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Druhou adventní neděli se uskutečnil v kostele sv. Mikuláše koncert dobřanského rodáka Jana Karáska. V programu vystoupili také 
žáci ZŠ Dobřany.

Adventní koncert Jana Karáska v kostele sv. Mikuláše

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
sobota 9. ledna 2016

I v letošním roce chceme pomoci mladým i dospělým klientům s dia-
gnostikovaným autismem a mentálním postižením z merklínského 
domova Radost Diakonie ČCE a nově také seniorům s diagnostikova-
nou poruchou paměti v Domově sv. Aloise Městské charity Plzeň.
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Původně zdvořilostní jednání s ředitelem FÚ Plzeň-jih a vedou-
cí oddělení, které má na starost daň z nemovitosti, se vyvinulo 
opravdu nečekaně.

Paní vedoucí začala dobrou zprávou: “Lidí, kteří mají jen podí-
ly v bytových domech, se to nedotkne.”

“Ani když se změní výměra samotné budovy?”
“Ale pane starosto, to se při digitalizaci nestává. Mění se jen 

výměra pozemků, domů, ne,” dostalo se mi poučení v náležitě 
pedagogicky přesvědčivém tónu.

Sotva jsem na stůl položil tabulku s údaji o našich budovách, 
z nichž asi nejzajímavější je zmenšení radnice téměř o sto metrů 
čtverečných, nastalo leknutí a příliv informací, které by mohly 
zmírnit tlak na občany.

Až budeme mít z tiskárny nové formuláře, dáme vám je sem, 
aby si je lidi mohli s předstihem vyzvednout, dodnes (30. 12.) 
je nemáme.

Reálně jsou tyto výstupy:
Plusy:
31. ledna je den pracovního klidu, tudíž se lhůta pro podá-

ní přiznání prodlužuje o jeden den.
Ze zákona se nevymáhá sankce, pokud je podáno do pěti 

dnů po termínu, máme tedy celkem šest dní k dobru.

Úředníci FÚ převezmou vyplněná daňová přiznání. Vybírat 
je můžeme i my na radnici a pak je dovézt hromadně na FÚ.

Minusy:
FÚ nemá dálkový přístup do systému, takže na místě 

nezkontroluje správnost podání.
FÚ nemá krizový scénář pro případ, kdy jiný státní úřad 

(katastr) spustí takovouto hromadnou akci s důrazným 
dopadem na tisíce lidí.

Jakkoliv je město stejnou “obětí” nešťastného souběhu okol-
ností jako vy a nemá s administrativním dopadem digitaliza-
ce na občany formálně nic společného, snažili jsme se pro Vás 
dosáhnout maximálního ulehčení.

Všichni úředníci berňáku, se kterými jsem jednal, byli vstřícní 
a profesionální a zaslouží díky. Víc už opravdu udělat nemohli.

Mrzí mne, že si stát jako celek neumí práci naplánovat pro-
myšleně a propojit činnost svých různých poboček. Pro ten-
hle případ měla být výjimka ze zákona pro lhůty, vždyť jde 
o strašnou práci, ze které kouká pár haléřů, takhle se vládnout 
nemá!

Přeji Vám proto pevné nervy a přesné výpočty, ať to zvládnete 
na poprvé, ať nestojíte fronty, ať neplatíte penále!

Martin Sobotka, starosta města

Ochota daňové správy naráží na technické a právní překážky

Ve dnech 5. a 12. ledna 2016 v době od 13:00 h do 17:30 h budou pracovnice finanční správy poskytovat potřebné 
informace k této dani a k daňovému přiznání přímo v prostorách dobřanské radnice.
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ANKETA – PARKOVÁNÍ
Já níže podepsaný projevuji závazný zájem o placené parkování.
Jsem ochoten platit maximální měsíční poplatek:  
................	 bez	24hodinového	dohledu	bezpečnostní	služby	přes	kamery
................	 s	dohledem	bezpečnostní	služby	přes	kamery

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ......................................................................................
KONTAKT: ......................................................................................

Sběr lístků v Městské knihovně Dobřany a v Městském kulturním středisku 
Dobřany (infocentrum) do 12. 2. 2016.

 

Sadové úpravy hřbitova v Dobřanech
Stávající stav hřbitova je z hlediska zahradně-architektonického zcela nevyhovující. Rostlinný materiál byl v minulosti vysazo-

ván nekoncepčně za vzniku mnoha chyb, jako je např. výsadba v těsné blízkosti hrobů, zahuštěné výsadby jehličnanů, výsadby 
příliš vzrůstných druhů dřevin, vznik špatně udržovatelných míst a zákoutí, nepřehlednost prostoru a jeho neestetičnost. Prostor 
hřbitova se tak stal změtí přerůstajících a prosychajících zeravů, jalovců a mohutných jehličnanů, aniž by k zeleni bylo přihlíženo 
jako k důležitému kompozičnímu prvku. Po nutném procesu očištění plochy odstraněním nevhodných dřevin lze vytvořit příjemné, 
estetické a důstojné místo. Současně by bylo vhodné zrekonstruování opuštěných hrobek a náhrobků, které jsou pro město Dob-
řany cennými historickými objekty společenského a kulturního významu

Nové sadové úpravy byly zhotoveny ve dvou níže popsaných variantách. 

VARIANTA „A“

Hlavním symbolem této varianty je latinský kříž vytvořený 
výsadbou sloupovitě rostoucích lip podél jedné z hlavních cest. 
Kříž, který symbolizuje bolest spojenou s odchodem blízkého 
člověka a smrt, ale i symbol věčného života, známý již od dob 
předkřesťanských.  Pro výsadbu je zvolena dlouhověká lípa, 
národní strom s listy ve tvaru srdce. Navržen je úzce rostoucí 
kultivar lípy velkolisté (Tilia platyphyllos „Fastigiata“), pro který 
je typická velmi štíhlá koruna. V těsné blízkosti tohoto kříže je 
umístěna posypová - rozptylová loučka, pietní travnatý prostor 
ohraničený nízkým volně rostoucím živým plotem. Nově je roz-
vrženo 13 laviček a jedna lavice kruhová, umístěná pod koru-
ny ponechaných borovic. Památník padlým, dnes nešťastně 
ohraničený vysokým živým plotem ze zeravů, bude přemístěn k 
hlavní cestě a doplněn nízkým živým plotem z kvetoucích keřů 
a dvěma vzrůstově menšími stromy – okrasnými třešněmi. Hůře 
udržovatelné plochy budou osázeny plošnou výsadbou keřů 
dorůstajících maximální výšky do 1 m. Pruh před kolumbáriem 
a dlouhý úzký pruh v blízkosti památníku budou osázené trval-
kami a zakrsle rostoucími keři a plochy budou zasypány štěr-
kodrtí příjemné barvy pískovce. V přední, vstupní části hřbitova 
vzniknou dvě nová kolumbária, umístěná mezi výsadbu slou-

povitě rostoucích habrů. Na plochu mezi hroby bude umístěn 
převislý červenolistý buk. Dominantou prostoru by se měla stát 
smuteční kovová plastika. Vysoké živé stěny ze zeravů budou 
odstraněny, pouze u severní zdi v blízkosti kolumbária budou 
ponechány. 

VARIANTA „B“

Hlavním prvkem této varianty je stromová zeleň. Jejím úko-
lem je vytvoření dostatečné intimity a působivosti prostoru. 
Kompoziční osu tvoří lipová alej symbolizující cestu, lidskou 
pouť životem. Její funkce je především emotivní. Vyvolávat má 
nejrůznější pocity k činnosti, nebo naopak k uklidnění, smíru 
a pokoře. Hlavní alej je doprovázena dvěma bočními, lipovými 
stromořadími. Tato stromořadí, zdánlivě vytvářející pouhou 
kulisu, symbolizují jakýsi tunel nebo koridor, kterým vede hlav-
ní alej, tedy cesta člověka. Současně je navrženo několik dal-
ších stromů do volných prostorů mezi hroby, které přísné linie 
svým „nahodilým“ rozmístěním zjemní. Dominantou u vstupu 
na hřbitov je navržen minimálně 3 metry vysoký dřevěný kříž. 
Lavičky jsou umístěny shodně s variantou A, plošné výsadby 
keřů se mírně liší svým umístěním.

ANKETA – ÚPRAVY HŘBITOVA
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ......................................................................................
ADRESA: ......................................................................................
TELEFON: ......................................................................................
E-MAIL:* ......................................................................................
* Jedná se o nepovinný údaj.

Hlasujte pro návrh:

Sběr lístků v Městské knihovně Dobřany a v Městském kulturním středisku 
Dobřany (infocentrum) do 12. 2. 2016.

 

A B
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Město Dobřany ocenilo šampiony
Město Dobřany se snaží systematicky podporovat významné počiny dobřanských jednotlivců či skupin, kteří/které jsou v daném 

roce/dané sezóně úspěšní a dostanou se na „bednu” na úrovni nejvyšších soutěží minimálně v rámci ČR.
Na doporučení Spolkové komise byli za úspěchy v roce 2015 oceněni:

Stanislav Brunát – rallyecross
1. cena ČTHR v kategorii HA-1600

TJ SNACK Dobřany
2. místo – MČR mladších žáků 2014–2015
2. místo – Extraliga hokejbalu 2014–2015, kategorie „mladší 
dorost“
3. místo – Extraliga hokejbalu 2014–2015, kategorie „starší 
dorost“
2. místo – 1. Národní hokejbalová liga 2014–2015, kategorie 
„muži“

VOZEMBACH
1. cena v ústředním kole „Národ-
ní soutěže ZUŠ ČR 2015“ ve hře 
na lidové nástroje, souborová 
a komorní hra lidových nástro-
jů, Mikulov – ČR 

Jana Šístková
1. cena v ústředním kole „Národ-
ní soutěže ZUŠ ČR 2015“ v sólo-
vém zpěvu, Turnov – ČR
Filip Brada
1. cena – 13. ročník mezinárodní 
interpretační soutěže „Pro Bohe-
mia Ostrava 2015“, Ostrava – ČR  
1. cena – 20. ročník pěvecké 
soutěže „Karlovarský skřivánek 
2015“, Karlovy Vary – ČR

David Brant
1. cena v mezinárodní soutěži „Malé dny harmoniky Klingenthal 
2015“, Klingenthal – SRN

Tereza Čechurová
Získání mistrovského titulu pro rok 2015 v drezuře v kategorii 
starší junioři

Město Dobřany ještě jednou gratuluje a děkuje za jeho reprezentování a v roce 2016 přeje mnoho úspěchů, jen tak dále!
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„Flamendrbus” pro rok 2016
V květnu roku 2014 zahájila provoz noční autobusová linka 

č. 450091 dopravce ČSAD autobusy Plzeň, která díky příspěvku 
města Dobřany a obce Chlumčany zajišťovala do té doby citelně 
chybějící víkendovou dopravní obslužnost po půlnoci ve smě-
ru na Plzeň a zpět. Díky iniciativě města Dobřany a konstruk-
tivnímu jednání vedení Přeštic a Dnešic, vstřícnosti dopravce, 
odboru dopravy KÚPK a POVEDu  je od roku 2016 linka NOVĚ 
prodloužena přes Dnešice, Žerovice až do Přeštic na náměs-
tí. Nově bude zastávka v Chlumčanech obsluhována pouze pro 
nástup cestujících jedoucích jak směrem na Plzeň, tak na Přeš-
tice (nebude sloužit pro výstup cestujících v této obci), protože 
vedení obce Chlumčany se rozhodlo linku již dále nepodporo-
vat.

Lenka Tomanová, místostarostka

Vážení dobřanští, 
dovolte nám, abychom vám do nového roku popřáli především 
pevné zdraví. Přejeme vám také, ať si vždy najdete dost času 
na to, abyste strávili příjemné chvíle se svými bližními. Ať vám 
nechybí inspirace a na mysli vytanou vždy jen samé skvělé nápa-
dy. Ať úspěchy, které vás v následujícím roce potkají, jsou nejen 
pracovního, ale i osobního charakteru. Ať dosáhnete vysněných 
cílů a nechybí vám přitom trpělivost, tolerance, úcta k ostatním 
a pokora. 
Hodně klidu a pohody v roce 2016 vám přejí členové spolku  
Otevřené město Dobřany. 

Město Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany

vyhlašuje  výběrové řízení
na obsazení pracovního místa ředitele

Městského kulturního střediska Dobřany, okres Plzeň – jih, 
příspěvkové organizace, se sídlem 

náměstí T. G. M. 5, 334 41  Dobřany.

Nástup od 01.04.2016, předpokládaná doba jmenování 
ředitele Městského kulturního střediska Dobřany je 6 let.
Bližší informace, požadavky na uchazeče a náležitosti při-
hlášky, kterou je třeba doručit  nejpozději do 11.01.2016 
do 14:00 h, jsou zveřejněny na www/dobrany.cz.

Nabízíme k pronájmu 
zavedenou restauraci 
Scéna v Dobřanech. 

Nabídky zasílejte 
na e-mail: 

kultura@dobrany.cz.

Pronájem od 1. 3. 2016.
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INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ 
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY

A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA

1)  Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které 
mají v obci trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok 2016.

  Poplatek je splatný jednorázově nejpozději 
 do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
  Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského 

úřadu nebo bezhotovostní platbou  převodem na účty 
Města Dobřany:

 u KB  19 - 1223361/0100 nebo 
 u ČS   19 - 725295379/0800
  variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné 

číslo poplatníka

2)  Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, kte-
ré mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba činí 500 Kč pro rok 2016. 

  Poplatek je splatný jednorázově nejpozději 
 do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
  Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského 

úřadu nebo bezhotovostní platbou  převodem na účty 
Města Dobřany:

 u KB 19 - 1223361/0100 nebo 
 u ČS 19 - 725295379/0800
  variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné 

číslo poplatníka (majitele nemovitosti)

3)  Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí 
200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech 
800 Kč.

  U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 
poplatek:

 - ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč
 - ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč.
  Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje 

o 50 %. 
  Poplatek je splatný jednorázově nejpozději 
 do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
  Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského 

úřadu nebo bezhotovostní platbou  převodem na účty 
Města Dobřany:

 u KB 19 - 1223361/0100 nebo
 u ČS 19 - 725295379/0800
  variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné 

číslo poplatníka (držitele psa)

Kontakty:
správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7.
tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz 

Tašky na třídění odpadů jako dárek  
po zaplacení poplatku

Jak jsme Vás informovali v prosincovém vydání Dobřan-
ských listů, město Dobřany připravilo pro své trvale žijí-
cí obyvatele, kteří uhradí poplatek za odpady na rok 2016 
(poplatek za provoz systému nakládání s odpady na území 
města dle platné vyhlášky), praktický dárek, a to speciální 
tašky na třídění odpadu do domácností.  Jedná se o sadu 
tří tašek (modrá na papír, žlutá na plasty a zelená na sklo), 
které mají za cíl všem domácnostem v Dobřanech, Šlovicích 
a Vodním Újezdu usnadnit třídění odpadů a obalů přímo 
v domácnostech s následným odnosem vytříděných odpadů 
v obalech do stejně barevných kontejnerů na tříděný odpad 
umístěných na veřejných stáních. Tyto tašky obdrží do každé 
domácnosti zdarma všichni, kteří uhradí poplatek za odpa-
dy jak  v pokladně Městského úřadu v Dobřanech (přízemí 
radnice města Dobřany) formou hotovosti, tak formou bezho-
tovostního platebního styku. Jedná se o pevné, omyvatelné, 
potištěné tašky se  suchým  zipem na boku s křížově proši-
tými uchy o nosnosti cca 10 kg dvou typů rozměrů - větší 
tašky o rozměru 35 x 50 x 26 cm  a menší tašky o rozměru 
25 x 40 x 25 cm. Ty větší jsou doporučovány do početnějších 
domácností s větší podlahovou plochou bytu (domu), menší 
tašky pak do domácností o dvou (či max. tří) příslušnících 
s menší podlahovou plochu bytu. Počet tašek  je dostatečný 
pro každou domácnost v Dobřanech (cca více jak dva tisíce 
domácností).

Tašky poskytla městu autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM, a.s., která se zabývá organizací a financová-
ním systému zpětného odběru odpadů a obalů včetně jeho 
následného materiálového využití s tím, že uhradila polovinu 
nákladů. Druhou polovinu nákladů na tašky zaplatilo město 
Dobřany.  Touto pomůckou pro třídění odpadů, papíru, skla 
a plastů, se město Dobřany snaží usnadnit třídění odpadů 
pro své obyvatele. Čím větší objem takto vytřídíme, tím vět-
ší finanční prostředky město obdrží  od systému společnosti 
EKO-KOM,a.s., které následně použije zpět do oblasti odpa-
dového hospodářství na krytí nákladů za nakládání s ostatní-
mi odpady produkovanými obyvateli města. A třídění odpadů, 
dále využitelných pro výrobu surovin a nových výrobků, je 
jedna z mála věcí, které pro kvalitní životní prostředí může 
udělat opravdu každý z nás.

Marek Sýkora, radní
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A ten pan učitel, ten byl 
vzorný, jestli jste četli nějakou 
tu starší literaturu, třeba od 
Boženy Němcové, ta napsa-
la i knížku Pan učitel, já se 
k ní nedostanu, měla jsem 
ji a nevím, kam se poděla … 
Takový vzor, jestli si z toho vzal 
pan učitel Hřebec, nebo byl 
sám taková hodná bytost, že 
pomáhal taky nám, kde mohl, 
a byl velice milý. Já jsem se - 
abych se moc nechválila - dob-
ře učila a rychle jsem chápa-
la, a když pan učitel kolikrát 
potřeboval někam si skočit, 
tak zavolal: „Karlová …“ - tak 
jsem se jmenovala – „Karlová, 
k tabuli, a kdo bude zlobit, 
tak napsat.“ Tak mi tak zůsta-
lo, že bych jednou mohla být 
učitelka, ale protože jsem byla 
úplný analfabet na hudbu - 
něco se vůbec naučit - notu, 
hrát, tak potom se domluvila 
moje mami s tetou plzeňskou 
a její muž, mami bratr, byl 
muzikant, hrál v rozhlasovém 
orchestru v Plzni i v divadlech. 
Prostě to byl muzikant tělem 
i duší. A teta Máňa, jeho žena, 
řekla naší mami: „Nechá-
me to na Vaškovi …“ - to byl 
mámin bratr - „… on ji naučí 
hrát na housle.“ Děti zlatý, to 
jste neviděli, to utrpení moje 
a jeho. Až jsme toho necha-
li. Prostě jsem se na housle 
nenaučila, notu žádnou. Ale 
podmínka, ještě to přetrvávalo 
řadu let po osvobození, že kdo 
by se měl věnovat učitelství, 
musel umět na něco hrát, aby 
taky mohl vyučovat i případně 
zpěv, tak jelikož jsem nebyla 
schopna naučit se ani notu, 
přitom jsem o to stála, tak z 

toho sešlo. Tak jinak jsem 
se učila dost dobře, chodila 
jsem 4 roky do té Lukavice, 
napřed 1., 2. a poté vyšší 3. 
a 4. A pan učitel Hřebec říkal, 
že bych byla zralá už pro 
měšťanku, podle vědomostí, 
tak jsem začala chodit pěšky 
z Dolní Lukavice do Přeštic, 
do měšťanky, a to jsem zača-
la chodit v deseti a byly jsme 
asi tři, 2 starší děti, že jsem 
mohla chodit i s nimi, ale když 
bylo vyučování různé, tak 
jsem chodila sama.

V Přešticích jsem pak cho-
dila 2 roky do měšťanky a to 
už začal pětačtyřicátý rok 
a začali hloubkaři. Nebo už ve 
čtyřicátém čtvrtém? Ti nalé-
távali na vlaky, a to bylo nej-
horší, že když letěli, tak jsme 
se museli schovat do příkopu, 
takovéto byly podmínky. Zase 
jsem se měla na druhé stra-
ně dobře, protože v Přešticích 
bydleli Bradovi, a protože my 
jsme jim pomáhali v Lukavici, 
tak oni potom pomáhali mně, 
když jsem byla na té měšťan-
ce. A paní Bradová výborně 
vařila, tak abych nebyla jenom 
o té svačině, když jsem měla 
dlouho, tak mě kolikrát pozva-
la k nim na oběd. A vždycky mi 
něco dobrého připravila, záro-
veň pro ně pochopitelně. A já 
vždycky říkala: „Mami, ta paní 
Bradová umí tak vařit.“ Takže 
jsem u těch Bradů nějakou tu 
dobu strávila, to bylo takové 
osvěžení toho všedního choze-
ní do školy. 

A zažila jsem taky, že jsem 
viděla pochod smrti. Než byl 
konec války, tak prošel takový 
konvoj ubohých lidí Přešticemi 

Paní Květoslava Lehnerová 
(*1933 v Dobřanech) 

Díl 3.

Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlavá-
čové vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války 
a po válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti 
a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových 
stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace. 

Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

(v předchozím dílu jsme se dozvěděli, jak se žilo za okupace v Dolní Lukavici, o těžkém obstarávání si živobytí i solidaritě 
mezi sousedy a také o začátcích školní docházky paní Lehnerové)

Dne 14. ledna uplyne 20 let, 
co nás navždy opustila 

paní
 

Marie Valentová.

Vzpomíná rodina.

Vzpomínáme
Dne 4. 1. 2016 uplynul rok 

od úmrtí pana 
 

Jaroslava Fejfara z Dobřan.

8. února 2016 by oslavil 
91. narozeniny. 

Stále vzpomínáme. 
Rodina Fejfarova.

a ti šli pěšky, odkud přišli, od 
Klatov, to nevím, z jaké stra-
ny, ale pravděpodobně, ale 
nevím přesně. Tak se rozkřik-
lo v Lukavici po vsi jako blesk, 
kdo můžete, vemte nohy na 
ramena, běžte ke státovce, to 
je ta hlavní, jak dneska vede 
z Přeštic přes Horní Lukavici. 
Tam uvidíte tohle. A kdo měl 
čas, tak běžel na náměstí do 
Přeštic, aby přinesli jídlo, ale 
oni, jak byli ti lidé vysílení, 
chudáci, tak než došli, kam 
měli, tak jim bylo špatně. Říká-
valo se, že zůstávali v pangej-
tech a že je Němci zabili, ale 
to jsem já neviděla, ale prostě 
v Dolní Lukavici byla tako-
vá pomoc těm lidem, mužský 
sedli na kola a děti jsme běžely 
k té státovce a vzaly jsme to 
přes pole, abychom to taky 
viděly. No, byly jsme zvědavy. 

Ale mohu vám říct, že si ten 
zážitek dodnes pamatuju. Jací 
to byli ubozí lidé, strašné. Že 
člověk může člověku způsobit 
něco takového, to je nepřed-
stavitelné. I když ti „němčouři“ 
věděli, že je to prohraná věc, 
tak kdyby je byli nechali volné, 
kdyby je nějak nechali, aby se 
z toho sami dostali, tak nao-
pak je ještě honili po silnicích, 
aby je utrmáceli, aby sami 
zemřeli. Bylo to hrozné. Tak 
to je strašný zážitek z té války. 
Ten pochod smrti. O tom by 
mohli Přeštičtí povídat, ti sta-
ří lidé, jak to bylo hrozné. To 
víte, bylo to sakramencký.

(Pokračování příště.)

Zpracoval ve školním roce 
2012/13 projektový tým ve 
složení: Jan Pokorný, Jakub 
Fořt, Mgr. Jaroslav Šedivý
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Markéta Čekanová

Čím tě, v jakékoli rovině, 
rok 2015 zaskočil?

Věcí, které se nedaly předví-
dat, se odehrálo mnoho. Největ-
ším nepříjemným překvapením 
bylo dění kolem Psychiatrické 
nemocnice, které vyžadovalo 
značné úsilí, aniž by se člověk 
mohl dopředu připravit. Jednat 
s ministry, jezdit do Strakovy 
akademie, to jsem fakt neplá-
noval. Rok 2015 byl podle mne 
rokem ztrát a nálezů, docela se 
mi roztřídily vztahy. Selhali lidé, 
jimž jsem věřil, pomohli lidé, od 
kterých bych to nečekal. To mě 
asi trochu zaskočilo.

Troufneš si odhadnout, po 
jakých cestách bude kráčet 
svět v roce 2016?

Věštírnu si neotevírám. 
Bojím se, že celá ta uprchlic-
ká krize je jenom plánovaná 
zástěrka pro něco horšího. Pro 
nějaký bolestivý kompromis, 
který by se jinak nedal odůvod-
nit. Zaprodáme mnichovansky 
půlku Ukrajiny v zájmu věčné-
ho míru? Nevím. Za mého mlá-
dí zabíjeli teroristé z IRA a ETA 
denně, byli to katoličtí vrazi, 
v našem sv. Mikuláši se pře-
sto cítím bezpečně. Bytostně 
nesnáším panikáře, Voskovec 
s Werichem na to měli hezkou 
písničku, ze které mi utkvělo 
nejvíce: „To tu přece nebylo 
ještě, aby se lid bál jít do deš-
tě.“ Jsme nějak moc snadno 
zastrašitelní. Musíme se sou-
středit na to, aby se všichni 
neoprávnění migranti vrátili 
zpět, Evropa má být masary-
kovsky humanistická, ale nes-
mí být bezmezně důvěřivá.

Zdeňka Nová

Hodně se v Dobřanech sta-
ví. Chtěla bych se zeptat, 
zda je výhledově v plánu 
stavba malých bytů finančně 
dostupných pro mladé lidi, 
kteří by se chtěli osamostat-
nit?

Naplánovali jsme lokalitu pro 
velice dostupné řadovky mezi 

zástavbou v Ústavní a Hvíz-
dalkou. Co se týče činžáků, 
zkoumáme možnosti dotační 
výstavby pro „startovací“ byty. 
Už jsme měli tip v kasárnách, 
ale přestavba budovy nebyla 
možná kvůli špatné statice.

Kdy Tě uvidíme ve vystou-
pení s Rozmarýnem?

Rád bych, kdyby to bylo co 
nejdříve, obávám se, že příš-
tí kus bude pro mě zase jen 
100% pruda. Zůstane mi černý 
Petr v podobě režie a to je zase 
manažerská rutina jako v prá-
ci, žádný relax, žádná zábava. 
Hraní je fajn, člověk vypne, je 
někým úplně jiným a stává 
se empatičtějším a smířeněj-
ším. Takže si tam nějakou roli 
nechám pro sebe, jinak by se 
pro mě stalo divadlo ze zábavy 
jenom další službou veřejnosti 
bez povzbuzující dávky radosti.

Mirka Palkosková

Jaký záměr má město 
s nově zakoupenými pozem-
ky za areálem PN?

Máme tam zastavovací studii 
na hezkou čtvrť, na kterou při-
jde řada podle toho, jak se roz-
běhne po krizi bytová výstavba. 
My jsme připraveni. Zrovna 
dnes (21. 12.) jsme se domluvili, 
že studii rozšíříme i na pozem-
ky pod silnicí na Vstiš. Těšte se 
na článek, jak by řekli Bouvard 
a Petouchet, i s obrázky.

Co ti připadá za více než 
rok ve funkci na starostová-

ní nejtěžší? A co tě naopak 
potěšilo?

Pracovně nejtěžší jsou pro-
jektanti, dobří mají moc práce, 
špatné raději nebrat. Je to věč-
né doprošování se. 

Lidsky nejtěžší jsou pomlu-
vy, v minulém volebním obdo-
bí jsem byl podle lidí dvakrát 
rozvedený, teď už se mi zase 
donesly nějaké nesmysly. 
Jsem na to sice tedy zvyklý, 
ale fakt by mě někdy zajímalo 
vidět toho duševního giganta, 
který si dá tu práci s fantazí-
rováním. 

Pracovně mne nejvíce potě-
šilo to, jak je tým na radnici 
schopný, jak mu není zatěžko 
oproti předsudkům o úřed-
nících dát práci něco navíc. 
A taky nasazení některých 
zastupitelů. Moje místosta-
rostky, Vaše šéfredaktorka, 
starosta Šlovic a radní pro 
kulturu i šéfové výborů tomu 
dávají daleko více, než musí.

Lidsky nejvíce mne potěšila 
změna atmosféry, ukázalo se 
to při půlmaratonu, na nesmě-
lou výzvu ke spolupráci přišla 
obdivuhodná spousta ochoty. 

Milada Soukupová

Kdy se zahájí výstavba 
cyklostezky, např. do nej-
bližších vesnic?

Přesně na to se zaměřuje-
me, chceme propojit Dobřa-
ny s jejich místními částmi. 
Už jsme objednali projekt na 
trasu Dobřany (ZUŠ) – Vod-
ní Újezd – Vstiš. Oprašujeme 

Dobřany (Panelárna) – Šlovi-
ce. Na tu druhou jmenovanou 
máme v lednu schůzku s cílem 
zřídit ji nahrubo už příští rok, 
držte nám palce.

Vláda v pondělí schváli-
la novelu zákona o ovzduší, 
která má lépe chránit zdraví 
lidí, budete se této proble-
matice věnovat?

Už se věnujeme, kraj nám 
vyšel vstříc a jako v jediné 
obci, která není sídlem tzv. 
malého okresu, budeme mít 
v Káčku seminář. Kromě vytá-
pění chceme zapracovat ještě 
na omezení prašnosti. V rám-
ci přípravy koncepce zeleně 
budou některé plochy kropené 
jímanou dešťovou vodou. Se 
svozovými firmami jsme vyjed-
nali balíček služeb zdarma, 
jednou z nich je i čisticí vůz 
dvakrát do roka na úklid ulic. 
I to pomůže našim plicím.

Michal Šašek

Připravuje město v roce 
2016 nějaké novinky pro 
cyklisty?

O té hmatatelné jsem psal 
paní Soukupové. Jinak chys-
táme opravu houpací lávky, 
před kterou se musí sesed-
nout, ale třeba to nějak 
pomůže i kolařům. Nejdů-
ležitější je, že v rámci změny 
územního plánu pracujeme 
na generelu cyklodopravy, 
chceme hlavně umožnit Dob-
řanským, aby se mohli pohy-
bovat bezpečně do práce, do 
školy, na nádraží, za zábavou. 
Třída 1. máje je bariéra, na 
jednom místě vymyslel šéf sta-
vebního geniální nápad, jak se 
dokonce dostat mimoúrovňo-
vě, nemáme to ještě prověřené 
projektantem, snad to klapne. 
Hrozně rádi bychom se také 
dostali z náměstí i jinak než 
nebezpečnou Lipovkou.

Můžeš nám přiblížit  změ-
ny související s novým vstu-
pem do radnice?

Architekt stále tvoří, ale 
myšlenka je jasná. Usnad-
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nit lidem přístup k nejpouží-
vanějším okénkům, dát jim 
možnost počkat v kulturním 
prostředí, kde není průvan 
a kde se mohou posadit, zaří-
dit, že jak přijdou na radnici, 
někdo je pozdraví a nasměruje 
je. Více bych nechal do člán-
ku s obrázky. Těším se, že to 
v červnu bude realita. Lidé 
mají právo na kvalitní obsluhu 
v příjemném prostředí. Škoda, 
že škola nemá akvaristický 
kroužek, rybičky zkrášlí kaž-
dou recepci.☺

Petr Šístek

V roce 2011 jsem dal Tvé-
mu předchůdci tuto otázku: 
Biotop Kotynka má svoji 
webkameru. Neuvažuje se 
o zřízení ještě jedné kamery 
na Náměstí T.G.M.? Konají 
se tam různé akce. Kdo by 
se nemohl zúčastnit, měl 
by alespoň představu o dění 
v centru města. Je v tom 
nějaký posun?

Přiznám se, že jsem byl 
nepozorný čtenář a neutkvělo 
mi to. Zeptám se předchůd-
ce, proč se tak nestalo. Pokud 
nebudou důvody vážné, že by 
to třeba odporovalo předpi-
sům, myslím si, že by se mi na 
balkon vešla, je tam hezký roz-
hled, ale více je asi vidět z věže. 
Tu máme mimochodem slíbe-
nou, že ji dostaneme od církve 
zdarma, tak pak to asi půjde 
snadno.

Přístupové cesty do garáží 
v Plzeňské ulici jsou téměř 
hotové. Dočkají se garáže 
i osvětlení? 

V garážích není elektřina, 
je to pro mě zklamání. Ještě 
na ČEZu jsem pomáhal zjistit 
podmínky, stačilo, aby se pár 
lidí domluvilo, že tam elektři-
nu chtějí. Zůstalo to bez ode-
zvy. 

Jarka Umnerová

O práci starosty se oby-
vatelé města i přidružených 
obcí dozvídají pravidelně 
nejen ze stránek Dobřan-

ských listů a jistě ji pravi-
delně posuzují a hodnotí... 
Pověz, prosím, co tě v roce 
2015 ve tvé funkci nejvíce 
překvapilo? 

Už jsem odpovídal Markétě 
Čekanové. Je toho spousta, 
zažil jsem hroznou várku dez-
iluze. Objevil jsem hromadu 
problémů, které je potřeba 
řešit. Toliko nepříjemná pře-
kvapení. Pozitivních byla taky 
celá řada, některé věci jsou 
milé a snadné, pomoc od vrch-
nosti a její podpora je někdy 
nečekaně silná. Neutrální pře-
kvapení je to, jak moc štráchů 
lidi s tou starostenskou funkcí 
nadělají, jsem pořád člověk, 
tak není třeba to hrotit. Neru-
da to rozčísl, za vše, čím jsem, 
jsem rád, i když je to někdy na 
palici.

V těchto dnech se hod-
ně začalo mluvit o projek-
tu Malá Strana. Můžeš ho, 
prosím, čtenářům v kostce 
představit?

/pozn. red. Bližší informace 
o lokalitě Malá Strana Vám při-
neseme v příštím čísle Dobřan-
ských listů/

Jde o dílo úspěšných 
plzeňských architektů, kteří 
v návaznosti na naši městskou 
památkovou zónu chtějí vytvo-
řit mimořádně kvalitní soubor 
staveb s příjemným bydlením. 
Hodně se na tom pracovalo do 
jara 2014, kdy kolem toho byla 
velká euforie, pak se objevi-
la naděje na využití převratné 
stavební technologie, takže se 
vše pořádně rozjelo až v led-
nu 2015. Je to projekt složitý, 
dopravní napojení lokality 
bylo kvůli SEPA credit dosti 
nepříjemným kompromisem, 
na podzim nám dali závěreč-
nou zprávu archeologové, teď 
čekáme na povolení stavět 
infrastrukturu, na partnera 
pro výstavbu.

Ten skluz a čekání je dlou-
hé a doneslo se mi, že si lidé 
myslí, že se to nějak zdržuje. 
Opak je pravdou, ale chápu to. 
Do toho jara 2014 kolem byla 
velká euforie, takže to vypada-

lo, jako že je to na spadnutí. 
Jsem rád, že mi teď rána začí-
nají dopisováním se zájemci, 
kteří si píší o dodatečné infor-
mace.

Jakub Urbanec

Dobřany finančně pomoh-
ly partnerskému městu 
Brežice. Je to neporovna-
telné se Slovinci, ale mají 
Dobřany možnost postarat 
se o jednu, dvě nebo více 
rodin uprchlíků? Je to vůbec 
možné - finančně a politicky 
protlačit? Hlasoval bys pro 
nebo proti přijetí několika 
uprchlických rodin městem 
Dobřany? 

Já bych byl určitě proti, 
pokud by to byli výrazně prak-
tikující muslimové. Nejsem 
islamofob, ale oni by tu nebyli 
šťastní a zoufalí lidé dělají zou-
falé věci. Pro tyhle lidi, pokud 
jsou slušní, je hrozně důležitá 
komunita, soudržnost, sociál-
ní styky, duchovní život. Tak-
zvané „rozstrkávání“ Romů se 
zkoušelo několikrát a vedlo jen 
ke zhoršení situace. Kdyby to 
byly dvě křesťanské rodiny, 
určitě by se jim dostalo podpo-
ry od farnosti, ale i tak by se 
bez znalosti češtiny jen těžko 
s malým městem sžili.

V Dobřanech se v součas-
nosti hodně staví a informa-
ce o stavbách lze po chvíli 
klikání dohledat na webu. 
Nepřemýšlíš  nad “lidštější” 
formou - třeba mapou pláno-
vaných a prováděných sta-
veb? 

Teď s Malou Stranou zkou-
ším nejlidštější formu, dialog. 
Docela to funguje a vyplatí 
se si přivstat a udělat si čas 
na pořádně lidskou odpověď. 
Jinak je těžké kreslit mapy, 
když se situace mění tak dyna-

micky. O projektu v autoparku 
se ještě před rokem myslelo, že 
je mrtvý, dnes jsou tam anto-
níčky, některé pozemky jsme 
si zpřístupnili až výkupem od 
SEPA credit 3. srpna. Evergre-
en v podobě výkupu pozemků 
u ústavu dozněl v listopadu. 
Nyní pracujeme na nejzají-
mavější ploše, když usilujeme 
o odepsání zásob kaolinu, kte-
ré by městu umožnilo elegant-
ní rozvoj. Mapy hrozně rychle 
zastarávají. Kdo by se řídil 
nějakou starší, cítil by se mož-
ná podveden.

Magda Vozárová

Na louce “za garážemi” 
by měla v budoucnu vznik-
nout nová obytná zóna Malá 
Strana. Můžeš nám sdělit již 
konkrétnější informace?

Pokud nám soud nezastaví 
výstavbu odvodnění, vznik-
ne! Jinak odkazuji na inzerát, 
webovky, Facebook a odpověď 
Jarce Umnerové. Když už zmi-
ňuji toto jméno, ona na tom 
odvádí velký kus práce. Díky 
ní zažívám odlesk starých dob-
rých časů, euforii, napětí, jak 
to má při správné mediální 
kampani být. Snad to dobře 
dopadne, přál bych to městu, 
přál bych to jí.

Jsi strávníkem ve zdejší 
školní jídelně. Jak jsi spoko-
jený?

Obrovsky, vaří tam stravi-
telně, chutně, nekouří se tam, 
z personálu sálá pozitivní ener-
gie, člověk cestou leccos vidí 
a vyřídí a je to po většinu dnů 
taky jediná příležitost, kdy si 
s mou nejbližší spolupracovni-
cí stihneme vyměnit informa-
ce o tom, na čem pracujeme. 
Co s námi u stolu sedává tvůj 
muž, si občas povídáme i jako 
lidi, nejen jako funkcionáři.

PF 2016
Redakce Dobřanských listů přeje všem svým čtenářům mnoho 

zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů v roce 2016.
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KNIHY PRO DĚTI
REJFOVÁ Marie: Čarověník
Vtipný příběh plný romanti-
ky a tajemna odehrávající se 
v doslova kouzelné krajině 
Českosaského Švýcarska.

EISLEROVÁ Jana: Dějiny 
českých zemí pro děti
Vydejte se na toulky čes-
kou minulostí a seznamte se 
s událostmi a významnými 
osobnostmi, které se nesma-
zatelně zapsaly do dějin. Pře-
lomové události z naší histo-
rie jsou vysvětleny jednoduše, 
poutavě a srozumitelně, aby 
jim snadno porozuměly i malé 
děti.

MEZERA Antonín: Pro jaké 
povolání se hodím?
Jak si vybrat střední a vyšší 
odbornou školu a budoucí 
povolání.

Kniha je určena mladým 
lidem, kteří procházejí 
důležitým a složitým životním 
obdobím.
Autor poskytuje cenné infor-
mace:
• o strategii výběru povolání
•  kde a jak hledat informace 

o školách
•  jak se připravit na zkoušky 

a úspěšně je zvládnout
•  jak se efektivně učit a roz-

vrhnout si čas

ČERNOHOUSOVÁ Karolína:
Kamarádi nad zlato
Praktická a krásná kniha pro 
děti předškolního a raně škol-
ního věku i jejich rodiče, která 
zabaví i poučí. Hravou a nená-
silnou formou zpracovává 
vztahy mezi dětmi. Zdůrazňu-
je pozitivní stránky kamarád-
ství a nabízí řešení pro před-
cházení konfliktům. Příběhy 
o dětech s dobrým koncem 
a pozitivním poselstvím.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
RIMOVÁ Andrea: Pro jednu 
noc
Kniha o důsledcích nerozváž-
ného jednání a o chybě, která 
se neodpouští!
Nad dlouholetým přátelstvím 
dvou mladých žen, Viktorie 
a Tamary, visí Damoklův meč. 
Viktorie totiž podlehne síle 
okamžiku a stráví noc s kama-
rádčiným přítelem záhy poté, 
co Tamaru požádal o ruku. 
Oba si uvědomují, že selhali. 
Do života Viktorie však vstou-
pí jiný muž a náhlý příval nové 
lásky potlačí její hřích. Pravda 
však přesto vyplave na povrch 
a má devastující dopad…

ERSKIN Barbara: Dědictví 
minulosti
Současná hrdinka Abi 
Rutherfodová, vikářka ang-
likánské církve, musí čelit 
předsudkům nejen pro své 
mládí a vzhled, ale hlavně pro 
své neobvyklé léčitelské a vizi-
onářské schopnosti.

LAFFERTZ Linda: Krvavá 
hraběnka
Kletba Čachtické paní se táh-
ne napříč staletími.
Pozoruhodný historický román. 

Kletba rodu Báthoryů žije 
dál a je stále tak mocná, že 
i v dnešní době může napá-
chat velké zlo. 

HOCHMAN Pavel: Plzeňské 
fotbalové kluby
Tato publikace má za poslání 
přiblížit historii fotbalových 
klubů od jejich vzniku až po 
současnost. Nejen těch vel-
kých a slavných, jako je Vik-
toria či kdysi Olympia a SK, 
ale i těch malých, zaniklých 
a dávno zapomenutých.

Přehled plesů v Kulturním domě PN Dobřany 
od začátku roku 2016:
Dětský maškarní bál - 24. 1.
Bez předprodeje, vstupenky na místě

Sportovní ples - 5. 2.
Předprodej vstupenek: 
Pivnice Hájek-Hájková – tel.: 603 872 821

Společenský ples - 12. 2.
Předprodej vstupenek: 
Cukrárna U Broučků – tel.:  737 629 423
pí Nová – tel.: 604 136 412

Rybářský ples – 19. 2. 
Předprodej vstupenek: 
p. Šefl -  tel.: 602 404 469

Babský ples - 20. 2.
Předprodej vstupenek: 
pí Štěpařová - tel.: 723 453 498

Ples květin – 12. 3.
Předprodej vstupenek: 
p. Terelmeš - tel.: 777 617 993
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Slyšeli jste už jméno Dan Přibáň?
Máte rádi dobrodružné a cestopisné filmy 

a s auty obzvlášť? 
Chcete pomoci získat premiéru nového filmu 

Dana Přibáně Trabantem do posledního dechu 
do 3D kina Káčko? 

Pokud jste odpověděli alespoň jednou 
ano, máme pro Vás návod: Na webo-
vé stránce www.vyhrajpremieru.cz 
probíhá divácké hlasování a boj o to, 
ve kterém městě a kině proběhne 
10. března 2016 první uvedení filmu 
v ČR, a vy máte možnost hlasovat pro naše kino. Děkujeme!

Uzávěrka hlasování je 10. února 2016 ve 12:00 hodin.

Andělské tvoření
Tak se jmenovala akce, kterou z Grantu města Dobřany připravili na pátek 4. prosince členové Pionýra v Dobřanech. Za pošmour-

ného počasí se v klubovnách sešlo při vytváření vánočních přáníček s andělíčkem, korálkových vánočních ozdob, gelových svíček a 
smaltovaných šperků více jak 20 dětí, některé i s maminkou či tatínkem. Potěšitelná byla účast vzhledem k tomu, že informace byla 
jen na webu města a nedopatřením se neobjevila upoutávka ani v Dobřanských listech, ani na plakátovacích plochách ve městě. 
Poděkování za příjemný podvečer patří všem, kteří přišli, městu za finanční pomoc i lektorkám, které dětem i rodičům s tvořením 
pomáhaly.  Další fotky mimo zde přiložené najdete na www.dobrany.pionyr.cz ve fotogalerii.

Libuše Nejedlá
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Naštěstí se nic nestalo!
Ve středu 16. prosince se z některých senátorů naší školy na chvíli stali herci. Svým výkonem jsme se snažili působit na spolužá-

ky vybraných tříd, aby poprosili rodiče o zastavení auta či parkování mimo nejbližší okolí školy. 
Proč scénka?  Pro větší efekt, pro dramatičnost a zpestření.
Než jsme zaklepali na dveře, zaznělo nahrané houkání záchranky. Bez vyzvání jsme vběhli do třídy a vykřikli, že před školou auto 

srazilo dítě. Potom jsme spolu s paní učitelkou každé třídy vysvětlili důvod scénky.
Druhý den 17. prosince probíhal už třetí monitoring nebezpečné ranní dopravní situace před školou (dva proběhly již v listopa-

du). Byli jsme zvědaví, zda se naše snaha projeví na menším počtu aut. Přišlo zklamání. Oběma směry během krátké doby projelo 
111 aut.

Proč se akce nepovedla? Děti možná prosbu rodičům nevyřídily, možná i vyřídily, ale rodiče ji nevyslyšeli.
Znovu tedy prosíme rodiče: Nezastavujte přímo před školou. Nechceme přece, aby se scénka stala skutečností.
Za děti z Dolní sněmovny Senátu: 

Marie Kapitánová, Zuzana Wagnerová, Anna Marie Klinkovská, Viktorie Millerová

Už slyším vlak
Od rána 25. 11. 2015, hned jak jsme přišly do školy, tak 

jsme se bavily s holkami jen o Němcích. Každé druhé slovo bylo 
„Němci“. Každou hodinou se příjezd Němců blížil. Když jsme se 
dočkali a vlak přijel, hledali jsme Němce, kde jsou. Chvilku jsme 
je neviděli a mysleli jsme si, že nestihli vlak. Nakonec se otevřely 
dveře a Němci s kufry vystoupili. Radovali jsme se a pozorovali 
jsme, kdo všechno přijel. Pak jsme šli do jídelny, kde si Němci 
odložili věci, usedli jsme ke stolu, a když nám řekli, abychom 
si vzali svačinu, tak jsme tak udělali. Napětí, obavy, očekávání, 
vše se v nás mísilo. Asi po deseti minutách nás učitelé začali 
rozdělovat do dvojic s partnerem. Pak jsme se oblékli a vydali 
se na Městský úřad, kde nás v obřadní síni slavnostně přivítal 
pan starosta. Potom jsme přešli na náměstí a byli jsme rozdě-
leni do čtyřčlenných družstev. Čekalo nás asi deset stanovišť. 
Měli jsme za úkol spočítat okna na kostele nebo zjistit, jaké je 
číslo domu, kde… Když soutěž skončila, šli jsme do jídelny na 
večeři. Měli jsme špagety. V půl šesté jsme si naše kamarády 
odvedli domů. Jelikož jsme nevěděli, co bychom s Němci doma 
dělali, vydali jsme se ven. Bylo nás deset včetně Němců. Šli jsme 
k Žabce na hřiště, pak na rampy a na závěr na modrý tobogán. 
Cestou jsme učili Němce česká slova. Jelikož se našlo ještě tro-
chu sněhu, koulovali jsme se, ale nejen sněhem. Když jsme se 
vrátili domů, zahráli jsme si nějakou tu hru a pak už jsme se 
odebrali ke spánku. Dobrou.  (Dáša a Bára, 7.C) 

S německými kamarády v Plzni
Téměř celý čtvrtek - 26. 11. 2015 - se odehrával v Plzni, kde 

jsme byli společně s našimi německými kamarády.
Ráno jsme měli sraz u naší školy. Než jsme nastoupili do 

autobusu, dostali jsme svačinu - bagetu a chleba s kuřecím 
řízkem. V autobuse jsme ještě čekali na Adama, protože přišel 
pozdě. Ale nemohl za to, měl na bytě jen extrémně pomalého 

kamaráda. Pak jsme konečně vyrazili směr Plzeň - Techma-
nia. Po příjezdu jsme šli nejprve do vstupní haly a vše jsme si 
tam prohlédli. Mohli jsme si vyzkoušet různé věci, co tam byly, 
také jsme měli přestávku na jídlo. V planetáriu jsme viděli 3D 
film o vesmíru (Voda z komet). Bylo to fakt zajímavé. V planetá-
riu jsme se samozřejmě také porozhlédli a myslím si, že nejvíc 
u Němců zabodovala fascinující pára, co tam fouká a můžeme 
si pod ni stoupnout. Také nás čekalo jedno vyprávění, ne o ves-
míru, ale o Zemi. Tam byl trochu problém s jazykem, lektor 
nebyl až tak připraven na cizojazyčné publikum. Po obědě jsme 
byli rozděleni do čtyř skupin a každá skupina se vydala na své 
stanoviště. Byla jsem v dílně, kde jsme vyráběli dřevěné lžíce. 
Byla to celkem zábava, přestože mi to vůbec nešlo. 

Ale nebyli jsme jen v planetáriu a Techmanii, čekala nás také 
návštěva plzeňské věže. Ne všichni na věž vyšli, neboť někteří 
z nás výšky nesnáší a dělá se jim ve výšce špatně. Než jsme 
vystoupali na věž, měli jsme rozchod na náměstí. My jsme šli 
k andělíčkovi a přáli si něco (víc neprozradím, je to tajné). Mé 
kamarádky Bára, Adél a Naty, si ze mě dělaly legraci, říkaly, 

Návštěva z Obertraublingu na naší Základní škole 
(Jak to zažili redaktoři školního Podlavičníku)
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že budeme jen na náměstí a už nepojedeme do Plazy. Nachy-
tala jsem se a byla jsem smutná, že nepojedeme nakupovat. 
Nakonec jsem ale dostala dobrou zprávu o nakupování v Plaze 
a byla jsem ráda, že mému Němci mohu koupit nějaký dárek. 
Benediktovi jsem koupila čokoládu Lindor (jako že od Lindy). 
Přišlo mi to vtipné. A teď zrovna mě napadá, že až pojedeme do 
Německa, tak jim s holkami koupíme kofolu, jelikož je to český 
výrobek, a myslím, že se prodává jen v Česku a na Slovensku. 
Oni mají kofolu rádi. Pili ji na bowlingu a chutnala jim. V Pla-
ze jsme byli tak hodinu a věřte mi, nohy mě bolely hodně, pro-
tože jsme celý den někde chodili.

Myslím si, že si to každý, jak Němec, tak i Čech, užil. No a už 
na nás čekal autobus a ... „pápá“ Plzeň. (Linda, 7.C)

Rozsvítí se, či nerozsvítí, ohřeje, či neohřeje?
V Techmanii jsme každý navštívili jednu dílnu, já jsem šla do 

fyzikální dílny. Tentokrát pro nás připravili jiný program, než 
jaký jsme zažili vloni. Řekli nám, že budeme pracovat s coca-
colou a že ji budeme moct vypít (to ale nebyla pravda), vyráběli 
jsme totiž energii. Ponořovali jsme elektrody, připojovali kabely 
a potom sledovali, zda rozsvítíme žárovku. Tipovali jsme, zda 
se žárovka rozsvítí, když je kapalinou coca-cola, citronová voda 
či voda destilovaná. A pak jsme si měli tipovat, za jak dlouho 
se ohřeje půl litr vody ve varné konvici, na elektrické plotýnce, 
na indukční desce... Samozřejmě, že to nikdo netrefil. Čekali 
jsme a čekali, nejdelší čekání bylo, když Ctirad ohříval vodu na 
elektrické plotýnce. Na druhou stranu elektrická spirála nám 
neohřála nic, neboť se v průběhu pokusu rozbila. Dost jsme si 
to užili, ale to čekání, než se voda ohřála, bylo „otravné“. (Dáša, 
7.C)

Co v tom jídle jenom je?
Jedna z laboratoří v Techmanii byla i laboratoř chemická. 

Když jsme dorazili do laboratoře, museli jsme si všichni vzít 
plášť a ochranné brýle. Sedli jsme si ke stolu se svým němec-
kým partnerem a každý do dvojice dostal jeden kousek nějakého 
jídla, který jsme dali do vody. Poté, co se jídlo co nejvíc ve vodě 
rozmočilo, zjišťovali jsme pomocí různých látek, jestli jídlo obsa-
huje například bílkoviny nebo sacharidy. Když šel můj německý 
kamarád Jonas odnést jednu zkumavku a dosedal zpátky na 
židli, tak mu židle podjela a on spadl na zadek. Já jsem se zača-
la strašně smát a on na mě jen nechápavě koukal, ale po chvíli 
se začal smát také. Legrace bylo všude dost, i během zkoumání. 
Celý den jsem si velmi užila a myslím, že jsem nebyla jediná. 
(Bára, 7.C)

A s tímhle se jedlo?
Když jsme dorazili v Techmanii do dílny, kde jsme měli vyrá-

bět lžíce, vysvětlila nám paní instruktorka, jak máme postu-

povat a k čemu jsou věci na stole. Pro ty, co si nezapamatovali 
postup (třeba jako já), ležel návod na stole. Začalo se tím, že se 
na kousek lipového dřeva namaloval tvar lžičky, a začali jsme 
dlabat dno lžičky dlátem. Potom se naznačily tužkou pomocné 
čáry a podle nich se řezal tvar lžíce. A pak to samé, ale zespoda. 
Nakonec se celá lžička obrousila, aby měla hladký povrch. Sice 
jsem všechno nestihla a trošku mi lžička křupla, ale rozhodně 
mě to bavilo. Paní instruktorka nám říkala, že se na lžíci může 
namazat včelí vosk, ale není to nutné. Lžíce je obrovská, takže 
bych s ní asi nic nesnědla, ale alespoň ji mám vystavenou.☺ 
Skvělé stanoviště, tahle práce všechny bavila. (Adél, 7.C)

Odjezd? Budou slzy...
Poslední den, co u nás v Dobřanech byli Němci, jsme strávili 

ve škole. Konala se jako každoročně Chvála různosti, na které 
jsme samozřejmě nemohli chybět. Já, Naty, Ady, Linda, Dáša 
a naši Němci jsme všude chodili společně a naším prvním cílem 
bylo stanoviště zumby a badmintonu. Tancovat se nám moc 
nechtělo, takže jsme se spíš jen občas pohnuli do rytmu, ale 
byli jsme radši, když jsme si mohli jít zahrát badminton. Když 
už jsme byli unaveni, tak jsme si sedli na zem a dělali různé 
nesmysly. Po tomto stanovišti jsme se šli nasvačit. K svačině 
jsme dostali perník a něco k pití. Když jsme se najedli, šli jsme 
se přezout a vyrazili jsme do haly na kin-ball. První polovinu 
zápasu naše družstvo vyhrávalo, nakonec jsme ale prohráli, ale 
i tak jsme si to moc užili. Po skončení této aktivity jsme se vrátili 
zpět do školy, kde nám pan ředitel pustil video z Německa, které 
minulý školní rok natočili letošní deváťáci. A ještě nám oznámili 
výherce středeční soutěže. Opravdu nás asi všechny překvapilo, 
když jsme zjistili, že nejvíc bodů jsem získala já a Jonas. Během 
našeho setkání jsme naše německé kamarády naučili pár čes-
kých slov a asi nejdelší věta byla „mám tě rád.” Poté, co jsme se 
najedli ve školní jídelně, si naši Němci vzali všechny věci a vyda-
li jsme se na nádraží. Už cestou tam jsme si dělali legraci z toho, 
jak budeme brečet, ale když už jsme tam byli, tak nám zmizel 
úsměv z tváře. Čekali jsme na vlak a většina holek už brečela, 
tak jsme se tam na rozloučenou objímali a loučili. A ještě horší 
bylo, když přijel vlak. To už jsme nevydrželi a začali jsme bre-
čet opravdu hodně. Jakmile Němci nastoupili do vlaku, našli 
jsme si je, mávali jsme jim a kluci za vlakem kousek běželi. Když 
už byl vlak z dohledu, stoupli jsme si do kolečka a společně 
jsme brečeli. To ještě nebylo tak hrozné, ale když jsme šli domů, 
tak jsme celou dobu brečeli a lidé, co chodili okolo nás, se divně 
koukali.  Byly to skvělé tři dny plné zážitků a už teď se těším 
na příští rok. (Bára, 7,C)
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Co vše se dá zažít s vlnou, vodou, papíry, chemikálie-
mi, bavlnou ...

27. 11. 2015 jsme se my, redaktoři, pustili do důkladného 
zkoumání akce, která se jmenuje Chvála různosti. Hned ráno 
jsme vyrazili do tichých chodeb fotit žáky a dělat rozhovory. 
Fotili jsme naprosto všechno, dělali rozhovory s lektory a učiteli, 
poté jsme šli naše poznatky sepsat, zpracovat fotografie a pře-
psat rozhovory. 

Musíme říct, že to byl víc než zajímavý den. Tolik různých sta-
novišť, tolik zajímavých věcí. Určitě si žáci vybrali, co jim bylo 
nejbližší. Zažili jsme den ve škole jinak, netrávili jsme hodiny 
v lavicích a nad učebnicemi a sešity. Myslíme si, že to byl skvělý 
školní den. (Míša a Niki, 7.C)

Hlavně si nezamotat ruce
Jako další na řadu přišlo háčkování. Žáci, převážně dívky, 

měli háčkovat sovy. Paní lektorka popisovala jak na věc, všichni 
pozorně poslouchali a pak to přišlo. Sovy se háčkovaly z vlny. 
Účastníci této aktivity již nějaké zkušenosti s háčkováním měli, 
tak to ve finále taková katastrofa nebyla. Sovy se povedly. (Míša, 
7.C)

Netradiční pochoutky
V kuchyňce bylo pár žáků, pracovali s těstem a válečkem. Měli 

péct muffiny, což je celkem těžká věc. Ale brali to s humorem. 
Holky stály u kuchyňských linek, četly z papíru pracovní postup, 
kluci seděli a koukali. (Tradice.) Muffiny se nakonec povedlo 
upéct, bylo jich celkem hodně a na obličejích všech kuchtíků 
bylo vidět, že je činnost v kuchyňce bavila. (Míša, 7.C)

Hlavně ten papír správně přelož!
Na tomto stanovišti vládl velký klid. Žáci totiž skládali ori-

gami a potřebovali se vážně dost soustředit. Už jste si někdy 
zkusili složit z papíru žirafu, růži či něco jiného? Žádná lehká 
věc. Skládání z barevných papírů všechny bavilo, i když si ne 
všichni toto stanoviště vybrali dobrovolně, prostě na ně zbylo. 
Výtvory jsme mohli vidět později a některé byly obzvlášť vyda-
řené. (Míša, 7.C)

Kin-ball
Co to vůbec je kin-ball? Tato hra se  hraje v několika týmech s 

obrovským nafukovacím balonem. Jeden tým (4 lidi) si kleknou, 

pokrčí hlavu směrem dolů, ruce směrem vzhůru a v rukou drží 
balon. Pátý člen týmu neklečí, ale stojí. Řekne „omnikin“ (tj. 
všichni v pohybu). Poté řekne barvu týmu, stiskne ruce a odpá-
lí míč (míč musí letět tak 3 metry daleko) a určený tým (pod-
le řečené barvy) musí chytnout ten velký balon, ale nesmí se 
dotknout země. Je to celkem dobrá hra. Vůbec mě neomrzela. 
Hráli jsme s velkou chutí, ani nám nevadilo, když náš tým pro-
hrál. Myslím si, že si každý z toho odnesl dobrý zážitek. Na tom-
to stanovišti byla paní Vlasáková a hra se hrála v hale. Princip 
hry jsme museli vysvětlit i anglicky, protože na tomto stanovišti 
byli také naši němečtí přátelé. (Linda, 7.C)

Relaxační cvičení ČAVANA - hrátky s vodou
Ze zvědavosti jsme se se spolužačkou přihlásily na stanoviš-

tě čavany. Je to relaxační technika, která pozitivně ovlivní náš 
duševní stav. Termín je odvozen od názvu, kterým se označuje 
miska, ze které se pije čaj. Technika je inspirována metodou 
cvičení thai-chi, která vychází z čínské filozofie. Také navazuje 
na meditační cvičení a jógu. Cvičení se provádí ve stoje, pohy-
by rukou si misku různě přetáčíme a snažíme se relaxovat. Je 
důležité mít prázdnou hlavu a soustředit se pouze na vodní hla-
dinu, která se leskne. Myslím si, že jsem se opravdu uvolnila 
a užila si to. (Markét, 7.C)

Andělé ve škole
Na jedno stanoviště se přiletěli podívat i andělé. Byli to tedy 

andělé z bavlnky, které vyráběly děti. Stanoviště vedly paní uči-
telky Simbartlová a Šindelářová. Úkolem bylo na polystyrenový 
kužel napnout pytlík a přes něj různě namotat bavlnku. Vše se 
to pak ponořilo do lepidla a nechalo zaschnout. Po zaschnutí 
se oddělí bavlnky od pytlíku a na tělo anděla se nalepí křídla 
a hlava. Andělé se vyráběli na jarmark. Naštěstí se nám žádný 
žák do bavlnky nezamotal ani se nepřilepil a andělé byli nako-
nec vyvedení. (Vojta, 9.A)

Bum tarata bum!
V hudebně probíhala hudební dílna s bubny. Lektorem byl 

pan učitel Lukáš Palkoska. Děti se dozvěděly různé zajímavosti 
o hudebních nástrojích, především o bubnech. Například zjis-
tily, že v Africe se bubny vyrábí ze dřeva a kůže. Pak si mohly 
vyzkoušet bubnování do různých rytmů. Bubny pak byly slyšet 
po celé škole. Nejednomu z nás se chtělo začít bubnovat s nimi, 
případně si poskočit do rytmu. (Vojta, 9.A)

Chvála různosti 
(Jak to různě viděli redaktoři školního Podlavičníku)
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Bude ze mě technik
Paní učitelka Hana Fuchsová měla stanoviště Merkur. Mer-

kur je stavebnice, kterou pamatují už naši rodiče. Stavebnice 
obsahuje dílky z kovu, tyto dílky mají různé otvory. Aby dílky 
držely u sebe, musíte je přišroubovat. Vyrobit si můžete třeba 
auto nebo jeřáb. Stavět z této stavebnice chce možná ještě více 
dovedností, než vyžaduje hra s legem. Musím ale uznat, že jsem 
viděl pěkné výtvory. (Vojta, 9.A)

Fantastické papírky
Fantastické papírky děti moc bavily. Když jsme přišly fotit, 

stavěly stavby z papírků a moc si to užívaly, ani nepostřehly, že 
se na ně díváme. Lektoři jim pomáhali, děti si pomáhaly navzá-
jem. Moc se snažily. A také postavily z papírků školu, která se 
jim moc povedla. Papírky byly z kartonů, tudíž byly tvrdší než 
papírky ze čtvrtky. Kartón byl veliký, ale stejně se musel roztří-
hat na menší kusy, aby se s ním dalo pracovat. Když byla škola 
hotová, stavěl si každý, co ho napadlo. (Niki, 7.C)

Zvonečky
V jedné třídě se vyráběly zvonečky. Každý žák dostal prováz-

ky, přesněji pedig. Podle pokynů potom každý motal, jak uměl. 
Vypadalo to, jako když pletou pavučinu. Zvonečky byly moc 
pěkné a bylo vidět, že to všechny těší. Byly zde převážně holky, 
protože kluky pletení moc nebaví. Ale kluci, kteří zde byli, byli 
zruční a za své zvonečky se vůbec stydět nemuseli. Bylo vidět, 
že se všichni snažili z plných sil. (Niki, 7.C)

Stardance
Když jsme vešly do třídy, kde probíhal stardance, holky tam 

tancovaly sestavy, které je moc bavily, a chtěly se je s radostí 
učit. Snažily se jak lektorky, tak i děti. K tanci jim hrála krásná 

hudba, naprosto táhla k tanci. Holky se při tanci docela zapotily 
a musely si dát chvíli pauzu. Všechny vypadaly, že jsou se star-
dance spokojeny.   (Niki, 7.C)

Relaxační cvičení
Na chvále různosti bylo na výběr také relaxační cvičení. A co se 

tam dělo? Vcelku se tam dost protahovalo vlastní tělo. Vyzkou-
šeli jsme si speciální čínské cviky na vnitřní orgány, jako třeba 
srdce, střeva, ledviny, močový měchýř a podobně. Při cvičení 
hrála klidná, příjemná hudba a hořela voňavá svíčka. Některé 
cviky dost bolely, ale zase jsme se uvolnili. Na některé cviky jsme 
museli být ve dvou. Zatímco jeden ležel, ten druhý mu masíroval 
záda. A pak jsme se prohodili. Na závěr nás čekala krátká medi-
tace na zádech, při ní nás všechno vybolelo. (Vilda, 8.A)

Šach mat
Byl jsem na stanovišti Šachy společně s dalšími pěti lidmi. Na 

začátku nám náš lektor vysvětlil, jak jednotlivé figury táhnou 
a jakou mají hodnotu. Objasnil také šachový zápis. Potom nám 
zadával jednoduché úlohy na vyřešení. V těchto úlohách jsme 
museli dát co nejmenším počtem tahů šach mat nepříteli. Vy 
si určitě řeknete, že na tom nic není, ale nad některými jsme 
přemýšleli i čtvrt hodiny. Poté jsme hráli turnaj každý s každým, 
kde se každá partie buď vyhraná, prohraná nebo remizovaná 
počítala a zvítězil hráč s největším počtem výher. Šachy bylo 
dobré stanoviště a doporučoval bych ho všem, kteří chtějí potrá-
pit svůj mozek. (Martin, 8.A)

A komu poděkovat? Především externistům, rodičům a býva-
lým žákům školy: paní Dostálové, Duchkové, Feiferové, Male-
cové, Nekolové a Polívkové a panu Fořtovi, Hrdličkovi, Líškovi 
a Vachovcovi. Také dětem a panu učiteli Svobodovi z partnerské 
Masarykovy ZŠ v Plzni a kolegyním z 1. stupně, Marcele Vohrad-
ské a Hance Kučerové, a mým kolegyním a kolegům z 2. stupně. 
A všem žákům a žákyním, kteří v jubilejním 10. tematickém dni 
Chvála různosti potvrdili, že ne vždy se kvalita člověka pozná 
v žákovské knížce. (Mgr. Vladislav Kouřil)

Za Mateřskou školu Dobřany – Stromořadí bychom chtěly moc 
poděkovat dobřanským skautům, kteří nás 4. 12. 2015 dopoled-
ne navštívili v maskách  čerta, Mikuláše a anděla a připravili pro 
děti mikulášskou nadílku.☺

Velké díky patří také městu Dobřany za zakoupení čokoládo-
vých adventních kalendářů pro každé dítě.☺

Za kolektiv MŠ Dobřany – Stromořadí
Alena Palkosková
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Živý Betlém z Dobřan se představil kromě již tradičního štěd-
rovečerního vystoupení na dvoře ZUŠ také na statku Lüftnerka 
v plzeňské ZOO. Amatérská herecká společnost je složena z čle-
nů dětské lidové muziky Vozembach, jejich rodičů a přátel.

V měsíci prosinci proběhly dle zvyklostí dva Vánoční koncerty. První na půdě Základní umělecké školy (foto: L. Hessová, pí uč. 
L. Telešnuková). Druhé vystoupení si mohli lidé vyposlechnout v kostele sv. Mikuláše (foto: děti z malého Vozembachu).

Lidová muzika Vozembach při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany zpest-
řila adventní a vánoční čas nejen na domácí půdě. Žáci zahráli 
v Kanicích u Domažlic a v lázeňském městě Teplice, viz foto.

Naše amatérská příležitostná herecká společnost jako již tra-
dičně zahrála o letošních Vánocích scénku o narození Ježíška. 
Letos jsme ale vedle štědrodenního vystoupení v Dobřanech 
také poprvé opustili svou domovskou scénu a jeli jsme rozdávat 
radost a dobrou náladu do Plzně. 

Byla nám nabídnuta dvě vystoupení, první v čase předvánoč-
ním jsme odehráli v plzeňské ZOO na statku Lüftnerka v krás-
ném a lidovém prostředí. Stylové prostředí českého statku bylo 
navíc umocněno zvukovou kulisou, kterou obstarala místní zví-
řátka. Ta se velmi ochotně, a s podobným nadšením jako naši 
herci přidala a doprovázela nás autentickými zvukovými efekty. 

Druhé plzeňské vystoupení jsme odehráli již v novém roce před 
kostelem U Ježíška. Obě tato vystoupení pro nás znamenala výzvu 
– museli jsme přestěhovat naši improvizovanou scénu, vyrobit 
nové, speciální kulisy, ale největším oříškem bylo upevnění opo-
ny. Především pro naše „technické složky“ to znamenalo velké 
úsilí a náročnou přípravu, abychom měli vše, co potřebujeme. 

Ani dobřanské vystoupení, našim srdcím nejbližší, nezůstalo 
beze změn. Letos poprvé jsme scénku ozvučili, aby bylo lépe 
slyšet i ze zadní části dvora, také se nám podařilo přesunout 
jednání na improvizované pódium – tím jsme mohli o kousíček 

zvětšit „hlediště“, takže snad bylo na naše výkony též lépe vidět.
Věříme tak, že jste se všichni vešli, viděli a slyšeli a vánoční pří-
běh si užili spolu s námi.

Čas adventní pro většinu lidí znamená úklid, pečení, nákup 
dárků – prostě předvánoční shon. Pro náš soubor to navíc ještě 
znamená zkoušení a nacvičování. Jsme rádi, že naši herci se 
těší i na zkoušky, které ač v čase náročném na volný čas se ode-
hrávají v uvolněné atmosféře (kdo nezažil, asi úplně nepochopí). 
Zkrátka je radost s takovými fajn lidmi spolupracovat!

Na závěr chceme poděkovat všem hercům a muzikantům, 
Šíše za kostýmy, technickou podporu a Betlémské světlo, Šíšovi 
za fotky, Simoně Kordíkové za chutného vánočního kubu, Libo-
ru Duchkovi za jednohubky, Vaškovi Kordíkovi za technickou 
pomoc a také PTmu za stěhování závaží.

Už se moc těšíme na příští rok a věříme, že náš dvůr ZUŠ 
bude opět praskat ve švech. 

P.S. Role tety a strýce byly i letos bez obsazení. Nechcete se 
jich někdo za rok ujmout a zažít živý Betlém “zevnitř”? Vyhla-
šujeme konkurz:)

Klára Vlahačová-Kartáková a Lukáš Palkoska

Živý Betlém
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DOPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)

Cvičení batolat 
– podpora psychomotorického vývoje, 
cvičení pomocí říkanek, básniček, her 
s pomůckami  i  bez pro děti ve věku cca  
1,5  – 2 roky s rodiči  
kdy: pondělí od 9.30 do 10.30 hodin
cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 
300 Kč/10 vstupů
informace a přihlášky: 
Lucka Heřmanová, tel.: 602 496 847 

začínáme 11. ledna 2016

Klub lištiček 
– dopolední herna s krátkým  programem 
pro děti ve věku 2  – 3,5 roků   s rodiči  
kdy: úterý od 9 do 11 hodin
cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 
300 Kč/10 vstupů
informace a přihlášky:  
Lucka Korotvičková, tel.: 724 352 063 

začínáme 5. ledna  2016

Mimiklub
– dopolední herna s krátkým  programem 
pro děti ve věku cca 1 – 1,5  roku s rodiči                                    
kdy: středa od 9 do 11 hodin
cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 
300 Kč/10 vstupů  
informace a přihlášky:
Zuzka Peksová, tel.: 728 860 810

   začínáme 6. ledna 2016

Angličtina pro maminky s hlídáním 
dětí
kdy: čtvrtek dopoledne
informace a přihlášky:
Kateřina Synková, tel.: 608 079 240

Cvičení maminek s miminky
– zaměřeno na zvýšení fyzické kondice 
a posilování maminek                                    
kdy: pátek od 9.30 do 11 hodin
cena: 50 Kč/vstup nebo předplatné 
400 Kč/10 vstupů  
informace a přihlášky:
Zuzka Štychová,  tel.: 724 140 107

začínáme 22. ledna 2016

ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)

Hravá angličtina  
– pro děti ve věku 3,5 – 5 let bez rodičů 
kdy: úterý od 16.30 do 17.30 hodin
cena: 700 Kč
informace a přihlášky:
Markéta Kofroňová,  tel.: 723 852 362

začínáme 12. ledna 2016

Pískání pro zdraví 
– pro děti ve věku 3,5 – 5 let bez rodičů 
kdy: pondělí od 16.00 do 17.00 hodin
cena: 560 Kč
lektorka Marie Kordíková
informace a přihlášky:
Alena Palkosková,  tel.: 728 932 598

  začínáme 8. února 2016

ODPOLEDNÍ AKTIVITY (tělocvična ZŠ 
– 1. stupeň)

Cvičení s Budulínkem 
– pro děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči 
kdy: úterý od 16.30 do 17.30 hodin
cena: 700 Kč       
informace a přihlášky:
Miluše Breuová,  tel.: 723 513 771

začínáme 12. ledna 2016
                                                             
Sebeobrana pro děti
– základní kurz sebeobrany určený pro 
děti 5. - 9. tříd ZŠ
kdy: úterý od 17.30 do 18.30 hodin
cena: 850 Kč
informace a přihlášky:
Karel Fojtík, tel.: 725 171 748

začínáme 13. ledna 2016

Cvičení s liškou   
– pro předškolní děti ve věku 3 – 6 let bez 
rodičů 
kdy: čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin
cena: 700 Kč 
informace a přihlášky: 
Vlaďka Duchková, tel.: 776 124 174
Blanka Kopsová, tel.: 736 287 255

začínáme 14. ledna 2016

Taneční a pohybové hry pro správné 
držení těla a radost z tance a pohybu
– pro děti 6 – 8 let
kdy: pátek od 15.00 do 16.00 hodin
cena: 700 Kč
informace a přihlášky:
Lucie Moravcová, tel.: 732 741 989

začínáme 15. ledna 2016

Při přihlašování  mají přednost ti, kte-
ří již kurz navštěvovali v prvním polo-
letí, poté je možno doplnit počty no-
vými dětmi.
V případě dotazů, nejasností či potřeby 
dalších informací kontaktujte nejlépe 
přímo lektorky jednotlivých aktivit na 
uvedených telefonních číslech. ☺

Provoz MC je přerušen během státních 
svátků a školních prázdnin – v případě 

změn – individuální domluva s lektor-
kami jednotlivých aktivit.

Výtvarné dílny pro děti i dospělé a dal-
ší jednorázové akce – aktuální informa-
ce na webu, FB, ve vývěsce a v Dobřan-
ských listech. 

Informace k placení dostanete od 
svých lektorek, preferujeme bezhoto-
vostní platbu na náš účet.

Všechny aktuální informace o aktivitách 
MC získáte na webu www.mcbudulinek.
webnode.cz, www.facebook.com/Buduli-
nekDobrany, ve vývěsce, mailu mcbudu-
linek.info@centrum.cz, v Dobřanských 
listech, v případě dalších dotazů možno 
též volat na tel. č. 607 841 079 Pavla 
Adamcová nebo te. č. 604 899 418 Jarka 
Umnerová.

Hernu MC Budulínek naleznete v areálu 
bývalých kasáren, ulice U Trati 1014. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!!  
Lektorky MC

Aktivity spolku  BUDULÍNEK provozujícího MATEŘSKÉ CENTRUM v Dobřanech  
pro období leden - květen 2016

SEBEOBRANA 
– nutnost nebo zbytečnost 

dnešní doby ?!?

 zajímá vás dané téma? 
  chcete vědět více o bezpečnosti  

v ulicích?
  rádi byste znali, jaké prostředky 

pro vaši větší bezpečnost existují 
a jak je správně používat (slzotvor-
né prostředky, teleskopické obušky 
a další)?

  přijde vám dobré seznámit se se 
základy technik a úderů?

Tak přijďte na seminář spojující teorii 
s praxí, pořádaný MC Budulínek 

a vedený zkušeným lektorem 
a odborníkem v dané oblasti, 

Karlem Fojtíkem

v sobotu 16. ledna 2016 
ve 14 – 17 hodin 

do tělocvičny na 1. stupni ZŠ

S sebou: sportovní oblečení a obutí 
do tělocvičny, podložku na sezení, pří-
padně tužku a papír na poznámky
Vstupné:  50 Kč

Seminář je určen pro dospělé, starší 
děti možno po domluvě na 

tel. 607 841 079, Pavla Adamcová. 
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
V lednu zahrada spí 

a po nás vyžaduje jen 
málo pozornosti. Proto 
máme dostatek času na 
pročítání literatury, plá-
nujeme založení nových 
záhonů nebo změny na 
zahrádce. Uprostřed 
zimy je zahrada na kvě-
ty skoupá. Přesto však, 
je-li teplé počasí, mohou 
se rozvinout na podzim 
založená poupata před-
jarních keřů, jako jsou 
vilíny nebo bílé květy 
čemeřice, přes zimu také 
kvetou v nádobách sed-
mikrásky a macešky. 

K výkyvům počasí jsou nejnáchylnější růže. Pokud je nebezpe-
čí prudkého poklesu teploty, je lépe již nakopčené růže ještě víc 
přikrýt chvojím nebo nastýlkou z pilin.Je-li teplo, rostliny pod 
chvojím začínají růst a vytahovat se, navíc hrozí nebezpečí roz-
šíření plísní. Pod chvojím se také můžou schovávat hlodavci. 
Proto za teplého počasí chvojí nadzvedneme a větráme. Tráv-
ník můžeme pohnojit prosátým kompostem, mletým vápencem 
nebo vápnem rozházeným na sníh.

Již naší moudří předkové zvláště na venkově věděli, proč 
natírali vápnem kmeny a silnější větve stromů před přícho-
dem zimy. Bílilo se vápnem, protože vápno má prokazatelně 
dezinfekční účinky. A také se ve vápenném nátěru shledávalo 
i obranné opatření, vedoucí k potlačení přezimujících spór hub 
a plísní a někdy i hmyzu a jeho vajíček v kůře stromů. Jistě 
dobře víte, že tmavá barva kůry stromů pohlcuje teplo sluneč-
ních paprsků a bílá je odráží. Za slunného dne rozdíl denní 
a noční teploty kmene stromu může dosáhnout 20 i 30 stup-
ňů Celsia. Míza v takto probuzených pletivech kůry stromů by 
mohla v noci zmrznout a kmen by popraskal. Proto, pokud jste 
nestihli nabílit stromy na podzim, můžete vše napravit i nyní 
před příchodem mrazů.

Leden není v našich podmínkách příliš příznivý měsíc pro 
pěstitele zeleniny, ale ani uprostřed zimy nemusíme zahálet. 
Je-li mimořádně příznivé počasí, můžeme přehazovat kompost, 
zakládat teplá pařeniště s vrstvou chlévského hnoje minimál-
ně 30 cm. Ptáci, kteří u nás zůstávají přes zimu, rádi přijmou 
pomoc ze strany člověka. Na velikosti krmítka příliš nezáleží. 
Důležitá je však stříška, která chrání potravu před vlhkem 
a zplesnivěním. Ptákům můžeme nabídnout proso, pšenici 
nebo ovesné vločky, tučné maso, vnitřní sádlo nebo lůj. Použít 
můžeme i semena slunečnice, konopí, mák nebo drcená jádra 
vlašských i lískových ořechů. Vyplatí se to, je totiž dokázáno, 
že jediná sýkorka nám v sezóně zlikviduje až 2 kg škůdců.

První svíčka
Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči je jed-

nou ze služeb, které v Plzeňském kraji poskytuje Diakonie ČCE 
– středisko Západní Čechy.

Ve chvíli, kdy jste na Vašich adventních věncích zapalovali 
první svíčku, i Jubilata zapalovala svoji  pomyslnou první svíč-
ku na oslavu působení  v Dobřanech a přilehlém okolí. Jubilata 
je tu pro všechny ty, kteří potřebují podporu, péči a zároveň 
chtějí žít ve svém domově důstojně a bezpečně. Jsem moc ráda, 
že mohu konstatovat, že náš první rok na Dobřansku byl v tom-
to směru úspěšný. Péči jsme zajistili celkem 95 uživatelům, 
zejména z řad seniorů, ale i osob se zdravotním postižením či 
chronickým onemocněním. 

Hlavní činností Jubilaty je samozřejmě pomoc s běžnými 
úkony péče o vlastní osobu a domácnost, jako jsou například 
pomoc s oblékáním a svlékáním, s osobní hygienou, s přípravou 
jídla a pití, pomoc s úklidem, nákupy a podobně. To vše v pro-
středí, které je pro uživatele přirozené. Kromě toho se snažíme 
o zpestření prostřednictvím aktivit, které naši hlavní činnost 
doplňují, uživatelům přináší možnost setkat se s ostatními ane-
bo se naučit něco nového. Takto se naši uživatelé v posledních 
měsících sešli například na divadelním představení „Pohádka 
o Zlatovlásce“, které přišly zahrát děti ze ZŠ Dobřany, na tra-
diční „Mikulášské“, kterou si pořádají sami uživatelé anebo na 
Vánočním setkání, na kterém nám vánoční atmosféru vykouzli-
la keltská kapela Dé Domhnaigh ze ZUŠ Dobřany. 

Všem, kteří s námi spolupracují na tom, aby služba dobře 
fungovala a aby život našich uživatelů byl pestřejší, bych chtěla 
poděkovat. Speciální poděkování pak bezpochyby náleží městu 
Dobřany, bez jehož podpory by pro nás ten první rok byl mno-
hem náročnější.  

Kontakty: 
Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péči
Náměstí T. G. M. 282, Dobřany, 334 41
tel.: 773 683 197, e-mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz
Koordinátor služby: 
Markéta Pinterová Dis., tel.: 773 683 197
Vedoucí služby:
Jana Šatrová, tel.: 733 141 900, e-mail: jana.satrova@diakonie.cz
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Koncem listopadu i v prosinci bylo 
nezvykle teplo. Ještě 19. prosince jsem 
viděl u mostů pěkný úlovek několika cej-
nů a také ulovení kaprů. V listopadu jsem 
přišel o pěknou štiku. Všiml jsem si ulo-
meného stromu ve vodě asi 150 m pod 
mostem. Taková místa vyhledávají rády 

štiky. Ale přístup k vodě tam nebyl, musel jsem si nožem pro-
sekat chodbičku v křoví. Nahodil jsem štikovák k potopeným 
větvím. Rybička pumpovala a táhla kačenu pryč od stromu. 
Náhle se zavířilo a kačena zmizela pod vodou. Vlasec se ale 
dál nehýbal. Připravil jsem si podběrák a chystal se zasek-
nout. Vtom se vlasec prudce rozjel ke stromu. Rychle jsem 
zasekl, ale už bylo pozdě. Pocítil jsem silný tah, zahrčela brzda 
navijáku a ryba byla ve větvích. Ještě chvíli jsem cítil škubání 
a tah, ale pak už to bylo natvrdo. Nezbylo mi než udici utrh-
nout. Když jsem se tam po několika dnech vrátil, bylo křoví 
polámané a strom vytažený na louku. Zkoušel jsem to místo 
a okolí pochytávat, ale bez úspěchu. Slyšel jsem potom, že 
tam rybáři viděli lovit velkou štiku, někomu prý i zabrala, ale 
utekla mu. Nevím, jestli ji potom někdo chytil, ale už jsem ji 
tam lovit neviděl.

Mně štěstí přálo 1. prosince, kdy po dvou dnech přestalo 
odpoledne pršet. Zvolil jsem místo „u betonu“ pod čistírnou. 
Z kyblíku jsem vytáhl skleničku s červy, ale po otevření jsem 
zjistil, že mi pochcípali. Vyklopil jsem její obsah na zem. No, 
možná ty zdechliny ještě budou držet na háčku. Jednu jsem 
napíchl a nahodil k vrbičce na rozhraní proudu. Splávek se 
po dopadu zahoupal a rozjel se pod vodu. Zásek a vytáhl jsem 

Rybáři

Soutěž o nejlepší bramborový salát
24. 12. 2015 se konal již 16. ročník soutěže o nejlepší bram-

borový salát. Tradiční název Velká cena Josefa Šnebergra při-
lákal do pivnice Hájek-Hájková v Dobřanech 25 soutěžících. 
Každý, kdo přinesl na Štědrý den svůj vzorek /200 g/, mohl se 
zúčastnit soutěžního klání. Přesně v 11.30 hod. byl ukončen 
příjem vzorků a následovala degustace. Ochutnávky se zúčast-
nilo 29 návštěvníků pivnice a každý měl za úkol určit dle svého 
mínění tři nejlepší vzorky. Po sečtení všech hlasovacích lístků 
porota vyhodnotila nejlepší saláty. Vítězem se stal Karel Kripner 
st. Druhé místo obsadil Karel Kripner ml., třetí byla Pavla Krá-
korová a čtvrtý Michal Šnebergr. Na pátém místě byly oceněny 
výrobky pana Šampalíka a Pavla Fialy. Ceny výhercům tradičně 
předával syn Josefa Šnebergra /zakladatele soutěže/, Michal. 
Všem, kteří přinesli své výrobky, děkujeme a těšíme se na příš-
tí, již 17. ročník. Zároveň přejeme všem hodně zdraví, štěstí 
a pohody v roce 2016.

Josef a Václava Hájkovi s personálem

Na fotce zleva: Josef Hájek, Karel Kripner st., Michal Šnebergr

Rady pro zdraví - choďte, běhejte, lyžujte, plavte. Osteoporó-
za okrádá kosti o minerály, které zajišťují jejich pevnost. Kos-
ti posiluje vitamin K, obsahuje ho kapusta, růžičková kapus-
ta, brokolice, špenát, hlávkový salát. Snězte si banán, zásobí 
mozek důležitými minerály, jako jsou draslík a fosfor. Borůvky 
podpoří vylučování škodlivin z těla a funkci lymfatického systé-
mu, vysoký podíl vitamínu C posílí imunitu a působí jako pre-
vence a lék na nachlazení. Při bolestech kloubů jezte citrusové 
plody, antioxidant vitamín C zmírňuje záněty.

Přátelé a čtenáři, přejeme vám v novém roce mnoho zdraví, 
radosti a hodně úspěchů na vašich zahrádkách i spokojenost 
v osobním životě.

Výbor ČZS

jesena přes 30 cm. A následoval pravý rybářský koncert. Záběr 
za záběrem, tahal jsem jednu rybu za druhou. Jeseni, tloušti, 
plotice. Již jsem si ponechal dva jeseny a tři tlouště, několik 
menších jsem pouštěl, musel jsem chytat jen na půlky žížal, 
a to na některou půlku jsem chytil i dvě až tři ryby. Zbývala 
mi poslední půlka žížaly. Záběr, zásek a silnější odpor. Posled-
ní ryba byl nádherný tloušť 1,2 kg. Těšil jsem se, že si druhý 
den zase zachytám, ale přes noc se zvedla voda a silný proud 
chytání znemožňoval.

V dětském rybářském kroužku se děti od podzimu učily 
rozeznávat ryby, znát jejich míry a rybářský řád. Nabyté vědo-
mosti zúročily 10. 12., kdy je čekalo přezkoušení formou zku-
šebních testů. Ve čtvrtek 17. 12. se konala poslední schůzka 
v r. 2015. Pro děti bylo přichystáno pohoštění. Pro nováčky, 
kteří se rozhodli začít příští rok chytat, zajistil vedoucí krouž-
ku Ing. David Šefl povolenky na r. 2016 a slavnostně jim je 
předal. Na závěr dostali všichni přítomní dárek – třpytku.

Vladislav Šefl

Vstupenky na rybářský bál, který se bude konat 19. 2. 2016, 
se budou prodávat v ceně 100 Kč v předprodeji na adrese: 
Vladislav Šefl, Osvobození 936, tel. 602 404 469.
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V sobotu 19. 12. 2015 se mladší přípravka fotbalistů TJ Dobřany 
zúčastnila halového fotbalového turnaje v Klatovech Minicup SK 
KLATOVY 1898. Turnaj se odehrál na dvou hřištích ohraničených 
mantinely s herním systémem každý s každým 1x10 minut, kaž-
dý tým odehrál 11 zápasů. O celkovém pořadí v turnaji rozho-
doval počet vstřelených branek.  Z dvanácti zúčastněných týmů 
se mladší přípravka fotbalistů TJ Dobřany umístila na krásném 
druhém místě.

Podzimní výlety  
s Mysliveckým kroužkem

Během podzimního období jsme měli možnost se zúčastnit 
dvou velmi příjemných akcí pořádaných Mysliveckým krouž-
kem v čele s Pavlem Krákorou. 

Prvním zážitkem byla návštěva netradiční „naučné stezky 
Bijadla“ v nevyužitém prostoru bývalého zemědělského družstva 
v historické lokalitě Bijadla v Merklíně u Přeštic. Sešli jsme se 
v hojném počtu. 

V ohradách na nás čekali jeleni, daňci, divočáci (kňour Fer-
da a bachyně Anča), mufloni. Dětem zářila očka při pohledu 
na králíčky, selátka a někteří z nás se poprvé dívali z očí do 
očí krkavci. V další části areálu jsme se dozvěděli od průvodce 
a zároveň zakladatele naučné stezky, myslivce Josefa Jindry, 
další zajímavosti k vycpaninám, trofejím, poznávali druhy stro-
mů a jejich dřevo a seznámili se i s tradičními řemesly, jimž 
se naši předci věnovali. Na závěr nechyběl test mysliveckých 
znalostí a opékání buřtů. Dle posledních informací jsme testem 
prošli všichni.☺

A za měsíc jsme se sešli znovu. Tentokrát se procházka usku-
tečnila v Dobřanech. Od ČOV jsme se vydali přes pole a luka 
kolem krmelců, kde jsme zanechali krmení pro lesní zvířátka, 
a pokračovali do lesoparku Martinská stěna. Cestou jsme si 
prohlíželi stopy místní zvěře, poznávali stromy dle kůry a pozo-
rovali vysokou zvěř dalekohledy. Na konci vycházky bylo tra-
diční opékání buřtů, jablíček či sýra a nechyběl test znalostí. 
Tentokrát si děti samy vymýšlely otázky pro druhé ke svým 
obrázkům. A tak jsme se i my rodiče dozvěděli spoustu zajíma-

vostí. A na závěr nelze než konstatovat, že Myslivecký kroužek, 
resp. Pavel Krákora, pomáhá dětem poutavou formou více poro-
zumět přírodě. 

Děkujeme a těšíme se na další výlety pořádané Mysliveckým 
kroužkem. 

Martina Ratajová
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TJ Snack Dobřany – hokejbal
ŠNECI zakončili rok 2015 rovněž po spor-

tovní stránce. Během prosince absolvovali 
soustředění v oblíbené destinaci na Přimdě. 
Náplní této akce byl především regenerač-
ní proces, přičemž dobřanští hokejbalisté 
využili tamních podmínek a navštívili zdejší 

sportovní halu, bazén a nechyběl tradiční výšlap na zříceninu 
hradu Přimda. Akce byla podpořena GRANTOVÝM DOTAČNÍM 
TITULEM města Dobřany. Sezónu jsme odpískali v domácím 

prostředí, kde jsme odehráli utkání rodiče vers. děti, poté se 
poměřil domácí výběr TJ Snack Dobřany (muži+dorost+hosté) 
se spřáteleným fotbalovým  týmem hrajícím 1.B třídu SK Tor-
nádo Bukovec. Výhra zůstala v Dobřanech, ale o výsledek ten-
tokráte nešlo. Na oplátku byl náš šnečí tým pozván na turnaj 
do Bukovce v letním období. A tak si to hokejbalisté budou 
moci vyzkoušet i v kopačkách… Šneci tedy nezaháleli i v pro-
sincovém období, kdy se již mistrovské zápasy většinou nehra-
jí. S výsledky a výkony všech kategorií můžeme být spokojeni, 
poněvadž všechna naše mužstva pracovala poctivě a ve svých 
soutěžních skupinách si vedla znamenitě. Nyní nás čeká velmi 
těžká a neoblíbená sportovní fáze. Ano, dlouhá zimní příprava 
nikomu tzv. nevoní. Na druhou stranu každý ví, že právě tato 
nezbytná součást sezóny Vám v jarní části z většiny ukáže, jak 
moc jste se v zimní přípravě činili...

Naše priorita je jasná, musí být tvrdá, náročná, ale především 
pestrá, a to tak, aby pokud možno každého našeho hráče zau-
jala. Začátek celého zimního procesu jsme stanovili na 4. led-
na. Budeme využívat náš sportovní areál pod nádražím včetně 
haly. Dále bychom měli absolvovat soustředění opět na Přimdě, 
tentokrát však se zaměřením na fyzickou kondici a samozřejmě 

máme v plánu i odehrát nějaké přátelské zápasy. Rýsuje se nám 
výjezd do Č. Budějovic či Nového Strašecí, zvažujeme i souboj 
s nějakým extraligovým týmem, aby naši mladíci neusnuli na 
vavřínech, ale to už předbíhám. 

Na závěr bychom chtěli popřát všem pevné zdraví a hodně 
úspěchů v roce 2016.

MUŽI – 1. ČESKÁ NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA 
Trenéři: Václav Šlehofer a Jan Matoušek 

Tabulka mužů v 1. NHBL

1. Rakovník 16 14 2 0 0 83:20 46

2. SK Jihlava 16 11 1 0 4 63:29 35

3. Přelouč 16 10 0 2 4 63:34 32

4. Snack Dobřany 15 9 2 0 4 63:36 31

5. Polička 15 9 1 2 3 55:30 31

6. SHC Opava 15 8 1 2 4 46:34 28

7. Olymp J. Hradec 16 9 0 1 6 60:53 28

8. Plzeň-Litice 16 7 2 2 5 51:49 27

9. Rondo Teplice 14 6 2 2 4 43:24 24

10. Svítkov Stars 16 6 2 1 7 60:60 23

11. Tatran Třemošná 16 6 1 1 8 48:56 21

12. Chlumec n./C. 14 5 2 1 6 41:49 20

13. Tygři M.Boleslav 16 5 1 0 10 42:64 17

14. Kelti 2008 15 4 2 0 9 52:54 16

15. Č. Třebová 16 4 1 2 9 35:60 16

16. HBK Bulldogs Brno 15 5 0 0 10 40:63 15

17. Nové Strašecí 16 4 1 1 10 41:72 15

18. CSKA K. Vary 15 4 1 1 9 43:89 15

19. Kovodemont Most 16 4 0 2 10 35:60 14

20. Suchdol n./L. 16 3 0 2 11 36:64 11
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Mikulášský rej
Tenisová akademie Dobřany pořádala v rámci podzimního 

tenisového kurzu Mikulášský rej pro své tenisové účastníky, 
jejich sourozence a kamarády z Dobřan a okolí. Účastnilo se 
více jak 60 dětí, které měly možnost v průběhu předmikulášské-
ho pátečního odpoledne soutěžit v 8 disciplínách připravených 
v Tenisové hale Dobřany. Soutěžní disciplíny byly různé, napří-
klad strefování se do dřevěného čertíka tenisovými míčky, slalom 
s míčkem na raketě, driblování s raketou a míčkem, skákání na 
žebříku, přednesení básníčky nebo zazpívání písničky andělovi 
a Mikulášovi, běžecké sprinty apod. Po absolvování každé akti-

STARŠÍ DOROST – EXTRALIGA  
Trenéři: Václav Šlehofer a Jan Matoušek. Trenér brankářů: Jan 
Marek, kondiční: Bohuslav Havránek

Extraliga staršího dorostu

MUŽI B – KRAJSKÁ LIGA ZÁPAD
Trenéři: Daniel Kovářík, Jaroslav Kočka, Pavel Smola a Václav 
Šlehofer

Krajská liga Západ

MISTROVSTVÍ ČR – STARŠÍ ŽÁCI + PŘÍPRAVKA 
– REGIONÁLNÍ TURNAJE
Trenér: Petr Úbl, vedoucí: Luboš Duchek a Ladislav Gawenda

Mistrovství ČR sk. Jih – st. žáci

1. Snack Dobřany 11 10 0 0 1 61:8 30

2. HBC Plzeň 12 9 0 0 3 85:22 27

3. Blatná Datels 12 9 0 0 3 69:28 27

4. Pedagog ČB 12 7 0 0 5 44:31 21

5. Suchdol n./L. 9 2 0 0 7 15:51 6

6. Olymp J. Hradec 11 2 0 0 9 12:68 6

7. HBC Zliv 11 0 0 0 11 6:84 0

1. Snack Dobřany B 13 10 0 0 3 97:41 30

2. Horní Bříza B 12 8 0 1 3 65:42 25

3. Cannibals Č. Bříza 13 7 1 0 5 61:50 23

4. Taurus Plzeň 13 7 0 0 6 60:60 21

5. Plzeň-Litice 11 4 0 0 7 31:43 12

6. Chvojkovice Brod 13 4 0 0 9 39:73 12

7. Černíkovice 11 2 0 0 9 29:73 6

Kluci šikovní, pohybově talentovaní, ročníku narození 
2004 a mladší jsou vítáni do našich řad přípravky. Podrob-
nější info o klubu TJ Snack Dobřany najdete na stránkách 
www.snackdobrany.websnadno.cz

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

1. Blatná Datels 13 10 0 2 1 52:20 32

2. Snack Dobřany 12 8 0 0 4 47:53 24

3. Suchdol n./L. 13 6 1 1 5 54:39 21

4. Pedagog ČB 12 5 2 0 5 43:21 19

5. HBC Prachatice 13 5 1 1 6 35:35 18

6. Olymp J. Hradec 13 0 0 0 13 15:96 0

vity dostal dětský účastník nadílku v podobě různých sladkých 
dobrot, ovoce, pitíčka, frkaček atd., kterou si shromažďoval do 
své mikulášské taštičky, a postupně si tak sbíral nadílku. Po 
absolvování všech soutěžních disciplín přišel za dětmi Mikuláš, 
anděl a čertík a došlo ke společnému focení. Mikulášský rej byl 
zakončen dětskou diskotékou. „Na Mikulášském reji se mi nej-
více líbila diskotéka se světelnými efekty,“ řekl Matyáš Bláha, 
dětský účastník reje. „Mně se líbilo úplně všechno,” zhodnotila 
Kristinka Vítovská, účastnice reje. „Letošní Mikulášský rej byl 
organizovaný již 4. rokem po sobě. Znovu jsme měli možnost pro 
děti připravit různé druhy soutěží a her, za jejichž absolvování 
děti dostávaly nadílku. Velmi nás těší stálý zájem o rej a budeme 
se těšit na další ročník,” uzavřela Pavlína Šmatová.

Pavlína Šmatová, 
spoluorganizátorka reje, šéftrenérka T.A. Dobřany

Autor fotografií: Vladimír Tomášek.

Polovina kuželkářských soutěží  
v roce 2015–2016

Kuželkářský oddíl při TJ Dobřany má v současné době 18 čle-
nů. Při náboru jsme získali do oddílu 2 ženy. Jiná změna nastala, 
když nám v září odešel, bohužel na věčnost, velký kamarád a pří-
znivec kuželkářského sportu Bohumír Holý. Čest jeho památce.

Družstvo „A“, které hraje přebor Plzeňského kraje, se umístilo 
v minulém ročníku 2014-2015 na 4. místě. Letošní soutěž, kte-
rá je v polovině (2015-2016), zahájilo velmi dobře, až výborně. 
Tuto soutěž hraje 12 oddílů a ten náš je na 1. místě s náskokem 
3 bodů. Pořadí družstev dokazuje přiložená tabulka. O dobré 
hře družstva svědčí také umístění našich nejlepších tří hráčů 
v tabulce průměrů na zápas. Kořan, Pavel Sloup, Petr Kučera 
jsou nejlepší ze 77 hodnocených hráčů.
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SPORT / TIPY NA VÝLET

9. ledna  ČESKÝM ZIMNÍM KRASEM
Akci pořádá KČT odbor TJ Tatran Třemošná 
na trasách 10–30 km. Odjezd z Dobřan vlakem 
v 7,28 hod. (z Plzně v 8,07 hod.)  do Berouna. 
Start v nádražní hale, cíl v restauraci Berounský 

medvěd do 17,00 hod. Vlaky zpět:: 13,50 R., 14,25 os., 15,50 do 
Rokycan R. a dále 16,41 os., 16,50 R. Vedoucí Sváťa Leitl.

12. ledna   KOTOUŇ – NEPOMUK
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,03 hod.) do 
Kotouně. Půjdeme po červené tz. do Dvorců u Nepomuku a na 
železniční stanici Nepomuk. Délka vycházky 10 km. Vlaky zpět: 
14,08 os., 15,29 R, 16,08 os. Vedoucí Jindra Šmatlák.

16. ledna ZIMA S KAMENOŽROUTEM
Akci pořádá KČT odbor J. Danzera na trasách 10 a 20 km. Start: 
nádraží Nezvěstice, cíl restaurace Bon do 16,00 hod. Odjezd 
z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,03 hod.) do Nezvěstic. 
Vlaky zpět: 15,31 os., 17,31 os. Vedoucí Karel Bohmann.

19. ledna  Z HRADCE PO HOLÝŠOVSKÉM OKRUHU
Odjedeme z Dobřan autobusem v 7,10 hod. do Stodu. Půjdeme 
po cyklostezce č. 2268 do Hradce (4 km), nebo pojedeme do 
Hradce vlakem v 7,42, a v 8,46.  Dále nás povede zelená tz. 
přes Hradeckou skálu, Hamerský mlýn a v Novém Dvoře napojí 
na NS Holýšov II, která nám podá informace o válečné histo-
rii Holýšova. NS nás povede přes Trubce do Holýšova na vlak. 
Délka vycházky z Hradce 10 km, ze Stodu 14 km. Převýšení 
245, snížení 241 m. Doprava zpět: Bus 14,00 přestup ve Stodu. 
16,07 vlak, 16,21 Bus přes Plzeň. Vedoucí Jindra Šmatlák.

23. ledna
Z DOBŘAN PŘES VYSOKOU, ČIŽICE A DO ČERNIC
Sejdeme se v 8,00 hod. u kruhového objezdu. Půjdeme přes 
Vysokou do Čižic a dále do Štěnovic a Černic. Délka vycházky 
16 km. Převýšení 432 a snížení 386 m. Odjezdy BUS z Čižic ve 
12,37.  Vedoucí Luboš Kučera.

26. ledna  Z ČERVENÉHO POŘÍČÍ DO ŠVIHOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Červeného Poříčí. 
Půjdeme do Třebícinky na červenou tz., která nás dovede na Kališ-
tě, kde potkáme zelenou tz., po které dojdeme na Hráz. Odtud se 
vydáme po modré tz. do Švihova na vlak. Délka vycházky 13 km. 
Vlaky zpět: 14,58 a 16,15 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

30. ledna ZIMNÍ SPECIÁL
Akci pořádá KČT odbor Bolevec na trasách 12–20 km. Odjedeme 
z Dobřan vlakem v 8,41 hod. do Plzně a tramvají č. 4 na koneč-
nou, kde je od 9,30 do 10,30 start. Cíl vycházky je na Košutce, 
ranč Šídlovák od 12,00 do 16,00 hod. Vedoucí Sváťa Leitl.

2. února   Z NEPOMUKU DO ŽINKOV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně 8,06 hod.) do 
Nepomuku – Dvorec. Půjdeme po zelené tz. do Nepomuku na 
náměstí a po cyklostezce č. 2042 směr Žinkovy až na křižovatku 
na Plzeň a Přeštice. Zde odbočíme doleva na neznačenou polní 
cestu, po které dojdeme k Novému rybníku, kde je žlutá tz., kte-
rá nás dovede kolem zříceniny hradu Potštejn do Žinkov. Délka 
vycházky 11 km. Odjezd zpět: BUS ve 14,08, 15,29, 16,08 hod. 
Vedoucí Jindra Šmatlák.

6. února 
ZE ŠPIČÁKU PŘES HOFMANKY DO ŽELEZNÉ RUDY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. na Špičák. Půjdeme 
na sedlo Špičáku, Hofmanky, /ti mladší vyběhnou na Pancíř/ 
a do Železné Rudy. Délka vycházky 9 km (11km). Vlak zpět 
v 15,32 hod. Vedoucí Luboš Kučera.

Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme 
za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěs-
ní skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek    

Turisté vás zvou

Družstvo „B“ v soutěži okresního přeboru Plzeňska si vede také 
výborně. V minulém ročníku 2014-15 skončilo také na 4. mís-
tě, ale v letošní polovině soutěže je na 1. místě ze 13 zúčastně-
ných družstev. Toto mužstvo těží ze tří stabilních hráčů. Jsou 
to M. Lohr, M. Smetana a J. Ebeleder. Důležité také je, že hráči 
z „B“ týmu mohou vypomoci družstvu „A“, které disponuje pouze 
šesti hráči. To se děje v případě nemoci nebo pracovního zane-
prázdnění. Také se v béčku vychovávají noví hráči.

18. a 19. prosince 2015 se konal již 33. ročník Vánočního tur-
naje pro neregistrované, který pořádal oddíl kuželkářů při TJ 
Dobřany. Zúčastnilo se 41 mužů a 14 žen. Všichni zúčastnění 
byli spokojeni s dobrou organizací a obsluhou kuželny. V obou 
kategoriích, mužské i ženské, bylo suprové umístění. Muže 
vyhrál sympaťák Jaroslav Krátký a v ženách se umístila na dru-
hém místě pí Krauzová, oba z Dobřan. Tohle byla tečka a záro-
veň stručná bilance kuželkářského oddílu za r. 2015.

Na závěr přejí kuželkáři všem lidem dobré vůle hodně zdraví, 
štěstí, osobních i sportovních úspěchů v novém roce 2016.

Předseda oddílu O. Sloup

1. TJ Dobřany A 11 9 1 1 61:27 2814 19

2. TJ Havlovice A 11 8 0 3 59:29 2519 16

3. Újezd sv. Kříže 11 8 0 3 55:33 2754 16

4. Sokol Plzeň V 11 7 1 3 53:35 2734 15

5. Baník Stříbro C 11 7 0 4 53:35 2726 14

6. Škoda Plzeň B 11 5 0 6 46:42 2570 10

7. TJ Havlovice B 11 4 0 7 39:49 2531 8

8. TJ Sokol Díly 11 4 0 7 38:50 2415 8

9. Kuželky Holýšov B 11 4 0 7 34:54 2584 8

10. Slavoj Plzeň B 11 4 0 7 33:55 2685 8

11. TJ Sokol Pec p. Čerch. 11 3 0 8 29:59 2411 6

12. TJ Havlovice C 11 2 0 9 29:59 2632 4

1. TJ Dobřany B 12 10 0 2 67:29 2861 20

2. TJ Baník Stříbro D 11 9 0 2 57:31 2849 18

3. Sokol Plzeň V B 12 9 0 3 62,5:33,5 2724 18

4. SKK Rokycany D 12 8 0 4 54:42 2674 16

5. TJ Přeštice A 12 7 1 4 54:42 2714 15

6. SK Škoda VS Plzeň D 11 6 1 4 50:38 2831 13

7. Sokol Plzeň V C 12 6 0 6 44:52 2576 12

8. TJ Přeštice B 12 5 0 7 43:53 2628 10

9. TJ Baník Stříbro E 12 4 1 7 47,5:48,5 2969 9

10. SK Škoda VS Plzeň C 12 4 0 8 41:55 2758 8

11. TJ Slavoj Plzeň C 12 2 3 7 37:59 2632 7

12. CB Dobřany B 12 1 2 9 32:64 2695 4

13. SKK Dobřany 12 2 0 10 27:69 2606 4
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Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

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

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

e-mail: poradna@opplzen.cz

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

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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

Dejte do diáře už dnes: 21. leden 2016! 
Najděte lepší práci na veletrhu práce  
a vzdělávání KLÍČ K PŘÍLEŽITOSTEM® 

Již čtvrtý ročník úspěšného veletrhu práce a vzdělávání pod 
názvem Klíč k příležitostem chystá plzeňská společnost Grafia, 
s.r.o. Veletrh proběhne 21. ledna 2016 v kulturním domě Peklo 
v Plzni. Letošní ročník se koná opět za spolupráce partnerů - Úřa-
du práce - krajské pobočky Plzeň, Hospodářské komory ČR a Zápa-
dočeské univerzity v Plzni. Záštitu nad veletrhem převzal senátor 
Lumír Aschenbrenner.

I letos se očekává velká účast návštěvníků. Loňského ročníku se 
podle odhadu pořadatelů účastnilo celkem zúčastnilo cca 2.900 osob.

„Čtvrtý ročník bude specifický tím, že v Plzeňském kraji máme 
zatím nejnižší nezaměstnanost za posledních několik let (4,3%) 
a v míře zaměstnanosti soutěžíme s Prahou,” sdělila za organizátory 
Jana Brabcová, jednatelka společnosti Grafia. Pracovní nabídky pře-
važují nad množstvím lidí bez práce. V takové situaci bývají zaměst-
navatelé ochotni připlatit na mzdách. „Je to jedinečná příležitost při-
jít pohovořit osobně s personalisty a zjistit cenu své práce na trhu 
či poohlédnout se po zaměstnavatelích, kteří nabízejí lepší pracovní 
podmínky. Proto také očekáváme větší zájem kvalifikovaných lidí, 
kteří práci mají a poohlížejí se po lepší,” dodává Brabcová.

Mezi vystavovateli již teď jsou významné firmy, jako například 
SONY DADC, Steelcase Ostrov u Stříbra, Drůbežářský závod 
Klatovy, Lear Corporation Czech Republic, Mubea, SWA Holý-
šov, O2 Czech Republic, FAIVELEY TRANSPORT CZECH, STYL 
PLZEŇ, MD ELEKTRONIK, HOFFMANN WIZZARD, DAIKIN INDU-
STRIES CZECH REPUBLIC, KERMI, UBK, In-tech a další. Nabíze-
no bude několik set pracovních pozic. 

Z výčtu lze jmenovat pozice pro všechny kvalifikace pracovníků: 
technologové, konstruktéři 2D, 3D, zámečníci, elektrikáři, bru-
siči, svářeči, testovací a vývojoví inženýři, projektoví vedoucí, 
inženýři elektrotechnici, programátoři, CNC frézaři, nástroja-
ři, servisní technici (s výjezdy do zahraničí), elektroinženýr, 
vedoucí servisu, zástupce vedoucího směny,  operátor do výro-
by, skladníci, řidiči, pracovníci údržby, kontroloři kvality, elek-
troúdržbáři,  přípraváři, recepční, plánovači, IT podpora... Zdá 
se, že letos bude spektrum nabízených pozic nejpestřejší.

Pro absolventy firmy připravují nově i trainee programy.
Vystavovat budou i vzdělávací instituce, které se zabývají pro-

fesním rozvojem dospělých, nabízet se bude i práce v zahraničí 
(EURES). Mezi vystavujícími budou i střední školy a jazykovky.

Veletrh je určen všem, kdo hledají práci či brigádu v ČR i za 
hranicemi - lidem bez rozdílu věku či vzdělání, studentům 
posledních ročníků středních škol a jejich učitelům, vysokoško-
lákům i lidem registrovaným na úřadu práce. Všichni návštěvníci 
mají vstup v plném rozsahu zdarma.

Velký zájem bývá tradičně i o doprovodný program. Téma-
ta přednášek souvisí s hledáním práce, např. jak se připravit na 
pracovní pohovor, jak se naučit „prodávat“ sám sebe či jak získat 
zaměstnání v zahraničí. Každoročně bývá velký zájem i o testování 
pracovních kompetencí a znalosti cizího jazyka, bez kterého se dnes 
už neobejde prakticky žádný kvalifikovaný pracovník.

Po celý den bude také probíhat zdarma individuální poradenství 
v oblasti vzdělávání a trhu práce, image poradna (letos nově zamě-
řená i na brýle) a grafologické poradenství pro personální rozvoj.

Na veletrhu budou opět vyhlášeny ceny Mamma/Parent Fri-
endly pro podniky přátelské rodině, které vyhoví podmínkám 
hodnocení a vytvářejí dobré podmínky pro zaměstnance s rodi-
nami, např. zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu, firemní 
školky či jesle, akce pro rodiny s dětmi či umožňují péči o rodin-
né příslušníky. 

Další informace:
http://praci.najdisi.cz
Ing. Andrea Králová, manažerka veletrhu, Grafia, s.r.o.
tel. 774 484 861, e-mail: kralova@grafia.cz
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Řádková inzerce

►  Hledáme brigádníky na strojní úklid (vodící stroj) výrob-

ních prostor na ranní směnu od 7,00 - 11,00 hod. a na 

úklid kanceláří a soc. zázemí ve večerních hodinách od 

17,00 - 21,30 hod. Nástup ihned. Kontakt pí Šámalová, 

tel.: 739 500 075, email: jitka.samalova@inexcz.cz

►  Nabídka pro domácí kutily: Nabrousím odborně vrtáky na 

kov od průměru 2,5 mm do 18 mm. Tel.: 728 305 488.

►  Hledám pronájem menšího bytu s balkonem nebo části RD 

v Dobřanech nebo v blízkém okolí. Jedna dospělá osoba + 

kočičky. Kontakt: 723 247 803, TothemZet@seznam.cz” 

► Nabízím výpomoc v domácnosti. Vše dle domluvy. 

 Tel.: 608 37 30 51

►  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného ná-

bytku. Tel.: 775 285 102

Eva Jandová, tel. 728 731 872
bývalé zdr. středisko Dobřany, Nová 956

novinka od února 2016
masážní stroj Rolletic

▪ tvarování postavy
▪ zpevnění problematických partií

▪ řešení problémů celulitidy
▪ zmenšení objemu – úbytku v cm

▪ povzbuzení látkové výměny (funkce lymfatického systému)
▪ detoxikace organismu a jiné

 
zaváděcí cena – možnost zakoupení výhodného balíčku

EJ – DAHLIA STUDIO
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Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

www.bauhaus.cz

Masivní borovicové 
interiérové dveře 
Orkan
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, bez povrchové 

úpravy, kování a zárubní

Eco plné

1.490,-
prosklené    

1.890,-

Rámová zárubeň

1.050,-

od

1.490,-

m2

469,-

8 mm
stupeň zatížení 32

Laminátová podlaha Vinto
lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, záruka 20 let proti oděru

bílé

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm

bílé, akát 1.890,-
bílý dub 1.990,-

plné, bílé 

898,-
plné, akát nebo bílý dub

1.290,-
prosklené, bílé 

1.790,-
prosklené, akát nebo bílý dub 

2.190,-

Interiérové dveře 
s oblou hranou
šířka: 60-90 cm, levé/ pravé, 
bez kování a zárubní

bílý dub

akát

3D EFEKT

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 
15 cm, ořech

1.890,-

plné 1.190,-
2/3 sklo 1.850,-
L 2 1.990,-
ETTA 2.090,-
ETTA 5* 2.890,-
*na objednávku

Interiérové dveře 
foliované
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, 
bez kování a zárubní, 
dekor: ořech

ořech

ETTA

Laminátová podlaha My Art
lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace kročejového hluku,
dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti oděru

m2

598,-

10 mm
stupeň zatížení 32

7 mm
stupeň zatížení 31

m2

298,-

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku zdi: 

9-11 cm nebo 15-17 cm

1.990,-

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let proti oděru

2/3 ETTA 5

plné L2

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská),
tel.: 377 012 911



ZKÁZA KRÁSOU
7. 1. ve 20:00  hodin
(ČR, dokument, 90 min, přístupný, režie: 

Helena Třeštíková, Jakub Hejna)

Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla 
její krása největším darem i prokletím 
zároveň. Mladá a atraktivní dívka se 
rychle stala největší československou 
filmovou hvězdou a dokázala si podma-
nit i nejobávanější muže své doby.

Vstupné: 80 Kč

OSM HROZNÝCH
8. 1. ve 20:00 hodin
9. 1. ve 20:00 hodin
(USA, western, 182 min, přístupný od 15 

let, titulky, režie: Quentin Tarantino)

Několik let po občanské válce se 
zasněženými kopci Wyomingu řítí 
dostavník. Veze se v něm John Ruth 
(Kurt Russell), lovec lidí, a Daisy 
Domergueová (Jennifer Jason Leigh). 
Jeho čeká odměna, vypsaná na její hla-
vu, ji soud a oprátka.

Vstupné: 110 Kč

KRÁLOVÉ HOR
9. 1. v 17:00  hodin
10. 1. v 15:00  hodin
(Rakousko, dobrodružný, 97 min, přístup-

ný, dabing, režie: Gerardo Olivares, Otmar 

Punker, Joanne Reay)

Chlapec Lucas nezná lásku, ani teplo 
domova. Po smrti matky se jeho otec  
uzavřel do sebe a utápí se v zármut-
ku. Osud svádí dohromady Lucase 
a orlí mládě. Chlapec ptáče zachrání 
a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj 
stará, krmí ho. Ve společnosti mladého 
dravce nachází lásku a přátelství, které 
mu doma tolik chybí.

Vstupné: 110 Kč

V SRDCI MOŘE
10. 1. v 18:00 hodin
(USA, dobrodružný, 121 min, do 12 let 

nevhodný, režie: Ron Howard)

V zimě roku 1820 byla velrybářská loď 
z Nové Anglie napadena čímsi neuvě-
řitelným: velrybou mamutích rozměrů 
s obrovskou vytrvalostí a téměř lid-
skou touhou po odplatě. Toto skutečné 
námořní neštěstí inspirovalo spisova-
tele Hermana Melvilla k napsání romá-
nu Bílá velryba.

Vstupné: 100 Kč

REVENANT Zmrtvýchvstání
14. 1. ve 20:00  hodin
15. 1. ve 20:00  hodin
(USA, dobrodružný/drama, 156 min, do 15 

let nevhodný, titulky, režie: Alejandro Gon-

zález Iñárritu)

Zkušený lovec a trapper Hugh Glass 
(Leonardo DiCaprio) je se svým synem 
na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed 
hlubokých lesů vzdorují nečekaným 
útokům indiánů a musí na své pou-
ti překonávat nemilosrdnou, zatím 
nezmapovanou krajinu plnou nástrah. 
Glassovi se stává osudným střet s roz-
zuřenou samicí medvěda grizzlyho. 

Vstupné: 120 Kč

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
15. 1. v 17:00 hodin
16. 1. ve 20:00 hodin
24. 1. v 18:00 hodin
(ČR, hudební, 85 min, do 12 let nevhodný, 

režie: Slobodanka Radun)

Film vypráví příběh třídy pražské kon-
zervatoře, která má na letním soustře-
dění nazkoušet Starce na chmelu. Stu-
denti jsou ze začátku znechucení, že 
se budou věnovat klasickému české-
mu muzikálu. Během zkoušení je pohltí 
kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit 
se starou choreografií. Do svého nastu-
dování přidají prvky klasického tance, 
ale i street dance, hip-hop či pohybové 
divadlo. Neúnavně budují muzikálové 
představení, do kterého vkládají veš-
kerou svou energii, odvahu a talent. 
Termín představení se neúprosně blíží 
a v sázce je mnoho. Úspěch může zna-
menat vytoužený začátek cesty za 
uměleckým snem....

Vstupné: 130 Kč

LEDOVÁ SEZÓNA
16. 1. v 17:00  hodin
17. 1. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 86 min, přístupný, 

dabing, režie: Trevor Wall)

Lední medvěd Norm se vydává ze 
svého severního pólu do New Yorku. 
V jeho týmu jsou tři nezničitelní arktičtí 
lumíci a společně musí zajistit svému 
zasněženému domovu klid od civiliza-
ce. A užít si taky trochu legrace, když 
už jsou jednou ve městě...

Vstupné: 110 Kč

PADESÁTKA
17. 1. v 18:00  hodin
(ČR, komedie, 97 min, přístupný od 12 
let, režie: Vojta Kotek)

Co se stane na horách, zůstane na 
horách, a dole ať si dělaj, co chtěj. 
Opravdovým kořením Krkonoš jsou 
místní horalé, kteří zde žijí, ať už je 
sezóna jakákoliv. Lyžařka s jednou 
nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije, 
legendární lovec žen ozdobený neplod-
ností, barman se zálibou ve věštění. A 
také Pavka, nejstarší žijící člen tra-

diční běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť 
jeho otec zlomil během padesátky hůl-
ku a stejně doběh jedenáctej, a svého 
syna nechal Pavka porodit na Sněžce 
ve vysoké nadmořské výšce, aby se 
rychleji okysličoval. Jenže tomu dělá 
starosti syn Jura. Místo běžkování 
totiž nahání úplně jiné padesátky.
Hrají: Jakub Prachař, Marek Taclík, Ond-
řej Pavelka, Vilma Cibulková a další

Vstupné: 110 Kč

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
21. 1. ve 20:00  hodin
(Lucembursko/Francie/Belgie, komedie, 

115 min, přístupný od 12 let, titulky, 

režie: Jaco van Dormael)

Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to 
pěkně nesnesitelný morous. Je to 
trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh 
má kromě syna Ježíše ještě manželku 
a malou dceru, která ho nemůže vystát 
a jednoho dne pošle na truc všem lidem 
na světě SMS s datem jejich smrti. Co 
se asi stane, když se někdo dozví, že 
mu do konce života zbývá měsíc, nebo 
naopak 62 let?

Vstupné: 80 Kč

LÍDA BAAROVÁ
22. 1. ve 20:00  hodin
23. 1. ve 20:00  hodin
31. 1. v 18:00  hodin
(ČR, životopisný/drama, 110 min, do 12 

let nevhodný, režie: Filip Renč)

Česká herečka Lída Baarová je v roce 
1934 pozvána do berlínských filmo-
vých ateliérů Babelsberg, považo-
vaných za evropský Hollywood. Po 
počátečních potížích nakonec okouzlí 
i davy fanoušků v celém Německu. Tisk 
ji vynese na titulní strany jako jednu 
z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si 
slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, 
tehdejšího idolu všech německých žen, 
obdiv neskrývá ani sám Hitler. Osud-
ným se jí stane setkání s ministrem 
propagandy Goebbelsem.

Vstupné: 120 Kč

ŽABÁK RIBIT
23. 1. v 17:00  hodin
24. 1. v 15:00  hodin
(USA/Malajsie, animovaný, 88 min, pří-

stupný, dabing, režie: Chuck Powers)

Ribit se sice narodil v amazonském 
deštném pralese, ale svým chováním se 
vůbec nepodobá žádnému jemu podob-
nému druhu. Se svou nejlepší kamarád-
kou, létající veverkou, se vydá na dobro-
družnou cestu za poznáním a nalezením 
svého pravého místa na tomto světě.

Vstupné: 100 Kč

ROOM
28. 1. ve 20:00  hodin
(Irsko, drama, 118 min, přístupný od 12 

let, titulky, režie:  Lenny Abrahamson)

Pokoj je pro pětiletého Jacka domovem, 
ale pro jeho mámu vězením, ve kterém 
je Starý Nick drží již více než sedm let. 
Díky odhodlání, vynalézavosti a vroucí 
mateřské lásce se Joy podařilo vytvořit 
pro Jacka život, ve kterém si neuvědo-
muje limity jejich vězení. Joy však ví, že 
takhle to nemůže být napořád.

Vstupné: 100 Kč

ALFIE, MALÝ VLKODLAK
29. 1. v 17:00  hodin
(Nizozemí, rodinný, 91 min, přístupný, 

dabing, režie: Joram Lürsen)

Alfie je malý blonďatý klučina, který 
prožívá normální dětství. Ale co to? 
V noci na jeho 7. narozeniny se stane 
cosi velmi zvláštního. Alfie se promění 
v bílého vlkodlaka a pak pokaždé, když 
měsíc dospěje k úplňku. Ráno je pak 
zase obyčejným klukem.

Vstupné: 60 Kč

TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
29. 1. ve 20:00  hodin
30. 1. ve 20:00  hodin
(USA, krimi, 111 min, přístupný od 12 let, 

titulky, režie:  Billy Ray)

V napínavé temné detektivce excelují 
Julia Roberts, Nicole Kidman a Chiwetel 
Ejiofor. Každý z nich má své tajemství 
a svou představu o spravedlnosti. Dvo-
jice agentů FBI je na stopě mladého bru-
tálního vraha. Vyšetřování se protáhne 
na dlouhá léta, ale protože krutý zločin 
zasáhl přímo do jejich osobních životů, 
jsou pevně rozhodnutí dotáhnout věc 
do hořkého konce.

Vstupné: 110 Kč

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
30. 1. v 17:00  hodin
31. 1. v 15:00  hodin
(USA, rodinná komedie, 92 min, přístupný, 

dabing, režie:  Walt Becker)

Čiperné veverky Alvin, Simon a Theo-
dore jsou zpět! A jsou jako vždy nabi-
tí energií, písničkami a především 
naprosto šílenými nápady. Jejich nový 
příběh začíná tradičně: velkým nedoro-
zuměním.

Vstupné: 125 Kč

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany 

(pondělí - pátek 9.00 - 12.15  a 13.00 - 

16.00) nebo v Káčku (pokladna je otevřena  

vždy 1 hodinu před začátkem promítání). 

Online rezervace a prodej: www.kacko.cz

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO



INFORMAČNÍ PŘEHLED

NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. Máje 1300

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

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

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

Dnešice
pondělí 10:30 - 13:00
čtvrtek 12:30 - 15:00
Návštěvní služba po domluvě.

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

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

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

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

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

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

Interní ambulance
MUDr. Martin Straka
kontakt: 734 433 134
Ordinační hodiny:
pátek 8:00 - 16:00 
 
Odběry krve 
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE
kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek 6:00 - 12:00 

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
 Chlumčany - 377 973 124 
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00 
úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek 7:00 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:00 - 11:00 
pátek 11:00 - 13:00

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

Veterinární ordinace
MVDr. Tereza Sýkorová
Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, úterý 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
čtvrtek 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek 9:00 - 12:00 

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

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí 7:15 - 11:15 12:00 - 18:00
středa 7:15 - 11:15 12:00 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek 8:00 - 11:15 12:00 - 14:30
pátek 8:00 - 11:15 12:00 - 13:00

Triumfa s.r.o. - Dobřany
Nová 956 (budova starého zdr. střediska)
kontakt: 377 972 582
e-mail: dobrany1@triumfa.cz, www.triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí, středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 12:00 

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

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie / Kostel sv. Víta / CA
Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:15 13:00 - 17:00
pátek 9:00 - 12:15 13:00 - 16:00
sobota, neděle 13:00 - 17:00

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

Městská knihovna
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení pro 
dospělé (B. Kubelková)
umnerova@dobrany.cz - region
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý 7:30 - 11:00 13:00 - 15:00
středa 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
pátek 7:30 - 11:00 
Oddělení pro děti
pondělí 12:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 12:00 - 15:00
středa 9:00 - 11:00 12:00 - 18:00


