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Kulturní kalendář

	do 23. 12. | Dobřanská galerie
 Bílé Vánoce – výstava
	1. 12. | 16:00–19:00 | fara Dobřany
 Dílna sv. Josefa
	2. 12. | 16:30–18:30 | jednací sál MKS
 Výtvarná dílna: Lampióny na niti
	4. 12. | 13:00–16:00 | Káčko
	 Mikulášské	tvoření	s	pohádkou
 (15:00 – O čertech a jiné pohádky)
	4. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
	 2.	adventní	podvečer:	Hlasoplet
	4. 12. | Šlovice
	 Adventní	podvečer
 17:00 Rozsvícení vánočního stromu
 18:00 Adventní koncert – Vozembach
	6. 12. | 15:30–18:00 | Městská knihovna
	 Zdobení	vánočního	stromečku
	8. 12. | 19:00 | Káčko
 Martin Loew: Americký severozápad
 (cestovatelská diashow)
	11. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
	 3.	adventní	podvečer:	Janek	Eret	trio
	14. 12. | 18:00 | náměstí T. G. M.
	 Zpívání	koled	s	Českým	rozhlasem
	15. 12. | 18:00 | Káčko
 Šel jsem na koledu
 (vystoupení tanečního a literárně   
 dramatického oboru ZUŠ)
	15. 12. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
	 Klub	cestovatelů	Dobřany
 Skotsko – Shetlandy
	18. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
	 4.	adventní	podvečer:	
	 Karolína	Tothová	a	hosté
	20. 12. | 17:00 | koncertní sál ZUŠ
	 Vánoční	koncert	I
	21. 12. | 18:00 | kostel sv. Mikuláše
	 Vánoční	koncert	II
	22. 12. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ
	 Vánoční	koncert	Vozembachu
	24. 12. | 11:00 | dvůr ZUŠ
	 Živý	Betlém
	24. 12. | kostel sv. Mikuláše
	 Půlnoční	mše
	27. 12. | Šlovický vrch
	 Vánoční	motocross

	1. 1. | 18:00 | louka u starého mostu
	 Novoroční	ohňostroj
	7. 1.
	 Tříkrálová	sbírka

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

PROSINEC

LEDEN	2023

Proč (ne)šetříme na osvětlení
Předloni jsme projednávali smlouvu o provozování veřejného osvětlení, tehdy jsme odmítli 

model, kdybychom si elektřinu platili sami. Namítali jsme, že pak nebude žádná motivace pro-
vozovatele k tomu, aby investoval do úspor. Netušili jsme, jak rychle nám dá situace za pravdu. 
ČEZ Energetické služby do konce roku nahradí téměř všechny staré výbojky novými LED svítidly. 
A nás to nestojí ani korunu.

Další milá věc ve smlouvě je, že cena služby se opírá o obecnou inflaci, která roste pomaleji než 
cena elektřiny. A do třetice sladký plod toho, že jsme považováni za hodně nepříjemné a tvrdé 
vyjednavače. Šťávu pro vánoční osvětlení máme dle smlouvy zdarma.

Martin Sobotka, starosta

„Občanský“ chodník už se staví
V zářijových listech jsme vás informovali o tom, že na základě podnětu všímavého občana město 
nechalo povolit chodník, který vyřeší nesmyslný stav na křižovatce Jiráskova x Lipová x Ústavní. 
Tento měsíc se začal stavět.

Martin Sobotka, starosta

Mírné navýšení ceny tepla
Jak již bylo několikrát v průběhu roku zmíněno, má dodavatel tepelné energie nakoupen plyn ješ-
tě za velmi příznivé ceny. Změna ceny tepelné energie tak souvisí pouze s růstem plateb za elek-
třinu a navyšováním nákladů na opravy a režii. Cena pro rok 2023 činí 610 Kč/GJ bez DPH, což je 
méně než v roce 2011. Je pravděpodobné, že pro další roky bude již cena vyšší a velmi pravděpo-
dobně se od roku 2024 přejde na cenu tzv. dvousložkovou, která obsahuje fixní a variabilní část. 
Tím se umožní spravedlivé dělení nákladů v případě doplňkových instalací na odběrných místech.

Jaroslava Kypetová, MěÚ Dobřany

Nový ceník nájemného v nebytových 
prostorech
Inflační doložka, která se nachází v nových nájemních smlouvách na nebytové prostory, dává 
městu jako pronajímateli možnost navýšit nájem dle výše meziroční inflace za měsíc září. Výše 
indexu spotřebitelských cen dosahovala 18 %. Rada města se rozhodla neaplikovat inflační do-
ložku v plné výši a navyšuje nájemné od 1. 1. 2023 o 10 %. Současně vydává nový sazebník, který 
zohledňuje toto navýšení. Nájemci obdrží na začátku prosince předpisy na rok 2023. V případě 
zájmu o navýšení záloh, zejména z důvodu spotřeby elektrické energie, kontaktujte J. Kypetovou 
(kypetova@dobrany.cz).
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Krátce
Frekventovaným dotazem na vedení rad-

nice je výstavba nového obchodního domu 
nad areálem firmy PEBAL. Ano, pokračuje 
to. Developer již podepsal smlouvu na výkup 
rozhodující parcely. Koncem listopadu již také 
vstoupil do jednání se Státním pozemkovým 
úřadem, který drží další významnou část po-
zemku.

Tvrdá země 
pod školou
Slabým místem naší vodárenské soustavy 
byly potíže s tlakem v části Pančavy. K jejich 
vyřešení se propojil vodovod v Palackého 
a v Sokolovské ulici. Neobešlo se to bez kom-
plikací a stresu, při krtkování se zjistilo, že 
podloží je mnohem tvrdší. Bohužel ani nikoho 
nenapadlo nadstandardně informovat školu 
o termínu odstávky, která byla nutná k dokon-
čení napojení.

Martin Sobotka, starosta

Hořkosladké cesty 
přírodou nejen 
pro cyklisty
Lesní cesta Všenory Siňora je již zkolaudo-
vaná, oblast pod letištěm si tak můžete pro-
jet novým způsobem a užít si tento prostor, 
kterému hrozí zásadní proměna baterkárnou. 
Stejně ohrožená je i niva řeky v místech, kde 
se zrovna buduje cyklostezka do Vstiše. Kvůli 
ní nám už přišel přípis od soudu, firma, která 
nás zbavila radosti z toho, že by bylo hoto-
vo ještě v babím létu, se navíc domáhá toho, 
abychom jí vrátili jistinu. Propadla nám právě 
kvůli tomu, že vítěz zakázky odmítl na stavbu 
nastoupit. A po hořké pilulce dvě sladké tečky. 
Za prvé. Když bude rozumné počasí, bude se 
do Vstiše na kole moci jet ještě do konce roku. 
Za druhé, na jaře se začne budovat další cesta 
od dálničních odpočívek na Březový vrch. Do-
stali jsme totiž tučnou dotaci.

Martin Sobotka, starosta

Lesní cesta na Březový vrch
Další lesní cesta se dočká obnovy. Díky dotační podpoře z programu rozvoje venkova čeká rekon-
strukce lesní cestu na Březový vrch. Pokud nevíte, o které cestě je řeč, začíná u dálniční odpočív-
ky ve Šlovicích. Její hlavní využití bude pro lesní techniku, ale zároveň je to další krok k propojení 
a zatraktivnění cest pro pěší a cyklisty v oblasti. Oprava by měla být dokončena na jaře příštího 
roku.

Michal Trdlička, místostarosta

(jar) Poslední listopadovou sobotu se konala již 16. sousedská vycházka městem, jejímž cílem byl are-
ál Psychiatrické nemocnice Dobřany. Za doprovodu hlavní sestry paní Benediktové a žurnální stanič-
ní sestry paní Stojanovičové mělo více než pět desítek účastníků možnost navštívit nově rekonstru-
ovanou, v září otevřenou, bývalou vodárenskou věž a prohlédnout si parkové úpravy celého areálu. 

První adventní neděle patří tradičně Mikulášskému jarmarku a rozsvícení vánočního stromu. Celé 
odpoledne bylo na náměstí velmi živo. Návštěvníci měli možnost nakoupit ve více než dvaceti stán-
cích zboží spojené s předvánočním a vánočním časem a také podpořit koupí NF Klíček, vyslech-
nout a zhlédnout řadu vystoupení, navštívit v galerii výstavu Bílé Vánoce a pohlédnout na náměstí 
z městské zvonice. Vrcholem bylo krátce po 17. hodině rozsvícení stromu, který věnovala rodina 
Tykvartových z Dobřan, za což jim patří poděkování. Děkujeme. 
Děkuji také těm, kteří se na zahájení adventu jakkoliv podíleli. 
Přeji Vám všem klidný předvánoční čas, pohodově strávené Vánoce a úspěšný vstup do roku 2023.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Omezení otvírací doby
MěÚ Dobřany 
23. 12. 2022
z provozních důvodů 
zavřeno
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Přiznám se, že za jednu z hlavních zásad 
dobré správy města považuji být maximálně 
přítomný na radnici a ve městě. Většinu se-
minářů, výjezdních akcí a podobně zdvořile 
odmítám. Účastním se jich jen tehdy, když je 
to nezbytné. Výjimkou jsou nyní cesty na ofi-
ciální jednání kvůli záměru vystavět nad námi 
Gigafactory, ztratit nit v této věci by byla zrada 
Dobřan a okolí. Nejdůležitější služebkou byla 
návštěva sídla firmy PowerCo. Tato dcera VW 
má být oním investorem baterkárny a vedle 
své centrály buduje první dvě Gigafactory.

 Sledovat vládní delegaci bylo ohromující. 
Jejich ujišťování o tom, jak je lokalita připra-
vená, připomínalo starý vtípek - nemožné 
na počkání, zázraky do 3 dnů. Poprvé nahlas 
padlo i slovo vyvlastnění, zatím sice jen an-
glicky, ale i to se počítá. Stále platí, že toho 
bohdá nebude, aby dobřanský starosta z boje 
utíkal, ale je potřeba se o to více připravit na 
nejhorší scénáře. Kdyby byl zájem, let do dra-
čího domova by vydal na krátkou prezentaci 
i diskuzi, kdyby se jí chtělo někomu zorgani-
zovat. Nechci se vnucovat, ale zastavujete mě, 
ptáte se, zvete mě na své schůze už teď, takže 
klidně v tom pokračujte.

 Hned následující den jsme spolu s ostat-
ními starosty a místostarosty jeli do Plzně na 
setkání pořádané Hospodářskou komorou. 
Oproti Salzgitteru to byl slabý odvar, ačkoliv 
i zde z úst ministra Síkely padlo slovo vy-
vlastnění. To by nebylo nejhorší, daleko více 
sál zarazilo, že se to snažil po pár minutách 
zapřít. A pak na mě iracionálně křičel, není se 
co divit, jeho stranický kolega na hejtmanství 
mi daroval čestný titul Kreatura z Dobřan. 

Zdá se, že pod povrchem se vaří nějaká nefér 
kaše. Nejsme paranoidní, ale pamatujeme si, 
jak nám kraj močil na nohy s připomínkami 
k vládnímu usnesení, také s aktualizací zásad 
územního rozvoje.

 Nejlepší obrana je útok, proto jsme se po-
kusili navázat spolupráci s hlavními aktéry, 
abychom pro případ porážky měli připravená 
dobrá řešení, která ochrání vás, naše obyvate-
le, i celé okolí. Výsledkem je například proti-
návrh (na obrázku) k příšernému dopravnímu 
napojení, které navrhla vláda. Pro ochranu so-
ciálního klimatu budeme požadovat od vlády 
prostředky na to, aby nové byty stavělo místo 
developerů město a dalo se ovlivnit, kdo tu 
bude bydlet. Celá léta se nám podařilo bránit 
se zkažení atmosféry, my i naši předchůdci 
jsme sem přivedli jen podniky, které nejsou 
montovnou pro levnou zahraniční pracovní 
sílu. Nenecháme si to své úsilí zkazit.

 Cesty na letiště už ani nepočítám, výjim-
kou byla demonstrace odpůrců zrušení letiště 
jako takového. Nevypískali mě ani ve chvíli, 
kdy jsem jim sděloval nepříjemnou pravdu 
o tom, jak se o věci rozhoduje. Pak se ale ob-
jevili řečníci, kteří se snažili zneužít demon-
straci ke svým pochybným politickým cílům. 
Naštěstí jsem měl jasný důvod odjet. Pro za-
stupitele a jejich hosty jsme totiž uspořádali 
stejný den setkání na hasičské zbrojnici se 
zástupci Škoda auto, od kterých jsme se do-
zvěděli další podstatné okolnosti.

 Za 5 dotčených obcí je pozice pořád stejná. 
Nejlepší varianta je úplné zrušení průmyslové 
zóny, nejhorší je zaplnění celých 700 hektarů 
montovnami s desítkami tisíc agenturních 

zaměstnanců. Někde mezi tím je prostor pro 
vyjednání takových podmínek, kdy by poprvé 
v historii byl investor donucený zaplatit do 
posledního haléře všechna opatření k tomu, 
aby naše životy nezhoršil.

 Situace je taková, že vláda považuje bater-
kárnu za vysokou prioritu z hlediska udržení 
hospodářství i pro energetickou bezpečnost, 
takže se jen čeká, zda její nabídka zaujme 
Volkswagen. Ten se bude rozhodovat ve dvou 
kolech, na konci listopadu rozhodne soutěž 
mezi lokalitami představenstvo koncernu 
v roli „odborné poroty“. Tady máme asi velkou 
naději, že česká nabídka neuspěje kvůli tomu, 
že Orbán prý po baterkárně touží ještě mno-
hem více a dá desetkrát vyšší pobídky než 
naše vláda. A to už má dnes v Maďarsku od LG 
jednu ze zatím největších v Evropě. Mezi vlá-
dami je asi tahle posedlost Gigafactory dost 
rozšířená.

 Podstatnější bude druhé kolo, 15. 12. za-
sedne dozorčí rada, která může verdikt zvrá-
tit tím, že zahrne ještě jiná hlediska než tech-
nická a finanční. Tam je pro nás riziko vyšší, 
přece jenom jsme oproti Maďarsku pořád 
bohatší, vyspělejší a stabilnější země s lepší 
technickou tradicí. A pak budeme vědět, co 
bude.

 Jisté jsou jen dvě věci, neustoupíme z žád-
ného důležitého požadavku. Pokud odvrátíme 
úspěšně baterkárnu, budeme muset vést na-
dále donkichotský boj za zrušení 700 hektarů 
průmyslové zóny tak, abychom si jednou ne-
naříkali, že VW by byl ještě zlaté řešení. Čert 
nám byl toho draka dlužen, že?

Martin Sobotka, starosta
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Setkání zastupitelů a dalších zástupců 
města Dobřany a starostů MR Radbuza 
s investorem Gigafactory 

Dne 15. listopadu se konalo setkání zástupců obcí se zástupci investora GF. Situaci a vývoj 
v čase shrnul starosta Martin Sobotka. Dále ukázal požadavky obcí, které by byly dotčeny pří-
padnou stavbou GF včetně požadavků na dopravní infrastrukturu (viz ostatní články k tématu 
v několika minulých vydáních DL).   

Následně dostal slovo zástupce investora, pan Kadera z projektového teamu ŠKODA AUTO. 
V prezentaci ukázal, že Plzeň-Líně jsou jedinou možností pro VW Gigafactory v ČR (z patnácti 
ostatních lokalit). Uvedl, že stavba GF může být zásadním impulsem pro budoucí rozvoj obcí 
i celého regionu v oblasti rozvoje vzdělání, zaměstnání i jako zdroj veřejných financí pro stát 
a region. Dále uvedl, že cílem investora je minimalizovat negativní dopady projektu na dotčené 
obce a tak přispět k jejich dalšímu udržitelnému rozvoji. 

Role obcí shrnul do těchto bodů:
  Obce umožní scelení pozemků na zóně prodejem/výměnou obecních pozemků a zajistí si 

tak „zelený pás” kolem průmyslové zóny (PZ).
  Obce přispějí k nalezení akceptovatelných technických řešení napojení PZ (doprava, ener-

gie, voda).
  Obce ve spolupráci se státem a investorem definují možná synergická a kompenzační 

opatření.

Prezentace zástupce investora však nerozptýlila obavy zástupců obcí. Stále převažuje názor, 
že stavba GF do tohoto prostoru nepatří (voda, energie, dopravní infrastruktura) a vysoký počet 
zaměstnanců může generovat zásadní problémy v sociální a školské sféře (školky, školy). Funkč-
ní letiště s pevnou přistávací plochou je a bude pro Plzeňský kraj velkou výhodou. Vedle toho 
existuje nedávná studie firmy Deloitte, která zmiňuje vhodné lokality pro GF - v ní letiště Líně 
vůbec nefiguruje (viz odkaz níže).  

Dovolím si osobní poznámku: Nedaří se mi objektivně informovat o problému, se kterým mám 
tak silný osobní problém. Myslím, že ten, kdo má všechny dostupné informace, nemůže s klidným 
svědomím podporovat stavbu GF. V tom jsem se zástupci obcí v souladu. 

Jakub Urbanec, člen rady DL 

Studie Deloitte, 2021: “Proč by Česko mělo mít svou gigafactory? ” 
https://tinyurl.com/gigafactoryline

Výherci letošního 
ročníku soutěže 
o nejkrásnější 
květinovou výzdobu

V letošní soutěži o nejkrásnější květino-
vou výzdobu byli porotou složenou z děvčat 
z dobřanského informačního centra oceněni:
1.	místo:	 Petr	Kříž
 Havlíčkova 724, Dobřany
2.	místo:	 Ivana	Ulrichová
 Loudů 1022, Dobřany
3. místo: Andrea Mattesová
 1. máje 1058, Dobřany
Jako každý rok chceme zároveň poděko-

vat vám všem, kteří se s láskou staráte o své 
předzahrádky, okenní truhlíky nebo kousek 
veřejného prostoru. Díky vám je naše město 
krásnější.

Lucie Burianová, městská zahradnice

Rozkvetlá předzahrádka, kterou vytvořila paní 
Andrea Mattesová

Vítězná květinová výzdoba pana Kříže

Předání ceny za 2. místo paní Ivaně Ulrichové

https://tinyurl.com/gigafactoryline
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Šlovický vrch v průběhu roku 2022
Rok 2022 na Šlovickém roku jsme začali 

přípravou hnízd pro vlhy (viz DL 2/2022). 
Přestože nory nakonec nikdo neobsadil a vy-
čkávají tak na další jaro, v jiných směrech se 
letošní sezóna vydařila.

Offroadový sektor získali v únoru noví ná-
jemci – skupina Pilsen Offmasters, z. s., pod 
vedením Jana Štercla, Martina Nocara a Mar-
ka Němce. Kromě „klubového“ ježdění každou 
první sobotu v měsíci se z jejich letošní čin-
nosti dá vypíchnout několik akcí s účastí ko-
lem 50 aut, řada seminářů včetně výuky hasi-
čů z SDH Šťáhlavice nebo dobročinná akce na 
podporu Záchranné stanice živočichů v Kožla-
nech. Cenné je určitě partnerství s němec-
kým offroadovým spolkem, který na Šlovičák 
zavítal celkem třikrát. Konal se zde také tra-
diční trialový závod Dobřanský pacient. Kluci 
makali i na brigádách, kromě svého sektoru 
pomáhali s udržováním příjezdové cesty od 
viaduktu, cesty kolem ohrady exmoorských 
koní a také tůní zkoumaných v rámci projek-
tu TAČR (Beleco, z. s.). V listopadu se spolek 
zhostil údržby vyhlídkové mohyly. 

O aktivitě na motokrosu nebylo nutné po-
chybovat. Jan Kadečka, Emil Končel a jejich 
tým celý začátek roku vylepšovali trať. Od-
makali tam téměř 1 000 hodin a změny to byly 
zásadní. Mimo jiné vznikl největší dětský mo-
tokrosový areál v ČR, který pak celý rok vytě-
žovala dětská akademie (o úspěších dětí Emil 
často informuje v Dobřanských listech). V are-
álu i mimo jeho hranice se jelo celkem sedm 
závodů, kterých se zúčastnilo přes 800 jezd-
ců. To už je slušné číslo a před námi je navíc 
poslední motokros O dobřanského Ježíška. 
Jedna věc je hodně podstatná – crosscountry 
závody pořádané zdejším spolkem do značné 
míry nahradily Offroad maraton, který byl ex-

trémně významný z hlediska narušování půdy 
a tím veledůležitý pro zachování zdejší cenné 
přírody. 

A samozřejmě ani fourcrossaři nezaháleli. 
V červenci se na hlavní trati konal parádní zá-
vod světové série 4x Pro Tour – 4x Bike Mad-
ness Dobřany (více v DL 11/2022). V průběhu 
roku vybudoval Tomáš Brožík část nového 
Flow trailu a navíc sektor hostil v září Talent 
Cup & MTB Biatlon.

Značný byl i zájem o přírodu Šlovického 
vrchu. Lidé sem mířili ve velkém počtu indivi-
duálně, často s cílem výstupu na vyhlídkovou 
mohylu (počty návštěvníků odhaduji na tisí-
ce). Přírodovědných exkurzí jsem vedl celkem 

deset a jejich účastníci byli velmi různorodí. 
Ti nejméně očekávaní byli studenti ze střed-
ní zemědělské školy z Francie. Návštěvnicky 
vydařený byl letos také Den otevřených závor, 
konaný tradičně poslední srpnovou sobotu. 
Živo bylo ve všech sektorech a bojová vozidla 
pěchoty v čele se strojem Pavla Štěpánka letos 
odvedla výbornou práci při likvidaci křoví.

Kdo by si chtěl trochu zopakovat, o co vlast-
ně ve zdejší ochraně přírody jde, může si pus-
tit kraťoučký pořad Tanky a koně v rámci sé-
rie Občanské noviny (součást Nedej se), který 
jsme s Českou televizí na kopci natáčeli letos 
v říjnu.    

Na Šlovičáku se toho událo ještě o mnoho 
víc a těžko zde všechno vypisovat, i tak se můj 
zamýšlený stručný souhrn pěkně nafouknul. 
Věřím, že bude i za rok o čem psát.

Ondřej Peksa, správce Šlovického vrchu

Účastníci exkurze z plzeňskému TOTEMu obdivují vodní faunu tůní (31. 5., foto autor.)

Kontrola a čištění BVP před další jízdou do křovin (27. 8., foto autor).

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/222562248430026/
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Počet stromů v Dobřanech setrvale roste

Rok 2022 se chýlí ke konci a je čas na malou bilanci. Někteří z vás nám vytýkají, že stále jen 
kácíme a že z města mizí stromy. Z naší statistiky vyplývá, že od ledna do konce listopadu 2022 
bylo pokáceno na základě povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny 17 stro-
mů. Větší část tvořily smrky u školky v ulici Stromořadí, které jsme kompletně odstranili poté, co 
jeden z nich spadl do zahrady v areálu této školky. 

V té samé době, tedy od ledna do listopadu, jsme vysadili 63 nových stromů. Tento údaj za-
hrnuje například lípy v ulici Loudů nebo okrasné jabloně v nové Stlukově ulici. Průběžně také 
vysazujeme stromy do krajiny – na Martinském vrchu a doplňujeme stromy do stromořadí za 
bývalou cihelnou směrem na Vstiš. 

Důvodů, které vedou k pokácení stromu, je mnoho. Často jsou to chyby, které se staly v druhé 
polovině 20. století. Nejčastěji mezi ně patří zanedbání péče o korunu nebo naopak opakované 
nevhodné řezy, výkopy v prokořenitelném prostoru, zahuštěná výsadba, kdy si stromy navzájem 
konkurují, výběr nevhodných druhů dřevin atd. 

Náhradní výsadba, která je nám za každý pokácený strom uložena, je určena na základě výpo-
čtu vycházejícího z tzv. kalkulačky Agentury ochrany přírody a krajiny. Tuto kalkulačku si může 
každý z vás najít na internetu a může si s její pomocí spočítat hodnotu stromů, které vás ob-
klopují. Ve výpočtu je zohledněn druh dřeviny, její velikost, zdravotní stav, atraktivita umístění 
i prvky, které podporují biodiverzitu. Poměrně často je za jeden pokácený strom uložena výsadba 
několika mladých stromů. Proto počet stromů v katastru našeho města setrvale roste tak, jak 
bylo uvedeno na začátku článku.

I když to není vždy jednoduché, rádi bychom v blízké budoucnosti kompenzovali ekologickou 
újmu v místě, kde vznikla. Pokud se tedy ve vašem okolí bude kácet strom, měl by tam být vysa-
zen jiný, pokud to je v dané lokalitě možné, případně bude ekologická újma kompenzována jinou 
vhodnou formou. 

Lucie Burianová, městská zahradnice

Bálová sezona ve Šlovicích
Pomalu začíná předvánoční shon, ale sotva se svátky přehoupnou, začíná plesová sezona. A co 
pro Vás ve Šlovicích připravujeme? Na tradiční hasičský bál se můžete těšit v sobotu 28. 1., zahra-
je nám skupina Asfalt. Masopustní průvod projde obcí 25. 2. Dětský maškarní bál nás čeká první 
březnový víkend a také připravujeme netradiční pyžamový bál 25. 3. se skupinou Sortiment. Ješ-
tě předtím se v pátek 20. 1. sejdeme na valné hromadě SDH Šlovice. Těšíme se na Vás.

Michal Trdlička, starosta SDH Šlovice

Koncem listopadu byla v těsné blízkosti srdce 
v lesoparku Martinská stěna opět umístěna 
schránka na dopisy pro Ježíška. Schránku je 
možné využít až do Štědrého dne, a pokud 
si přejete dostat zpět Ježíškem orazítkovaný 
dopis, nezapomeňte na obálku napsat adresu. 
Více informací v íčku. 

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

náměstí T. G. M. 5, Dobřany
www.kacko.cz

adventní provozní doba:
pondělí–pátek  8:30–12:15
 13:00–16:00
adventní neděle 16:00–17:00
23. 12. 8:30–12:15

V roce 2023 otevřeme 2. 1. 

Přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a v roce 2023 mnoho zdraví, 
štěstí a pohody.

Schránka na dopisy 
pro Ježíška

Příjemné prožití vánočních svátků,  
hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchů 

v roce 2023 přeje  
redakce Dobřanských listů
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Městská knihovna Dobřany

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

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

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

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

KNIHY	PRO	DĚTI
KOMASTERSOVÁ	Mathilda:	Fujtajbl!
101 odporných, ale také docela odborných 
zajímavostí, bez kterých se v životě rozhod-
ně neobejdeš. Jsou rozdělené do 10 různých 
kapitol. Každá z nich se věnuje jiné oblasti: 
tělu, zvířatům, vůním a chutím k jídlu, povo-
lání. Budeš mít opravdu široký výběr, vždy 
se dozvíš něco nového a budeš se tak moct 
blýsknout třeba v hodinách přírodopisu nebo 
dějepisu.

NIKKARIN:	HuBeRT	&	Hugo
Hubert a Hugo jsou horolezci. Možná je znáte 
ze stránek časopisu Čtyřlístek. Mají pro strach 
uděláno. Ať zamíří kamkoli, dobrodružství si 
je vždycky najde.

WOHLLEBEN	Peter:	
Víš,	kde	bydlí	zvířata?
Jak chytré jsou kozy? Kdo žije v sudu s deš-
ťovou vodou? Proč mají srnčata na zádech 

puntíky? Pro všechny zvědavce od 6 let, kteří 
chtějí poznat život na loukách a v lesích. Ne-
chte si předčítat, nebo čtěte sami.

SÍS	Petr:	Nicky	&	Věra	
Příběh Nicholase Wintona a jeho dětí. 
Opravdoví hrdinové bývají často nenápadní 
a skromní. Krásně převyprávěný skutečný 
příběh o holocaustu, který by neměl být za-
pomenut.

KNIHY	PRO	DOSPĚLÉ
ZAMARI	Michaela:	Rozhodnutí
Společný nepřítel spojil jejich cesty, ale co 
když je jediný, kdo je může navždy rozdělit? 
Román, ve kterém nechybí vášeň, dobrodruž-
ství, erotika a láska.

ENGLANDOVÁ	Caroline:	Mezi	námi	lháři
Thriller o životě čtveřice přátel a jejich rodin, 
kteří žijí své životy v trysku moderní doby. Ka-
ždý má však také své tajemství. Hra na pravdu 
začíná a pravda bude bolestivá. 

PONTE	Caréne:	Světlo	bylo	dokonalé
Meg se po smrti své matky pouští do vyklízení 
domu po rodičích. Objeví nečekaně sérii šo-
kujících fotografií, které jí obrátí život vzhůru 
nohama. Pokud máte nějaké neuskutečněné 
sny, buďte ve střehu! Tato kniha by vás mohla 
přimět k naplnění. 

DOLEŽALOVÁ	Alena:	Cukroví
Vše podle vyzkoušených receptů. Přejeme 
vám, ať se cukroví povede.
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Tipy na vánoční dárek

Vánoce se nezadržitelně blíží, a proto nabízíme inspiraci na drobnosti, kterými byste mohli někoho 
obdarovat. V informačním centru můžete zakoupit vánoční svícen nebo betlém s motivem kostela 
sv. Víta. V nabídce máme několik druhů hrnečků, skleniček, propisek, tužek, dále ručníky nebo 
deštníky, knihy pro děti i dospělé, nevšední diáře. Zakoupit u nás můžete zimní a vánoční pohledni-
ce Dobřan a limitovanou edici vánočních poštovních známek. Potěšit své blízké můžete i nákupem 
vstupenek nebo dárkových poukázek do kina Káčko nebo vstupenek na divadelní představení či 
koncerty z nabídky vstupenkových portálů Ticketportal, Ticketstream a Plzeňská vstupenka. 

Eva Špísová, MKS Dobřany

Přednáška pana Bernáška

Dne 14. 11. se v DPPS Harmonie uskutečnila přednáška milého klienta pečovatelské služby – 
pana PhDr. Vladimíra Bernáška. 

Pan Bernášek přijal naši výzvu a chopil se slova s grácií a bez mrknutí oka. Bavil všechny po-
sluchače svým vyprávěním. Vzpomínal na své profesní začátky v rozhlase, s vtipem sobě vlastním 
rozvibroval naše bránice při vzpomínání na nezapomenutelné zážitky se známými osobnostmi 
a kouzelné faux pas momenty. Účast byla hojná, byli přítomni nejen obyvatelé DPPS, na přednáš-
ku dorazili i posluchači, kteří žijí jinde v Dobřanech.

Setkání bylo velmi příjemné a neslo se ve veselém duchu. 
Ještě jednou děkujeme panu Bernáškovi za to, že naše pozvání přijal a rozveselil všechny pří-

tomné posluchače.
Mgr. Ivana Kvíderová

Ve výtvarné soutěži Juniorfestu se umístily 
i děti z Dobřan. Z výtvarné dílničky při MKS 
to byly Valentýna Spurná, Natálie Heitzerová 
a Tereza Vesecká, ze třídy 3. B Julie Takáčová 
a ze ZUŠ to byla Marie Kohoutová. Děti ztvár-
ňovaly téma Kaštánek ve filmu různými tech-
nikami v několika kategoriích.

Mgr. Gabriela Klinkovská
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Školství, spolky a neziskové organizace

Školní exkurze do firmy Comtes FHT, a. s.

Žáci 9. A se 23. listopadu zúčastnili vzdělávací akce pořádané společností Comtes FHT, a. s., která se zabývá vývojem a zpracováním kovových ma-
teriálů. S tématem se žáci nejprve seznámili na přednášce vedené panem profesorem Janem Džuganem. Poté se s popisovanými procesy a způsoby 
testování úprav materiálů zblízka setkali během exkurze napříč prostorami firmy. Prohlédli si nejen zařízení, jako jsou mikroskopy a 3D tiskárna 
na kovové materiály, ale také tvářecí stroje a pozorovali i ukázku kalení. Tímto panu Džuganovi a firmě Comtes FHT děkujeme za pozvání a těšíme 
se na další spolupráci.

Aktivita proběhla v rámci udržitelnosti podpořeného projektu Modernizace výuky přírodních věd ZŠ Dobřany dle 10. výzvy MAS Radbuza – IROP 
– Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (III.).

Mgr. Ingrid Vácová, ZŠ Dobřany

Rukodělný kurz na dobřanské faře

Čtyři listopadové dny se všechny páté třídy vystřídaly na dobřanské faře. Absolvovaly rukodělný kurz, který se skládal ze dvou částí – práce na 
zahradě a vyrábění v dílně. Žáci si užili pobyt na čerstvém vzduchu, sbírali jablka, hrabali listí, pleli a kypřili půdu, v praxi si připomněli bezpečné 
zacházení se zahradním náčiním. Měli možnost si odnést domů i ochutnávku místí úrody. 

V dílně si za asistence dospělých děti vyzkoušely měření, řezání, barvení a kompletní montáž celého výrobku. Postupně pod rukama každému 
vznikla originální dřevěná bedýnka, z které měli všichni upřímnou radost. V závěrečné části kurzu připravil Miloš dětem jako bonus celé zážitkové 
akce soutěž v poznávání truhlářského nářadí. Ve skupinách žáci přiřazovali názvy, např. kocour, macek, strouhací dědek, knecht, svlakovka, pokos-
nice, děropáč aj. I paní učitelky byly mnohdy překvapené rozmanitostí a názvy truhlářských pomůcek. 

Vše vyvrcholilo slavnostním vyhlášením výsledků soutěže a na závěr byla opravdu sladká tečka. Vítězná 5. D dostala od Miloše vlastnoručně vy-
robený dort „macek“. Dětem tak chutnal, že ho paní učitelka nestíhala krájet. Za chvilku z něj nezbyla ani hoblinka čokolády. 

Velké díky patří dobřanské faře, jmenovitě – Milošovi, Petrovi, Lence, Peterovi a Ludce za organizaci a laskavý přístup. Pro všechny zúčastněné to 
byl jedinečný zážitek. Těšíme se na jarní pokračování.   

Hana Němcová, učitelka ZŠ Dobřany
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Tříkrálová sbírka 2023
Přihláška skupinky koledníků

Letos podvacáté dru-
hé organizuje dobřanská 
Římskokatolická farnost 
ve spolupráci s Městem 
Dobřany a Základní ško-
lou v Dobřanech Tříkrá-

lovou sbírku. Také v letošním roce chceme 
pomoci mladým i dospělým klientům s dia-
gnostikovaným autismem a mentálním po-
stižením z merklínského domova Radost 
a stacionáře Radovánek Diakonie ČCE a seni-
orům s diagnostikovanou poruchou paměti 
(Alzheimerovou chorobou, demencí) v Do-
mově sv. Aloise Městské charity Plzeň. Hledá-
me	proto	trojice	zájemců,	kteří	mají	chuť	
si	 připravit	 královský	 kostým	 a	 vyrazit	
v	 sobotu	 7.	 1.	 2023	 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 doručit co	nejdříve	ře-
diteli ZŠ v Dobřanech (nejpozději do 16. 12. 
2022), následně dostanete další podrobnosti 
a vyberete si místo koledování. Jakékoliv do-
tazy ke konání sbírky Vám rád zodpoví J. Šedi-
vý, tel. 602 658 066, jpfs@email.cz.

Děkujeme Vám.

Nabitý podzim ve školní jídelně

Během měsíce října se nám po zářijovém roz-
jezdu nahromadilo hned několik akcí.

Dne 20. října proběhlo ve spolupráci s Budu-
línkem již tradiční Dýňobraní. Mimo dlabání dýní 
byla možnost ochutnat i pomazánky připravova-
né na svačinky dětským strávníkům a jiné dob-
roty z naší kuchyně. Rodiče i děti měli možnost 
podívat se do vývařovny a projít si všechny varné 
technologie. Bylo to moc příjemné sobotní do-
poledne. Děkuji děvčatům z Budulínka za spolu-
práci a dětem i rodičům za příjemnou atmosféru. 
Můžeme se těšit na další podobnou akci na jaře.

Dalším počinem byl pohádkový týden, ve kte-
rém jsme vařily jídla podle dětských pohádek. 
Děti měly na jídelníčku pokrmy jako „Popelčino 
trápení, těstoviny Pepka námořníka, rizoto Dal-
matin“. Kdo zná pohádky a má fantazii, dokázal 
si vyvodit, co se za názvy skrývá, kdo ne, ten se 
prostě nechal překvapit.

V listopadu proběhl v jídelně seminář vedou-
cích a zaměstnanců školních jídelen z Klatovska, 
Horažďovicka a Plzně-jihu. Seminář je v rámci 
projektu MAP rozvoje vzdělávání II SO ORP Kla-
tovy a jedná se o takzvané „sdílení dobré praxe“. 
Věřím, že byl pro všechny zúčastněné přínosem. 
Dobřanská jídelna se prostě má čím pochlubit.

Dne 9. listopadu jsme na objednávku připravili 
rautové občerstvení pro výroční koncert dobřan-
ského uskupení P.U.D.U. Koncert se moc vydařil a jsem ráda, že dobroty ze školní jídelny byly pod-
le hostů dokonalou tečkou za povedeným večerem. Dovoluji si citovat slovy paní sbormistryně: 
„Úplně nám všem lezly oči z důlků a dělaly se boule za ušima.“

Děkuji všem, kteří se podílejí na chodu školní jídelny, především skvělým kuchařkám za ochotu 
udělat občas něco navíc. 

Přeji všem strávníkům pohodové Vánoce a slibuji, že i v novém roce se budeme snažit, aby 
našim strávníkům lezly oči z důlků a dělaly se boule za ušima.

Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

Oznámení pacientům 
diabetologické ordinace

Ordinace má nového majitele 
(MUDr. Renáta Arias), 

ale pro pacienty to nepředstavuje 
prakticky žádnou změnu. 

Ordinačním dnem je středa v čase 
7:00–15:00	hod., ošetřujícím lékařem 

zůstává MUDr. Jana Prošková. 
Výhledově plánujeme rozšíření 

ordinačních hodin, o kterém budeme 
pacienty informovat.
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Křest klavíru
V rámci oslav 75. výročí založení hudební 

školy v Dobřanech se konal 14. 10. 2022 křest 
nového klavírního křídla spojený s koncertem.

V úvodu ředitel školy pan J. Vozár za pří-
tomnosti starosty města pana M. Sobotky a 
jednatele firmy C. Bechstein Europe Hradec 
Králové pana D. Kopeckého symbolicky po-
křtili koncertní nástroj (respektive jeho mi-
niaturu). Pak se již rozezněl samotný nástroj, 
klavír značky W. Hoffmann P - 206.

V první části koncertu měli možnost vy-
zkoušet nový nástroj vítězové 1. a 2. ročníku 
mezinárodní soutěže „Bachovská cesta“ - Ma-
gdaléna Kovářová, Nora Lubbadová, Lukáš 

Komín a Matyáš Meinczinger. Každé jedno 
vystoupení těchto mladých umělců, účastní-
ků mnoha mezinárodních soutěží, bylo mi-
mořádným hudebním zážitkem. Doufejme, 
že budeme mít možnost je v naší škole opět 
přivítat. Mnohé z nich jistě čeká umělecká ka-
riéra klavírního virtuosa.

Ve druhé části koncertu se představil srb-
ský koncertní klavírista Vladimír Miloševič, 
absolvent a nyní profesor Hudební fakulty v 
Bělehradě. Miloševič si pro svůj recitál zvolil 
skladby francouzského skladatele M. Ravela, 
jistě ne náhodou, neboť právě hudba impresi-
onismu, charakteristická barevností ve zvuku 

i výrazu, byla skvělou příležitostí k předvede-
ní zvukových kvalit nástroje.

Potěšující byla návštěvnost koncertu, vá-
žíme si toho, zejména pak dětského publika, 
žáků naší školy. Poděkování patří též městu 
Dobřany a firmě C. Bechstein Europe Hradec 
Králové za finanční podporu při nákupu nové-
ho koncertního křídla a také nadačnímu fon-
du Bachova akademie Dobřany za podporu 
při organizaci koncertu.

Přejeme našemu „malému koťátku“ (jak 
klavír přezdíváme) mnoho šikovných inter-
pretů, hezké zacházení a dlouhý věk. 

Jiřina Faltýnová, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Zleva nahoře: p. ř. J. Vozár, L. Komín, V. Miloševič, D. Kopecký, M. Meinczinger
Zleva dole:  N. Lubbadová, M. Kovářová

Starosta města pan M. Sobotka, ředitel školy pan J. Vozár, zástupce firmy 
Bechstein Europe pan D. Kopecký

Úspěchy akordeonové třídy
Ve dnech 27. – 30. 10. 2022 se konal soutěžní hudební 

festival „Mezinárodní akordeonové dny v Praze“. Součástí 
festivalu byla mezinárodní akordeonová soutěž, letos již 
8. ročník, které se zúčastnili žáci z akordeonové třídy p. uč. 
Petra Vacka – Daniela	Holá a Martin	Chodl. Daniela zís-
kala	ve	4.	kategorii	první	místo (z 8 soutěžících), Martin 
ve	3.	kategorii	obsadil	5.	místo (ze 13 soutěžících). Díky 
svému umístění získali oba naši žáci zlaté pásmo a obstáli 
tak v silné konkurenci hráčů z Polska, Chorvatska, Srbska, 
Slovenska a Česka. Soutěž byla organizována agenturou 
„CTA PRAHA“ ve spolupráci se Společností českých akordeo-
nistů a Pražskou konzervatoří – akordeonovým oddělením.

Úspěch nepřichází sám… Je výsledkem dlouhodobé peč-
livé domácí přípravy ze strany žáků, zkušeného pedago-
gického vedení a ochoty pedagoga věnovat se žákovi nad 
rámec svých pracovních povinností. Neméně důležitá je 
podpora a spolupráce rodičů. Klíčová je i úloha školy, kte-
rá poskytuje vzdělání všem a podporuje talentované žáky, 
z nichž se v budoucnu formují profesionální umělci a pe-
dagogové.

Jiřina Faltýnová, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Koncerty a akce ZUŠ J. S. Bacha 
 2. 12. | 18.00 | koncertní sál ZUŠ 
 Mezinárodní koncert akordeon a citera

 4. 12. | 16.00 | kaple Vstiš 
	 Adventní	koncert	–	Vozembach

 4. 12. | 18.00 | kulturní dům Šlovice 
	 Adventní	koncert	–	Vozembach

 9. 12. | 18.00 | koncertní sál ZUŠ 
	 Třídní	přehrávka	paní	učitelky	E.	Šustrové

 10. 12. | 17.00 | kostel sv. Prokopa Štěnovice      
 Mikulášský koncert

 11. 12. | 17.00 | kulturní dům Vstiš 
	 Vánoční	koncert

 13. 12. | 17.00 | koncertní sál ZUŠ
	 Třídní	přehrávka	paní	učitelky	L.	Telešnukové

 14. 12. | 18.00 | koncertní sál ZUŠ 
	 Vánoční	besídka	paní	učitelky	E.	Jedličky	Gogové

 15. 12. | 18.00 | Káčko Dobřany
	 Vánoční	vystoupení	tanečního	
	 a	literárně	dramatického	oboru	ZUŠ

 16. 12. | 17.00 | koncertní sál ZUŠ
	 Třídní	přehrávka	paní	učitelky	M.	Vackové

 16. 12. | 18.00 | taneční sál ZUŠ 
	 Třídní	přehrávka	paní	učitelky	D.	Chodlové

 19. 12. | 16.00 | koncertní sál ZUŠ 
	 Třídní	přehrávka	paní	učitelky	B.	Reinové	Živné

 20. 12. | 17.00 | koncertní sál ZUŠ   
	 Vánoční	koncert	I

 21. 12. | 18.00 | kostel sv. Mikuláše Dobřany 
	 Vánoční	koncert		II

 22. 12. | 18.00 | koncertní sál ZUŠ 
	 Vánoční	koncert	Vozembachu

 24. 12. | 11.00 | dvůr ZUŠ     
	 Živý	Betlém
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V krásných prostorách sálu B. Martinů v Praze 
na Malé Straně vystoupili 9. 11. 2022 naši žáci 
Agátka Vozáková a Jakub Reiser na koncer-
tě vítězů v rámci XX. ročníku Písňové soutěže 
B. Martinů. Gratulujeme!

  Základní umělecká škola 
     J. S. Bacha Dobřany 

Vás zve na 10. ročník představení 

  Živý Betlém      /divadelní hra s koledami/ 
 
24. prosince 2022 od 11 hodin 

na dvoře ZUŠ 
 

Betlémské světlo přinesou naši skauti.

Neseďte doma a pojďte s námi do Betléma. Najdete tam nejen svatou rodinu, tři krále, pasáčky a 
anděly, ale také něco na zahřátí pro děti i dospělé a něco malého k snědku. Po hubených covidových 
letech opět naplno tak, jak jsme byli zvyklí. Marie s Josefem se už vydali na dalekou cestu a také letos 
míří z Nazaretu do Dobřan. Přijďte s námi oslavit první dekádu našich vystoupení! 

Z vystoupení našich žáků na rozsvěcení vánočního stromu ve Štěnovicích, kde má naše zuška svoji 
pobočku.

Patnáctý rockový bál je minulostí
V sobotu 19. 11. 2022 proběhl 15. ročník Rockového bálu pořádaného spolkem Aktivní Dobřa-

ny. Stejně jako loni jsme bál přesunuli do kulturního domu ve Vstiši. To nám ale vůbec nevadilo, 
nejen v Dobřanech je dobře:-). Vstupenky v předprodeji zmizely rychlostí blesku, za což moc 
děkujeme. Po loňské nedobrovolné pauze nám opět hrála dobřanská kapela Ponorka Band. Na 
bále se nejen tančilo, ale také soutěžilo. Už tradičně jsme hledali nejrychlejšího jedlíka pivní po-
lévky. Bylo velkým překvapením, že se do soutěže přihlásily pouze ženy. O půlnoci členové spolku 
pobavili půlnočním překvapením na motivy oblíbeného filmového muzikálu Starci na chmelu. 
Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly, cateringu i zúčastněným 
za krásnou atmosféru a těšíme se příští rok opět na shledanou. 

Lucie Stříhavková, předsedkyně spolku Aktivní Dobřany
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Dětský dýňový 
devítiboj dopadl 
dobře :-)

Dne 14. 11. 2022 dobřanské děti i dospělí 
dokončili devět disciplín dýňového devítibo-
je: dýně domotávali na dřívka, dováželi dýně 
do depa, dolovali dýně a tak dále. dostatečně 
daleko dýně dolétly v disciplíně deváté. dýně 
zkrátka zaplnily celou naši zahradu!

Děti si užily dýňové hrátky, které si pro ně 
připravily paní učitelky z MŠ Loudů. Účastní-
ky zahřála výborná dýňová polévka ze školní 
jídelny, čaj a sladké moučníky z domácích ku-
chyní paní učitelek. I naše paní kuchařka Luc-
ka zaslouží velký dík za pomoc s přípravami. 
Všichni jsme si užili velmi příjemné odpoled-
ne a do svých domovů jsme se vydali s plnými 
bříšky a s hlavami plnými zážitků.

Děkujeme dárcům za drobné dary, dosta-
tečně dekorovaly dýňový dýchánek. Výzdoba 
nás pak každý den při příchodu vítala v naší 
mateřské škole.

Za kolektiv MŠ Loudů 
Veronika Kaňáková a Lenka Soukupová

Dobrou noc, Broučku!

Podzim je tu v plné síle a příroda se pomalu připravuje na zimu. A tak se i třídní maskot 
Brouček ze stejnojmenné třídy z MŠ Loudů uložil k zimnímu spánku. Než šel spát, připravil si na 
zahradě školky pro děti z této třídy několik úkolů.

Aby jim přiblížil svůj svět, vymyslel pro ně dobrodružnou cestu mezi pavučinkami, ve které 
musely dávat pozor, aby se do pavučiny nechytily. Děti si mohly vyzkoušet i let „s křidélky“ přes 
překážkovou dráhu. Dále děti trénovaly své dovednosti ve skládání puzzle, poznávání předmětů 
po hmatu, navlékání korálků podle vzoru (pro Broučkovu kamarádku Berušku) apod. Jedním 
z nejnáročnějších úkolů bylo stlaní postýlky pro Broučka, protože jak se říká: „Jak si kdo ustele, 
tak si lehne.“ A naším přáním je, aby se našemu Broučkovi spalo co nejlépe.

Na dobrou noc posvítily Broučkovi děti se svými rodiči vlastnoručně vyrobenou lucerničkou. 
Příjemnou atmosféru doplnil společný zpěv ukolébavky. Doufáme, že Broučkovi se budou zdát 
jen samé hezké sny, a protože je zachumlaný v huňaté postýlce, bude mu teploučko a na jaře 
k nám zase přiletí.

Na akci nechybělo ani něco dobrého do bříška. Děti z Broučků pomohly s přípravou štrúdlu 
a spoustu dalšího občerstvení nachystali i rodiče, kterým tímto ještě jednou moc děkujeme.

Věříme, že se společné odpoledne všem líbilo tak jako nám, a budeme se těšit na setkání při 
další podobné příležitosti.

Lenka Soukupová a Veronika Kaňáková, paní učitelky ze třídy Broučků

Přehled akcí v pivnici Hájek–Hájková
		V sobotu 24. 12. pořádáme již 22. ročník v degustaci bramborového salátu. Velká cena Josefa Šnebergra se stala již letitou tradicí naší pivnice. 

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo přinese 200g vzorek bramborového salátu. Příjem vzorků je od 10.00 do 11.20 hod. Potom přichází na 
řadu ochutnávka vystavených vzorků a jejich hodnocení. Každá hodnotící osoba označí dle svého úsudku tři nejlepší saláty. Porota pak sečte 
odevzdané hlasy a vyhodnotí celou soutěž. V 12.20 hod. se vyhlašuje vítěz a další pořadí soutěžících. Ceny předává syn zakladatele soutěže, pan 
Michal Šneberger. Těšíme se i na váš vzorek.

		V sobotu 31. 12. se uskuteční v pivnici Hájek-Hájková silvestrovský večer. DJ Kečup má připravený bohatý program až do ranních hodin.

		Dne 1. 1. 2023 v 0.30 hod. bude odpálen před pivnicí tradiční ohňostroj. Na obě akce jste všichni srdečně zváni.

Přejeme všem svým zákazníkům, štamgastům, obyvatelům Dobřan a lidem dobré vůle krásné a pohodové vánoční svátky, veselého silvestra a hlavně 
hodně, hodně zdraví a úspěchů v roce 2023. Děkujeme za vaši návštěvu v roce 2022.

Josef a Václava Hájkovi s personálem
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Adventní věnce v Dílničce sv. Anežky

Venku se už postupně stmívá, na věži odbíjí šestnáctá hodina a na dobřanské faře se to už hemží malými i velkými tvořily, kteří se nemůžou do-
čkat, až si vyrobí vlastní adventní věnec. Účast byla opravdu hojná, sešlo se nás přes 70 nadšených vyráběčů. Největší úspěch měly klasické věnce 
se zelenými větvičkami, ale pozadu nebyly ani mini věnce omotané stuhou či krajkou, které měli v oblibě především nejmladší účastníci. Po celý čas 
nás doprovázela příjemná a pohodová atmosféra, která vyvrcholila jásavou radostí, když bylo krásné dílo u konce a hrdě neseno domů. 

Děkujeme Městu Dobřany za podporu a přejeme těm, kteří přišli, ať jim neustále zůstává radost z tvoření nových a krásných věcí a ať nám všem 
světlo adventního věnce přináší radost právě tam, kde po ní nejvíce toužíme.

Ľudka Košudová, Přátelé Koinonie

Stále se něco děje

V klubovně jsme společně strávili podzimní 
prázdniny 26. a 27. 10. 2022, kdy jsme tvořili, 
hráli si a tak.       

Tak jako skoro každý rok se Pionýr v Dobřa-
nech podílel na akci Průvod se světýlky 28. říj-
na 2022. Od nádraží odcházeli rodiče s dětmi 
po 18. hodině, bylo hezké se dívat, jak se dě-
tem líbí světýlka v lampionech. Většina z nich 
měla světlo na baterku, a tak cestou nedošlo 
k žádnému požáru. Před nimi šli členi Klubu 
vojenské historie v Dobřanech v uniformách 
i skauti a společně došli na náměstí, kde ná-
sledoval pietní akt u pomníku obětem válek 
a proslov zástupce města k 104. výročí vzniku 
Československa. 

Další akcí byla Drakiáda 5. listopadu u sta-
rého mostu, která byla odložena z října kvůli 
špatnému počasí. A snad i to mělo vliv na nižší 
účast draků oproti předcházejícímu roku, kdy 
svítilo sluníčko. Ale i tak se k nebi vzneslo sko-

ro 30 soutěžních draků. Největšího draka měl 
Matěj Štěpánek, nejvýš vyletěl drak Kryštofa 
Dudy a nejdéle na obloze vydržel drak Miriam 
Brendelové. Odměnu ale získali všichni za to, 
že se zúčastnili i přes ne zrovna příjemné po-
časí, za což patří poděkování i MKS, které po-
skytlo finanční prostředky.

A aby to nebylo jen o akcích, na schůz-
kách děláme pořád něco nového. Děvčata se 
učila háčkovat, kluci pracovali se dřevem. 
Na schůzce 3. listopadu jsme byli na radnici, 
kterou nám ukázali pan starosta M. Sobotka 
s paní místostarostkou J. Umnerovou. Pro-
vedli nás po radnici a dozvěděli jsme se plno 
nových věcí.

Zatím poslední akcí bylo Andělské tvoření 
v klubovně Pionýra 19. listopadu, kde si děti 
a nejen děvčata, ale i kluci spolu se svými ma-
minkami mohli vyrobit andělíčka, přáníčko, 
dřevěný a skleněný svícen, dekorační měsíc 
a ozdobit věnec. Spolu s maminkami a vedou-
cími, kteří pomáhali dětem, jež s sebou nikoho 
neměly, si 23 účastníků akce povídalo i o vá-
nočních zvycích, přípravě na pečení vánoční-
ho cukroví, kdo má jaké nejraději, a o tom, co 
by si přáli pod stromečkem. Naše poděkování 
patří nejen těm, co přišli, ale i MKS, které při-
spělo na nákup materiálu na vyrábění. 

Ještě nás čeká prodej výrobků na Mikuláš-
ském jarmarku. 

Výše uvedený výčet doplňujeme několika 
fotografiemi, další najdete na pionyri-dobra-
ny.rajce.idnes.cz, nebo na Facebooku Pionýr-
ská skupina Dobřany.

Libuše Nejedlá
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Ve středu 26. 10. 2022 byla v reprezentač-
ním sále Centra hasičského hnutí sídlícího 
v zámku Přibyslav předána při slavnostním 
ceremoniálu nejvyšší svazová ocenění. Za 
dlouholetou obětavou a pečlivou práci v řa-
dách dobrovolného hasičstva především na 
úseku výchovy mladých hasičů byla mezi 
oceněnými i členka dobřanského hasičského 
sboru, paní Helena Dvořáková. Po krátkém 
představení a zápisu do pamětní knihy pře-
vzala z rukou emeritního starosty Sdružení 
hasičů Čech Moravy a Slezska p. Slámečky nej-
vyšší možné vyznamenání, a to medaili a titul  
ZASLOUŽILÝ HASIČ. 

Jsme hrdi, že po mnoha letech má dobřan-
ský hasičský sbor ve svých řadách opět nosi-
tele nejvyššího možného vyznamenání. Hr-
dost je tím větší, že jde v historii sboru o první 
ženu!

Vedení sboru

40. ročník soutěže „O štít města Dobřan“

Pátého listopadu 2022 se v Dobřanech již 
po čtyřicáté konala soutěž hasičských sborů 
„O štít města Dobřan – memoriál Stanislava 
Dvořáka“. 

V minulosti soutěž hostilo nejen dobřan-
ské náměstí, ale pořádali jsme ji například 
i v ulici Sportovců před sportovní halou, kde 
jsme s pořádáním soutěže začínali. Dalším 
místem konání byl například i prostor bý-
valých kasáren. Ale přece jen tradičním mís-
tem je dobřanské náměstí. A právě tam se 
první listopadovou sobotu sešlo 5 družstev 
žen a 13 družstev mužů, aby změřily své síly v soutěži, která se má trochu přiblížit skutečnému 
požárnímu zásahu. Tradičními účastníky jsou sbory dobrovolných hasičů z blízkého, ale i vzdále-
nějšího okolí, v minulosti nás navštěvovali například přátelé z německého Gebelkofenu či z Rož-
mitálu pod Třemšínem.

Soutěž začala slavnostním nástupem, kterého se zúčastnil i starosta města p. Martin Sobotka. 
Poté už bylo možno započít se soutěžními pokusy. První na řadě jsou vždy družstva žen, která 
mají v provedení disciplíny drobné úlevy. V této kategorii obhajovaly členky našeho SDH loňské 
prvenství, ale bohužel to letos nevyšlo. Z vítězství se radovaly členky SDH Horní Lukavice, na 
naše družstvo zbylo páté místo.

V kategorii mužů soutěžilo 13 družstev, kdy nejvzdálenějším účastníkem byly zbytky SDH VŠB 
Ostrava. Do průběhu soutěže vstoupil i výjezd jednotky našeho SDH, která přímo z náměstí vy-
jížděla k železniční dopravní nehodě. Snad i tento výjezd, a s ním narušení soustředění před 
provedením soutěžního pokusu, byl důvodem, že ani našim mužům se nedařilo a skončili dva-
náctí. Prvenství v soutěži obhájilo po vynikajícím pokusu družstvo ze Sboru dobrovolných hasičů 
Dnešice.

Soutěž byla ukončena závěrečným nástupem, na kterém byly soutěžícím předány diplomy, 
ceny a upomínkové předměty. Po odjezdu posledního hasičského vozu se plocha náměstí opět 
zklidnila a my se již těšíme, že na začátku listopadu 2023 ožije „Štítem“ zas.

Za SDH města Dobřany si dovoluji poděkovat našim partnerům z řad dobřanských firem a pod-
nikatelů, bez jejichž příspěvků by se soutěž nemohla konat. Soutěž byla rovněž podpořena z Glo-
bálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany.

Za poskytnutí fotografií děkujeme p. V. Rathouskému.
Za SDH města Dobřany

Martin Toman

Významné ocenění 
pro členku dobřanského 
hasičského sboru
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Dobřanské štikovaní malých rybářů na rybníku pod Vysokou
Víte, co se stalo v  Dobřanech? Ne? Tak já 

Vám to lidičky povím. Konal se výlov na ryb-
níku pod Vysokou a před tím, než se začalo 
s  vytahováním dluže na požeráku, nás z Dob-
řanské ryby nechali zachytat na tomto štikami 
a okouny obdařeném rybníku. Počasí se vyda-
řilo na jedničku. Musím uznat, že se podařilo 
chytit nespočet okounů, štik i kaprů, až oči 
přecházely. Velká pochvala patří i cateringu, 
kde se opékání buřtů a ostatních laskomin 
povýšilo na vysokou kulinářskou úroveň. Je 
dobře, že se v dnešní složité době najdou tací, 
kteří nehledí na korunu a nechají děti z rybář-
ského kroužku si zachytat na rybníku s tro-
fejními štikami. Rovněž nám přislíbili stejně 
jako loni, že darují část vydělaných peněz 
z vánočního prodeje kaprů v Tyršově ulici na 
podporu rybářského kroužku vedeného pod 
ČSR MO Dobřany. 

Prodej kaprů se bude konat i tento rok na 
stejném místě v Tyršově ulici v Dobřanech, 
rádi Vás tam kluci zase všechny uvidí a prodají 
Vám vánoční rybu.

Za vedoucí kroužku Karel Ryšavý
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Vánoční polévka z kapra
Na 4 porce potřebujeme (kromě rybích vnitřností, masa a hlav): 1 středně velký celer, 4 středně 
velké mrkve, 2 petržele, 1 cibuli.

Celou cibuli, polovinu zeleniny a rybí hlavy bez žáber dáme vařit. Rozhodně cibulku nesmaží-
me, protože by přebila jemnou chuť polévky. Můžeme přidat několik kuliček nového koření, 
pepře a 4 bobkové listy. Ingredience nechte vařit libovolně dlouho (klidně i tři čtvrtě hodiny). 
Vývar přecedíme. Maso a vařenou zeleninu vyklopíme na mísu, zbývající zeleninu nakrájíme 
na kostičky a orestujeme na másle. Připravenou orestovanou zeleninu přidáme do čistého vý-
varu a na stejném rendlíku uděláme trochu máslové jíšky z hladké mouky, zředíme studenou 
vodou a vlijeme do základního vývaru se zeleninou. Polévka je takřka hotová. Jíšku necháme 
ještě přejít varem, do polévky přidáme vnitřnosti (mlíčí a jikry) a ještě 10 minut vaříme. Ke 
konci vaření můžeme přidat maso obrané z hlav. Na závěr jemně okořeníme muškátovým 
květem a podle chuti osolíme. Podáváme s krutony.

ČRS MO Dobřany

Rybáři
Ani koncem října a listopadu si rybáři nemohli stěžovat. Ba právě naopak. Počasí přálo a ryby 

braly. Celkem 4x se nasadilo. Poprvé se dali větší kapři na horní úsek nad Podhoru. Druhá várka 
přišla mezi Podhoru a „Budku“. To byli menší kapři okolo 38–42 cm. Opravdu pěkní kapři byli 
nasazeni na spodní úsek pod garáže a naposled se nasadilo pod mosty. Tady zpočátku brali kapři 
tak 40-47 cm, ale najednou v listopadu začaly brát ryby okolo 50–60 cm. A nachytalo se jich tam 
opravdu hodně. Tolik se jich tam snad ani nedalo! Podle mě sem sjely přes dva jezy ryby z horní-
ho úseku nebo se zvedly větší původní ryby. Využíval jsem toho, že mladí vozili ráno vnoučka do 
školy, a tak mě vždy naložili a vysadili u řeky. Nachytal jsem tak dost pěkných kaprů.

Jako poslední se lovil 19. 11. spodní rybník v Přestavlkách. Tam byli kapři tak ¾ kg, kteří se 
rovnou převezli do horního, dříve sloveného rybníka. Tam do příštího podzimu pěkně dorostou 
a bude zase pořádná násada do řeky.  

Při výlovech, jejich přípravě a údržbě rybníků velmi pomohly bubnová sekačka a vaničky na 
přenášení ryb, zakoupené z příspěvku v rámci dotačního programu města Dobřany.

Povolenky na rok 2023 se budou vydávat v těchto termínech: so	7.	1.	2023,	st	25.	1.,	st	8.	2.,	
so	25.	2.,	st	22.	3.,	st	19.	4.,	soboty	v	době	9:00–11:00,	středy	16:00–18:00	hod.

Blíží se Vánoce, a tak jsem si vzpomněl na jednu perličku. Když se v roce 2020 prodávali na 
dvoře rybárny vánoční kapři, chtěla jedna paní také kapří hlavy a vnitřnosti na polévku. Chlapi jí 
tedy dali do tašky hlavy a vnitřnosti tak, jak je z kaprů vyvrhli. Po Vánocích jim pak paní vynadala, 
že polévka byla hořká. Doma si totiž vnitřnosti neprohlédla a neodstranila z jater žluč.

První výdej povolenek je sice až 7. 1., ale jelikož letošní povolenka platí až do 10. 1. 2023, tak 
kdo by chtěl, může hned na Nový rok ráno vyrazit na ryby. Cena nejprodávanější západočeské 
územní povolenky se zvedla o 200 Kč, stejně tak i fond SHR a členská známka. Oproti loňskému 
roku je to zdražení celkem o 600 Kč.
Rybářský	bál	se	bude	konat	v	pátek	17.	2.	2023	ve	Vstiši, hrát bude opět Pošumavská muzi-

ka. Výroční	členská	schůze	se	uskuteční	v	sobotu	4.	3.	od	14:00	v	hasičárně. Do 15. 1. je pak 
třeba odevzdat vyplněné úlovkové lístky (sumáře úlovků).

Vladislav Šefl

Strašidla a zrůdy 
okupovaly 
Martinskou stěnu

Dne 5. 11. 2022 proběhl ve spolupráci 
s MKS Dobřany a za podpory MFF Juniorfest 
již devatenáctý ročník Hororového ostrova.

Start byl na starém mostě v půl šesté. Již 
s předstihem se most začal zaplňovat lidmi, co 
si chtěli užít strašení. V lese čekali čerti, klau-
ni, smrtky, jeptišky, šílení chirurgové, zombíci, 
žraví králíci a spousta dalších strašidel. Jak už 
je zvykem, zde neplníte žádné úkoly, jen se ne-
cháváte strašit a děsit.

Doufáme, že jste si všichni „Hororák“ uži-
li. Letos vás přišlo 590, což je něco naprosto 
úžasného. Děkujeme a těšíme se na dvacátý 
ročník. Jen opět prosím, neničte nám kulisy 
a chovejte se ke strašidlům slušně, děláme to 
pro vás a chceme si to všichni užít, my i vy. 

Tak příště.  

Touto cestou děkuji všem kamarádům, zná-
mým, skautům i neskautům za jejich ochotu, 
vstřícnost, elán a nadšení při pořádání této 
akce. Můžu připravit a vymyslet cokoli, ale bez 
vás by to prostě nešlo. Díky, díky, díky, mám Vás 
ráda. 

Šíša
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Podzim v oddílu Ruka Judo
Dobřanští judisté nezahálí a naplno se vrhli 

do podzimních turnajů. Skvělé výsledky jsou 
znát i díky tomu, že pilně trénují každé úterý 
a pátek. Navíc jim k běžným tréninkům přiby-
la silová příprava, které se účastní převážně 
starší závodníci. V listopadu navíc pod vede-
ním trenéra Karla Fojtíka proběhlo dvoudenní 
soustředění a seminář.

Během října proběhly v Plzni kvalifikační 
turnaje na Mistrovství České republiky v Mla-
dé Boleslavi. Z oddílu Ruka Judo se kvalifi-
kovali dva závodníci: Šimon Voller za mladší 
žáky a Daniel Šimon za starší žáky. 

V Blovicích proběhl turnaj, kterého se zú-
častnili naši šikovní závodníci: Karolína Fojtí-
ková přivezla stříbrnou medaili, Milan Čmolík 

si vybojoval bronzovou medaili a Max Kleis-
ner skončil na čtvrtém místě. Všichni naši ju-
disté zabojovali a podali velmi pěkné výkony.

Na konci října Šimon Voller reprezentoval 
klub Ruka Judo na mezinárodním turnaji Adler 
Cup ve Frankfurtu. Tohoto turnaje se zúčastnili 
žáci a dorostenci z 39 zemí a Šimon přes vel-
kou konkurenci neprošel do dalších bojů.

O prvním listopadovém víkendu se konal 
regionální turnaj v Nepomuku. Všichni star-
tující závodníci podali skvělý výkon a někteří 
přivezli medaile: 1. místo Šimon Voller, 2. mís-
to David Chmelík a 3. místo Max Kleisner. Dále 
se turnaje zúčastnili Matyáš Kobsa, Matěj 
Khas, Václav Kule a Filip Hančík, který bohu-
žel neměl ve své váhové kategorii soupeře.

Stejný víkend proběhl v Brně přebor ČR 
starších žáků v družstvech, oddíl Ruka Judo 
reprezentoval Daniel Šimon.

Nesmím zapomenout zmínit, že náš velmi 
zkušený závodník Filip Hančík se za oddíl 
Ruka Judo zúčastnil přeboru ČR v družstvech 
dorostu, který se konal v Olomouci.

V polovině listopadu proběhl turnaj juda 
v Blatné. Závodů se zúčastnili naši nejmladší 
závodníci Max Kleisner a Milan Čmolík, oba 
vybojovali 2. místo. Za dorostence závodil Fi-
lip Hančík, který získal zlatou medaili.

Do Vánoc čeká naše judisty ještě několik 
turnajů, a tak jim přejeme hlavně pevné zdra-
ví a spoustu ipponů.

Jindřiška Vollerová
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Dobřany nejen v extralize po podzimní části
Realizační tým pro extraligu 
mužů: 
V. Šlehofer st., P. Kánský, D. Malý, 
P. Kleisner a D. Kovářík st.

Mužský A tým: Opět začneme od 1. týmu 
mužů, který reprezentuje město Dobřany 
v nejvyšší republikové soutěži, a to v extralize.

Kluci se snaží. Doba na amatérský sport 
není příliš ideální. Z některých věcí prostě 
musíš slevit, i když to není zrovna v komplex-
ním sportovním procesu cílenému k zápasům 
nejlepší řešení.

Každopádně s touto dobou se v extralize 
nejspíš perou i jiné týmy, resp. naši soupeři. 
Co se týká samotných duelů v extralize, pohy-
bujeme se stále na hraně postupu do finálové 
osmičky, ale také si můžeme opět střihnout 
skupinu o holou záchranu v elitní soutěži. 
Vyhráli jsme extraligový duel prvně v histo-
rii na Kladně, doma např. porazili Pardubice, 
když už jsme prohrávali o 3 góly. Vůle, touha 
a chuť zvrátit zápas na stranu Dobřan, to vše 

byly atributy vedoucí ke skvělému obratu. Čili 
kluci umí, ne že ne. Jsou mladí a mnohdy za 
naivitu pykáme. Pokud však pojedeme v tom-
to módu dál, překonáme i životní překážky, 
pak můžeme být úspěšní. Osobně v to věřím.

Abychom se ale jen nechválili, pak jsme také 
dopadli smolně na severu Moravy u polských 
hranic v daleké Karviné. Ještě nám schází po-
slední podzimní duel v Prachaticích, ten je pro 
nás hodně důležitý. Prachatice vystupují jako 
výběr jižních Čech, my ale rozhodně nechce-
me jet na výlet. Jaro odstartujeme doma dvě-
ma zápasy za sebou, když hostíme Karvinou 
a Hradec Králové. To už ale předbíhám, stále 
máme tedy o co hrát.

Nyní nás čeká pauza, i tak se budeme udr-
žovat až do ledna v podobě tradičních mode-
lových zápasů v týdnu. Na Štědrý den chceme 
rovněž navázat na tradici a počítáme i se Sil-
vestrem.

Čtyři žákovské týmy válčí v dresu Dobřan 
v regionu, plus mladší i starší žáci hrají své 
soutěže s týmy z jihu Čech. Zde kladou naši 

trenéři důraz na rozvoj hráčských dovedností.
Přípravku vede s kolegou Petrem Úblem 

Petr Kleisner, přičemž jejich svěřenci na-
stupují i v zápasech mladších žáků. Podzim 
hodnotí bývalý hráč Dobřan a aktuálně tedy 
trenér přípravky a ml. žáků Petr Kleisner: 
„Během podzimu tým přípravky sehrál 5 tur-
najů a utkal se s tradičními soupeři, jako Pl-
zeň, Stříbro, Třemošná a Blovice. Postupně 
si na sebe kluci zvykají, jejich výkony turnaj 
od turnaje rostou a bylo to znát na posledním 
turnaji v Třemošné, kde jsme předvedli vyrov-
nané souboje i proti silným soupeřům. Nyní 
nás čeká přes zimu zápasová pauza, kterou 
vyplníme kromě tréninků v hokejbalové hale 
i tréninky na rozvoj fyzičky, síly a dynamiky ve 
sportovní hale.“

Za celý klub TJ Snack Dobřany přejeme 
všem pohodové Vánoce, nadhled, pevné zdra-
ví a úspěchy v novém roce 2023.

Více info o klubu najdeš na fb a webových 
stánkách TJ Snack Dobřany.

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Minipřípravka TJ Snack DobřanyA tým TJ Snack Dobřany

Ohlédnutí za závodní sezonou 
Poslední	měsíce	v	roce	jsou	u	nás	ve	znamení	zahájení	přípravy	na	nadcházející	sezonu	a	bilancování	té	ukončené.	A	jaká	že	ta	letošní	
byla?	Z	našeho	pohledu	velmi	úspěšná,	ale	na	druhou	stranu...	vždy	je	co	zlepšovat!	V	průběhu	celého	roku	jsme	vás	prostřednictvím	
Dobřanských	listů	a	naší	facebookové	stránky	Fire	sport	team	Dobřany	informovali,	přesto	si	právě	v	prosinci	dovolujeme	krátké	shrnutí.

V naší tréninkové skupině se připravuje 
téměř 30 závodníků z dorosteneckých a do-
spělých kategorií z celého okresu Plzeň-jih. 
O tréninkové plány se starají 4 trenéři, zázemí 
a podporu týmu obstarávají někteří rodiče, 
zejména jako asistenti trenérů a závodníků, 
řidiči či administrativní podpora.

K týmovým úspěchům patří 6. místo týmu 
mužů SDH Dobřany na Mistrovství ČR v požár-
ním sportu v Pardubicích, 2. místo dorostenek 
SDH Dobřany v krajském kole požárního spor-

tu v Plzni i 2. místo na MČR v požárním sportu 
v kategorii profesionálních hasičů v Pardubi-
cích, jehož součástí bylo několik našich svě-
řenců. Dva naši závodníci jsou vicemistři ve 
výstupu na cvičnou věž. V prvních desítkách 
příslušných kategorií celkového pořadí Čes-
kého poháru v běhu na 100 m s překážkami 
máme 5 závodníků a závodnic a v celkovém po-
řadí Jihočeského poháru dokonce 9. Tři závod-
níci a jeden trenér se s reprezentačními týmy 
ČR zúčastnili Mezinárodní hasičské olympiády 

ve slovinském Celje, odkud přivezli cenné kovy. 
Naši svěřenci se od března do září zúčastnili 
více než 20 závodů po celé republice...  

To vše by nešlo bez podpory města Dob-
řany, SDH Dobřany, SDH Letkov, SDH Želča-
ny, SDH Nepomuk, SDH Hradec u Stoda, SDH 
Holýšov, SDH Dolní Lukavice, SDH Vrčeň, SDH 
Šlovice, SH ČMS – okresního sdružení Plzeň-
-jih, firma Pebal a řada dalších. Všem moc dě-
kujeme a velmi si podpory vážíme.

Trenérský tým Fire sport team Dobřany
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Skoro letní teploty na konci října spolu s dokončenou náplavkou v Bretnerových sadech nás inspirovaly k symbolickému "pokřtění" říčního mola 
a jeho uvedení do provozu, a to pravděpodobně prvním plavidlem, které od mola odrazilo. V pátek 28. října 2022 se možná jednalo i o prvního 
paddleboardistu na řece Radbuze v Dobřanech, a pokud to nebyl první paddleboardista v historii povodí Dobřan, tak asi určitě to byl první nej-
mladší paddlebordista, a to devítiletý dobřanský rodák Samík Bartoníček, který není jen aktivním jachtařem, ale i hokejbalistou dobřanských Šneků 
a akrodeonistou v ZUŠ J. S. Bacha. A pokud jsme nebyli první, tak nevadí, bylo to super, neboť toto místo skýtá báječný potenciál pro podobné bu-
doucí volnočasové aktivity.                            Tomáš Bartoníček

Rok 2022 v Mx Parku

Rok 2022 byl docela náročný a plný aktivit pro naše motokrosaře na Šlovickém vrchu. Od počátku roku bylo možno vidět změny a přípravy na zá-
vodní sezonu v Mx Parku, ale i trénování a závodění Dobřanské Mx Kids Academy, největší motokrosové školy svého druhu v ČR. Přípravy probíhaly 
hlavně na trati, kde byla vybudována spousta bezpečnostních prvků, splňujících mezinárodní normy, k tomuto se zvelebilo zázemí a dá se říci, že se 
z našeho Mx Parku stalo velice pěkné a celorepublikově uznávané sportoviště, které v letošním roce navštívili přední světoví jezdci jak motokrosu, 
tak např. národní team USA čtyřkolek a všichni s velice pozitivním ohlasem. Letošní  seriál závodů Crosscountry o pohár města Dobřany, MMČR 
enduro-sprint, závody motokrosu Tomanon CUP, tréninky, ale i charitativní a předváděcí akce s řadou osobností a TV štáby navštívila spousta dob-
řanských obyvatel a prožili společně s námi mnoho sportovních zážitků, za což všem moc děkujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí do roku 2023 
a spoustu dalších společných sportovních  chvilek v Mx Parku.

Jan Kadečka, Lukáš Kadečka, Emil Končel
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Sport / Klub českých turistů

Turisté vás zvou
2. 12. /pá/ 
DOMAŽLICKÉ	RYBNÍKY
Odjedeme vlakem z Dobřan 
v 6:20 do Plzně hl. n. /6:39/, 

z Plzně v 6:53 do Domažlic - města /8:16/. 
Půjdeme výše uvedenou trasou. Zpět vlakem 
v 14:01 do Plzně /14:47/ a v 14:15 přes Kla-
tovy do Dobřan.  Délka pochodu 9 km. Vedou-
cí Jiří Nový.

6.	12.	/út/	
PLZEŇ	–	ROZHLEDNA	CHLUM	–	CHRÁST
Odjedeme z Dobřan  vlakem v 7:18 do Plzně 
– Doubravky /7:44/. Zde se sejdeme na žel. 
st. s turisty z Plzně. Půjdeme na rozhlednu 
Chlum po červené TZ a dále po červené TZ 
do Chrástu. Zde občerstvení. Odjezd busem 
v 12:33 nebo 13:34 do Plzně a dále do Dobřan. 
Délka trasy 11 km. Vedoucí Dana Machová.

9.	12.	/pá/	
DOBŘANY	–	NOVÁ		VES	–	SULKOV
Odjedeme vlakem v 7:40 z Plzně do Dobřan. 
Sejdeme se u kruháku v 8:30. Půjdeme přes 

Martiňák kolem Novoveských rybníků na 
Sulkov. Zpět busem v 13:39 na Bory /13:52/. 
Z Bor v 14:15 busem do Dobřan. Délka trasy 
10 km. Vedoucí Jiří Nový. 

13.	12.	/út/	
NOVÁ	HOSPODA	–	ČEMÍNY	–	KŮŠTÍ	
Odjedeme z Dobřan v 7:18 do Plzně HN /7:39/ 
a odtud busem term. HN směrem Karlovy Vary 
v 8:05 do zast. Nevřeň – Nová Hospoda /8:31/. 
Jdeme: Nová Hospoda – Čemíny – po červené TZ 
do Kůští. Odjezd busem v 13:00/14:10/14:59 
do Plzně CAN a dále do Dobřan. Délka trasy 
10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák. 
Pozn. Autobusové spoje nelze upřesnit. (Nový 
jízdní řád od 11. 12. 2022 – pochody plánovány 
v listopadu)

16.	12.	/pá/	
LOBZY	–	BOŽKOV	(ostrov)	–	ST.	PLZENEC
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně - 
Doudlevec /7:33/. Přesedneme na MHD č. 30 
u Tyrš. mostu a odjedeme do Lobez. Půjde-
me po cyklostezce kolem řeky do St. Plzence. 

Zpět vlakem v 13:36 do Plzně /13:47/ a odtud 
v 14:20 do Dobřan. Délka trasy 12 km. Vedou-
cí Jiří Nový. 
Pozn. Autobusové spoje nelze upřesnit. (Nový 
jízdní řád od 11. 12. 2022 – pochody plánovány 
v listopadu)

20.	12.	/út/	
ZŘÍCENINA		HRADU	BUBEN	–	ROZLOUČENÍ	
S	MADONOU
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:20 do Plzně 
HN /6:39/. Z Plzně HN v 7:07 do Plešnice 
/7:19/. Jdeme po modré TZ na hrad Buben, 
odtud po zelené TZ směrem Bdeněves, Kozo-
lupy. Zpět vlakem v 12:59/14:10/14:59. Bu-
sem v 13:09 do Plzně a dále do Dobřan. Délka 
trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

30.	12.	/pá/	
KONEC	TURISTICKÉHO	ROKU	2022
Odjedeme vlakem v 7:40 do Dobřan. Sejdeme 
se u kruháku v 8:30. Půjdeme k Nové Vsi, pro-
jdeme lesními cestami a vrátíme se zpět do 
Dobřan. Délka trasy 10 km. Vedoucí Jiří Nový. 

Pozvánka
Vážení přátelé kuželkářského sportu, dovoluji si vás tímto 

pozvat na 40. ročník 

VÁNOČNÍHO	TURNAJE	
PRO	NEREGISTROVANÉ	HRÁČE 

Turnaj se bude konat 17.	prosince	2022	od	9.00	hodin 

na	kuželně	u	bývalého	Lidového	domu. 

Na vaši účast se těší pořadatelé.
Otto Sloup, předseda kuželkářského oddílu

Příspěvky do DL musí být zasílány na e-mail 
listy@dobrany.cz do 20.	dne v měsíci. 

Texty jsou přijímány v maximálním rozsahu 
cca 2	500	znaků (vč. mezer), nerozhodne-li redakce 

v individuálních případech jinak. 

Plné znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník inzerce 
a návod na kontrolu publikovaných textů najdete na 

www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/
dobranske-listy/
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Co osud vzal, to nevrátí, i když nám srdce krvácí. 

V našich vzpomínkách, však žiješ dál….

Dne 4. 12. 2022 uplyne smutných 15 let, 
co nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček, 

pan Jaroslav	Štěpař.

S láskou vzpomíná manželka Jarmila, 
děti Milan a Dáša s rodinami.

Vzpomínka

Dne 31. 12. 2022 uplyne 1 rok, 
kdy nás navždy opustila

paní Hana	Videmanová z Chlumčan.

S láskou děkuje manžel František, 
dcera Hana s rodinou a sestry 

Maruš, Jaruš a Liduš s rodinami.
Nikdy nezapomeneme.

Vzpomínka

Dne 27. 12. 2022 uplyne 6 let,
co nás opustila

paní Květa	Pešková.

Vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka

Po mysliveckých stezkách nebeských
kráčí od 6. 8. 2022 

pan Jiří	Pešek.

Dne 20. 12. 2022 by se dožil 75 let.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka

Společenská rubrika

Dne 1. 12. 2022 oslavila své 80. narozeniny 
naše maminka, babička 

a prababička, dobřanská rodačka 

paní Drahomíra	Černá.

Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví. 
Rodina

Blahopřání

Dne 4. října 2022 uplynuly 2 roky, 
co nás opustil

pan Pavel Jánský.

Chtěla bych vzpomenout, že 23. 12. 2022 
by mu bylo 80 let.

Prosím, kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Albína Pošarová

Vzpomínka
Život je prázdný bez Tebe, slzy se lesknou v očích,

jen milé vzpomínky na tebe zůstanou v našich srdcích.

Dne 7. 12. 2022 tomu bude 14 let, 
co nás opustil 

pan František	Vintr ze Šlovic.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, synové a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Dne 30. 12. uplyne 12 let, 
co nás opustil 

pan Václav Klesnil.

Prožili jsme spolu 14 krásných let. 
Nikdy nezapomenu.

Dobřanští, vzpomeňte si s námi. 
Slávka s celou rodinou a Tvými Budějičáky.

Vzpomínka

LES JE MŮJ CHRÁM

17. listopadu 2022 oslavil 91 let 

pan Josef Pánek.

Hodně zdraví a síly do dalších let přeje 
celá rodina a známí lesáci a myslivci.

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

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

POŘÁDÁME AKTIVITY PRO SENIORY
                                                                                                                                          

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

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

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME ZDARMA

PSYCHOLOGICKÉ - PORADÍME VÁM, JAK ...

SOCIÁLNÍ - PORADÍME VÁM ...
 

 

KONTAKTY: 

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

Na problémy 
nejste sami

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

středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45
tel.:	777	944	563,	e-mail:	poradna@opplzen.cz

www.opplzen.cz

Občanská	poradna	Plzeň	poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří 
se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností 
vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na 
činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní 
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů 
ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Naše	služby	jsou	bezplatné,	nezávislé,	nestranné	a	diskrétní.	
Poradenství	poskytujeme	zejména	v	těchto	oblastech:
 bydlení  finanční problematika  rodina a mezilidské vztahy 
 sociální a zdravotní pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy 

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele 
 pracovně–právní vztahy

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

OPRAVNA	OBUVI	A	VÝROBA	KLÍČŮ
PROSINEC	2022

pá 2. 12. 14–17 po 12. 12. 14–17
čt	8.	12. 14–17 pá	16.	12. 14–17

19.	12.	–	12.	2.	ZAVŘENO

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

Od dobřanského verpánku přeji příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

 Zbyněk Albl, švec

PRODEJ	
VÁNOČNÍCH	STROMKŮ 

na tradičním místě v Dobřanech, Pobřežní 1027, vedle automyčky 

NABÍDKA:
• smrk	pichlavý
• smrk ztepilý

• jedle kavkazská 
• borovice lesní 

•	denně	od	8.00	do	20.00	hodin	• balení a frézování zdarma 
velký	výběr	•	průběžně	jsou	doplňovány	čerstvé	stromky
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RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.

listopad 2022|

Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné době 
hledáme kolegy / kolegyně na volné pozice:
 
	Obsluha	CNC	obráběcích	strojů
	Seřizovač	CNC	obráběcích	strojů
	Skladník
	Účetní

Našim	zaměstnancům	nabízíme: 
 5 týdnů dovolené
 volno na 1. školní den pro rodiče prvňáčků
 příspěvek na důchodové pojištění 1 000 Kč / měsíc
 příspěvek na stravné 82 Kč / den do mzdy
 příspěvek na dopravu 3 Kč / km
 půlroční odměny a poukázky Flexipass
 zázemí silné zahraniční společnosti
 rodinnou atmosféru a individuální přístup
 příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu

Kontakt:  
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 511 Mob.: 608 841 036
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HLEDÁ ŘIDIČE 
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče 

Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 

Nástup možný ihned 

Kontakt: +420 606 726 842 

    

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA 
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO 

  
Ranní směny 
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 
Nástup možný ihned 
Kontakt: + 420 606 726 842 

Řádková inzerce

		ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 

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

		Provádím zednické a malířské práce, obklady, dlažby a další 

práce dle domluvy. Více na tel. č. 721 757 399

		ÚČETNICTVÍ: vedení účetnictví – fyzické osoby i právnické 

organizace včetně mezd. Tel.: 606 609 720

Podklady pro inzerci
INDD, AI, EPS, PDF - písma musí být převedená na křivky

Obrázky: TIFF, JPG, BMP - rozlišení 300 dpi (obrázky musí být dodány zvlášť - nevložené do textu)
Texty: DOC, DOCX, ODT, TXT

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

	nabídka pracovních míst    20 % z ceny inzerce

	souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Slevy se nesčítají, vždy je využita ta vyšší. 

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

Řádková nekomerční inzerce max. 92 znaků zdarma
vyměním, daruji, hledá se, koupím...

Řádková komerční inzerce max. 92 znaků  50 Kč
prodej, služby...

Společenská rubrika zdarma

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

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

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

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

 bioleccoBioLecco

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

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

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

BEZLEPKOVÉ, VEGAN A DIA POTRAVINY
BEZOBALOVÝ PRODEJ POTRAVIN I DROGERIE

KOSMETIKA, PŘÍRODNÍ MÝDLA, SÓJOVÉ SVÍČKY

...PŘIJĎTE K NÁM ZDRAVĚ ŽÍT

ZDRAVÁ VÝŽIVA
EKO DROGERIE
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VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
2. 12. ve 20:00
ČR / komedie / 118 min / 12+ / režie: Irena Pavlásková 

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává 

během Štědrého dne. Snímek plný nečekaných si-

tuací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá 

rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka 

Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn ztvár-

něný Karlem Rodenem řeší svoji prostořekost a pří-

telkyni. U Pazderků se zase probírají nezvaní hosté 

a vzájemné vztahy. Na horách se svátky rozhodne 

oslavit rodina Hynka Čermáka.

Vstupné: 140 Kč

DIVNOSVĚT
3. 12. v 17:00
USA / animovaný, rodinný / 103 min / přístupný / 

dabing / režie: Don Hall

Dobrodružný příběh představuje legendární prů-

zkumnickou rodinu Cladových, která musí vyřešit 

vzájemné neshody a společně překonat nástrahy 

nádherného, avšak i velmi nebezpečného Divnosvě-

ta. Doprovází je barvitá posádka obří vzducholodi, 

rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes. Společ-

ně musí čelit nejen neznámému prostředí, ale i mno-

ha prapodivným a všežravým tvorům. 

Vstupné: 120 Kč

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

režie: Jan Prušinovský

Roman (Kryštof Hádek) vede pofidérní autobazar na 

okraji města, má tři děti, živelnou manželku (Anna 

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

milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za 

kterou stojí jeho největší chlouba: maketa Formule 1. 

Když Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na 

Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu nic jiného než 

požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neu-

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

nabalí místní magnet na problémy, vrchní dodavatel 

kradených aut a Romanův kamarád z vězení Štětka 

(Štěpán Kozub).

Vstupné: 130 Kč

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
4. 12. v 15:00
ČR / animovaný / 63 min / přístupný / 

režie: Miroslav Zachariáš, Martin Otevřel a další

Animované pásmo vánočních pohádek, které přiná-

ší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů 

a tradic. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos 

dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, 

koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a ko-

miníci! Průvodcem mezi pohádkami je čert Florimón.

Od 13.00 hodin můžete v předsálí kina tvořit výrob-
ky s vánoční tématikou.

Vstupné: 80 Kč

FABELMANOVI
9. 12. ve 20:00
USA / drama, životopisný / 151 min / 12+ / titulky /

režie: Steven Spielberg

Částečně autobiografický snímek Stevena Spielberga 

o jeho dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladé-

ho začínajícího filmaře. Drama o dospívání sleduje 

Sammyho Fabelmana, který vyrůstá v poválečné Ari-

zoně, kde zkoumá a poznává, jakou moc mají filmy. 

Navzdory všem nepřízním osudu a překážkám se 

Sammy ponoří do své vášně a filmování se mu stane 

životní cestou.

Vstupné: 130 Kč

MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO
10. 12. v 17:00
Francie / animovaný / 82 min / přístupný / dabing /

režie: Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Patálie malého Mikuláše si v průběhu let zamilovaly 

více než čtyři generace dětí i dospělých po celém svě-

tě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní 

ilustraci Sempého v animovaném filmu pro celou rodi-

nu. Vzniká tak svěží a zábavný snímek, citlivě kombi-

nující příhody rozpustilého školáka s osudy jeho dvou 

tvůrců, spisovatele Reného Goscinnyho a ilustrátora 

Jeana-Jacquese Sempého.

Vstupné: 120 Kč

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

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává 

během Štědrého dne. Snímek plný nečekaných si-

tuací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá 

rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka 

Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn ztvár-

něný Karlem Rodenem řeší svoji prostořekost a pří-

telkyni. U Pazderků se zase probírají nezvaní hosté 

a vzájemné vztahy. Na horách se svátky rozhodne 

oslavit rodina Hynka Čermáka.

Vstupné: 140 Kč

DIVNOSVĚT
11. 12. v 15:00
USA / animovaný, rodinný / 103 min / přístupný / 

dabing / režie: Don Hall

Dobrodružný příběh představuje legendární prů-

zkumnickou rodinu Cladových, která musí vyřešit 

vzájemné neshody a společně překonat nástrahy 

nádherného, avšak i velmi nebezpečného Divnosvěta.

Vstupné: 120 Kč

AVATAR: THE WAY OF WATER
16. 12. v 19:00
17. 12. v 17:00
USA / akční, dobrodružný, fantasy / 192 min / 

přístupný / dabing / režie: James Cameron

James Cameron vrací diváky zpět do nádherného 

světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodruž-

ství plném akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water se 

po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem 

Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby 

se udrželi v bezpečí a naživu.

Vstupné: 150 Kč

NEJVĚTŠÍ DAR
18. 12. v 15:00
ČR / pohádka / 93 min / přístupný / 

režie: Daria Hrubá, Marta Gerlíková Santovjáková

V dávných dobách spolu žili bohové a smrtelníci 

v dokonalé harmonii. Nejvyšší bůh Svarožic dohlížel 

na pořádek a kontroloval, aby si bohyně jara, léta, 

podzimu a zimy pravidelně střídaly žezlo. Jenže 

Morena, bohyně zimy, chce vládnout věčně. Trnem 

v oku jí je mladá a rozverná bohyně jara Vesna, které 

musí v daný čas vždy ustoupit. S pomocí svého syna 

Smrťáka a boha zla a sváru Černoboga se jí ale po-

vede Vesnu obelstít a na lidský svět uvrhne krutou 

zimu.

Vstupné: 120 Kč

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
28. 12. v 15:00
29. 12. v 15:00
USA / animovaná komedie / 101 min / přístupný / 

dabing / režie: Joel Crawford, Manuel Mercado

Když máte k dispozici devět životů, tak vám na tom, 

že tu a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží. Kocour 

v botách právě zachránil obyvatele jednoho městeč-

ka před řáděním zuřivého obra, jenže při tom přišel 

o předposlední ze svých životů. Kocour se proto roz-

hodne pověsit boty na hřebík. To by ovšem nesměl 

mít v patách drsnou Zlatovlásku a její tři drsné medvě-

dí parťáky, kteří s ním mají nevyrovnané účty, a také 

tajemného Vlka, který šermuje jako ďábel (a možná 

taky ďábel je). Naděje naštěstí umírá poslední – v Ko-

courově případě má podobu legendární Hvězdy přání, 

která by mu mohla obnovit ztracené životy.

Vstupné: 130 Kč

AVATAR: THE WAY OF WATER
28. 12. v 18:00
USA / akční, dobrodružný, fantasy / 192 min / 

přístupný / dabing / režie: James Cameron

James Cameron vrací diváky zpět do nádherného 

světa Pandory.

Vstupné: 150 Kč

SRDCE DUBU
29. 12. v 18:00
Francie / dokument / 80 min / přístupný / bez dialogů / 

režie: Laurent Charbonnier, Michel Seydoux

Dechberoucí dobrodružství obyvatel jednoho stromu. 

Takovou akci byste od „obyčejných“ mravenců, veve-

rek a polních myší nikdy nečekali. Podívaná stvoře-

ná pro velké plátno vám otevře oči a vtáhne vás do 

světa dobrodružných příběhů a zvláštních zážitků. 

Až příště půjdete kolem jednoho z takových stromů, 

zastavte se a chvíli tiše pozorujte.

Vstupné: 120 Kč
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ZDRAVOTNÍ	STŘEDISKO	(Třída 1. máje 1300)
Praktický	lékař	pro	dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí 6:00–12:00 14:00–18:00
úterý 6:00–13:00
středa 6:00–12:00 
čtvrtek 6:00–12:00 13:00 Harmonie
pátek 6:00–12:00

Praktický	lékař	pro	dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308, 374 449  944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí 7:30–11:00 
 11:15–12:30 pro podniky a objednané
 15:00–18:00 pouze po tel. domluvě
úterý 7:30–11:30 
 11:30–13:00 pro objednané
středa, pátek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro podniky a objednané
čtvrtek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro objednané

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
 nemocní prevence, očkování
pondělí 7:30–10:00 13:00–14:30
úterý 13:00–15:00 15:00–18:00
středa 7:30–10:00 10:00–14:30 
čtvrtek 7:30–10:00 10:00–12:00
pátek 7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či 
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

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

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

Diabetologická	ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa 7:00–15:00

Ordinace	očního	lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
pondělí 8:30–12:00 12:30–14:30
středa 13:00–14:00 14:00–17:30
čtvrtek 8:30–12:00 12:30–14:30
pátek 8:00–11:00 11:00–13:00
Vyšetření pouze po telefonickém objednání.

perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00–8:30 po objednání
středa 11:00–13:00 po objednání
pátek 7:00–8:00 po objednání

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

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

Kardiologická	ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
po, st, čt 8:00–15:00
úterý 8:00–18:00
pátek 7:00–11:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Horké	linky
Plyn – poruchy: 1239    
Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 800 850 860
Hasiči: 150 / Záchranka: 155 / Policie: 158 
Městská policie: 156 
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
Dobřany V OBRAZE – mobilní aplikace
Odchyt psů – 724 004 389




