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Novoroční ohňostroj
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Ohlédnutí za rokem 2021 v Klubu Echo pro děti a mládež
Klub Echo pro děti a mládež je jednou ze služeb Diakonie Západ. Věnuje se každodenní i dlouhodobější podpoře dětí a mladých lidí a pomáhá 
jim při hledání vlastní cesty v životě.

Vážení čtenáři, 
chtěli bychom Vás touto cestou naložit do 

pomyslného vlaku a projet s Vámi uplynulý 
rok a těšit se na rok následující. I přes ne příliš 
šťastné okamžiky spojené s epidemiologickou 
situací jsme se stále snažili být stálicí ve Vašem 
městě a poskytovat naše služby co nejlépe. Více 
než spokojené klienty naší služby si nemůžeme 
přát. 

Během uplynulého roku jsme realizovali 
mnoho programů a akcí s podporou Vašeho 
města. Příkladem mohou být tematické týden-
ní programy, jako byl mezigenerační týden, 
během kterého jsme se zaměřili na čas a jeho 
neúprosné plynutí, pomíjivost mládí a úctu ke 
stáří. Většina našich programů je zaměřena na 

prevenci a my se vždy zaměřujeme na to, aby 
byly aktivity určené pro děti a mladistvé zábav-
né a interaktivní. Děláme maximum pro to, aby 
za námi děti a mladí chodili rádi a také se rádi 
vraceli. Proběhl také týden s názvem Bublinky 
100krát jinak, při kterém jsme se mohli vyřádit 
při správné hygieně rukou, a opravdu jsme si 
to užili. Pořádáme také větší akce, jako třeba 
výlet na Lasergame, nebo se do nich zapojuje-
me, např. „První zvonění“, při kterém jsme měli 
možnost si připravit stánek se zajímavou akti-
vitou a více se Vám představit. 

Také jsme se blýskli vítězstvím v Lize Férové-
ho fotbalu, které do Dobřan přivezl náš fotbalo-
vý tým, a my jsme na něj opravdu pyšní. Chodí-
me ven a také si občas opečeme špekáčky jen 

tak, protože je nám společně dobře. Všem lidem 
přejeme, ať dále prožíváte své okamžiky štěs-
tí a děkujeme, že i my jsme jeho součástí. I na 
další rok máme připraveno mnoho akcí, zážitků 
a dobrodružství, včetně dobré rady a pomoci 
pro všechny, kteří se rozhodnou nás navštívit. 

Více informací o aktivitách Klubu je mož-
né najít na facebookových stránkách Klub 
Echo pro děti a mládež, na www.diakonie-
zapad.cz nebo přímo u koordinátorky zaří-
zení na tel. čísle +420 734 640 492, e-mailu: 
klub.echo@diakoniezapad.cz. Klub Echo je 
pro děti a mladé lidi otevřen od pondělí do 
středy v čase 12:30–17:00 hod. na adrese  
Náměstí T. G. M. 282 v Dobřanech.

Lucie Jandová, DiS., sociální pracovnice
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Kulturní kalendář

	8. 1.  | Dobřany    
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

	9. 1.  | 14:00 | plovárna na Radbuze  
 TŘÍKRÁLOVÉ KOUPÁNÍ

	29.–30. 1.  | Dobřany
 PREDATOR RACE WINTER WEEKEND

 29. 1.  
 PREDATOR RACE JUNIOR – verze   
 překážkového běhu určená pro děti
  DRIL WINTER EDITION 
 – 5km+ a 20 překážek+
 30. 1.
 BRUTAL WINTER EDITION 
 – 10km+ a 25 překážek+

Akce se uskuteční dle aktuálně platných opatření. 

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

LEDEN

Rozpočet na rok 2022 nebrzdí rozvoj města
Jednomyslný rekordní schodek
Zastupitelstvo města po delší době schválilo jednomyslně základní dokument pro hospodaření 

města. A to navzdory faktu, že zahrnuje zdánlivě dramatický schodek 90 milionů Kč. Je to logické, 
protože nejde o žádný život na dluh, nýbrž jde o peníze, které si město našetřilo na krizi, která 
se dala čekat. Nikdo nepočítal přímo s pandemií, ale jistý hospodářský útlum byl již před rokem 
2019 znatelný.

Nejde jen o úspory nastřádané na horší časy, projevuje se i fakt, že jsme velmi pesimisticky 
odhadli daňové příjmy rozpočtu v loňském roce 2021. A i pro letošek jsme opatrní.

Třetím zdrojem klidu tváří v tvář schodku je i to, že máme přísliby vysokých dotací, které ale 
patrně dorazí až po dokončení příslušných investic a na účet dorazí pravděpodobně až v roce 
2023.

Velký objem investic v příštím roce je snahou zachránit peníze města před inflací, která je 
u stavebních prací hrozivá. Situaci ovlivnila i havárie domu č. p. 111 na rohu náměstí a Vančurovy, 
kdy jsme k původně plánovaným investicím museli přidat 20 milionů a jít z hlediska rezerv téměř 
nadoraz.

Kam míří investiční peníze?
Jak už jste si u současného vedení radnice zvykli, nejvíce peněz míří do komunikací, 45, 5 mi-

lionů Kč. Na druhém místě jsou městské domy (byty, prodejny, vytápění radnice), kam míří 
33 milionů Kč. Další velkou investicí s výraznou dotační podporou je přestavba farní stodoly na 
Centrum sociálních služeb za 21 milionů. Školy dostanou na rozvoj 10,5 milionu, do vodohospo-
dářské infrastruktury jde 6 milionů a rozvoj oblíbených rekreačních areálů (biotop a lesopark) 
podpoříme investicí ve výši 3 miliony.

Okresní rozpočtové zrcadlo
Občas je dobré sebrat odvahu a porovnat se s ostatním obcemi. Proto jsem zpracoval za použití 

dat Ministerstva financí analýzu toho, jak jsme si v posledních 5 letech vedli ve srovnání s obce-
mi nad 3 000 obyvatel v rámci našeho okresu. Všechny výsledky jsou přepočítané na obyvate-
le. BHNPS představuje města Blovice, Holýšov, Nepomuk, Přeštice a Stod. Výsledky viz tabulka 
s hodnotami na obyvatele v průměru za pět let:

Dobřany tedy investují na obyvatele 158 % průměru ostatních obcí, o 32 % dávají více na školy, 
čerpají o 20 % více dotací a úřad je levnější o 41 %. Toto poslední srovnání ale není úplně spra-
vedlivé, neboť některá města jsou sídlem malého okresu. Na druhou stranu naše radnice zajiš-
ťuje služby, které jiné radnice platí externím firmám (např. bytové hospodářství, dotace, tendry, 
právník), máme nadstandardní sociální agendu mimo jiné i kvůli počtu opatrovanců z PNvD atd.

V hodnoceném období jsou opticky nižší naše dobré dotační výsledky, neboť Stod vloni obdr-
žel naprosto výjimečných 57 milionů, což při jeho počtu obyvatel hodně ovlivnilo výsledky. Při 
vynechání Stodu čerpáme o 76 % více na obyvatele než zbylé obce.

Co se týče pořadí, v investicích jsme s náskokem první, ve školství druzí, kdy Přeštice dávají 
o 11 Kč na obyvatele více, v dotacích jsme druzí za Stodem a v úspornosti radnice je před námi 
jen Holýšov.

Všechny údaje jsou jen za nedokončených posledních 5 let, což zkresluje například školství, 
kdy obří investice u nás byly zejména v předchozích obdobích.

  Pokud by si někdo chtěl sám zpracovat rozbor dalších aspektů hospodaření nebo ho třeba za-
jímá srovnání s konkrétním městem, velmi přehledným pramenem je monitor.statnipokladna.cz .

Martin Sobotka, starosta

Z obsahu
 Informace k platbě poplatků......................4

 Živý Betlém po roční pauze ..................... 11

 V ZUŠ se konal 2. ročník mezinárodní
 bachovské soutěže Bachovská cesta.... 12

 Dobřanští stolní tenisté vykročili 
 za postupem do 3. ligy ............................... 19

Dlouhodobé investice Podpora škol Investiční dotace Náklady na úřad

Dobřany 13 847,90 Kč 3 022,55 Kč 2 543,15 Kč 4 789,65 Kč

BHNPS  8 751,94 Kč 2 293,50 Kč 2 126,66 Kč 8 063,01 Kč
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Ke „kulturáku“ naposledy bez architekta
Koronavirem porouchaná veřejná debata 

o nejvhodnější struktuře zázemí pro kulturu, 
sport a společenské akce doklopýtává impro-
vizovaně do finále.

Nejbrutálnějším zásahem koronaviru do 
této debaty je totiž přeskočení celé jedné 
fáze. Před epidemií jsme připravili rezervační 
systém, který by odpověděl na otázku, jaká je 
skutečná poptávka po sportovních aktivitách 
v hale. Jenže zákazy to zcela znemožnily, tudíž 
jen odhadujeme, že sport má potenciál.

V únoru již bychom chtěli přinést v listech 
jednotlivé varianty i s vyjádřením architekta, 
který by je posoudil nezaujatě, jen z odborné-
ho hlediska.

Ze všech debat dosud vykrystalizovaly tyto 
varianty, k nimž máme i plusy a mínusy:

1. Jízdárna
2. Přístavba ke Káčku
3. Přestavba sportovní haly
4.  Přestavba sportovní haly a výstavba 

druhé sportovní haly
5. Obrácená varianta 4
6.  Soukromá investice – kongresový 

hotel nad PEBALem
7. Pivovar

Varianty 6 a 7 jsou v současné době nereál-
né, město nemá na jejich realizaci žádný vliv. 
Podrobněji má tedy smysl zabývat se prvními 
5 variantami, ke kterým uvádíme i v debatě 
nejčastěji zmiňované plusy a mínusy.

Jízdárna
+ v centru města
+ zajímavý historický objekt

–  omezený prostor uvnitř (moderní objekt 
by vyžadoval z důvodu energetické 
náročnosti pravděpodobně samostatnou 
stavbu uvnitř, budova je cenná ve své 
původní hmotě)

– omezený prostor vně – parkování atd.
–  hluková a dopravní zátěž pro velké 

množství obyvatel
–  všechny nevýhody přestavby 

neodizolovaného objektu bez základů
– všechna omezení v památkové zóně

Přístavba ke Káčku
+ vzájemná podpora dvou sálů
+ soustředění více kultury na jedno místo
– dočasné omezení provozu restaurace
– vzdálenost od těžiště obyvatelstva
–  závislost na tom, zda se budou kasárna 

přestavovat
–  omezený prostor – nevznikne některými 

preferovaný sál pro ples s kapacitou 400 
lidí

Přestavba sportovní haly
+ ideální poloha
+  starý český koncept sokolovny,  

s maximálním využitím objektu
+  velmi nízké investiční náklady, dalo by se 

spojit se zateplením = dotace
–  nepřirozená akustika (nutnost vše zvučit 

profesionálem)
–  omezený prostor – nevznikne některými 

preferovaný sál pro ples s kapacitou 
400 lidí

–  konkurence sportovních a kulturních 
aktivit o víkendech

Přestavba sportovní haly a výstavba 
druhé sportovní haly
+ ideální poloha
+  starý český koncept sokolovny,  

s maximálním využitím objektu
+  velmi nízké investiční náklady, dalo by se 

spojit se zateplením = dotace
+  možnost hrát florbal (sport preferovaný 

ZŠ) na potřebné úrovni
+  relativně rozumné investiční náklady na 

typizovanou sportovní halu
+  rozšíření kapacity pro sport, možnost 

rozvoje dalších odvětví
+  případná naprosto výjimečná kulturní 

akce se dá uspořádat i v jinak čistě 
sportovní hale

–  dražší než předchozí varianta
–  nepřirozená akustika (nutnost vše zvučit 

profesionálem)

Pouhá oprava sportovní haly a výstavba 
kulturního domu na zelené louce – 
srovnání s předchozí variantou
+  čistá akustika
–  nerozšíření kapacity pro sport
–  výrazně vyšší investiční náklady

Tato varianta je podobná číslu 2, kde se ale 
počítá s tím, že by KD budoval developer, kte-
rý by vyhrál soutěž o kasárna.

Pokud vás ještě něco napadá, piště do 
15. ledna na mail sobotka@dobrany.cz do 
předmětu dejte KD – připomínka, prosím.

Martin Sobotka, starosta

Cesta z města
Zkrášlování veřejných prostranství je jednou z mno-
ha starostí samospráv. Lze to dělat z gruntu ve vel-
kém s okamžitým výsledkem, nebo naopak postup-
ně, krůček po krůčku, šetrně, což je případ prostoru 
mezi ulicí Studniční a Sokolovskou. Tato část býva-
lého vojenského areálu je zajímavá vzrostlou zelení 
a tím, že navazuje přes železniční trať na zeměděl-
skou krajinu. Ing. Hrdličková ve studii sídelní zeleně, 
kterou pro město zpracovala, doporučuje propojení 
zastavěného území s krajinou. Proto jsme v loňském 
roce nechali odbornou firmou ošetřit stromy a v pro-
sinci přibyla výsadba 4 alejových třešní, které nava-
zují na rok předtím založené stromořadí. Náklady na 
výsadbu činily 20 335,26 Kč, část pokryla dotace ze 
Státního fondu životního prostředí. Dalším krůčkem 
by mělo být pokračování výsadeb třešní dále podél 
cesty z města až do polí.

Lenka Tomanová, místostarostka
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Boží muka sirotčí

Za městem při hlavním tahu na Plzeň sto-
jí v poli po pravé straně stavba na způsob 
kapličky. Jedná se o Boží muka sirotčí 
a město Dobřany na podzim loňského roku 
zajistilo jejich částečnou opravu. Stála té-
měř 300 tisíc korun, z toho 50 tisíc korun 
tvořila dotace z Plzeňského kraje.

Drobné sakrální stavby jsou součástí naší 
kulturní krajiny. Některé z nich stojí jako sta-
tická připomínka události, která se v místě 
stala. V knize Ferdi Vlčka (pro milovníky his-
torie města lze zakoupit v MKS) se můžeme 
dočíst o pověsti týkající se této památky:

 „Když v Dobřanech vypukla morová ne-
moc, mnoho obyvatel podlehlo této tzv. 
černé smrti. Nemoci této byly ušetřeny tři 
dívky, jimž neúprosná smrt odebrala rodičů. 
Opuštěny bloudily lukami a posléze unaveny 
jsouce usedly v blízkosti Černého lomu, kdež 
býval mlýn, na mezi, aby si odpočinuly. Jejich 
pláč a nářek zaslech mlynář, který dlel právě 
na pochůzce u jezu. Šel směrem, odkud pláč 
vycházel, až našel ta tři děvčata. Poněvadž 
byl bezdětný vdovec, ujal se dívek a vzal je do 
svého domu. Poněvadž osiřelá děvčata svým 
chováním se stala později hodna péče svého 
vychovatele, dal vystavěti tento zbožný muž 
na paměť, kde nalezl tři sirotky, k poctě boží 
pomník Boží muka sirotčí (Waisenmarter). 
Zmíněný mlýn však zmizel beze stopy a na 
místě dřívějšího rybníka jsou louky.“

V knize je psáno, že pocházejí ze 17. století, 
a jsou v ní zmíněny i větší opravy. Většina lidí 
si jich všimne, když jede okolo automobilem. 
Ač se z tohoto pohledu nezdá, je to stavba veli-
ká. Do výšky měří 5 metrů, čtvercový podsta-
vec je široký 140 cm. Z důvodu vysoké finanč-
ní náročnosti jsme v loňském roce provedli 
nezbytné stabilizační a konzervační zásahy 
spolu s doplněním a restaurováním kamen-
ných reliéfů. Doplnění nové přístupové cesty 
a osazení čtyřmi novými kamennými sochami 
budeme realizovat v průběhu dalších let, snad 
s pomocí dotačních prostředků.

Lenka Tomanová, místostarostka

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 700 Kč pro rok 2022.

 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2022 (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  
 
  Potvrzení o zaplacení poplatku do sběrného dvora v Dobřanech na rok 2022 

opět nepotřebujete. Prokazovat se budete občanským průkazem (trvalý pobyt 
Dobřany, Šlovice a Vodní Újezd).

              
2)  Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 

určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba činí 700 Kč pro rok 2022. 

 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2022 (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 a držitel psa, má-li trvalý pobyt na adrese 
 Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany  800 Kč.
 
  Pro držitele psa, kterým je osoba starší 65 let a 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 a držitel psa, má-li trvalý pobyt na 

adrese Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany 200 Kč.
 
 Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%. 
 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do  30.04. 2022 (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: tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz 

Pozor na změny poplatku za odpady v roce 2022:
-  nová obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství
- nová sazba poplatku na osobu 700 Kč 
-  poplatník neprodleně předloží aktuální doklady na osvobození od poplatku, jinak 

nárok na osvobození zaniká
-  povinnost vylepit na sběrnou nádobu evidenční štítek, který bude doručen do 

poštovní schránky (roznos začne během ledna 2022). Kdo neobdrží evidenční 
štítek do konce března 2022, zajistí si jej na telefonním čísle 377 195 845.
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1. Rozsvícení vánočního stromu na dobřanském náměstí
2.  Druhá adventní neděle a akce Mikuláš v Mikuláši aneb Putování za 

adventním světlem
3. V sobotu 18. prosince dorazilo betlémské světlo do Dobřan.
4.  Zpívání koled s ČRo - letos poprvé se v Dobřanech zpívalo při akci 

Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň. O program před hromadným 
zpěvem se postaral místní farní sbor a dětský sbor Hvězdičky pod 
vedením Mirky Palkoskové a Lukáše Palkosky. Součástí byl také prodej 
vánočních benefičních pohlednic, které malovaly děti ze ZŠ Dobřany, 
výtěžek z prodeje poputuje na projekt Adopce na dálku.

5.  Poslední adventní podvečer a předvánoční program v podání 
Pěveckého Uskupení Dobřanských Učitelů, kostel sv. Mikuláše 

6.  Po roční nucené pauze se opět v kostele sv. Mikuláše konala půlnoční 
mše.

8. Výstava „Vánoční svátky o století zpátky“ v Dobřanské galerii
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Jak se vyvíjí situace ohledně možnosti 
odkoupení pivovaru v Dobřánkách a jeho 
případného využití ke kulturním účelům?

Bohužel nijak, majitel přestal komunikovat. 
Pokud k prodeji nedojde opravdu rychle, bude 
pokračovat samovolné chátrání památky, kte-
rou kdysi vybudovalo město. V nejhorším 
případě tento krásný areál zůstane jen vzpo-
mínkou na fotkách a malbách. Byl bych rád 
vývojem příjemně překvapený.

Jako starosta se jistě setkáváte s různými 
reakcemi občanů. Co bylo v roce 2021 nej-
častějším předmětem kritiky?

Nejčastější byla jako vždy nekázeň majitelů 
psů a pozůstatky na chodnících. V mokrém 
roce tomu šlapal na paty fakt, že se nestíhala 
údržba zeleně v takovém standardu, na jaký 
jsou občané zvyklí. Příští rok proto pomůže 
nákup nových sekaček, které hezky požnou 
i mokrou trávu. Nejoprávněnější stížnost byla 
ve Vodním Újezdu při přívalových deštích. 
V rekordním čase se podařilo vykoupit po-
třebné pozemky a plánujeme obnovu struh, 
které odvedou mnoho vody ještě před vesni-
cí do řeky. Nejvíce pak nadávali lidé z domu 
v havarijním stavu na náměstí. Nějak si mys-
leli, že se na stěhování chvátá, aby se opravil 
spodek domu, což by opravdu mohlo počkat. 
Pravda je ovšem, že způsob opravy za války 
i po revoluci je takový, že jsme se už vážně báli 
zřícení, pokud by třeba více pracovalo podloží 
vlivem zamrzání a tání. Jsem rád, že už jsou 
všichni v bezpečí.

V roce 2021 jste prošel pěšky katastr měs-
ta Dobřany, dojel na kole z Dobřan v Or-
lických horách domů. Jaké podobné akce 
plánujete na rok 2022?

Jít po hranici katastru bych si klidně rád zo-
pakoval. Bylo by fajn si to dát pro radost, ne 
jako formu, jak se vypořádat s nezvyklými 
zákazy. S kamarády letos chceme na kole do 
třetích Dobřan, do těch polských. Snění o to-
mhle výletu mi pomůže rozjasnit i ty smutněj-
ší chvilky.

Jaká je Vaše nejoblíbenější zmrzlina? (Ptá 
se dcera, já to vím - zkratka PU)

Zkratka PU představuje dvanáctku, kterou si 
dávám obvykle raději než cokoliv sladkého. 
Ale jak stárnu, občas se mi vrací dětská chuť 
na pistáciovou. Dobřany jsou poutní místo 

skvělých zmrzlin, takže mě tady u nás nezkla-
me žádná příchuť.

Funkce starosty je práce 24/7 - baví Vás to 
ještě?

Recept na štěstí je v tom, že si najdeme ale-
spoň nějaké zalíbení i v nezábavných věcech, 
které ale mají velký smysl. Třeba narovnání 
vztahů v krajině, nutnou podmínkou je pro-
vedení komplexní pozemkové úpravy. Ve fakt 
supr jízdě jsme získali za necelý měsíc podpi-
sy nutného procenta vlastníků. To bylo zábav-
né, ne už pak to, že čekáme 6 let jen na vý-
běrové řízení, které se uskuteční až příští rok. 
Ale bude, takže to celé mělo smysl. Smysl, to je 
to slovo, proč člověka těší tahle práce. A pak 
taky postupné získávání hlubšího vhledu do 
zákonitostí a tajemství milovaného města.

Kdo by byl dobrým starostou místo Vás?

Místo starosty? Místostarosta? V Dobřanech 
je pár zkušených a uvážlivých manažerů, kteří 
by byli možná i lepší, ale stojí zcela mimo po-
litiku. V našem uskupení Aktivní Dobřany pár 
talentů vidím, ale v primárkách jsem bohužel 
zatím neměl protikandidáta, takže mám za 
úkol vést nás už podruhé do volebního klání, 
které jediné má právo odpovídat na otázku, 
kdo má být starostou. Máme za sebou období 
maximální odpovědnosti, měli jsme sami vět-
šinu, spoustu práce, kterou odvádíme obvyk-
le, zrušil virus. Nicméně jsme něco předvedli 
v rámci krizového řízení, kdy se dařilo i lidem 

z jiných stran přispívat k lepšímu překonává-
ní trudomyslnosti. Mám ten náš tým upřímně 
rád, stejně jako město, proto chci kandidovat, 
aby se ustálila čistota výběrových řízení, dů-
raz na kvalitu staveb, poctivé projednávání 
projektů s veřejností a další odvážné a nároč-
né změny, na nichž pracujeme od roku 2014. 
Neucházel bych se o funkci, pokud by parta 
jako celek neobstála za pandemické psycholo-
gické situace. Leckdo z nás si zažil leccos, ale 
zájem budovat své město svědomitě a odpo-
vědně nakonec u všech zůstal. Zatímco v roce 
2014 jsem byl starostováním zaskočený, 
v roce 2018 šlo o automatickou snahu obhájit 
změnu a o nápravu pověsti AD, že všichni jeho 
lídři po výhře neodcházejí, teď už do toho jdu 
po zralé úvaze, odhodlaně a s cílem pomoci 
Dobřanům přežít všechny zmatky. Brod téhle 
doby je hluboký a jsem rád, že cítím dost koň-
ských sil, abych nemusel řehtat o přepřažení.

Když se ohlédnete za děním ve městě 
v roce 2021, je něco, z čeho máte opravdu 
radost a i naopak, co byste rád změnil?

Opravdu radost mám z toho, jak málo lidí 
přestalo být čilých a činorodých, kdykoliv se 
něco smělo dělat. Radost je taky ze super fi-
rem, které letos většinou až na výjimku dělaly 
komunikace včas a pořádně. Potěšily reakce 
na otevřenou pinčesárnu, zájem lidí o novou 
hasičskou cisternu ve Šlovicích, rychlou do-
mluvu na pozemcích pro ochranu Vodního 
Újezdu. Výhru v reklamačním řízení na hokej-
balové hřiště atd. A speciálně z dotažení první 

Tradiční lednový rozhovor se starostou města vznikl v době prosincové uzávěrky. Otázky starostovi Martinu Sobotkovi pokládali členové redakce 
a čtenáři Dobřanských listů.
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z hrůz, které tu zůstaly po firmě Malý. Bytovky 
v Loudů totiž dostaly nový kabát i díky velmi 
rozumnému přístupu a odvaze – dnes již – ma-
jitelů bytů. Úspěchy Dobřaňáků potěšily i le-
tos, jakkoliv se tolik nesoutěžilo. Určitě bych 
se obešel bez pandemie, uspěchaného řešení 
odpadové legislativy a bez toho, že jsme zjis-
tili špatnou statiku domu, o kterém jsem psal 
výše. Nebo se to aspoň dozvědět dříve, aby se 
dalo stěhovat v lepší dobu a za lepšího počasí.

Jak jste strávil vánoční svátky a konec 
roku?

Rozhovor má termín odevzdání před svátky, 
takže si zatím ještě před pracovními jedná-
ními moc nedovedu představit, že bude klid, 
skoro se bojím těšit, ale když to dopadne 
dobře, bude to super, s rodinou, s přáteli, bez 
bombastických gest a hysterie, v klidu, s doje-
tím i s úsměvem.

Co považujete za největší výzvu v roce 
2022?

Důstojné a čisté dokončení volebního obdo-
bí, včetně uzavření debaty o novém kulturá-
ku, aby bylo jasno, co se má projektovat. Pak 
pochopitelně zvládnutí všech rekonstrukcí, 
investic je zase velmi mnoho, a to je to nej-
pracnější. Soud se zhotovitelem kruhového 
objezdu v Dobřánkách je náš první, takže 
i k tomu je třeba přistoupit s respektem. Vel-
mi těžké bude výběrové řízení na odpadovou 
firmu a příprava koncese na vodu. Stát přece-
nil vodohospodářský majetek, takže je zase 
o něco vyšší tlak na cenu vody, tudíž bude 
důležité dobře vybrat tak, abychom se mohli 
i nadále pyšnit výbornou a férovou cenou. Pak 
je tu ta šlamastyka s pandemií a moc bych si 
přál propíchnout konečně pozemky pro ka-
nalizaci do Šlovic. Začíná taky nové plánovací 
období EU, takže obrovské výzvy čekají i do-
tační tým v čele s paní místostarostkou.

Jak pokročily plány na výstavbu cyklostez-
ky směrem na Vstiš?

Příští rok se po ní svezete!

Jak hodnotíte projekt pastviny na Šlovic-
kém vrchu a zvažuje město navýšení počtu 
stáda exmoorských koní, nebo dokonce 
doplnění o nějaký další druh?

Zatím je to za málo peněz až neuvěřitelně 
mnoho muziky, příroda si libuje, sláva Dobřan 
stoupá. Příští rok by měli přibýt tři koníci. Pak 
třeba i příležitostná pastva krav, ale to je věcí 
jednání. Pokud narážíte na to, jak jsme měli 

rozehranou možnost půjčit si něco zajímavé-
ho ze ZOO, pořád upřednostňuji zebry, které 
kdyby se tam kus roku pásly, byly by tam nej-
větší ozdobou. A taky mi přijdou z bezpečných 
druhů nejvtipnější. Ale myslet na takové věci, 
když umírali lidé a kolabovalo zdravotnictví, 
to jsem fakt nedokázal, takže je to pořád jen 
vzdálený sen, až bude trochu více času.
 
 
Má město nějaké plány na vylepšení are-
álu koupacího biotopu Kotynka? Co třeba 
nějaký „kemp“ pro karavany, popř. pár sta-
nů?

Pro kemp máme územním plánem vymeze-
nou louku u fotbaláku (pro déle bydlící Dob-
řaňáky – U Budky), kde došlo k prvnímu nut-
nému kroku k získání pozemků. Až to bude, 
bylo by to asi super. Jinak pro biotop pracuje-
me na lepším čištění vody v opravdu horkých 
dnech, lepším odbavovacím systému a s tím 
spojeným širším využitím sportovišť v areálu 
mimo sezónu. Tohle na pozemcích nevisí, tak-
že už je to v rozpočtu.

O zklidnění dopravy u budovy I. stupně ZŠ 
se už dlouho mluví a píše… Kdy se dočká-
me nějakého řešení?

Letos jsme bojovali s památkáři. Cílem bylo 
zajistit místo pro ranní vystupovaní dětí z aut 
místo zříceniny na konci Školní ulice, ale 
přijde jim příliš hodnotná. Na to mělo navá-
zat uzavření části Mostecké ulice výsuvnými 
sloupky tak, aby projeli jen zemědělci, hasiči 
a autobus, který vozí děti na výlety. Necháme 
to spočítat i bez využití zříceniny, protože si-
tuaci u vchodu do šaten by tohle řešení hod-
ně pomohlo, ale nechceme na druhou stranu 
zhoršení v samotné Školní ulici.

A bylo by možné zajistit místo pro přechá-
zení u školy (Školní ul.) tak, aby na něm 
neparkovala auta a dalo se dobře rozhléd-
nout?

Vyřešíme tak rychle, jak to umožní legislativní 
proces - povolení sloupku, který zamezí tako-
vému bezohlednému najíždění. Normálně by 
to asi vyřešila policie, ale i ta má mnoho úkolů 
s pandemií.

Děkujeme za rozhovor a přejeme všechno 
dobré v roce 2022. Členové redakce DL 

Senioři musí mít 
zastání!

V posledním listopadovém týdnu jsme 
v zájmu neohrožování nákazou nabídli seni-
orům možnost individuálních schůzek s ve-
dením města online formou. Vesměs to byla 
velmi milá a podnětná setkání. Objevily se ale 
i stížnosti, ke kterým se přidaly další znepo-
kojivé informace od rodinných příslušníků 
i bývalého personálu.

Důvěřuj, ale prověřuj, je důležitá zásada. 
Proto jsme okamžitě začali věc prošetřovat 
a řešit přímo s nejvyšším vedením Diakonie, 
která pro nás zajišťuje pečovatelskou služ-
bu. Nechali jsme si dodat podrobně statisti-
ku, k tomu náš člověk přímo obešel všechny 
seniory s dotazníkem. Osobně velmi nepří-
jemným až násilným krokem bylo vykázání 
nadřízených ze schůzky s týmem pečovatel-
ské služby tak, aby sdělení případných pochy-
bení nebrzdil strach z postihu.

Výsledky všech provedených zkoumání ne-
vedly k žádnému potvrzení špatného výkonu 
pečovatelské služby, nikdo nevznesl žádné 
formální obvinění. Jediné, co se ukázalo jako 
zjevná chyba, je omezení komunikace dané 
opatrností kvůli šíření koronaviru do DPS.

Zdá se, že menší míra koordinace mezi 
městem a pečovatelskou službou snižuje kva-
litu spolupráce obou složek, která těsně před 
pandemií byla na nejvyšší historické úrovni. 
Tehdy jsme úspěšně omezily nejhorší projevy 
šikany mezi seniory. Bohužel se prokazuje, že 
tehdy umravnění agresoři vycítili znovu pří-
ležitost.

Proto plánujeme další výstražné setkání 
s nimi, kde poprosíme o přítomnost i policii, 
aby poučila některé jedince o tom, že někte-
ré rádoby vtipné či neškodné ataky už jsou 
postižitelné přinejmenším jako přestupek. 
V případě prokázaného porušení domovního 
řádu platí vůle města sáhnout i k výpovědím 
z bytu pro ty, kteří jsou vyloženě zlí na své 
sousedy. Každopádně po dalším rozvolně-
ní opatření vstoupí město s Diakonií bok po 
boku rázně do dění.

Pokud máte nějaké poznatky o tom, že je 
něco kolem seniorů špatně, dejte nám pro-
sím vědět. Ideálně konkrétní věci, které lze 
regulérně prošetřit. Zaslechli jsme teorii 
o tom, že se snad nájemníci v DPS bojí si po-
stěžovat, aby snad o byt nepřišli. Tak to ani 
náhodou, na tohle najdete odpověď hned 
v titulku článku. Každou stížností v tom-
to směru se zabýváme mimořádně pečlivě 
a chráníme oznamovatele tak, aby nebyli ter-
čem odvety.

Martin Sobotka, starosta
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Městská knihovna Dobřany

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

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

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

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
MAYESOVÁ Frances: 
Sejdeme se na piazzetě
Objevte neznámá místa Itálie. Projděte se 
bočními uličkami italských měst. Objevte ty-
pickou vůni a hluk tržišť.

LUBIN Clémentine: 
Učíme se ….jak šít halenky
15 modelů včetně střihových příloh ve 4 kon-
fekčních velikostech. Pracovní postup u ka-
ždého modelu. Stačí si vybrat pěknou látku 
a můžete tvořit.

CINGROŠOVÁ Klára: Jak jsme vařili a jedli
Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti 
pro seniory a všechny, kteří o ně pečují. Téma-
tem je jídlo, stolování a vaření.

STOPPANI Jim: Velká kniha posilování
Tréninkové metody a plány. 381 posilovacích 
cviků rozdělených podle svalových skupin. In-
formace o obtížnosti, účinnosti a o rychlosti, 
s jakou lze dosáhnout požadovaného cíle.
Kniha vhodná jak pro začátečníky, tak zkuše-
né a pravidelně trénující sportovce.

KNIHY PRO DĚTI
KUČÍK Vladislav: 
Parkour s Lukášem Kuldou
Znáte parkour a freeruning? Chcete se naučit 
správně skákat triky, flipy, climby? Všechno 
tohle zná traceur Lukáš Kulda. Pomáhá dě-

tem naučit se bezpečně prvky parkouru a po-
hybovat se s minimem námahy v jakémkoliv 
terénu. Rozvíjí také projekt Jump´n Travel, ve 
kterém ukazuje různá světová města ideální 
k parkouru.

ANGLEBERGER Tom: 
Podivuhodný případ Origami Yody
Obsahuje návod na složení origami Yody! Po-
kud chcete přežít šestou třídu, je nutné se po-
radit s Yodou. Seznamte ses trochu zvláštním 
šesťákem Dwightem.

DUŠEK Jiří: Zázrak jménem voda
Kde se na Zemi vzala? Kolik jí je a může někdy 
dojít? Jakým způsobem se dostává do domác-
ností? Odpovědi najdete v této krásné ency-
klopedii a nechybí ani zábavné pokusy.

ŽIAKOVÁ Zuzana: Muunova dobrodružství
Záhady ztracených snů.
Milé děti, jestlipak víte, co se děje ve vašem 
pokojíčku, když večer hupnete do postýlek 
a zavřete oči? Neztrácejí se vám také sny jako 
malému chlupáči Muunovi?

Ohlédnutí za Juniorfestem 2021
prostřednictvím Podlavičníku

Smečka
I letos proběhlo sledování filmů v rámci Juniorfestu vel-

mi netradičně. Vloni jsme sledovali film z našich pokojů, 
letos jsme sice měli možnost být společně, ale pořád ne 
v kině. 

Ve škole na interaktivní tabuli se žáci z 8. a 9.ročníku dí-
vali na film Smečka. Film je český a z hokejového prostře-
dí. Hlavními postavami jsou 16letí chlapci z hokejového 
klubu. Hlavní hrdina David je šikanován, v problémech je 
delší dobu sám. Jeho tatínek chce vše řešit penězi a na Da-
vida vlastně vůbec nebere ohledy. David se rozhodne pro 
svou cestu, začne řešit vše sám a rupnou mu nervy. Sice to 
není ta nejlepší cesta k řešení, ale kdo ví…

Osobně si myslím, že film byl velmi dobře zpracovaný 
a popisoval, co se děje jak ve sportovních klubech, ško-
lách, nebo dokonce i rodinách, kdy je dítě šikanováno svý-
mi rodiči. Myslím si, že bychom šikanu neměli přehlížet a jestli se vám něco takového děje, měli 
byste to někomu říct. Jinak mně osobně se na film koukalo lépe ve škole než doma, jelikož ve 
škole je atmosféra jako v kině a můžete s ostatními sdílet své pocity/zážitky.

Ondra Davídek, 9. B
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Rozhovor s Ivanou Chýlkovou
Z čeho máte největší radost v osobním 
a pracovním životě? 
Největší radost v osobním životě mám ze své 
rodiny. A v pracovním z toho, že pořád ještě 
můžu dělat, co mám ráda. Že můžu pořád 
hrát, že to někoho zajímá, že mě pořád ještě 
někdo obsadí. 

Kdybychom se chtěly stát herečkami, varo-
vala byste nás, nebo byste nás v tom pod-
pořila? 
Určitě bych vás nevarovala, protože když člo-
věk něco chce, tak si za tím má jít, a je jedno, 
jestli chcete být herečka, doktorka. Na mě 
taky všichni koukali, že jsem blázen, že chci 
být herečka. Už v první třídě jsem psala, že 
chci být herečka. A když jsem v sedmé třídě 
pořád psala, že chci být herečka, tak si učitelé 
zavolali rodiče a měla jsem jít do psychologic-
ké poradny, protože ve Frýdku-Místku bylo 
v 70. letech neslýchané, že by chtěl být někdo 
herečka. Proťukávali mě kladívkem, vyhodno-
tili však, že jsem příčetná. Paní učitelka pak 
řekla, ať dělám přijímačky, kam chci. Zřejmě 
předpokládala, že se ani nikam nedostanu. Já 
se pak dostala na konzervatoř, poté jsem děla-
la vysokou školu DAMU. Po třiceti letech jsem 
paní učitelku potkala ve Frýdku-Místku, když 
jsme tam hráli s divadlem. Ona tam za mnou 
přišla a říkala: „Ivanko, vy jste mi dala lekci. 
Už nikdy nikomu nerozmlouvám, co by chtěl 
člověk dělat. 

Koukáte se na filmy, ve kterých hrajete? 
Jaký svůj film jste viděla vícekrát? 
Víckrát jsem neviděla žádný svůj film. Když 
vidím film třeba při premiéře, tak součástí je, 
že na premiéru jdete, jdete se poklonit. Ale že 
bych si doma pouštěla nějaké své filmy, to ne. 
Teď je nový seriál Osada, líbil se mi už scénář, 
líbilo se mi natáčení, tak jsem byla zvědavá, 
jak to dopadlo. A to mě baví, na to se koukat. 

Jak zvládáte trému? A jak dlouho vám trva-
lo zvyknout si? 
Tréma se nedá zvládnout, tréma si přijde, je. 
To je jako když někdo řekne neměj strach. 
Taky nejde říct, to mě nenapadlo, díky za 
radu. (luskne prsty) Ale snažím se ji, když 
máme premiéru, minimalizovat tím, že třeba 
si odpoledne dojdu na masáž. Ta mi dělá hroz-
ně dobře na hlavu, tak mě to tak zklidní a už 
se dokonce i těším. Ale vlastně nejhorší je ten 
čas před, než člověk vyjde na to jeviště. To je 
jako když jsou koňské závody a ti koně už jsou 
nervózní, ale když pak běží, tak už je to dobré. 
To už se člověk dobíjí sám, pak když slyšíte re-
akce od diváků, tak to je to, co váš uklidňuje. 

Je ale úplně jedno, jak dlouho děláte tuto pro-
fesi, tréma je a je součástí profese. Přišlo by 
mi hrozně divné, kdyby někdo neměl trému, 
že by mu to bylo jedno. 

Jaká byla podle vás vaše největší role? 
A v jakém filmu? 
Největší? To nevím. Co vy myslíte? Užila jsem 
si vždycky každou roli. Některá dopadla lépe, 
některá hůř. Ale nevím, úplně jste mě zasko-
čily. 

Jakou roli budete mít v novém filmu Vyše-
hrad? 
Tam hraju maminku Šárky Vaculíkové, ona si 
bere hlavní postavu, kterou hraje Kuba Štáfek. 

Čím jste chtěla být jako malá? Jak vznikla 
myšlenka, že budete herečkou? 
Nevím, jak vznikla myšlenka. Odjakživa mě 
baví pozorovat lidi, vždycky jsem měla nějaké 
období, kdy jsem se opičila po nějakém člově-
ku, kterého jsem si vybrala ve třídě. Snažila 
jsem se hýbat jako on/ona. Když se tak holka 
poškrábala, já jsem se taky poškrábala, když se 
hlásila, já jsem se také hlásila, i když jsem ne-
věděla nic. Vždycky mě ale bavilo půjčit si ten 
její život, představovat si, jaké to asi je. Pak mě 
zase zaujal někdo jiný. Tím jsem se zaobírala. 

Kam jste chodila na základní školu? Vzpo-
mínáte na ni ráda? 
Do školy jsem chodila ve Frýdku-Místku, tam 
jsme žili. Jsem mnoho let ze základní školy, 
mezitím jsem poznala jiné spolužáky, ale je 
pravda, že s těmi, se kterými jsem se kama-
rádila ve Frýdku-Místku, tak ti všichni odtam-
tud odešli. Žijí v Praze, v Hradci, tyto kontakty 
ještě mám. 

Kdybyste nebyla herečkou, ale učitelkou, 
byla byste hodná nebo přísná? 
Já bych učitelkou nikdy nebyla, to se vůbec ne-
slučuje s mojí náturou. Nejsem trpělivá, jsem 
temperamentní, nezvládala bych větší množ-
ství dětí, na to nejsem vůbec disponovaná. 

Jak nejraději relaxujete? 
To je ta masáž. (Hovor se stočil k vaření a jíd-
lu.) Nerada vařím, ale hrozně ráda jím. Ráda 
pozoruji kamarádky, když vaří. 

Měla jste/máte nějaký idol? 
Ano, Ivu Janžurovou. To byla moje úplná krá-
lovna všeho. Ona mě tak rozesmávala, tak do-
jímala. 

Máte raději natáčení filmu nebo hraní v di-
vadle? 
Je to jak kdy. Nejdůležitější je, s kým pracuje-
te. Když vás to s těmi lidmi baví a jste s nimi 
šťastní, je to takové hravé, tak je to jedno, jestli 
je to v divadle nebo ve filmu. Vždycky říkám, 
nejdůležitější je s kým, potom co. Když je dob-
rá věc a jste s lidmi, které to nebaví, tak vám 
to také otráví čas. 

Co je na vašem povolání nejtěžší, nebo nej-
horší? Lidi. 

Dělá vám problém zapamatovat si text? 
Když jsem byla ve vašem věku, tak vůbec žád-
ný. Neučila jsem se moc dobře básničky, to mi 
nikdy nešlo. Ani mě to nebavilo. Čím přibývá 
věk, tím je to horší a horší. Já bych tomu ne-
věřila, člověk by si řekl, už vím jak na to, nebo 
nevím, ale ta hlava nefunguje jako dřív. Stojí 
mě to víc námahy, než to bývalo. 

Víme, že jste hrála ve filmu Gump, jaký 
vztah máte ke zvířatům? Máte domácí zví-
řátko? 
Domácí zvířátko nemám, protože by to byl 
chudáček. Doma nikdo není. Až budu v důcho-
du, budu doma, tak si nějaké pořídím. 

Ve filmu Chlap na střídačku jste byla uči-
telkou houslí. Umíte na housle nebo něja-
ký hudební nástroj?
Umím na housle, hrála jsem na ně dva roky, 
ale úplně nechtěně. Když k nám přišli z lidové 
školy umění a ptali se, kdo by se přihlásil, při-
hlásila jsem se s tím, že bych chtěla umět hrát 
na klavír. Naši neměli peníze na to, abychom 
měli klavír, měli jsme i malý byt, tak jsem cho-
dila aspoň na housle, protože ty se do bytu 
vejdou. Ale moc mě to na ty housle nebavilo. 
Anděla Zimmerová a Veronika Schléglová,  6. B



leden 2022|10

Kultura

Pítko pro ptáky
 »  ptáci vodu ocení i v zimě
 »  mělká miska, hloubka max. 5 cm
 »  vodu měníme denně
 »  jednou za týden pořádně vydrhneme

© Česká společnost ornitologická 2021, www.birdlife.cz, text: Alena Skálová, ilustrace a grafická úprava: Jiří Kaláček (kalacek.cz). Vychází v rámci projektu Sčítáme ptáky pro radost i pro vědu.  
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Co v zimě sypat do krmítka

Zbytky z kuchyně  
patří do koše,  
ne do krmítka.

Pestrá nabídka 
přiláká  

víc zájemců.

I v zimě se chci  
napít a vykoupat.

× NE
 8  plesnivé a zkažené 

krmivo
 8  slané a kořeněné 

potraviny

 8  sladké potraviny, 
cukroví

 8  pečivo a zbytky 
z naší kuchyně

 ANO
 9 semena (slunečnice, 
proso, pšenice atd.)

 9 vlašské ořechy, 
nesolené arašídy

 9 ovesné vločky
 9  plody a bobule  
(jablka, jeřabiny)

 9  tuk (hovězí lůj,  
tukové koule)

Zapojte své krmítko do vědeckého výzkumu!
 »  Každý rok začátkem ledna sčítáme ptáky.
 » Účastnit se může každý.

ptacihodinka.birdlife.cz

Síťky do přírody nepatří
 »  tukové koule kupujme bez sítěk  
a pověsme do nosičů
 »  drobným ptákům může v síťce 
uvíznout drápek,  
psi a ježci nalákáni vůní mohou síťku 
spadlou na zem sežrat…

V zákulisí Juniorfestu
Některé filmy byly zařazeny do kategorie „soutěžní“. Dovolily jsme si pro vás, čtenáře, udělat rozhovor s paní Alexandrou Lipovskou a s paní Jaroslavou 
Hynštovou. Jsou členkami poroty pro animované filmy věkové kategorie 5-12 let. 

Kolik jste obecně (v životě) viděly filmů?
A.L. Průměrně deset filmů týdně, to je čtyřicet 
za měsíc. To je dvanáct krát čtyřicet. Ještě krát 
můj věk. A to bude to číslo. 
J.H. Já mám asi ještě více, je to totiž moje za-
městnání. Bylo by to možná padesát tisíc fil-
mů. 

Jaký je váš oblíbený film, nebo pohádka?
A.L. Můj dětský film je Poslední jednorožec 
(Last unicorn) a jako film, nějaký půvabný 
film, celovečerní film… Tygr a drak, dejme 
tomu. To bylo takové zásadní, že jsem se roz-
hodla, že chci pak ten film dělat. To mi bylo 
nějakých deset, když jsem to viděla na velkém 
plátně, a byla jsem tím úplně okouzlená. Tak-
že tygr a drak.

J.H. Toto je vždycky strašně těžká otázka, pro-
tože se to mění. Jako třeba oblíbená knížka. 
Co bych ale řekla takhle z fleku, tak je to Bi-
lly Eliot a Pán velryb. Což je trošku spojené s 
tím festivalem. A dětský film… Já můžu říct, 
že jsem milovala v dětství Nekonečný příběh 
nebo Čarodějův učeň. 

Které festivalové město nebo kinosál se 
vám líbí nejvíce?
A.L. Kinosál Dobřany.
J.H. V rámci Juniorfestu? Tak to Dobřany. Ur-
čitě.

Jak dlouho děláte porotkyni na filmových 
festivalech?
J.H. Od roku 2009. Takže jedenáct let.

A.L. „Ježíšmarija“. Já jsem byla někde asi šest-
krát, nebo sedmkrát. Takže… 2015.

Kde nejdále jste byly na festivalu?
A.L. Nejdále asi Bologna (Boloňa) v Itálii. Bo-
logna film festival. 
J.H. Já mám Tokio. Nevím, jestli Soul, nebo To-
kio.

Doufáme, že jste si letošní festival užili, i když 
s hojností omezení. Nevíme jak vy, ale my se 
už teď těšíme na příští rok. Snad bude spousta 
nových filmů a snad přijedou i nějací ti zahra-
niční hosté. 

(Iveta Korotvičková a Kateřina Supová 7. C, 
Šárka Bardounová, 7. A)
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„Čekání na Slunce naživo“

Sváteční momentka z 3. adventního podvečera v kostele sv. Mikuláše. 
S keltskou hudební skupinou Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany jsme tu po loňském 

vysílání videokřestu představili už naživo písně z našeho nového alba „Čekání na Slunce“ (zleva 
Libuše Telešnuková, Lukáš Filip, Jiří Němeček ml., Markéta Tichotová, Lukáš Palkoska, Lucie Vaň-
ková, Vendula Ulrychová, Kristýna Vápeníková, Eva Šustrová). 

Děkujeme všem, kteří se na CD podíleli: sponzorům manželům Němečkovým z firmy Ag-
lia, s. r. o., Ondřeji Fraňkovi za nahrávku, mix a mastering, Janu Blažkovi za grafické zpracování 
a Jiřímu Slámovi a hudebnímu vydavatelství AV PRON spol. Děkujeme všem, kteří na koncert do-
razili společně sdílet slunovratovou atmosféru, i těm, kteří s námi byli v duchu, a přejeme klidné 
svátky a šťastný celý nový rok! :)

Eva Šustrová, učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Živý Betlém po roční pauze 
O letošních Vánocích jsme po jednoletém pře-

rušení opět mohli uspořádat již 9. ročník před-
stavení, ve kterém se vypráví příběh o tom, proč 
vlastně Vánoce slavíme. Tradiční akci jsme mu-
seli omezit podle aktuálních covidových opat-
ření. Kvůli tomu byla letošní organizace velmi 
složitá. V souboru jsme na začátku adventu de-
batovali, jestli má smysl akci i s omezeními po-
řádat, měli jsme strach, aby se nezpřísnila opat-
ření. Nakonec převládl názor, že do toho jdeme 
– nenecháme se přeci připravit o „normální“ Vá-
noce jako loni. Vše dobře dopadlo, soubor zůstal 
zdravý a negativní, a tak se na Štědrý den opět 
mohla zvednout opona v našem improvizova-
ném divadle (dvůr ZUŠ). Věřím, že diváci si vše 
užili, stejně jako my herci a muzikanti na scéně. 
Vidět nadšení v dětských očích v předních řa-
dách, když spatří Ježíška, je pocit k nezaplacení. 

Chtěl bych poděkovat celému skvělému týmu, 
který se na představení podílel, i Vám, stálým 
i novým divákům. Velmi mě mrzí, že jsme kvůli snížené kapacitě hlediště nemohli dovnitř pustit všechny. Věřím, že nám i tak zachováte přízeň. 
Doufám, že příští ročník, pro nás jubilejní, proběhne tak, jak jsme byli zvyklí - dvůr ZUŠ provoněný vánočním punčem bude narvaný k prasknutí.   

Lukáš Palkoska

Příspěvky do DL musí být zasílány na mail 
listy@dobrany.cz do 20. dne v měsíci. 
Texty jsou přijímány v maximálním rozsahu 
cca 2 500 znaků (vč. mezer), nerozhodne-li 
redakce v individuálních případech jinak. Plné 
znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník 
inzerce a návod na kontrolu publikovaných 
textů najdete na www.dobrany.cz/kultura-
vzdelani-sport/dobranske-listy/
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Mezinárodní bachovská soutěž pro děti a mladé „Bachovská cesta“

Od 4. do 7. listopadu 2021 se v prostorách 
základní umělecké školy konal 2. ročník mezi-
národní bachovské soutěže pro děti a mladé 
s názvem Bachovská cesta, kterou pořádal 
nadační fond Bachova akademie Dobřany ve 
spolupráci se ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

Soutěž byla zahájena slavnostním kon-
certem, který se konal v kostele sv. Mikulá-
še v Dobřanech. V první části vystoupil se 
skladbami J. S. Bacha polský klavírista Tomasz 
Ritter. Ve druhé části zazněl Koncert c moll 
BWV 1060 výše zmíněného skladatele. Před-
stavily se na něm maďarská cembalistka Bor-
bála Dobozy a makedonsko-česká klavíristka 
Ema Jedlička Gogova. Bachův koncert dopro-
vodilo smyčcové kvinteto ve složení Tereza 
Horáková, Jan Rada (housle), Jakub Sandera 
(viola), Sarah Jedličková (violoncello) a Ana-
bela Kmetíková (kontrabas). Koncert zazněl 
ve světové premiéře, kdy původní obsazení 
koncertu pro dvě cembala bylo nahrazeno 
klavírem a cembalem. Experiment se i přes 
počáteční pochybnosti nakonec vydařil. Kon-
cert se stal nezapomenutelným a ojedinělým 
zážitkem, který publikum ocenilo potleskem 
vestoje.  

Pátek i sobota patřily hudebnímu klání, 
kterého se zúčastnilo celkem 42 soutěžících 
rozdělených podle věku do šesti kategorií. Ka-
ždý soutěžní repertoár obsahoval povinnou 
skladbu od J. S. Bacha. Jednu skladbu mohli 
mladí klavíristé zahrát na cembalo.

Sedmičlenná mezinárodní porota často 
neměla jednoduché rozhodování. Podle vy-
jádření předsedkyně, paní Emmy Jedličkové 
Gogove, byl kladen velký důraz na správnou 
interpretaci Bachových děl. Absolutní ví-
tězkou celé soutěže se stala Magdalena Ková-
řová (I. kategorie) a získala tak hlavní cenu, 
nové pianino S2 Zimmermann od generálního 
partnera soutěže firmy C. Bechstein Europe 
z Hradce Králové. Porotu zaujal také Lukáš 
Komín. Ten kromě vítězství ve své kategorii 

získal speciální cenu za interpretaci děl J. S. 
Bacha. Další mimořádnou cenu za cem-
balovou interpretaci získala naše žákyně 
Jana Chocholová a Ema Adámková. Jana 
Chocholová (ze třídy pí uč. E. Jedličky Go-
gove) jako jediná reprezentovala naši Zá-
kladní uměleckou školu a získala čestné 
uznání II. stupně. Také byla nejmladším 
účastníkem celé bachovské soutěže. Paní 
učitelce i Janičce děkuji i gratuluji.

Letošní soutěž byla rozšířena o doprovod-
ný program. Účastníci měli možnost zahrát 
si i mimo soutěž na cembalo Eisenach (kopie 
nástroje, na který hrál samotný Bach) v rám-
ci hudebních konzultací. Od cembalisty a re-

staurátora historických nástrojů pana Petra 
Šefla se mohli dozvědět zajímavé informace 
o osobnosti J. S. Bacha, o interpretaci jeho díla 
a seznámit se se základy bachovské hudeb-
ní didaktiky. V neděli byl také čas a prostor 
pro osobní konzultace s vybraným členem 
poroty. Za tuto příležitost děkovali zejména 
učitelé soutěžících. Během soutěžních dnů 
bylo možné zakoupit se slevou noty naklada-
telství Bärenreiter Praha, převážně urtextová 
vydání. Jednotlivá soutěžní vystoupení jsme 
přenášeli on-line do dalších prostor (učebna 
výtvarného oboru, dětské oddělení městské 
knihovny).

Prostřednictvím DL bych rád ještě jednou 
poděkoval celému organizačnímu týmu, ge-
nerálnímu partnerovi - firmě C. Bechstein 
Europe, s. r. o., v Hradci Králové, zastoupené 
jednatelem společnosti Davidem Kopeckým, 
hlavnímu partnerovi Městskému kulturnímu 
středisku s ředitelkou Jaroslavou Umnero-
vou, ostatním sponzorům - Plzeňskému kraji, 
Bärenreiter Praha, s. r. o., Comtes FHT, a. s., 
Dobřany, PPC, s. r. o., Plzeň, Jan Bečička & Sta-
nislav Hüttl Bystřec, Městu Dobřany. Poděko-
vání patří také Městské knihovně Dobřany, fo-
tografovi Marcelu Kotykovi a ostatním lidem, 
kteří přišli soutěž podpořit.     

Jan Vozár,
předseda nadačního fondu Bachova akademie 

Dobřany a ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

více na: www.bachacademy.eu

Mezinárodní porota s členy organizačního týmu

Magdalena Kovářová (absolutní vítěz), 
Jan Vozár (ředitel ZUŠ J. S. Bacha)

Zahajovací koncert v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech
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Předvánoční posezení

V dobřanském Klubu seniorů v pečovatelském domě v ul. Loudů se 16. 12. 2021 sešla většina 
členů, aby si užili příjemné předvánoční odpoledne. Členky výboru pod vedením Jarmily Ště-
pařové vymyslely a pečlivě připravily program s pohoštěním. Albína Pošarová upekla výborné 
jablkové koláče a podařily se i tradiční  obložené chlebíčky vlastní výroby.

Co se dělo v klubu, to si nechte povídat. Přijel muzikant pan Toman z Holýšova, a tak jsme 
si společně s Dobřanskými bábinkami poslechli několik koled. Samozřejmě jsme zpívali rádi 
a všichni. Pro pobavení a dobrou náladu A. Felzmannová přilétla coby "spadlá hvězdička" a vy-
kouzlila každému úsměv na tváři darovaným pomerančem.

Potěšila nás velice návštěva p. starosty M. Sobotky a pí místostarostky Lenky Tomanové s po-
zdravením a přáním příjemných vánočních svátků. Jsme rádi, že představitelé města na nás neza-
pomínají a v této složité době nás přišli potěšit.

Abychom trochu zapomněli na problémy kolem nás a užili si společné setkání, tak se tančilo 
a zpívalo a bylo veselo, že se nám ani domů nechtělo.

Zdena Blažková

Předvánoční setkání se 
starostou ve Šlovicích

V pátek 17. 12. 2021 se konalo u šlovického 
rybníka setkání občanů Šlovic na akci „Čaj se 
starostou“ za účasti starosty Dobřan Martina 
Sobotky, předsedy osadního výboru Šlovic Mi-
chala Trdličky a místostarostky Dobřan Len-
ky Tomanové. Přítomní si vyslechli informace 
o investičních záměrech ve Šlovicích, týkají-
cích se obnovy dalších polních cest, kanaliza-
ce i vybudování nového chodníku. Proběhla 
diskuse o údržbě zeleně na návsi, zastávkách, 
odvozu odpadu i silničním provozu. Podněty 
občanů byly zaznamenány a město se jimi 
bude v rámci možností zabývat. 

Jana Hájková

8. ledna 2022 | Dobřany
Chceme pomoci klientům z merklínského 
domova Radost a stacionáře Radovánek 

Diakonie ČCE a seniorům 
s diagnostikovanou poruchou paměti 

v Domově sv. Aloise Městské charity Plzeň.



leden 2022|

Školství, spolky a neziskové organizace

14

 Hurá do klubovny 

Po dlouhé pauze jsme opět přivítali naše malé rybáře v klubovně. Účast byla a je hojná. Přišli 
se na nás podívat i noví zájemci o náš kroužek. Po úvodních hodinách, kdy jsme naše nové rybáře 
zasvětili do tajů rybářského práva a povinností, jsme se ani nestačili pořádně rozkoukat a už se 
blížila vánoční besídka. Ta se v rybářském kroužku se nese v duchu pohody a hory ňaminek v po-
době vlastnoručně malovaných perníčků a donesených vzorků vánočního cukroví, i na dárečky 
se dostalo. Opět jsme s Davidem konstatovali, že naše úsilí je korunováno úspěchem a nejsme 
jenom kroužek na odkládání dětí, a že se nám podařilo i trochu těch práv a povinností uchovat 
v hlavičkách našich začínajících rybářů.

Jako v předešlém roce i v roce následujícím jsme se rozhodli v červenci pořádat tábor, který je 
v době psaní tohoto článku již téměř obsazen. A to nás mile překvapilo. Doufáme, že se vše podaří 
ke úplné spokojenosti. Veškeré informace o začátku a průběhu tábora i další informace o kroužku 
najdete na našich webových stránkách (rybaridobrany.cz a nově na Facebooku).

Je toho ještě hodně, co nás čeká do konce tohoto roku, ale v době, kdy budete tento článek číst, 
bude již po akcích. Pro informaci - proběhlo zimní chytání kapitálních štik, které zaštítil František 
Glatter na soukromém rybníku i s pečením buřtů.

A co nás čeká v roce 2022? No, naplánovali jsme si toho hodně. Nastíním jenom zlomek akcí, 
jako jsou noční závody, výlet na sádky a taky se plánuje velká oslava výročí 100 let místní orga-
nizace. Inu, máme se na co těšit.

Děkuji všem našim mecenášům a přeji všem mladým rybářům a kolegům cechu rybářského 
bohaté úlovky. Těšíme se na další setkání v rybářském kroužku v 2022.

Petru Zdar.   Za vedoucí kroužku Karel Ryšavý

Rybáři
Po úspěších v říjnu a začátkem listopadu 

se ochladilo a kapři přestali brát. Tak jsem asi 
10 dní nechodil. Potom jsem měl dovoz, a tak 
jsem to zase zkoušel na několika místech, ale 
neměl jsem záběr ani na rohlík, ani na rybič-
ku. Již jsem smířen s tím, že letos žádnou štiku 
nechytím. Kdybych se mohl dostat, kam bych 
chtěl, snad bych nějakou vyslídil. Jenže polo-
vina řeky je obehnána drátem, nebo je tam 
závora (alespoň na podzim by mohla být ote-
vřená). Je jenom několik málo míst, kde není 
vysoký břeh, abych dosáhl podběrákem do 
vody. Ale kaprů jsem nachytal dost. 

Ještě v polovině prosince jsem to šel zkusit, 
když jsem již delší dobu nic nechytil. Pode mě 
přijel kolega Petr a za chvíli jsme oba měli po 
dvou kaprech. 

Druhý den jsem zburcoval bratra a jeli jsme 
ráno v devět, ale neviděli jsme zatáhnout. 

Další den se ukázalo sluníčko, a tak jsem 
tam zase jel. Petr tam již seděl a říkal, že se to 
nehne. Ale včera odpoledne prý docela brali, 
a že chytil pěkné dva kapry. Nahodil jsem, ale 
nic se nedělo. Bylo ke čtvrté. Zastavil se dal-
ší známý a přišel Petr, že nic nebere a že jde 
domů. Dali jsme se do řeči a já že to také sba-
lím. Zavolali jsme dceru, aby pro mě přijela. 
Vtom mi čihátko vyjelo k prutu a vytáhl jsem 
kapra 45 cm. Než dcera přijela, vytáhl jsem 
dalšího, a když jsem ho měřil, začal se ohýbat 
feeder a na něm byl také kapr. Ty potvory za-
čaly brát až za soumraku. 

Blíží se konec roku, je pomalu čas sečíst 
úlovky, odevzdat sumář a vyzvednout si no-
vou povolenku na r. 2022. Ta letošní ale platí 
až do 10. ledna. Proto první výdej až po No-
vém roce. Také je třeba zkontrolovat, jestli 
máme ještě platný rybářský lístek.

Termíny výdeje povolenek na r. 2022:
St 5. 1. 16:00–18:00
So 29. 1. 9:00–11:00
So 19. 2. 9:00–11:00
St 16. 3. 16:00–18:00
St 13. 4. 16:00–18:00

V sobotu 12. 2. od 9:00 školení nových čle-
nů, 19. 3. VČS.

A na závěr perlička z výlovu rybníka v Pře-
stavlkách. Když hospodář na schůzi výboru 
informoval o průběhu a výsledku výlovu, sdě-
lil, že mimo jiné se slovilo cca 7 kg sumečka 
amerického tak 8–10 cm. Čert ví, kde se tam 
vzal. Je to nežádoucí, nenasytný škůdce, a pro-
to byl zlikvidován.

Vladislav Šefl, ČRS MO Dobřany
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Soutěž „O štít města Dobřany – memoriál Stanislava Dvořáka“ 2021
Dne 6. listopadu 2021 proběhl na dobřanském náměstí již 39. ročník 

soutěže hasičských sborů „O štít města Dobřany – memoriál Stanislava 
Dvořáka“. Soutěž uspořádal Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany 
po ročním přerušení – kvůli koronavirovým opatřením se v roce 2020 
soutěž nekonala.

Na slavnostním nástupu, který proběhl za účasti starosty města pana 
Martina Sobotky, se seřadilo 11 družstev mužů a 4 družstva žen z osmi 
dobrovolných hasičských sborů. Velmi nás mrzelo, že nás kvůli covido-
vým opatřením nemohli navštívit již tradiční účastníci – hasiči z partner-
ské německé obce Gebelkofen. 

Soutěžit zahájila družstva žen. Do bojů se zapojily i členky dobřanské-
ho sboru, které se po velmi pěkně seběhnutém pokusu usadily na prvním 
místě a tuto pozici již neopustily. Vítězstvím ve své kategorii navázaly na 
svůj již deset let starý triumf z roku 2011.

To mužům se zas až tolik nedařilo. Náš velmi omlazený tým doplatil 
zejména na nedostatek zkušeností a musel se spokojit s osmou příčkou. 
Prémiové vítězství v bezmála čtyřicetileté historii soutěže si z Dobřan 
odvezli členové Sboru dobrovolných hasičů ze Dnešic.

Výsledky jsou jedna věc, ale to nejdůležitější asi bylo, že jsme se po roč-
ní odmlce mohli zase v Dobřanech setkat s hasiči a hasičkami z ostatních 
sborů. Za uplynulé dva roky jsme si takových setkání moc neužili. 

Za SDH města Dobřany si na tomto místě dovoluji poděkovat všem 
sponzorům a přispěvatelům, díky nimž jsme mohli soutěž uskutečnit. Na 
prvním místě pak městu Dobřany, které soutěž podpořilo z globálního 
dárcovského a dotačního titulu.

Za SDH města Dobřany
Martin Toman, starosta sboru

Od října do konce listopadu trénovali krajští hasiči na Šlovickém vrchu. Celkem 19 strojníků z po-
žárních stanic Přeštice a Slovany využilo možnost získat zkušenosti z jízdy mimo zpevněné ko-
munikace v členitém a kopcovitém terénu přímo v pastvině exmoorských koní. Ověřili tím i jízdní 
vlastnosti a schopnosti vybrané požární techniky. Podle slov npor. Ing. Martina Roháče, velitele 
PS Přeštice, byli na Šlovičáku spokojeni a rádi by se i v příštím roce vrátili. Z toho máme radost, 
protože zdejší příroda pojezdy potřebuje a v roce 2021 jich bylo velmi málo. 

Ondřej Peksa, správce lokality

foto Václav Kopka

Krajští hasiči trénovali na Šlovíku
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Čeká nás tradiční zimní příprava
Realizační tým pro extraligu mužů: V. Šlehofer 
st., P. Kánský, D. Malý a D. Kovářík st.

A tým čeká oblíbená 
a tradiční zimní příprava. 
Samozřejmě bráno s tro-
chou nadsázky. Každý 
hokejbalista raději hraje 

zápasy, nicméně přípravu na jaro absolvovat 
musí, přičemž tento fakt nelze podcenit. Také 
letos do ní zakomponujeme nové věci, které 
by mohly mladé kluky, naše odchovance žáč-
kovských let, opět maličko posunout. Vzhle-
dem k tomu, že jarní část pro náš velmi mladý 
extraligový mančaft startuje soutěžním zápa-
sem už v sobotu 19. února, bude tedy logicky 
zimní přípravné období hodně pokrácené. 
K první tréninkové jednotce vyběhneme již 
4. ledna a pak už to pojede tradičně třikrát 
v týdnu plus turnaj či přátelské zápasy. Hned 
22. ledna v sobotu zde proběhne opětovně 
už zaběhlý turnaj Ledňáček, což by měla být 
naše 1. herní zkouška. Změříme v něm v naší 
Pebal aréně síly s ČR Masters, Pardubicemi, 
Novým Strašecím a s výběrem středních 
Čech, který ponese název Central Czechia. 
O týden později bude mít v Dobřanech prvně 
v historii klubu reprezentační kemp ČR U20 
a při této příležitosti sehrajeme s „repre dva-
cítkou“ dvojzápas v sobotu v podvečer a v ne-
děli dopoledne.

Přesněji: TJ Snack Dobřany – ČR U20  
(so 29. 1. 17:30 h a ne 30. 1. 11 h).

Dne 5. února v sobotu v podvečer (cca 
v 17 h) bychom měli odehrát další přípravný 
duel, tentokrát proti výběru extraligy. Násled-
ně v sobotu 12. února nás čeká poslední her-
ní prověrka před extraligou a 1. ligou, a sice 
domácí dvojzápas, když dopoledne v 12:30 
změříme síly s extraligovým Kovem Praha 
a odpoledne v 17 h přípravu zakončíme sou-
bojem s ČR Masters. Výběr reprezentantů nad 
35 let bude mít zde v dobřanské Pebal aréně 
víkendové soustředění, takže si ho logicky 
zpestří s naším domácím celkem z Dobřan. 
Pro nás ideální stav, neboť zkoušek a herních 
prověrek by mělo být v zimním období na ho-
kejbalové poměry celkem dost. S tréninkový-
mi jednotkami, které jsou pochopitelně velmi 
důležitou sounáležitostí celého přípravného 
procesu, nás čeká hodně zajímavý a nabitý 
přípravný program. Šanci určitě dostane celá 
hráčská kabina, tedy i kluci - junioři, kteří na 
podzim nastupovali v rezervě mužů v 1. lize. 
Před zimní pauzou končíme v extraligové 
tabulce na sedmé příčce, což ale zdaleka ne-
znamená vůbec nic. Cesta nahoru je trnitá, 
zvláště pak na jaře, kdy se republikové týmy 

vehementně posilují, no a dolů bývá sešup 
také velmi rychlý. Věřím, že právě celé pří-
pravné období s klukama poctivě odmakáme 
a na jaro se patřičně nachystáme. Spousta 
z nás už v této branži působí několik let, či 
dokonce dekád, také kluci toto období znají 
z dobřanských hokejbalových mládežnických 
kategorií. I tam jsme pracovali obdobně, nic-
méně, jak už bylo zmíněno, jen náplň rok co 
rok maličko obměňujeme.

V reprezentačních výběrech má dobřanská 
kabina hojné zastoupení. V ČR U16 se na kem-

pu v Plzni prezentoval náš odchovanec a hráč 
mužského A i B týmu Radek Vajda a v nejpres-
tižnějším dresu ČR A týmu mužů se rovněž 
na plzeňském srazu představili hned tři hráči 
Dobřan: David Braun, Pavel Görges a Václav 
Šlehofer mladší. V ČR U18 by se měli objevit 
v lednu Jiří Stránský, Aleš Duchek, Michal Ne-
umaier a brankář Jaroslav Fukárek. V ČR U20 
pak Jan Matoušek, Tomáš Duchek a brankář 
Matěj Malotín.

Hlavní sportovní manažer: Daniel Malý

Štědrý den (foto P. Sloup ml.)
Zleva stojí: L. Hrubý, D. Čech, T. Duchek, P. Smola, V. Šlehofer ml., D. Kovářik ml., F. Lang, J. Ráb
Pod nimi zleva: A. Duchek, J. Stránský, V. Šlehofer st., T. Brož, R. Vajda a O. Ulm
Čapáci: M. Malotín a P. Vajda
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Trenéři brankářů: V. Šlehofer ml. + M. Vavrík
Realizační tým pro žákovské kategorie: P. Úbl, 
M. Chamola, K. Pezl, P. Kleisner, J. Raizer, J. Ka-
labza, J. Otýs a V. Šlehofer st.

Také žáky (až po přípravku) čeká zimní 
hokejbalová příprava. Využijeme k ní náš 
sportovní komplex včetně tělocvičny, resp. 
tzv. školní haly. Tréninkové jednotky budou 
zaměřené primárně na rozvoj pohybového 
aparátu. Akcent bude mířený na obratnost, 
mrštnost, zkrátka na celkovou motoriku. Ka-
ždý sportovec ví, o čem je zmínka. To samo-
zřejmě pilujeme s dětmi i v sezónním období, 
každopádně nyní na to bude více času. Domlu-
veny by měly být i přátelské zápasy. Přípravka 
a minipřípravka odehraje turnaj zde v Pebal 
aréně v polovině ledna. Jedná se o dohrávku 
z podzimu. Proti našim Šnečkům by se měly 
postavit i týmy z jihu Čech. Z pelotonu sou-
peřů Prachatice, České Budějovice, Suchdol 
n. Lužnicí a z okolí Plzeň, Stříbro atd. Čeká 
nás určitě zajímavá konfrontace, při které se 
prioritně zaměříme právě na výše uvedené 
atributy. Na reprezentačním kempu talento-
vaných dětí kategorie U14, který jsme tento-
krát hostili v naší Pebal aréně, se objevili hráči 
našeho klubu: Ondřej Sloup, Lukáš Tichota, 
dále pak brankáři Pavel Vajda a Filip Fukárek.

Každopádně děti by se měly i sportem také 
bavit. Trenéři K. Pezl, P. Kleisner, J. Kalabza, 
Vavrík či J. Raizer jim uspořádali i tzv. “mi-
kulášskou“, hokejbal šel prostě 5. 12. maličko 
stranou. Chlapi to nejmenším připravili pa-
rádně.

Na Štědrý den si tradičně zahrála i mužská 
kabina, v Pebal aréně tak duněly mantinely 
také „čtyřiadvacáteho“ prosince v dopoled-
ních hodinách.

Závěrem bych za hokejbalový klub TJ Snack 
Dobřany  chtěl všem popřát šťastný a veselý 
rok 2022 a v něm především pevné zdraví.

Za dobřanský hokejbal 
Václav Šlehofer st.

ČR U14:
Zleva stojí P. Vajda, L. Tichota, F. Fukárek 
a O. Sloup

Mladí judisté z RuKa JUDO, z. s., se svými trenéry a příznivci Vám všem přejí příjemný a úspěš-
ný rok 2022, ve zdraví, v pohodě a s dostatkem pohybu.

Zároveň děkují svým podporovatelům, rodičům a příznivcům za veškerou podporu a spoluprá-
ci a též za finanční či hmotnou podporu Národní sportovní agentuře, PENNY, Plzeňskému kraji, 
Městu Dobřany (celoroční provoz spolku je podpořen z G2DT)  a firmám BAXA, s. r. o., MINTECH, 
s. r. o., a FFM Servis, s. r. o. 

Na Štědrý den se v Pivnici Hájek-Hájková uskutečnil 21. ročník v degustaci bramborového sa-
látu. Celkem se sešlo 18 vzorků. Ochutnávky se zúčastnilo 26 přítomných hostů a ti rozhodli o vý-
sledném pořadí. První cenu získal Michal Šneberger, druhou Jana Bradová a na třetím děleném 
místě skončili Karel Kripner ml. a Václava Hájková.

Děkujeme všem účastníkům za donesené vzorky. Velká cena Josefa Šnebergera dokázala, že 
i v dost pohnuté době si občané Dobřan najdou cestu k malému obveselení. Ještě jednou všem 
díky.

Josef Hájek
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V zimě rozhodně nezahálíme…
Sezóna je nenávratně pryč a ta nadcházející da-

leko. Je zima, pro hasiče sportovce nejtěžší obdo-
bí. Teď se ukáže, kdo má sport opravdu rád a kdo 
se chce dobře připravit na další sezónní výzvu. 
Důležité je mít ve sportu nějaký cíl a na něm tvr-
dě makat! Měsíc odpočinku na sbírání motivace 
a vyléčení různých bolístek, které jsme v sezóně 
utrpěli, stačil a teď už zase do práce. Zimní pří-
pravu jsme odstartovali jako obvykle na místním 
atletickém oválu. Je super, že je náš stadion osvět-
lený a můžeme ho využívat i večer. Na stadionu se 
scházíme každou středu v 17 hodin. Letošní zimu 
se nám povedlo zajistit i atletický tunel, a zimní 
příprava je tak ještě kvalitnější. Do tunelu jezdí-
me každou neděli od 18 do 20 hodin. Ti nejvěr-
nější a s největšími ambicemi trénují i výstup na 
věž na požární stanici HZS Plzeň Košutka jednou 
až dvakrát týdně. Když si k tomu připočteme i in-
dividuální tréninky v posilovně, tak už je to solid-
ní příprava, která zabere dost času. Asi i proto se 
výkony našich jedinců líbí i trenérům reprezen-
tace. Příští rok čeká hasiče několik vrcholů. Mist-
rovství světa dorostu, které se koná v Bělorusku, 
a hasičská olympiáda CTIF, která bude ve Slovin-
sku. Knaší radosti se do širšího výběru reprezen-
tace dostalo pět našich svěřenců. Těmi vyvolený-
mi, kteří budou bojovat o místo v družstvu, jsou 
dobřanští Ondřej Šiška a Anna Umnerová, ledko-
vští Tadeáš Voříšek a David Drnek a za Nepomuk 
Nikola Rašková. Budeme držet našim svěřencům 
palce, aby se jim dařilo a dostali se do nejužšího 
kádru. V loňském roce jsme byli v přípravě ochu-
zeni stejně tak jako jiné sporty kvůli koronaviru 
o kvalitnější přípravu, ale letos se nám zatím 
vede. Jako další součást zimní přípravy plánuje-
me i soustředění na běžkách, od kterého si slibu-
jeme stmelení party a nabrání fyzické kondice. 
Věříme, že to letos klapne a soustředění bude.

Martin Provazník, trenér
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Sport

Dobřanští stolní tenisté vykročili za postupem do 3. ligy
První polovina sezóny 2021/22 

uplynula jako voda, a naši stolní te-
nisté tak mohou zhodnotit, nakolik 
pro ně byla tato část sezóny úspěš-
ná. Než přistoupíme k samotnému 
hodnocení, sluší se připomenout, že 
v dlouhodobých soutěžích mužů má 
dobřanský stolní tenis zastoupení 
hned ve čtyřech z nich. 

Družstvo A vévodí nejvyšší kraj-
ské soutěži, divizi mužů. Ani po 
posledním 14. kole nepoznali naši 
hráči hořkost porážky, a míří tak 
k vytouženému postupu do 3. ligy. 
Nádech dramatičnosti mělo zejmé-
na poslední utkání první poloviny 
sezóny, avšak pouze při pohledu na 
jeho účastníky. Naše první družstvo 
se v něm totiž utkalo v přímém sou-
boji o čelo divizní tabulky s doposud 
druhým družstvem Sokol Lhůta A, 
které má na svém kontě do té doby 
pouze jednu porážku. Na stolech 
však naši hráči drama nepřipustili 
a stejně tak jako ve většině zbylých 
utkání svého soupeře jednoznačně 
přehráli poměrem 10:1. Absolutori-
um zaslouží všichni naši hráči. Jan Roubíček 
se po polovině soutěže těší famózní zápasové 
bilanci 24/0 (24 vítězství, 0 porážek), stejně 
tak jako Jakub Vladyka 30/3 a Miroslav Bul-
tas 11/2. Neméně dobře si vedli i Jakub Šperl 
24/8 a Marek Vohradský 13/10. 

Při pohledu na tabulku krajské soutěže 
1. třídy již tolik radosti nemáme. Naše béčko 
je totiž na opačném pólu tabulky, tedy po-
slední. Je však potřeba zmínit, že k tomuto na 
první pohled nelichotivému postavení vedlo 
několik objektivních důvodů a hráčům, kteří 
za naše béčko nastupovali, zbývá jen poděko-

vat za jejich výkony a také za výpomoc naše-
mu prvnímu družstvu v okamžicích, kdy toho 
bylo potřeba například z důvodu nemoci či 
zranění. Naše béčko tak bohužel, i s odkazem 
na výše uvedené, nastoupilo v plné sestavě 
spíše výjimečně, čemuž odpovídá i jeho tabul-
kové postavení. Bez našich klíčových hráčů ze 
základu družstva, Marka Vohradského, který 
nastupoval téměř pravidelně za naše první 
družstvo, a bez Jana Pastucha, který z osob-
ních důvodů nastupoval do utkání spíše spo-
radicky, zpravidla nemělo naše druhé druž-
stvo příliš šancí na vítězství.

Družstvu C se naopak velmi dobře daří 
v krajské soutěži 2. třídy, kde zatím s jistotou 
opanovalo mezi 14 zúčastněnými družstvy 
třetí příčku tabulky. Výkony našich hráčů jsou 
velmi vyrovnané, a tak je jejich dosavadní po-
stavení zcela zasloužené. Na postup do vyšší 
soutěže to pravděpodobně stačit nebude, ale 
poklidné dokončení v horní polovině tabulky 
by mělo být velmi reálné.

Dobřanský stolní tenis má své zastoupení 
rovněž v okresním přeboru družstev mužů. 
Mezi 4 jeho účastníky zaujímá naše družstvo 
D dosavadní druhé místo. Tuto soutěž po-
važujeme za velmi prospěšnou zejména pro 
mladé hráče, kteří zde získávají tolik cenné 
zkušenosti. Bohužel je nutné konstatovat, 
že se tato soutěž dlouhodobě netěší dobré 
úrovni, a to zejména z toho důvodu, že mla-
dých hráčů je v ostatních družstvech na jihu 
od Plzně poskrovnu, a tedy nejen úroveň této 
soutěže, ale i počet jejích účastníků setrvale 
klesá. 

Závěrem moc děkuji našim fanouškům a di-
vákům za dosavadní podporu. Velmi nás ale 
mrzí, že vinou současné neutěšené epidemio-
logické situace je účast divákům na mistrov-
ských utkáních zapovězena. Pevně věřím, že 
v novém roce 2022 bude situace o mnoho lep-
ší. Všem přátelům a fanouškům dobřanské-
ho sportu proto přeji do nového roku hlavně 
pevné zdraví a pokud možno rychlý návrat do 
normálních časů. 

Za TJ Dobřany a oddíl stolního tenisu 
Luděk Reitšpies
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Klub českých turistů

Turisté vás zvou
4. 1. /út/  
Za historií – kasejovické 
zlato
Odjedeme vlakem z Dob-
řan v 7:18, z Plzně v 8:03 do 

Nepomuku. Odtud v 8:33 do Životic (8:47). 
Půjdeme po červené TZ - NS „Putování za 
kasejovickým zlatem“ do Kasejovic. Zpět vla-
kem v 13:33 přes Nepomuk, odkud odjedeme 
v 14:08 do Plzně. Délka trasy 10 km. Vedoucí 
Jindra Šmatlák.

7. 1. /pá/ 
Dobřany – Vodní Újezd – Líně – Nová Ves – 
Dobřany
Odjedeme vlakem z Plzně v 7:40 a sejdeme 
se u kruháku v 8:30. Půjdeme výše uvedenou 
trasou v délce 12 km. Vedoucí Jirka Nový.

11. 1. /út/ 
Za minerálními prameny – Panský vrch –
Trstěnice
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:20 do Plzně, 
odtud v 7:07 do Mariánských Lázní (8:14). 
Z ML busem v 8:20 odjedeme do Drmou-
le - Panský vrch. Jdeme po NS „Panský vrch“ 
– dále minerální prameny a zpět na NS – Ži-
dovský hřbitov – rozhledna – rozc. „Cech sva-
tého Víta“ – Horní Ves – Trstěnice – Lovecký 
zámeček – oběd. Zpět busem v 14:23 do ML. 
Odtud vlakem v 14:55 do Plzně a dále v 16:20 
do Dobřan. Délka trasy 11 km. Vedoucí Jindra 
Šmatlák.

14. 1. /pá/        
Šťáhlavy – Radyně – Černice
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně, 
zde v 7:39. Z Plzně vlakem v 8:08 do Šťáhlav, 
zde v 8:22. Půjdeme po modré TZ, pak pře-
jdeme na červenou, po které dojdeme až na 
Radyni. Dále z Radyně přes Andrejšky do Čer-
nic. Zpět MHD č. 13 v 13:50 na vlak do Dobřan 
v 14:43 (Plzeň- zastávka). Délka trasy 12 km. 
Vedoucí Jirka Nový.

18. 1. /út/ 
Z Bezdružic do Peckova mlýna
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:05 do Plzně. 
Odtud v 6:18 do Bezdružic (7:50). Z Bezdružic 
žel. st. jdeme po cyklo 2221 k rozc. „Mlýn bar-
vírna“, dále po neznačené cestě k rozc. “Dol-
ský potok – Hájovna“. Zpět busem ze zastáv-
ky Blažim Háj v 12:11, nebo 13:31 do Plzně 
terminál HN a dále vlakem do Dobřan. Délka 
trasy 6 až 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

21. 1. /pá/  Srbsko – Beroun
Odjezd vlakem z Dobřan v 7:05 přes Plzeň, 

zde v 7:19 a pokračujeme do Berouna, příjezd 
v 8:05. Z Berouna v 8:19 vlakem do Srbska, 
zde v 8:24. Půjdeme NS kolem řeky do Berou-
na. Zpět vlakem v 13:51 přes Plzeň do Dobřan. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

25. 1. /út/  
Z Vejprnic na líňskou pozorovatelnu
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně 
a odtud v 8:20 do Vejprnic. Z žel. st. Vejprnice 
jdeme po TZ na NS „Líňská okružní trasa“ – 
vyhlídková věž – restaurace Brusel /tel. 739 
059 248/. Z Líní jedeme busem v 13:34 do 
Plzně – Bory. Dále busem v 14:15 do Dobřan. 
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

28. 1. /pá/  
Doubravka – Bukovec – Doubravka
Odjezd vlakem z Dobřan v 8:20 přes Plzeň HN 
(8:39) a pokračujeme do Doubravky (8:44). 
Projdeme výše uvedený okruh s hezkým vý-
hledem na Plzeň. Zpět vlakem z Doubrav-
ky v 14:14 do Dobřan (14:35). Délka trasy 
10 km. Vedoucí Jirka Nový.

Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám spo-
lečnost? Pojďte se s námi projít. Chodíme, za 
každého počasí.

Případné změny najdete ve vývěsní skříňce 
u Komerční banky.

Po stopách brdských partyzánů
Tento pochod věnujeme památce padlých – umučených členů partyzánského oddílu, kte-
rý v těchto brdských lesích působil. Z několika zdrojů se dozvídáme o těchto událostech 
a chceme na vlastní oči poznat tato místa a seznámit se s osudy lidí, kteří zde bojovali.

V ranních hodinách od-
jíždíme vlakem směr Kařez. 
V Plzni na hlavním nádraží 
k nám přistoupí naši členové - 
„Plzeňáci“. Cesta rychle ubíhá, 
přemítáme, co uvidíme. Různé 
informace, které jsme získali 
z několika zdrojů popisujících 
tyto události, se nám zdály 
natolik zajímavé, že chceme 
poznat místa, kde se odehrály. 

Vystupujeme z vlaku a krát-
ce se seznámíme s trasou po-
chodu. Naše další cesta vede 
po žluté t. zn., nejprve prochá-
zíme městem, posléze vcházíme do lesa. Cesta stoupá do mírného kopce, odbočíme vpravo a na 
nedaleké křižovatce cest přecházíme na modře značenou cestu vedoucí k partyzánskému úkrytu 
- bunkru. Po krátkém odpočinku se vydáme k vchodu do bunkru, kde na informační tabuli se do-
čteme mnoho zajímavého o místě samém, a dále jsou zde uvedeny osoby – členové a pomocníci 
působící v této partyzánské skupině, dozvídáme se o jejich hrdinských činech. Bohužel zradou 
byli odhaleni a posléze popraveni. 

Na nedalekém návrší je instalován pomník, kde na bronzové desce jsou jmenovitě uvedeni 
všichni, kteří položili své životy v tomto nerovném boji. Z uvedených jmen je zřejmé, že tento 
neblahý osud mnohdy potkal celé rodiny, fašisté se krutě mstili na všech, kteří se jim postavili 
na odpor.

V tichosti a pokoře položíme kytičku, pokloníme se a po krátkém rozjímání odcházíme. Jdeme 
stále po modré t. zn., která nás přivádí do cíle našeho pochodu, města Komárova. Procházíme 
městem a v nedaleké restauraci „U Šneka“ poobědváme. Rádi bychom si prohlédli místní muze-
um, kde je instalována sbírka tvořená užitkovou i ozdobnou litinou, která se vyráběla v místních 
hutích „továrna BUZULUK“. Dnes se zde vyrábí převážně pístní kroužky.

Z časových důvodů vzhledem ke spojení odjíždíme busem nejprve do Rokycan a dále vlakem 
domů do Dobřan.

Závěrem: Je dobré uvědomit si souvislosti a navštívit místa, kde lidé v odboji proti okupantům 
pokládali životy proto, abychom dnes mohli v míru a pokoji žít. Čest jejich památce!

S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák
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Dne 4. ledna 2022 
by se dožil 74 let 

pan Jaroslav Jelínek.

Vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Kdo v srdci žije, neumírá, 
jen vzpomínky a bolest zůstávají.

Dne 16. ledna 2022 uplyne 
15 smutných let, co nás navždy opustila 

naše drahá maminka a babička, 

paní Terezie Vovsová ze Šlovic.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka

„Čas plyne, vzpomínky zůstávají...“

 Dne 11. 1. 2022 tomu budou již 2 roky, 
co nás navždy opustil 

pan Milan Rutkovský.

 Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Vzpomínka

Kdo v srdci zůstává, nikdy nezemřel.

Dne 3. ledna 2022 jsme si připomněli den, 
kdy navždy odešel můj manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček, 

pan František Kovářík.

Stále vzpomíná manželka Jana, dcera Jitka, 
vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální 
 i skupinová výuka, též online   
 (Skype apod.), tel. 724 015 347, 
 www.anglickyjazyk.net

		 Koupím do sbírky staré pivní lahve  
s nápisy, i jednotlivé kusy. 

 Tel. 732 170 454, sběratel.

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ

20. 12. 2021 – 15. 2. 2022   ZAVŘENO

Výrobu klíčů a vyzvednutí zakázek 
mimo pracovní dobu lze domluvit na 

tel.: 773 478 883.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45 

tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz

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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, 
nestranné a diskrétní. 

Poradenství poskytujeme zejména 
v těchto oblastech:

 bydlení  finanční problematika  rodina 
a mezilidské vztahy  sociální a zdravotní 

pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady) 

 občanskoprávní vztahy  majetkoprávní 
vztahy  ochrana spotřebitele 
 pracovně–právní vztahy

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Dne 12. 1. 2022 uplynou 2 smutné roky, 
co nás navždy opustila naše milovaná 

maminka, manželka, sestra, teta, 
babička a švagrová,

paní Zdeňka Purkarová.

Za tichou vzpomínku děkuje manžel, 
dcera a syn s rodinou, sestra s rodinou 

a ostatní příbuzní.

Vzpomínka

Dne 22. ledna 2022 tomu budou 2 roky, 
co nás opustil manžel, tatínek, dědeček 

a pradědeček, 

pan Lumír Kosnar.

Vzpomínají manželka, děti a vnoučata 
s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Společenská rubrika
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Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA
50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 1000 Mb/s

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

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

Slevy
 opakovaná plošná inzerce 
 2 výtisky      15 % z celkové ceny
 3 a více výtisků     25 % z celkové ceny
 11 výtisků (roční)     30 % z celkové ceny

 nabídka pracovních míst    25 % z ceny inzerce

 souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

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

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

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

Společenská rubrika zdarma

Inzerce 
v Dobřanských listech

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.
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SNY O TOULAVÝCH KOČKÁCH
6. 1. ve 20:00
Francie, USA, ČR / dokument / 96 min / přístupný / 

režie: David Sís

Kouzelný výtvarný svět Petra Síse v dokumentu reží-

rovaném jeho bratrem.

Vstupné: 110 Kč

MATRIX RESURRECTIONS
7. 1. ve 20:00 
USA / akční, sci-fi / 148 min / 12+ / titulky /

režie: Lana Wachowski

Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidný život 

jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje 

terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Po-

tkává každý den Trinity, ale navzájem se nepoznávají.

Vstupné: 130 Kč

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
8. 1. v 17:00 
Norsko / pohádka / 87 min / přístupný / dabing /

režie: Cecilie A. Mosli

Severská pocta české filmové klasice přináší její 

moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie 

nefalšované norské zimy a divokých zasněžených 

hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. 

Vstupné: 120 Kč

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

dabing / režie: Jakub Kroner

Příběh začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu 

o ruku. Její souhlas rozpoutá kolotoč událostí, které 

předcházejí jejich svatbě u moře v Chorvatsku.

Vstupné: 130 Kč

ZPÍVEJ 2
9. 1. v 15:00 
USA / animovaný / 110 min / přístupný / dabing /

režie: Garth Jennings

Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera 

Moona, odvážného koaláka. V pokračování čekají na 

Bustera a jeho partu zpěváků mnohem větší výzvy.

Vstupné: 120 Kč

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
9. 1. v 18:00 
USA / akční, komedie, sci-fi / 124 min / přístupný /

dabing / režie: Jason Reitman

Svobodná matka se přestěhuje se svými dvěma dět-

mi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s 

původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po 

sobě zanechal jejich dědeček.

Vstupné: 130 Kč

JE SUIS KARL
13. 1. ve 20:00
Německo, ČR / drama, thriller / 126 min / 15+ / 

titulky / režie: Christian Schwochow

Maxi unikne smrti při teroristickém útoku. Výbuch jí 

vezme domov, matku, sourozence. Charizmatický Karl 

ji přesvědčí, aby se stala součástí a tváří jeho hnutí, 

jež chce změnit Evropu a navrátit jí pravé hodnoty.

Vstupné: 120 Kč

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
14. 1. ve 20:00
USA / akční, dobrodružný / přístupný / dabing /

režie: Jon Watts

Spider-Man je odhalen a nedokáže oddělit svou zodpo-

vědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho 

nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Požádá Docto-

ra Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit.

Vstupné: 120 Kč

ZPÍVEJ 2
15. 1. v 17:00 

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
15. 1. ve 20:00
USA / akční, dobrodružný / 131 min / 12+ /

titulky / režie: Matthew Vaughn

Zatímco se sebranka tyranů a geniálních zločinců při-

pravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, 

jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. 

Stanete se svědky zrodu první nezávislé tajné služby.

Vstupné: 130 Kč

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
16. 1. v 15:00
USA / komedie / 96 min / přístupný / dabing /

režie: Walt Becker

Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé 

a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrov-

ský hafan. A když říkáme obrovský, myslíme tím, že 

na výšku měří skoro tři metry.

Vstupné: 120 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
16. 1. v 18:00 

OCELOVÉ DÁMY
20. 1. ve 20:00
Finsko / komedie / 92 min / 12+ / titulky /

režie: Pamela Tola

Road movie, ve které věk už není ani číslo. 75letá 

Inkeri uhodila svého manžela Tapia pánví a plánuje 

pohřbít jeho tělo na zahradě. I při očekávání doživot-

ního vězení je ještě čas na to žít – konečně. 

Vstupné: 110 Kč

SRDCE NA DLANI
21. a 22. 1. ve 20:00 
ČR / komedie / 91 min / přístupný / režie: Martin Horský

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy neví-

me, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve 

školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kde-

koliv.

Vstupné: 140 Kč

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
22. 1. v 17:00

PÁSMO POHÁDEK
23. 1. v 15:00 
65 min / přístupný /

Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší.

Vstupné: 50 Kč

SPENCER
23. 1. v 18:00
Německo, USA, VB, Chile / drama / 117 min / 15+ /

titulky / režie: Pablo Larraín

Během vánočních svátků s královskou rodinou na 

panství Sandringham v anglickém Norfolku se Diana 

Spencer rozhodne ukončit své deset let trvající a dáv-

no vychladlé manželství s princem Charlesem.

Vstupné: 130 Kč

C'MON C'MON
27. 1. ve 20:00
USA / drama / 108 min / přístupný / titulky /

režie: Mike Mills

Život trochu osamělého rozhlasového novináře John-

nyho se na moment zastaví, když se musí postarat 

o svého malého podivínského synovce Jesseho. Spo-

lečně se vydávají na cestu napříč Spojenými státy. 

Vstupné: 100 Kč

MORBIUS
28. 1. ve 20:00
USA / akční, thriller / 12+ / dabing

režie: Daniel Espinosa

Doktor Michael Morbius trpí vzácnou smrtelnou cho-

robou. S úmyslem zachránit druhé se rozhodne k ris-

kantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je 

však nebezpečnější než sama choroba.

Vstupné: 130 Kč

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
29. 1. v 17:00 | 30. 1. v 15:00
Rusko / animovaný / 100 min / přístupný / dabing /

režie: Viktor Glukhushin, Maksim Volkov

Princezna Barbara si nenechá od tatínka krále nic při-

kazovat, a tak se rozhodne z paláce utéct. V lese nara-

zí na lesní příšeru, ale ona se jen tak vylekat nenechá.

Vstupné: 120 Kč

ULIČKA PŘÍZRAKŮ
29. 1. ve 20:00
USA / drama, krimi, thriller /  15+ / titulky /

režie: Guillermo del Toro

Mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat 

lidi prostřednictvím vhodně zvolený slov se spojí 

s psychiatričkou, která je však mnohem nebezpeč-

nější než on sám.

Vstupné: 130 Kč

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

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

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

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

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

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

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

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
pondělí 8:30–12:00 12:30–14:30
středa 13:00–14:00 14:00–17:30
čtvrtek 8:30–12:00 12:30–14:30
pátek 8:00–11:00 11:00–13:00
Vyšetření pouze po telefonickém objednání.
perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00–8:30 po objednání
středa 11:00–13:00 po objednání
pátek 7:00–8:00 po objednání

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

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

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

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

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

Oční optika
Dagmar Strejcová
tel.: 727 900 748, e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
pondělí 9:00–15:00
středa 9:00–17:00
pátek 7:30–15:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informační přehled


