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Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Rozsvícení vánočních stromů opět on-line

Cena za teplo se nezvyšuje
V čase, kdy se každý den ozývají informa-

ce o zdražování energií, přicházíme s dobrou 
zprávou pro občany, kteří odebírají tepelnou 
energii od společnosti SLUŽBY DOBŘANY, 
s. r. o. Jde o městské byty, kde nejsou bytové 
kotle na plyn, celé sídliště Pančava, nebytové 
prostory současného i bývalého zdravotního 
střediska a všechny příspěvkové organizace. 
V roce 2022 zůstane cena tepelné energie 
stejná jako letos, tedy 530 Kč/GJ bez DPH, 
tj. 583 Kč/GJ s DPH. 

Nedržíme cenu nízkou uměle na úkor inves-
tic či rozpočtu města. Již v listopadu loňského 
roku se nám totiž podařilo s podporou společ-

nosti FIN-servis, a. s., vysoutěžit prostřednic-
tvím Českomoravské komoditní burzy Kladno 
cenu plynu, která je zhruba čtvrtinová oproti 
současné nabídce. Účastníci burzy musí bur-
zovní obchod ihned zajistit nákupem plynu, 
takže není prostor pro spekulace na budoucí 
cenu. Hlavním dodavatelem zůstane i nadále 
Pražská plynárenská, a. s., do domovních ko-
telen pak bude plyn dodávat švýcarská Alpiq 
Energy SE. Rovněž u elektrické energie má 
společnost ještě v příštím roce fixovanou cenu 
na úrovni 2021.

Kromě ceny tepelné energie schválila Rada 
města Dobřany v pozici jediného vlastníka spo-

lečnosti také investici do předávací stanice v bu-
dově sportovní haly pod nádražím. Dosluhující 
plynová kotelna bude odstraněna, část prostoru 
kotelny se využije pro potřeby sportovců a nově 
dojde k napojení na výtopnu Pančava. Topný 
kanál byl vybudován letos v rámci rekonstrukce 
ulice F. X. Nohy, takže na jaře 2022 začnou prá-
ce i v suterénu haly. Další významná investice 
souvisí s koncem životnosti kotelny, která vy-
tápí budovy základní školy, pošty a městského 
úřadu. Projekt přemístění kotelny do suterénu 
úřadu má za cíl zvýšit efektivnost vytápění a vy-
řešit také prostorově okolí školy.

Michal Pokorný, jednatel

Nikdo si to nepřál, ale opět se to stalo... I v letošním roce se v důsledku epidemických opatření nemohl uskutečnit Mikulášský jarmark a bylo omezeno 
i tradiční rozsvícení vánočního stromu. 
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Kulturní kalendář

	do 23. 12. | Dobřanská galerie   
 Vánoční svátky o století zpátky
	2. 12. | 19:00 | Káčko  
 Martin Loew: „Dubaj – zázrak v poušti“ 
 (cestovatelská diashow)
	5. 12. | 16:00–16:45 | sraz u kostela  
 Mikuláš s Mikulášem aneb Putování 
 za adventním světlem
	12. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše  
 3. adventní podvečer s křestem
 CD keltské hudební skupiny 
 De Domanaigh
		15. 12. | náměstí T. G. M.
  Zpívání koled s Českým rozhlasem

	19. 12.  | 17:00 | kostel sv. Mikuláše  
 4. adventní podvečer s P.U.D.U.
	1. 1.  | 13:00 | Šlovický vrch  
 Novoroční výstup na Šlovický vrch
	1. 1.  | 18:00    
 Přivítání nového roku ohňostrojem
 Uskuteční se dle platných opatření,   
 sledujte web města.
	9. 1.  | 14:00 | plovárna na Radbuze  
 Tříkrálové koupání

Akce se uskuteční dle aktuálně platných opatření. 

Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.

PROSINEC

LEDEN 2022

Tak máme zase nouzový stav
Náhlé zrušení trhů, skok sem, skok tam, naprostá nevypočitatelnost toho, jak se zachová pře-

sluhující vláda i co potom udělá ta nová, není divu, že jsme všichni rozčarovaní, naštvaní a už 
skoro nevíme komu a čemu věřit.

Na druhou stranu, čemu se divíme. Doba rozmazlené konjunktury udělala z politiky soutěž 
popularity, bojiště prázdných frází, hru, frašku, kde není místo pro vážné lidi. Vláda skoro nikde 
na světě není složená z holek a kluků do nepohody, kteří na sebe vezmou břímě sdělování nepří-
jemných pravd a vykašlou se na to, že ztratí pár procent v žebříčku obliby.

Takže žijeme v době, kdy se mocní chovají jako nafrněná princezna, ale jo, ale ne, ale jo … 
Přitom více než kdy jindy je potřeba někoho, kdo by se rozhodl pro jasný směr, hrál fér a nebál 
se. Společnost je rozdělená jako nikdy, naštvaní jsou příznivci opatrnosti i ti, kteří by to nechali 
přírodě. Ale lídři společnosti se snaží nenaštvat příliš ani jeden tábor, takže se točíme v kruzích 
a jdeme od rozvolnění k zákazu a naopak, furt dokola, koho to ještě baví?

Odvážní vůdci kdysi dočasně svou ráznost u voličů opravdu odskákali, většinou jen dočasně. 
Třeba Winston Churchill prohrál první volby po druhé světové válce, kde se zaskvěl, vrátil se až 
později.

Ale dost už, radit vrchnosti nemá smysl, takže by se hodil nějaký nápad na to, jak máme jejich 
poflakování přežít my. Za sebe vidím jedinou možnost, uvědomit si, že nás rozdělují oni. To, jak 
ošklivě se hádáme třebas o očkování, je dáno tím, jak jsme skočili na lep právě moderní politice. 
Dokud my dole ztrácíme energii na to, abychom se přeli mezi sebou, mají ti nahoře poměrně klid. 
Třetí se směje, když se dva perou, neříká se to tak?

Jediné řešení je tuhle hru nehrát, nezavrhnout kamaráda jen pro to, že má jiný názor na vak-
cinaci. Nikoho neprudit, neplnit prostor nenávistí a třeba i jen nevyžádanými radami. Někdy už 
jsme skoro tak ujetí jako islámští fundamentalisté, vzdálená medicínská otázka ničí naše vztahy. 
Jistě, pár lidem mezi námi to vyhovuje, milují spory, mají ideální šanci vybít si své frustrace, ale 
to přece není národ, o kterém zpívali Voskovec s Werichem: „To tu přeci nebylo ještě, aby se lid 
bál jít do deště…“

Když si to představíte na poli fotbalového fanouškovství, jsou kamarádi, kteří fandí nepřátel-
ským klubům, ale lidsky jim to funguje. Jsou tací, kteří si nevýznamnou sportovní nenávist pře-
nášejí i do osobních životů. S fotbalem žijeme 150 let, takže jsme si to vytříbili, těch opravdově 
vzteklých fanoušků je nepatrná menšina. S pandemií to budou teprve dva roky, ale i tak bychom 
se všichni mohli snažit nebýt ti vzteklí. Když to dokážeme, bude nám určitě lépe, když to zvládne-
me, možná se zlepší i to, jak s námi vrchnost zachází.

A kdy jindy, něž o adventu, začít se zklidněním, že? Přeji vám, ať zima zchladí vášně a teplé 
nápoje ohřejí srdce!

Martin Sobotka, starosta

Z obsahu
 Investiční akce v Ústavní ulici ...................3
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 TJ Dobřany – oddíl kopané .............. 20–21 Na konci listopadu bylo vysazeno 12 bíle kvetoucích sakur u MŠ Stromořadí a v blízkosti nového 
parkoviště v ul. Hornická.

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

v roce 2022 přeje
redakce Dobřanských listů
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Poklad ve stodole
Příprava staveniště pro nové Centrum so-

ciálních služeb podpořené v rámci ITI z Ev-
ropské unie znamenala pro osazenstvo dob-
řanské fary pořádný úklid, při němž se našly 
poklady ukryté kdysi pečlivě před zkázou. 
Například pravděpodobný mobiliář z koste-
la na Křížovém vrchu, socha Jana Nepomuc-
kého a další cenné věci, které s sebou nesou 
poměrně dobrodružné pátrání. Důležitá 
je i připomínka toho, že dosud žijí příběhy 
z temných časů, kdy bylo třeba chránit odkaz 
předků před státem organizovaným vanda-
lismem. Můžeme být jen rádi, že věci se do-
chovaly, že je před 70 lety nevypátral nějaký 
snaživý slídil.

Martin Sobotka, starosta

Ústavní aneb 3 akce v jednom
Na podzim letošního roku výrazně prokoukla Ústavní ulice díky třem dokončeným investičním 

akcím.
První z nich se týkala opravy asfaltového povrchu ulice Ústavní. Během posledních pěti let 

jsme museli povrch komunikace několikrát lokálně opravovat v místech poškození (praskliny, 
výtluky, trhliny). Rozsah stavebních prací zahrnoval odfrézování stávajícího asfaltového povrchu 
a následné položení nového o vrstvě tloušťky 5 cm, délky 1 288,5 m a průměrné šířky 5,7 m. 
Rekonstrukce byla důležitá, protože tato komunikace slouží jako hlavní přístup do zdravotnic-
kého zařízení Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, k přírodnímu koupacímu biotopu Kotynka 
a k obytné lokalitě.

Úspěšně jsme žádali o dotaci, takže „Oprava místní komunikace ul. Ústavní“ byla realizována 
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Náklady 
na akci činily 3 222 433,36 Kč včetně DPH, z toho dotace 1 538 368 Kč.

Zároveň s komunikací jsme jako druhou akci postavili chodník a parkovací stání od hlavního 
vjezdu do nemocnice až k části Hvízdalka, a to za 5 966 443 Kč včetně DPH.

Třetí akce, finančně nejnáročnější, za téměř 8,5 milionu Kč včetně DPH, zahrnovala výstavbu 
nové komunikace včetně inženýrských sítí (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, plynovod, 
vše včetně přípojek) a nového chodníku s přejezdy do budoucích domů. Veřejné osvětlení zde 
i podél chodníku hradila společnost ČEZ Energetické služby, u které dlouho čekáme na osazení 
nových lamp i v dolní části chodníku pod hlavní branou nemocnice.

Lenka Tomanová, místostarostka
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Krátce
(tom) Naše stálá brigádnice v Technických 

službách, paní Miluše Sopková, která se sta-
rá o pravidelnou zálivku květinových záho-
nů, mís, pyramid i nových výsadeb stromů, 
se v listopadu pustila do aranžování. Spolu 
s městskou zahradnicí se nově postaraly o vá-
noční výzdobu v mísách, které jinak slouží pro 
letní květinovou výzdobu.

(tom) V adventním čase je opět umístěna 
v lesoparku u srdce vánoční schránka, do které 
mohou nejen děti vhazovat svá přání Ježíško-
vi. Zda si dopisy Ježíšek vyzvedává a schránka 
není přeplněná, opatrně hlídají (aby ho ne-
vyplašily) pracovnice Městského kulturního 
střediska, u kterých se prosím informujte.

(sob) První kroky projektu Prima Pančava 
jsou téměř u konce, na přání občanů sídliš-
tě se dokončuje milionový projekt výstavby 
jednotných kontejnerových stání a došlo i na 
jeden rest způsobený pandemií, fazónu dostal 
konečně záhon v Husově ulici. Více v článku 
paní zahradnice Burianové na str. 8.

Novinky „za řekou“
Městské zastupitelstvo schválilo na jednání 22. listopadu nový název místní komunikace v čás-

ti Dobřánky. V návrzích bylo několik variant - K Martinské stěně, K Lesoparku, Nad Dobřánkami, 
Ke kapli. Zastupitelé nejvíce podpořili název K Lesoparku. Na mapce vyznačena žlutě.

Pod vedením Gábiny Klinkovské se zazelenaly stěny sněžné jámy (sklad lesních sazenic ur-
čených k rychlému zasazení). Veselé motivy fantastických dřevin potěší návštěvníky lesoparku 
Martinská stěna na kostkovce, kousek nad dětským hřištěm. Patří jí tímto velké poděkování. 

Lenka Tomanová, místostarostka
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Adventní soutěž

Na podzim roku 2016 se rozběhlo několik významných staveb, uhádnete, odkud jsou tyto fotografie? 
Nápověda: sportoviště, bytový dům, zkvalitnění služeb občanům, z toho dvakrát na náměstí. Vylosovaný vítěz obdrží publikaci o historii města. 
Své odpovědi posílejte na mail listy@dobrany.cz do 20. 12. 2021

Jak dál s odpady?
Městské zastupitelstvo jednomyslně schvá-

lilo první z odpadových vyhlášek podle nové-
ho zákona, která upravuje platbu za veškeré 
služby spojené s odpady. Stávající sazba daná 
vyhláškou z roku 2012 byla 500 Kč, nově bude 
stanovena na 700 Kč. Nový odpadový zákon 
dramaticky navyšuje náklady, i po zvýšení 
poplatku bude město muset tuto oblast velmi 
dotovat. A to i proto, že od roku 2012 ceny na-
rostly velmi výrazně, zvláště pak nyní za pan-
demické inflace.

Nový zákon umožňuje i další typy poplatků, 
které jsou ale pro většinu lidí nakonec mno-
hem vyšší. Teoreticky je sice super, že by kaž-
dý platil od kilogramu odpadu, ale některé lid-
ské povahy by se soustředily na to, jak ušetřit 
nečestně. Černé skládky a sousedské spory 
o to, že pod rouškou tmy někdo přihazuje do 
cizí popelnice, by větší pohodu nepřinesly.

Další vyhláška bude schválena až na pro-
sincovém zastupitelstvu a přinese jen jednu 
novou povinnost, vylepit na sběrnou nádo-
bu evidenční štítek. Pro usnadnění přísluš-
nou samolepku obdrží každá domácnost do 
schránky. Pokud má více popelnic, další štítek 
si objedná a vyzvedne na radnici. Harmono-
gram předpokládáme následující: roznos za-
čne v lednu a potrvá do 28. 2. Kdo 1. 3. nebu-
de štítek mít, bude mít měsíc na to, aby si ho 
zařídil. Naopak, před začátkem března buďte 
v klidu a nebombardujte úřad s tím, že ještě 
nemáte štítek. Neoznačené popelnice se bu-
dou vyvážet až do dubna.

Přesná evidence nádob je nutný předpoklad 
k tomu, aby město udrželo svůj dosud velice 
úsporný model a přísnou kontrolu svozové 
společnosti, díky které platíme za některé po-
ložky polovinu průměru pro obce naší velikosti.

Přes všechny nedokonalosti systému v ČR 
bychom ale neměli zapomínat, že nešikovný 
nový zákon má v pozadí jeden velmi smyslu-
plný cíl, neničit zbytečně planetu. Někde se 
začít musí a hloupý start je pořád lepší než 
zůstat za pecí. A jeden jasný smysl už dnes po-
ctivé třídění má, když se budeme snažit, ne-
budeme možná muset zdražovat zase hodně 
dlouho, třeba zase plných 9 let. A máme rezer-
vy, nedávno jsme se dívali do popelnic a vyse-
parovat se toho dalo zatraceně hodně. A nad 
něčím zůstával rozum stát, hodit petku plnou 
vody do popelnice opravdu nepřispívá k zlev-
ňování, když hlavním měřítkem je, abychom 
neměli více než 200 kilogramů nevytříděného 
smetí na osobu a rok.

Martin Sobotka, starosta

Dne 3. 11. 2021 proběhlo v Dobřanské kavárně veřejné setkání nájemníků, kterých se nejvíce dotýká připravovaná studie úprav prostor dvorků 
v historickém jádru města Dobřany. Setkání se starostou Bc. Martinem Sobotkou se zúčastnili občané, kteří bydlí v těsném sousedství dvorků. 
Všichni přítomní měli možnost nahlédnout do připravované studie, byl prostor nejen na občerstvení, ale i na připomínky občanů a vysvětlení kladů 
i záporů celého projektu. Doufáme, že schůzka byla přínosná a zvrátila záporné reakce na připravovaný projekt, po jehož realizaci bude tato plocha 
sloužit občanům k relaxaci.                      Jan Šváb, referent majetkové správy MěÚ Dobřany
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Změny jízdních řádů
Od 12. prosince bude platit nový jízdní řád pro rok 2022, který vydala Správa železnic. K vel-

kým změnám nedochází ani u vlakových ani u autobusových JŘ. Nejjednodušeji spojení najdete 
na portálu IDOS (www.idos.cz), ve kterém se propisují všechny jízdní řády v ČR. Opět jsem se 
setkala s poptávkou o zjednodušený vlakový jízdní řád, který by si mohli občané z novin odstři-
hnout a umístit, kam kdo potřebuje. Pokud by někdo potřeboval pomoci s vyhledáním nejvhod-
nějšího spoje, neváhejte kontaktovat Městské kulturní a informační středisko, jehož zaměstnanci 
vám ochotně poradí.

Lenka Tomanová, místostarostka

Dobřany – objekt náměstí T. G. M. č. p. 111

Stávající bytový dům č. p. 111 v Dobřanech tvoří výrazné nároží - vyústění Vančurovy ulice do 
náměstí TGM.

Jedná se o dvoupodlažní dům půdorysného tvaru zalomeného písmene L, ke kterému je ve 
dvorním traktu přičleněn navazující dvoupodlažní bytový objekt. Dům je pouze částečně pod-
sklepený, půdní prostory jsou v současné době nevyužívané.

Náš projektový Atelier Soukup Opl Švehla, s. r. o, vypracoval dokumentaci pro provedení sta-
vebních úprav celého objektu. Realizace stavebních úprav probíhá po ucelených etapách, do 
dnešní doby jsou dokončeny a dány k užívání 4 bytové jednotky ve dvorním traktu. Celkově bude 
v objektu po dokončení všech stavebních úprav i s využitím půdních prostor 16 bytových jedno-
tek, v přízemí objektu budou do Vančurovy ulice zachovány komerční prostory.

Stávající objekt vykazuje velké množství závad a jeho rekonstrukce je již zcela neodklad-
ná.  Průzkum odhalil závažné statické poruchy nosných konstrukcí. Na obvodových i vnitřních 
stěnách objektu se nachází množství trhlin, poškozeny jsou i stropní dřevěné konstrukce nad 
2. nadzemním podlažím. Po provedení sond v místě trhlin v klenbách nad 1. nadzemním podla-
žím v napojení kleneb a svislých konstrukcí bylo zjištěno nedostatečné provázání zdiva kleneb 
a klenebních pasů se svislými stěnami. Poruchy vznikly velmi pravděpodobně v době bombar-
dování během 2. světové války, následně pak byly konstrukce opakovaně nedostatečně sanovány 
zcela jednoduše pouhou opravou omítek v místě trhlin bez řešení příčiny jejich vzniku. Statiku 
objektu projekčně připraveného k rekonstrukci ovlivnilo i provádění celkové rekonstrukce Van-
čurovy ulice včetně inženýrských sítí a povrchů a přípravné práce k odvlhčení objektu.

V současné době byly zahájeny stavební práce další etapy rekonstrukce, při nichž dojde k za-
jištění statické spolehlivosti a stability nosných konstrukcí objektu, celkové modernizaci stávající 
bytových jednotek a vytvoření nových bytů v podkroví při zachování památkové hodnoty budovy 
v historickém centru města. Zároveň budou veřejnosti zpřístupněny komerční prostory v příze-
mí z Vančurovy ulice.

Ing. Antonín Švehla – hlavní inženýr projektu
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA, s. r. o.
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Dobrý den, 
jako obyvatel Dobřan, ul. Plzeňská, bych po-

žádal, zdali by bylo možné stručně zodpovědět 
dotaz na nově vznikající průmyslovou zónu 
"na Šlovice" u areálu B a K, konkrétně na to, 
jak bude do této zóny  a z ní řešena doprava, 
zejména ta nákladní. Přesunutí podnikání za 
město se jeví jako užitečné, ovšem zároveň 
rostou obavy obyvatel o dopravní zatížení této 
ulice. Pokusil jsem se najít odpověď ve veřejně 
dostupných zdrojích, avšak neúspěšně, proto se 
obracím s dotazem právě na podatelnu. 

Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdra-
vem.

 O. Lindmajer   

Vážený pane Lindmajere,
k Vašemu dotazu lze uvést následující.
1. Ze své podstaty je doprava přímo napo-

jená na nadřazenou dopravní infrastrukturu, 
tedy silnici třetí třídy spravovanou Plzeňským 
krajem, nezavléká tak žádnou dopravu na 
místní komunikace města.

2. Zároveň jde o služby, které již nyní vět-
šinou byly v Dobřanech rozmístěné a již ve 
stávajících lokalitách se ukázalo, že nepřed-
stavují žádnou významnou zátěž.

3. Nejvíce vás patrně uklidní to, že na pře-
lomu roku bude Průmyslová ulice stavebně 
propojená s Plzeňskou, tudíž veškerá doprava 
směr Plzeň a Klatovy se odehraje mimo město.

S úctou
Martin Sobotka, starosta

Dobrý den pane starosto,
měl bych na Vás prosím, potažmo na město 

Dobřany, žádost o pomoc.
Jde o nadzemní vedení vysokého napětí, 

které vede z rozvodny v Žižkově ulici nedaleko 
kina do ulice Chlumčanské, kde je zakopáno 
pod zem. Nevím, jaké máte zkušenosti vy, ale 
já jsem snad nikde jinde neviděl jít vysoké na-
pětí takto uprostřed městské zástavby blízko 
stávajících domů, které dle mého ani nebudou 
splňovat hygienické požadavky dané zákonem. 
Nízké napětí samozřejmě ano, ale o dalším vy-
sokém opravdu nevím.

A o co mi tedy jde. Dobřany se mé rodině moc 
líbí, a proto plánujeme v lokalitě po kasárnách 
postavit dům. Když jsme kupovali pozemek, 
tak jsme samozřejmě o vedení věděli, ale ne-
řešili jsme to, protože nás technicky vedení 
nijak neomezuje, protože s ním počítá územní 
studie a uliční čára je na hranici ochranného 
pásma. Dokonce nám na pozemku ani nestojí 
sloup. Přesto bychom ale byli radši, kdyby tam 
to vedení nebylo - jak z důvodu estetického, tak 
i bezpečnostního. Přece jenom je to vysoké na-
pětí a obzvlášť ve městech dává celkem smysl 
ho mít pod zemí.

Problém je ale v tom, jak jsem se informoval 
u ČEZu, že vedení je zhruba v polovině své ži-
votnosti, a proto je možné, že tam bude strašit 
až dalších 25 let. Také mi bylo řečeno, že až by 
k tomu došlo, tak téměř jistě půjde pod zem, 
protože aktuálně vede přes soukromé pozemky. 

Já bych ale byl nejradši, kdyby zmizelo dřív. 
Myslím, že bych to neocenil jen já, ale i další lidé 
z lokality, starousedlíci, přes které vedení jde, 
ale koneckonců asi i město, pokud máte nějaký 
záměr s „trojúhelníkovým“ pozemkem mezi uli-
cemi Studniční/Habrmanova/Stlukova, který, 
pokud vím, nebude zastavěn a připadne městu 
pro účely nějaké zelené plochy a uprostřed kte-
rého stojí sloup.

Každopádně je mi jasné, že vedení městu ne-
patří a kromě mé výše zmíněné domněnky vám 
to vlastně může být jedno. Jelikož je ale podle 
všeho možné nechat od ČEZu udělat přeložku 
dřív (na jejich náklady), podobě jako se Vám to 
povedlo u náměstí, jak jsem se dočetl v nedáv-
ných Dobřanských listech, tak bych se o to chtěl 
alespoň pokusit. Ale je jasné, že já jako fyzická 
osoba mám podstatně menší šanci, než když 
o něco takového zažádá instituce města. A pro-
tože ta vzdálenost není tak velká, tak myslím, 
že ta šance není úplně marná.

Bylo by tedy prosím možné, že by o zakopání 
zažádalo město, s tím že bych to klidně nějak 
připravil, aby vás to nějak nezatěžovalo? Pří-
padně kdyby šlo o nějaké poplatky, tak bych je 
i zaplatil.

Děkuji
S pozdravem   Jan Dufek

Vážený pane Dufku,
s téměř každým Vaším slovem lze souhlasit.
S tím placením Vás nebudu chytat za slovo, 

protože město tato operace vyjde na částku 
blížící se miliónu korun.

Ale popořadě.
Pozemky v autoparku jsou bolestnou zku-

šeností, kdy město v roce 2006 selhalo při vy-
jednáváních s investorem. Přeložka VN měla 
být zajištěna nákladem společností bratrů 
Březinových, ale město to odpustilo.

Důvodem bylo mimo jiné i  to, že se nepo-
dařilo vyřešit majetky mezi dnešní Noskovou 
ulicí a Chlumčanskou a přeložka by byla pro-
vedená jen částečně. I tak si myslím, že na tom 
mělo město trvat.

Poslední léta se to snažíme řešit a jsme 
před uzavřením smlouvy s jednou fyzickou 
osobou, která prostup umožní. Nás to bude 
stát metry pozemku do změny, demolici ga-
ráže a výstavbu nové a platbu ČEZ Distribuci 
za přeložku v úseku několika desítek metrů, 
zbytek distributor přeloží na své náklady, tak-
že od Žižkovy do Chlumčanské to bude kom-
plet pod zemí, neboť jsme na poslední chvíli 
zachránili i dostatečný koridor pro "zakopání 
drátů" ve Studniční ulici, který našim před-
chůdcům taky málem unikl.

Teď vše visí na projektu nové garáže a uza-
vření smlouvy s dotčenou fyzickou osobou, 
jakmile to bude, zadá ČEZ Distribuce projekt 
přeložky (hradí město) a rekonstrukce, budou 
platit oni.

A ještě poznámka, nadzemní vedení VN 
není v intravilánech tak vzácné, jak píšete, jen 
se na něj člověk více soustředí, když ho má 
v bezprostředním sousedství. Nicméně naší 
snahou je, aby mizelo, letos pořádný kus ubu-
de mezi nemocnicí a hřbitovem.

Děkuji za váš zájem o Dobřany.
Martin Sobotka, starosta

Poděkování
Vážený pane starosto.
Když se letos zjara zhoršila situace s pan-

demií covid-19, zařídil jste dezinfekci cho-
deb v našich domovech v Sokolovské ulici. To 
prováděli dobřanští hasiči opakovaně v nej-
ohroženějších měsících. Stejně nás chráníte 
i teď na podzim, kdy se situace s covidem-19 
opět prudce zhoršila. 

Vážíme si Vaší péče o nás, věříme pevně, 
že nás to chrání před nákazou. Jsme Vám za 
to velmi vděčni, náš dík patří i dobřanským 
hasičům. Děkujeme.

Mozdíková, Sokolovská 1003
Dobřany 15. 11. 2021

Otázky pro starostu
Do lednového čísla Dobřanských listů 
připravujeme rozhovor se starostou 

města Martinem Sobotkou.

Vaše dotazy můžete posílat na e-mail 
listy@dobrany.cz do 16. 12. 2021.

Čaj se starostou
Sjednejte si osobní nebo online schůzku.
3., 10., a 17. 12. 2021 |  13:00–17:00

Kontakt: 
735 170 175, sobotka@dobrany.cz

Čaj s místostarostkou
Sjednejte si osobní nebo online schůzku.
3., 10., a 17. 12. 2021 |  13:00–17:00

Kontakt: 
606 734 479, tomanova@dobrany.cz



prosinec 2021|

Život ve městě

8

Nejen o rekonstrukci záhonu v Husově ulici
Podzim se zvolna chýlí ke 

konci, ale pro nás všechny, co 
se staráme o veřejnou zeleň, 
práce zdaleka nekončí. Příz-
nivé počasí jsme využili k za-
hájení rekonstrukce záhonu 
před bytovkou v Husově ulici. 
Některé keře jsme přemístili 
ke stromům na okraji záhonu 
a do uvolněného středu jsme 
vysadili svídu bílou, která má 
v době vegetace atraktivní ze-
lenobílé listy a v zimě zdobí 
záhon červeně zbarvenými 
větvemi. Oblíbenou dominan-
tou záhonu se jistě stane i motýlí keř – komule Davidova (viz foto). Keře doplňuje řada bylinek 
– vysadili jsme tymián, dobromysl, šalvěj a levanduli. Léčivá je i další nádherně kvetoucí trvalka 
v záhonu – echinacea. V příštím roce tyto rostliny doplní ještě okrasné trávy, kopretiny a podzim-
ní astry a na své místo v Husově ulici se vrátí také oblíbený letničkový záhon, který jsme letos 
kvůli extrémně deštivému květnu nestihli založit. 

Zimu využijeme k přípravě dalších projektů na sídlišti Pančava, kde měli místní zájem o to, aby 
bylo okolí jejich domu krásnější. Nového záhonu se tak na jaře dočkají například obyvatelé domu 
v Loudů 846 nebo 951. 

Lucie Burianová, městská zahradnice

Poděkování starosty 
města Stod

Velmi rád bych na tomto místě podě-
koval panu starostovi města Dobřany 
Bc. Martinu Sobotkovi, který v okamžiku, 
kdy jsme potřebovali pomoc s administ-
rativním zajištěním očkovacího centra ve 
Stodě, nám okamžitě vyšel vstříc a pomo-
hl zabezpečit jeho provoz. Je hezké, když 
jsme ochotní a schopní si pomoci v jakéko-
li situaci. Jsme za tuto pomoc moc vděčni 
a samozřejmě také děkuji Lence Šalanské, 
Elišce Brabencové, Dagmar Forstové, Zu-
zaně Peksové a Jaroslavě Umnerové, které 
v očkovacím centru působily. 

Přeji vám všem krásné Vánoce a vše nej-
lepší v novém roce.

Bc. Jiří Vlk, starosta města Stod

Rozsvícení vánočních 
stromů opět on-line

Vláda ČR v podvečer 25. 11. vyhlásila od 
půlnoci na 26. 11. nouzový stav a s platností 
od 26. 11. od 18:00 mimo jiné zakázala provo-
zování adventních a vánočních trhů, omezila 
pořádání koncertů i veřejných akcí. Z tohoto 
důvodu jsme byli nuceni během jednoho dne 
zrušit připravený program, odvolat všechny 
nachystané prodejce a zajistit on-line přenos 
rozsvícení vánočního stromu. Obzvláště úko-
ny spojené se zrušením Mikulášského jar-
marku byly velmi bolestivé, a i když tento fakt 
brali všichni zúčastnění se zármutkem, přesto 
poměrně statečně.  

Doprovodná slova faráře Martina Váni, sta-
rosty Martina Sobotky a místostarostky Lenky 
Tomanové i zpěv Kristýny Málkové opět pře-
nášel městský rozhlas a včetně obrazu bylo 
možné sledování na youtube kanálu města 
Dobřany. Několik desítek obyvatel města se za-
stavilo i přímo na náměstí. První adventní svíč-
ku jsme zapálili, stromy rozsvítili, ale do té pra-
vé adventní nálady přece jen trochu chybělo...

Děkuji všem, kteří se na  rozsvícení vánoč-
ních stromů podíleli.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Filip Hančík a Šimon Voller – to jsou jména členů klubu RuKA JUDO, kteří se stali krajskými šampiony. Díky nim se měsíc listopad stal velmi význam-
ným mezníkem v úspěších dobřanského juda. Kluci se společně 6. a 7. listopadu 2021 zúčastnili mistrovství ČR – přeboru ČR mladšího a staršího žactva 
v Jablonci nad Nisou a oba obsadili medailové pozice – Filip (14 let) skončil na druhém a Šimon (11 let) na třetím místě. Jedná se obrovský úspěch. Dojmy 
ze soutěže, judo jako takové i další věci byly tématem povídání s oběma závodníky.

První otázka je jasná – mimo medailí jste 
si z Jablonce určitě přivezli mnoho dojmů. 
Jaké byly ty bezprostřední po vítězství?

Šimon: VELKÁ RADOST!!!!

Filip: Cítil jsem se hodně šťastný. Ani jsem si 
v první chvíli neuvědomil, že to tak opravdu 
je, docházelo mi to až postupně. 

Aby taky ne.  Mistrovství republiky, to už 
je něco! Jak dlouho jste se na tento oka-
mžik připravovali, tedy jak dlouho už se 
judu věnujete? 

Šimon: Já zhruba čtyři roky.

Filip: Já celkově asi tak devět let. Dříve jsem 
chodil na bojové umění v Plzni, v Dobřanech 
hned od počátku ještě na kurzy sebeobrany 
a od vzniku samostatného klubu judo od úpl-
ného počátku.

Jak často trénujete a jak vám dávají trénin-
ky „zabrat“? A na jakém technickém stupni 
juda jste, tedy jaký máte pásek?

Šimon. Trénujeme pravidelně dvakrát týdně 
a k tomu máme dle potřeby navíc přípravu 
pro závodníky. Tréninky jsou prima, někdy 
jsem unavený, když je to hodně na fyzičku, ale 
dobrý. 
Pásek mám oranžovo-žlutý, 5/4 KYU.

Filip: Já mám 4 KYU, oranžový pásek.

Máte při tomto nasazení čas ještě na jiné 
zájmy nebo koníčky?

Šimon: Trochu na fotbal, dřív jsem se mu 
věnoval, než jsem chodil na judo, teď už jen 
málo. Judo je teď na prvním místě.

Filip: Já jsem skaut, takže když to jde, dochá-
zím na schůzky a na skautské akce. Někdy se 
to těžko kloubí, zvlášť se závody a přípravou 
na ně, ale snažím se. 

Ještě zpátky k mistrovství a vašim dalším 
úspěchům. Jistě na vás byli vaši rodiče vel-
mi pyšní. Doprovází vás na závody?

Šimon: Jezdí se mnou táta, někdy i mamka 
a ségra. Radost měli velikou, jako já.

Filip: Se mnou též jezdí táta a někdy i ostatní 
členové rodiny. Moje úspěchy je těší a já bych 
jim rád poděkoval za podporu.

Šimon: Já taky!

A ještě někdo na vás je velmi pyšný. Mluvi-
la jsem s ním v den mistrovství po vašich 
úspěších a v jeho hlase se mísila radost, 
pýcha a hrdost. Jistě jste už pochopili, že 
mluvím o vašem trenérovi Kájovi Fojtíko-
vi, bez něhož by dobřanské judo nebylo. 
Měli byste i pro něj nějaký vzkaz? 

Šimon: Ať pokračuje, jak to dělá, je to tak nej-
lepší!

Filip: Že je v pohodě trenér, že ho mám rád….

Poslední otázka závěrem. Dosáhli jste 
opravdu velkého úspěchu. Co dalšího byste 
si ještě v judu přáli dosáhnout?

Šimon: Rád bych dosáhl na dalším mistrovství 
na 2. či 1. místo.

Filip: Rád bych se zúčastnil nějakých závodů 
v zahraničí. A též pomáhám trenérovi při ve-
dení tréninků, tak bych v tom rád pokračoval.

Děkuji vám, Filipe a Šimone, za rozhovor 
a přeji vám i všem ostatním závodníkům hodně 
úspěchů a stálou radost z juda a pohybu! Jste 
báječní!

Stejně tak je třeba popřát mnoho úspěchů 
i celému klubu a ostatním mladým judistům, 
kterým se aktuálně velmi daří. Od září medaile 
ze závodů přivezli též Dan Šimon, Matěj Khás, 
David Chmelík, Vojtěch Hrubeš, Tomáš Hančík, 
Václav Kule, Jakub Fiala a Karolína Fojtíková. 
Všem velká gratulace! 

Rozhovor připravila Pavla Adamcová 
Filip Hančík a Šimon Voller s trenérem Karlem 
Fojtíkem

Filip Hančík  – 2. místo starší žáci Šimon Voller – 3. místo mladší žáci
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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

23.–31. 12. 2021 ZAVŘENO

KNIHY PRO DĚTI
LACHMAN Jeremy: 
Kolébka všech světů
Fantastické dobrodružství plné temných kou-
zel pro milovníky Stranger Things. Vydejte se 
do bludiště plného symbolů, monster a ne-
bezpečí. S okouzlující a chytrou hrdinkou Jane 
se nebudete nudit ani vteřinu.

ANQUETIL Stéphane: 
Únikovka Tajuplný ostrov
Vyřešíte záhady, uniknete z knihy.
Dokážete vyřešit všechny hádanky a uniknout 
včas? Vydejte se na dobrodružnou cestu, na 
které možná najdete i úžasné poklady!

SMOLÍKOVÁ Klára: 
Knihožrouti
V knihovně se děje něco podivného. Paní Rů-
žence, která zde pracuje, se ztrácí knihy. Do 
pátrání se pustí Aleš se Zorkou, dva zvědaví 
prvňáci.
Vyprávění o čtení a tajemství ukrytém v tem-
ných koutech knihovny.

FRENCHOVÁ Jess: 
Zachraňme planetu
Naše planeta volá SOS. Zachraňme ji dřív, než 
bude pozdě. Spousta skvělých nápadů, jak 
přispět k tomu, aby se naše planeta stala lep-
ším a čistějším místem pro život.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HERBER Renata Raduševa: 
Zdravé otužování
Uzdravte své tělo s více než sto let starou Kne-
ippovou metodou a vstupte do světa otužová-
ní. Studená voda je skutečně klíčem k našemu 
zdraví – je třeba se s ní však naučit zacházet.

VILLENOISY Sophie de: 
Veselou sebevraždu a šťastný nový rok!
Na radu psychoterapeuta zažívá neuvěřitelné 
situace, jimž by se za normálních okolností 
vyhnula. Příběh plný humoru a dobré nálady.

ŠPORKOVÁ Sylva: 
Korálkové vánoční ozdoby
Návody na výrobu staročeských korálkových 
ozdob z foukaných perliček a raut. Najdete tu 
i několik jednoduchých vzorů, podle kterých 
si zvládnou své ozdoby vyrobit i malé děti.

DOEHNERTOVÁ Rodica: 
Hotel Adlon
Velký rodinný román. Podaří se babičce 
s vnučkou zažehnat kletbu, která ženám v je-
jich rodině po generace brání ve šťastném ži-
votě?

(pam) Příjemné chvíle se slovinskými přáteli, naplněné upřímnou radostí ze setkání po delší pauze, 
si užila šestičlenná skupina Dobřaňáků ve dnech 21. – 23. října v partnerském městě Brežice. Spolu 
s radními přijaly pozvání k účasti na oslavách 50. výročí otevření budovy místní základní školy a 
odhalení obelisku k 30 letům samostatnosti Slovinska za ZŠ Dobřany M. Palkosková a G. Klinkovská. 
V pestrém programu důstojné školní slavnosti byli oceněni úspěšní žáci školy a jejich učitelé, menší 
děti předvedly nápadité tanečně pohybové vystoupení a na svá léta spojená se školou zavzpomína-
ly bývalá ředitelka i jedna z úspěšných absolventek školy, která doplnila program svým pěveckým 
vystoupením.
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Pohled nebo SMSka?

V předvánočním čase se každoročně snažíme nabídnout našim návštěvníkům nějakou no-
vinku v sortimentu dárkových předmětů. Letos jsme ke knihám, hrnkům, skleničkám a dalším 
drobnostem pro radost přidali limitovanou edici zimních pohlednic a vánočních poštovních 
známek. 

Děkuji za krásná výtvarná díla žákyním Ivanky Vyhnalové i Jany Šindelářové a také Gábině 
Klinkovské, která svojí ilustrací doplnila známku s Ladovým betlémem. Věřím, že pro řadu z nás 
toto může být pěkný předvánoční dárek. Kdy naposled jste někomu poslali ručně psaný pohled?

Přeji příjemné prožití adventního času a pohodové vánoční svátky s blízkými.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Tříkrálová sbírka 2022 
Přihláška skupinky koledníků 

Letos podvacáté prvé orga-
nizuje dobřanská Římskoka-
tolická farnost ve spolupráci 
s Městem Dobřany a Základní 
školou 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. Hle-
dáme proto trojice zájemců, kteří mají chuť si 
připravit královský kostým a vyrazit (pokud 
epidemie dovolí) v sobotu 8. 1. 2022 do dob-
řanských ulic. Je důležité, aby mezi vámi nebo 
s vámi byl jeden dospělý, který převezme za-
pečetěnou pokladničku a po dobu koledování 
bude o ni pečovat. 

Přihlášky prosíme co nejdříve řediteli ZŠ 
v Dobřanech (nejpozději do 17. 12. 2021), 
následně dostanete další podrobnosti a vybe-
rete si místo koledování. Jakékoliv dotazy ke 
konání sbírky Vám rád zodpoví J. Šedivý, tel. 
602 658 066, jpfs@email.cz.

Děkujeme Vám.

zde odstřihnout

Tříkrálová sbírka Dobřany 2022

vedoucí 
skupinky
koledníků *)

jméno a příjmení telefon (mobil) e-mail datum narození

adresa č. obč. průkazu podpis

koledníci
(jméno, 
příp. třída)

Kašpar: Melichar: Baltazar:

*) Uvedené osobní údaje jsou potřebné k organizaci sbírky, organizátoři s nimi budou zacházet dle platných předpisů. Vedoucí skupinky koledníků dává svým 
podpisem souhlas k zařazení svých dat do evidence organizátorů Tříkrálové sbírky 2022.
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Provozní doba:
říjen - duben:
pondělí až pátek 8:30 - 16:00
pauza 12:15 - 13:00

květen - září:
pondělí až pátek 8:30 - 17:00
pauza 12:15 - 13:00
sobota, neděle 13:00 - 17:00

Státní svátky zavřeno.

průvodcovské služby (kostel sv. Víta,
sv. Mikuláše; Martinská stěna,
Šlovický vrch  - na objednání)
veřejné WC

informace o službách a dění ve městě
a jeho okolí
tipy na výlety v okolí
prodej suvenýrů a map
informace k jízdním řádům

internet pro veřejnost
kopírování, skenování, laminování
do formátu A3

tisk z PC, USB flash
kroužková vazba 
fax

Ticket Art
Ticketportal
jízdenky FLIXBUS

kino, divadlo Káčko
Plzeňská vstupenka
Ticketstream

inzerce v Dobřanských listech
výlepová služba (vitríny MKS) 

jednacího sálu MKS (cca 25 míst)
kostela sv. Víta (svatby, koncerty, výstavy) 

multifunkčního sálu Káčko (170 míst) 
Dobřanské galerie

inzertní nástěnka v MKS

MKS Dobřany
nám. T.G.M. 5

 Dobřany, 334 41 
+420 377 972 725

 
ic@dobrany.cz

kultura@dobrany.cz
listy@dobrany.cz

www.kacko.cz
 

MKSDobrany | 3DkinoKacko
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Vánoce na vojně

I Vánoce přijdou za vojáky na frontu, do ka-
sáren a do jiných míst jejich služby.  Pro kaž-
dého, kdo tráví svátky vánoční mimo domov 
a bez rodiny, to je také mnoho vzpomínek na 
blízké a tak trochu i smutku a stesku. Vánoce 
v uniformě mohou mít několik podob.

 Na frontě, kde se zrovna bojuje, není mno-
ho času na stromeček, nějakou tu nadílku pro 
spolubojovníka či klidné požití svátečního 
pokrmu. I když stala se výjimka potvrzující 
pravidlo. Došlo k ní v prvním roce velké války. 
Večer na Štědrý den náhle přestala palba. Ně-
mečtí vojáci začali pískat na vojáky anglické, 
kteří byli v zákopech proti nim. Angličané pís-
kot opětovali, pískání přešlo v konverzaci, až 
najednou na každé straně vylezli dva vojáci ze 
zákopů a v zemi nikoho si podali ruce a přáli 
si vzájemně veselé Vánoce. Vzápětí Němci oz-
dobili svůj kilometrový zákop vánočními stro-
mečky, svíčkami a lucernami. Z obou stran 
zněly koledy a ze zákopů na daném úseku vy-
lezli téměř všichni vojáci. Objímali se, vymě-
ňovali si různé drobné dárky – cigarety, kon-
zervy, pohledy atd. Někteří vojáci své zákopy 
neopustili a klidu využili k vlastním oslavám 
Vánoc, případně k osobní hygieně (odvšivová-
ní). Smířlivá atmosféra se rozšířila i na ostatní 
úseky fronty, někde se příměří protáhlo na 
den, jinde na týden až do Nového roku. Díky 
Vánocům veškerá zloba a nenávist tenkrát 
zmizela, aby se krátce na to opět rozhořela 
silou daleko větší než v předešlých měsících. 
Ale přece jen to byl „vánoční zázrak“.  /K to-
muto „zázraku“ je mnoho informací třeba na 
internetu./

A jak vypadal stromeček v těchto podmín-
kách? Zdobil se vším, co bylo po ruce, a po 

Kulomet. eskadrona 4. dragounského pluku – Vánoce 1938 (fotografii poskytla paní Felzmanová)

Ze skleněného negativu nalezeného v Dobřa-
nech – Vánoce 1915

Dva režiséři a druhý společný film. Petr Kazda a Tomáš Weinreb dotočili poslední záběry 
pro nový snímek Nikdo mě nemá rád. Před pěti lety debutovali na festivalech oceňovaným  
dramatem Já, Olga Hepnarová. Zdroj: www.ceskatelevize.cz

ruce toho moc nebylo. Tedy na stromečku 
místo ozdob bývaly patrony, sirky, cigarety, 
ozdoby vykrájené z chleba a jako řetěz se dal 
použít potrhaný telegrafní papír.

To v kasárnách to bývalo mnohem lepší. 
Vojáci, kteří nebyli potřeba v kasárnách, do-
stali dovolenou a o svátcích mohli navštívit 
své nejbližší. A ti co zůstali a nedrželi dozorčí 
či strážní službu, měli připravenu slavnostní 
večeři se stromečkem ve společné světnici. 
Dle možností dostal každý malou nadílku ve 
formě vánočky, cigaret, ovoce, nebo někde do-
konce kapra se salátem. To ovšem nikdy nena-

hradilo a nenahradí svátky vánoční strávené 
v kruhu rodinném. 

A proto vzpomeňme si na naše předky, ale 
i současníky, kteří Vánoce tráví a trávili bez 
svých blízkých.

Hezké prožití svátků vánočních přeje                                                 
Miloslav Faifr, 

KVH posádkového velitelství v Dobřanech.                                                                            
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Keltská kapela a dramaťáci na workshopu s Milanem Karpíškem

Během podzimu proběhl v rámci reali-
zace projektu Šablony II. v prostorách ZUŠ 
J. S. Bacha i kina Káčko hudebně dramatický 
workshop keltské hudební skupiny Dé Do-
mhnaigh ve spolupráci s žáky a paní učitelkou 
Kateřinou Vinickou z literárně-dramatického 
oboru naší ZUŠ. 

Jako svého odborného lektora jsme oslovili 
známého plzeňského skladatele, scénáristu 
a muzikanta Milana Karpíška, který pro nás 
přímo na tělo napsal irskou svatojánskou 
pohádku "Jamieho nevěsta", čehož si moc 
vážíme. Jedná se o dobrodružný a zároveň 
kouzelný příběh plný poutavých jevištních 

akcí a irsky laděných instrumentálních skla-
deb a písní. Lektorem citlivě a lidsky vedený 
workshop byl velmi tvůrčí a výživný a všichni 
jsme se navzájem obohatili zajímavými zku-
šenostmi, ať už po stránce hudebního vyjád-
ření, dramatického ztvárnění nebo plynulých 
přechodů mezi oběma složkami. Každý se 
něco naučil a odnesl něco nového. Vyústěním 
našeho workshopu bude pak veřejné předsta-
vení celé inscenace pohádky za účasti lektora 
v prvních měsících příštího roku.

Tato mezioborová spolupráce hudebního 
a dramatického oboru tak tvůrčím způsobem, 
a navíc s radostí naplnila hlavní motto naší 
ZUŠ: „Hrajeme si dohromady.“ 

Eva Šustrová, učitelka ZUŠ

Tematické týdny v Klubu Echo pro děti a mládež
Dobřanský Klub Echo pro děti a mládež, zřizo-

vaný Diakonií Západ, nabídl v prvním listopado-
vém týdnu plno halloweenských aktivit. Uspořá-
dali jsme soutěže o nejlepší tematickou masku či 
kostým, vyráběli jsme výzdobu vnitřních prostor 
klubu či vedli diskuze o halloweenských a du-
šičkových tradicích. Týden jsme zakončili speci-
álním večerním promítáním pro klienty Klubu 
Echo. 

Každý týden nabízí Klub Echo speciální aktivi-
ty na vybrané téma. V listopadu jsme se napří-
klad zaměřili na mezigenerační týden, v němž 
jsme se primárně soustředili na podporu dětí 
a mládeže ve vztahu směrem k seniorům a star-
ším občanům. Dále jsme měli také připravený ko-
miksový týden či oddechový týden. 

V prosinci nás nyní čekají tematické aktivity 
se zaměřením na blížící se vánoční období, na 
finanční gramotnost či na prevenci závislostí 
u dětí a mladistvých. Tematické programy pro-
bíhají vždy od pondělí do středy, a to průběžně 
v čase od 12:30 do 17:00. Jedná se o běžnou pro-
vozní dobu Klubu Echo, který najdete na adrese 
Náměstí T. G. M. 282 v Dobřanech. V průběhu ce-
lého roku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let nabízíme i stálé aktivity, například klubové fitko, doučování, podporu v aktuálně řešených tématech 
a další. 

Více informací o aktivitách Klubu je možné najít na facebookových stránkách Klub Echo pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz nebo přímo 
u koordinátorky zařízení na tel. čísle +420 734 640 492, e-mailu: klub.echo@diakoniezapad.cz. 

Kristýna Marešová, kontaktní pracovník
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Andělské tvoření

Na Andělském tvoření v sobotu 20. listo-
padu 2021 se nás v pionýrské klubovně sešlo 
osmnáct. Vyráběli jsme ozdoby na stromeček 
z papíru, vánoční přáníčka jako každý rok 

a k tomu si mohl každý ještě vyrobit dva an-
dílky, ozdobit svíčku, odlít mýdlo a na závěr 
vytvořit vánoční dekoraci v květníku. Některé 
děti vyráběly za pomoci maminky či babičky 

Jubilata jde s dobou
V pečovatelské službě Jubilata se nových 

trendů nebojíme. Letošní pravidelné setkání 
seniorů se zástupci města bylo už na jaře kvůli 
covidovým opatřením zrušeno. 

Na podzim jsme si tuhle možnost společně 
se vidět a popovídat si nechtěli nechat vzít. 
Pan starosta nám nabídl pro naše seniory on-
line setkání. A protože máme seniory, kteří 
rádi zkouší nové věci, odvážně k této novince 
přistoupili a vyzkoušeli si, jaké je to povídat 
si na dálku. Na živosti setkání to neubralo, ba 
naopak, všichni zúčastnění plně využili svůj 
čas. Nejvíce zaznívaly dotazy, co se ve městě 
děje nového, co se připravuje, a také padlo 
několik podnětů na zlepšení. A tak už víme, 
kdo daroval vánoční strom na náměstí, že pro-
běhlo společné sázení třešňovky a kdy bude 
dokončena nová cyklostezka. Senioři zmínili 
přání vylepšit trasu z pečovatelského domu 
do města, aby mohli procházkou dojít bezpeč-
ně na náměstí, a přidání laviček do okolí DPPS.

Setkání v nové podobě mělo úspěch a při-
neslo povzbuzení a příjemné zpestření obdo-
bí, kdy nám všem schází společné sekávání 
a povídání.

Děkujeme vedení města za jejich čas 
a vstřícnost.

Za pečovatelskou službu Jubilata 
Jitka Čechová, vedoucí služby

V roce  2022  hodně zdraví, 
štěstí a pohody přeje  

Pionýrská skupina Dobřany

Výroba adventních věnců v Dílničce sv. Anežky

Příjemná atmosféra, spousta skvělých nápadů a především radost a nadšení z výroby vlastního 
adventního věnce. To vše jsme zažili v podvečer v úterý 16. listopadu na dobřanské faře. Dílničku 
sv. Anežky navštívilo přes 70 malých i velkých „tvořilů“, kteří si s sebou odnesli opravdu krásné 
a originální adventní věnce. 

Děkujeme městu Dobřany za jeho finanční podporu a přejeme všem, kteří přišli, ať jim světlo 
jejich věnce po celý advent přináší radost a naplňuje je nadějí, která o Vánocích přichází pro 
každého z nás.

Za Přátele Koinonie      
Ľudka Košudová

a vedoucích. Poděkování za příjemné dopole-
dne patří všem, kteří přišli a pomohli - rodi-
čům i vedoucím, a MKS za finanční příspěvek. 
Další fotky mimo zde přiložené najdete na 
pionyri-dobrany.rajce.idnes.cz, nebo na Face-
booku Pionýrská skupina Dobřany. 

Na schůzkách nás čeká ještě výroba přá-
níček a dalších drobných dekorací k prodeji 
na Mikulášském jarmarku a pro nevidomé 
a v prosinci střelecká soutěž O vánočního 
kapra.

Za pionýrskou skupinu Libuše Nejedlá
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Dýňobraní s Budulínkem
V sobotu 23. října 2021 jsme se po dvou-

leté pauze sešli ve školní jídelně na společné 
podzimní akci. Jak již sám název vypovídá, 
hlavním tématem dne byly dýně, dýně a zase 
dýně . Na místě jich bylo k dispozici zhruba 
30 kusů a návštěvníci z nich vytvořili nápadité 
výtvory. Kdo měl dodlabáno, mohl si vyrobit 
v dílničkách strašidýlko v několika variantách, 
strašidelnou lampičku na svíčku, netopýra 
a další drobnosti se strašidelnou tematikou. 
K dispozici byl též „plackovač“, a tak většina 
dětí odešla minimálně s jednou či více přiš-
pendlenými ozdobami. Další možností bylo  
zapojit se do soutěže o nejlepší bramborák, 
což byla novinka letošní sezony, kterou při-
pravila vedoucí školní jídelny Renata Černá. 
Stejně tak pro všechny přítomné se svými 
kolegyněmi nachystala spoustu dobrot, jako 
řízečky, pomazánky, štrůdl, polévku a další, 
aby přítomní rodiče mohli ochutnat, jak se 
stravují jejich děti.

Společně jsme strávili tři hodiny v příjemné 
společnosti, při tvoření, společné činnosti dětí 
a rodičů, nad dobrým jídlem, v klidu a pohodě 
v krásném podzimním dni.

Díky všem přítomným „ženám z Budulín-
ka“ a jejich rodinám za přípravu akce, Renatě 
Černé a jejím kolegyním za výborné zázemí 
a všechny dobroty a vůbec všem, kteří svou 
přítomností vytvořili příjemnou atmosféru.

Součástí akce byla soutěž o nejoriginál-
nější dýni, jenže v letošním roce  jsme si  tím 
opravdu „zavařili“. Vybrat jednu či dvě není 
vůbec možné, všechny jsou skvělé. Proto jsme 
se rozhodli jinak – drobná odměna čeká na 
všechny, kteří byli do soutěže zařazeni přidě-
lením čísla. Odměnu si můžete vyzvednout od 
pondělí 13. prosince do Vánoc v MKS u Zuzky 
Peksové. Fotky dýní je možno vidět na fb 
stránce MC Budulínek.

Pavla Adamcová

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO 
DÁRCOVSKÉHO A DOTAČNÍHO 

TITULU MĚSTA DOBŘANY

Hledá se kámen
Pomozte se záchranou a navrácením  
„zatoulaného“ kamene.

Je nám to moc líto, ale bohužel nám někdo 
odnesl, odkutálel nebo nejspíš odvezl základ-
ní kámen směnárny kamínků na Martinské 
stěně kousek od kapličky. Kámen prostě ve 
čtvrtek 11. 11. 2021 zmizel…. Přestože ne-
byl putovní a je to na něm i řádně napsáno, 
přestože nebyl nejmenší ani nejlehčí, přesto 
byl kámen odnesen ze svého místa. Patří do 
směnárny a nikam jinam. Proto bychom vás, 
všechny všímavé lidičky, chtěli požádat o po-
moc…. Pokud byste jej někde viděli, dejte nám 
zprávu, nebo bude-li to možné, vraťte jej na 
své místo, do směnárny kamínků na Martin-
ské stěně v Dobřanech.

Za pomoc děkujeme…..
Vendula K. 776 226 101 a Lenka M.

KRMIT ANO, ALE SPRÁVNĚ

Pro labutě, kachny a další vodní ptáky 
volte vždy jen základní potraviny. 
Rozhodně nekrmte pečivem!
Vhodné jsou:

	kukuřice
	pšenice, žito, oves a další obiloviny
	nakrájený hlávkový nebo jiný salát
	zeleninové odřezky nebo slupky
	mražený hrášek nebo kukuřice 
 (rozmražené, není nutné vařit)
	ptačí zob
	případně granule pro vrubozubé ptáky
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Rybáři
V sobotu 6. 11. se lovil rybník Montajch 

u Nové Vsi. Vylovené ryby se rozvezly do již 
slovených rybníků a téměř 300 ks se ještě vy-
sadilo do řeky, aby byl splněn násadový plán. 
A opět to byli pěkní kapři mezi 43-50 cm. Bo-
hužel opět chybělo cca 5 q větší ryby. I zde to-
tiž máme rodinku vyder, které nás připravily 
prakticky o dvojnásobek ryb teď vysazených. 
Samé vypouštění rybníka provázely kom-
plikace. Když se začal Montajch vypouštět, 
rozzlobilo to místního bobra (ty máme také 
na všech rybnících, v loňském roce se musela 
provést nákladná oprava hráze Horní Kotyn-
ky) a ten začal větvemi ucpávat požerák. Mu-
selo se tam denně ráno a večer jezdit a větve 
vytahovat. Opravdu roztomilá zvířátka.

Já jsem v sobotu šel pod mosty a vzal jsem 
si z mrazáku dvě rybičky. Na jeden prut jsem 
dal rohlík a na druhý rybičku. Na rohlík ani 
vrz, ale špička prutu s rybičkou se asi po ho-
dině zachvěla a vlasec se začal napínat. Tro-
chu jsem povolil a zasekl. Byla to štika 51 cm 
a ještě hubená, a tak šla zpátky. Potom přijel 
syn a přestěhoval mě mezi mosty. Hned ale 
odjel. Nahodil jsem feeder, a než jsem vytá-
hl druhý prut, již jsem prošvihl první záběr 
a během chvíle několik dalších. Pak jsem ale 
zjistil, že na druhém prutu se protáčí cívka 
tak, že nelze navinout vlasec. Musel jsem ho 
vytáhnout mezi očky a namotat na rukojeť 
prutu. Nahodil jsem znovu feeder, ale jak 
jsem otočil kličkou, dostal se mi vlasec pod 
cívku, a jak jsem ho chtěl uvolnit, vytvořil se 
chumlanec, který nešel rozmotat. Měl jsem 
nehoráznou chuť rozlámat feeder a i s tím 
navijákem hodit do řeky. Dostal jsem ho to-
tiž k sedmdesátinám a nějaký dobrák navinul 
úplně plnou cívku vlasce, takže se mi to stalo 
již několikrát. Opět jsem tedy vytáhl vlasec 
mezi očky a namotal na rukojeť. Měl jsem ješ-

tě jeden prut. Již se stmívalo, ale přece jsem 
ještě jednoho kapra ulovil. Ještě večer jsem 
opravil naviják – spravila to podložka a z fee-
deru odmotal nějakých 15 m vlasce, celkem 
jsem již vyhodil min. 1/3 obsahu cívky. Pak to 
již bylo dobré. Druhý den mě dovezli k řece 
odpoledne. Za chvíli dorazil bratr a sedl si 
vedle. Já již jednoho kapra měl, bratr chytil 
taky jednoho. Potom se zachvěla špička mého 
prutu a znovu. Čihátko se ale ani nepohnulo. 
Přesto jsem zasekl a byl to pěkný padesátník. 
Sbalil jsem tedy pruty, zavolal dceři, aby mě 
odvezla a zatím sledoval bratra. Ten měl snad 
deset záběrů na feeder, ale ať dělal, co dělal, 
žádný netrefil.

V týdnu jsem jezdil na ryby s Václavem. 
Hned první den jsem byl nějaký pomalejší, 
a než jsem stačil nahodit, Václav již táhl kapra. 
Potom několik záběrů minul, dva utrhl při 
záseku, dalšího utrhl při zdolávání. Nakonec 
ale přece vytáhl kapra 50 cm. Od té chvíle ho 
posedla rybářská vášeň. Přestala mu být zima, 
a dokonce byl ochoten chodit již v půl deváté 
místo v devět. Celý týden se nám dařilo a Vác-
lav se dal slyšet, že letos již chytil víc ryb, než 
celkem za předešlé tři roky dohromady. Větši-
nou měl totiž prázdný úlovkový lístek. 

Společně s MO Plzeň 1 se 13. 11. slovil hor-
ní rybník v Přestavlkách. Protože jsme měli 
splněn násadový plán, mohli jsme naši část 
kaprů odprodat okolním organizacím.

Abychom mohli řádně udržovat naše ryb-
níky, s pomocí dotace města jsme pořídili dva 
křovinořezy, řetězovou pilu a podložní síť, 
kterou jsme si dosud půjčovali.

První termín výdeje povolenek na rok 
2022 bude ve středu 5. 1. 2022 od 16:00 
do 18:00 hod. v rybárně v Plzeňské ulici 
č. p. 1048.

Vladislav Šefl, ČRS MO Dobřany

Vánoční kapři
Příběh o kaprech - než se dostanou na Váš 
vánoční stůl.

Dospělý jedinec kaprovité ryby začíná 
tření v období jara podle teploty vody. Jiker-
načka vypouští jikry, mlíčák ihned nato mlíčí. 
Z oplozených jiker se později vylíhne plůdek. 
Na podzim se z plůdku stává kapr o velikos-
ti cca 5-8 cm, pojmenovaný jako K1, který se 
živí především planktonem, nebo je dokrmo-
ván různými sešrotovanými obilovinami, aby 
došlo k dobrému strávení malé ryby. Druhým 
rokem dorůstá kapr délky 10-25 cm, pojme-
novaný jako K2, který už pozře různé larvy, 
šneky a nedrcené obiloviny. Příjem potravy 
je závislý na teplotě vody, ideální je od 19 do 
22°C a podle okysličení vody. Třetím rokem 
se z kapra stává K3 s velikostí 25-40 cm. Te-
prve čtvrtým rokem získáváme tržní rybu ke 
konzumaci o váze 2,5-3,5 kg podle toho, jaké 
jsou podmínky a příjem potravy. Kapr výběr 
je cca 3-6 kg, což se rovná pětileté rybě. Kaž-
dým rokem na podzim probíhají výlovy ryb-
níků, ryby pak putují na sádky, kde dochází ke 
třídění podle velikosti a druhu ryb.

Zveme Vás na prodej vánočních ryb do Ry-
bářských potřeb v Dobřanech, Lipová 1290.

Otevírací doba:
21. 12.  12:00 – 18:00
22. 12. 9:00 – 18:00
23. 12. 9:00 – 18:00

Druhy ryb: 
kapr pstruh
amur siven
štika sumec

Možnost rezervace ryb nejpozději do 20. 12. 
na telefonu: p. Čmolík 777 276 669.

Ryby Vám rádi připravíme, možnost kuchání, 
filetování s kůží i bez ní.

Chtěli bychom Vám popřát šťastné a veselé Vá-
noce a hodně zdravíčka.

S pozdravem všichni od Krtků

Pozvánka
Vážení přátelé kuželkářského sportu, dovoluji si vás pozvat na 38. ročník 

VÁNOČNÍHO TURNAJE 
PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE.

Turnaj se bude konat po roční přestávce 
18. 12. 2021 od 9.00 hodin na kuželně u bývalého Lidového domu. 

Na vaši účast se těší pořadatelé.

Otto Sloup, předseda kuželkářského oddílu
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Podzim za námi
Realizační tým pro extraligu mužů: V. Šlehofer 
st., D. Malý, P. Kánský a D. Kovářík

A tým má podzim za se-
bou. Výsledky v nejvyšší 
soutěži v ČR byly střídavé. 
Ano, dosáhli jsme na výhry, 
prohry i remízy. Pozitivem 

může být, že prohry byly z většiny o gól.
I když sportovec takovou porážku zrovna 

nemusí.... Řekneš si, prohrát o gól, to zabolí. 
Raději dostat nášup.... Jenže nás tyto vyrov-
nané duely mohou posouvat dál, pokud je 
tedy umíme vstřebat a dokážeme se z nich 
poučit. Spíš ale zamrzí způsob, jakým jsme je 
zaznamenali. Jednalo se prioritně o naivitu či 
hloupost, která je úměrná věkově hodně mla-
dému našemu kádru. Ale jak je výše zmíněno, 
je třeba se z těchto duelů do budoucna poučit, 
neboť věkem budou kluci postupně vyzrávat 
a vše pak záhy mohou také patřičně zúročit. 
Zní to zajímavě, tudíž věřme, že se tato kon-
cepce klubu vrátí. Vždyť i například výhra 
v extraligovém duelu Hradci Králové přepsala 
klubovou historii...., pokolikáté už??? Na vý-
chodě Čech jsme po tradičních a pravidelných 
debaklech v minulosti už v loňské sezóně re-
mizovali a letos to konečně s mladým týmem 
plným odchovanců i prolomili.

Sedmé místo aktuálně určitě není k zaho-
zení. Týmy pod námi, jako Plzeň, Hradec Krá-
lové, Kovo Praha, Hostivař Praha či Karviná, 
určitě také spát nebudou. O to více věřím, že 
kluci k zimní přípravě přistoupí zodpovědně, 
pochopitelně v rámci možností. To samé se 
týká i záložního týmu mužů, který s dorosten-
ci a dalšími mladíky sbírá zkušenosti v 1. lize 
– tedy bývalé „národce“.

V zimě tedy všichni poctivě potrénujeme 
a do jara vlétneme s novým elánem.

Do reprezentace ČR mužů byli nominováni 
naši hráči Václav Šlehofer ml. a David Braun. 
Oba se budou snažit probojovat do finálního 
výběru, který v létě poletí na světový šampio-
nát do Kanady. V ČR U20 jsou Matěj Malotín, 
Jan Matoušek a Tomáš Duchek. Všichni tři by 
se měli zúčastnit kempu na konci ledna, ten 
se uskuteční zde v Dobřanech, přičemž repre 
„dvacítku“ zde v našem městě přivítáme prv-
ně v historii klubu. V rámci tohoto kempu by 
měl být odehrán i modelový duel ČR U20 ver-
sus TJ Snack Dobřany. Tento zápas samo-
zřejmě poslouží dobřanským hokejbalistům 
jako součást herní fáze zimní přípravy.

Do širšího kádru reprezentace ČR U18 nomi-
noval náš klub „Dobřaňáky“ Aleše Duchka, Mi-
chala Neumaiera a Jiřího Stránského. V ČR U16  
se na prosincovém kempu v Plzni představí 

dobřanský odchovanec Radek Vajda. Byť jsme 
kolektivní sport a mnohdy tyto pozvánky ne-
dělají v kabinách klubů dobrotu (sportovec ví, 
o čem mluvím....), všem nominovaným přejeme 
úspěch a nové zážitky, a to nejen sportovní.

Naše mládež jela rovněž na plné obrátky.
Starší žáci a také jejich mladší kolegové 

soupeřili s týmy z našeho regionu a rovněž 
i s celky z jihu Čech. Tito Šnečci se připravují 
3x týdně ke svým soutěžním duelům.

Také přípravka a minipřípravka trénuje už 
3x týdně. Dvakrát se nejmenší Šnečci připra-
vují v hokejbalové hale, přičemž jednou je tré-
ninková jednotka cílená k rozvoji pohybového 

aparátu ve víceúčelové tělocvičně ve sportov-
ním komplexu v ulici Sportovců.

Blíží se Vánoce a hokejbalový klub přeje  
všem pro toto období pohodu, klid a do nové-
ho roku všechno nejlepší, hodně štěstí a pev-
né zdraví.

Zápasy, hodnocení, rozhovory a jiné infor-
mace najdeš na webových stránkách klubu 
www.snackdobrany.websnadno.cz, dále na 
facebookových stránkách TJ Snack Dobřany-
facebook (pozor, jsou aktuálně nové) a také 
na Instagramu.

Za klub TJ Snack Dobřany 
Václav Šlehofer starší

Minipřípravka  - TJ Snack Dobřany

A tým TJ Snack Dobřany v Hradci Králové
Zleva stojí: Braun, Šilhán, D. Kovářík st., V. Šlehofer ml., J. Kovářík, Görges, Malecha, Bárta, T. Duchek, 
Kánský, pod nimi zleva: A. Duchek, Stránský, D. Kovářík ml., Jásek, V. Šlehofer st., Fukárek ml., Lang, 
Ulm, Truchlý, ležící: Matoušek
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TJ Dobřany – oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé,
podzimní fotbalová část soutěží našich mužstev se již nachýlila ke konci, rádi bychom Vám tak přinesli rekapitulaci jednotlivých mužstev našeho 

oddílu. Pro náš oddíl byla letošní sezona v určitém ohledu trochu výjimečná, jelikož se všechna naše mužstva účastnila krajských fotbalových sou-
těží, a tak jsme byli plni očekávání, jak si např. žáci v soutěži povedou. Musíme říci, že hlavně mládež nás velmi mile překvapila, a tak nezbývá než 
poděkovat všem mládežnickým týmům i jejich trenérům za odvedenou práci a příkladnou reprezentaci našeho oddílu a města v Plzeňském kraji.

U přípravek se neevidují výsledky a tabulky soutěží, a to především z důvodu rozvoje nejmladších fotbalistů, aby nebyl ze strany trenérů vyvíjen 
tlak na výsledek, ale děti se hrou bavily.

Mladší přípravka
Vzhledem k omeze-
ním z důvodu COVIDU 
a nemožnosti tréno-
vat prakticky v celém 
loňském soutěžním 
ročníku jsme šli do le-
tošních zápasů s úplně 
novým týmem, který 
by ročníkově spíše od-
povídal předpřípravce. 
Děti pod trenérským 
vedením Martina Bruhy ale velmi překvapily a každým zápasem se 
zlepšovaly. Odměnou jim tak byla remíza v předposledním zápase 
podzimu v Chotěšově, se kterým se letos utkali 2x. I trenéři chotěšov-
ského týmu po zápase uznali, jaký progres děti za 2 měsíce tréninků 
udělaly, když v prvním zápase s Chotěšovem prohrály o 30 branek 
a v druhém remízovaly 11:11, když k vítězství jim chybělo jen trochu 
toho štěstíčka.

Starší přípravka 
Ta nastupovala ke svým 
zápasům pod vedením 
trenérů Patrika Smeta-
ny a Roberta Hajšmana 
v okresní soutěži pří-
pravek, kde z 10 zápa-
sů prohrála jen jediný. 
Tým se účastnil i Kraj-
ského poháru starších 
přípravek Plzeňského 
kraje a ani zde tým ne-
zklamal. Dokázal porazit například týmy Holýšova, Blovic, Přeštic nebo 
i Rapidu Plzeň a odehrál vyrovnané zápasy s SK Petřín Plzeň, Horažďo-
vicemi nebo i Domažlicemi. Doufáme, že tahle parta u fotbalu vydrží 
a v budoucnu nám bude předávat radost i ve starších kategoriích.

Žáci
Tým žáků se i v letoš-
ním roce připravoval 
pod vedením trenérů 
Jaroslava Krátkého, 
Radka Havlíka a Marti-
na Zehleho. Trenéři při-
pravili týmu v létě sou-
středění v Dobřanech 
a díky podpoře města 
z dotačního titulu G2DT 
si tak chlapci mohli užít 

fotbalový týden plný zábavy. Pro letošní soutěžní ročník se žáci posunu-
li o patro výše, a to z okresního přeboru do krajské soutěže žáků a celý 
tým byl pln očekávání, jak si povede. Již z prvního zápasu v Kralovicích 
si ale přivezli výhru 1:5 a potvrdili si tak, že můžou být vyrovnaným 
soupeřem i o soutěž výše. Nakonec se tak žákům povedlo skončit na 
krásném 7. místě, a to jim chybí ještě odehrát jeden odložený zápas se 
Zručí. Hráčům i trenérům obrovská pochvala a už se všichni těšíme na 
jarní část soutěže.

Dorost
I tým dorostu potkala 
před sezonou spousta 
změn, ať už nový trenér 
Jaroslav Kubeš, nebo 
i přesun v rámci kraj-
ských soutěží do sku-
piny A. Do této skupiny 
byl náš tým posunut 
Krajským fotbalovým 
svazem spolu s Nepo-
mukem. Cílem bylo ze 
tří skupin krajských soutěží vytvořit skupinu A - nejsilnější. Vzhledem 
k malému počtu hráčů se náš klub domluvil s oddílem TJ Sokol Lhota, 
který nemá vlastní dorost, a před sezonou k nám ze Lhoty přestoupili 
3 hráči pro dorosteneckou kategorii. Naši chlapci ale i přesto měli pou-
ze 13členný kádr, a tak do dvou zápasů nastupovali od začátku pouze 
v 10 hráčích místo 11. Výsledky týmu ale nikoho nenechávaly na po-
chybách, že se nám pro mužskou kategorii v brzkých letech rýsuje vel-
mi zajímavý tým. Chlapcům gratulujeme a s klidem je můžeme vyhlásit 
nejlepším dobřanským týmem podzimu.

Muži B
I v letošním ročníku na-
stupovali v soutěži III. 
třídy okresu Plzeň-jih 
skupiny západ, v létě se 
k týmu připojilo nové 
trenérské duo Miroslav 
Homr a Petr Rajchart. 
Cílem této rošády byla 
stabilizace B týmu, 
hlavně jeho hráčské 
základny a zahájení 
pravidelných tréninků tak, aby se s mužstvem mohli připravovat i čle-
nové širšího kádru A mužstva. Naše „Benfika“, jak si tým s oblibou říká, 
vyloženě nezklamala, ale ve většině zápasů se jim nedařilo hlavně kvůli 
střelecké koncovce. Snad kromě jediného zápasu vždy prohráli jen o je-
dinou branku, a proto se v tabulce bohužel nachází na předposledním 
místě.
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Muži A
Posledním v řadě je 
pak náš A tým, který 
podzimní část sezony 
odehrál pod vedením 
trenéra Josefa Kožíška 
a jeho asistenta Karla 
Kripnera. Tým se po-
vedlo před zahájením 
sezony posílit ve středu 
zálohy talentovaným 
Šimonem Mertlem z SK 
Petřín a zkušeným Martinem Hohlbergrem z TJ Černice. Příprava pro-
běhla s naprostou spokojeností, a tak se fanoušci dočkali i výher nad 
týmy ze Lhoty a Černic, hrajících krajský přebor (o dvě soutěže výše). 
Bohužel se pak na tým lepila smůla ve zraněních, neproměňování šancí, 
a tak se po podzimní části nachází na 8. místě. Marodka byla taková, že 
prakticky do žádného zápasu tým nenastoupil ve stejné sestavě oproti 
předchozímu zápasu, natož pak v ideálním složení. Nezbývá nám než 
doufat, že se všichni hráči dají v zimní přestávce zdravotně do pořádku 
a do jarní části sezony nastoupí v plné síle.

Budeme se na Vás těšit v novém roce při jarní části sezony. Na závěr 
bychom rádi poděkovali našim sponzorům a především městu, bez je-
hož podpory by se náš oddíl nenacházel tam, kde je, a nepyšnil se jed-
ním z nejhezčích fotbalových stánků v Plzeňském kraji.

TJ Dobřany – oddíl fotbalu

Přehled akcí v pivnici Hájek–Hájková
		Dne 24. 12. se uskuteční 21. ročník v degustaci bramborového 

salátu. Velká cena Josefa Šnebergra začne v 10.00 hodin. Od této 
chvíle do 11.30 hod. můžete přinést svůj vzorek o váze 200 g. Pak 
proběhne vlastní degustace a každý účastník označí 3 vzorky, kte-
ré mu nejvíc chutnají. Poté bude následovat sčítání hlasů a vyhod-
nocení soutěže. Jako vždy jsou připraveny hodnotné ceny. Přineste 
i váš vzorek, těšíme se na vás.

		Dne 31. 12. oslavíme konec roku 2021 v naší pivnici. Od 20.30 
hod. začne diskotéka. DJ Kečup /Petr Keszegh/ pro naše hosty 
připravil kvalitní program. Rezervace na tel. č. +420 603 872 821 
nebo u personálu pivnice.

		Dne 1. 1. 2022 v 0.30 hod. bude odpálen tradiční ohňostroj.

Všechny akce se budou konat v případě, že vláda nevyhlásí nějaká 
větší omezení.

Přejeme všem svým štamgastům, zákazníkům, obchodním partnerům, 
obyvatelům Dobřan a všem lidem dobré vůle krásné a pohodové 
vánoční svátky, veselého silvestra a hlavně hodně, hodně zdraví v roce 
2022.

Josef a Václava Hájkovi s personálem pivnice

Žáci

Dorost

Muži B

Muži A
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Turisté vás zvou
3. 12. /pá/   Borovy – Švihov 
Odjedeme vlakem z Plzně HN 
v 8:40, z Dobřan v 8:55 do 
Borov /9:13/. Půjdeme po 
neznač. cestách a poté po TZ 

přes Jíno, Kaliště, Třebýcinku do Švihova. Zpět 
vlakem v 13:40 / 14:37 do Dobřan a Plzně.
Délka trasy 11 km. Vedoucí  Jiří  Nový.

7. 12. /út/  
Z Lub u Klatov přes Loretu do Vrhavče
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8:55, turis-
té z Plzně v 7:40 do Klatov. Odtud v 9:30 do 
Lub. Půjdeme po cyklostezce č. 2033 - Loreta 
kaple - odbočka na žlutou TZ - sv. kaple - zří-
cenina zámku Loreta, odbočka Vrhaveč -  kap-
le sv. Anna. Zpět vlakem z Vrhavče v 12:12 / 
14:12 do Klatov. Odtud vlakem dále do Dob-
řan a Plzně. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Přátelské posezení
Jsme aktivní turistický oddíl s věkovým 

průměrem 70 let a více, přesto 2x týdně cho-
díme na vycházky o délce 10-15 km. Svůj 
program vzhledem k této okolnosti volíme 
tak, aby i ti méně zdatní jej zvládli. Vzhledem 
k věku a dalším problémům, které nás životem 
provází, se někteří z nás již nemohou těchto 
pochodů zúčastňovat. I na tyto myslíme a zve-
me je mezi nás. Chceme uspořádat přátelské 
posezení, na které zveme i bývalé členy, kde 
společně probereme uplynulou turistickou 
sezonu a podělíme se s nimi o mnohé zážitky 
z našich pochodů – vycházek.

Sejdeme se, až nám to probíhající pandemie 
spojená s covidem 19 umožní. 

Na brzké setkání se těší výbor KČT Dobřany.

Do Krchleb na koláče
Tak jako každý rok i tentokrát hodláme navštívit Krchleby a místní cukrárnu, kde si lze 
pochutnat na místní specialitě, koláčích.

Ze Staňkova, kde náš pochod začíná, vedou do Krchleb dvě turistické cesty. Volíme pro nás 
novou, nepoznanou cestu, bohužel bloudíme, jsme nuceni se dát po známé naučné stezce „Po 
stopách Jiráskovy Lucerny“, vedoucí kolem hřbitova, a dále k rozcestníku „Holubí hlava“, kde se 
zastavujeme, posvačíme a pokračujeme stále po n. st. vedoucí kolem rybníků Vížka a Vížka II. 
Míjíme zbytky po zřícenině hradu Lacembok, cestou lesem s mírným stoupáním přicházíme do 
Krchleb. Procházíme obcí, posléze na konci obce vcházíme do pěkně upraveného dvora cukrárny. 
Po vstupu jsme přivítáni majitelkou, vybíráme a objednáváme si kávu s koláčem. Nemýlíme se, 
naše předpoklady se plní, káva i koláče chutnají, jsou vynikající. 

Po příjemném posezení spokojeně odcházíme a busem odjíždíme do Staňkova a domů do Dobřan.
Závěrem: Je dobře, že lze pobýt a prožít příjemnou chvíli v pohodě s možností pochutnat si na 

tradičních koláčích. Stále se najdou místa, kde tradice žije. Díky za to!
S pozdravem „Ať nám to šlape“

Jindřich Šmatlák

10. 12. /pá/   
Špičák – Čertovo jezero – Železná Ruda
Odjedeme vlakem z Plzně HN v 7:40, z Dobřan 
v 7:55 na Špičák /9:28/. Půjdeme z nádraží na 
Špič. sedlo a po žluté TZ kolem Čertova jezera 
k památníku A. Kašpara a dále po modré TZ 
do Žel. Rudy. Zpět vlakem v 14:20 do Klatov 
/15:16/ a z Klatov v 15:30 do Dobřan a Plzně. 
Délka trasy 11 km. Vedoucí Jiří Nový. 
(PS: Poslední šumavský pochod za levné jízdné!?)

14. 12. /út/  Z Kařezu do Komárova
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8:05, z Plzně 
zastávky v 8:17, z Plzně hlav. nádr. v 8:22 do 
Kařezu. Půjdeme po žluté TZ k rozcestníku 
U Křížku – rozcestník Dlouhá leč a dále po 
modré TZ do Komárova. Zpět busem z Komá-
rova v 13:08, vlakem v 12:36 / 14:36 do Plzně. 
Z Plzně v 14:20 / 14:40 do Dobřan. 
Délka trasy 11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

17. 12. /pá/
Lobzy – Božkov ostrov – St. Plzenec
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně 
- Doudlevce - 7:33. Přesedneme na bus MHD 
č. 30 u Tyršova mostu a odjedeme do Lobez. 
Půjdeme po cyklostezce kolem řeky do St. Pl-
zence. Zpět vlakem v 13:19 / 13:36 do Plzně. 
Z Plzně do Dobřan v 13:40 / 14:20. 
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jiří Nový.

28. 12. /út/ 
Ze Štipoklas do Peckova mlýna
Ze Štipoklas jdeme po silnici (modrá TZ) do 
osady Pláně, prohlídka pevnosti Areály – pev-
nůstek. Vracíme se do Plání, dále po modré 
TZ do obce Blažim – Peckův mlýn. Zpět jede-
me z Blažimi – Háj v 12:11 / 13:31 / 14:03 
nebo busem přes Úterý, Bezvěrov, Chudeč 
v 14:52. 
Délka trasy 8 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Klub českých turistů Dobřany ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem Dobřany

zve všechny občany na tradiční

NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA ŠLOVICKÝ VRCH 2022

Zahájení 1. 1. 2022 ve 13.00 hodin 
na Šlovickém vrchu u táboráku.

občerstvení  opékání vuřtů  novoroční přípitek

Dobřany
Městské kulturní středisko
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Společenská rubrika

Není smrti, zůstává věčně živý, 
kdo spravedlivý byl a dobrotivý.

20. 12. vzpomeneme 1. výročí, 
kdy nás navždy opustil můj manžel 

pan Jan Holý.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, dcera Andrea, syn Jan 

a sestra Milena se svými rodinami.

Vzpomínka

Dne 20. prosince 2021 tomu budou 3 roky, 
co nás opustil manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček, 

pan Josef Klíma.

Vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami, vnučka s rodinou, vnuk a tchán.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi!

Vzpomínka

Děkujeme všem, kdo vzpomenou na 

paní Květu Peškovou. 

27. 12. 2021 to bude 5 let, co odešla. 

Syn Jiří s rodinou.

Vzpomínka

Dne 15. 12. 2021 uplynou dva smutné roky, 
co nás navždy opustil náš drahý a milovaný 

manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc, 

pan Josef Vícha.

S láskou a hlubokou úctou 
vzpomíná manželka.

Vzpomínka

Život je prázdný bez Tebe, slzy se lesknou v očích,
jen milé vzpomínky na tebe zůstanou v našich srdcích.

Dne 7. 12. 2021 tomu bude 13 let, 
co nás opustil 

pan František Vintr ze Šlovic.

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

Vzpomínka

Dne 19. 12. 2021 tomu bude 20 let, 
co nás náhle opustil náš tatínek 

a dědeček, 

pan Jan Knotek ze Šlovic.

S láskou vzpomínají dcera Jana s rodinou 
a synové Mirek a Jiří s rodinami.

Vzpomínka

LES JE MŮJ CHRÁM

17. listopadu 2021 oslavil 90 let 

pan Josef Pánek.

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

Blahopřání

Dne 17. prosince uplyne 35 let, 
co nás opustil

pan Jaroslav Duchek.

S úctou vzpomínají dcery Maruš, Jaruš, 
Liduš a Hana s rodinami.

Děkujeme

Vzpomínka

Co vděkem za lásku Ti můžem dát,
kytičku krásných květů naposledy 

a pak jen vzpomínat. 

Dne 30. 12. před 11 lety bez rozloučení, tiše 
odešel manžel, otec, bratr, dědeček a strýc, 

pan Václav Klesnil, a už ho nic nebolí.

Prosím, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Slávka s rodinou

Vzpomínka
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Waldorfské  
lyceum  Dobromysl

ŠKOLA  PRO  ŽIVOT

www.skoladobromysl.cz/lyceum

Alternativní střední škola v Plzni nabízí všeobecné 
maturitní vzdělání s volbou technické, přírodovědné 

nebo humanitní specializace od třetího ročníku.

Waldorfské lyceum Dobromysl, Husova 1126/43, 301 00 Plzeň

• rozvíjení intelektu, 
praktických dovedností 
a citu pro umění

• čas k poznávání  
sebe sama

• inspirace při formování 
vlastní osobnosti

• probouzení schopností,  
nikoliv předávání přesvědčení

• odpovědnost za svět
• důvěra ve vlastní schopnosti
• vzájemný respekt

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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PRODEJ
ZAHÁJEN 2+KK 

3+KKWWW.BLOVICKETERASY.CZ | 721 659 781 

VŠECHNY BYTY SE ZAHRADOU
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ORNICE
ZA ODVOZ

Smluvně přenechám v roce 2021 dle podmínek 
ZPF ornici z Dobřan v objemu ca. 300 m3. 
Bližší informace na tel. č. 603 239 953 nebo 
ornice@obalar.cz

    

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA 
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO 

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

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      15 % z celkové ceny
 3 a více výtisků     25 % z celkové ceny
 11 výtisků (roční)     30 % z celkové ceny

 nabídka pracovních míst    25 % z ceny inzerce

 souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Velikost inzerátu
1 strana (186 x 263 mm) 5 400 Kč
1/2 strany (186 x 128,5 mm) 2 700 Kč
1/4 strany (91 x 128,5 mm) 1 350 Kč
1/8 strany (91 x 63 mm) 675 Kč

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

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

Společenská rubrika zdarma

Inzerce 
v Dobřanských listech

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.

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 

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

		 Koupím do sbírky staré pivní lahve s nápisy, i jednotlivé kusy. 
Tel. 732 170 454, sběratel.

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

		 Pronajmu byt 1+1 v Dobřanech, Tel.: 733 761 417

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
PROSINEC 2021

út 7. 12. 14–17 út 14. 12. 14–17 pá 17. 12. 14–17
20. 12. 2021 – 15. 2. 2022   ZAVŘENO

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

Od dobřanského verpánku přeji příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

 Zbyněk Albl, švec

Příspěvky do DL musí být zasílány na 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/

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 vyjád-
řit 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.
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PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
14. 11. v 18:00
ČR / komedie / 109 min / přístupný / české znění /

režie: Marta Ferencová

Ukázkově rozkmotřená rodina se znovu a znovu sna-

ží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní 

je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská 

a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželské-

mu páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud 

do cesty malou uprchlci z dětského domova. Dva osa-

mělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho 

pravého, možná dostanou ještě jednu šanci.

Vstupné: 130 Kč

ENCANTO
27. 11. v 17:00 
USA / animovaný / 110 min / přístupný / dabing /

režie: Jared Bush, Byron Howard

Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v městečku 

v kolumbijských horách, na podivuhodném a oča-

rovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto 

způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, 

od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je 

každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel.

Vstupné: 120 Kč

KLAN GUCCI
26. 11. ve 20:00 
USA / thriller, drama / 164 min / 15+ /  titulky /

režie: Ridley Scott

Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příbě-

hem impéria italského módního domu. Tři desetiletí 

rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekaden-

ce, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku 

toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci.

Vstupné: 130 Kč

PAŘÍŽ, 13. OBVOD
9. 12. ve 20:00
Francie / drama / 105 min / 15+ / titulky /

režie: Jacques Audiard

Tři mladé ženy a jeden muž. Jejich životy se na chvíli 

protnou ve čtvrti Les Olympiades, v pařížském 13. ob-

vodě. Výřečná a drzá Émilie pracuje v callcentru a při-

vydělává si pronájmem volného pokoje. Naváže in-

timní vztah se svým novým atraktivním nájemníkem 

jménem Camille. Toho ale přitahuje nedobytná Nora, 

která zase tráví noci videohovory s cam girl Amber. 

Dynamicky natočený černobílý snímek sleduje krát-

ké období v životě současných třicátníků.

Vstupné: 100 Kč

MILENCI
10. 12. ve 20:00
Francie / drama, thriller / 102 min / 15+ / titulky /

režie: Nicole Garcia

Lisa a Simon jsou nerozlučná dvojice. Milostná idylka 

však náhle skončí po tragédii spojené se Simonovou 

kriminální aktivitou. Simon se rozhodne utéct na „ko-

nec světa“. Bez Lisy. Ta se sama prodírá životem do 

té doby, než potká staršího bohatého Léa. Po třech 

letech je Lisa se svým manželem Léem na dovolené, 

kde náhodně potkává Simona. I po traumatickém 

rozchodu mezi Lisou a Simonem znovu zažehne lás-

ka. Lisa začne řešit dvojitý život, ve kterém se rozho-

duje mezi luxusem a pohodlím a vášní, ale nejistotou. 

Vstupné: 110 Kč

WEST SIDE STORY
11. 12. ve 20:00 
USA / muzikál / 156 min / přístupný / titulky /

režie: Steven Spielberg

Klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních 

gangů a romantické lásce dvou mladých lidí v pro-

středí New York City roku 1957. Film režíruje drži-

tel Oscara Steven Spielberg podle scénáře Tonyho 

Kushnera, držitele Pulitzerovy ceny a ceny Tony®. 

Vstupné: 130 Kč

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

režie: M. Zachariáš, Martin Otevřel, David Súkup, 

Petr Vodička, Šárka Váchová

Animované pásmo vánočních pohádek, které přiná-

ší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů 

a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější 

pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmen-

né knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice 

milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří 

Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřej-

mě, že i čerti a kominíci!

Vstupné: 100 Kč

TADY HLÍDÁME MY
12. 12. v 18:00
ČR / rodinná komedie / 96 min / přístupný / 

režie: Juraj Šajmovič

Lesní inženýr Ivan se zamiloval do vědkyně Julie. 

Po svatbě si pořídili penzion v srdci Šumavy, kam se 

nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou 

a jejím jezevčíkem Hugem. Ivan s Julií se však snaží 

především o potomka a provozování penzionu zane-

dbávají. Proto není divu, že zástupy hostů se do jejich 

penzionu nehrnou. Naštěstí Kačka, která měla jako 

malá ADHD a od té doby naslouchá svému Hugovi, se 

svým čtyřnohým kamarádem vymyslí, že budou pro-

vozovat “Penzion pro psy... a jejich páníčky”.

Vstupné: 130 Kč

SLALOM
16. 12. ve 20:00
Francie / drama / 90 min / 15+ / titulky /

režie: Charlène Favier 

Dospívající talentovaná sjezdová lyžařka Lyz přichá-

zí do vyhlášeného tréninkového kempu, který vede 

charismatický Fred, tvrdý, ale pozorný trenér. Pro 

Lyz, která pochází z rozvrácené rodiny, je pohledný 

starší muž vzorem. Ve chvíli, kdy přichází zlom v její 

sportovní kariéře, dojde v jejím soukromém životě 

k mnohem temnější události. Nezkušená dívka se 

ocitá uvězněná v situaci, v níž se prolíná nerovná ro-

mance a sexuální zneužívání.

Vstupné: 130 Kč

WEST SIDE STORY
17. 12. ve 20:00
USA / muzikál / 156 min / přístupný / titulky /

režie: Steven Spielberg

Klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních 

gangů a romantické lásce dvou mladých lidí v pro-

středí New York City roku 1957.

Vstupné: 130 Kč

DRAČÍ PRINCEZNA
18. 12. v 17:00
Norsko, Nizozemsko, ČR / rodinný, fantasy / 85 min / 

přístupný / dabing / režie: Katarina Launing

Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se obje-

vil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který 

sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním 

devítiletá Sára, do party přiberou stejně starého Mor-

timera a všichni společně převrátí letošní svátky 

klidu a míru vzhůru nohama. Na jejich dobrodružství 

bude malé městečko vzpomínat ještě roky.

Vstupné: 120 Kč

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
19. 12. v 18:00
USA / akční, dobrodružný / přístupný / dabing /

režie: Jon Watts

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totož-

nost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže 

oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného 

života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém ne-

bezpečí. Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu 

pomohl jeho tajemství obnovit.

Vstupné: 120 Kč

ZPÍVEJ 2
29. 12. v 17:00 
USA / animovaný / 110 min / přístupný / dabing /

režie: Garth Jennings

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, 

musí mít vystoupení v Redshore City. Jenže tam to 

má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal. 

Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou 

pěveckou sestavu, ale i tak je skoro jisté, že konkurz 

skončí totálním krachem. A tak Buster zariskuje...

Vstupné: 120 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
30. 12. ve 20:00 
SR, ČR / romantická komedie / 93 min / přístupný / 

dabing / režie: Jakub Kroner

Příběh začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu 

o ruku. Její souhlas rozpoutá kolotoč událostí, kte-

ré předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí 

u moře v Chorvatsku.

Vstupné: 130 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (Třída 1. máje 1300)
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí 6:00–12:00 14:00–18:00
úterý 6:00–13:00
středa 6:00–12:00 
čtvrtek 6:00–12:00 13:00 Harmonie
pátek 6:00–12:00
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky 
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace 
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

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

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

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
úterý, středa 7:30–13:00
pátek 7:30–13:00

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

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

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
pondělí 8:30–12:00 12:30–14:30
středa 13:00–14:00 14:00–17:30

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

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

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

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
pondělí 8:00–15:00
úterý 8:00–18:00
středa, čtvrtek 8:00–15:00
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 9:00–15:00
středa 9:00–17:00
pátek 7:30–15:00

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.

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

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

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

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

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
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
Provozní doba:                 
pondělí–pátek 8:30–12:15 13:00–16:00

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

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

Informační přehled
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