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Kulturní kalendář

	7. 1.
	 Tříkrálová	sbírka
	8. 1. | 14:00 | plovárna na Radbuze
	 Tříkrálové	koupání
	19. 1. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
	 Klub	cestovatelů	Dobřany:	Island
	20. 1. – 17. 3. | Dobřanská galerie
	 Mé	světy – výstava Agáty Vodičkové
	21. 1. | školní jídelna
	 Sousedský	bleší	trh
	28. 1. | 13:30 | parkoviště před radnicí
	 17.	sousedská	vycházka	městem
 Téma: Investice v centru města
	29. 1. | 14:00 | kulturní dům PN
	 Dětský	maškarní	karneval
	29. 1. | 15:00 | Káčko
	 Pásmo	pohádek	pro	nejmenší

	14.–16. 2. | 16:00 | Káčko
	 Jarní	prázdniny	v	Káčku 
	16. 2. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
	 Klub	cestovatelů	Dobřany:	Peru
	25. 2. | Šlovice
	 Masopustní	průvod

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

LEDEN

Proč je cesta na Šlovice hrbatá?
V rámci obvyklých schůzek s krajskými silničáři jsme se zeptali i na to, co trápí řadu lidí. Zá-

stupci SÚS PK nám vysvětlili, že se kraj snaží prodlužovat životnost komunikací, jejichž základní 
konstrukce je ještě dobrá. Dokud je pár drobných prasklin, přelijí spáry, po čase použijí mikroko-
berec. Ten se ale musí ujezdit, aby byl tak hladký, jako jsme u silnic zvyklí. Na málo frekventova-
ných cestách to ale trvá o něco déle. Takže pokud chcete jezdit po této cestě na inlinech, plánujte 
trasy na Plzeň tudy.

Martin Sobotka, starosta

(red) V rámci prověřování možností alterna-
tivního vytápění navštívil příslušný tým ve 
složení Michal Pokorný, Jaroslava Kypetová, 
Petr Pinkas a Martin Sobotka podobně veliký 
zdroj tepla v Kašperských Horách. Nepříjem-
ně překvapily zejména obrovské investiční 
náklady a prostorové nároky skládky dřeva 
a ne úplně ideální rozptyl páry (na snímcích).

Drak na faře nebo na maře?
Už to chvilku vypadalo, že drak ulehne na máry a v Gigamárnici bude čekat na definitivní roz-

loučení se světem. Důvodem jsou nejasnosti kolem cen energií, které tahle obluda žere v nepřed-
stavitelných porcích.

Ale až tak jednoduché to není.
Signálem bylo to, kolik lidí přijelo jednat na pracovní skupinu MPO, kterou jsme přivítali s las-

kavou pomocí Koinonie v salónku na faře. Takže se naopak vše chystá k tomu, aby tu ta věc byla. 
A vývoj je rychlý.

Nová Ves bude mít vlakové nádraží, na našem katastru vznikne druhé veliké zdravotní středis-
ko pro širší okolí, ano, až takhle se posunuje návrh zóny. Řešíme spoustu věcí dopodrobna pro 
případ, že se to prosadí, pořád doufáme, že to bude zbytečná práce, ale nedat jí energii a pozor-
nost v tuto chvíli by nás všechny ohrozilo.

Velmi nadějné je, že by se podařilo naplnit základní strategický cíl obcí, zmenšit průmyslovou 
zónu o 500 hektarů. Ve hře je to, že v zásadách územního rozvoje bude přijatý náš požadavek, 
aby tam pro průmysl byla plocha maximálně 200 hektarů, dalších 85 hektarů na záchranku, roz-
vodny elektřiny.

Zároveň by se měla prosadit naše verze obchvatu, což by znamenalo velkou naději do budouc-
na. Náklady na vybudování zóny budou díky přijetí našich požadavků extrémně vysoké, což odra-
dí kohokoliv, kdo by tam chtěl v budoucnu dělat montovny pro agenturní zaměstnance, prostě by 
se nevyplatilo dát tolik peněz do sítí kvůli hloupému průmyslu. Takže pokud se teď Volkswagen 
omluví a půjde jinam, nedopadne to nejhorším možným řešením. A sice, že by se zóna rozdělila 
na malé kousky a postupně bychom tu měli naprosto nekoordinovaný příliv davu námezdních 
cizinců.

A pokud se VW rozhodne přijít? Drak i stát budou mít velkou honičku splnit brutálně dobré 
požadavky velmi dobře připravených obcí. A jsou věci, ve kterých se fakt nedá uhnout. Zejména 
kontrola nad tím, kdo u nás bude bydlet, obchvat, zmenšení zóny, ekologické dopady na okolí, je 
toho spousta.

Martin Sobotka, starosta

ÚNOR
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Krátce
Zastupitelstvo města na svém jednání 

19. 12. 2022 schválilo rozpočet na rok 2023 
v celkovém objemu příjmů a výdajů přesa-
hujících 289 mil. Kč. Téměř 40 % rozpočtu je 
určeno na kapitálové výdaje, z nichž zdaleka 
největší investici představuje dokončení byto-
vého domu č. p. 111 na náměstí. Významnou 
investicí je rovněž instalace fotovoltaiky na 
budovu úpravny vody. Rozpočet je sestaven 
jako schodkový se zapojením zůstatků z mi-
nulých let ve výši 37 mil. Kč, a to zejména 
z důvodu meziročního přesunu dokončení 
rozpočtovaných investic.
Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního odboru

V prosinci se uskutečnila v obou domech 
s poskytováním pečovatelských služeb setká-
ní, na která jsme byli pozváni. Velmi si s kole-
gy takového pozvání vážíme a vždy mezi seni-
ory rádi zavítáme. V DPPS Harmonie panovala 
Mikulášská nálada, o pár dnů později pak 
v DPPS Loudů vánoční atmosféra a obě svým 
vystoupením velmi pěkně zpestřily Dobřan-
ské bábinky. Děkujeme za pozvání a zpříjem-
nění předvánočního času.

Jaroslava Umnerová, místostarostka  

Poznámky k požáru v Husově ulici
1.  Hasiči nejsou samozřejmost, je jim potřeba poděkovat za to, jak kvalitně a rozhodně provedli zákrok.
2.  Je třeba tentokrát výrazně vyzdvihnout i laickou pomoc civilních občanů i odvážný postup policistů, je vysoce pravděpodobné, že jejich odvaha 

zabránila vážným zdravotním komplikacím.
3.  Děkuji také našemu už sehranému krizovému ubytovacímu štábu, že během pár minut byli na značkách, aby zajistili střechu nad hlavou eva-

kuovaným, ale naštěstí to nebylo třeba. Až později jsme jako město přidělili volný byt v DPS paní, jejíž byt byl zničený.
4.  Celý příběh je takový předvánoční. Syn paní, v jejímž bytě začalo hořet, po městě příkladně děkuje za pomoc a diví se tomu, jak se na ně nikdo 

nezlobí. O všechny, kteří nemohli krátce užívat své byty, se postaraly rodiny nebo jim pomohli přátelé. Solidarita funguje.
5.  I na základě toho, co mi výše zmíněný pán řekl, prosím všechny, kdo mají ještě staré elektroinstalace a umakartová jádra, aby alespoň vybavili 

krizová místa hasicími přístroji. Po této zkušenosti si nebudeme nalhávat, že riziko požáru je zanedbatelné.
6.  A na závěr… Jasně, že i v Dobřanech se našli tací, kteří vyprávěli báchorku o tom, že město nemohlo evakuované ubytovat, protože je všechno 

obsazené válečnými uprchlíky. Schválně, co byste mu přáli pod stromeček?
Martin Sobotka, starosta

Benchmarking nevychází zle
Jistě se shodneme, že plácat se po ramenou, jak jsme dobří, aniž bychom k tomu měli důvod, 

je trapas. Naštěstí existují osvědčené metody, jak si nelhat do kapsy. A jdou provést zdarma na 
základě státem poskytnutých údajů.

Letos před tím, než jsme ocenili naše zaměstnance, jsme proto použili takzvaný benchmarking.
Zjednodušeně jde o to, že najdete co nejpodobnější subjekt a porovnáte se v základních úda-

jích. V našem případě jsou to města přibližně stejné velikosti. A co jsou základní úkoly měst?
Tím prvním je mít v pořádku vše, co se týká státní správy a dalších povinných služeb. Tím 

druhým je zajistit dostatek prostředků pro rozvoj území tak, aby se lidem žilo čím dál lépe. To 
první se měří počtem průšvihů a pokut a máme to v naprostém pořádku, za což se sluší důrazně 
poděkovat, není to samozřejmost.

To druhé se dá poměřit parametry, kolik se investuje do staveb, pozemků, zkrátka do budouc-
nosti. A kolik se na to získá dotací, což je něco, co stojí práci a potřebuje to šikovný tým. Třetí věc 
je srovnání mezd.

A jak to dopadlo?
V ČR je včetně nás v našem velikostním pásmu (6 100-6 300) 6 obcí, 1 trošku menší, 4 troš-

ku větší. V průměru 5 kromě Dobřan investovalo za roky 2018-2021 164,45 milionů. Dobřany 
375,34 milionů, což je 2,3krát tolik. Ve stejném období oněch 5 obcí získalo v průměru na in-
vestičních dotacích 18,9 milionů, Dobřany 70,33 milionů, což je 3,7krát více. A spočítat se dá 
i přidaná hodnota našich zaměstnanců, nejslabší výsledek v naší kategorii má Slavičín, když dá 
korunu na platy, získá z toho na investicích 1,44 Kč, my máme z koruny zaplacené zaměstnanci 
rovnou 2,5 Kč.

Martin Sobotka, starosta
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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	jsou	ve	městě	přihlášeny	činí	700	Kč	pro	rok	2023.
 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do	30.	4.	2023 (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	2023	nepotřebujete.	Prokazovat	se	budete	občanským	

průkazem	(trvalý	pobyt	Dobřany,	Šlovice	a	Vodní	Újezd).
              
2)	 	Poplatek	za	komunální	odpad	pro	vlastníky	nemovité	věci	zahrnující	byt, rodinný	dům	nebo	stavbu	pro	rodinnou	rekreaci,	 

ve	které	není	přihlášena	žádná	fyzická	osoba	a	která	je	umístěna	na	území	města	činí	700	Kč	pro	rok	2023.
 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do	30.	4.	2023 (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.	4.	2023 (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

Upozornění 
na poplatek za odpady 

v roce 2023

Upozorňujeme	poplatníky,	kteří	

využívají	osvobození	od	poplatku	za	

odpady,	že	musí	předložit	od	1.	1.	do	

30.	4.	2023	nové	platné	doklady	

pro	rok	2023	k	posouzení,	zda	nárok	

na	osvobození	nadále	trvá.

V	případě,	že	poplatník	tyto	doklady	

nepředloží,	nárok	na	osvobození	

za	rok	2023	zaniká.
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ČSAD Plzeň s.r.o. přijme 
pro provoz Přeštice řidiče a řidičky autobusů pro pravidelné linky 
ve Stodu, Merklíně a Dobřanech

Nabízíme:
•	 Náborový	příspěvek	30	000	Kč
•	 Dobré	platové	podmínky	a	benefity
•	 Možnost	výhodných	firemních	lázeňských	pobytů	a	rekreací
•	 U	držitelů	řidičského	oprávnění	B	a	C	zajistíme	rozšíření	na	D	
	 včetně	profesního	průkazu

Přehled aktuálních vlakových spojů

Vlakové a autobusové jízdní řády najdete na www.idos.cz, případně lze spojení ověřit osobně či telefonicky v informačním centru v Dobřanech, 
náměstí T. G. M. 5, tel. 377 972 725.
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Rozhovor se starostou města

Lednový rozhovor je již mnoho let veden se starostou města, ne jinak je tomu v roce 2023. Otázku (písemně) položil každý z členů redakce, kteří se v této 
sestavě poprvé sešli v prosinci. Rozhovor tedy můžete brát i jako naše představení.

Milan	 Dvořák:	 Jaká	 úroveň	 bezpečnosti	
je	 podle	 Vašeho	 názoru	 v	 našem	 městě?	
Jaký	význam	pro	Vás	mají	dobřanští	hasiči,	
jaký	mají	na	bezpečnosti	města	podíl	a	jak	
se	 případně	 chystáte	 úroveň	 bezpečnosti	
města	zlepšit?
Kriminalita je u nás velice nízká, dopravní 
bezpečnost má své známé rezervy a nedáv-
ný požár ukázal rizika spojená s dožíváním 
elektroinstalací ze sedmdesátých let v kom-
binaci se snadno hořlavými umakartovými 
jádry. Hasiči jsou pilíř pro řešení veškerých 
nezločineckých narušení bezpečnosti, při po-
hromách, nehodách a neštěstích. Jen proto, 
že k vám patřím, nebudu víc chválit. Pro větší 
ochranu účastníků silničního provozu jsme 
zkolaudovali letos chodník ve Vodním Újezdu 
a odstranili jsme všechny překážky, které brá-
nily dlouhodobě vzniku semaforů na průtahu. 
Vrátím se k požáru v Husovce, příbuzní paní, 
u které hořelo, mě inspirovali upřímným zá-
jmem o rady s hasicími přístroji a vůbec s pre-
vencí požárů. I v tomto se snad budeme moci 
opřít o naše hasiče.

Jana	Hájková:	Dosažení	jakého	cíle	v	roce	
2022	vás	osobně	stálo	nejvíce	úsilí?
Mnohem těžší otázka, než se zdá. Nejvíce úsilí, 
abych se psychicky nezhroutil, mě stálo vědo-
mí, že v čele velkého státu je zločinec, který 
neváhá spustit válku a masové vraždění po 
vzoru Hitlera. Nejvíce kreativního úsilí za-
brala kampaň jako obhájení výsledků práce 
a zajištění toho, že se uplatní zásady, kterým 
věřím a město se neutopí v bezradnosti. Nej-
více energie stála snaha dostat se do pozice, 
kdy se město bude moci vyjednáváním bránit 
tomu, že se za humny vybuduje gigaprojekt, 
u kterého se bude škudlit na ochraně před 
dopady na obyvatelstvo, aby zbylo na nějaké 
nefér utrácení pro pár vyvolených.

Petra	Mašková:	Pane	starosto,	co	připravu-
jete	za	kulturní	akce	v	roce	2023?
Nic. Akce pořádá MKS, školy a spolky, na řadě 
z nich se rád podílím, ale žádnou osobně ne-
organizuji.

Gabriela	Motejzíková:	Máme	 v	 Dobřanech	
koně,	 buduje	 se	 cyklostezka,	 ale	 nemáme	
všude	 opravené	 chodníky.	 Proč	 to	 tak	 je?	
V případě, že by p. starosta z otázky “uhnul” 
k tomu, že v plánu města je chodníky vybudo-
vat, tak mám podotázku, že by mne zajímal 
důvod, proč tomu tak do dnešního dne není…
Pokud má otázka navodit pocit, že kvůli cyk-
lostezce a koníkům chybí peníze, tak se dá od-

povědět čísly. K říjnu 2022 jsme do městských 
komunikací investovali 60x více, než město ze 
svého zaplatí za celou dobu projektu koníků. 
Celkové náklady města na cyklostezku budou 
5,5 % toho, co jsme dali jenom za prvních de-
set měsíců tohoto roku do chodníků a ulic.
Alespoň trochu informovaní lidé vědí, že za 
volební období 2018-2022 šlo na tyto úče-
ly násobně více peněz než kdykoliv předtím. 
Byla to velká priorita města již od roku 2014, 
ale nějakou dobu trvalo, než jsme zaplnili díru 
po letech, kdy se málo projektovalo.
A je třeba připomenout pozemky spekulanta 
SEPA Credit, které blokovaly vše na hlavních 
tazích. Doteď mi zní v uších slova, že to nikdy 
nevyřeším z doby, kdy jsem přebíral funkci. 
Od té doby už je skoro vše z „navždy“ nemož-
ných akcí hotovo.
Z otázek zásadně neuhýbám, ale důvody toho, 
že někde nejsou chodníky, jsou většinou:

a.  Nemáme tam pozemky (např. Slovany, 
Palackého u kasáren);

b.  Naše jsou jen chodníky, komunikace je 
cizího vlastníka, čekáme na něj (např. Pl-
zeňská v majetku Plzeňského kraje);

c.  Víme, že se za pár let budou rekonstru-
ovat sítě a cesta by se krátce po rekon-
strukci rozbila, takže je třeba počkat, až 
doprojektují síťaři (např. Zahradní, Stro-
mořadí, Palackého u ZŠ);

d. Někdo se odvolal (např. Tylova).
Pořadí, v jakém se na komunikace dostane, 
je hodně ovlivněno i stavem našich sítí pod 
nimi, je účelné vyřešit i vše pod zemí, ne pak 
rozkopávat.
Za tu dobu, co se nám v přírodní památce pa-
sou nejlevnější údržbáři tohoto unikátního 

prostoru, vznikly nebo se zásadně opravily 
komunikace: Osoblaho a Stromořadí (chodník 
k Penny), Hornická, Pod Slovany, Komenské-
ho, Chotěšovská, F. X. Nohy, Vančurova, Ústav-
ní, Jezdecká, Jiráskova, Luční, Lipová, ve Vod-
ním Újezdě, Průmyslová, Plzeňská, Sportovců 
(chodník podél panelárny), Školní, lovím to 
z paměti, proto to není podle abecedy.
A pak ještě úplně nové prostory: Stlukova, No-
skova, Lhotecká, Litická, Šlovická, Langlova.
Celkově město od toho roku 2018, kdy exmo-
oři přišli, tedy za roky 2019 - říjen 2022 dalo 
do cest přes 140 milionů Kč. Pro srovnání, 
součet celých let 2010-2014 činil 81 milionů, 
což je obrovský nárůst, když si uvědomíme, 
jak štědré kdysi byly dotace na místní komu-
nikace. I to, že nad rámec toho dostalo město 
v rámci vyjednaných plánovacích smluv od 
roku 2018 komunikace za dalších 80 milionů.

Alena	 Palkosková:	 Pane	 starosto,	 mohl	
byste,	prosím,	nastínit,	na	co	se	Dobřaňáci	
mohou	 těšit	 v	 novém	 kalendářním	 roce?	
Myslím	tím	nejen	investice	případně	větší	
opravy,	ale	i	společenské	a	kulturní	akce.	
(pozn:	 Bez	 ohledu	 na	 to,	 zda	 realizace	
Gigafactory	 dostane	 zelenou	 nebo	 červe-
nou.)
Pokud nebude lockdown, pak určitě na oslavy 
780 let města. V sezóně se svezeme na kole do 
Vstiše, oblíbená náplavka se dočká dozdobení 
zdi, prokoukne park u jízdárny, zařídíme ko-
nečně čistý vzduch pro děti do škol včetně do-
chlazování současně se zásadní úsporou ná-
kladů na vytápění. Z kulturních akcí jsou čím 
dál populárnější sousedské vycházky, hned 
v lednu se tak podíváme na bývalou ruinu far-
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Rozhovor se starostou města

ní stodoly po rekonstrukci a do roka se snad 
dokončí i zmrtvýchvstání domu č. p. 111. Co 
se týče Gigafactory, ta příští rok ani teoreticky 
nemůže ovlivnit nic přímo investičního, ne-
bude z ní zatím žádný příjem, může nám jen 
rozhodnout, jakou cestou se vydat při řešení 
některých zásadních potřeb. Jediný přímý do-
pad o rozhodnutí baterkárny může být zahá-
jení prací na novém programu rozvoje města, 
což je tajemství toho, proč jsou Dobřany tak 
úspěšné. Bez kvalitního koncepčního materi-
álu bychom svou pozici šampióna ztratili.

Mirka	Palkosková:	Na	začátku	března	při-
šli	i	do	našeho	města	ukrajinští	uprchlíci.	
Jaká	je	aktuální	situace	(počet,	ubytování,	
poskytovaná	pomoc...)?
Přišli už koncem února, byli jsme jedni z prv-
ních, kteří dokázali pomáhat tak, aniž by na-
ivně vytvořili výbušnou směs. Tím mám na 
mysli, že nedostatečně koordinovaná pomoc 
by mohla vést k nežádoucím konfliktům. 
Dnes ubytováváme prakticky již jen ve dvou 
objektech, které jsme si drželi volné na demo-
lici nebo rekonstrukci, v nemovitostech, které 
nám půjčili občané, a v ubytovně ve sportovní 
hale pod nádražím, i tam už ale není plno. Pro-
story na pinčesárně máme zcela volné a slouží 
již jen svému základnímu účelu. Od začátku se 
radíme s ukrajinskou komunitou, i podle nich 
už si každý mohl najít práci a normální bydle-
ní. A správně dodávají, že dlouhodobé žití na 
cizí účet ničí charakter.

Lucie	Stříhavková:	Která	dokončená	inves-
tice	města	Ti	udělala	největší	radost?
Všechny, dostavět v této době cokoliv je úleva. 
Nejkrásnější je věž a Brentnerovy sady a farní 
stodola, ale nejvíc se divím tomu, že se poved-
lo dostavět chodník ve Vodním Újezdu. Byl to 
poděděný projekt se všemi důsledky toho, že 
tehdy nebylo zvykem ještě před ostrým pro-
jektováním vše probrat s lidmi, kterých se 
stavba dotkne. Lituji toho, že jsme to raději 
znovu nenaprojektovali po našem. Naštěstí 
žádný jiný projekt z doby před rokem 2014 už 
realizovat nebudeme.

Petr	Šístek:	Mrzí	Tě	něco	na	chování	obča-
nů	Dobřan?	(Případně	co?)	
Říká se, že Gaussova křivka lidských povah 
je stejná v každé době a v každém místě, já 
jsem ale přesvědčený, že v Dobřanech jsme na 
tom přece jenom o kus lépe. Divnolidi tu jsou 
v obrovské menšině. Věřím, že nadstandard-
ní kvalita prostředí, krásné náměstí, nadprů-
měrná čistota atd. přispívá k naplnění zásady, 
že prostředí vychovává. Vážím si toho, jak za-
nedbatelné množství vandalských činů máme 
například ve srovnání se zbytkem republiky. 

I když každý takový čin stejně zamrzí a bylo 
by fajn, kdyby nebyly žádné.

Lenka	Šístková:	Víme,	že	se	ve	volném	čase	
věnujete	sportu	(běh,	kolo,	fotbal	a	další).	
Máte	spočítáno,	kolik	jste	v	roce	2022	na-
jezdil	kilometrů	na	kole?
Nemám, ale nejdelší výlet měl 500 km, zbytek 
jsem si nezaznamenával. Má oblíbená spor-
tovní čísla jsou jednou z těch věcí, na kterou 
nezbyl čas kvůli Gigafactory. Moc rád bych 
vám ten údaj poskytl, ale uznejte, že je lepší 
zanedbat své osobní statistiky než zbylé pra-
covní úkoly.

Dagmar	Terelmešová:	Prosím,	uveďte	jed-
nu	Vaši	pracovní	prioritu	v	roce	2023.
Ta základní priorita je vždy stejná, neuhnout 
při obhajobě zájmů lidí ve svěřeném území, 
tomu se podřizuje každý můj nádech i výdech. 
Na radnici si nejde hrát na resorty, každý obor 
je mou stejně důležitou prioritou.

Jaroslava	Umnerová:	Mezi	občany	Dobřan	
se	dost	často	mluví	o	nedostatku	parkova-
cích	míst.	Jak	se	k	tomuto	„problému“	staví	
město? 
Od mého nástupu narostl počet parkovacích 
míst na Pančavě o polovinu. Výrazně jsme 
podpořili i parkování v druhém sídlišti, v Hor-
nické. Díky spolupráci s občany jsme vymezili 
například místa v ulici Tyršově… Ale ukazuje 
se stará urbanistická pravda, že jen výstavba 
nových míst problém neřeší, protože aut při-
bývá. Vrátím se na Pančavu, tam je to nejhorší. 
Mám revoluční návrh, který bych rád projed-
nal s lidmi na sídlišti, už to mělo být, ale víte, 

jak covid zbrzdil náš projekt Prima Pančava, 
který stál na možnosti setkat se s lidmi napří-
mo.

Jakub	 Urbanec:	 Epidemie	 covidu,	 ukra-
jinská	krize	a	nakonec	kauza	Gigafactory	
ukázaly	charaktery.	Kdo	nebo	co	Tě	v	těch-
to	 krizích	 příjemně	 překvapil(o)?	 Co	 ses	
z	krizí	naučil?
Z lidí, které znám blíže, příjemně nepřekva-
pil nikdo. Ty ses třeba, Kubo, v krizi osvědčil 
náramně, ale to přece není žádné překvapení. 
Tvůj předchozí zápal pro správné věci hovořil 
jasně. Příjemně mě překvapilo jen to, o kolika 
jiných dobrých lidech jsem do té doby nevě-
děl.
Co	ses	z	krizí	naučil?
To, jak správné je mít pevné zásady a stát si 
za nimi. Jakou sílu a autoritu mi dává to, že 
lež není v rejstříku mých pracovních nástro-
jů. Příkladem je to, jak otevřeně informujeme 
o Gigafactory od začátku, od toho nás leckdo 
zrazoval. A přitom se ukázalo, jak je u nás 
v Dobřanech atmosféra nejklidnější, protože 
všichni rozumní lidé si váží této odvahy, fé-
rovosti a otevřenosti. A je zajímavé, že tohle 
ocení i ti, se kterými se nejčastěji přu. Rovněž 
lidem ze Škoda auto a MPO je milejší tvrdý vy-
jednavač, který drží slovo, než slizouni, kteří 
svůj názor ohýbají podle situace. Je důležité 
neříkat různým lidem názory na tutéž věc od-
lišně, naopak to říct každému stejně poprav-
dě. Nejdůležitější nová dovednost je, že už si 
fakt neberu osobně žádné výšplechty poma-
tených nebo zlých lidí.

Děkujeme za rozhovor. 
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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
Břicháč	Tom.	Jak	jsem	zhubl	27	kg	a	jak	
můžete	i	vy!
Jednoduché recepty do 30 minut, které mě 
zbavily 33 cm v pase.
I pomocí běžných potravin můžete uvařit vel-
mi rychle jednoduchá, a přitom zdravá jídla, 
která budou chutnat.

LUKÁŠOVÁ	Markéta:	Losos	v	kaluži
Cynická Bára je typ holky, která se ráno bojí 
podívat do zrcadla, do lednice a na zůstatek 
na účtu. Po smrti babičky se její život otočí 
vzhůru nohama. Zjistí, že smrtí nic nekončí, 
ale naopak jí všechno začíná. Příběh podaný 
s humorem a nadhledem.

DEVÁTÁ	Ivanka:	Gerbešín	a	hezouni
Šaty dělají ženu. Ivanka Devátá to dobře ví 
a zve vás do časů mistrovské krejčoviny, kdy 
se šilo na míru u Podolské nebo v salonu Styl, 
ale i do dob, kdy se šaty dědily a přešívaly. 
Pojďte se společně s ní probírat vzpomínkami 
na divadelní i civilní kostýmy, sukně, halenky, 
boty a klobouky.

KARIKA	Jozef:	Na	smrt
Unikátní žánrový mix historické ságy, thrille-
ru a hororu. Slovenský porevoluční román, 
čtenáři i kritikou vřele přijatý. Propojuje svět 
americké mafie s hrůzami nacismu. Čtivě při-
bližuje jak válku mafiánských rodin v Ameri-
ce, tak vzestup nacismu v Německu. Příběh 

odehrávající se v letech 1928-1946 v Česko-
slovensku, Německu, Spojených státech, Pol-
sku, na Ukrajině a v Pobaltí je děsivou vzpo-
mínkou toho, jak málo stačí k tomu, abychom 
se stali krutými a bezcitnými monstry.

KNIHY	PRO	DĚTI
STARÁ	Ester:	Až	se	ucho	utrhne
50 ilustrovaných přísloví.
Průvodce po známých i neznámých příslo-
vích, každé doprovázené krátkým komiksem. 
Knížka, kterou si oblíbí nejen děti. Jednotlivá 
přísloví jsou představena i anglicky, německy, 
španělsky, francouzsky a rusky. Není to učeb-
nice, a přece se při jejím čtení poučíte, ale 
hlavně pobavíte.

PETŘINOVÁ	Iva:	Hravý	průvodce	Prahou
Vycházky, na které se budou děti těšit. 19 vý-
letů, které vás zavedou na Petřín, Vyšehrad, 
do židovského a Starého Města nebo třeba na 
Kampu. Nechybí pověsti a informace o histo-
rii či památkách, hravé úkoly a kvízové otázky. 

Kniha pro děti, rodiče, učitele nebo vychova-
tele. Tento chytrý pomocník promění běžnou 
procházku v objevitelskou výpravu.

SEKANINOVÁ	Štěpánka:	
Jak	lidé	sportovali	a	sportují
Zjistěte, jak lidé sportovali a sportují, kdo byl 
tím prvním, kdo vymyslel fotbal, hokej, bas-
ket. Tedy jestli někdo takový vůbec byl a jestli 
těch prvních nebylo nakonec víc.

MATĚJKA	Vít	Martin:	Klub	klikařů
Boj o Krkavec.
Na první pohled obyčejný kopec se starou 
rozhlednou a televizní věží kousek za Plzní. 
Teď tam nikdo nesmí. Přesto odsud často 
odjíždí bílý mercedes s muži. Podezřelé dění 
kolem kopce svede dohromady partu spolu-
žáků. Bikera Lukáše, do historie zažraného 
Jirku a sympatickou Šárku. Dokážou společně 
zastavit hrozbu, která se na město řítí?
Dobrodružný příběh nejen pro fanoušky fo-
glarovek.

Městská knihovna Dobřany  
 

Oznámení o uzavření z důvodu revize knihovního fondu. 
  

16. 1. 2023 – 20. 1. 2023 
 Dětské oddělení  

a 
 23. 1. 2023. – 27. 1. 2023 

Dospělé oddělení 
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Ohlédnutí za adventními akcemi

Živý betlém, 24. prosince, dvorek ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Mikulášský jarmark (I. adventní neděle) Adventní koncert – Hlasoplet, kostel sv. Mikuláše (II. adventní neděle)

Adventní koncert – Janek Eret Trio, kostel sv. Mikuláše (III. adventní neděle) Zpívání koled s ČRo Plzeň (středa 14. prosince)

Adventní koncert – Karolína Tothová, Tomáš Impellizzeri a Filip Brada, 
kostel sv. Mikuláše (IV. adventní neděle)

Půlnoční mše v kostele sv. Mikuláše

Příjezd Betlémského světla (sobota 17. prosince)
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Mikulášský jarmark 
pro radost a dobrou 
věc

První adventní neděle patří v Dobřanech 
již mnoho let Mikulášskému jarmarku spoje-
nému s rozsvícením vánočnímu stromu. Po 
dvouleté nucené pauze jsme se tak opět moh-
li setkat na náměstí na trhu plném typicky 
zimního, adventního či vánočního zboží nebo 
u pódia při některé části doprovodného pro-
gramu, o který se postarali žáci místních ško-
lek, základní či umělecké školy a také spolek 
Přátelé Koinonie. Ještě jednou všem za účin-
kování velmi děkuji.

Koupí zboží na stáncích školek, základní 
školy, základní umělecké školy a pionýrů jsme 
opět pomohli Nadačnímu fondu Klíček a tím 
dětskému hospicu v Malejovicích. Celková 
částka byla rekordní, z čehož je patrné, že lidé 
v Dobřanech mají dobrá srdce, a to 77	348	Kč	
(ZŠ Dobřany 50 600 Kč, MŠ Loudů 10 000 Kč, 
MŠ Stromořadí 9 500 Kč, ZUŠ J. S. Bacha Dob-
řany 6 248 Kč a Pionýr Dobřany 1 000 Kč). 
Poděkování si tak zaslouží všichni, co vyrábě-
li a prodávali, i všichni, co nakoupili a tím na 
dálku podpořili dětské pacienty z malejovic-
kého hospicu.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS  Dobřany

V Dobřanech jsme v polovině prosince již podruhé zpívali koledy s Českým rozhlasem Plzeň. 
O program před společným zpěvem koled Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán se posta-
ral 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, 
a výtěžek podpořil projekt Adopce na dálku. Do 25. ročníku akce se zapojilo 17 měst Plzeňského 
kraje a v jeden okamžik zpívalo 6 233 malých a velkých zpěváků, z čehož na zasněženém dobřan-
ském náměstí jich bylo 140. Děkuji všem, kteří se akci podíleli. 

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany 

10. ročník Živého Betlému
Letošní ročník byl pro náš 

soubor výjimečný, odehráli jsme 
totiž jubilejní 10. dobřanské vy-
stoupení. Před jedenácti lety se 
zrodil spontánní nápad připra-
vit vánoční scénku, ale zpočát-
ku jsme si nedovedli představit, 
jestli se podaří sehnat dost her-
ců – nadšenců, zda přijdou nějací 
diváci. Postupně se nám povedlo 
vymyslet scénu, připravit kulisy, 
soubor se nám úspěšně rozrostl. 
Jsme rádi, že je o představení zá-
jem. Po hubených covidových letech (jeden ročník nemohl proběhnout, loňský byl výrazně ome-
zený) bylo letos vše tak, jak jsme byli zvyklí – na dvorku ZUŠ voněl vánoční punč a kuba, v hledišti 
hlava na hlavě, příjemné počasí také bylo objednáno, Betlémské světlo nachystáno – zkrátka vše, 
abychom si společně mohli užít krásnou atmosféru Vánoc. Pro letošní jubilejní ročník jsme při-
pravili kalendář, který mapuje všechna naše minulá vystoupení, a také jsme si nechali vyrobit 
hrnečky s naším logem.

Uspořádání celého dopoledne je práce náročná, do organizace je zapojena celá řada ochotných 
dobrovolníků. Chtěl bych poděkovat ZUŠ J. S. Bacha za zázemí a za pokrytí nákladů na výrobu 
hrnečků, MKS Dobřany za příspěvek na vydání kalendáře, školní jídelně za přípravu punče a za-
půjčení nádob na kubu, dobřanským skautům za Betlémské světlo. Hlavní dík ale patří našemu 
skvělému souboru (herci, muzikanti, kostymérka, technici …). Jsme skvělá parta lidiček, pravi-
delně se scházíme, jezdíme na výlety a užíváme si společné chvíle, jejichž nezbytnou součástí je 
vždy i dostatek legrace.

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na 11. ročník.
Za soubor ŽB Lukáš Palkoska

Sousedský bleší trh 
nově pod střechou

Sousedský bleší trh je již několik let nedíl-
nou součástí společensko-kulturního dění na 
náměstí v Dobřanech. Letos však se začátkem 
roku, v sobotu 21. ledna, otevře v 8 hodin 
svoje brány školní jídelna, ve které se poprvé 
uskuteční bleší trh pod střechou. 

Zájemcům o prodej budou k dispozici pro-
dejní místa – každý bude moci využít jídelní 
stůl jako prodejní pult, bude i prostor na šten-
dr apod. a samozřejmostí je i zázemí přímo 
v jídelně. Prodejní místa jsou zpoplatněna 
100 Kč a je nutná jejich rezervace. 

Další informace k chystanému blešímu trhu 
včetně přihlášek či podmínek prodeje získáte 
v informačním centru. 

Velké poděkování patří vedoucí školní jí-
delny, paní Renatě Černé, a také řediteli zdejší 
základní školy, panu Jaroslavu Šedivému. 

Těšíme se na všechny prodejce i nakupující!
Zuzana Peksová, MKS Dobřany
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Školství, spolky a neziskové organizace

Zazvonil zvonec a roku 2022 je konec

Blížící se konec roku byl poznat i v činnosti Pionýrské skupiny Dobřany. Prodávali jsme výrobky na Mikulášském jarmarku a část vybraných peněz 
jsme věnovali fondu Klíček. Na schůzkách jsme zdobili perníčky, vyráběli panáčky ze šišek, zdobili přáníčka, přišli i Mikuláš s čertem a andělem 
a rozdávali dárky. Pekli jsme cukroví, vyráběli řetěz, kterým jsme ozdobili chodbu, a na poslední schůzce jsme nejen dostávali dárečky, ale měli 
jsme i soutěž O vánočního kapra v hodu šipkami na terč. Na prvních místech se skončily Zuzka, Hanička a Michala, které převzaly „kapry“. A aby ani 
sýkorky, které létají kolem klubovny, nepřišly zkrátka, tak jsme jim připravili něco k snědku. Fotky lze najít nejen u článku, ale i na Rajčeti.

Naše poděkování patří městu za přidělený grant na provoz klubovny, protože střecha nad hlavou je střecha nad hlavou, dále si poděkování zaslou-
ží všichni, kdo nám na akcích pomáhají – MC Budulínek, MKS Dobřany či zahrádkáři, ale i rodiče našich dětí, instruktoři a vedoucí.

Přejeme všem nejen hezký konec roku 2022, ale hlavně šťastný rok 2023, plný zdraví, dobré nálady a spokojenosti.
Libuše Nejedlá, Pionýrská skupina Dobřany

Vstupné: Děti  50,- dospělí 80,- Kč.

 Akce se koná za podpory Městského kulturního střediska Dobřany

Pionýr, z.s.
Pionýrská skupina Dobřany

srdečně zve
  

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ

KARNEVAL
v neděli 29.ledna 2023

od 14:00 Hod.
v Kulturním domě PN
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1. stupeň ZŠ 
významně podpořil 
Mikulášský jarmark

První adventní neděli se na našem náměstí 
uskutečnil konečně jarmark bez všech ome-
zení. Hned tři stánky zde měl také první stu-
peň naší dobřanské základní školy. Prodáva-
ly se výrobky žáků z prvního stupně, které 
s nimi tvořili nejen jejich učitelé a učitelky, 
ale také někteří rodiče. Doslova „na dračku“ 
šly krásné adventní věnce a všechny další 
roztomilé vánoční předměty vyrobené pře-
devším dětmi. Celý výtěžek z této akce či-
nil 50 600 Kč a opět se dostal do správných 
rukou, a to nadaci Klíček pro dětský hospic 
v Malejovicích. Těšíme se na příští rok a dou-
fáme, že vyrábět a tvořit pro dobrou věc bude 
stále více žáků a pedagogů, ale také rodičů 
a všech přátel naší školy. 

Mgr. Eva Bukovjanová

Rozsvícení vánočního stromu ve Šlovicích

Druhou adventní neděli 4. prosince se ve Šlovicích konalo setkání občanů u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Děti dostaly do rukou prskavky 
a po společném odpočítání byl stromek rozsvícen. Poté se všichni v lampionovém průvodu odebrali do Centra Šlovice, kde byl připraven program. 
Děti si napsaly nebo nakreslily svoje přání Ježíškovi, které pak pověsily na vyzdobený stromeček v sále. Hezkým zážitkem bylo vystoupení dobřan-
ského dětského folklorního souboru Vozembach, který krásně zahranými a zazpívanými písněmi a koledami navodil tu pravou adventní náladu. 

Jana Hájková  

V posledním týdnu před Vánoci navštívily děti ze tříd 3. B a 2. D ZŠ Dobřany dům s pečovatel-
skou službou Harmonie. Babičkám, dědečkům i personálu každá třída předvedla své vystoupení. 
Třeťáci si nacvičili pohádku O dvanácti měsíčkách a druháci vystoupili s pohádkou O pejskovi 
a kočičce, jak dělali dort. Děti si s klienty ozdobily perníčky, rozdaly jim přáníčka a drobné dárky. 
Nakonec si společně zazpívali vánoční koledu a popřáli si hezké Vánoce. Děkujeme za příležitost 
zahrát si nacvičená představení a za občerstvení, které pro nás v domově připravili.

Mgr. Gabriela Klinkovská
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Chvála různosti 
na 1. stupni ZŠ

V pátek 2. prosince proběhla na naší škole 
akce „Chvála různosti“. Žáci třetího až pátého 
ročníku si mohli místo běžných vyučovacích 
hodin vybrat dvě aktivity podle vlastního zá-
jmu. Tyto aktivity probíhaly nejen ve školních 
budovách, ale také například v sokolovně, tě-
locvičně juda nebo na faře. Workshopy vedli 
nejen učitelé z 1. a 2. stupně naší školy, ale 
také externisté, odborníci a příznivci naší ško-
ly. Všem lektorům patří veliký dík za perfektní 
přípravu a spolupráci a za skvělé vedení dětí, 
které se tak mohly učit šít, vyrábět marcipán, 
mýdlo, pracovat s linorytem, zkusily si netra-
diční sportovní aktivity, hrát stolní tenis a cvi-
čit se v sebeobraně, pracovat s mikroskopem, 
ale i číst trochu jiným způsobem ve čtenář-
ských dílnách. Účastníky také bavilo zacvičit 
si jógu, přemýšlet u deskových her nebo při 
programování robotů. „Chvála různosti“ pro-
běhla s nadšením a těšíme se na další ročník. 

Mgr. Eva Bukovjanová  

Chvála různosti na 2. stupni ZŠ
Po tříleté pauze...

Konečně, je to tady! Po třech letech, kdy jsme 
byli doma vinou covidu, nebo jsme předvánoční 
čas ve škole trávili často nezáživnými besídka-
mi, sledováním ohraných filmů a hraním skupi-
nových her, se znovu uspořádala akce nesoucí 
název Chvála různosti. 21. prosince 2022 měli 
všichni (zdraví) žáci příležitost vyzkoušet si 
aktivity, ke kterým by se běžně nedostali, nebo 
třeba vidět některé školní předměty, které moc 
nemusí, v jiném světle. 

Zápis na jednotlivé dílny proběhl ve čtvrtek 15. 12. 2022 ráno v 7:00 hodin. Žáci si vybrali 
dílny, které je zaujaly a na které se mohli těšit. Další týden ve středu proběhlo v 7:30 přivítání 
všech žáků, učitelů a lektorů a následoval rozchod do tříd, hal a dalších sportovišť. Kdo neodjel 
daleko, mohl se o přestávce od 9:30 do 10:00 zúčastnit společného zpívání koled v přízemí školy.

Reakce žáků byly velmi pozitivní, dílny je bavily a těší se na realizaci příští školní rok. Velké 
poděkování patří panu učiteli Josefu Radovi, který celou akci organizoval, a smeknutí před všemi 
žáky, kteří v tomto roce Chválu různosti vedli. A že jich nebylo málo! 

Šárka Bardounová, 8. A, Mgr. Michaela Hlaváčová

Laboratorní plášť, štít a jedem!
Jedním z mnoha stanovišť na Chvále byla Vánoč-
ní alchymie. Na tomto stanovišti si pod vedením 
paní učitelky Boudové, Tomáše Štětky, Jana Šat-
ry a Adama Bardouna mohli účastníci vyzkoušet 
spoustu pokusů, ke kterým se při běžných hodi-
nách chemie nedostanou. Jedním z pokusů byla 
třeba hořící pěna. Tento pokus spočívá v tom, 
že do lavoru s vodou nakapeme několik kapek 
jaru a zavedeme do něj plyn (převážně methan). 
Následně si vyhrneme rukáv, namočíme ruku do 
studené vody (ochladíme ji tak) a nabereme na 
ni pěnu. Poté si otřeme pěnu ze spodní strany 
ruky a prstů, aby nedošlo k popálení. Nakonec 
bubliny zapálíme hořící špejlí a sledujeme kouz-
la alchymie. Pěna na naší ruce vzplane, ale oheň 

nás nepopálí. UPOZORNĚNÍ: tento článek slouží jen k představení toho, co se dělo na stanovišti 
alchymie. Prosím nezkoušejte to doma! 

Šárka Bardounová, 8. A, vysvětlení pokusu Adam Bardoun 

Kdo se nebojí vody...
Žákyně Barbora Kopejtková a Simona Šmídová si 
pro nás v rámci Chvály různosti připravily plavecký 
program v areálu bazénu Slovany. Program začal 
skákáním šipek a poté plaveckou štafetou. Dále 
jsme si mohli vyzkoušet různé plavecké styly. Poté 
jsme měli hodinu volné zábavy, kterou jsme mohli 
strávit třeba ve vířivkách. Celý připravený program 
se všem moc líbil a užili jsme si ho. Cesta vlakem do 
bazénu a zpět byla pohodová a měli jsme čas sdílet 
si své zážitky i předchozí obavy. 

Tereza Vesecká a Kateřina Petrová, 8. B

(pozn. Reportáž redaktorů školního časopisu Podlavičník je v celém rozsahu otištěna v prosincovém 
vydání, které bude v druhé polovině ledna zveřejněno na webu školy.)
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Koncerty a akce 
ZUŠ J. S. Bacha 
 17. 1. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ 

	 Třídní	přehrávka	p.	uč.	P.	Vacka

 20. 1. | 17:00 | koncertní sál ZUŠ 

	 Třídní	přehrávka	pí	uč.	J.	Faltýnové	

 24. 1. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ

	 Třídní	přehrávka	p.	uč.	J.	Rady

 26. 1. | 16:30 | koncertní sál ZUŠ 

	 Třídní	přehrávka	pí	uč.	M.	Vozárové

 30. 1. | 16:00 | koncertní sál ZUŠ

	 Třídní	přehrávka	pí	uč.	E.	Šustové		

 30. 1. | 17:30 | koncertní sál ZUŠ

	 Třídní	přehrávka	pí	uč.	K.	Vlahačové		

	 Kartákové		                            

 31. 1. | 17:00 | koncertní sál ZUŠ

	 Žákovský	koncert

 1. 2. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ 

	 Třídní	přehrávka	pí	uč.	E.	Jedlička	

	 Gogové

Projekt Nová hudba na druhou

V rámci česko-německého projektu Nová hudba na druhou se uskutečnil v pátek 2. 12. 2022 
koncert v dobřanské zušce. Letošní již desátý ročník představil novinky skladatelů z Čech a Ně-
mecka. Díky této spolupráci tak noví mladí skladatelé mají možnost uvést „do života“ svoji hudbu.

Hlavním organizátorem projektu je také profesor hry na akordeon p. Ladislav Horák, který 
vystoupil se svým kvartetem Czech	Accordion	Ensemble (ve složení Martin Šulc, Martin Kot, 
Filip Kratochvíl, Ladislav Horák) a hráčem	na	citeru, profesorem mnichovské vysoké hudební 
školy p.	Georgem	Glaslem.

Na programu byly hudební novinky skladatelů J. Bezděka, M. E. Bauera, M. Cimbála aj…, na cite-
ru zazněly také klasické skladby, velmi zdařilé transkripce klavírních sonát skladatele J. A. Bendy, 
od jehož narození uplynulo letos 300 let.

Citera má významnou hudební tradici v Německu a Rakousku, zde se vyučuje na všech stup-
ních hudebních škol. Georg Glasl ji představil dokonale, předvedl i různé zvukové možnosti ná-
stroje (např. hra smyčcem). Akordeonový kvartet je soubor složený z profesora a jeho žáků, což 
se odráží ve výborné hudební komunikaci.

Koncert probíhal netradičně, v jakémsi pásmu, kdy jedna skladba následovala bez přerušení dru-
hou, umělci tak strávili více než hodinu nepřetržitě na pódiu, což nemělo žádný vliv na skvělý vý-
kon, který předvedli. Uznání těm, kteří se vydávají i jinou, netradiční cestou a prosazují nové věci…

J. Faltýnová, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Vánoční muzicírování s Vozembachem
Zhruba od začátku října mohli pozorní kolemjdoucí z oken naší 

ZUŠ zaslechnout i nějakou tu koledu. Možná si někdo řekl, že už jsme 
horší než leckterý obchoďák, když je venku na triko a my už "vyba-
lujeme ozdobičky", ale příprava na vánoční šňůru se prostě nesmí 
podcenit.

S klesající venkovní teplotou začalo vánoční muzicírování pře-
važovat nad běžnými lidovkami a na začátku prosince bylo hotovo. 
Letošní vánoční pásmo dětské lidové muziky dostalo název "Hej, Vá-
noce!" a děti ho prvně zahrály v krásné atmosféře kapličky ve Vstiši, 
kde nakonec nikomu zima nebyla nejen díky množství návštěvníků, 
ale i díky vřelému přijetí a hrnku s čajem, o což se postarala rodina 
Opltova a paní Michaela Samcová. Děkujeme. 

Ve stejný den děti vystoupily i v kulturním domě Šlovice, také tady 
o ně bylo dobře postaráno, a to díky šlovickým hasičům. Závěrečné 
vystoupení si děti nadělily skoro pod stromeček, v poslední den ško-
ly a pěkně doma, v teploučku, v sále naší ZUŠ.

Myslím, že si můžeme třikrát říct - povedlo se. Kdo jste tam byli, snad byste to potvrdili. Alespoň z vašich tváří se nám zdálo, že jsme vás potěšili 
a pěkně naladili. Děkujeme a slibujeme, že nejpozději v říjnu 2023 vám zase z oken naší zušky připomeneme, že Vánoce jsou za rohem.

                                Za všechny vozembachy Klára Vlahačová Kartáková a Magda Vozárová, foto Libor Oplt
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Vánoční koncert dětí ze Vstiše, navštěvujících naši zušku, se uskutečnil 
v místní kapli 11. 12. 2022.

Momentky z koncertu "Vánoční rozjímání" v kostele v Řenčích na třetí ad-
ventní neděli, na kterém zahráli žáci dobřanské ZUŠ ze třídy pí uč. Barbory 
Reinové Živné a pí uč. Evy Šustrové.

Z vánočního vystoupení tanečního a literárně dramatického oboru ZUŠ 
J. S. Bacha Dobřany s názvem "Šel jsem na koledu", které proběhlo ve čtvr-
tek 15. prosince od 18 hodin v Káčku.

Vánoční koncert dětského orchestru Macarát proběhl ve středu 14. 12. 
2022 v Káčku.

Koncert s mikulášskou nadílkou se konal v sobotu 10. 12. 2022 v kostele 
sv. Prokopa ve Štěnovicích, vystoupilo přes 30 dětí ze Štěnovic a okolních 
obcí, které navštěvují naši zuš.

Vánoční koncerty ZUŠ J. S. Bacha Dobřany mají dlouholetou tradici. Jeden 
pořádáme   v koncertním sále školy a druhý v kostele sv. Mikuláše. Jsou vy-
vrcholením předvánočních vystoupení žáků naší základní umělecké školy 
a také krásným hudebním dárkem.
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Byl to pestrý rok. Nezačal pro nás ovšem 
zrovna šťastně. V doznívající koronavirové 
pandemii jsme byli nuceni v únoru doslova den 
předem zrušit tak dlouho připravovaný spo-
lečný koncert s Alikvotním sborem Spektrum 
a jeho náhrada je zatím v nedohlednu. S jarním 
sluncem se už ale vše obrátilo k lepšímu. 

Na dubnovém soustředění v Úborsku u Jano-
vic jsme natrénovali nový repertoár, např. sbo-
rovou úpravu Jožina z bažin, ústřední melodii 
ze seriálu o panu Beanovi, švédskou svatební 
píseň a spoustu dalšího. V červnu jsme velkou 
část nových skladeb představili na Otevřené	
zkoušce v koncertním sále ZUŠ. Ukázali jsme 
divákům, jak to vlastně ve sboru chodí, čím 
začínáme zkoušku, co je to „prasárna“, „kláda“ 
a proč si sboristé často stěžují, že se nesmějí 
v mnoha skladbách ani nadechnout. To samo-
zřejmě není pravda! Smějí se jednou nadech-
nout na začátku skladby a pak jednou na konci. 

Na podzim nás čekalo vyvrcholení naší 
práce posledních let - Slavnostní	 koncert	
k	21.	výročí	sboru. Na říjnovém soustředění 
jsme tudíž dopilovali další části repertoáru, 
ujasnili si program a dořešili organizační zá-
ležitosti. A pak už jsme se jen modlili, aby opět 
nezasáhla černá ruka pandemie. 

P.U.D.U. v uplynulém roce

12. 11. 2022 v 18.00 nastal konečně v sále 
Káčka den D a hodina H a na připraveném 
plátně se spustila smyčka mnoha fotek ze sbo-
rové kroniky. Za přítomnosti našich bývalých 
sbormistrů a členů, mnoha našich přátel a ro-
dinných příslušníků jsme pak během večera 
předvedli to nejlepší z našeho starého i nové-
ho repertoáru. Od středověkých chorálů a re-
nesančních madrigalů přes klasické duchovní 
písně, ukázku z díla J. S. Bacha či lidové písně 
a gospely až po úpravy moderních popových 
skladeb s klavírem a bicími (Mamma mia, The 
Sound of Silence) anebo známé melodie (Jožin 
z bažin s opravdickou valchou), které roztles-
kaly celý sál. V závěru zazněla za doprovodu 
našich milých hostů, smyčcového kvartetu Più 
Vivo, jedna z nejznámějších operních melodií, 
sbor z Prodané nevěsty Proč bychom se netě-
šili. Během programu jsme si ale nachystali 
i mnohá hudební překvapení. Například když 
bývalí sbormistři a sbormistryně po letech 
opět dirigovali své typické písně či když na 
pódiu proběhla druhá svatba manželů Vozá-
rových, ovšem jaksi bez předchozího varování 
pro ženicha. A i přídavek byl vlastně takovým 
překvapením. K pěvecké spoluúčasti a ná-
stupu na pódium byli totiž vyzváni všichni 

přítomní bývalí sboristé a bez jakékoliv pří-
pravy jsme společně vystřihli lidovou píseň 
Šly panenky. A jelikož se právě pro tuto příle-
žitost na plátně za námi objevil snímek Bílého 
domu ve Washingtonu D.C., dokázali jsme tak 
konečně alespoň částečně splnit vizi zaklada-
tele sboru, Petra Šefla, o koncertu sboru před 
Bílým domem. 

Tolikrát odložený výroční koncert je tedy 
úspěšně za námi. Velmi děkujeme Městu 
Dobřany, Základní umělecké škole J. S. Bacha 
a MKS Dobřany za jejich trvalou podporu, bez 
níž bychom nemohli fungovat. Za zvukařské 
služby jsme vděčni Petru Walczyskovi. Paní 
Renátě Černé a pracovnicím školní jídelny 
ZŠ Dobřany pak děkujeme za vynikající ca-
tering a restauraci Scéna za zajištění prostor 
a občerstvení po koncertě.  

V prosinci jsme ještě stihli dva krásné ad-
ventní koncerty. První proběhl v Soběkurech 
na návsi před kapličkou a druhý s vtipným 
názvem P.Ů.j.D.U. do Betléma pak v krásném 
farním sále Betlém v Liticích. 

Program na rok 2023 se už také rýsuje. Ne-
chte se ale překvapit! 

Hodně dobré hudby v novém roce přeje
P.U.D.U. 

Stále je se co učit …
(zuš) Jako v mnoha jiných oborech i učitelé hudby hledají stále 

nové cesty a přístupy při výuce svých žáků. Zajímavý vzdělávací se-
minář pro učitele klavíru (a nejen pro ně) se konal v dobřanské ZUŠ 
dne 8. 12. 2022.

Byl jakýmsi volným pokračováním semináře z května 2022 - „Ra-
cionální principy klavírní techniky“, díla francouzského pedagoga 
a klavíristy Alfreda Cortota. Lektorkou semináře byla Mgr. Ema Jed-
lička Gogova, vyučující klavírní hry na naší zušce a také brněnské 
Konzervatoři. Kromě povídání o základních vlastnostech hracího 
aparátu (bez rozdílu nástroje) seminář nabídl náhled do různých 
druhů klavírní techniky. Velmi zajímavé byly praktické ukázky, kdy si 
každý mohl vyzkoušet, co znamená uvolněné sezení u klavíru, volná 

ruka a postavení prstů. Právě u dětí začínajících ve hře na hudební nástroj (tedy v zuš) je uvolněnost při hraní pro pedagoga priorita.
Velmi inspirativní seminář, který vzbudil zájem a bude mít jistě v budoucnu pokračování.
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Děkujeme všem, kteří přišli k nám na faru 
ve čtvrtek 1. 12. 2022, aby se zúčastnili ote-
vřené Dílny sv. Josefa.

To odpoledne jsme skutečně nezaháleli! 
Děti si s rodiči mohly vyrobit hvězdičku, vá-
noční svícen nebo dřevěnou panenku.

Bylo to nádherné a užitečné adventní zasta-
vení, ve kterém jsme se naučili, že čas očeká-
vání může být i časem plodného tvoření, které 
nás navrací k pospolitosti, k radosti z toho, že 
můžeme sdílet čas, dary i přátelství.

Velmi si toho vážíme a za Dílnu svatého Jo-
sefa Vám přejeme požehnané Vánoce a taktéž 
ať máte požehnaný celý nový rok! 

Lenka Šparglová

Seriál s hasiči
V	nové	rubrice	„Seriál	s	hasiči“	vám	každý	měsíc	zodpovím	nejčastější	otázky	týkající	se	
hasičů,	chování	při	mimořádných	událostech,	bezpečnosti	a	mnoho	dalšího.	Jménem	dob-
řanských	hasičů	a	s	pověřením	i	souhlasem	velitele	jednotky	Ing.	Milana	Dvořáka	staršího	
se	vám	každý	měsíc	pokusím	přiblížit	práci	hasičů,	a	nejen	to.

Díl první: 
Hasicí přístroje v domácnostech, detektory kouře 

 
Ač jsou hasicí přístroje velmi dobrým sluhou v případě začínajícího požáru v domácnostech, 

veřejných místech, školách a dalších různých prostorech, málokdo tohoto pomocníka doma má 
a současně ho málokdo umí správně použít. Rozlišujeme několik základních druhů lišících se 
v tom, na který druh požáru je lze použít. Nejčastěji používaným hasicím přístrojem je hasicí 
přístroj práškový, který díky jeho hasebním schopnostem lze použít na nejvíce druhů požárů, 
tudíž je považován za „univerzální“.

Pokud tedy lze doporučit hasicí přístroj vhodný do vaší 
domácnosti, garáže či například vozidla, je to právě hasicí 
přístroj práškový (ideálně typu ABC), který je možné pou-
žít například pro uhašení začínajícího požáru pevných látek 
(dřevo, papír), hořlavých kapalin či hořlavých plynů. Alter-
nativou jsou dále tzv. hasicí spreje, které jsou výhodné pro 
jejich menší velikost a skladnost třeba v bytě či vozidle, na 
druhou stranu obsahují méně hasební látky.

Nicméně typ přístroje nebo jeho velikost v závislosti na 
objemu hasiva uvnitř vám doporučí sám prodejce ve specia-
lizovaném obchodu. Nejbližší osvědčené prodejny se nachází 
v Plzni, a to v Karlově nebo Hřbitovní ulici. Co se týče ceny, 
běžně lze hasicí přístroj sehnat do 1 000 Kč.

A teď pozor! Jak již bylo řečeno, hasicí přístroje či spreje 
jsou schopné uhasit začínající požár. Tím je myšlen požár ve 
své první fázi, který je včas zpozorován a je ve vašich silách 
ho uhasit. Pokud je již požár rozvinutý, je třeba primárně při-
volat hasiče, jít do bezpečí a provést další návazné činnosti, 
ale o tom jindy. 

A jak přístroj správně umístit a použít? Umístit ideálně 
tak, abyste ho byli schopni rychle použít, nejlépe v kuchyni 
či spíži. A co se týče správné manipulace, primárně je třeba 
přístroj protřepat, odjistit pojistku, zamířit a dopravit hasivo 
přímo na hořící materiál. 

Ještě jednou pozor! Konkrétně práškový hasicí přístroj má 
schopnost „srazit plameny“, ale hořící látku neochladí, tudíž je lepší hasit přerušovaně, a ne vy-
plýtvat hasební látku najednou! Velmi specifickým požárem v domácnosti je požár oleje na pánvi, 
ale o tom též někdy jindy.

Na závěr ještě pár slov o dalším výborném a cenově dostupném pomocníkovi do domácnosti, 
kterým je detektor kouře. Právě on dokáže obzvláště v nočních hodinách včasně detekovat začína-
jící požár a umožní osobě rychle požár uhasit nebo se bezpečně evakuovat z ohroženého prostoru. 

Ing. Milan Dvořák mladší, velitel družstva

Poděkování
Poděkování patří všem příslušníkům HZS Dobřany, kteří se podíleli na zásahu při likvidaci po-
žáru v Husově ulici. Nesmírně si vážíme jejich práce, při které nasazují vlastní životy, a patří jim 
náš obdiv a dík za záchranu životů a majetku našich blízkých a všech postižených. Z celého srdce 
děkujeme, přejeme co nejméně takových událostí a oceňujeme jejich nasazení a hrdinství při ne-
bezpečné práci. Zároveň děkujeme všem sousedům za rychlou a účinnou pomoc a za pochopení 
obtíží při nápravě vzniklých škod. Tisíceré díky. 

Rodina Brunclíkova. 
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Jak se daří Klubu seniorů při MěÚ Dobřany
V letošním roce jsme se opět začali setkávat každý čtvrtek ve 13 hod. Členové klubu se sejdou 

nad kávičkou a popovídají si v prostorách pečovatelského domu v ulici Loudů o tom, co je nové-
ho. Aby nebylo jen u popovídání, přichází občas na pozvání předsedkyně pí Štěpařové zajímavé 
osobnosti, které nás svojí návštěvou potěší. V lednu jsme si poslechli pana Karla Štenbaura, který 
pohovořil o používání bylinek a jejich vlivu na naše zdraví. Moc se nám povídání líbilo.

V únoru jsme si zazpívali s heligonkou pana Boučka a v březnu jsme oslavili MDŽ v "Káčku" 
s bohatým občerstvením za účasti p. starosty M. Sobotky a za hudebního doprovodu. Všem se 
moc líbilo a bylo veselo s hádankami p. starosty. Aby byla nějaké změna, zajeli jsme si do Holýšo-
va na taneční odpoledne do místního KD. Hudba hrála zvesela a taneční vystoupení se nám líbila.

V květnu jsme obsadili autobus a jelo se do Nelahozevsi na zámek a na oběd a pak do Prahy 
na Vyšehrad, kde jsme prošli Slavín a našli náhrobky známých osobností. Cesta zpět byla plná 
nejrůznějších dojmů a zážitků. Tak zase někdy....

Před prázdninami jsme poseděli s heligonkou a zazpívali si s p. Boučkem. Prázdniny utekly 
jako voda a občasné setkávání s pečením buřtů s Álou Pošarovou nám zkrátilo čas čekání, až se 
zase všichni sejdeme.

A sešli jsme se na tradičním zářijovém štrúdlování. Tradičně se zúčastnila zakladatelka této 
tradice, paní Dagmar Terelmešová, a řada šikovných "cukrářek" přinesla své výborné štrúdly. 
A koho vybrala nezávislá komise? O vítězství se podělily pí Paroubková a Štěpařová. Ale snědlo 
se všechno…

24. září přišla do klubu velice milá návštěva. Naši přátelé ze Slovinska Elizabet a Drago Križa-
nič nás potěšili svým malým koncertem, který se nám velice líbil, protože jejich zpěv byl překrás-
ný. Děkujeme.

27. září nám zahrál F. Bouček a my jsme si s chutí zazpívali.
V listopadu jsme si pozvali p. Bernáška, jeho příhody a zážitky nás obveselily, a tak byla dobrá 

nálada. Moc děkujeme.

No a co na konec roku? Zakončili jsme pozváním Dobřanských bábinek, představitelů města 
v čele s p. starostou Sobotkou. A co se dělo? Dobrý oběd připravily kuchařinky Štěpařová, Poša-
rová, Paroubková a Kintrová - řízek a bramborový salát byl jako od maminky. Pak se do toho daly 
Bábinky -několik pohádkových písniček dalo divákům hádat, kteráže pohádka k písničce patří, 
a pak došlo i na koledy za doprovodu p. Jana Vozára a jeho kláves. Paní Magda Vozárová vše s bá-
binkami nacvičila a pak už zpívali všichni, i p. starosta. Ten pohovořil o situaci ve městě a zodpo-
věděl několik všetečných otázek. No a jak jinak, než že jsme si s heligonkou zazpívali i zatančili až 
do setmění. Bylo to veselé odpoledne.

Přejeme všem spokojený a příjemný nový rok 2023.
Zdena Blažková

Žáci ZŠ zdobili 
perníčky se seniory

Dne 20. 12. 2022 se ve společenské míst-
nosti v domě Harmonie konalo vystoupení 
žáků ze základní školy v Dobřanech. Účast 
byla opět hojná.

Žáci předvedli krásné mini divadelní před-
stavení O pejskovi a kočičce a O dvanácti mě-
síčkách. Děti měly krásné kostýmy a rekvizity. 
Následně proběhlo společné zdobení perníč-
ků, u kterého jsme se vzájemně poznávali. 
Práce dětí byla kreativní a nazdobené perníč-
ky společně s dalšími dárečky a přáníčky byly 
rozdány návštěvníkům, kteří se tohoto setká-
ní zúčastnili. Na závěr se děti rozloučily písní. 

Moc děkujeme paním učitelkám a dětem, 
kteří tak naše seniory v čase předvánočním 
potěšily.

Tým pečovatelské služby Jubilata 
pro osoby potřebující péči

Příspěvky do DL musí být zasílány na e-mail listy@dobrany.cz do 20.	dne v měsíci. 
Texty jsou přijímány v maximálním rozsahu cca 2	500	znaků (vč. mezer), nerozhodne-
li redakce v individuálních případech jinak. Plné znění Zásad pro vydávání zpravodaje, 
ceník inzerce a návod na kontrolu publikovaných textů najdete na www.dobrany.cz/
kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/
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Nový rok, Echo drží krok
Klub	Echo	pro	děti	a	mládež	je	nízkoprahové	zařízení	zřizované	Diakonií	ČCE	-	střediskem	Západní	Čechy.	Věnuje	se	každodenní	i	dlouho-
dobější	podpoře	dětí	a	mladých	lidí	a	pomáhá	jim	při	hledání	vlastní	cesty	v	životě.

Vážení čtenáři,
předem bychom vám všem, kteří čtete tyto 

řádky, chtěli popřát všechno nejlepší do roku 
2023. Kéž je plný pohody, lásky a štěstí. Dovol-
te nám se s vámi ohlédnout nejen za poslední-
mi dny, které jsme v klubu prožili, ale za celým 
uplynulým rokem.

Podzim se proměnil téměř v pohádkovou 
zimu a Echo se odělo do svátečního hávu. Vy-
ráběli jsme, zdobili a po měsících vzděláva-
cích, preventivních či výchovných programů 
jsme si směli konečně užívat času klidu, sou-
náležitosti a pohody. Nechtěli jsme v tom být 
sami, a tak jsme vyráběli dárky a psali vánoční 
a novoroční přáníčka pro seniory. Tím jsme se 
snažili kousek radosti poslat dalším, kteří ji 
potřebují každý den. Na konci roku, tak jako 
na konci všeho, míváme tendenci uplynulý čas 
zhodnotit, a tak jsme tak také učinili.

V roce 2022 jsme se díky všem podporo-
vatelům mohli věnovat těm, již naši pomoc 
potřebovali. Tak jako všechny, i nás pozname-
nala válka na Ukrajině, a to, jak v rovině snahy 
pomoci našim klientům vyrovnat se s aktuál-
ním stavem a vše pochopit, tak naučit se žít 
se strachem, který obzvláště první týdny vy-
kukoval z každého rohu. Zejména jsme se za-
měřili na podporu a integraci dětí a mladých 
lidí, kteří se následkem válečného konfliktu 
dostali do České republiky, pro ně nového 
a neznámého prostředí. 

Klub Echo tedy v závislosti na tyto nena-
dálé situace letos pořádal adaptační skupiny, 
workshopy či volnočasové aktivity, při nichž 

se společně setkávaly a užívaly si zábavy, od-
počinku nebo zážitků děti ukrajinské a české 
národnosti. Pozorovali jsme nově vznikající 
přátelství, projevy ohleduplnosti, lítosti i ra-
dosti. To nám poskytlo krásný pohled vidět 
svět tak, jak bychom si přáli, aby byl ve sku-
tečnosti mezi všemi a všude. 

Ještě jednou v závěru děkujeme všem, kteří 
nás, byť jen myšlenkou, podporují. Děkujeme 
klientům, kteří za námi docházejí, za jejich dů-
věru vloženou v pracovníky naší služby a dě-
kujeme městu Dobřany, že tu s vámi můžeme 

být a společně se snažit dělat svět o něco lep-
ším. Ať je rok 2023 rokem šťastným a veselým.

Více informací o aktivitách Klubu je možné 
najít na facebookových stránkách Klub Echo 
pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz 
nebo přímo u koordinátorky zařízení na tel. 
čísle +420 734 640 492, e-mailu: klub.echo@
diakoniezapad.cz. Klub Echo je pro děti a mla-
dé lidi otevřen od pondělí do čtvrtka v čase 
12:30 - 17:00 na adrese náměstí T. G. M. 282 
v Dobřanech.

Lucie Jandová, DiS., sociální pracovnice

Soutěž o nejlepší
bramborový salát
Dne 24. 12. se konal již 22. ročník soutěže 
o nejlepší bramborový salát. Velká cena Josefa 
Šnebergera st. je tradiční setkání a porovnání 
výtvorů. Salát může přinést kdokoli, kdo se 
chce porovnat s druhými výrobci bez ohledu 
na věk. Každý má totiž svůj zaručený recept, 
který se dědí po celé generace. Letos přineslo 
své výrobky celkem 29 soutěžících a v silné 
konkurenci nakonec zvítězila paní Věra Ca-
fourková. Všechny saláty byly skvělé a o ko-
nečném pořadí rozhodoval nejen vzhled, ale 
hlavně chuť. Všem zúčastněným děkujeme 
a těšíme se za rok na již 23. ročník.

Josef a Václava Hájkovi
Foto Zdenek Kintr
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Rybáři
Koncem listopadu se ochladilo a kapři již 

tolik nebrali. Zkoušel jsem to trochu na ry-
bičku, ale tam, kam bych chtěl, se nedostanu. 
Mezi mosty jsem chytil štičku 48 cm. Podle 
toho, jak měla prověšené břicho, musela mít 
v sobě rybu alespoň 20 cm. Až potom 24. 11., 
když jsem balil, mi na prutu visel candátek 
47 cm. A to byla moje poslední ryba. V prosin-
ci pak začalo mrznout, dokonce napadl sníh 
a zůstal ležet.

Předtím se mi ale ještě něco povedlo. Chtěl 
jsem to ještě zkusit na druhém místě pod mos-
tem, kde je již větší hloubka. Zeť zastavil před 
mostem, vzal mi věci a odnesl je na místo. Než 
jsem se tam doštrachal, byl už pryč. Moc se 
mi tam ale nelíbilo. Blátivý břeh se svažoval 
k vodě. Ale vedle byla sešlapaná suchá tráva, 
a tak jsem se tam chtěl přesunout. Již jsem 
tam přehodil židli a kýbl a sahal po tašce, když 
mi podklouzly nohy a já si sedl na zadek. A co 
teď? Zkoušel jsem se nějak zvednout, ale nohy 
i berle mi podkluzovaly. Tak jsem se tam plácal 
jako kapr na suchu (nebo spíš na blátě). Okolo 
šel kolega, a co prý tam vyvádím. No co, sedím 
na zadku a neumím se zvednout! Napřed mi 
vynadal, kam že to lezu a potom že mě pomů-
že zvednout. Ale to na kluzkém a šikmém bře-
hu a při mých 120 kg nešlo. Jediná možnost 
byla dostat se tak 10 m k topolu na kraji louky. 
Tak jsem se vždy vzepřel na rukou, přizvedl 
zadek a odrazil se nohama. Tak jsem se skrz 
vysokou trávu a kopřivy dohrabal až k tomu 
topolu. Ale ještě nebylo vyhráno. Také terén 
od topolu k řece byl šikmý a já se ani s pomocí 
nedokázal zvednout. Naštěstí šel okolo další 
kolega a společnými silami jsem byl postaven 
na nohy. Dostal jsem znovu vynadáno, pak mi 
přenesli věci k mostu. Ještě jednou jim děkuji 
za záchranu.

Jelikož je již nový rok 2023, je třeba do 
15. 1. odevzdat vyplněné sumáře úlovků, pře-
kontrolovat si platnost rybářského lístku a je 
možno si vyřídit povolenku na r. 2023. 

Povolenky se budou vydávat v so 7. 1., 
st 25. 1., st 8. 2., so 25. 2., st 22. 3., st 19. 4.  
Soboty v čase 9:00–11:00, středy 16:00–
18:00 hod.

Rybářský bál se bude konat v pátek 17. 2. 
ve Vstiši, vstupné bude 250 Kč. Prodej líst-
ků bude od 9. 1. zajišťovat p. Václav Rott,  
tel. 724 152 645. 

Vladislav Šefl

Zahrádkáři

Poslední zahrádkářskou akcí v roce 2022 bylo naše tradiční „posezení u zázvorového čaje“.
Sešli jsme se v klubovně, Drahuška nám uvařila vynikající čaj z čerstvého zázvoru, čerstvé po-

merančové šťávy a medu. Většina zahrádkářek upekla něco k přikousnutí a povídali jsme si
o zkušenostech z uplynulého roku, plánech na ten příští, vyměnili si různé poznatky, recepty 

a vůbec jsme dle všeobecného názoru strávili příjemné odpoledne. Po osamělých minulých letech 
je to ještě stále něco, co si nyní umíme užít, protože je nám to vzácné. 

Ráda bych touto cestou poděkovala Městskému kulturnímu středisku a městu Dobřany za vel-
kou podporu naší činnosti jak dotacemi, tak pomocí s propagací a za osobní podporu představi-
telům města. Opravdu si jí vážíme a těšíme se na další spolupráci v příštím roce.

Do nadcházejícího roku máme spoustu plánů, takže doufáme, že nám je nic nepřekazí a všichni 
se sejdeme co nejčastěji a něco nového se dozvíme a zažijeme.

Přejeme všem v Dobřanech do nového roku hodně zdraví, životní pohody a zahrádkářských 
úspěchů.

Zora Richterová

Dne 11. 12. 2022 proběhly ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany na ostrově 
pod spodní školou Skautské hry. Letos se konaly v zimě, takže plnění úkolů a opékání na ohni pro-
bíhalo na zasněženém ostrově. Všem, co přišli, děkujeme za účast a těšíme se na další společné akci.

Kraken

Skautské hry



www.dobrany.cz | 21

Sport

Ohlédnutí za polovinou sezóny mládeže
S nástupem nové sezóny nám všichni postoupili o věkovou kategorii výše. Takže 

starší žáci Lada, Honza a Pepa začínají hrát v kategorii dorostenců, kde se již hází 
na 120 hodů soutěžních. Mladší žačky Anežka s Valčou postoupily do starších žaček 
a začínající mládežníci Adélka, Vikča a Daník dorostli do soutěžního věku mladších 
žáků a hrají systémem, kdy se jim po 3 hodech v dorážce postaví opět všechny kuželky 
(rovněž na 60 HS). Žáci odehrají během sezóny 5 turnajů (Radotín, Aš/Tábor, Roky-
cany, Dobřany, Blatná) a dorostenci (Žižkov, Konstruktiva Praha, CB Dobřany, Slavoj 
Plzeň a Radotín).

Je pravda, že oproti minulému roku a výše zmíněným postupům máme i tak na mlá-
dež stále vysoké nároky a cíle. A to naši svěřenci naplňují na turnajích, když obsazují 
přední příčky v pořadí. Na prvním turnaji na kuželně Olympie Radotín v Praze Vikča 
skončila třetí, Adélka hned za ní čtvrtá a Daník sedmý. Ve starších žačkách je kon-
kurence větší, a tak Valča nakonec brala 3. místo, Anežka páté. Druhý turnaj odjela 
část odehrát do Aše, kde Vikča dokázala zvítězit a Valča obsadila druhé místo. Dan 
skončil 4. Zbytek hráček odehrál turnaj v Táboře, kde Anežka zvítězila pěkným číslem 
289 poražených kuželek a Adélka skončila ve své kategorii 4. Letos se poslední turnaj 
odehrál v Rokycanech, kde Adélka skončila jako druhá a Vikča hned za ní. Ve starších 
žačkách zvítězila Anežka a Valča skončila pátá. V průběžném pořadí figuruje Vikča 
13. z 67 mladších žákyň a Adélka 25., když na finálový turnaj se probojuje nejlepších 
16 z 5 turnajů. Daník z důvodu neúčasti na posledním turnaji figuruje na 52. místě 
z 85 mladších žáků. Ve starších žačkách je pohled do tabulky optimističtější, když ta-
bulce ze všech 56 hráček vévodí Anežka a Valča ji zdatně sekunduje na 8. místě. Tak 
držme mládežníkům palce do zbytku sezóny. Finálový turnaj se opět uskuteční v břez-
nu na kuželně v Olomouci.

Dorostenci se neúčastnili všech turnajů, a hlavně konkurence je podstatně větší než 
v žácích. Navíc dva turnaje někteří odehráli na kuželnách, kde to moc nepadá (i když 
jak říká nestor Pepa Fišer nejst., tak všem stejně :o), na Žižkově a Konstruktivě. Chuť si 
napravili při 3. turnaji doma, kde Pepa obsadil 2. místo, Milan byl 12. z 26 dorostenců 
a Lada skončila 4. ze 17 dorostenek. Větší radost ale dělají dorostenci v dlouhodobé 
soutěži, kde hrají s družstvy ze Slavoje Plzeň, Aše, Hazlova, Duchcova, Teplic a Kdyně. 
Tady jde o společnou hru a ze 4 hráčů (Lada, Milan, Pepa a Honza) se počítají výkony 
3 nejlepších. Po podzimní části figurují ve vyrovnané tabulce na 3. místě. Do semifiná-
lové části postupují první 4 družstva, tak přijďte dorostence povzbudit v jarních ko-
lech na domácí kuželnu. Pepa Fišer nejml. je na druhém místě v průměru poražených 
kuželek. Jeho dvě šestistovky na domácí kuželně neunikly pozornosti mládežnických 
trenérů reprezentace, a tak Pepa koncem roku vyrazil na reprezentační sraz. Nutno 
podotknout, že výkony dorostenců využívají i družstva z 1. ligy (Áčko – Pepa) a 3. ligy 
(Béčko – Pepa s Milanem). Lada hraje za ženy v Rokycanech 1. ligu, a tak jim popřejme 
„ať to padá!“ i ve druhé půlce sezóny. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat městu Dobřany a firmě ČETES za podporu kuželkářské mládeže CB Dobřany.
Dalibor Blecha, mládež CB Dobřany

Žactvo na poháru v Radotíně

Zápas dorostenců ve Kdyni



leden 2023|22

Sport

Šneci zakončili podzim
Realizační	 tým	pro	 extraligu	
mužů:	
V. Šlehofer st., P. Kánský, D. Malý, 
P. Kleisner a D. Kovářík st.

Mužský A tým zakončuje podzim v extralize 
na 8. příčce se zápasem k dobru. Toto umís-
tění po konci dlouhodobé zkl. části v jarních 
bojích umožňuje bitvu o titul. Nicméně stále 
je to jen dílčí úspěch, neboť kol do konce této 
fáze sezóny je stále dost. Poslední duel pod-
zimní části v šumavských Prachaticích byl pro 
náš tým velmi důležitý. Chtěli jsme bodovat 
a navázat tak i na sérii pěti předchozích zápa-
sů. Ty se nám opravdu povedly nejen herním 
projevem, ale také získanými body s násled-
ným posunem v extraligové tabulce. Prachati-
ce coby nováček postavily tým z velké části na 
výběru z jihu Čech. Doma příliš bodů neztrá-
cely a byly i mírným favoritem. Naši kluci ale 
odehráli skvělou partii i po taktické stránce 
a na Šumavě zvítězili 7:2. Tímto zápasem se 
Dobřany prozatím posunuly na již zmíněnou 
8. příčku extraligy a na jaře tedy určitě bude 
o co hrát.

V záloze má první mužský tým i rezervu. 
Tou je tzv. Benfika. Tento mančaft hraje 2. ligu 
sk. Západ a aktuálně je ve vedení celé soutěže. 
V rezervním mužstvu nastupují hráči, kteří 
nedostávají prozatím třeba tolik prostoru 
v extralize, dále starší a zkušení matadoři, 
ale také např. loňští žáci. Věková skladba tedy 
není úplně ideální, každopádně mužské „Béč-
ko“ slouží jako záloha extraligovému týmu, čili 
tento atribut není podstatný.

Prosinec jsme ale jen tak neodpískali a udr-
žovali jsme se dál ve fyzické kondici modelo-
vými zápasy. Na Štědrý den jsme navázali na 
tradici a i v tento sváteční den si zahráli mo-
delový zápas, a že byl celkem vyhrocený, není 
žádné tajemství. V silvestrovský den rovněž 
potvrdíme tradici a odehrajeme v modelovém 
duelu odvetu. I tentokrát to bude v Pebal aré-
ně jiskřit, po následném přípitku bude pro nás 
hokejbalový rok 2022 definitivně minulostí.

Čeká nás zimní příprava, v ní krom tré-
ninkových jednotek v našem multifunkčním 
sportovním komplexu tradiční turnaj Ledňá-
ček, v plánu jsou přátelské či modelové zá-
pasy. Zkrátka, je zapotřebí se opět patřičně 

nachystat na jarní část nejvyšší soutěže v ČR. 
Chceme také kádr posílit a zkvalitnit o nějaké 
zkušené hráče. Posilují a své týmy zkvalitňují 
všichni soupeři v republice a pravidelně. Tedy 
ani Dobřany nebudou v tomto směru spát. Po-
řád je to extraliga.

Také žáci a přípravky mají krátké volno.
Vánoční prázdniny mají nejen nejmenší 

Šnečci rádi. V novém roce se koloběh roz-
běhne znovu. Děti využijí tělocvičnu, atle-
tický ovál a samozřejmě hokejbalovou halu. 
Už v lednu budou hrát přípravky pravidelný 
turnaj, který se počítá do sezóny, a tentokrát 
nebudou startovat pouze týmy z našeho regi-
onu. Jako soupeři se našim Šnečkům postaví 
i týmy z jihu Čech.

Hokejbalový tým TJ Snack Dobřany z jihu 
Plzeňska přeje všem krásné a klidné vánoční 
svátky, v novém roce jen samé úspěchy a pře-
devším pevné zdraví.

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

Za dobřanský hokejbal V. Šlehofer st.

B tým po výhře v 2. lize doma s Třemošnou

Tabulka extraligy po podzimu 2022
1. HC Kert Park Praha 14 11 1 1 1 68:35 36
2. SK Hokejbal Letohrad 14 11 0 0 3 47:34 33
3. HBC Pardubice 14 8 2 2 2 57:33 30
4. HbK Karviná 14 7 2 0 5 53:46 25
5. Elba DDM Ústí nad Labem 15 7 1 2 5 42:38 25
6. HBC Svítkov Stars Pardubice 14 6 1 3 4 53:34 23
7. HBC Kladno 14 5 2 2 5 34:40 21
8.	 TJ	Snack	Dobřany	 13	 5	 1	 1	 6	 44:58	 18
9. HBC Hostivař - Praha 14 5 0 1 8 51:61 16
10. HBC Prachatice 14 2 4 0 8 41:51 14
11. HBC Plzeň 14 2 0 2 10 31:59 8
12. HBC Hradec Králové 14 1 0 0 13 27:59 3

Extraliga A tým Dobřan po výhře v Prachaticích

Tabulka 2. ligy mužů – sk. Západ
1.	 TJ	Snack	Dobřany	B	 12	 9	 0	 0	 3	 71:31	 27
2. HBC Plzeň-Litice 11 9 0 0 2 65:25 27
3. HBC Plzeň C 12 8 0 0 4 60:50 24
4. SK Horní Bříza 11 6 1 0 4 38:32 20
5. HC Buldoci Stříbro 10 4 1 0 5 46:37 14
6. TJ Tatran Třemošná 12 3 1 2 6 28:56 13
7. HBC Rolling Balwans Plzeň 11 3 0 3 5 41:55 12
8. HCB Fireball 99 Plzeň 10 2 1 1 6 29:46 9
9. HBC Taurus Plzeň 11 0 2 0 9 21:67 4
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První polovina soutěžní sezóny je minulostí
Dvě čtvrtá místa a jedno místo druhé, taková je bilance družstev mužů dobřanských stolních tenistů po první polovině soutěžní sezóny. Ale vez-

měme to pěkně popořádku. 
Dobřanské áčko premiérově hrající 3. ligu předčilo všechna naše očekávání z úvodu sezóny. Ve čtvrté místo po polovině soutěže věřili opravdu 

jen ti největší optimisté z nás. Cílem bylo umístění ve středu tabulky mimo sestupové pozice. S bilancí 6 vítězných a 4 prohraných utkání jsme 
prozatím sestupovým pozicím vzdáleni, oproti tomu na třetí místo ztrácíme pouhé 2 body. Výkony našich ligových stolních tenistů lze shrnout jako 
velmi kvalitní a vyrovnané. Prohru jsme utrpěli pouze s jasně dominující SK Slavia Praha B a dále pak s ještě v loňské sezóně druholigovým Borem 
a Sedlčany. Mrzet nás možná může jen prohra s hratelným družstvem El Niňo Praha E. Tahounem družstva je podle očekávání Honza Roubíček se 
75% úspěšností. 

Neméně dobře si vede družstvo B, hájící barvy dobřanského stolního tenisu v krajském přeboru 1. třídy. Zde jsou nepopiratelnými lídry družstva 
hráči našeho áčka nezařazení na základnu ligové soupisky. Velmi kvalitní výkony již však předvádí také 14letý Štěpán Sedláček, pro kterého je tato 
soutěž ideálním prostorem pro zlepšení jeho herních dovedností a také studnicí cenných zkušeností. 

Nejlépe se z našich družstev doposud daří družstvu C v krajském přeboru 2. třídy. Družstvo je složeno ze zkušených hráčů, kteří jsou podle potře-
by vhodně doplňováni hráči mladými. Na první místo v tabulce, které zatím vévodí družstvo TJ Osek u Rokycan A, nám chybějí 3 body. 

Velkou radost nám dělá i divácká podpora, které se těší zejména naše družstvo A. Na atmosféru, kterou nám ve vyrovnaném utkání se Sedlčany 
zajistili dobřanští fotbalisté, budeme dlouho vzpomínat. Za podporu ve druhé polovině sezóny všem našim fanouškům předem děkujeme. 

Za oddíl stolního tenisu TJ Dobřany Luděk Reitšpies

Jakub Vladyka

Po covidu bude lépe!
Bylo, ale netrvalo to 

dlouho. Dlouhé dva roky 
byli všichni, a sportovce 
nevyjímaje, decimováni 
zcela mimořádnou ko-
ronavirovou pandemií. 

Potom, co pandemie konečně ubrala na své 
intenzitě a sport se po dlouhé paralýze začal 
opět stavět na své vratké nohy, byl zasažen 
opět, a neméně bolestivě. Enormní nárůst cen 
energií, k němuž došlo v důsledku válečného 
konfliktu na Ukrajině, opět s nebývalou silou 
rozbouřil diskuze na všech úrovních spor-
tovní organizační struktury stran ohrožení 
samotné existence organizovaného sportu. 
V médiích se jako houby po dešti objevují 
znepokojivé informace, kterak ten či onen 
sportovní svaz, klub nebo sportoviště omezu-
je, či dokonce ukončuje svoji činnost. A to vše 
vinou neschopnosti financovat vlastní provoz 
zejména těch energeticky nejnáročnějších 
sportovních zařízení. TJ Dobřany (dále jen 

TJ) tuto pro všechny složitou dobu v letošním 
roce přečkalo, a to zejména díky městu Dob-
řany. Rovněž v roce 2022 totiž město Dobřany 
podpořilo činnost TJ finančními prostředky 
poskytnutými na základě vyhlášených Glo-
bálních a dárcovských dotačních titulů (dále 
jen GDT). Na základě zpracovaných žádostí 
a následně vyhotovených veřejnoprávních 
smluv byla v roce 2022 činnost TJ podpoře-
na městem Dobřany z GDT – zázemí částkou 
1.065.000 Kč, dále pak z GTD – vybavení 
částkou 70.000 Kč a v neposlední řadě z GTD 
– jednorázové akce/projekty rovněž částkou 
70.000 Kč. Takto získané finanční prostředky 
byly TJ využity v souladu s dotačními pravidly 
na úhradu nákladů na energie, nájmy sporto-
višť, dopravu sportovců na mistrovská utkání 
a turnaje a v neposlední řadě na úhradu ná-
kladů na účetní služby. Finanční částka určená 
na pořízení vybavení byla využita na pořízení 
šatních skříněk a lavic do nově vybudované 
šatny pro mládežnická hokejbalová družstva 

a také na pořízení nářadí potřebného na údrž-
bu antukových tenisových kurtů. Finančními 
prostředky určenými na uspořádání jedno-
rázových sportovních akcí bylo podpořeno 
konání významného mezinárodního závodu 
ve fourcrossu. Pro rok 2023 bude TJ opět ve-
dena snahou o dosažení maximálních úspor 
ve všech svých hlavních oblastech činnosti 
a o získání finančních prostředků potřebných 
na pokrytí nákladů na energie také z jiných 
zdrojů, zejména pak z rozpočtu Národní spor-
tovní agentury. O tyto finanční prostředky již 
TJ požádala prostřednictvím dotačního pro-
gramu MŮJ KLUB 2023 - ROZVOJ A PODPORA 
SPORTU. Věříme však, že i v roce 2023 zůsta-
ne město Dobřany i nadále nejvýznamnějším 
partnerem a podporovatelem dobřanského 
organizovaného sportu. Za tuto existenčně 
důležitou podporu vedení města Dobřany ve-
lice děkujeme.

Za TJ Dobřany Luděk Reitšpies, předseda
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Návštěva Prahy
Po delší době jsme opět navštívili Prahu. Využi-
li jsme nabízené slevy týkající se vstupného do 
významných lokalit – kulturních památek. Pro 
tento případ jsme si připravili následující plán:

1. Hlavní lokalitou byla návštěva Strahov-
ského kláštera. Klášter jsme zvolili z několika 
důvodů. Vzhledem k známostem s místním 
varhaníkem panem Roubalem, který nás celým 
areálem kláštera provázel, jsme měli možnost 
podrobně se seznámit s jeho historií – řádu 
premonstrátů, zhlédnout vzácné exponáty 
církevního charakteru. Doslova „třešničkou na 
dortu“ byl koncert, kdy pan Roubal, „význam-
ný a známý“ varhaník, zahrál několik skladeb, 
při kterých jej doprovázel přední trumpetista, 
člen hradní stráže. Při poslechu této hudby 
jsme byli okouzleni vznešeností tónů umoc-
něnou nádherným prostředím a výbornou 
akustikou chrámu. Prostě nezapomenutelný 
zážitek, některé z nás donutil až k slzám. Po 
skončení koncertu a prohlídce katedrály jsme 
v místní restauraci dobře a chutně poobědvali 
a vypravili se za dalšími prohlídkami.

2. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna 
se rozhodla pro prohlídku katedrály sv. Víta, 
Valdštejnský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku. Při průchodu Zlatou uličkou jsme měli 
možnost navštívit několik miniaturních pří-
bytků, např. alchymistickou dílnu Mgr. Kelly-
ho, věštírnu, zlatnický krámek apod. Cestou 
k zámeckým schodům jsme si prohlédli věž 
„Daliborku“. Po sestupu zámeckými schody 
jsme odjeli metrem na hl. nádraží.

3. Druhá skupina volila procházku Prahou 
– Staroměstské náměstí a jiné lokality a poté 
taktéž metrem odjela na nádraží. Zde jsme se 
opět sešli a společně odjeli domů.

Závěrem: Opět jsme se přesvědčili o krá-
sách země, kde žijeme. Je dobré, že můžeme 
obdivovat tyto krásy. Přejme si, abychom vše 
krásné uchovali pro generace budoucí tak, 
aby i ony mohly tyto nezapomenutelné pocity 
prožívat.

S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák.

Klub turistů žije dál, i když v pozměněné formě. 
Všem členům i našim příznivcům přejeme do 
nového roku 2023 vše nejlepší, zdraví a pohodu.

Výbor 

Ruka Judo Dobřany
Před Vánoci stačili dobřanští judisté ještě vybojovat několik cenných kovů. Memoriálu Ing. Ra-

doše v Domažlicích se zúčastnili závodníci Milan Čmolík a Karolína Fojtíková (obsadila 2. místo 
ve své kategorii) a Šimon Voller (1. místo ve své kategorii).

Závodník Daniel Šimon, který letos udělal obrovský posun, se zúčastnil republikového turnaje 
Samurajská katana v Jičíně, odkud opět po skvělém výkonu přivezl bronzovou medaili.

Na začátku prosince se na turnaj do Berouna vydali závodníci M. Čmolík, M. Kleisner a Š. Voller. 
Všichni si ve svých kategoriích vedli výborně a přivezli tři zlaté medaile.

I další víkend měli dobřanští judisté nabitý závody. V sobotu se konal Vánoční turnaj v Blo-
vicích, kde oddíl Ruka Judo měl velké zastoupení: B. Šmůlová, M. Čmolík, M. Kleisner, V. Kule, 
M. Kobsa, D. Chmelík, Š. Voller a D. Šimon. Závody dopadly velmi dobře a Dobřanští přivezli cel-
kem 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Obzvlášť náročné zápasy absolvovala Barča Šmů-
lová, která si po statečném výkonu vybojovala třetí místo.

V ten samý den proběhl v Prachaticích turnaj dorostu, ze kterého přivezl náš zatím jediný do-
rostenec Filip Hančík stříbrnou medaili.

V neděli se závodníci Š. Voller a D. Šimon účastnili pražského adventního turnaje s mezinárod-
ní účastí a oběma se podařilo ve velké konkurenci získat medaile: Šimonovi stříbrnou a Danovi 
bronzovou.

Rok 2022 byl ukončen vánočním klubovým turnajem, který se konal v prostorách firmy Com-
tes FHT. Pod vedením trenéra Karla Fojtíka měly děti možnost porovnat síly se svými kamarády, 
byli vyhlášeni nejšikovnější judisté a společně se rozloučili s letošní vydařenou sezónou. Klub 
Ruka Judo děkuje sponzorům akce: firmy Penny market, s. r. o, Mintech, kancelářská technika, 
Baxa, s. r. o, Sportovní rybolov Letiny a paní Bohumila Nekolová - masáže.

Klub Ruka Judo přeje do nového roku všem jen to nejlepší.
Ruka Judo
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Dne 12. 1. 2023 uplynou 3 smutné roky, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, manželka, babička, sestra, 

teta a švagrová,

paní Zdeňka	Purkarová.

Za tichou vzpomínku děkuje manžel, 
dcera a syn s rodinou a ostatní příbuzní.

Vzpomínka
Neutěšený stav lesoparku Martinská stěna

Po letošní vichřici na jaře 2022 a kůrovcové kalamitě zůstaly polámané a vyvrácené stromy 
i polámané větve ležet a hnít na zemi, aniž by došlo k jejich odstranění. Vedle mlýna Dobřany 
poblíž divadla pod skálou zatarasily i cestu přes louku. Přes vyvrácené stromy sice dal někdo 
podlážky, aby se to dalo přejít, i když s rizikem uklouznutí, ale nikdo to neodstranil. Jak hrdě hlásí 
informační tabule, byl lesopark Martinská stěna obnoven s přispěním evropské dotace na podpo-
ru rozvoje venkova, ale stav, v jakém je dnes, je neúctou k této dotaci a zcela jistě neslouží ke cti 
městu Dobřany. Je sice pravda, že byla obnovena cesta ke kapličce Čtrnácti sv. pomocníků vymle-
tá po přívalových deštích, instalována skluzavka nad dětským hřištěm a udělány nové schody na 
svahu k silnici, za což patří poděkování, i za nově vysázené stromky, ale je třeba starat se i o úklid 
toho, co tam nepatří. Dřívější místostarostka pí Lenka Tomanová se o lesopark poctivě starala, 
občas ji tam i bylo vidět a postarala se i o věci, které tam nepatřily. Po její rezignaci se o lesopark 
nikdo nestará. Doufám, že tento příspěvek pomůže stav lesoparku zlepšit.

Karel  Lev

Zemřel doktor Svoboda
Dne 8. prosince 2022 zemřel v Praze býva-

lý dobřanský duchovní správce p. ThDr. Jiří 
Svoboda ICD. Pohřební zádušní mše sv. byla 
obětována v katedrále sv. Víta v Praze 16. 12. 
a pak bylo jeho tělo uloženo do kapitulní 
hrobky v Břevnově.

Narodil se 20. 3. 1941 v Praze. V letech 
1958 až 1963 studoval teologii v Litoměři-
cích. Po vykonání základní vojenské služby 
byl 13. 6. 1966 od biskupa Františka Tomáška 
vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan v Che-
bu a pak jako administrátor fary v Žalmano-
vě a v Bochově. Roku 1970 dostal synodálie, 
roku 1973 dosáhl licenciátu a roku 1975 dok-
torátu teologie.

Od 1. 12. 1975 byl ustanoven administ-
rátorem dobřanské a chotěšovské farnosti, 
fakticky tu však začal působit až 2. 2. 1976. 
V Dobřanech byl znám a nazýván jako dok-
tor Svoboda. V té době bylo velice neobvyklé, 
aby někdo dosáhl doktorátu teologie. Že pak 
toho dosáhl bez nějaké zvláštní spolupráce 
s komunistickým režimem, bylo zcela raritní. 
Dnes se již zapomnělo, jaké byly tehdy pomě-
ry. On říkával: „Já mám svědomí čisté, plním 
své povinnosti.” S těmito slovy vícekrát vypo-
klonkoval STB i agitátory kolaborantské or-
ganizace Pacem in terris. Jako z jiného světa 
nám dnes připadá tehdejší dění. Například 
zvon musel být umístěn na půdě kostela, od-
kud nebyl pořádně slyšet, a nikoli na věži. Až 
v roce 1988 dosáhl dovolení k umístění zvonů 
na věž. Podařilo se mu to až po odůvodnění, že 
v Přešticích je mají na věži. Soudruzi si řekli, 
že když to mají v Kancndorfu, tak to my bude-
me mít taky. Na Vánoce stál soudruh Kolena 
i se svými poradci před kostelem a zapisoval, 

které děti byly v kostele. Žádné tam nenašel, 
byly celou dobu na kruchtě a tiše čekaly na 
signál, až soudruzi odejdou. Byl to těžký život 
faráře mezi mlýnskými kameny církevní služ-
by a komunistického režimu.

Doktor Svoboda byl neobyčejně vzdělaný 
a schopný člověk. Kázání jako ta jeho neza-
zněla z dobřanské kazatelny dlouho před 
ním a už nikdy po něm. Křížové cesty a jiné 
modlitby říkával zpaměti. Mši sloužil poctivě 
a upřímně učil katolickou nauku.

Jeho velkou aktivitou byly též opravy kos-
telů a kaplí, což je vlastně s podivem při vší 
ostatní činnosti. Největším zdejším dílem byla 
oprava kostela Narození Panny Marie v Chotě-
šově. Když odešel do Prahy, tak mi říkal, 25 let 
jsem knězem a 27 objektů jsem opravil.

Od 1. 8. 1990 nastoupil jako farář do Prahy-
-Hostivaře. Roku 1992 se stal kanovníkem vždy 

věrné Metropolitní, dómské kapituly u sv. Víta 
na Pražském hradě. Následně přesídlil do ka-
novnického domu na Hradčanském náměstí. 
O jeho kariéře v kapitule by se opět dal napsat 
rozsáhlý odstavec nebo celý článek. V letech 
2010-2013 byl dokonce děkanem kapituly. Zá-
roveň byl rektorem kostela sv. Benedikta, pak 
bl. Karla Velikého, kde sloužíval mši sv. v tradič-
ním ritu, a nakonec rektorem baziliky sv. Jiří na 
Pražském hradě. Od roku 1998 byl též instruk-
torem beatifikačního procesu Josefa kardinála 
Berana, jímž se cítil být celoživotně inspirován.

Zásadním prvkem jeho životního díla bylo 
právnické působení. Již od roku 1977 byl 
soudcem  metropolitního církevního soudu 
a od roku 1985 viceoficiálem. Z Dobřan vždy 
odjížděl v úterý po ranní mši k soudu a ve stře-
du tu byl opět na ranní mši. On totiž sloužil, jak 
bylo donedávna obvyklé, mši každý den. V le-
tech 1991-2009 byl oficiálem a po roce 2009 
opět viceoficálem církevního soudu. Jako prv-
ní Čech v postkomunistické době začal studo-
vat církevní právo v Římě, v roce 1996 získal 
licenciát a roku 2000 doktorát na Lateránské 
univerzitě. Zůstalo za ním obrovské dílo v po-
době úspěšné práce církevního soudu, odbor-
ných publikací a právní pomoci mnoha lidem.

Jako každý člověk měl své chyby, ale mnozí 
ho oprávněně považovali za vzor faráře, vzor 
organizátora oprav kostelů a hlavně za vzor 
církevního právníka. Je známo, že i v Římě 
brali zvláštní zřetel na  právní názory doktora 
Svobody. Byly případy, kdy se jeho právní ná-
zor stal směrodatným.

Ať mu odplatí Bůh, jemuž celý život tak hor-
livě sloužil, za všechno dobré, co vykonal.

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

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

BEZLEPKOVÉ, VEGAN A DIA POTRAVINY
BEZOBALOVÝ PRODEJ POTRAVIN I DROGERIE

KOSMETIKA, PŘÍRODNÍ MÝDLA, SÓJOVÉ SVÍČKY

...PŘIJĎTE K NÁM ZDRAVĚ ŽÍT

ZDRAVÁ VÝŽIVA
EKO DROGERIE

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 

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

		Provádím zednické a malířské práce, obklady, dlažby a další 
práce dle domluvy. Více na tel. č. 721 757 399

		ÚČETNICTVÍ: vedení účetnictví – fyzické osoby i právnické 
organizace včetně mezd. Tel.: 606 609 720

OPRAVNA	OBUVI	JE	DO	12.	2.	2023	ZAVŘENA.
Výrobu	klíčů	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,	e-mail:	poradna@opplzen.cz

www.opplzen.cz

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

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

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele 
 pracovně–právní vztahy

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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PIARGY
6. 1. ve 20:00
14. 1. ve 20:00
Slovensko, ČR / drama / 100 min / 12+ / titulky /

režie: Ivo Trajkov 

Mladá, krásná a chudá Juliša (Judit Bárdos) se pro-

vdá za Martina (Daniel Fischer), syna nejbohatšího 

statkáře v Piargách, a ocitá se tak v rodině, kde vlád-

nou velmi tvrdá pravidla. Nejen, že musí čelit nepří-

jemnému tlaku tchýně, ale nedokáže se ani ubránit 

násilným svodům tchána (Attila Mokoš). Juliša se 

přesto do manželova otce zamiluje a vzniká tak po-

divný milostný trojúhelník. Zakázané tajemství však 

nezůstává dlouho utajené.

Vstupné: 140 Kč

NEJVĚTŠÍ DAR
7. 1. v 17:00
ČR / pohádka / 93 min / přístupný / 

režie: Daria Hrubá, Marta Gerlíková Santovjáková

V dávných dobách spolu žili bohové a smrtelníci 

v harmonii. Nejvyšší bůh Svarožic dohlížel na pořá-

dek a kontroloval, aby si bohyně jara, léta, podzimu 

a zimy pravidelně střídaly žezlo. Jenže Morena, bohy-

ně zimy, chce vládnout věčně. Trnem v oku jí je mladá 

a rozverná bohyně jara Vesna, které musí v daný čas 

vždy ustoupit.

Vstupné: 120 Kč

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY
7. 1. ve 20:00
USA / drama, hudební, životopisný / 145 min / 12+ / 

titulky / režie: Kasi Lemmons

Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až po jed-

nu z nejprodávanějších a nejoceňovanějších umělkyň 

všech dob – taková je inspirativní, dojemná a emo-

cionální cesta životem a kariérou Whitney Houston, 

kterou si diváci mohou na filmovém plátně vychutnat 

zároveň s velkolepými vystoupeními a soundtrackem 

nejoblíbenějších hitů této hudební ikony.

Vstupné: 130 Kč

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
8. 1. v 15:00
USA / animovaná komedie / 101 min / přístupný / 

dabing / režie: Joel Crawford, Manuel Mercado

Když máte devět životů, tak vám na tom, že tu a tam 

něco odskáčete, vůbec nezáleží. Kocour v botách prá-

vě zachránil obyvatele jednoho městečka před řádě-

ním obra, jenže při tom přišel o předposlední ze svých 

životů. Proto se rozhodne pověsit boty na hřebík. To 

by ovšem nesměl mít v patách drsnou Zlatovlásku, 

její tři drsné medvědí parťáky a tajemného Vlka.

Vstupné: 130 Kč

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

přístupný / dabing / režie: James Cameron

James Cameron vrací diváky zpět do nádherného 

světa Pandory. Po více jak deseti letech se znovu se-

tkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří 

stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

Vstupné: 150 Kč

M3GAN
13. 1. ve 20:00
USA / sci-fi, horor, thriller / 101 min / 15+ / titulky /

režie: Gerard Johnstone

Panenka M3GAN je zázrak umělé inteligence, dokona-

le naprogramovaný stroj, který může být pro dítě tím 

nejlepším kamarádem, a co je možná ještě důležitěj-

ší, spojencem jeho rodičů. Jeho autorkou je brilantní 

technička Gemma. Když její sestra s manželem zahy-

nou při autonehodě, vpadne do života Gemmy její ne-

teř Cady, která bouračku přežila. Protože Gemma to s 

dětmi neumí a traumatizovaná Cady potřebuje něja-

ké povyražení, stane se ideálním testerem pro proto-

typ M3GAN. Tohle rozhodnutí bude mít následky. 

Vstupné: 140 Kč

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

režie: Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Patálie malého Mikuláše si v průběhu let zamilovaly 

více než čtyři generace dětí i dospělých po celém svě-

tě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní 

ilustraci Sempého v animovaném filmu pro celou ro-

dinu. Vzniká tak zábavný snímek, kombinující příhody 

rozpustilého školáka s osudy jeho dvou tvůrců.

Vstupné: 120 Kč

ÚŽASNÝ MAURIC
15. 1. v 15:00
21. 1. v 17:00
Velká Británie / animovaný / 90 min / přístupný / 

dabing / režie: Toby Genkel

Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá do-

hromady se skupinou inteligentních krys a s lidským 

klukem a vymyslí plán, jak v jednom nebohém městě 

přijít k penězům. V podzemí města se ale ukrývá ta-

jemství a z Mauricovy perfektně nachystané finty se 

stane nečekané dobrodružství.

Vstupné: 130 Kč

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
15. 1. v 18:00
Německo / komedie / 100 min / 12+ / dabing / 

režie: Anika Decker

Filmová hvězda Marvin Bosch (Elyas M’Barek – Fakjů 

pane učiteli) prchá po nevydařeném rozhovoru uli-

cemi města před novináři i fanoušky. Jeho zoufalý 

útěk skončí v hodně alternativním divadelním stan-

d-up klubu Theatre 3000, kde se seznamuje se s jeho 

šéfkou Friedou, která jej v tomto pomalu krachujícím 

podniku ukryje. Frieda se od jeho fanynek naprosto 

liší, vůbec nic si z něj totiž nedělá.

Vstupné: 140 Kč

BABYLON
20. 1. ve 20:00
29. 1. v 18:00
USA / drama / 188 min / 15+ / titulky / 

režie: Damien Chazelle

Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde vycházejí 

hvězdy a zase rychle hasnou. Hollywood. Tři příbě-

hy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, která na něj 

šplhá, a o klukovi, který šel kolem, rámují bláznivou 

a velkolepou filmovou jízdu Damiena Chazella. V hlav-

ních rolích jeho Babylonu excelují Brad Pitt, Margot 

Robbie a nováček Diego Calva.

Vstupné: 150 Kč

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
21. 1. ve 20:00
22. 1. v 18:00
27. 1. ve 20:00
ČR / komedie / 93 min / přístupný / 

režie: Marta Ferencová

Líba – maminka, babička, ale především vládkyně 

rodiny – má kulaté narozeniny. V tento den ale nesla-

ví narozeniny jenom ona… Malá lež a neplánovaná 

návštěva spustí lavinu nečekaných událostí, při kte-

rých se celá velká rodina ocitne na cestě, kdy jedna 

nepředvídatelná situace stíhá druhou.

Vstupné: 140 Kč

ZOUBKOVÁ VÍLA
22. 1. v 15:00
28. 1. v 17:00
Lucembursko / animovaný / 85 min / přístupný / 

dabing / režie: Caroline Origer

Zvídavá a nezbedná Violetta se učí na zoubkovou vílu, 

jenže se jí to moc nedaří. Její maturitní zkouška se 

blíží a jen víly, které jí složí, dostanou drahokam, se 

kterým se mohou dostat do lidského světa. Violetta 

samozřejmě pohoří na celé čáře, ale nebyla by to 

ona, aby si nenašla způsob, jak to vyřešit. Bez váhání 

ukradne drahokam jiné víle a propašuje se do lidské-

ho světa. A přistane v pokoji Maxie.

Vstupné: 120 Kč

V ZAJETÍ MYSLI
28. 1. ve 20:00
USA / thriller / 97 min / 12+ / titulky / 

režie: Mauro Borrelli

Město terorizuje sériový vrah a policie je bezmocná. 

Úřady si nevědí rady a požádají o pomoc uvězněného 

sériového vraha (John Malkovich), kterého všichni 

znají pod přezdívkou “Umělec”. Jeho brilantní mysl jim 

pomáhá přiblížit se k psychice vraha. Dvojice vyšet-

řujících detektivů se dostává stále více pod jeho vliv.

Vstupné: 120 Kč

PÁSMO POHÁDEK
29. 1. v 15:00
animovaný / 73 min /

Dorotka a ježibaba, Krtek a zelená hvězda a další.

Vstupné: 50 Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
tel.: 603 225 252
Od	1.	ledna	2023	ordinace	jen	v	Chlumčanech	
a	v	Chotěšově.

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

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

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

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

Chlumčany, tel.: 377 973 124
pondělí, středa 7:00–12:00

Preferujeme předem telefonické objednání.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informační přehled


