15 25

3. HBC Hostivař 10 8 0 1 1 61:22 25

4. HBC Plzeň 10 7 0 2 1 71:18 23

5. HBC Prachatice 9 6 0 0 3 48:36 18

6. KOVO Praha 10 5 0 0 5 39:28 15

7. Suchdol n./L. 10 5 0 0 5 33:36 15

8. Rakovník 9 2 1 0 6 16:36 8

9. Nové Strašecí 9 1 2 0 6 32:69 7

10. Elba Ústí n./L. 10 2 0 1 7 17:68 7

11. Pedagog ČB 9 1 0 1 7 24:74 4

12. ALPIQ Kladno 10 0 0 1 9 14:47 1

Mis. ČR – starší žáci, sk. Střed

Zleva: T. Pokorná, M. Pokorný, O. Sloup, J. Šlehofer, V. Šlehofer 
st., D. Děd, P. Poslední, R. Plajner, L. Soukup a P. Úbl.
Ležící: P. Vajda.

Mladší žáci, přípravka a minipřípravka
Stále platí, že v regionální soutěži nám startují mladší žáci,  

přípravka s minipřípravka.
Realizační tým v sestavě Petr Úbl, V.Šlehofer V.st. a Luboš Du-

chek se s dalšími šikuly, kteří rozšířili naše řady, derou  vpřed 
a svým žáčkům předávají taje hokejbalu. Jdeme jasně vytyčenou 
cestou s jasnou vizí a koncepcí. V těchto kategoriích na výsledky 
opravdu nehledíme a děti jedou ve stylu - škola hrou.

Cíl je zde jasný, vychovat a patřičně si připravit hráče do našich 
klubových starších kategorií. Tím, že jsme se ještě více opřeli do 
práce s mládeží, věříme a dnes už i vidíme, že naše řady se hojně 
rozšiřují, což je pro nás další motivace k posunu našeho klubu 
a městečka  z jihu Plzeňska v republikovém měřítku vpřed.

Asi by zde měla padnout i zmínka o dalších mužských katego-
rií, pak tedy platí - V regionu působí dvě naše mužské rezervy. 
B-tým hraje 2.NHBL a C-tým krajskou ligu Západ. C-tým bere-
me jako hobby sport, je to spíše pro kluky, kteří si chtějí jen 
a pouze tzv. zahrát. B-tým slouží primárně k účelům A-týmu 
mužů, potažmo i extraligovému dorostu, tím je řečeno vše.

SŽ po výhře nad Kovem Praha:
Zleva stojí: Matoušek, Bárta, Rejda, Kopf, T. Duchek, Vaníček, V. Šle-
hofer ml.
Pod nimi zleva: Kodýtek, V. Šlehofer st., Malotín, A. Duchek a Gawenda.

Chtěli bychom touto cestou dodatečně poděkovat městu Dob-
řany za obrovskou podporu našeho sportu, kdy jsme využili 
Grantového Dotačního titulu města Dobřany v lednu na naše 
soustředění na Přimdě a v srpnu při pořádání tradičního Soubo-
je měst. Tato podpora má pro náš klub velký význam a nesmír-
ně si jí vážíme.

Další informace hokejbalového klubu TJ Snack Dobřany 
najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz nebo na klubo-
vých fb stránkách.

Václav Šlehofer, TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu

Jakub závodník

(red) Jakub Kostlivý v 11 letech zakončil sezónu s vozem 
Racer Buggy 125 (Honda) v rallyecrossu a obsadil za rok 2016 
1. místo v mezinárodním mistrovském poháru Chodský čakan. 
Kuba závodí 3 roky a za tu dobu si už mezi závodníky našel 
plno kamarádů. Letošní sezóna se mu vydařila nejenom díky 
zkušenostem, ale také technice. Na začátku sezóny dostal úplně 
nový motor, který se opravdu povedl. Pro Kubu by nebylo snad-
né závodit, kdyby jeho tatínek neměl AUTOSERVIS a bohaté 
zkušenosti z Rallye a se stavěním závodních speciálů. Nadějný 
závodník, který za 3 roky účasti v soutěžích nasbíral více jak 30 
pohárů, letošním rokem končí s BUGGY a od nové sezóny poje-
de na novém voze, který mu tatínek už připravuje. Je třeba se 
posunout dál. Závodit bude již s téměř dospělými soupeři. S no-
vým vozem VW-Brouk ho čeká kategorie Junior do 1400 (cm3).

Jakuba závodění moc baví a už se prý nemůže dočkat příští 
sezóny.

Poctivou prací ale půjdeme výchově potencionálních „plejerů“ 
naproti. Z dvanáctičlenné republikové skupiny se rekrutují nej-
lepší tři celky na finální část do bojů o mistra ČR. Doplní je tři 
celky z Moravy a východu Čech.
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Rallycross

Na letošní Českou trofej historických automobilů se Standa 
Brunát vyzbrojil zcela nově postaveným autem Subaru Impreza 
GT 4x4. Tyto závody se jedou společně s Mezinárodním mistrov-
stvím České republiky. Sérii pěti podniků odstartoval sloven-
ský Slovakiaring, následovaly 3x Sedlčany a na závěr Sosnová. 
Standa dokázal se svým autem nasbírat 107 bodů, což stačilo 
na skvělé druhé místo ve své kategorii 4x4. V rakouském Fug-
lau a v Sosnové nedošlo k uspořádání akce, ale nakonec vše 
dobře dopadlo a závodilo se v náhradním termínu za pomoci 
Rallycross cupu. Další komplikace přišla na prvních závodech 
v Sedlčanech, kdy šlo auto přes střechu, ale i to k závodům 
patří. Poničený vůz dal tým dohromady a v červenci na trati 
v Sedlčanské kotlině opět sbíral body a poháry!

Ohromná pochvala patří RC týmu Dobřany, poděkování 
reklamním partnerům, mechanikům a všem příznivcům za 
podporu. 

Standa Brunát a RC team Dobřany přejí všem klidné prožití 
Vánoc a vše nejlepší do roku 2017.

Petr Šístek, www.brunatracing.cz

Regionální přebory opět v režii 
dobřanských stolních tenistů

Tři tituly, čtyři stříbrné a 5 bronzových medailí. Taková je 
medailová bilance dobřanských stolních tenistů dosažená na 
Regionálních přeborech ve stolním tenisu. Předposlední lis-
topadový víkend změřili své síly nejprve muži v herně oddílu 
stolního tenisu Slavoj Stod. Čtyřčlenná výprava našich mužů 
získala celkem tři cenné kovy. Po loňském zlatu Marka Vohrad-
ského a stříbru Milana Obertíka ml. odjížděli naši muži na tuto 
vrcholnou akci, pořádanou v rámci regionu, pochopitelně opět 
s nejvyššími ambicemi. Ačkoli se jim titul v individuální sou-
těži obhájit nepodařilo, druhé místo Milana Obertíka ml. a třetí 
místo Marka Vohradského se však počítá. Kromě medailových 
umístění v soutěži jednotlivců získali společně oba jmenova-
ní druhé místo i v soutěži čtyřher. Ani konečné 6. místo Petra 
Hrubého a 7. místo Františka Branta nelze považovat za neú-
spěch! 

V neděli 20. 11. 2016 se dějištěm Regionálního přeboru mlad-
šího a staršího žactva stala tradičně herna dobřanských stol-
ních tenistů. Mladí dobřanští hráči domácího prostředí dokona-
le využili a v obou věkových kategoriích svým soupeřům příliš 
cenných kovů neponechali. V kategorii mladšího žactva nejprve 
zaválel dobřanský Jakub Šperl a zcela zaslouženě získal cen-
ný přebornický titul. Na stupních vítězů ho pak doplnil taktéž 
domácí a po celý turnaj výborně hrající Filip Umner, který po 
smolné semifinálové prohře 2:3 s přeštickým Šilhánkem obsadil 
celkové třetí místo. V soutěži čtyřher nenašli Jakub Šperl s Fili-
pem Umnerem po celou soutěž žádného přemožitele a po výbor-
ném výkonu stanuli na stupínku nejvyšším. V soutěži čtyřher 
to však nebylo ze strany mladých dobřanských stolních tenis-
tů vše, neboť na bronzové medaile dosáhla ještě dvojice Matěj 
Urbanec a Marek Šimek. 

Bezprostředně následující soutěž kategorie staršího žactva 
se již stala zcela jednoznačnou záležitostí dobřanských stol-
ních tenistů. V soutěži jednotlivců zcela dominoval věkem ještě 
mladší žák a čerstvý přeborník v této kategorii Jakub Šperl. 
Ve finále mu byl soupeřem taktéž dobřanský Tomáš Duchek. 
Jakub Šperl opět nezaváhal a k titulu z kategorie mladších 
žáků přidal titul i z kategorie žáků starších. Po zisku dvou nej-
cennějších kovů stanuli v individuální soutěži domácí borci 
i na stupních bronzových. Byli jimi oba poražení semifinalisté 
Filip Umner a Šimon Uhlík. Pouze v soutěži čtyřher přenechali 
domácí hráči titul soupeřům, když sehraní a do té doby výbor-
ně hrající Šimon Uhlík s Filipem Umnerem ve finále nestačili 

na své přeštické soupeře, a obsadili tak druhé místo. Jakub 
Šperl s Tomášem Duchkem pak společně vyválčili v této soutěži 
bronz.

Závěrem je potřeba poděkovat za vzornou reprezentaci TJ 
a města Dobřany všem jmenovaným dobřanským hráčům. 
V případě dětí pak i jejich rodičům, a to za velmi důležitou pod-
poru v jejich usilovném snažení.  

Luděk Reitšpies 
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pokračování na str. 22

Fotbalové přípravky TJ, v nichž hraje 37 dětí ve věku 6–10 let, 
v podzimní části své soutěže ani jednou neprohrály, jednou 
remízovaly a dvacetkrát vyhrály.

V zimě se zúčastníme několika halových turnajů. V prvním 
kole zimního halového turnaje v neděli 20. 11. ve Štěnovicích 
mladší přípravka vybojovala druhé místo. 

Zdeněk Eichler

Fotbalové přípravky

Mladší přípravka

Starší přípravka

Turnaj ve Štěnovicích

Turisté hodnotí listopad
V měsíci listopadu jsme uspořádali nebo se zúčastnili 9 akcí. 

Rád bych se zmínil alespoň o dvou z nich.
První z nich byl výšlap na Šlovický vrch + dobřanské oko-

lí 1. 11. Při tomto výšlapu jsme si zároveň ověřili dostupnost 
přístupové cesty na novou vyhlídku. Mnozí z nás jsme na tom-
to místě stanuli poprvé a byli jsme příjemně překvapeni je-
jím vzhledem a způsobem, jakým byla postavena. Jde o velmi 
nápaditou stavbu, má pyramidový (mohylový) vícepatrový tvar, 
zakončena je vyhlídkovou plošinou, z které je možno shlédnout 
na Dobřany a okolí. Doporučuji občanům Dobřan návštěvu této 
vyhlídky. Tato příležitost se jim naskytne při naší první akci 
1. 1. 2017, při výstupu na Šlovický vrch. Všichni, kteří se podí-
leli na výstavbě této vyhlídky, si zaslouží dík, mimo jiné již pro-
to, že umožní návštěvníkům prožít nevšední estetický zážitek, 
dále pro zlepšení turistického ruchu v Dobřanech. Proto díky 
vám za vyhlídku!

Další velmi důležitou akcí, kterou 2x v kalendářním roce 
turisté pořádají, je jarní a podzimní setkání turistů Plzeňské-
ho kraje. Dne 12. 11. se konalo ve Stříbře podzimní setkání. 
Zde jsme hodnotili uplynulý rok a vytyčovali nové úkoly pro rok 
následující. Při této příležitosti dochází k odměňování a vyzna-
menávání některých členů KČT za jejich aktivitu a práci pro 
KČT. Z našeho dobřanského klubu byli vyznamenáni paní Věra 
Sternerová, páni ing. Svatoslav Leitl, Karel Bohman, Jindřich 
Šmatlák a nakonec ten nejzaslouženější, Luboš Kučera. Všem 
nám poděkoval za dosavadní práci a aktivitu předseda oblasti 
pan Sýkora, který nám předal naše vyznamenání spolu s děkov-
ným listem.

Při této příležitosti bych se rád zmínil o dlouhodobé oběta-
vé práci pana Luboše Kučery pro KČT Dobřany. Pan Kučera je 
v Dobřanech známu osobností, má velmi širokou škálu zájmů 
a vědomostí hned v několika oblastech, k nimž patří zahrád-
káři, aktivní důchodci, houbaři, turisti apod. Důvodů, pro kte-
ré byl navržen a oceněn, je několik. Je jedním ze zakladatelů 
KČT v Dobřanech, řadu let byl v čele klubu, do loňského roku 
jeho předsedou. Je obdivuhodné, že v jeho „požehnaném věku“ 
87 let vede a připravuje naše vycházky, zejména na jeho zami-
lovanou Šumavu.

I v nadcházejícím roce budeme pokračovat v naší činnosti. 
Dovolte, abych vás seznámil s některými připravovanými akce-
mi.
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  3. prosince 2016
ZA ROZHLEDNOU NA TŘENICKOU HORU
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,14 hod./ 
do Kařezu. Půjdeme po žluté tz. přes Borek do 
Pětidomí, kde přejdeme na zelenou tz., která nás 

dovede přes Studánky na Třenickou horu, kde vystoupáme na 
rozhlednu. Sejdeme do Cerhovic, prohlédneme si městys a pře-
jdeme na nádraží ČD. Délka vycházky 11 km. Stoupání 187, 
klesání 229 m. Odjezd v 15,03 hod. Vedoucí Luboš Kučera.

6. prosince 2016
KONSTANTINOVY LÁZNĚ A OKOLÍ
Odjedeme vlakem v 8,41 hod./z Plzně v 9,05 hod./ do Kon-
stantinových Lázní.  Povede nás naučná stezka na Hradišťský 
vrch. Zastavíme se u Panenky Marie, vystoupáme na Okrouhlé 
Hradiště, prohlédneme si lázně a naskýtá se možnost koupá-
ní ve “welnes“. Vezměte s sebou plavky. Délka vycházky 8 km. 
Vedoucí Jindra Šmatlák

10. prosince 2016
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Akci pořádá KČT odbor Líně. Sejdeme se v 9,00 hod. u kruhá-
ku. Půjdeme přes Novou Ves, Líně, Červený Újezd do Zbuchu. 
Zde se ohlásíme. Délka vycházky 11 km pro ty, kdo zde ukon-
čí vycházku. Odjezd vlaku v 12,20 nebo v 14,24 hod. Ostatní 
pokračují přes Vodní Újezd do Dobřan. Délka vycházky 18 km. 
Vedoucí Sváťa Leitl.

13. prosince 2016
PODZIMNÍM KAMENSKEM
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,08 hod./ do Zde-
myslic. Povede nás žlutá tz. kolem rybníků Kamensko do Ští-
tova. Zde přejdeme na neznačenou polní cestu ke dvoru Habří 
a na silnici, kde uvidíme červenou tz., která nás dovede do Blo-

Turisté vás zvou

vic. Délka vycházky 12 km. Stoupání a klesání 160 m. Odjezd 
v 15,22 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

17. prosince 2016
Z NEZVĚSTIC NA MARIINU SKÁLU A DO ŠŤÁHLAV
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,08 hod./ do Šťáhlav. 
Povede nás modrá tz. kolem areálu zámku Kozel ke zřícenině 
hradu Lopata. Zde přejdeme na žlutou tz., která vede na Marii-
nu vyhlídku, kde se zastavíme. Dále půjdeme do Nezvěstic. Dél-
ka vycházky 12 km. Stoupání a klesání 250 m. Odjezd vlakem 
v 13,31, nebo v 15,31 hod. Vedoucí Luboš Kučera.

20. prosince 2016
Z TOČNÍKU NA KOMOŠÍN A DO DOLAN
Odjedeme vlakem v 8,29 hod. do Točníku. Půjdeme po modré tz. 
do Štěpánovic k hlavní silnici. Zde značku opustíme a vydáme 
se na severní okraj obce, kde silnice přejde v polní cestu, která 
nás dovede na pokraj lesa, kde potkáme červenou tz., po níž 
dojdeme na zříceninu hradu Komošín. Lesní cestou seběhne-
me na polní cestu, která vede do Dolan. Délka vycházky 9 km. 
Stoupání 314, klesání 230 m. Odjezd BUS v 14,12 hod. Vedoucí 
Jindra Šmatlák.

27. prosince 2016
Z  MOKROSUK DO KAŠOVIC A HRÁDKU U SUŠICE
Odjedeme vlakem v 6,29 hod. do Mokrosuk. Vyjdeme po silnici 
do Kašovic, kde vystoupáme na zřícenou tvrz Kašovice. Za obcí 
odbočíme vpravo po neznačené polní cestě, která nás dovede do 
Zbynice, kde potkáme zelenou tz., po které dojdeme kolem ryb-
níka Velká Strana do Hrádku u Sušice.  Délka vycházky 11 km. 
Stoupání 189, klesání 214 m. Odjezd vlaku v 15,09 hod. Vedou-
cí Jindra Šmatlák.

1. ledna 2017
NOVÝ ROK - VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH 
Vážení občané Dobřan a okolí. Přijďte se po roce podívat na Šlo-
vický vrch, aktivním pohybem přivítat rok 2017 a rozhlédnout 
se z nově vybudované vyhlídky po našem krásném kraji. Potě-
šit se tím, co se za rok zlepšilo, a kriticky se podívat na to, co 
ještě musíme udělat. Vatra bude hořet od 13,00 do 16,00 hod. 
Občerstvení zajištěno.
Přístupové cesty na Šlovický vrch: Plzeňskou ulicí kolem pane-
lárny nebo Průmyslovou ulicí z třídy 1. máje

3. ledna 2017
KOLEM HORNOBŘÍZSKÝCH OPRÁMŮ
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,16 hod./ do Horní 
Břízy. Půjdeme po naučné stezce Na Kaolince, k Hamerskému 
rybníku, přes Březí Ves do Horní Břízy – města a přes Bohutov 
do Horní Břízy – žel. stanice. Délka vycházky 12 km. Odjezd 
14,23, nebo v 15,16. Vedoucí Jindra Šmatlák.

7. ledna 2017
ZA BETLÉMEM DO PŘÍCHOVIC
Odjedeme vlakem v 12,29 hod. do Lužan. Projdeme kolem zám-
ku a půjdeme luční cestou do Příchovic, kde navštívíme Betlém. 
Domů odjedeme z Přeštic v 17,14 hod. Délka vycházky 6 km. 
Vedoucí Sváťa Leitl.

Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme za 
každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní 
skříňce vedle KB. Bližší informace lub.kucera.t@seznam.cz. Těší 
se na Vás vedoucí vycházek.

První, již tradiční akcí bude dne 1. 1. 2017 výstup na Šlo-
vický vrch. Všichni ti, kteří se této akce zúčastní a vystoupí na 
vrch, budou mít možnost prohlédnout si Dobřany + okolí z nové 
vyhlídky.

Další akcí, kterou usku-
tečníme 7. 1. 2017, je 
pochod „K Madoně Lurd-
ské“. V rámci tohoto 
pochodu navštívíme zří-
ceninu hradu Buben, kde 
je na nádvoří v hradní zdi 
umístěna soška Madony, 
kterou jsme si zvolili za 
svou patronku. Při malém 

ceremoniálu žádáme o úspěšný turistický rok 2017. 
Dále nás cesta povede proti proudu řeky Mže k přehradní 

hrázi „Hracholusky“, kde přejdeme na druhý břeh k památ-
nému Žižkovu dubu. Poté se vracíme a přes korunu přehrady 
odcházíme do Plešnic na vlak, kterým pojedeme přes Plzeň do 
Dobřan.

Rád využívám této příležitosti a děkuji všem členům i dalším 
našim příznivcům za práci, kterou pro KČT dělají.

Do nového roku 2017 přeji všem pevné zdraví a mnoho pěk-
ných zážitků z našich výletů. „Ať nám to šlape“.

Jindřich Šmatlák
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Zmizelá Plzeň – výstava  
v Západočeské galerii

Západočeská galerie v Plzni připravila ve výstavní síni „13“ 
novou výstavu s názvem Zmizelá Plzeň, kde se na historických 
obrazech, fotografiích, modelech a řadě dokumentů připomínají 
návštěvníkům stavby i celé části města, které zanikly nebo se 
změnily k nepoznání. Ze sbírek Západočeské galerie byly vybrá-
ny obrazy zobrazující zaniklá plzeňská zákoutí, jejichž autory 
jsou například Augustin Němejc, Jan Konůpek, Karel Votlučka, 
Václav Jansa a další.

Ze sbírek Západočeského muzea je vystaven mj. unikátní stře-
lecký terč s pohledem na Plzeň, z fondů Archivu města Plzně řada 
vedut. Představeno je také několik stavebních a urbanistických 
plánů, např. projekt sirkárny v dnešní Sirkové ulici. Součástí 
expozice jsou i úryvky z dobových filmů a též dva architektonické 
modely – historický (1913), zachycující původní podobu Riegrovy 
ulice, a nově pořízený model, rekonstruující podobu zahradního 
altánu významného plzeňského purkmistra 19. století Martina 
Kopeckého, jehož zahrada stávala v místě dnešního Pekla.

Mgr. Eva Reitspiesová

Výstava potrvá ve výstavní síni „13“ v Pražské ulici do 
5. února 2017.

Řádková inzerce
►  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného 
 nábytku. Tel.: 775 285 102

►    Prodám hlízy topinambur, výborný přírodní podpůrný 
prostředek k léčbě cukrovky, obsahuje inulin, 1 kg/20 Kč. 
Tel. 606 623 124.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky

NABÍDKA:
	
	 - smrk pichlavý - borovice prostříhávaná
 - borovice lesní - jedle normandská

* zahájení prodeje 1. prosince 2014
* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
PROSINEC 2016

ČT 1. 12. 14 - 17 PÁ 9. 12. 9 - 12

ÚT 6. 12. 14 - 17 ÚT 13. 12. 14 - 17

Do 15. 1. 2017 zavřeno.
Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex). Výrobu 

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

Pivnice Hájek-Hájková
Dne 24. 12. 2016 se v pivnici Hájek-Hájková pořádá již 
17. ročník v degustaci bramborového salátu. Velká cena 
Josefa Šnebergra začíná v 10.00 hod. přijímáním vzorků 
donesených jednotlivými výrobci do 11.15 hod. Potom do-
jde k samotné degustaci a hodnocení jednotlivých vzorků. 
V 12.30 hod. budou vyhlášeny výsledky a budou předány 
hodnotné ceny. Těšíme se i na Váš vzorek o hmotnosti 200 g. 

► 25. 12. Vánoční diskotéka od 20.00 hod. Hraje DJ Kečup.  
►  Dne 31. 12. Vás zveme do pivnice Hájek-Hájková na Sil-

vestrovský večer. Vstup zdarma, k tanci a poslechu hraje 
DJ Kečup. Začátek ve 20.00 hod. 

►  Dne 1. 1. 2017 v 0.30 hod. přivítáme nový rok tradičním 
ohňostrojem. Vše proběhne před pivnicí Hájek-Hájková. 

Přejeme všem svým zákazníkům, obchodním partnerům, 
občanům města Dobřany a všem lidem dobré vůle příjemné 
prožití svátků vánočních, veselého Silvestra a hodně zdraví, 
štěstí a pohody v roce 2017. 

Manželé Hájkovi a personál pivnice  

Expedice “Aviou Amerikou 2017”
Jakožto obyvatelka 

Dobřany a zároveň 
nadšená cestovatel-
ka, bych vás ráda 
seznámila s naším 
cestovatelským plá-
nem – expedicí Aviou-
Amerikou, která ofici-
álně startuje v neděli 
27. listopadu 2017, 
kdy odjíždíme z Opavy 

do přístavního terminálu v Antverpách. Tam naši Avii „Amálku“ 
nalodíme na mezikontinentální loď a pošleme ji přes Atlantik do 
přístavu v Montevideu, kde ji v lednu 2017 vyzvedneme a vyra-
zíme na naší zatím nejnáročnější výpravu – tříměsíční cestu 
přes celý Jihoamerický kontinent z Uruguaye přes Argentinu 
a Chile na jihu, podél Pacifiku a pohoří And až do Kolumbie na 
severu.

Naše výprava je výjimečná nejen zvoleným dopravním pro-
středkem – upravenu obytnou Avií A 30 L roku výroby 1974, ale 
i posádkou, která je složená z devíti cestovatelských nadšenců, 
kteří se rozhodli společně s ní vyrazit do Jižní Ameriky. Zatím-
co posádku tvoří z většiny „aviatičtí“ nováčci, samotná Amálka 
už má od roku 2013 na kontě desetitisíce kilometrů na třech 
kontinentech, konkrétně v Evropě Skandinávii, Pobaltí a Bal-
kánský poloostrov, v Africe Maroko a Západní Saharu a v Asii 
Rusko a Mongolsko. Již absolvované výpravy ilustruje připoje-
ná fotografie a odkazy na některé mediální výstupy, které jsme 
po návratu i během nich pořídili.

Blog iDNES
http://aviou.blog.idnes.cz/
FB stránky Aviou
https://www.facebook.com/aviou.cz/

Klára Kutačová

U Pacifiku
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Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45 
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz

e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se 
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv 
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit 
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a míst-
ní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve 
snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□ bydlení
□ rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

R.P.I. REAL spol. s r.o., Sokolovská 1007, 334 41 Dobřany

p.f.2
017

Děkujeme všem našim partnerům 
a zákazníkům za spolupráci 

v tomto roce 
a přejeme úspěšný rok 2017.

PODLAHY A DVEŘE NA KLÍČ - PORADENSTVÍ, DODÁNÍ, MONTÁŽ

V nabídce 250 dekorů PVC a koberců. 
K dodání do 24 hodin. 

Laminátové, vinylové a dřevěné podlahy, široká 
nabídka interierových a vchodových dveří.

JUDr. Lucie Auersvaldová, 
advokát

Zaměřujeme se na generální právní praxi se specializací 
na právo občanské, pracovní, obchodní a správní. V rámci 
právní pomoci našim klientům si zakládáme především na 
plné profesionalitě, finanční dostupnosti a individuálním 
přístupu. V rámci provozu naší advokátní kanceláře 
spolupracujeme i s insolvenčním správcem a poskytujeme 
tak služby i v rámci pomoci s oddlužením (osobním 
bankrotem). Veškeré právní služby poskytujeme v sídle 
advokátní kanceláře, po domluvě i mimo sídlo kanceláře 
u klientů samotných. 

Naše právní služby můžete nyní využít v nově otevřené 
advokátní kanceláři na adrese Nová 956, 334 41 Dobřany 
(budova bývalého zdravotnického zařízení), úřední hodiny 
v místě dle domluvy na níže uvedených kontaktních 
údajích.

V případě zájmu o naše právní služby nás kdykoli neváhejte 
kontaktovat na telefonním čísle 774 100 104, či emailu: 
kancelar@advokat-la.cz, web: www.advokat-la.cz

Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.
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Stojan na vánoční stromek Basic S
pro výšku stromku až 180 cm a  kmene až 9 cm, 
nádrž na vodu 1 l, 5 let záruka, patentovaný  
mechanismus pro rychlé a snadné uchycení stromku

Vánoční hvězda
různé barvy a velikosti, široký výběr

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, 
otěruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 %
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, 

20 kg

529,-

V našich specializovaných centrech najdete nejširší výběr 
čerstvě řezaných dánských jedlí Nordmann
- všechny v nejlepší                         kvalitě a za neporazitelné ceny! 

od

39,--

699,-
do vyprodání zásob

-

26,50/ kg

LED
klasická žárovka
balení 2 ks, á 12 W, E 27, 
1055 lm, 4000 K, studeně bílá barva, 
ekvivalent 75 W klasické žárovky, A+

+

198,-
do vyprodání zásob

-

+

198,

++

Také letos nadělujeme 100 Kč poukázku na kapra při nákupu nad 1.000,- Kč. 
Více informací naleznete na www.bauhaus.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 1. 12. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská)
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Půjčovna  
Nosič kol Thule EuroClassic G6 929                        
Čistič koberců Karcher Puzzi 10/1                            
Střešní box MD19  500litrů                                       
Vibrační pech Wacker  70-2i 75kg                                 
Vibracní deska Ammann AVP 1850 
včetně gumové podložky                                                                                                       
Ponorný vibrátor na beton Dynapac 3,2m                      

Rezervace a dotazy na tel. 608 701 409 
nebo na email    petr.rezac@email.cz                                                                  
Při půjčení na více dní cena dohodou.  

Petr Řezáč Vodní Újezd 

 

 

 

120kč/den                
220kč/den                                                                                                                    
80kč/den  
400kč/den 
400kč/den 

250kč/den 
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Nástupní mzda od 14.500 Kč  

+ jednorázový bonus 10.000 Kč.  

8 hodinové směny, možnost i brigádně.  

Volejte 725 263 672.

Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1 
Plzeň-Litice www.aggeo.cz

s.r.o.

�ilovat   znamená
� umět   si   vychutnávat   život

Italské speciality

Otevřeno
Po-Pá 9:30-13:00  13:30-18:00, So  8:00 - 12:00

Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

Přijmeme PRODAVAČE/ČKU  
na prodejnu ve Stodě.



KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO

HEDI
8. 12. ve 20:00  hodin
Tunis/Belgie, drama, 88 min, do 15 let 

nevhodný, titulky, režie: Mohamed Ben 

Attia

Introvertní mladík Hedi se má brzy 
oženit s nevěstou, jež mu byla na 
základě rodinné domluvy přidělena. 
Muž trpící pod diktátem citově mani-
pulativní matky však díky setkání 
se svobodomyslnou tanečnicí Rym 
postupně nalézá odvahu postavit se 
konvencím.

Vstupné: 90 Kč

ANDĚL PÁNĚ 2
9. 12. v 17:00 hodin
ČR, pohádka, 99 min, přístupný, režie: Jiří 

Strach

Hádka Petronela s Uriášem o jablko 
Poznání skončí neslavně. V potyčce se 
vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl 
- popleta a jeho kamarád čert - pokuši-
tel musí šupem na svět jablko Pozná-
ní najít a přinést zpátky. V předvečer 
svátku svatého Mikuláše se zamotají 
do podivuhodného reje. Setkávají se 
s malou Anežkou a její krásnou mamin-
kou Magdalenou, partou nepoctivých 
koledníků, vydřiduchem Košťálem 
i sympatickým Párkařem.

Vstupné: 120 Kč

POHÁDKY PRO EMU
9. 12. ve 20:00  hodin
ČR, romantický příběh, 110 min, přístup-

ný, režie: Rudolf Havlík

Petr Miller pracuje pro imigrační úřad 
v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho živo-
ta jednoho dne přeruší telefonát z Pra-
hy. V nemocnici leží po autonehodě svo-
bodná matka, která ho v případě nouze 
uvedla jako opatrovníka svého dítěte. 
Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto 
šokován. Musí jít o nějaký omyl. Ale co 
když je Ema opravdu jeho dcera?

Vstupné: 120 Kč

LICHOŽROUTI
10. 12. v 17:00  hodin
ČR/SR/..., animovaný, 86 min, přístupný, 

režie: Galina Miklínová

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí 
s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu 
z páru ponožek vždy zůstane jen jedna 
– lichá. Ponožkami se totiž živí! Malého 
LICHOŽROUTA HIHLÍKA čekají velká dob-
rodružství.

Vstupné: 120 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
10. 12. ve 20:00  hodin
USA, rodinný/fantasy, 133 min, přístup-

ný, dabing, režie: David Yates

Newt Scamander přichází do New Yor-
ku se svým záhadným kufříkem, ve 
kterém se nachází obrovská sbírka 
vzácných magických tvorů z jeho cest 
kolem světa. Co se může stát, když 
se nadaný britský kouzelník vydá do 
Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu 
nebezpečná uniknou z kufříku?

Vstupné: 130 Kč

MUŽ JMÉNEM OVE
15. 12. ve 20:00  hodin
Švédsko, drama/komedie, 116 min, pří-

stupný od 12 let, titulky, režie: Hannes 

Holm

Ove je tvrdohlavý a vznětlivý bručoun, 
kterému nedávno zemřela žena. Zvrat 
v jeho životě nastává s příchodem 
nových sousedů, mladé pákistánské 
rodiny. Když omylem nabourají do Ove-
ho poštovní schránky, spustí tím řadu 
nečekaných událostí. 

Vstupné: 90 Kč

POJAR DĚTEM
16. 12. v 17:00  hodin
ČR, animovaný, 70 min, přístupný, režie: 

Břetislav Pojar, Michal Žabka, Ivan Vít

Pásmo je složeno z animovaných filmů 
Břetislava Pojara, který je znám přede-
vším jako tvůrce populárních seriálů 

Pojďte, pane, budeme si hrát, Zahrada 
a Dášeňka. Nyní představujeme pět 
filmů, na nichž se podílel v posledních 
letech svého života.

Vstupné: 70 Kč

ROGUE ONE: STAR WARS STORY
16. 12. ve 20:00  hodin (2D, titulky)

17. 12. ve 20:00 hodin (3D, dabing)

USA, akční/dobrodružný, 133 min, pří-

stupný, režie: Gareth Edwards

Vypráví příběh skupiny netradičních 
hrdinů, kteří se dají dohromady, aby 
splnili odvážný a zdánlivě nemožný 
úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti.  

Vstupné: 130 Kč/150 Kč (3D)

ANDĚL PÁNĚ 2
17. 12. v 17:00  hodin
ČR, pohádka, 99 min, přístupný, režie: Jiří 

Strach

Hádka Petronela s Uriášem o jablko 
Poznání skončí neslavně. V potyčce se 
vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl 
- popleta a jeho kamarád čert - pokuši-
tel musí šupem na svět jablko Poznání 
najít a přinést zpátky. 

Vstupné: 120 Kč

ŠTĚDRÝ DEN V KINĚ
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
24. 12. ve 14:00  hodin
Rusko, animovaný, 80 min, přístupný, 

dabing, režie: Vladlen Barbe, Maksim 

Sveshnikov

Animovaný příběh natočený na motivy 
pohádky od Hanse Christiana Andrsena. 
Sněhová královna uvalí na zemi klet-
bu a všude zavládne nekonečná zima. 
Neutichající polární vítr ochladí lidská 
srdce a z nich se vytratí všechna radost. 
Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou 
a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou 
cestu do paláce Sněhové královny, aby 
zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy 
vysvobodili zemi z věčného sněhu. 

Vstupné: 40 Kč

ZPÍVEJ
28. 12. v 17:00  hodin
29. 12. v 17:00  hodin
USA, animovaný, 110 min, přístupný, 

dabing, režie: Garth Jenings

Podnikavý koalí chlapík jménem Bus-
ter Moon má poslední šanci zachrá-
nit divadlo, které zdědil po svém otci. 
Všechno vsadí na jednu kartu, na vel-
kolepou talentovou pěveckou sou-
těž, jakou svět ještě neviděl. A stejně 
jako je pestré složení zvířecích sou-
těžících, je pestrý i jejich repertoár, 
který se rozpíná od Franka Sinatry po 
Lady Gaga.

Vstupné: 120 Kč

MANŽEL NA HODINU
28. 12. ve 20:00  hodin
29. 12. ve 20:00  hodin
ČR, komedie, 92 min, přístupný od 12 let, 

režie: Tomáš Svoboda

Pokračování mimořádně úspěšné české 
komedie a diváckého hitu z roku 2014 
sleduje další osudy čtveřice hráčů vod-
ního póla z Nymburku, kteří začali pra-
covat jako hodinoví manželé – Milana 
(Bolek Polívka), Honzy (David Novot-
ný), Jakuba (David Matásek) a Kryštofa 
(Lukáš Latinák). Návrat čtveřice k hraní 
vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen 
tři... a to je sakra málo... Aby zachrá-
nili partu a vytáhli kamaráda Jakuba 
z depresí, rozhodne se Kryštof přivést 
do bazénu akvabely, se kterými chce 
natrénovat vystoupení. A tak se všichni 
pustí do přípravy vystoupení s názvem 
„Hodinový manžel“...

Vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany 

(pondělí - pátek 9.00 - 12.15  a 13.00 - 

16.00) nebo v Káčku (pokladna je otevřena  

vždy 1 hodinu před začátkem promítání). 

Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
Změna programu vyhrazena.
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INFORMAČNÍ PŘEHLED

NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
 pro nemocné prevence
pondělí 7:30 - 10:00 13:30 - 15:00
úterý 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00
středa 7:30 - 11:00 11:00 - 14:30
čtvrtek 7:30 - 10:00 10:00 - 12:00
pátek 7:30 - 10:00 10:00 - 13:00

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

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

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

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 - 17:00 
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

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

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

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

Interní ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová
kontakt: 773 981 308
Ordinační hodiny:
úterý 7:30 - 14:30 
 odpoledne pro objednané
pátek 7:30 - 14:30	

Kožní ordinace v Dobřanech bude do konce 
roku uzavřena. Pondělní provoz kožní ordi-
nace bude obnoven od ledna 2017.
	
Odběry krve 
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE
kontakt: 377 224 305
pondělí - pátek 6:00 - 12:00 

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, kontakt: 377 972 754, 732 114 040 
Ordinační hodiny:
pondělí a středa  12:00 - 14:00
úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek 7:00 - 10:30

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956, kontakt: 775 313 801
e-mail: hrubesova@hotmail.cz 
pondělí 8:00 - 15:00

úterý, čtvrtek 8:00 - 18:00 na objednání
středa 8:00 - 11:00 na objednání

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

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

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

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

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

Sběrný dvůr
kontakt: 721 529 770	
pondělí 14:00 - 18:00
středa, pátek 9:00 - 13:00 14:00 - 18:00
neděle 9:00 - 13:00 14:00 - 18:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie / Kostel sv. Víta / CA
Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek 9:00 - 12:15 13:00 - 16:00

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

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150 
Záchranka: 155 
Policie: 158 Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové číslo: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů 
ve městě 


