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Významné osobnosti města žijí 
mezi námi 5

Seriál s hasiči: Průjezdnost ulic, 
špatné parkování 21

Masopustní průvod ve Šlovicích

Více se dočtete na str. 11
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Kulturní kalendář

	do 17. 3. | Dobřanská galerie
 Mé světy – výstava Agáty Vodičkové
	5. 3. | 15:00 | Šlovice
 Maškarní bál pro děti
	7. 3. | 14:00 | Káčko
 Bio Senior: Přání k narozeninám
	10. 3. | Vodní Újezd
 Vodňácká stodola
	11. 3. | 13:00 | zahrádkářská klubovna
 Výroční členská schůze
 Přednáška př. Milana Hacaperky
	16. 3. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
 Klub cestovatelů Dobřany: Mauricius
	17. 3. | 18:30 | kostel sv. Víta
 ZUŠ pospolu
	18. 3. | 12:00 | pivnice Snack 
 Hájek-Hájková
 Turnaj v karetní hře PRŠÍ
	18. 3. | 14:00 | klubovna pionýrů
 Jarohraní aneb Výroba velikonočních
 dekorací
	18. 3. | 8:00–11:00 | školní jídelna
 Sousedský Bleší trh
	18. 3. | 18:00 | Káčko
 Kulky – divadelní představení
	19. 3. | start: 11:00 | sraz u pergoly
 Běh Martinskou stěnou
	24. 3. | 16:00–19:00 | jednací sál MKS
 Výtvarná dílna: Jarní motivy
	25. 3. | 10:00–13:00 | školní jídelna
 Budulínek vítá jaro
	25. 3. | 20:00 | Kulturní dům   
 Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
 Jarní ples květin
	25. 3. | Šlovice
 Maškarní ples pro dospělé
	26. 3. | 15:00 | Káčko
 Velikonoční pohádka – divadlo pro děti
 (od 13:00 velikonoční tvoření v předsálí)
	27. 3. – 5. 4. | Městská knihovna Dobřany
 Burza knih
	30. 3. | 14:00 | Káčko
 Krajská přehlídka scénického tance
 dětských skupin
	1. 4. | 9:00–15:00 | náměstí T. G. M.

 Velikonoční jarmark
	1.–2. 4.
 Ukliďme Česko
	15. 4. | 9:00–11:00 | školní jídelna
 Burza dětského oblečení, hraček
 a potřeb pro děti
	16. 4.
 80. výročí náletu na Dobřany
	22. 4.
 Půlmaraton Plzeňského kraje
	28.–30. 4. | Káčko
 Tartas 2023

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

BŘEZEN

DUBEN

Drak za humny polyká hořké pilulky
Situace kolem gigafactory je velice proměnlivá. Od minulého vydání listů se leccos změnilo. 

Začněme tím, co draka za humny nepotěšilo:
1.  Návrh změny zásad územního rozvoje (ZÚR), kterou kraj v loňském květnu připravil, aby 

letiště nahradil továrnou na baterie, prošla zásadním vylepšením. Průmysl už nemůže mít 
v zóně 700 hektarů, ale jen 200. Dopravní napojení neuškodí obcím;

 2.  Obce odmítly podepsat memorandum s krajem a se státem, které mělo za cíl zvýšit pravdě-
podobnost kladného rozhodnutí koncernu Volkswagen;

3.  Obce daly jasně najevo, že se nespokojí s pouhými sliby státu, že zajistí všechny možné 
kompenzace pro lidi a krajinu v okolí, právníci vlády tak musí připravit takové záruky, ke 
kterým se stát dosud nikdy nenechal dotlačit;

4.  Po dohodě s nezávislými experty jsme odmítli předložený materiál o dopadech na životní 
prostředí, protože vyvolal ještě více otázek, na které musíme znát odpověď, než si uděláme 
obrázek o provozu;

Nastaly i věci, které draka asi potěšily:
1.  Soud vydal předběžné opatření, které umožňuje pokračovat v průzkumných vrtech na le-

tišti, při čtení odůvodnění tohoto rozhodnutí je patrné, že zánik leteckého provozu je na 
spadnutí, ať už se Volkswagen rozhodne jakkoliv, jediná šance by byla, kdyby si kraj nebo 
stát rozmyslel, že už o letiště v Líních nestojí;

 2. Stát se domluvil s investorem na zplanýrování pozemku;
 3.  Stát už do přípravy zóny na letišti nastrkal tolik milionů, že jakmile tento drak odletí, při-

stane jeho drsnější bráška, který už svého dosáhne, protože bude stavět menší haly, takže 
nebude pozemky obcí potřebovat.

Co se nezměnilo, je postoj obcí, nechceme tady tisíce mladých cizinců, kteří se z nudy ve volném 
čase dostávají za pomoci alkoholu, takže potkat je na ulici je o strach. Nestojíme o dopravní zácpy, 
málo místa ve školách a školkách, nedostatek lékařů, odpudivé ubytovny, přeplněné byty atd.

Zároveň víme, že naše požadavky stát zajímají jen do doby, než by mu přišlo výhodnější nás 
vyvlastnit. Nebo postavit zatím jen tam, kde se bez našich pozemků obejde, vyvlastnit jen pro 
infrastrukturu a odškodnit nás pár šestáky podle patřičných tabulek. Takže bychom se dostali 
přesně tam, kde by nám nebylo pohodlně. Hádali bychom se o každou ubytovnu, doprošovali se 
dotací na to, aby bylo dost míst ve školách a podobně.

Proto se držíme u jednacího stolu a koncepčně řešíme, aby tu nenastala úplná katastrofa. Opačný 
přístup je sebevražda. Příkladem může být jižní sjezd u Nové Vsi, které se ostatní obce zastaly, pro-
tože si svázala ruce referendem, tudíž by jí stát mohl pohodlně natáhnout komunikace podle svého.

Martin Sobotka, starosta

Jednu část katastrofy vidíte na obrázku. Modré obdélníky ukazují, kde všude lze za současné podoby 
ZÚR stavět na území našeho města haly bez nutnosti se dohodnout na majetkovém narovnání s ob-
cemi, ty větší jsou jako PEBAL, ty menší jako čtyři tenisové haly. Černě jsou ty, které bychom mohli 
nějaký měsíc zdržovat, protože cesta k nim vede přes pozemky města, které jsou na mapě v tyrkysové.
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Akce „Posviťme si na stíny 2“ se hbitě rozjela
V minulém čísle jsem vás poprosil, abyste nám pomohli s reklamováním kvality veřejného 

osvětlení u firmy ČEZ Energetické služby, která vyměnila sodíkové výbojky za LED technologii.
Shodou okolností přišla rovnou jedna reakce od členky redakční rady Gabriely Motejzíkové. 

Její podnět jsme probrali s odborníky a ukázalo se, že paní Motejzíková má ve svých dvou výro-
cích pravdu.

1.  Nově budované veřejné osvětlení podle norem je kvalitní – město poslední tři volební obdo-
bí respektuje názor odborníků a neškudlí na lampách;

2.  V lokalitě Za Stodolami to nesvítí dobře - výměna technologie ukázala, že zredukovat 
z úsporných důvodů počet svítidel na 60 % projektovaného množství byla chyba.

Řeší se již i náprava, počty sloupů budou zahuštěné tak, aby se splnily dva protichůdné poža-
davky. Na jedné straně je nová legislativa proti světelnému smogu, která zahrnuje zákaz přesvět-
lování v bezprostředním okolí svítidla, na té druhé požadavek zákazníka = města na tom, aby 
nebyla v obytných čtvrtích stinná místa.

Právě nově zakazované přesvětlování maskovalo řídkou síť svítidel, ale neodpovídalo zcela ani 
moderním požadavkům na rovnoměrnost osvětlení, která je důležitá pro bezpečnost dopravy.

ČEZ k celé reklamaci přistupuje vzorně, není problém řešit celé město komplexně. Možná si 
vzpomenete na rok 2018, kdy jsme poprvé rozjeli akci „Posviťme si na stíny“, dostali jsme tehdy 
7 podnětů, jen jeden se nepodařil vyřešit, protože zahuštění neumožnily legislativní požadavky 
na bezbariérovost. Doufáme, že tentokrát budou vaše podněty ještě úspěšnější. Příklad připo-
mínky paní Motejzíkové by vás mohl povzbudit.

I tentokrát čekáme do 20. března na Vaše podněty, které bychom následně řešili hospodárně, 
v rámci jednoho projektu. Posílejte je prosím dále na adresu epepa@dobrany.cz.

Martin Sobotka, starosta

„Zákaz vjezdu, ale 
kde že... Značka 
není zeď a já jedu 
jen na chvilku." 
To si nejspíš říkají desítky řidičů, kteří denně 
porušují zákaz vjezdu u školní jídelny v sídlišti. 
Ano, jak nám kamerový záznam potvrdil, ně-
které dny jsou jich skutečně desítky, a to kvůli 
několika metrům navíc od vozidla do lékárny. 
Většina řidičů tak páchá hned dva dopravní 
přestupky. Poruší zákaz vjezdu motorových 
vozidel a následně odstaví svůj automobil na 
vodorovném značení zákazu stání. Obě zákazo-
vé značky zde nejsou z plezíru. Tento prostor 
je primárně určen pro otáčení vozidel záso-
bujících školní jídelnu, či naopak odvážejících 
obědy do mateřských školek a domovů s pečo-
vatelskou službou. Ze záznamu je patrné, že na 
zákazu stání parkují někdy i dvě auta současně. 
V tu chvíli řidič zajišťující zásobování má plné 
ruce práce, komplikovanou nakládku a mini-
mální prostor pro stání a otočení. To samo není 
jediným problémem. Jak zmiňují dobřanští ha-
siči ve svém článku, další funkcí tohoto místa 
je stanoviště výškové techniky v případě nut-
nosti zásahu záchranných složek. Proto je nyní 
prostor monitorován kamerovým systémem 
a hříšníci mohou očekávat důsledky.

Michal Trdlička, místostarosta

 

 

 

G2DT – GLOBÁLNÍ DÁRCOVSKÝ A DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY  
k podpoře kulturních, sportovních a dalších společensky prospěšných aktivit organizovaných na území  

města Dobřany nebo pro dobřanské obyvatele. 

 

V rámci Dotačního titulu (část „C“ Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany)  
se od 1. 3. do 31. 3. 2023 přijímají žádosti o dotaci na jednorázové akce/projekty realizované v roce 2023  

a na vybavení pořízené v roce 2023. 

Dotaci lze využít na úhradu nákladů na materiál, občerstvení (mimo alkoholické nápoje), technické zajištění, dopravu 
jako externě zajištěnou službu, ubytování a stravování, služeb osob, které nejsou zaměstnanci žadatele či členy jeho 

statutárních orgánů, popř. na další účelně vynaložené a objektivně zdůvodnitelné náklady a na nákup vybavení. 

Pravidla a formulář žádosti o dotaci je možno získat na webových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz  
v sekci Globální dárcovský a dotační titul města Dobřany nebo na Městském úřadě Dobřany, náměstí T. G. M. 1,  

a to v podatelně/recepci v přízemí nebo v kanceláři 202 – sekretariát 1. patro.  
Správa dotací je rovněž konzultačním místem. Schůzku pro konzultaci je nutné předem domluvit  

na tel. 377 195 868, nebo e-mailové adrese: tomanova@dobrany.cz. 

 

Výzva
Pro připravovanou výstavu o městě sháníme fotografie z 50.–90. let minulého století z oblastí: 
život v Dobřanech a výstavba sídliště Pančava.
Máte-li takovéto fotografie doma a chcete se o ně podělit s ostatními, přineste je, prosím, 
na ukázku a případné naskenování do informačního centra, nám. T. G. M. 5 do 20. 3. 2023. 
Více informací poskytne Zuzana Peksová, e-mail: peksova@dobrany.cz, tel.: 377 972 725.
Otevírací doba: pondělí–pátek 8:30–16:00, pauza 12:15–13:00

Děkujeme za spolupráci!

Informace pro žadatele 
o přidělení bytu 
ve městě Dobřany
Dle směrnice Rady města Dobřany 
č. 1/2019 má žadatel o přidělení (o výmě-
nu) bytu města Dobřany povinnost každo-
ročně potvrdit, že na své žádosti trvá. Tato 
povinnost musí být splněna nejpozději 
do 30. 4. příslušného roku, a to písemně 
prostřednictvím správně vyplněného for-
muláře „Obnovení žádosti o byt města 
Dobřany“. Příslušný formulář je k dis-
pozici na internetových stránkách města 
Dobřany www.dobrany.cz nebo v kancelá-
ři pokladny MěÚ Dobřany. Žádost můžete 
doložit osobně, vhodit do schránky města 
Dobřany, nebo zaslat e-mailem. 
V případě, že tak žadatel neučiní, bude RM 
podán návrh na vyřazení jeho žádosti ze 
seznamu žadatelů o byt města Dobřany.
Více informací sdělí referentka finanční-
ho odboru MěÚ Dobřany, kancelář č. 102, 
paní Jánská Milena, janska@dobrany.cz, 
tel.: 377 195 860.
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Na seniory myslíme
Dovolte mi prostřednictvím Dobřanských 

listů informovat o existenci a práci porad-
ní skupiny pro potřeby seniorů, která nově 
vznikla v tomto volebním období. Hlavní čin-
ností zástupců města, sociálních služeb, in-
stitucí, odborné veřejnosti i jednotlivých ak-
tivních seniorů je zmapování cílové skupiny, 
zjištění potřeb a zajištění nabídky k využití 
volného času či pokrytí chybějících/nedosta-
tečných služeb. 

Přesto, že průměrný věk obyvatel Dobřan 
je lehce pod celorepublikovým průměrem 
(42,7 let), žije v našem městě na 1 200 obyva-
tel ve věku nad 65 let, z nichž je téměř čtyřem 
desítkám 90 a více. Populace se dožívá vyš-
šího věku a i přes zvyšující se věk odchodu 
do starobního důchodu je jasné, že je potřeba 

mít připraven strategický materiál věnovaný 
péči o tuto skupinu občanů.   

Informační kampaň, a vlastně i celou inici-
ativu, se kterou se budete mít možnost setká-
vat, jsme nazvali Dobřany pro seniory a mezi 
první „vlaštovku“ patří projekt Bio senior, 
který začíná v úterý 7. března viz uvedený 
informační plakátek a dále na str. 11. Další 
je pak širší možnost využití telefonního čís-
la 733 636 060, které je již známo zejména 
z doby covidu, kdy sloužilo jako informační 
linka s možností objednání dezinfekce, regis-
trování k očkování apod. Nyní ho opět připo-
mínáme a můžete na něm získat informace 
k přehledu sociálních služeb ve městě, o po-
moci pro seniory v oblasti příspěvků, k do-
tačním programům pro bydlení (např. Nová 

zelená úsporám light, viz str. 30), o kulturním 
dění, veřejné dopravě atd.

A co se připravuje? Koordinovaný a pra-
videlný kulturní program pro širokou se-
niorskou veřejnost vč. posezení s hudbou, 
workshopů a přednášek, přehledné a souhrn-
né informace o veřejných službách a pomoci 
v krizových situacích, ale také dotazníková 
šetření a ankety na zjištění potřeb…

Případné podněty můžete psát na mail 
umnerova@dobrany.cz, pokorna@dobrany.
cz, přinést osobně do informačního centra 
(nám. T. G. M. 5, Dobřany) či telefonovat na 
číslo 733 636 060.

Jaroslava Umnerová, místostarostka
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D O B ŘA N Y  
P R O  S E N I O R Y

M Ě S T O  D O B Ř A N Y  P Ř E D S T A V U J E  I N I C I A T I V U

P O N D Ě L Í  -  P Á T E K   9 : 0 0  -  1 5 : 0 0

POTŘEBUJETE ZÍSKAT INFORMACE K PŘEHLEDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

POTŘEBUJETE INFORMACE O POMOCI  V OBLASTI PŘ ÍSPĚVKŮ  Č I  K DOTAČNÍM PROGRAMŮM PRO BYDLENÍ?

POTŘEBUJETE ZÍSKAT INFORMACE O KULTURNÍM DĚNÍ,  VEŘEJNÉ DOPRAVĚ . . .?

ZAVOLEJTE NÁM

MÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ DOTAZY Č I  PODNĚTY?

Výběr ze starostenských drobností února
Zakletý pozemek pro lávku už zbývá „jen“ projednat s exekutory a budeme zas o kus blíže 

konci tohoto nekonečného příběhu.
Cyklostezka nad Martinským vrchem je povolená a bude se ucházet o velmi nadějnou dotaci, 

stejně tak usilujeme o státní příspěvek na opravy místních komunikací.
Maďarské velvyslanectví po letech mění přístup k oslavám v Dobřanech, dle našeho původní-

ho doporučení se raději stanou součástí nějaké z osvědčených městských akcí. Zatím to vypadá, 
že Havelské trhy osvěží dechovka a pravý guláš.

Nečekané potíže máme s naší první fotovoltaickou elektrárnou na vodárně, k budově totiž 
chybí dokumentace, z níž by šlo odvodit potřebný statický posudek.

Plzeňský kraj potvrdil své odhodlání dotáhnout spolu s námi Plán ochrany Městské památ-
kové zóny Dobřany. Snad to na ministerstvu kultury vyřeší rychle a majitelé domů a pozemků 
v centru města budou mít jasné, čitelné a férové podmínky pro své stavební záměry, aniž by 
hrozilo narušení hodnot v území.

Vyzvali jsme projektanta k podání nabídky na takzvané rybářské cesty, obě zpřístupní levý 
břeh Radbuzy, jedna mezi novým mostem a Kufnerovým mlýnem, druhá od něj k Vodnímu Újez-
du.

MŠMT nám nechce dát dotaci na nástavbu školní jídelny, protože podle nich nové třídy nepo-
třebujeme, když nezvyšujeme celkovou kapacitu školy. Asi by jim měl někdo vysvětlit, že děti 
nejsou sardinky.

 Martin Sobotka, starosta

Město Dobřany přijme
do areálu koupacího biotopu

SEZONNÍHO SPRÁVCE
(vhodné pro seniora)

POKLADNÍ
květen–září (DPP)

Více informací: Michal Pokorný, 
vedoucí technických služeb, 

tel. 724 004 389
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U příležitosti 780. výročí města Dobřany 
od první písemné zmínky oceníme vý-
znamné osobnosti.  

Stejně tak jako při příležitosti oslav 760 let, 
770 let a 775 let (100 let České republiky) od 
první písemné zmínky o městě Dobřany bu-
dou v letošním roce oceněny osobnosti, které 
se významně zasloužily o rozvoj města, pres-
tiž či slávu. Níže zveřejňujeme formulář, kte-
rým můžete po celý březen právě někoho ta-
kového nominovat. Všemi přijatými návrhy se 
bude vedení města zabývat a při červnovém 
slavnostním jednání zastupitelstva budou tito 
veřejně oceněni. Věřím, že každý z nás má ve 
svém okolí někoho, kdo by si uznání a podě-
kování zasloužil.

Pro informaci uvádím seznam oceněných 
osobností z předešlých let v abecedním po-
řadí:  

Baborová Marie, Bernášek Vladimír, Brunát 
Stanislav, Darda Václav, Duban Antonín, 
Duban Zdeněk, Dvořák Stanislav, Dvořáková 
Helena, Havlík Karel, Hofman Antonín, Kašpar 
Karel, Kavan Jiří, Kozler Josef, Kučera Lubomír, 
Lecjaks Václav, Leitl Svatoslav, Lorenz Karel, 
Marková Jaroslava, Nejedlá Libuše, Paroubková 
Marie, Plaček Miroslav st., Pošar František, 
Reitšpies David, Roušal Miroslav, Sedláček Jan, 
Sloup Otto, Sýkora Jaroslav, Šedivý Jaroslav st., 
Šístková Věra, Šneberger Josef st., Šneberger 
Michal, Tomášek Vladimír, Vachovcová Alena, 
Winter Jan ml., Žižka Vladislav

Čitelně vyplněný formulář můžete v obálce 
označené heslem "Nominace významné osob-
nosti 2023" odevzdat v podatelně Městského 
úřadu Dobřany, vhodit do schránky MěÚ Dob-
řany nebo zaslat (scan či fotografii) na mail 
umnerova@dobrany.cz. Na uvedený mail mů-
žete také zasílat nominace na oceněné osob-
nosti z Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu, které 
se věnují nejrůznějším oborům lidské činnos-
ti a které pracují pro blaho a prospěch našich 
občanů či v uplynulém roce zaznamenaly ně-
jaký velký sportovní úspěch. Předání ocenění 
proběhne při červnových Svatovítských slav-
nostech či zářijovém Radbuza festu. 

Děkuji za spolupráci.
Jaroslava Umnerová, místostarostka

Osobnosti města žijí 
mezi námi

Město Dobřany Uzávěrka přihlášek:  30. 3. 2023                                 
Vyhlášení výsledků: 16. 6. 2023

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ NA OCENĚNÍ 
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MĚSTA

Nominující
(ten, kdo navrhuje nominovaného; může jím být kdokoli, fyzická osoba – občan, podnikající 
fyzická osoba či právnická osoba včetně neziskové organizace)

Nominovaný
(návrh osoby na ocenění – nominována může být pouze jedna osoba – osobnost, občan, nikoli 
kolektivy)

Stručné zdůvodnění, proč danou osobu navrhujete na ocenění
Uveďte, čeho navrhovaná osobnost dosáhla; v jaké oblasti, jak dlouho se svému oboru/oblasti 
věnuje (věnovala); co zásadního pro veřejnost nebo pro město Dobřany dělá či udělala; jakým 
způsobem se zasloužila o rozvoj, prestiž, slávu či respekt města Dobřany.

Zcela a čitelně vyplněný a podepsaný formulář osobně či poštou doručte na adresu: 
Město Dobřany, podatelna MěÚ Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany nebo mailem na 
umnerova@dobrany.cz, a to nejpozději do 30. 3. 2023.

Obálku prosím označte heslem: „Nominace významné osobnosti 2023“

Datum: ……………................. 2023 Podpis nominujícího: .....................................................

Jméno a příjmení/název:

Bydliště/sídlo:

IČ:

Telefon, e-mail:

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba, 
telefon, e-mail:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště (trvalé bydliště):
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Jak to vidí opozice / Pozvánky na akce

Jaká je doprava do Klatov?
Pokud budeme hovořit o dopravních spojích do Klatov, můžeme je 

zhodnotit jako nedostatečné. Dalším ekvivalentem by bylo slovní spo-
jení časově nevyhovující. Protože jsem sama před několika desítkami 
let dojížděla do Klatov, nebyl pro mě jako studentku střední zdravot-
nické školy důležitý spoj pouze na vyučování od 8 hodin, ale také spoj 
na odbornou praxi, která začínala o více než hodinu dříve než klasické 
vyučování. Existovalo vlakové spojení, které bylo v Klatovech okolo 
půl šesté ráno. Vzhledem k omezení spojů mají dnes rodiče žáků stu-
dujících odbornou školu v Klatovech pouze dvě možnosti. Odvézt děti 
vlastní dopravou až do Klatov, nebo na autobusovou zastávku do Hor-
ní Lukavice, odkud mohou studenti pokračovat do klatovských škol. 
Vzhledem k tomu, že v Klatovech je téměř desítka středních odbor-
ných škol a učilišť, kde je odborná praxe bezpodmínečnou součástí 
výuky (i několikrát týdně), mohlo by vedení města vyvinout větší akti-
vitu při jednání s Plzeňským krajem o zajištění dopravní obslužnosti. 
V tomto případě by se jednalo o zajížďku autobusu přes obce Dobřany 
a Chlumčany a zastávky autobusu v obou obcích. Jízdní řády se mění 
dvakrát za rok a velká jednání o nových trasách a nových zastávkách 
probíhají vždy na jaře. Byla by tudíž vhodná příležitost, aby naše rad-
nice tuto možnost s odborem dopravy Plzeňského kraje projednala 
a pomohla rodinám těch, kteří v Klatovech studují, nebo studium 
v tomto městě zvažují.

Za Demokratickou alternativu 
Dáša Terelmešová

Konec zimy, konec zimní údržby
Kdo by neměl rád zasněžené střechy a bílou romantiku zimních 

večerů, a to především v době vánočních svátků. Děti sníh milují, dů-
chodci, pokud mají nějaké pohybové obtíže, už méně a řidiči, kteří 
těžce zvládají školu smyků asi nejméně. K takovým řidičům patřím. 
Celou zimu sleduji zpravodajství a děsím se ranních námraz, mrznou-
cích mlh a uježděného sněhu. Nedá se ale nic dělat. Do práce dojíždím, 
a tak v šest hodin usedám za volant a odjíždím směrem na severní 
Plzeňsko, kam není možné se bez přestupů dostat autobusovou ani 
vlakovou dopravou. Letošní zima byla zatím k mému řidičskému umě-
ní vstřícná. Ledovky ani sněhu moc nebylo. Výjimkou byl den na konci 
minulého roku, kdy jsem opravdu vyjet nemohla. Ledová krusta na 
chodnících i na silnici evokovala pocit ledové plochy na lední revue. 
Můj dotaz na prosincovém zastupitelstvu směřoval na vedení technic-
kých služeb, zda stále platí kdysi dávno schválený plán zimní údržby, 
kde jsou nejen jasně rozdělené komunikace podle důležitosti sypání, 
ale také čas, dokdy má posypová technika vyjet. Bylo mi řečeno, že 
platí stále. Tak mě logicky napadlo, že asi „zaspali silničáři“, prostě 
z nějakých důvodů vyjela firma mající na starosti zimní údržbu ko-
munikací pozdě. Ledovka se začala tvořit už ve večerních hodinách, 
sypat se tedy mělo v noci, ne až ráno okolo sedmé hodiny. Pátrala 
jsem a zjistila jsem, že silničáři nezaspali. Zaspal asi někdo jiný, pro-
tože nová praxe v našem městě je, že dle zimního plánu údržby není 
na firmě, zda a kdy podle plánu zimní údržby vyjede, ale rozhoduje 
o tom telefonický příkaz k výjezdu od vedoucího technických služeb. 
Tak alespoň víme, kde se stala chyba. Zima končí, starosti s námrazou 
také, tak budeme doufat, že příští rok už nebude začátek zimy důvo-
dem k zimnímu spánku těch, kteří rozhodují.

Za Demokratickou alternativu 
Dáša Terelmešová
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Život ve městě

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.

Nezvaní hosté 
v naší přírodě

Jsou už tak nějak nedílnou součástí naší příro-
dy, často na ně už jako na cizince ani nepohlí-
žíme. Přesto však tito nezvaní hosté dokážou 
(a také už dokázali) nadělat v naší přírodě pa-
seku. Řeč je o invazních organismech – rostli-
nách či zvířatech, která u nás nejsou původní 
a byla k nám v nedávné minulosti záměrně či 
náhodně zavlečena. Jejich charakteristickým 
rysem je, že se ve svém novém domově rych-
le šíří, zabírají stanoviště původním druhům, 
narušují biodiverzitu nebo se staly škůdci ze-
mědělských plodin či přenašeči nemocí. Jako 
příklad lze uvést bolševník velkolepý, netý-
kavku žláznatou, mandelinku bramborovou, 
vrtuli ořechovou, raka pruhovaného, norka 
amerického, psíka mývalovitého nebo jelena 
siku. A nesmíme zapomenout ani na nutrii 
říční. Nutrie pochází z Jižní Ameriky, k nám se 
dostala zhruba před sto lety jako chovné zví-
ře na kůži (kožich) a maso. Do volné přírody 
nutrie doslova utekla (nebo byla vypuštěna) 
právě z chovů. V posledním desetiletí se po-
měrně rychle šíří zejména podél toků Vltavy, 
Labe a Berounky, hojně se vyskytuje i na jižní 
Moravě. Populacím nutrií se více daří v (pří)
městském prostředí, které jim poskytuje 
příznivější životní podmínky. Nutrie se živí 
kořeny a bylinami, přičemž skupina nutrií 
dokáže nejen úplně spást a zničit pobřežní 
vegetaci, ale svými až 15 metrů dlouhými no-
rami a chodbami poškodit břehy řek. Přestože 
mohou být přenašeči nemocí na člověka, např. 
leptospirózy neboli krysí žloutenky, jsou tyto 
„vodní krysy“ stále velmi oblíbenou atrakcí 
pro obyvatele malých i velkých měst či obcí. 
Kromě krmení se s nimi lidé fotí a neostýcha-
jí se tyto vodní hlodavce i pohladit. Vězte, že 
i drobné kousnutí nebo škrábnutí může mít 
neblahé důsledky pro vaše zdraví. Proto buď-
te opatrní a vězte, že obdobně jako jiná volně 
žijící zvířata nepotřebují ani nutrie naší péči. 
Omezit dokrmování nutrií alespoň zčásti za-
brání jejich přemnožení a následné nutné re-
gulaci jejich odlovem apod.   

Zuzana Peksová
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Přehled aktuálních autobusových spojů s odjezdem od čerpací stanice Dobřany
do stanice Plzeň Bory, případně až na Terminál Hl. nádraží Plzeň a zpět od 5. 3. 2023

Dobřany čerp. st.  → Plzeň Bory Plzeň Bory → Dobřany čerp. st.
pondělí - pátek výchozí stanice poznámka pondělí - pátek cílová stanice poznámka

4:35 Dobřany 5:00 Dobřany
4:54 Merklín 5:25 Merklín
5:30 Merklín 5:45 Dobřany jede přes Lhotu
6:32 Merklín 6:30 Merklín
6:36 Dobřany jede přes Lhotu** 6:58 Dobřany jede přes Lhotu
6:56 Merklín 9:15 Dobřany
7:20 Dobřany zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 10:15 Merklín
8:15 Chlumčany 12:15 Merklín

11:32 Merklín 13:15 Merklín
12:50 Dobřany 14:15 Merklín
13:32 Merklín 14:50 Dobřany
14:40 Merklín 15:15 Merklín
15:05 Dobřany jede přes Lhotu** 15:50 Dobřany jede přes Lhotu
15:35 Merklín 16:15 Merklín
16:35 Merklín 17:15 Merklín
17:35 Merklín 18:25 Merklín
19:25 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 20:30 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň
21:18 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 22:30 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň
23:19 Klatovy zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 23:45 Přeštice odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň

sobota poznámka sobota poznámka
2:28 Přeštice jede přes Borský park k Mrakodrapu * 1:35 Přeštice odjezd od Mrakodrapu přes Borský park *
7:17 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 8:10 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň

10:17 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 11:10 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň
13:17 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 14:10 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň
17:17 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 18:10 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň
21:17 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 22:10 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň

neděle poznámka neděle poznámka
2:28 Přeštice jede přes Borský park k Mrakodrapu * 1:35 Přeštice odjezd od Mrakodrapu přes Borský park *
7:17 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 8:10 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň

10:17 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 11:10 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň
13:17 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 14:10 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň
17:17 Merklín zajíždí až na Terminál Hl. nádraží Plzeň 18:10 Merklín odjezd z Terminálu Hl. nádraží Plzeň

* spoj nejede přes stanici Plzeň Bory
** nástupní místo  na straně u čerpací stanice, spoj nejede přes zastávku Borský park
Jízní řády najdete na www.idos.cz, případně lze spojení ověřit i telefonicky v informačním centru v Dobřanech, tel. 377 972 725

(red) V sobotu 4. února se na letišti v Líních konala akce Den otevřených 
hangárů. Pořadatelé, s ohledem na možnou výstavbu gigafactory, zvali 
veřejnost na akci s podtitulem "možná úplně poslední". V průběhu dne 
se na dostavilo několik tisíc návštěvníků a byla překonána návštěvnost 
dřívějších leteckých dnů.

V lednu a únoru jsme ve spolupráci s obcí Vstiš pořádali taneční kurz pro 
dospělé. Páry z Dobřan, Vstiše a Šlovic se pod vedením tanečních mistrů 
Věry Šimečkové a Tomáše Urbana zdokonalily ve svém umu a nové zku-
šenosti prý již uplatnily na tanečním parketu i mimo kurz.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Rozhovor

Dobřanská galerie nabízí do 17. března nahlédnutí „do světů“ ilustrátorky, výtvarnice a restaurátorky papíru Agáty Vodičkové. A právě o práci, výtvarných 
projektech i cestě do západních Čech jsme si po zahájení této výstavy povídaly.

Výstava je moc krásná, dýchá z ní váš vztah 
k přírodě a dospělí mohou mít pocit, že jsou 
zase na chvíli dětmi... Chtěla jste být výtvar-
nice od malička?
Děkuji za milá slova. Ano, odmala jsem se chtěla 
stát malířkou. Vyrostla jsem ve vesničce v pod-
hůří Beskyd, obklopená malebnou krajinou, ale 
v kraji těžkých lidských osudů. Myslím, že jsem 
se svojí snovou povahou od vrstevníků tak tro-
chu lišila. Nejraději jsem si četla a kreslila a mí 
rodiče mě ve tvorbě podporovali. Od první třídy 
jsem navštěvovala výtvarku na ZUŠce, kde jsme 
měli skvělou, inspirativní paní učitelku. Právě 
ona měla zásadní vliv na mé další směřování. 
Často na ni vzpomínám. Zpětně vidím, jak moji 
tvorbu dodnes ovlivňuje i tamní krajina...,

Pocházíte tedy z hor na druhém konci re-
publiky. Jak se stalo, že jste se dostala na 
Plzeňsko?
Studovala jsem uměleckoprůmyslovou školu ve 
Frýdku-Místku a přemýšlela jsem, kam dál, se 
spolužačkami jsme objížděly dny otevřených 
dveří na vysokých uměleckých školách... Ostra-
vu, Ústí a také Plzeň. A právě v Plzni, na Fakultě 
umění a designu Ladislava Sutnara, mě napros-
to očaroval ateliér knižní vazby. Najednou jsem 
knihu viděla jako svébytné umělecké dílo. Vědě-
la jsem, že tohle je přesně to, co chci zkusit, umět 
si udělat knihu od A do Z. Přihlásila jsem se, vzali 
mě a já se stěhovala... Po absolvování bakalářské-
ho studia jsem navázala studiem magisterským, 
oborem Ilustrace a grafika, a jak už to tak někdy 
bývá, potkala jsem svého nynějšího manžela, 
který je Plzeňák. Za čas se nám narodila první 
dcerka a zahnízdili jsme ve Vodním Újezdě, kde 
žijeme dnes už se dvěma dcerami a pejskem.  

Jak dlouho a co všechno tedy tvoříte?
Jen několik týdnů po absolvování magisterské-
ho studia mě oslovila známá z rodné vesničky, 
která v Beskydech vede skvělé zážitkové a vzdě-
lávací centrum. Sháněla ilustrátora pro velký 
projekt Beskydy pod lupou a já jsem na práci 
kývla. Tvořila jsem na 300 ilustrací beskydské 
fauny a flory pro výukové programy určené dě-
tem na školách v Moravskoslezském kraji. Toto 
byla moje první zakázka a až letos jsme projekt 
ukončovali. Mezitím přišly další rozmanité za-
kázky, například grafiky, knižní ilustrace, objek-
ty, knihy, kresby, textilní hračky, skládačky a po-
dobně. Také jsem se ve volných chvílích, kterých 
s malými dětmi nebylo moc, snažila tvořit do 
šuplíku. Již od studií mě také láká tvorba ruční-
ho papíru a práce s papírovinou. A právě baka-
lářské studium jsem zakončovala velkoformá-
tovými knihami vytvořenými z ručního papíru. 

Knihy... U těch bych se ráda zastavila. Kolik 
jste jich napsala/vyrobila či ilustrovala?
I s těmi školními, to tedy nevím, abych pravdu 
řekla. Pár jich bylo a během těch čtyř let od ško-
ly jsem zatím na zakázku ilustrovala tři knihy. 
V šuplíku mého pracovního stolu aktuálně čekají 
dvě rozpracované autorské knihy, doufám, že jim 
brzy budu moct dát čas a péči a spatří světlo světa.

V roce 2018 vznikly jako diplomové práce 
3 kusy autorské knihy Lesák bludný hle-
dá domov a nachází kamarády, jejíž jeden 
exemplář je k vidění i na výstavě. Přibližte, 
prosím, čtenářům její zrod a život.
Zadání mé diplomové práce bylo Bibliofilie. Za-
dání tak široké, že jsem netušila, jaké téma zvo-
lím. Jelikož jsem se už během studií stala mámou 
a dělit čas mezi školu a dcerku bylo často dost 
náročné, můj skvělý pan profesor mi poradil, 
ať nevymýšlím složitosti a rozhlédnu se doma, 
ať knihu věnuji právě dceři. Dcerce byly teh-
dy dva roky a objevovala svět, mimo jiné i svět 
hmyzu. Procesem přípravy u této knihy pro mě 
byl tedy průzkum naší vesnické domácnosti. Za-
hrady, kuchyně, spíže i půdy. Hledala jsem druhy 
hmyzu žijící v naší domácnosti. A jak to tak na 
vesnici bývá, v létě se vám po kuchyňské lince 
projde nejeden mravenec, v rohu za skříní bydlí 
pavouk, do spíže si přijde pochutnat nějaký ten 
brouček a za horkých letních nocí kolem lustru 
nad stolem poletují můry. V každé volné chvíli 
jsem si kreslila různá zákoutí našeho domu i za-
hrady a všímala si hmyzích návštěvníků…
Hlavní hrdina knihy Lesák bludný se vydává 
na dlouhou pouť loukou a zahradou, aby došel 
k domu, ve kterém se usídlí. Chtěla jsem dětem 
nastínit fakta o relativitě času a znázornit pro-
blém nebo výhodu velikosti broučka v lidském 
světě. Lesák na cestě knihou potkává další oby-
vatele zahrady a domu, zažívá dobrodružství, 

poznává nové věci, nachází přátele, a nakonec 
i domov. S manželem jsme pak po večerech vy-
mýšleli rýmované texty do knihy.

Jak dlouho vám to trvalo?
Práce na celé knize trvala přibližně tři čtvrtě 
roku a mým cílem bylo vytvořit knihu, která by 
zaujala širší věkovou skupinu lidí, od malých 
dětí, které snad zaujmou bohaté černobílé ilus-
trace a pop-up prvky, větší děti, které již poro-
zumí jednoduchému veršovanému textu, i do-
spělé. Záměrem bylo vytvořit barevně střídmou 
knihu, bohatou v kresbě, detailech, momentech 
překvapení a velkorysou svým rozměrem. Moc 
mě to bavilo, dcerka si ji ráda prohlíží a v sou-
časné době už i čte. Kniha byla v roce 2018 no-
minována v prestižní soutěži Grafika roku na 
hlavní cenu v kategorii autorská kniha.

Vím, že pracujete v Horšovském Týně jako 
restaurátorka papíru pro Státní oblastní ar-
chiv. Jak vypadá váš pracovní den?
Naše restaurátorské ateliéry jsou umístěny 
v podkroví, takže každé pracovní ráno začínám 
malou rozcvičkou v podobě desítek schodů:) 
S kolegyněmi restaurujeme především papí-
rové archiválie, tedy knihy, velkoformátové 
archiválie, jako například mapy nebo plány, 
papírové dokumenty, ale i pergamenové listiny 
včetně voskových pečetí. Můj pracovní den se 
tedy odvíjí podle toho, jakou práci mám zrovna 
na stole. Je to rozmanité, od podrobného focení 
archiválie, přes čištění, koupání až po samotné 
restaurování různými metodami. Práce je to 
krásná a zajímavá. Jsem vděčná, že jsem dostala 
příležitost naučit se další řemeslo.

Prošel Vám rukama nějaký „knižní poklad“?
Ještě ne, zatím je jen okukuji na stolech zku-
šených kolegyň. V archivu jsem nyní rok a půl 
a stále nasávám, učím se… Aktuálně mám na 
stole pergamenovou listinu s voskovou pečetí 
z roku 1408.

Povídání s vámi je moc milé a mám pocit, že 
se známe roky, proto si dovolím osobnější 
otázku... Jak a kde se vidíte tak za 10 let?
Za deset let bych pořád ráda stoupala po scho-
dech do podkroví horšovskotýnského archivu 
a po večerech tvořila výtvarné projekty obklo-
pena svými blízkými, jelikož si myslím, že tyto 
dvě práce se dají krásně skloubit a naplňují mě.

Přeji vám, aby vám vaše práce byla pořád ra-
dostí a děkuji za rozhovor.
Taktéž děkuji za milé povídání.

Jaroslava Umnerová
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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
ALSTERDAL Tove: Vývrat
Mistrovsky napsaná detektivka. Příběh inspi-
rovaný skutečnými případy, pečlivě vykresle-
né prostředí, přesvědčivé postavy a děj plný 
zvratů.

POBEROVÁ Slívka: 
Osudy českých šlechtičen
Byly každá jiná, a přece měly něco společné-
ho. Perchta, Anna, Marie Manrique, Eliška Ka-
teřina, Eva Eusebie nebo Markéta Salomena. 
Dokázaly se skvěle postarat nejen o sebe, ale 
i o rodinu a celé panství, pokud to bylo nutné. 
Jednaly s rozhodností, jakou něžnému pohla-
ví nikdo nepřisuzoval, aniž by je to někdo učil 
a ptal se, zda to zvládnou.

CHLUPOVÁ Danuta: Jizva
Hrdinové románu jsou fiktivní postavy. Váleč-
né události jsou však prezentovány v souladu 
s historickými fakty. Zdrojem informací pro 
knihu byly osobní rozhovory autorky s dosud 
žijícími svědky životické tragédie i vzpomín-
ky její již zesnulé babičky, jejíž snoubenec byl 
jednou z obětí. Děj románu je promyšlený, ro-
dinné tajemství stupňuje napětí. Kniha, která 
dojímá a vyvolává mnoho emocí.

LABÁKOVÁ Michaela: Venkov
Becky je Venkovanka, Matt je Pokrokový. 
Každý žije jinde a úplně jiným způsobem ži-
vota. Když se poprvé potkají, cítí, že jsou pro 

sebe stvořeni. Společnost však zakazuje stý-
kání mezi Venkovany a Pokrokovými, takže 
je jejich láska v ohrožení. Podaří se jim najít 
způsob, jak být spolu a vymanit se ze spárů 
špatně nastavené společnosti? Dystopický 
román o zakázané lásce, rodinných vztazích 
a společnosti, která se rozdělila na dva tábory, 
které sebou navzájem pohrdají.

KNIHY PRO DĚTI
RYŠÁNOVÁ Alena: 
Fotbal, to je hra
Zábavný průvodce světem fotbalu. Knížka 
pro všechny začínající fotbalisty, fotbalistky i 
fotbalové fanoušky a fanynky. Seznamte se s 
úžasným příběhem sportu, jenž učaroval mi-
lionům kluků i holek po celém světě. Prověř-
te vaše znalosti o tomto sportu v nápaditých 
kvízech.

TELGEMEIEROVÁ Raina: 
Úsměv
Komiksový bestseller. Raina je obyčejná hol-
ka s obyčejnými problémy až do chvíle, kdy 
následkem pádu přijde o přední zuby. Takový 
úraz by dal zabrat každému. V případě dospí-
vající teenagerky se to rovná naprosté tragé-
dii. „Kamarádky“ nemají pro její novou vizáž 

moc pochopení, a co teprve kluci! Citlivý i hu-
morný grafický román, založený na skutečné 
životní zkušenosti autorky, je určený dospíva-
jícím čtenářům a čtenářkám.

TATÍČEK Šimon: 
Český, česká, české
Znáte české státní symboly? Co se za nimi 
skrývá a jaký je jejich příběh? Pestrá knížka 
vás provede světem oficiálních státních sym-
bolů, ale seznámí vás i s dalšími národními 
fenomény. Získané znalosti si můžete ově-
řit v minikvízech. České, moravské i slezské, 
všechno je tu hezké!

TOLONEN Tuukikki: 
Agnes a odemčený sen
Do muzea malého ospalého městečka někdo 
zašle vzácnou starou zamčenou šperkovnici. 
Muzeum ji smí vystavit, ale pouze pod jednou 
podmínkou. Pokud se najde někdo, kdo od ní 
bude mít klíč, smí si její obsah odnést. Jede-
náctiletá Agnes při návštěvě muzea poznává, 
že tento vzácný exponát vídá ve snu. Měla by 
tedy i vědět, kde ke šperkovnici klíč hledat. 
Společně se svým kamarádem Piškotem začí-
nají hledat po domě i tajemné zahradě z Ag-
nesiných snů.

Příspěvky do Dobřanských listů 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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MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY 
POŘÁDÁ

v oddělení pro dospělé ve výpůjční době 

Máte doma knihy, které Vám překážejí nebo 
ke kterým se již nechcete vracet? 

Využijte možnosti je prodat nebo darovat na burze.   
  

  Městská knihovna Dobřany, Stromořadí 439, Dobřany

Knihy budeme přijímat v knihovně do 22. března 2023
(ve výpůjční době knihovny – oddělení pro dospělé).

Knihy musejí být zachovalé, čisté, 
označené a popř. oceněné.

27. března – 5. dubna 2023

 BURZU KNIH

Masopustní sobota ve Šlovicích

V sobotu 25. února se v poledne sešli občané a přátelé Šlovic, aby strávili společně veselé a pří-
jemné odpoledne. Masek se sešlo skutečně hodně a bylo se na co dívat. Počasí bylo jako na hou-
pačce - od větru, deště, sněhu a krup až po slunečno. Ale nic nemohlo zkazit dobrou náladu. 
Průvod jako tradičně začal na návsi za přítomnosti starosty Dobřan a skončil po pěti hodinách 
plných jídla, pití, hudby a tance, tentokrát na 30 zastávkách! Poděkování za přípravu patří členům 
SDH Šlovice a samozřejmě všem účastníkům v maskách i šlovickým hospodyňkám. 

Jana Hájková

V sobotu 18. 3. 2023 od 12.00 se koná 
Jubilejní 5. ročník turnaje v karetní hře 
Prší v pivnici Snack Hájek-Hájková. 
Zápis a informace u obsluhy pivnice. 
Po skončení turnaje od 20.00 Josefovská 
zábava s DJ Kečupem. 

Za pořadatele manželé Keszeghovi.



březen 2023|12

Kultura

dětská lidová muzika Vozembach
hudební uskupení Bachule
blues-rocková kapela Kus Blues

VODŇÁCKÁ STODOLA
10. března 2023

Osadní výbor Vodní Újezd ve spolupráci s MKS Dobřany zve

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

17:00   
18:15   
19:30 

Možnost dopravy Dobřany – Vodní Újezd  a zpět - objednávky do 9. 3. 2023  na tel. č. 734 258 859.

na hudební festival

VSTUP ZDARMA
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Školství, spolky a neziskové organizace

Koncerty a akce 
ZUŠ J. S. Bacha

 9. 3. | 14:00 | Klub seniorů
 Vystoupení k MDŽ  

 10. 3. | 17:00 | Vodní Újezd
 Vozembach – Vodňácká stodola

	11. 3. | 8:00 | koncertní sál ZUŠ
 Krajské kolo soutěže komorní hra 
 s převahou DDN

	12. 3. | 8:00 | koncertní sál ZUŠ
 Krajské kolo soutěže komorní hra 
 s převahou DDN

	14. 3. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ
 Koncert akordeonové třídy

	15. 3. | 12:30 | koncertní sál ZUŠ
 Třídní přehrávka pí uč. E. Jedličky  
 Gogové

	17. 3. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ
 Koncert akordeonů
 ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
 Konzervatoř České Budějovice                                                     

	20.–22. 3. | ZUŠ A. Dvořáka, 
 Karlovy Vary
 Celostátní kolo soutěže 
 Karlovarský skřivánek     

	25.–26. 3. | 8:00 | koncertní sál ZUŠ 
 Krajské kolo soutěže – hra na 
 akordeon 

	30. 3. | 14:00 | Káčko
 Krajská postupová přehlídka 
 scénického tance

	1.–2. 4. | ZUŠ Horšovský Týn
 Klavihláska 2023 – klavírní 
 přehlídka                            

	4. 4. | 18:00 | Káčko
 Malý princ – vystoupení LDO                                   

	13. 4. | 14:00 | Klub seniorů
 Vystoupení v klubu seniorů

Byli přijati na konzervatoř
Tři žáci z naší ZUŠ v lednu úspěšně složili talentové zkoušky a byli přijati ke studiu na Konzervatoři 
v Plzni. Šárka Samcová (příčná flétna), Jan Bouřil (zobcová flétna), oba ze třídy pí uč. M. Vozárové, 
a Zuzana Frantová (klavír) ze třídy pí uč. E. Šmejkalové. Představujeme je v krátkém rozhovoru.

Gratuluji vám. Zajímalo by mě, která část 
talentové zkoušky Vám přišla těžší, hra na 
nástroj nebo hudební teorie?

Šárka: Pro mě byly obě zkoušky stejně těžké, 
každá obnášela něco jiného a nervózní jsem 
byla u obou.

Zuzka: Děkuji za gratulaci, musím se přiznat, 
že čím víc se talentové zkoušky blížily, tím 
větší strašák to pro mě byl, ale nakonec mi ta 
samotná zkouška přišla mnohem lehčí, než 
jsem čekala. A která byla těžší? To asi nejde 
jen tak rozhodnout, každá byla náročná v ji-
ném směru…

Jenda: Hudební teorie byla pro mě těžší než 
hraní.

Kdy jste začali vážně uvažovat o studiu na 
konzervatoři, případně kdo Vás motivoval 
nebo kdo byl vaším vzorem?

Šárka: Nejvíce mě v tom podporovali paní 
učitelka a rodiče. O konzervatoři jsem začala 
uvažovat poměrně brzy, tak ve čtvrté třídě, 
kdy jsem vůbec zjistila, co konzervatoř je. 
Zpočátku to bylo jen uvažování, ale vyvrcho-
lilo to snahou dosáhnout svých cílů.

Zuzka: Myšlenky o konzervatoři mě provází 
už od základní školy, ale nikdy jsem je nebra-
la vážně, to až asi před rokem jsem si řekla, 
že proč to vlastně nezkusit. A tak jsem to při 
první příležitosti oznámila své paní učitelce 
Ewě Šmejkalové, které moc děkuji za trpěli-
vost, kterou se mnou vždy měla, a za ochotu, 
se kterou tuto výzvu přijala.

Jenda: Můj vzor je pí uč. Magda Vozárová, ke 
studiu mě inspirovala sestřenice.

Uvažovali jste do budoucna, čemu se chce-
te věnovat - sólové hře, hře v orchestru 
nebo učení v ZUŠ?

Šárka: Vždy jsem chtěla být učitelem na ZUŠ 
a učit malé děti hrát na flétnu, hodně jsem 
v tom obdivovala (a stále obdivuji) paní uči-
telku a chtěla bych být jako ona. Dnes mi ale 
připadá, že bych s těmi dětmi nemusela vydr-
žet, takže spíš čekám, co mi osud nabídne.

Zuzka: Rozhodně učení v ZUŠ. Mám možnost 

si to soukromě zkoušet, učím kamarádku, 
kterou jsem díky tomu potkala, a hodně mě 
to baví. Byla jsem loni na kurzu v Blatné, kde 
jsem načerpala spoustu inspirace nejen co se 
týče výuky klavíru. Také dělám korepetice ta-
nečnímu oboru v ZUŠ Ostrov, takže už mám 
jasnější představu i o tom „papírování“. A na-
víc jsem mezi dětmi. Je úžasné vidět jejich po-
kroky a nadšení z nových informací a zážitků.

Jenda: Myslím, že bych chtěl hrát v orchestru 
a učit v ZUŠ.

Hudba je krásný koníček, který jste si zvo-
lili za svoje budoucí povolání. Jaké jsou 
vaše další koníčky?

Šárka: Chodím na dramatický obor, který mě 
moc baví, ráda se učím různé básničky a na-
cvičování her. Občas si zahraju volejbal, jenže 
ten přes týden časově nestíhám. Takže ano, 
většinu svého času věnuji hudbě. 

Zuzka: Těch je hodně, ale času málo:) Ráda si 
jen tak pro sebe tancuji, kreslím, jednou týdně 
si jdu zahrát florbal. Chodím do Karlovarské-
ho městského divadla a poslední dobou jsem 
si oblíbila čtení dramat. 

Jenda: Já se zajímám o historii a přírodu.

Děkuji za rozhovor. Přeji Vám hodně štěstí 
ve studiu, pohodové učitele a spolužáky.                                                                                 

Jiřina Faltýnová, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Zleva Š. Samcová, Z. Frantová, J. Bouřil
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KRAJSKOU
PŘEHLÍDKU 

SCÉNICKÉHO 
TANCE

dětských skupin

ČTVRTEK  30 .  BŘEZNA  2023
V  KÁČKU  OD  1 4 : 00

Z U Š  J .  S .  B A C H A ,  D O B ŘA N Y
 Z V E  N A

O R G A N I Z O V Á N O  V E  S P O L U P R Á C I  S  N I P O S - A R T A M A

Úspěchy našich skřivánků

(zuš) O jednodenních pololetních prázdninách se pěvecké naděje naší ZUŠ vypravily na kraj-
ské kolo soutěže Karlovarský skřivánek do Plzně. Také letos byla soutěž ve všech kategoriích 
početná, až na kategorii D - pěvecká dua, která byla do soutěže zařazena letos poprvé.

Karlovarský skřivánek je ve svém oblastním kole specifický v tom, že se ceny nedělí a u mlad-
ších žáků postupují první tři, zatímco u starších kategorií prvních pět soutěžících. Pod postupy je 
vždy určen jeden náhradník a kategorie jsou věkově velmi široké.

 Za naši školu se do ústředního kola prozpívalo pět žákyň a dvě další jsou náhradnicemi na po-
stup. Gratulujeme tedy Valentýně Spurné, která získala 1. místo s postupem, Adélce Korotvičkové 
ke 4. místu (náhradník), obě soutěžily v nejmladší kategorii A1. Lucie Maxová získala 4. místo 
s postupem, Agáta Vozáková 2. místo s postupem a Amelie Kuhnová  je  náhradník, všechny sou-
těžily v  kategorii C1 - klasický zpěv. Štepánka Hájková získala 1. místo s postupem v kategorii 
C2 - populární zpěv. Komorní duo Lucie Maxová a Agáta Vozáková obdržely 1. místo s postupem 
v kategorii D.

Budeme držet palce v Karlových Varech, kam se s prvními jarními dny na konci března slétnou ti 
nejlepší skřivánci ze všech krajů. Ať vám to zpívá...                                                                                                                                                  

Keltská kapela 
Dé Domhnaigh 

při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Vás srdečně zve na koncert 

Pocta sv. Patrikovi
v sobotu 18. března 2023 

od 18 hodin na faře, 
náměstí T. G. M. 3, Dobřany 

(malý sál, 1. patro).

KLUB CESTOVATELŮ DOBŘANY
sportovní klub Tenisové haly, 

Přeštická ul.

16. 3. 2023 | 19:00
Mauricius (Linvarovi)

občerstvení zajištěno | vstup zdarma
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Okresní kolo soutěže komorní hra s převahou DDN.

Únor – měsíc soutěží
Soutěže základních uměleckých škol, pořádané letos poprvé ÚUR (Ústřední uměleckou radou 

), jsou čtyřkolové a začínají již v únoru školními koly, na která navazují okresní , krajská a ústřed-
ní kola. V letošním roce jsou tyto soutěže vyhlášené v hudebním oboru hra na akordeon, komorní 
hra s převahou dechových nástrojů, komorní hra s převahou smyčcových nástrojů a sborový zpěv.

Školní kolo soutěže s převahou dřevěných dechových nástrojů (DDN) proběhlo v naší ZUŠ ve 
čtvrtek 2. února 2023. Školní kola jsou nepovinná, ale v naší ZUŠ je vždy pořádáme. Děti kromě 
diplomů dostávají od vedení školy krásné věcné ceny (letos plyšáky a tašky). Na školní úrovni 
soutěžilo celkem 7 souborů a všechny si vybojovaly postup do okresního kola, které následovalo 
hned za týden, v sobotu 11. února 2023. Okresního kola se bohužel nezúčastnili žáci z žádné jiné 
ZUŠ  v našem okrese, a tak vlastně trochu kopírovalo to školní s tím rozdílem, že porotci nebyli 
učitelé z naší školy, ale pedagogové z jiných okresů. Všechny soubory v soutěži komorní hra s pře-
vahou DDN postoupily do krajského kola, které se koná 11. března. Gratulujeme!

V pátek 10. února pak zahájili svoji soutěž školním kolem žáci ve hře na akordeon. Do okresní-
ho kola, které se koná 2. března, postoupilo 10 sólistů a dvě komorní dua. Gratulujeme!

Na soutěže můžeme nahlížet různým způsobem. Můžeme je opomíjet, nebo je brát jako dobrý 
vzdělávací prostředek, tj. vhodnou motivací zapojit žáky do něčeho, kde se mohou posunout ve 
své práci, získat nové zkušenosti, poslechnout si nové skladby. Stejné je to i s učiteli. Zejména 
v komorních hrách jde o společné muzicírování, které je součástí hudebního rozvoje žáka. Přijetí 
faktu, že ne všichni mohou zvítězit a probojovat se do nejvyšších kol, platí v každé soutěži, důle-
žité je však o něco usilovat…

Poděkování patří všem rodičům, kteří nás podporují, velmi si toho vážíme. Držíme všem palce 
v dalších soutěžních kolech!

Jiřina Faltýnová, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

V pátek 20. 1. 2023 vystoupili žáci ZUŠ v Dobřanské galerii na vernisáži výstavy Agáty Vodičkové  
„Mé světy“. Podpořili tak hudebně i dramaticky krásnou atmosféru výstavy, která potrvá do  
17. března.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, 
příspěvková organizace

v okresním kole Národní soutěže ZUŠ 
vyhlášené UR ZUŠ ČR

(11.02.2023 Dobřany – komorní hra 
s převahou dřevěných dechových nástrojů)

Jan Bouřil, Iveta Korotvičková, 
Inka Radějová, Ivan Raděj 
zobcová flétna / M. Vozárová
1. místo s postupem (kategorie IIII.)

Michaela Vraštilová, Jolana Trnková,
Anežka Míchalová, Andrea Hejlová
zobcová flétna / J. Faltýnová
1. místo s postupem (kategorie III.)
 
Karolína Lišková, Maxmilián Štaigl, 
Vanda Větrovcová
zobcová flétna / E. Šustrová
1. místo s postupem (kategorie I.)

Aneta Lišková, Maxmilián Štaigl,
Valérie Štaiglová 
zobcová flétna / E. Šustrová
1. místo s postupem (kategorie II.)

Františka Peksová, Štěpánka Opltová,
Veronika Vozárová
zobcová flétna, zobcová flétna, 
violoncello / M. Vozárová
1. místo s postupem (kategorie II.)

Šárka Samcová, Františka Peksová,
Iveta Korotvičková, Lada Hessová
příčná flétna / M. Vozárová
1. místo s postupem (kategorie III.)

Vojtěch Hrubeš, Tomáš Kireš, 
Ivan Raděj
klarinet / K. Tichota
1. místo s postupem (kategorie III.)

Absolutním vítězem okresního kola 
se stal flétnový kvartet příčných fléten 
– Šárka Samcová, Františka Peksová, 

Iveta Korotvičková, Lada Hessová.

Porota udělila zvláštní cenu 
Veronice Vozárové 

za interpretaci violoncellového partu.
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Klub Echo stále vpřed
Klub Echo pro děti a mládež, nízkoprahové zařízení zřizované Diakonií ČCE - středisko Západní Čechy. Věnuje se každodenní i dlouhodo-
bější podpoře dětí a mladých lidí a pomáhá jim při hledání vlastní cesty v životě.

Vážení čtenáři,
každý měsíc se snažíme Vás informovat 

o tom, co se v klubu odehrálo, jaký jsme měli 
program a ostatní aktivity. Ne jinak tomu 
bude i v dnešním článku, ale také s Vámi chce-
me sdílet trochu více než doposud. V uply-
nulém měsíci jsme byli výrazně aktivní také 
s ukrajinskými dětmi a mladými lidmi. Pro-
běhl tvořivý den na téma Domov a výstupem 
této aktivity je sbírka obrázků, které by ne-
měly zůstat neviděny. Každý si tak může pro-
hlédnout to, co bychom si nepřáli ani ve zlém 
snu, a už vůbec ne jako reálné vzpomínky 
svých dětí. V poslední době již společností ne-
rezonuje ukrajinská krize v té podobě jako na 
počátku, čím dál častěji se setkáváme se zleh-
čováním, odmítáním, či dokonce odporem. 
Na každého občana doléhá krize ve smyslu 
ekonomických dopadů a traumatické a emo-
cionální dopady se dostávají do stínu drahoty 
našich všedních dnů. Přijměte tedy pozvání 
na naši malou výstavu vzpomínek těch, kteří 
mají na současnou situaci jiný pohled, a třeba 
se v nás lidech znovu probudí více sounáleži-
tosti a podpory k těm, kteří ji stále potřebují. 
Výstava bude k vidění celý březen od pondělí 

do čtvrtka od 9:00 do 17 hodin v chodbě Klu-
bu Echo. 

Měsíc únor nás provedl tematickými pro-
gramy, jako například Mapy, kde jsme se nau-
čili pracovat s mapou, ukázali jsme si značky 
a pochopili měřítko. Ukázali jsme si také apli-
kace a možnosti plánování tras. Třeba se nám 
teď už podaří se neztratit a vždy najít náš cíl. 
V dalším týdnu jsme zachraňovali, co se dalo, 
v týdnu Zdravotnictví. Naučili jsme se první 
pomoc, natrénovali vázání, lepení a hlavně 
volání o pomoc. Objasnili jsme si záchranné 
složky, kdy a jakou kontaktujeme, a hlavně jak 
s nimi komunikujeme, aby se nám pomoci do-
stalo co nejrychleji a nejlépe. Dále jsme sko-
čili do tématu Legislativa, poněvadž je dobré, 

když máme přehled o tom, co je zákon, které 
z nich a proč se nás týkají a jaké jsou sankce 
a tresty za jejich porušování. Věnovali jsme se 
trestné činnosti mladistvých a postupu při ře-
šení těchto situací. Na odlehčenou jsme měli 
týden plný vtipů, a protože smích prodlužuje 
život, možná se staneme nesmrtelnými, pro-
tože to opravdu vtipné bylo. A poslední, čím 
jsme se zabývali, byla literatura. Četli jsme 
si, psali jsme a povídali si. Víme, co je belet-
rie, naučná literatura, komiks a ostatní žánry. 
Vyzkoušeli jsme si napsat nějaké vlastní lite-
rární dílo a třeba jednou vyjde sbírka. Měsíc 
utekl jako voda a už teď se těšíme na ten další, 
březnový, a snad už trochu jarní, plný slunce 
a dobré nálady. 

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

Dny na přání ve školní jídelně
V lednu a v únoru jsme ve školní jídelně ve 

dvou týdnech vařili na přání dětí. Ve spolupráci 
s třídními učiteli děti vybraly jídla, která by chtě-
ly uvařit. 

Předpokládala jsem, že sortiment bude roz-
dílný na prvním a na druhém stupni, ale překva-
pivě se některé pokrmy objevily u obou skupin 
dětí.

Na jídelníčku se tak postupně vystřídala jídla 
jako langoše, bramborový guláš, kuřecí stripsy, 
bramborové šišky s mákem, tortilla, hamburger, 
Ceasar salát. Děti nepřekvapily, vybraly si jídla 
oblíbená a jídla, která znají z fastfoodu.

Vaření nás hodně bavilo, děti byly spokojené 
a jídlo si chválily. Bohužel nešlo vyhovět všem 
přáním, hranolky, smažený sýr a hot dog nejdou 
v jídelně vydávat tak, aby byla zachována jejich kvalita. Jednoduše to nejsou vhodná jídla pro 
velkokapacitní jídelnu.

V týdnu, ve kterém mají učitelé svátek, se všichni můžeme těšit na jídla podle přání učitelů ZŠ, 
a že to bude zajímavé….

Na červen chystáme týden starých receptů, podle nichž se vařilo v Dobřanech a jejich okolí. 
Vaříte doma něco takového? Nebo jen vzpomínáte, co se v Dobřanech jedlo? Pokud se s námi 
podělíte, hodně nám pomůžete. 

Recepty nebo rady, prosím, pošlete na sjdobrany@seznam.cz, nebo přineste osobně do jídelny.
Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

 

 8. 4. TOMANON CUP
 22. 4. MMČR JUNIOR 
 27. 5. CROSSCOUNTRY
  O POHÁR MĚSTA DOBŘANY
 2.–3. 6. BIKE FESTIVAL
 24. 6. BATI CUP
 8. 7. MOTUL MX RACING 
  STŘEDOČESKÝ PŘEBOR
 12.–13. 8. MMČR ENDURO
 16. 9. DOBŘANSKÉ OFFROAD PEKLO
 23. 9. MMČR QUAD - SIDE
 14. 10. TOMANON CUP
 21.–22. 10.  MMČR  ENDURO - SPRINT
 28. 10. CROSSCOUNTRY
  O POHÁR MĚSTA DOBŘANY
  30. 12. O POHÁR DOBŘANSKÉHO 
  JEŽÍŠKA

ŠLOVICKÝ VRCH
2023
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Bádejme v přírodopise v ZŠ Dobřany

Po více než dvouleté odmlce zaviněné covidem jsme opět mohli uspořádat soutěž, která je za-
měřena na vyhledávání, porovnávání a hodnocení informací na internetu v různých předmětech 
a oborech. Pro letošní školní rok byl pro 1. pololetí vybrán přírodopis. Proto k nám 24. ledna 
přijela tříčlenná družstva složená z žákyň a žáků 7., 8. a 9. ročníku, kdy každý ročník zastupo-
val jeden soutěžící. Přivítali jsme týmy z partnerských základních škol z Chlumčan, Plzně, Letin, 
Stodu a Zbůchu. Týmy vypracovávaly testy třeba o sopkách západních Čech, geologických zají-
mavostech a chráněných územích Plzeňského kraje, zabývaly se také chráněným ptactvem nebo 
památnými stromy. Nejvíce bodů obdržel domácí tým ve složení Jakub Kroupa, Kateřina Supová 
a Ondřej Hnětkovský. Velkou motivací pro soutěžící z partnerských škol byla nejen soutěž samot-
ná, ale také svíčková v naší školní jídelně. V druhé polovině června se uskuteční další badatelské 
klání zaměřené na společenské vědy. 

Soutěž se konala v rámci projektu ZŠ Dobřany „Modernizace učebny informatiky a zajištění 
standardu konektivity školy“, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003667.

Mgr. Lukáš Palkoska, DiS., učitel ZŠ Dobřany

Kavárna po škole

V úterý 21. února proběhla v MŠ Loudů 
další z řady Kaváren po škole. Tentokrát byla 
tématem školní zralost a připravenost dětí 
pro nástup do 1. třídy. Účast rodičů předčila 
veškerá očekávání. 

Kavárnu odborně a zároveň poutavě vedla 
PhDr. Andrea Štětková, PhD., školní psycho-
ložka ZŠ Dobřany, a domnívám se, že se jí po-
dařilo rozptýlit případné obavy rodičů před 
nástupem jejich dětí k základnímu vzdělávání 
a zároveň nabídnout řadu aktivit, jak s dítě-
tem zábavně a současně cíleně rozvíjet jeho 
schopnosti a dovednosti. 

Poděkování náleží nejen lektorce, ale i ře-
ditelce MŠ, paní Bc. Janě Kleisnerové, a paním 
učitelkám ze školky za organizační zajištění 
Kavárny.

Mgr. Ivana Nazarovová

Bádání předškoláků na základní škole

Dne 25. ledna se předškoláci z místní Mateřské školy vydali se svými paními učitelkami na 
2. stupeň Základní školy. V rámci projektu Bádejme na základní škole zde děti strávily čas, který 
se nesl v duchu robotiky a digitální technologie. 

V oblasti robotiky si děti vyzkoušely netradiční přístupy k řešení úkolů, seznámily se s pro-
gramováním Blue-Botů a Ozobotů. Dále si s pomocí ochotných žákyň 9. ročníku vyzkoušely ma-
nipulaci s počítačovou myší, jednoduché blokové programování a nakonec též objevily možnosti 
využívání interaktivní tabule. 

Všechny děti byly velmi zvídavé, šikovné a pracovaly s velkým nadšením a s úsměvem.
Přejeme všem předškolákům mnoho úspěchů a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.
Akce se konala v rámci projektu ZŠ Dobřany „Modernizace učebny informatiky a zajištění stan-

dardu konektivity školy“, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003667.
Mgr. Michaela Petrželková, Mgr. Jindřiška Ježková, učitelky ZŠ Dobřany

Rybáři
Od prvního a po-

sledního letošního 
úlovku v polovině 
ledna jsem již na ry-

bách nebyl. Ve druhé polovině ledna se ochla-
dilo, dokonce napadlo i trochu sněhu. Ten 
záhy roztál, zlobily ale noční mrazíky, nebo 
foukal vítr a to mě na ryby netáhlo. I když 
kdybych měl nohy, asi bych to přece jenom 
zkusil. Bratr byl dvakrát, ale žádný úspěch 
neměl.

Rybářský bál ve Vstiši 17. 2. se prý vydařil. 
Všechny lístky se prodaly, tombola byla boha-
tá jako vždy, muzika hrála do půl třetí a lidé 
prý byli spokojeni.

V sobotu 4. 3. se od 16:00 koná v hasičár-
ně výroční členská schůze, na kterou srdečně 
zveme všechny naše členy. Bohužel posled-
ních několik let bývá velmi slabá účast. Je 
smutné, když na naši VČS přijde předseda 
ČRS a starosta města a z našich 467 dospělých 
členů jich přijde kromě výboru s bídou 15-20. 
Přitom se na VČS mohou dozvědět, co se vy-
konalo a co se chystá jak ze strany MO, tak ze 
strany města, a v diskusi se mohou ptát na to, 
co je zajímá, anebo vznést své návrhy.

Vladislav Šefl
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Nálet na Dobřany (duben 1943–2023)
16. dubna 1943 se blížil k Plzni britský noč-

ní bombardovací svaz k náletu na zbrojovku 
Škodových závodů, která v té době byla vý-
značná pro německý zbrojní průmysl. Bohu-
žel navigační chybou, umocněnou vizuálním 
kontaktem, kdy osádky značkovacích letadel 
z 83. squadrony pod sebou viděly značný 
komplex budov s komínem a vodárenskou 
věží, došlo k tragické záměně. Oním kom-
plexem s komínem byl ústav pro choromyslné 
s nedalekými kasárnami. Osádky v dobré víře, 
že jsou nad Škodovkou, svrhly první osvětlo-
vací pumy. Bylo rozhodnuto. 17. dubna 1943 
krátce po jedné hodině ranní začalo bombar-
dování tehdejšího Wiesengrundu, jehož stopy 
můžeme najít dodnes. Na město bylo svrženo 
na 617 tun bomb a při bombardování zahy-
nulo 100 pacientů z ústavu pro choromyslné, 
60 vojáků Wehrmachtu a 35 civilistů (počty 
obětí nebyly nikdy přesně vyčísleny, nebo se 
v různých pramenech značně liší). Před ná-
letem mělo město 746 domů, z toho zůstalo 
ušetřeno asi 200 domů, 23 jich bylo úplně 
zničeno, 320 těžce poškozeno, 80 hospodář-
ských budov vyhořelo. Psychiatrická léčebna 
byla zničena takovou měrou, že pacienti byli 
stěhováni do klatovských škol a tělocvičen. Již 
19. dubna 1943 přijelo do Dobřan na 80 skle-
nářů a 55 pokrývačů z Liberce. Od 20. dubna 
nastoupilo 36 truhlářů. Náklady na opravu 
města byly vyčísleny na 10 milionů RM.

Během neúspěšného náletu na Škodovy zá-
vody v Plzni byl zasažen flakem stroj Avro Lan-
caster Mk.I R5622 (OL ○ C) a havaroval u Dob-
řan. Stal se tak držitelem hned dvou smutných 
primátů – byl to první spojenecký stroj se-
střelený nad naším územím a jeho osádka 
byla první, která na našem území zahynula. 
V letadle zahynuli: P/S Frank Milton - pilot, 
F/S Roy Beaven – palubní inženýr, F/O Basil 
Walter Wells - navigátor, F/O Milton Norman 
McLellan - bombometčík, Sgt. Alex Podolsky 
– střelec/radista, F/S Jack Rodgers – zadní 
střelec, Sgt. Maurice Kleinhorn – střední stře-
lec. Osádka byla pohřbena u zdi dobřanského 
hřbitova hned vedle vchodu. Po válce byla těla 
osádky exhumována a pohřbena ve vojenské 
části pražského hřbitova na Olšanech. 

Zajímavostí je, že údajně druhý den po ná-
letu nalezl na místě zahynuvších letců český 
občan Josef Holý, hostinský z Chlumčan, jeden 
letecký zahřívací střevíc. Tento střevíc hos-
tinský po válce vydal na stanici SNB v Dobřa-
nech. Další osud tohoto předmětu není znám.

Po náletu bylo pořízeno značné množství fo-
tografií zničených a poškozených domů, neexis-
tuje však jediný snímek zachycující sestřelený 
letoun. Náletu využila i německá propaganda 

a natočila dokument „Teroristické přepadení 
sudetoněmeckého města Wiesengrund“.

Letos 17. dubna uplyne 80 let od tohoto tra-
gického náletu. Tragického pro město Dobřa-
ny a obec Nová Ves (zahynulo 11 lidí), ale i pro 
výše zmíněnou osádku. I když bomby přinesly 
zkázu městu, kde z vojenského hlediska neby-
lo vůbec nic důležitého, musíme si uvědomit, 
že se jednalo o omyl. Jednalo se o boj proti na-
cistickému Německu, a kdyby se nálet vydařil, 
ochromilo by to vážným způsobem německou 
zbrojní mašinérii. I britské Královské letectvo 
za tento nálet zaplatilo vysokou cenu, během 
tohoto zcela neúspěšného náletu ztratilo 
39 letadel z celkového počtu 327 strojů. Bo-
hužel ve válce jsou ztráty na všech stranách.

K tomuto smutnému výročí jsme se rozhod-
li umístit informační tabuli do míst, kde ha-
varovalo letadlo Avro Lancaster Mk.I  R5622 
a v jeho útrobách zahynula celá osádka.

Zde bych rád poděkoval obci Chlumčany, 
která nám dala svolení na jejím katastru infor-
mační tabuli umístit a podpořila nás i spon-
zorským darem. Pomyslný „trn z paty“ nám 
vytrhl Myslivecký spolek Obora Chlumčany, 
který informační tabuli finančně podpořil vel-
kou měrou. S touto pomocí jsme se už nebáli 
požádat o sponzorský dar i město Dobřany 
a to nám poskytlo částku nejvyšší. Tedy ještě 
jednou děkujeme, bez Vás by to nebylo.

Za KVH Posádkového velitelství v Dobřanech
Miloslav Faifr

19     43         20     23

NÁLET NA
DOBŘANY

PROGRAM:
 

sobota 15. 4. 2023 
18:00
farní stodola, vstup z Mánesovy ulice     
přednáška Mgr. Karla Fouda
projekce filmu „Nálet na Dobřany“

neděle 16. 4. 2023
13:30     
náměstí T. G. M.                                   
pietní akt

po pietním aktu
zvonice na náměstí T. G. M.            
výstava k náletu

15:00     
kopec Hujáb                                           
odhalení informační tabule 

17:00     
Augmentační sklad u náměstí T. G. M.    
výstava Vojsko v Dobřanech
promítání dokumentu „Teroristické
přepadení města Wiesengrund“

804
/16 17

4
/16 17
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Dětský maškarní karneval

Maškarní karneval se konal 29. ledna 2023 a my, organizátoři, jsme 
byli až do poslední chvíle napjatí, jak to dopadne po dvouleté odmlce. 
Ono plánovat něco v listopadu, shánět catering do bufetu, hudbu, sál, 
obsluhu do šatny, a navíc připravit rozpočet, propagaci a další, není nic 
lehkého. Nakonec ale vše dobře dopadlo, alespoň si to myslíme. Tančili 
všichni, děti i rodiče. I s miminky v kočárku a pořadateli se sešlo skoro 
190 lidiček. Děti nejen tančily, ale i recitovaly a soutěžily v tanci s míč-
kem mezi čely. Tentokrát nebyly vyhodnocovány masky, protože přišlo 
několik Spidermanů, princezen, dorazila i žirafa, potápěč, klaun, čaro-
dějnice a další, ale proběhlo slosování dětských vstupenek a alespoň 
malou odměnu pak dostaly i ostatní děti.

Poděkování si zaslouží město i MKS Dobřany za pomoc při zajištění 
sálu, DJ Víťa, Tomáš z bufetu, ale hlavně pořadatelé z Pionýrské skupi-
ny v Dobřanech.

Lucie Štychová, PS Dobřany

Ledová Plzeň

V sobotu 4. února se 9 členů Pionýrské skupiny Dobřany zúčastni-
lo akce Ledová města, konkrétně Ledové Plzně. Po cestě vlakem bylo 
naše první dobrodružství v Depu 2015. Děti si prohlédly venkovní ex-
ponáty, do některých se mohly i podívat a poté si šly již užívat expozici 
LEGA. Všem se nejvíce líbil „bradavický“ hrad, následně si všichni po-
stavili vlastní stavby z LEGA. Když nás kostičky omrzely, vyrazili jsme 
do Muzea strašidel na náměstí. V něm se děti nejen bály, ale také se 
poučily o českých pověstech. Z podzemí se strašidly jsme vystoupali až 
na plzeňskou věž. A děti si tak mohly nejen prohlédnout, kde už dnes 
byly, ale užít si i výhled na celou Plzeň. Výlet jsme zakončili nezapome-
nutelnou jízdou plným trolejbusem a pak vlakem do Dobřan.

Kristýna Tichotová

Povedený nepovedený výlet
S dětmi z mysliveckého kroužku při MS Dobřany se scházíme 

2x měsíčně, většinou na vycházkách přírodou po okolí Dobřan, a často 
nyní navštěvujeme loveckou chatu Hubertka. Několikrát ročně máme 
schůzky s teorií a DVD, ale vědomosti a poznatky získáváme i při 
výletech. Na podzim 2022 jsme navštívili oboru Podražnice u Hor-
šovského Týna, kde jsme s průvodcem úspěšně pozorovali divočáky 
a zvěř jelena siky Dibowského, převážně hledajících jelenů. Sika Di-
bowského je původem z Mandžuska a je mohutnější než sika japonský  
(východní). 

Dlouho plánovaný výlet do německého Ludwigsthalu jsme usku-
tečnili v sobotu 4. 2. vlakem na příhraniční jízdenky přes Železnou 
Rudu-Alžbětín. Cílem byly zvířecí výběhy (pratur koně Přewalského, 
vlk, rys), Dům v divočině a jeskyně z doby ledové, která přibližuje ne-
olitické osídlení Bavorského lesa. Bohužel po dvoudenní vichřici (je-
jíž následky byly v okolí patrné) byly jeskyně a Dům v divočině, který 
přibližuje život v lese pod i nad zemí, ve vzduchu i ve vodě, zavřené. 
Jako náhradní cíl jsme ještě navštívili informační a návštěvnické cent-
rum Železná Ruda, jež také nabízí množství informací o životě obyvatel 
lesa, luk a řek (čáp černý, bobr, jelen, tetřev, rys). Největší zájem vzbu-
dil bobří hrad, který si mohly děti i prolézt, vycpanina čápa černého na 
hnízdě a jelena evropského, který dominoval jedné místnosti. Součástí 
expozice je i historie výstavby špičáckého tunelu a geologie Šumavy.

Zpáteční cesta spěšným vlakem proběhla v přátelské a sdílné atmo-
sféře. Jedenáct dětí a deset dospělých prožilo pestrý den.

Pavel Krákora
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V tomto díle seriálu se zaměříme nejprve 
na průjezdnost ulic pro zásahová vozidla 
hasičů, což činí velmi častý problém obzvláš-
tě na sídlištích větších měst. I v tom našem 
se najde pár specifických lokalit, které činí 
hasičům problém. Je obecně známo, že běžná 
hasičská cisterna potřebuje na bezpečný prů-
jezd minimálně 3 metry. Je důležité zaměřit se 
na slovíčko minimálně, a to proto, že 
sice cisterna místem projede, ale řidič 
již musí zpomalit. Vzhledem k tomu, že 
u spousty zásahů jde o každou vteřinu, 
je na tento problém potřeba upozor-
nit. Samozřejmě se v tomto případě 
nebavíme o padlém stromě přes cestu 
nebo o naftové skvrně na silnici, ale 
bavíme se o zásazích typu například 
dopravní nehoda s vážným zraněním 
či záchrana osob apod., tam se skuteč-
ně s každou vteřinou snižuje šance na 
přežití zasažených. 

Řešení problému nevhodného par-
kování je obtížné i vzhledem k tomu, 
že při výstavbě dnešních sídlišť se 
rozhodně nepočítalo s tolika vozidly. 
Narážíme i na to, že mnoho obyvatel 
potřebuje mít vůz co nejblíže svému 
obydlí, aby ušetřili pár kroků navíc. 
Zkuste se tedy prosím zamyslet při kaž- 
dém parkování, zda je zachována mi-
nimální šířka na komunikaci alespoň 
cca 3 metry. Věřte, že tím můžete být 
nevědomky nápomocni při záchraně 
života nebo majetku. 

V našem městě je největším problé-
mem ulice Tyršova, která je pro dob-
řanské hasiče hlavním a nejrychlejším 
výjezdem na silnici II/180, jakožto 
hlavní dopravní spojení pro výjezd 

z města. Obzvláště v těchto místech prosíme 
o co největší vstřícnost.

Dále je třeba upozornit na špatné parko-
vání v sídlišti, konkrétně například v zákazu 
vjezdu za školní jídelnou, který je hojně poru-
šován kvůli lepšímu přístupu k lékárně. Tato 
plocha, která je primárně určena pro zásobo-
vání jídelny, totiž může sloužit jako nástupní 

plocha pro výškovou techniku při případném 
požáru bytového domu. A v neposlední řadě 
je také nutné upozornit na špatné parkování 
v křižovatkách, které může snadno znemožnit 
hasičské technice vjezd do ulic, konkrétně jde 
o ulice Husova nebo Loudů. Tak na to prosím 
myslete a dodržujte dopravní předpisy a vo-
dorovné či svislé dopravní značení, protože 

mají svoje odůvodnění.
V souvislosti s průjezdností je třeba 

zmínit také správné chování za volan-
tem či na přechodech, pokud slyšíme 
blížící se vozidlo s právem přednostní 
jízdy. Co se týče chodců, je zakázáno 
vstupovat do komunikace, a to i na 
přechody, pokud se blíží vozidlo se 
zapnutým výstražným a rozhlasovým 
zařízením (majáky). Velmi nebezpeč-
né jsou osoby s nasazenými sluchátky. 
Proto doporučujeme alespoň při pře-
cházení komunikace sluchátka sundat 
a rozhlédnout se na obě strany.

Co se týče správného chování za vo-
lantem, ve stejné situaci je přesným 
postupem zpomalit, zajet co nejblíže 
ke straně vozovky se zapnutým blin-
krem k dané straně, a hlavně používat 
selský rozum. Specifikem jsou více-
proudé silnice, kde je pro bezpečný 
průjezd složek IZS nutné při dojez-
du do kolony vozidel utvořit tzv. zá-
chrannou uličku. Pro ty, co by náho-
dou zapomněli, se ulička u tříproudé 
komunikace tvoří tak, že levý pruh se 
řadí k levému okraji a ten prostřední 
a pravý pruh se řadí naopak k okraji 
pravému.

Ing. Milan Dvořák mladší, 
velitel družstva

Seriál s hasiči
Díl třetí: Průjezdnost ulic, špatné parkování a chování za volantem
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Mateřské centrum Budulínek Dobřany pořádá 
 

 

 

 
 

Kdy:  sobota 15. 4. 2023 od 9,00 do 11,00 hodin 
 

Příjem oceněných a popsaných věcí (originální značka a cena na každém 
kusu oblečení) + jmenný seznam věcí přineste  

v pátek 14. 4. 2023 od 16 do 18 hodin. 

Místo konání – Školní jídelna Dobřany 
Vracení zboží – neděle 16.4.2023 od 18,00 do 19,30 hodin 

Další informace : Lucie Korotvičková – 724 352 063 

Spolek Budulínek ve spolupráci se školní jídelnou 
srdečně zve na jarní akci pro děti a rodiče

ve školní jídelně

Kreativní dílničky pro děti – pletení pomlázek, 
zdobení vajíček, zdobení perníčků …

Ochutnávka dobrot ze školní jídelny a prohlídky 
kuchyně a zázemí.

Vezměte knutá vajíčka, dobrou náladu a 
spoustu nápadů
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Půlmaraton Plzeňského kraje
(PK) Další ročník oblíbeného Půl-

maratonu Plzeňského kraje odstartuje 
v sobotu 22. dubna 2023! Nedílnou 
součástí závodu jsou i další doprovodné 
běhy – OMEXOM krajská desítka, kraj-
ská pětka, týmové běhy a dětské závody. 
Zázemí bude tradičně v areálu Škoda-
land v Plzni. Registrovat se můžete na 
webových stránkách půlmaratonu.

Velmi náročná trať, která vede přes 
Litice, Šlovice, Dobřany a Lhotu zpět 
k Borské přehradě, je oblíbená u mno-
hých příznivců běhu. Dokladem je na-
příklad účast naší současné nejlepší vy-
trvalkyně Marcely Joglové v roce 2017, 
kdy vítězstvím v tomto závodě vlastně neoficiálně odstartovala svoji skvělou kariéru.

Zajímavé oživení pro všechny účastníky půlmaratonského závodu bude čekat tradičně i ve 
městě Dobřany, přes které závod vede, a navíc se zde láme do své druhé poloviny. Dobřany při ka-
ždém ročníku půlmaratonem žijí a připraví vždy nějaké překvapení, které závodníkům zpříjemní 
běh a dodá sílu a energii do další části závodu. Skvělou sportovní atmosféru podpoří vystoupení 
kapely Semtex.

TJ Dobřany – fotbal
ZIMNÍ PŘÍPRAVA - MUŽI "A"

4. 3. 12:30 TJ Tlučná  
  (UMT SENCO)
12. 3. 14:00 FK Dýšina
  (UMT SENCO)

Koncem ledna se velká část naší tréninkové skupiny požárního spor-
tu, sdružující závodníky z jižního Plzeňska, vypravila na tradiční zim-
ní soustředění do Úborska. Tři dny plné tréninkových fází před začátkem závodní sezony prově-
řily naše síly a schopnosti a zároveň také připravily na vytížení, které nás od dubna čeká. Naše 
výsledky i činnost můžete sledovat na facebookové stránce Fire sport team Dobřany a určitě se 
je budete dozvídat i v průběhu sezony také ze stránek Dobřanských listů. Děkujeme trenérům za 
péči, kterou nám věnují.                    Závodníci

Cyklovýlety
První letošní vyjížďku na kole máme naplánovanou na sobotu 11. 3. Pojedeme na Křížový vrch 

a přes Zemětice a Merklín zpět do Dobřan.
V dubnu se jede přes Nebílovy na Vlčtejn, v květnu pak na Kozel a zříceninu hradu Lopata. 

V červnu bude zřejmě výlet od pátku do neděle, a to do Třeboně. Ubytování na dvě noci bude za-
jištěno. V červenci si zajedeme na přehradu Hracholusky, srpen je zatím neurčen a 30. září poje-
deme oblíbenou trasu Špičák - Dobřany. Na vyjížďky od března do května je vždy sraz v 9.00 hod. 
na náměstí u kašny. Těšíme i na vaši účast. 

Další info na tel. 603 872 821 Josef Hájek a 721 713 079 Josef Polívka.

První víkend 
v červnu 

Šlovický vrch ožije 
Bike festivalem 

pro děti i dospělé
                                                       

2.–3. 6. 2023

 soutěže pro děti
 fotogramiáda s youtubery 
 závod ve fourcrossu 
 top jezdců z celého světa
 dětský den
 exhibice v dirt jumpu 
 (triky na kolech)
 kapely

Pro více informací sledujte 
FB: BikeparkDobrany
IG: bikeparkdobrany
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Šneci odstartovali jaro
Realizační tým pro extraligu 
mužů: 
V. Šlehofer st., P. Kánský, D. Malý, 
P. Kleisner a D. Kovářík st.

A tým mužů tradičním turnajem Ledňáček 
v podstatě ukončil zimní přípravu. Turnaj se 
nám v celkovém součtu povedl, byť remíza 
s prvoligisty z Blatné a N. Strašecí, upocená 
výhra s ČR Masters a jednoznačná výhra s re-
zervou Pardubic nenabídly nic pochvalného. 
Nakonec nám tyto výsledky přinesly přece 
jen celkové prvenství, ale také mnohé napově-
děly. Především se projevila dlouhá zápasová 
pauza nejen v zimním přípravném období. 
Následným přátelským zápasem v polovině 
února s prvoligovým Kovem Praha jsme zimu 
definitivně ukončili a vlétli rovnou do velmi 
těžkých extraligových duelů.

Hned na úvod nás čekalo dvojkolo doma. 
Bohužel jsme nezvládli sobotní zápas s Hrad-
cem Králové, a ačkoliv Dobřany minimálně 
Hradec Králové přestřílely, body si odvezl tým 
z východu Čech. V neděli to byla znovu nervy 
drásající bitva od začátku až do konce.

Náš tým se postavil v domácí Pebal aréně 
Karviné a tentokrát zůstaly všechny body 
doma v Dobřanech. Ano, v nejvyšší soutěži 
v ČR jsou Dobřany nejmenším městem a měří 
síly co do počtu obyvatel s daleko většími 
obry (snad krom Letohradu). Každopádně 
to neznamená, že se kluci předem vzdávají, 
nebo snad že hokejbal neumí. Právě naopak, 
umí, jsou sice trošku jiní, než jsme bývali my, 
ale určitě minimálně snaživí, šikovní a za naše 
barvy se statečně rvou až do samých závěrů 
zápasů.

V obou prvních letošních extraligových du-
elech se hrály nesmírně vyrovnané bitvy a my 
nakonec bereme 3 body, ačkoliv jsme chtěli 
šest. Opravdu tady platí, že nelze nic plánovat. 
Hraješ nejvyšší soutěž v ČR a každý chce vy-
hrávat, nikdo se nepřijede předem vzdát.

My tedy musíme makat dál, čeká nás ještě 
7 jarních kol v zkl. části, která týmy rozdělí 

do dvou bojů. Jeden bude o titul a druhý ne-
kompromisní, o holou záchranu. Jedno je ještě 
nutné zmínit, a sice za celou zimní přípravu 
a dvě úvodní kola extraligy musíme hráče 
a vlastně celou kabinu pochválit.

Tabulka extraligy k 27. 2. 2023
1. HC Kert Park Praha 15 73:36 39
2. SK Hokejbal Letohrad 15 50:36 35
3. HBC Pardubice 15 59:36 31
4. HbK Karviná 16 59:50 28
5.  Svítkov Pardubice 15 57:36 26
6. Elba Ústí nad Labem 16 43:41 25
7. HBC Kladno 15 35:45 21
8. TJ Snack Dobřany 15 47:62 21
9. HBC Hostivař 15 54:62 19
10. HBC Prachatice 15 43:55 14
11. HBC Plzeň 15 32:63 8
12. HBC Hradec Králové 15 29:59 6

Mužská rezerva alias Benfika začala jaro 
o týden dříve a dvakrát se radovala z výhry, 
což znamená, že stále okupuje čelo tabulky. 
Klubová koncepce je takřka navazující. B tým 
slouží A týmu ve všech možných sportovních 
atributech. Především se snažíme dávat šanci 
mladíkům a v trénincích si již připravujeme 
letošní žáky, kteří v příští sezóně budou vě-
kem již mladší dorostenci. Vzhledem k tomu, 
že dorost nejspíš kvůli nedostatečnému počtu 
hráčů opět neotevřeme, budou mít 14 - 15letí 
mladíci přechod mezi muže mnohem snazší. 

Zkrátka mužská kabina funguje zdravě, kluci 
si navzájem fandí a tak to má být.

Tabulka 2. ligy sk. Západ
1. HBC Plzeň-Litice 13 81:28 33
2. TJ Snack Dobřany B 14 80:35 33
3. HBC Plzeň C 13 66:50 27
4. SK Horní Bříza 13 56:35 26
5. TJ Tatran... 14 34:64 16
6. HC Buldoci Stříbro 12 48:51 14
7. HBC Rolling Balwans... 13 43:75 12
8. HCB Fireball 99... 12 34:55 9
9. HBC Taurus Plzeň 12 22:71 4

V kostce k mládeži....
Nejmenší Šnečci (minipřípravka) se představi-
li na turnaji v Praze, když pořadatelem turné 
byl tým Hbc Hostivař. O nedělním dopoledni 
tedy změřili své sily nejmenší hokejbalisté 
z Dobřan s týmy Hbc Pardubice, Hc Kert Praha 
a Hbc Hostivař. Dvě prohry, jedno vítězství urči-
lo Šnečkům z Dobřan parádní 3. místo a pohár 
za pomyslný bronzový stupínek. Šnečci spolu 
s trenéry Kalabzou (na snímku vlevo) a Raiz-
rem (vpravo) si za své vystoupení zaslouží po-
chvalu. Celý tým i trenéry chválím a přeji chuť 
a elán do další práce. Tentokrát totiž nejmenší 
Šnečci skvěle reprezentovali v Praze naše hrdé 
a také sportem žijící město Dobřany.

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

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

A tým po výhře s Karvinou

Minipřípravka v PrazeRezerva mužů na jaře
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Jaroslav Helus ovládl MČR neslyšících ve stolním tenisu 
Jako o velmi vydařeném může hovořit člen 

oddílu stolního tenisu TJ Dobřany a současně 
Sportovního klubu neslyšících Plzeň Jaroslav 
Helus o letošním Mistrovství České republiky 
jednotlivců a družstev neslyšících stolních te-
nistů. 

Ziskem 3 zlatých kovů se totiž Jarda stal 
jeho nejúspěšnějším účastníkem. V Hradci 
Králové, kde se ve dnech 28. – 29. ledna letoš-
ní republikový šampionát uskutečnil, si tak 
Jarda vynahradil loňský „medailový půst“, kdy 
mu v zisku cenných kovů bránilo bolestivé 
zranění kolene. Jardův loňský zdravotní han-
dicap nás mrzel o to více, když místem koná-
ní loňského republikového šampionátu byla 
premiérově nově zrekonstruovaná dobřanská 
herna stolního tenisu. 

Letošní republikový šampionát naštěstí za-
stihl Jardu nejen ve špičkové kondici, ale také 
v nezbytné herní pohodě. Jarda naplno zúročil 
náročnou herní přípravu, kterou absolvoval 
společně s členy dobřanského A týmu, hrají-
cího 3. ligu družstev mužů. V sobotním turnaji 
jednotlivců tak nejprve s velkým přehledem 

ovládl finále jednotlivců, ve kterém přesvěd-
čivě zvítězil nad Ivem Hůlou poměrem setů 
4:0. Ve finále čtyřhry následně zvítězil se 
svým deblovým spoluhráčem Pavlem Peškem 
3:1 nad dvojicí Hůla-Bureš. Nedělní závěreč-
ný turnaj družstev pak ovládl společně se 
svým týmovým spoluhráčem Zdeňkem Bure-
šem, čímž završil pomyslný zlatý medailový 
hattrick z této domácí vrcholné akce. 

Vrchol letošní sezóny však na Jardu teprve 
čeká. V březnu nejprve odlétá do dalekého 
Tokia na významný a skvěle obsazený mezi-
národní turnaj a následně v červenci na Mis-
trovství světa neslyšících stolních tenistů, kte-
ré bude sehráno v Tchaj-peji, hlavním městě 
dnes tak často zmiňovaného Tchaj-wanu. Zde 
se Jarda, jakožto aktuálně 32. hráč světového 
žebříčku neslyšících stolních tenistů, poku-
sí o dosažení co nejlepšího výsledku. Cenné 
kovy však budou v tomto případě viset hodně 
vysoko. Jardovi budeme držet palce a třeba to 
v některé z vypsaných soutěží cinkne!

Za oddíl stolního tenisu TJ Dobřany 
Luděk Reitšpies

Přebornické tituly zůstaly v Dobřanech

Stolně tenisová sezóna 2022/23 se pomalý-
mi krůčky blíží ke svému závěru. V dlouhodo-
bých soutěžích družstev mužů zbývá dohrát 
poslední kola, v sérii krajských divizních bo-
dovacích turnajů mládeže zbývá dohrát ten 
poslední a ne jinak je tomu i v sérii mládež-
nických celorepublikových bodovacích turna-
jů. Mezi vrcholné akce zařazené v termínové 
listině na konec sezóny patří tradičně krajské 
přebory jednotlivců napříč všemi věkovými 
kategoriemi. 

Krajský přebor jednotlivců v kategorii U19 
hostila v neděli 19. února dobřanská herna 
stolního tenisu. V turnaji jsme měli hned ně-
kolik želízek v ohni a naše medailové ambice 
měly zcela reálný základ. Jako neotřesitelná 

jednička krajského žebříčku nastupoval do 
turnaje suverén sezóny Jakub Šperl, medaile 
se dala očekávat i od Filipa Umnera a při tro-
še štěstí i od ještě 15letého Štěpána Sedláčka. 
Jakub nezklamal a ovládl soutěž jednotlivců. 
Trochu smůly si vybral Filip, který prohrál ve 
čtvrtfinále s plzeňským Sýkorou po obrov-
ském boji až v 5. setu. Štěpán narazil ve stejné 
fázi turnaje na Jakuba, který mu podle očeká-
vání nedal příliš šancí. 

V soutěži čtyřher spolu nastoupili Jakub 
s Filipem. Štěpán se na deblové spoluprá-
ci dohodl se svým věkovým vrstevníkem ze 
Skomelna Josefem Oliveriusem. A paradoxně 
tato dvojice se stala Kubovi a Filipovi na jejich 
cestě za titulem největší překážkou. Ve čtvrtfi-

nále dostali oba mladíci zápas do pátého setu, 
kde dokonce vedli 5:1. Ani to však na zkušené 
Jakuba a Filipa nestačilo. Po tomto dramatu již 
Jakub s Filipem dokráčeli do finále bez větších 
komplikací, kde následně zvítězili nad horaž-
ďovickými Šimanovským a Mandákem. 

Pro Jakuba s Filipem se tak pomyslně uza-
vírá jejich úspěšná mládežnická sportovní ka-
riéra. Zejména Jakub hájil barvy dobřanského 
stolního tenisu více než úspěšně, čímž vzor-
ně reprezentoval i město Dobřany. Za to mu 
přišel osobně poděkovat starosta města pan 
Martin Sobotka, z jehož rukou Jakub převzal 
děkovný list. 

Za oddíl stolního tenisu TJ Dobřany
Luděk Reitšpies
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Nový rok v oddílu RUKA JUDO

V lednu se dobřanští judisté naplno vrhli do 
tréninků a příprav na další závodní sezónu. 
Proběhl oblíbený seminář s přespáním a v od-
dílu přivítali nové malé judisty.

Na konci ledna se naši nejmladší judisté, 
Milan Čmolík a Max Kleisner, zúčastnili přá-
telského randori v Blovicích, kde Max získal 
zlatou a Milda bronzovou medaili. Oba podali 
krásné výkony.

První únorový víkend proběhlo Mistrovství 
ČR dorostu, kde dobřanský klub reprezento-

val v nejvyšší váhové kategorii Filip Hančík, 
který se skončil na 7. místě.

V polovině února se náš šikovný judista Da-
niel Šimon zúčastnil Poháru města Kolína, kde 
obsadil ve velké konkurenci pěkné 5. místo.

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla se judis-
ta Šimon Voller zúčastnil Memoriálu Antonína 
Tichého v Benešově. Šimon poprvé startoval 
za starší žáky a podařilo se mu ve své váhové 
kategorii v konkurenci 11 závodníků vybojo-
vat zlatou medaili.

Děkujeme všem dobřanským judistům za 
poctivé trénování a reprezentování oddílu 
RUKA JUDO Dobřany.

Ruka Judo

Mistrovství Plzeňského kraje

O posledním lednovém víkendu byl prostor 
pro odehrání mistrovství Plzeňského kraje 
jednotlivců. Žactvo zamířilo v obou kategori-
ích na turnaj na dráhy SKK Rokycany a děvča-
ta si nevedla vůbec špatně. V mladším žac-
tvu zahrála Vikča 232 kuželek a skončila na 
3. místě. Na Adélku zůstala bramborová me-
daile za 208 dřev. Ve starších žačkách se ode-
hrál přebor našich hráček s dvojicí soupeřek 
ze Zahořan. Je třeba zmínit, že děvčata hrála 
prvně systémem na 100 HS, jako se bude hrát 
na mistrovství ČR. Po první dráze v lepším 
postavení otáčela Anežka, ale nakonec ji mo-
hutným finišem přeházela Valča a získala ti-

tul mistryně PK za 431 kuželek. Anežka brala 
2. místo za 411. Valča si touto výhrou zajistila 
postup na mistrovství ČR, které se odehraje 
koncem dubna na kuželně v Třebíči. Anežka 
by se na něj měla probojovat z Poháru mla-
dých nadějí.

V kategorii dorostenců odjela dvojice ve 
složení Lada Hessová a Pepa Fišer nejml. na 
kuželnu do Kdyně. Zde to byl opět souboj na-
šich zástupců s domácími protihráči. Lada na-
hrála vynikajících 582 kuželek a nedala sou-
peřkám vůbec žádnou šanci. V chlapcích byl 
souboj napínavější, ale nakonec se zdárným 
koncem pro barvy našeho klubu, a tak rovněž 
Pepa veze na naši kuželnu zlato za 545 kuže-
lek o tři dřeva před domácím hráčem. Oba si 
tak vybojovali nominaci na mistrovství ČR. 
Dorostenky odehrají svůj mistrovský turnaj 
začátkem května na kuželně v Blatné a Pepa 
získal právo účasti na republikovém klání na 
drahách v Poděbradech.

Ženy odehrály turnaj na kuželně Sokola Pl-
zeň, a přestože nakonec pětistovka u našich 
hráček nepadla, bere Venda 7. místo z 27 hrá-
ček za 499 kuželek. Veronika zahrála 481, Ka-
mila 469 s pouze 4 chybami a Marcela 455. Je 
potřeba zmínit rekordní výkon vítězky z Ro-
kycan za 602 p. k.

Mezi muži se jednalo o kvalifikaci mezi 
hráči Plzeňska a Domažlicka. První příčky 
obsadili hráči interligových Rokycan. Z našich 

zástupců nejlépe zahrál Honza Koubský, když 
porazil 579 kuželek. Mezi 16 nejlepších, kteří 
postupují na finálovou část, nakonec pronikl 
i Jirka Baloun (568) a Michal Šneberger (555). 
O jediné dřevo unikl postup Pepovi Fišerovi 
za 554 kuželek.

Kategorie seniorů se odehrála v neděli na 
naší domácí kuželně. Mezi 33 hráči se neztra-
til ani Pepa Fišer nejst., když dokázal porazit 
541 kuželek a v celkovém pořadí skončil na 
8. místě.

Dalibor Blecha

žactvo na MPK v Rokycanech
hráči dorostu na MPK ve Kdyni
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Dne 18. března 2023 uplyne 6 let, 
co nás opustila naše maminka, babička 

a prababička, 

paní Anna Krejzová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Synové František a Zdeněk s rodinami.

Vzpomínka

Dne 4. 3. 2023 tomu budou dva roky, 
po které nám schází jeho jedinečný 

humor, nadhled a optimismus, 
ale hlavně on sám, 

„strejček a děda“ Pavel Štulc. 

Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. 
Rodina Štulcova.

Vzpomínka

Je smutné bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi nám byl,

za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 1. 3. 2023 
uplynuly tři smutné 
roky, co nás navždy 

opustil
pan 

Pavel "Chrobák" 
Bultas.

S láskou vzpomínají rodiče, 
bratr s rodinou, dcera Bára s rodinou, 

dcera Soňa s rodinou a kamarádi.

Vzpomínka

Na problémy nejste sami

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

středa: 9:00–12:00, 13:00–15:45 
čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45

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.

Dne 6. 3. 2022 uplynou 2 roky, 
co nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček, 

pan Jaroslav Strejc. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Dne 10. 3. uplynou dva roky, 
co nás navždy opustil můj manžel 

Václav Königsmark.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a dcera s rodinou.

Vzpomínka

14. března 2023 tomu bude 5 let, 
co navždy odešla naše maminka, 

paní Marie Zavadilová. 

Moc děkujeme za její lásku a obětavost. 
Za vzpomínku na ni děkují děti s rodinami.

Vzpomínka
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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

		Hledám pronájem garáže  
v Dobřanech, tel. č. 608 426 365.

		Hledám ochotnou švadlenu, která 
naučí začátečníka na šicím stroji, 

 tel. 728 569 970.

OPRAVNA OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ

BŘEZEN 2023

čt 2. 3. 14–17
po 6. 3. 14–17
pá 10. 3. 14–17
po 13. 3. 14–17
čt 16. 3. 14–17
st 22. 3. 14–17
st 29. 3. 14–17

Výrobu klíčů a vyzvednutí 
zakázek mimo pracovní dobu

 lze domluvit na tel.: 773 478 883.Kam patří jízdní kola?
V minulém čísle Dobřanských listů byl uveřejněn článek Michaely Hesové „Jízdní kola opravdu 
NEPATŘÍ na chodník“. Autorka v něm velmi fundovaně vysvětluje, proč by cyklisté neměli jezdit 
po chodníku. Má jistě ve většině pravdu. Ale pak se ptám: „Kudy se může v Dobřanech jezdit na 
kole?“ Asi ani autorka s klidným svědomím neodkáže cyklisty mezi auta na třídu 1. máje. Cyk-
listé jsou stejnohodnotní občané města jako chodci a mají stejné právo pohybovat se bezpečně 
po městských komunikacích. To, že v Dobřanech, na rozdíl od jiných měst, nejsou pro ně zatím 
vytvořeny ideální podmínky, není jejich vina. A přitom poloha města v relativní rovině k dopravě 
na kole přímo vybízí. Snad se i vedení města odhodlá tuto situaci vyřešit. Do té doby nezbyde asi 
nic jiného, než aby chodci cyklisty na chodnících tolerovali. Ovšem cyklisté si musí být vědomi, že 
chodník není komunikací pro ně, a musí se chovat k chodcům ohleduplně.

Ing. Pavel Vrzal

Dobřanští turisté / Napsali jste nám

Za zbojníky na Kněžskou skálu

V jednom z nedělních programů ČT „Toulavá kamera“ uváděli ukázky z filmů natáčených 
v těchto místech. I ve filmu o zbojníkovi filmaři ponechali kulisy, které spolu s množstvím okol-
ních skal působí velmi romanticky. Tyto záběry nás inspirovaly k návštěvě místa samotného.

Místem startu našeho 13kilometrového pochodu byla obec Netunice, odtud jsme se dali po 
turistických cestách vedoucích dílem po silnici, větší částí lesem až do cíle našeho pochodu – ke 
„Kněžské skále“.

Během cesty jsme procházeli místem, kde probíhala těžba. Velkým nešvarem je počínání dře-
vařů, kteří přestože mají za povinnost v místech, kde probíhala těžba, obnovit turistické značení, 
tak mnohdy nečiní. S tímto problémem jsme se setkali i my. Ztracenou cestu jsme po krátkém 
bloudění opět našli a pokračovali do našeho cíle.

Cesta k cíli byla vedena po lesních cestách, tentokrát již řádně značených. K místu „Kněžská 
skála“ nás přivádí široká lesní cesta vedoucí do mírného kopce. Na konci malé lesní plošiny se 
objeví seskupení skal a několik samostatných skal. Mezi tyto skály umístili filmaři kulisy, různé 
repliky strážních věží, palisád apod. Vše působí velmi romanticky. Vše si důkladně prohlédneme, 
přestávku využijeme i k malému občerstvení a posléze odcházíme nejkratší cestou do Řeneč, 
odkud odjíždíme autobusem domů.

Závěrem: Vřele doporučuji podívat se do těchto míst, je zde krásná příroda. Místo samotné je 
dostupné.

S pozdravem Ať nám to šlape
Jindřich Šmatlák, dobřanští turisté Tamboři

KD Vstiš
březen 2023
11. 3. Dětský maškarní bál
18. 3. Koncert: Kabát revival Plzeň
25. 3. Koncert: Gallileo

Bližší informace k akcím a předprodejům 
lístků najdete v kulturním domě.
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RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.



únor 2023|30

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

 bioleccoBioLecco

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

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

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

BEZLEPKOVÉ, VEGAN A DIA POTRAVINY
BEZOBALOVÝ PRODEJ POTRAVIN I DROGERIE

KOSMETIKA, PŘÍRODNÍ MÝDLA, SÓJOVÉ SVÍČKY

...PŘIJĎTE K NÁM ZDRAVĚ ŽÍT

ZDRAVÁ VÝŽIVA
EKO DROGERIE

PŘIJME ŘIDIČE TLAKOVÉHO VOZU 
PRO OBLAST DOBŘANSKO

NÁPLŇ PRÁCE

• Řízení a obsluha vozidla nad 7,5 t - čisticí tlakový vůz na údržbu  
kanalizací a vodovodů

• Údržba a opravy kanalizací v oblati Dobřanska
• Pohotovostní služba

POŽADUJEME

Praxe v řízení vozu nad 7,5 tuny
ŘP sk. C podmínkou
Profesní průkaz řidiče výhodou
Čistý trestní rejstřík

NABÍZÍME

Práci v jednosměnném provozu (37,5 hodin týdně)
Pracovní doba od 6:30 do 15:00 (60 minut pauza)
Příspěvek na stravování
Příplatky za pohotovostní službu
5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna
Roční odměna 
A mnoho dalších zaměstnaneckých benefitů

KONTAKT: Vasyl Gerelyuk tel.: +420724826556;  e-mail: kariera@cevak.cz

Firma Hrubý autodoprava s.r.o. přijme

ŘIDIČE C+E
pro rozvoz zboží obchodního řetězce Penny Market

z velkoskladu v Dobřanech

Mzda: 45.000 Kč až 48.000 Kč

Informace: 733 145 331
E-mail: r.benesova@hruby-autodoprava.cz 
NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY
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ZATMĚNÍ
3. 3. ve 20:00  |  11. 3. ve 20:00
ČR / komedie, thriller / 15+ / režie: Petr Kubík 

Podnapilý muž nasedá do svého vozidla. Na druhé 

straně městečka se mladík blíží k zaparkovanému 

mercedesu, vytahuje planžetu, otevírá auto, startuje 

a odjíždí. Oba nervózně projíždí silnicí, když jim prů-

jezd zahradí z lesa vyjíždějící SUV. Ozve se rána. Z aut 

se pomalu soukají tři muži. Ze zjevných příčin nikoho 

ani nenapadne k nehodě volat policii.

Vstupné: 130 Kč

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE
4. 3. v 17:00  |  25. 3. v 17:00
Francie / rodinný / 96 min / přístupný / dabing / 

režie: Pierre Coré

Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se 

svou babičkou a tetou. Musí rodině pomáhat s ov-

cemi, což není pro chlapce z města žádná vzrušující 

zábava. Ale pak mu osud do cesty přihraje Bellu, ob-

rovského bílého psa.

Vstupné: 130 Kč

OSTROV
4. 3. ve 20:00
ČR / komedie, dobrodružný, romantický / 100 min / 

12+ / režie: Rudolf Havlík 

Příběh o jedné katastrofální dovolené, která pro dva 

rozhádané manžele (Jana Plodková, Jiří Langmajer) 

skončí několikaměsíční robinsonádou na opuštěném 

tropickém ostrůvku.

Vstupné: 140 Kč

DĚTI NAGANA
5. 3. v 18:00  |  11. 3. v 17:00
ČR / rodinný / 98 min / přístupný / režie: Dan Pánek

Příběh se odehrává v roce 1998 a začíná okamžikem, 

kdy celá třída děti sleduje semifinále zápasu českých 

hokejistů na ZOH v Naganu. Překvapivé vítězství Če-

chů v zápase i celém turnaji ovlivnilo celou řadu teh-

dejších dětí. 

Vstupné: 140 Kč

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM (BIO SENIOR)
7. 3. ve 14:00
ČR / komedie / 93 min / přístupný /

režie: Marta Ferencová

Líba – maminka, babička, ale především vládkyně ro-

diny – má kulaté narozeniny. V tento den ale neslaví 

narozeniny jenom ona... Malá lež a neplánovaná ná-

vštěva spustí lavinu nečekaných událostí, při kterých 

se celá velká rodina ocitne na cestě.

Vstupné: 70 Kč

TÁR
9. 3. ve 20:00
USA, Německo / drama / 157 min / 12+ / titulky / 

režie: Todd Field

Herečka Cate Blanchett září v roli Lýdie Tár, jedné 

z nejslavnějších světových dirigentek. Studie člově-

ka, který zjišťuje, že řídit obrovský orchestr může 

být paradoxně mnohem snazší než řídit vlastní život.

Vstupné: 140 Kč

VŘÍSKOT 6
10. 3. ve 20:00
USA / horor / 119 min / 15+ / titulky / 

režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Sestry Samantha a Tara a dvojčata Chad a Mindy pře-

žily řádění tajemného vraha ukrytého pod maskou 

ducha v městečku Woodsboro. Ve snaze zapomenout 

na tyto tragické události se všichni čtyři přestěhují do 

New Yorku. Netrvá to ale dlouho a objeví se nový a ješ-

tě brutálnější vrah v masce.

Vstupné: 130 Kč

PÁSMO POHÁDEK
12. 3. v 15:00
animovaný / 64 min /

Cvrček a housličky, Mach a Šebestová a další.

Vstupné: 50 Kč

MUŽ JMÉNEM OTTO
12. 3. v 18:00
USA / komedie, drama / 126 min / přístupný / 

titulky / režie: Marc Forster

Příběh mrzouta Otta Andersona (Tom Hanks), který 

po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je připra-

ven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá 

rodina, která se nastěhuje do sousedního domu.

Vstupné: 130 Kč

BASTARDI: REPARÁT
17. 3. ve 20:00
ČR / komedie / 86 min / 12+ / režie: Tomáš Magnusek

Bývalý učitel Majer je propuštěn z vězení. Překvapivě 

se ho ujme bývalý romský spolužák Ivan, který žije 

a pracuje v romském ghettu jako pedagogický asis-

tent. Jejich společným cílem se stává znovuotevření 

školy, na které Majer dříve učil a chvíli ji vedl.

Vstupné: 140 Kč

KULKY
18. 3. v 18:00
Holýšovský ochotnický soubor „Přídu fčas“ 

Děj začíná v baru, jehož zaběhlou atmosféru naruší 

vpád indiána, který zde hledá úkryt před šerifem. Še-

rif indiána sice nenajde, ale na odchodu všem v baru 

prozradí, že indián má mapu k pokladu. 

Vstupné: 100 Kč

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
19. 3. v 18:00
USA / akční, komedie, fantasy / 131 min / přístupný / 

dabing / režie: David F. Sandberg

Pokračování příběhu dospívajícího chlapce Billyho 

Batsona, který se po vyslovení kouzelného slova 

"SHAZAM!" promění ve své dospělé alter ego superhr-

diny Shazama.

Vstupné: 130 Kč

SLUŽKA
23. 3. ve 20:00
Slovensko, ČR / drama, historický / 110 min / 12+ / 

české a slovenské znění, titulky / 

režie: Mariana Čengel Solčanská

Zatímco je v roce 1918 svět ve válce, zápasí služka 

a panská slečna o právo svobodně žít a milovat bez 

ohledu na rozdíly v jejich sociálním postavení a národ-

nosti.

Vstupné: 140 Kč

BUĎ CHLAP!
24. 3. ve 20:00  |  26. 3. v 18:00
ČR / komedie, dobrodružný / 96 min / přístupný / 

režie: Michal Samir

Dobrodružná komedie o jednom setkání, které změní 

život hned několika lidem. O nenaplněné dětské lásce 

a odhodlání udělat pro ni cokoliv. Jakub Prachař, Te-

reza Ramba a Ondřej Sokol v rolích, v jakých je diváci 

ještě neviděli.

Vstupné: 140 Kč

65
25. 3. ve 20:00
USA / thriller, sci-fi / 93 min / 12+ / titulky /

režie: Scott Beck, Bryan Woods

Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills 

rychle zjistí, že se nachází na Zemi... před 65 miliony 

let. Jelikož Mills a další přeživší, Koa mají na záchra-

nu jediný pokus, musí se při svém boji o přežití vydat 

krajinou plnou nebezpečných prehistorických tvorů.

Vstupné: 140 Kč

VELIKONOČNÍ POHÁDKA ZE ZAHRÁDKY
26. 3. v 15:00
Divadlo Kapsa Andělská Hora

Je jaro a to má paní  Příroda své rozmary. Chvilku je  

zima, chvilku svítí sluníčko, nebo padá sníh. A s jarem 

přichází Velikonoce, nejkrásnější svátky jara.

Od 13:00 do 15:00 hodin můžete v předsálí Káčka 
tvořit výrobky s velikonoční tématikou.

Vstupné: 100 Kč

KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE
30. 3. ve 20:00
Dánsko, ČR, Slovensko / dokumentární / 102 min / 12+ /  

české a slovenské znění, titulky / režie: Matt Sarnecki

Dokumentární film podrobně zkoumá nejen vraždu 

Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, ale i důsledky této 

dramatické události na Slovensku.

Vstupné: 120 Kč

DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ
31. 3. ve 20:00
USA / dobrodružná fantasy komedie / 134 min / 

přístupný / dabing / režie: John Francis Daley, 

Jonathan Goldstein

Fantastické světy plné monster, kouzla, humor a hlav-

ně svérázná partička hrdinů.

Vstupné: 130 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko

31
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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

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.

Diabetologická ambulance
Diakom s.r.o. – MUDr. Renata Arias
tel.: 371 791 791
středa 7:00–15:00 MUDr. J. Prošková

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

čtvrtek 8:30–12:00 12:30–14:30
pátek 8:00–11:00 11:00–13:00
Vyšetření pouze po telefonickém objednání.

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

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

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

Gynekologie
MUDr. Regina Janů
tel.: 775 519 042, www.gynekolog.cz/janu/
e-mail: janu.gynekologie@gmail.com
pondělí 8:00–14:00
úterý 6:30–17:00
středa 6:30–13:00 po objednání
čtvrtek 8:00–13:00
pátek 9:00–11:00 po objednání

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 BENU
náměstí T. G. M. 116, tel.: 373 034 601
pondělí–pátek 8:00–12:00 12:30–16:30

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

Veterinární ordinace
MVDr. Tereza Sýkorová
Dragounů 1018
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


