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V	sobotu	20.	4.	se	pořádaly	rybářské	závody	pro	dospělé.	Počasí	se	vydařilo	a	ryby	braly.	Již	
před	zahájením	bylo	všech	120	místenek	vyprodáno.	Závodníci	měli	na	 lístku	číslo	místa,	kde	
začínali	ráno	chytat,	a	zároveň	druhé	číslo,	kam	se	měli	v	poločase	přemístit.	Kuriozitou	se	díky	
tomu	stal	můj	bratr,	který	dorazil	samozřejmě	pozdě.	Lístky	již	byly	vyprodané,	a	tak	ho	z	dobré	
vůle	posadili	 do	 rohu	u	příjezdu	k	 rybníku.	Co	 čert	nechtěl,	 ryby	 tam	braly	 jako	vzteklé	 a	on	
nachytal	suverénně	nejvíc.	V	součtu	1580	cm,	o	557	cm	více,	než	pak	oficiálně	uznaný	vítěz.	Pro-
tože	se	ale	v	poločase	neměl	kam	přesunout,	musel	zůstat	na	svém	„zázračném“	místě,	a	tak	mu	
nemohlo	být	vítězství	uznáno.	Ale	přesto	–	byl	nejlepší.	

Oficiální	umístění:
1. místo Marcel Petruno 1023 cm
2. místo František Bartoš 980 cm
3. místo Petr Hrubeš 857 cm

Největší	rybu	–	kapra	55	cm,	ulovil	Vladimír	Zrůstek.	Údajně	prý	ke	konci	závodu	někdo	zapřá-
hl	amura,	prý	80–90	cm,	ale	do	ukončení	závodu	ho	nestačil	zdolat	a	nakonec	ho	utrhl.

pokračování na straně 24

Foto: Petr Šístek
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Kulturní kalendář

		4.	5.	/	10:40–11:30	/	náměstí	T.G.M. 
	 /	13:00	/	louka	u	fotbalového	areálu

 Oslavy osvobození a konvoj
	6.	5.–2.	6.	/	Dobřanská	galerie
	 	Americké	vojsko	v	Dobřanech	1945	–	
výstava	fotografií	Karla	Fíny

	11.	5.	/	15:00	/	zahrada	Anežky	České
  Férový piknik
	12.	5.	/	sraz	v	7:00	/	za	fotbalovým	hřištěm
 Vítání	ptačího	zpěvu
	14.	5.	/	15:30	a	17:30	/	Káčko
 Školní akademie – ZŠ
		15.	5.	/	18:00	/	společenský	sál	areálu	
VTP	COMTES

 Benefiční	koncert	pro	Ulitu	na	statku
	18.	5.	/	zápis	od	8:30,	start	v	9:30	/	Školní	ul.
 BOS –	branně	orientační	soutěž
	18.	5.	/	10:05	/	Šlovický	vrch
	 Za	vzácnými	živočichy	a	rostlinami	 
	 na	Šlovický	vrch
	18.–19.	5.	/	Tenisová	hala	Dobřany
	 	Mistrovství	ČR	v	badmintonu	 
jednotlivců	–	kategorie	U11

	18.	5.	/	16:00	/	kostel	sv.	Víta
 Fashion	Art	Show
	24.	5.	/	17:30	/	Káčko
 Koncert	partnerské	ZUŠ	Brežice
	24.	5.	/	kostel	sv.	Víta,	kostel	sv.	Mikuláše
 Noc	kostelů
	30.	5.	/	14:00–18:00	/	Penny	sklad
 „Vím,	kde	žiju“	–	den	otevřených	dveří
	do	30.	5.	/	kostel	sv.	Víta
 Slávka Štrbová –	výstava	obrazů
	31.	5.
 Slavnostní	otevření	sportovního	 
	 areálu	pod	nádražím,	ZUŠ	Open
	31.	5.	/	16:30–18:00	start	na	nádvoří	ZUŠ
 Budulínkova stezka

	1.	6.	/	9:00
 Dětský	den	–	Dobřany
	1.	6.	/	15:00
 Dětský	den	–	Šlovice
	4.	6.	/	16:00	/	kostel	sv.	Víta
 Dobřanské	pohledy	–	vernisáž	výstavy
	4.–26.	6.	/	kostel	sv.	Víta
 Dobřanské	pohledy	–	výstava
	6.	6.	/	14:00	/	společenský	sál	COMTES	FHT
 Posezení	pro	dříve	narozené
	8.	6.	/	13:00	/	Tenisová	hala	Dobřany
 Startujeme prázdniny
	14.–16.	6.
 Dobřanská	pouť
	15.	6.	/	16:00	/	náměstí	T.G.M.
 Svatovítské slavnosti
	16.	6.	/	17:00	/	kostel	sv.	Mikuláše
 Benefiční	koncert	pro	Dobřany
	22.–23.	6.
 24hours	OffROAD	Maraton

	23.–27.	7.,	30.7.–3.	8.	/	náměstí	T.G.M.
 Letní kino

Výhled je průběžně doplňován. 
Podněty na kultura@dobrany.cz

KVĚTEN

Nové zdroje pro bytový fond
Kdo	v	poslední	době	uzavřel	 v	Dobřanech	

nájemní	 smlouvu	 se	 soukromým	 majite-
lem,	 platil	 obvykle	 za	 m2	 kolem	 150	 korun.	
Nájemné	 za	 malé	 byty	 někdy	 přesahuje	 až	 
200	Kč/m2.	Jde	o	nájemné	tržní,	které	se	může	
zdát	 vysoké,	 ale	 rozhoduje	 o	 něm	 nabídka	
a	 poptávka,	 takže	 se	 postupně	 stává	 nájem-
ným	v	místě	obvyklým.	
Touto	 optikou	 se	 pak	 běžné	 nájemné	

v	městských	bytech	ve	výši	40–65	Kč/m2	stá-
vá	až	neodůvodněně	nízké.	Tak	nízké,	 že	při	
dnešních	 cenách	 stavebních	 a	 montážních	
prací	 přestává	 umožňovat	 potřebné	 větší	
opravy	a	rekonstrukce	objektů.	V	posledních	
pěti	 letech	 se	na	opravy	a	 rekonstrukce	z	 ji-
ných	zdrojů	doplácelo	průměrně	skoro	4	mil.	
Kč.	Pokud	se	nepodaří	získat	dotaci,	jako	např.	
při	rekonstrukci	č.	p.	145	na	náměstí	nebo	na	
zateplení	v	Pobřežní	ulici,	musí	město	zapojit	
další	prostředky,	 které	by	mohlo	 lépe	využít	
např.	 na	 opravy	komunikací	 sloužících	 všem	
občanům	města.	Na	zásadní	rekonstrukci	stá-
le	čeká	objekt	Stromořadí	790,	určitě	by	bylo	
možné	 zlepšit	 kvalitu	 domu	 Sokolovská	 394	
nebo	dalších	bytových	objektů	v	bývalých	ka-
sárnách.	
Navíc	 je	nespravedlivé,	 že	 za	obdobný	byt	

ve	stejném	domě	existuje	různá	výše	nájem-
ného	 podle	 toho,	 zda	 jde	 o	 byt	 historicky	
obývaný	(existují	 ještě	platné	nájemní	doku-
menty	 z	 60.	 let),	 nebo	 novou	 smlouvu.	 Ná-
jemné	v	městských	bytech	se	nezvyšovalo	od	
roku	2011	ani	o	míru	 inflace.	Město	se	dnes	
na	rozdíl	od	minulosti	nepotýká	s	problémem	
bydlících	neplatičů,	takže	veškeré	předepsané	
prostředky	mohou	být	využity	pro	financová-
ní	oprav	či	investic.	Většina	smluv	se	uzavírá	
na	dobu	určitou	s	automatickým	prodlužová-
ním,	což	umožňuje	plynulý	přechod	na	vyšší	
nájemné	nebo	ukončení	smluvního	vztahu.

I	 přes	 vědomí	 toho,	 že	 jde	 o	 nepopulár-
ní	krok,	 se	 rada	města	 rozhodla	pro	plošnou	
úpravu	 nájemného.	 Vztahuje	 se	 na	 všechny	
byty	s	výjimkou	těch,	kde	dotační	pravidla	sta-
novují	 jiný	způsob	výpočtu.	Opravdu	je	třeba	
hovořit	o	úpravě,	neboť	nájemci	v	bytech	na	tř.	
1.	máje	1056–1061	 již	níže	uvedenou	částku	
platí	 od	 počátku	 nájemního	 vztahu.	 V	 měst-
ských	bytech,	které	dnes	mají	stejný	a	poměr-
ně	slušný	standard,	se	tak	bude	platit	shodně.
Od	1.	5.	2019	činí	základní	cena	pro	všechny	

byty	77	Kč/m2.	Pro	objekty	Domu	s	pečovatel-
skou	službou	(Sokolovská	1002–1006	a	Lou-
dů	 1022)	 a	 také	 pro	 výměru	 běžných	 bytů	
z	části	nad	80	m2	činí	pak	52	Kč/m2	(př.	byt	
o	rozloze	92	m2	=	80	x	77	Kč	+	12	x	52	Kč).		
Pro	smlouvy	s	automatickým	prodlužováním	
jde	 o	 termín	 1.	 7.	 2019	 a	 dále	 dle	 ukončení	
automatického	 prodlužování.	 Každý	 nájem-
ce	 obdrží	 před	 datem	 ročního	 „překlopení“	
výzvu	k	podpisu	nové	smlouvy,	čímž	zároveň	
dojde	ke	sjednocení	podoby	nájemních	smluv.	
V	průběhu	činnosti	různých	správců	vznikaly	
různé	podoby	smluv	a	tehdejší	úprava	ne	vždy	
vyhovuje	dnešní	legislativě.	
Pro	smlouvy	na	dobu	neurčitou	se	zvýšení	

stanovuje	od	1.	1.	2020	s	tím,	že	se	postupuje	
dle	občanského	zákoníku,	a	postup	koordinu-
je	 externí	 právní	 kancelář	 se	 specializací	 na	
bytové	právo.	
Vedení	 města	 chápe	 bydlení	 jako	 službu	

občanům,	nikoliv	 jako	prostředek	podnikání.	
Vlastnictví	 bytového	 fondu	 však	 nesmí	 zna-
menat	 přílišnou	 zátěž	 pro	 rozpočet.	 Podle	
předběžných	výpočtů	by	plošná	úprava	měla	
do	 rozpočtu	 města	 přinést	 navíc	 každý	 rok	
minimálně	3	mil.	Kč,	čímž	by	mělo	dojít	k	dofi-
nancování	výdajových	potřeb.

Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního 
odboru MěÚ Dobřany

Ať nám rostou!
V	 parku	 pod	 nádražím	 je	 zasazeno.	 Suché	

topoly	 nahradily	 úzkokorunně	 rostoucí	 duby	
(Quercus robur 'Fastigiata').	 U	 nových	 výsadeb	
můžeme	vidět	několik	novinek.	 Jedná	se	přede-
vším	o	velmi	nápadný	bílý	nátěr,	kterým	je	ošet-
řen	kmínek	každé	nové	 sazenice.	Dvousložkový	
latexový	nátěr	chrání	nové	výsadby	před	teplot-
ními	výkyvy.	Díky	své	pružnosti	roste	s	kmínkem	
a	na	stanovišti	vydrží	okolo	5	 let.	Dalším	bonu-
sem	nových	výsadeb	jsou	zavlažovací	vaky	Tree-
gator.	Tyto	vaky	šetří	čas,	vodu,	peníze	a	nejlépe	

pomohou	stromům	překonat	stres	z	přesazení.	Pojmou	57	litrů	vody,	kterou	postupně	dávkují	
po	dobu	7-9	hodin.	

Milena Vladyková, městská zahradnice

ČERVEN

ČERVENEC	A	SRPEN
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Krátce
(jar)	V	první	polovině	dubna	navštívil	rad-

nici	třetí	ročník	žáků	Základní	školy	Dobřany.	
Jejich	průvodci	se	stali	starosta	Martin	Sobot-
ka	 a	 místostarostka	 Lenka	 Tomanová,	 kteří	
postupně	 provedli	 čtyři	 třídy	 všemi	 patry	
radnice,	 seznámili	 děti	 s	 fungováním	města,	
úřadu,	historií	budovy.	Žáci	si	zkusili	i	fiktivní	
jednání	zastupitelstva,	při	kterém	projevili	ve-
lice	zralé	úvahy.	Dokonce	došlo	i	na	neoficiální	
uzavírání	sňatků.

(sob)	Nové	čtyři	byty	v	nevyužívaných	čás-
tech	domu	č.	p.	111	na	rohu	náměstí	a	Vanču-
rovy	ulice	rostou	bleskovým	tempem.	Postup	
dělníků	 z	 firmy	 BIS	 dává	 naději	 na	 to,	 že	 se	
stihne	termín	dle	dotačních	podmínek.	Jejich	
znění	 totiž	 nastavilo	 vskutku	 šibeniční	 pod-
mínky,	kolaudovat	se	musí	do	30.	září	tohoto	
roku.			

Komise	 pro	 IT	 města	 Dobřany	 se	 sešla	
14.	února	tohoto	roku,	aby	navrhla	jednací	řád	
komise,	seznámila	se	základními	obrysy	pro-
blematiky	IT	na	městě	a	navrhla	další	kroky,	
které	bude	podnikat.	Strukturu	a	fungování	IT	
města	představil	 vedoucí	odboru	OVSV	a	 in-
formatik	města	David	Šefl.	Na	prvním	jednání	
se	komise	usnesla,	 že	na	další	 schůzce	bude	
dále	přítomen	i	pan	Tomáš	Lodr,	IT	specialista	
a	externista	MÚ,	bude	se	týkat	webových	slu-
žeb	a	počítačových	sítí.	Jako	zásadní	problém	
byla	 označena	 téměř	 nulová	 zastupitelnost	
informatika	úřadu.	
Další	jednání	komise	pro	IT	bude	v	květnu	

a	osobně	uvítám	 jakýkoliv	podnět	veřejnosti	
ve	vztahu	k	fungování	IT	města.	

Jakub Urbanec, předseda komise
jakub.urbanec@gmail.com

Zcela nová výtopna Pančava
Výtopna	 Pančava	 prošla	 díl-

čí	 rekonstrukcí	 v	 roce	 2014,	
kdy	 se	 v	 zimě	 řešila	 havarijní	
situace	jednoho	z	kotlů.	Zbýva-
jící	kotle	z	roku	1995	a	celkové	
vybavení	však	výměnu	 již	 také	
potřebovaly.	 V	 návaznosti	 na	
změnu	 legislativy,	 která	 přiná-
ší	 zpřísnění	 limitů	 emisí,	 tak	
přišel	 čas	na	kompletní	 rekon-
strukci	 včetně	 nových	 spalino-
vých	cest.	
Výběrové	 řízení	 na	 dodava-

tele	probíhalo	na	přelomu	roku	
dvoufázově,	kdy	se	nejprve	soutěžila	dodávka	kotlů	a	následně	jejich	instalace	a	další	práce.	Ne-
šlo	o	 zbytečné	dělení	 zakázky,	 neboť	 zkušenosti	 z	 jiných	měst	ukazují,	 že	dodavatelské	 firmy	
pro	dosažení	nízké	ceny	celkové	dodávky	 jsou	schopny	nabízet	 i	 velmi	nekvalitní	kotle,	které	
v	budoucnu	vyvolávají	jen	další	náklady.	Nově	bude	prostor	osazen	dvěma	kotli	HOVAL	UltraGas	
(viz	foto),	které	spolu	se	stávajícím	kotlem	Viessmann	vytvoří	dostatečnou	zálohovou	kapacitu	
pro	dodávky	tepelné	energie	do	sídliště.	
Rekonstrukce,	kterou	provádí	 firma	ENESA,	 a.	 s.,	 začala	v	březnu	a	měla	by	být	dokončena	

v	červenci.	Celková	cena	by	neměla	překročit	8	mil.	Kč.	Kromě	dvou	kotlů	se	mění	systém	úpravy	
topné	vody,	veškeré	rozvody,	systém	měření	a	regulace	a	především	se	ve	střeše	budovy	objeví	
nově	komíny.	Úpravy	směřují	ke	zlepšení	účinnosti	systému	vytápění	tak,	aby	cena	za	GJ	mohla	
i	při	očekávaných	vyšších	cenách	plynu	zůstat	na	současné	úrovni.

Michal Pokorný, jednatel SLUŽBY DOBŘANY s.r.o.

V souvislosti s rekonstrukcí kotelny je plánována úplná odstávka dodávek tepelné 
energie	ve	dnech	17.	–	28.	6.	2019.	Děkujeme	za	pochopení.

Provozní řády sportovišť – co je nového  
v nadcházející letní sportovní sezóně
Vážení	občané,
pro	zlepšení	možnosti	využití	místních	spor-

tovišť	 k	 volnočasovým	 aktivitám	 připravilo	
město	 nové	 provozní	 řády.	 Ty	 byly	 vytvořeny	
tak,	aby	odpovídaly	současným	trendům	a	po-
třebám	 města.	 Provozní	 řády	 pro	 jednotlivá	
sportoviště	slouží	jednak	k	udržení	pořádku	na	
jednotlivých	sportovních	plochách,	ale	také	ke	
zkvalitnění	sportovního	vyžití.	Obsahují	obec-
ná	pravidla,	která	vycházejí	hlavně	z	principů	
slušného	 chování	 a	 respektování	 ostatních	
včetně	ohleduplnosti.	Dále	jsou	v	nich	promít-
nuta	specifika	jednotlivých	sportovišť	a	zkuše-
nosti	ostatních	provozovatelů	podobných	zaří-
zení.	Provozní	 řády	prošly	několikastupňovou	
korekcí	 a	doufám,	 že	budou	platnou	 směrnicí	
pro	 většinu	 sportovců	 a	 uživatelů	 dotčených	
zařízení.	Jsou	vyvěšeny	před	každým	sportovi-
štěm	a	samozřejmě	na	internetových	stránkách	
města	 (https: //www.dobrany.cz/kultura-vzde-
lani-sport/sport/sportoviste/).	 Provozní	 řády	
byly	 zpracovány	 na	 víceúčelová	 sportoviště	
v	ulicích	17.	listopadu	a	Stromořadí,	na	teniso-
vé	kurty	na	Pančavě	s	rezervačním	systémem,	

dále	na	sportovní	areál,	který	se	člení	na	řády	
pro	 sportovní	 halu,	 atletický	 stadion,	 dětské	
hřiště,	hokejbalové	a	multifunkční	hřiště.
Další	 krokem	 ke	 zkvalitnění	 sportovních	

aktivit	 je	 vytvoření	 nového	moderního	 rezer-
vačního	 systému	 pro	 některá	 frekventovaná	
sportoviště.	V	tomto	případě	se	jedná	o	víceú-
čelová	hřiště	v	ulicích	Stromořadí	a	17.	listopa-
du	a	o	 tenisové	kurty	na	Pančavě.	Rezervační	
systém	je	nastaven	přehledně	a	je	v	něm	dbáno	
na	zajištění	ochrany	osobních	údajů.	Zároveň	je	
systém	propojen	s	informačním	centrem	měs-
ta,	kde	si	po	zarezervování	zájemci	mohou	vy-
zvednout	klíč	od	příslušného	sportoviště.
Doufejme,	že	sportoviště	budou	sloužit	své-

mu	 účelu	 hodně	 dlouho	 a	 v	 takovém	 stavu,	
v	jakém	se	Vám	občanům	předávají,	a	že	spo-
lečně	 docílíme	 toho,	 aby	 fungovaly	 a	 nebyly	
vandaly	a	nenechavci	poškozovány.	A	věřte,	že	
bez	Vás	a	Vašeho	přičinění	to	nepůjde,	i	kdyby	
byly	provozní	řády	pozlacené.	
S	přáním	pěkného	sportovního	vyžití	ve	vol-

ném	čase	
Petr Brandl, tajemník MěÚ Dobřany
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Rok 2018 byl velmi bohatý na dotace
V	roce	2018	se	nám	pro	město	podařilo	získat	31	dotací	ve	výši	necelých	45	mil	Kč.	Nej-
významnější	dotace,	kterou	město	Dobřany	obdrželo,	byla	na	rekonstrukci	sportovního	
areálu	pod	nádražím.	

Sportovní	 areál	 je	 přístupný	 široké	 veřej-
nosti.	 V	 rámci	 rekonstrukce	 byla	 mimo	 jiné	
vybudována	nová	 tribuna,	hokejbalové	kryté	
sportoviště	a	atletický	ovál.	
Dalším	významným	projektem	bylo	vytvo-

ření	sociálních	bytů	na	náměstí	T.	G.	M.	Město	
v	letošním	roce	pokračuje	v	řešení	problema-
tiky	sociálního	bydlení	a	opět	za	pomoci	do-
tace	 realizuje	 další	 sociální	 byty	 přestavbou	
bytového	domu	č.	p.	111	na	náměstí.
Pro	větší	bezpečí	občanů	před	povodněmi	

se	realizuje	protipovodňové	opatření	spočíva-
jící	v	instalaci	varovného	systému	pro	město	
i	jeho	místní	části.	
Ve	Vodním	Újezdě	a	Dobřanech	(ve	směru	

na	 Chotěšov	 i	 opačně)	 se	 vybudováním	 tzv.	
vstupních	 bran	 díky	 příspěvku	 ze	 Státního	
fondu	 dopravní	 infrastruktury	 zvýšila	 bez-
pečnost	chodců.
Dalším	 zlepšením	 komfortu	 pro	 obyvate-

le	bytového	domu	v	ulici	Pobřežní	434	 je	od	
loňského	 roku	 probíhající	 sanace,	 zateplení	
domu	a	výměna	oken.
Za	 podpory	 operačního	 programu	 život-

ního	 prostředí	 byl	 realizován	 „velký	 projekt	
polodivoké	pastvy“	na	Šlovickém	vrchu.	Dal-
ším	 úspěšným	 projektem	 v	 areálu	 přírodní	
památky	 jsou	 pojezdy	 těžkou	 pásovou	 tech-
nikou,	 díky	 nimž	 dochází	 k	 likvidaci	 náleto-
vých	dřevin,	což	je	součást	managementových	
opatření.	Třetí	dotace	v	této	lokalitě	pomohla	
k	vybudování	související	infrastruktury	–	pří-
pojka	NN.	
Dotace	plynuly	nejen	do	městských	lesů	na	

přiblížení	dřeva,	oplocenky	a	likvidaci	klestu,	
ale	také	na	ošetření	stromů	v	intravilánu,	nejví-
ce	prokoukla	alej	v	Ústavní	ulici.	Rekonstrukce	
se	také	dostalo	lesní	cestě	na	Šlovickém	vrchu,	
čímž	došlo	nejen	ke	zvýšení	bezpečnosti	všech	
návštěvníků	lesa,	ale	také	k	ochraně	lesní	půdy	
(protierozní	 opatření)	 a	 zlepšení	 možnosti	
údržby	lesního	prostředí	a	těžby	v	něm.	
Za	 podpory	 Plzeňského	 kraje	 byl	 opraven	

návesní	 rybník	 ve	 Šlovicích,	 došlo	 k	 opravě	

významných	sakrálních	staveb:	kaple	ve	Vod-
ním	Újezdu,	boží	muka	v	Dobřanech	a	hrobka	
Karla	Kaftana	na	místním	hřbitově.	
Díky	 příspěvku	 z	 rozpočtu	 Plzeňského	

kraje	 a	 i	 Generálního	 ředitelství	 hasičského	
záchranného	 sboru	 se	 podařilo	 opravit	 ra-
diostanici	a	další	potřebné	vybavení	pro	dob-
řanské	dobrovolné	hasiče.	
V	neposlední	řadě	byla	zvýšena	bezpečnost	

občanů	 instalováním	zabezpečovacího	systé-
mu	v	ulici	Přeštická	(včetně	pořízení	nového	
datového	úložiště	pro	celý	kamerový	systém)	
a	 osvětlením	 stávajícího	 přechodu	 nad	 dru-
hým	stupněm	základní	školy.
Plzeňský	kraj	také	poskytl	finanční	prostřed-

ky	na	zpracování	projektové	dokumentace	na	
cyklostezku	 Šlovice.	 Dále	 byly	 získány	 finan-
ce	pro	realizaci	 trampolíny	a	 fitness	prvků	ze	
Státního	zemědělského	a	intervenčního	fondu.
V	 kostele	 svatého	 Víta	 visí	 soubor	 4	 zre-

staurovaných	obrazů	premonstrátských	svět-
ců	 za	 podpory	 Ministerstva	 kultury.	 V	 roce	
2018	 bylo	 požádáno	 o	 příspěvek	 na	 restau-
rování	Rychtářského	práva	z	roku	1652,	kte-
ré	 se	 z	 restaurátorské	 dílny	 vrátí	 v	 květnu	
a	při	vzácných	příležitostech	bude	vystaveno	
v	kostele	sv.	Víta.	
Neméně	důležitými	byly	dotační	příspěvky	

na	propagační	materiály	a	podporu	kulturní-
ho	života	v	našem	městě,	na	provoz	a	nákup	
knih	do	naší	knihovny	a	pokrytí	části	nákladů	
na	výkon	sociálního	pracovníka.	
V	letošním	roce	město	podalo	zatím	23	žá-

dostí	 o	dotaci.	O	 výsledcích	dotačních	 řízení	
budeme	 informovat	 v	 některém	 z	 následují-
cích	čísel.	
Za	 zmínku	 na	 závěr	 stojí,	 že	 kontrola	 Fi-

nančního	 úřadu	 Plzeňského	 kraje	 zaměřená	
na	 dotační	 projekty	 v	 mezidobí	 let	 2013–
2017	 probíhala	 od	 února	 do	 dubna	 tohoto	
roku	a	dopadla	bez	zjištění	jakýchkoliv	nedo-
statků.	

Mgr. Simona Hájková, 
správa dotací města Dobřany

Kde, nájemci, kde jste?

Město	 Dobřany	 v	 roce	 2018	 upravilo	
vzniklý	 prostor	 po	 demolici	 budovy	 bývalé	
Integry	 v	 ulici	 Loudů	 a	 zřídilo	 zde	 uzavře-
né,	 kamerovým	 systémem	 města	 Dobřany	
hlídané	parkoviště	s	vyhrazenými	místy	pro	
57	osobních	a	16	menších	nákladních	auto-
mobilů.	
Tím	 chtělo	 vyřešit	 nadále	 neúnosnou	 si-

tuaci	v	sídlišti	Pančava,	kde	se	již	delší	dobu	
nedostává	 volných	 parkovacích	 míst,	 takže	
večer	stojí	vozidla	 i	 tam,	kde	někdy	zůstává	
i	 rozum	stát…	Slibovalo	si	 tak	zlepšení	par-
kování	v	sídlišti,	kde	by	najednou	mělo	ubýt	
73	automobilů,	což	není	zas	tak	málo.	Zájem	
byl	 veliký,	 takže	 nyní	 zde	 není	 k	 pronájmu	
ani	jedno	volné	místo	a	další	zájemci	se	ozý-
vají.
Jaké	je	to	tedy	na	sídlišti	v	současné	době?	

Nějaký	 čas	 už	 totiž	 situaci	 monitorujeme	
a	 bohužel	 výsledek	 je	 zarážející.	 Je	 to	 stále	
stejné.	Sídliště	je	pořád	plné	aut	a	parkoviště	
zeje	ze	dvou	třetin	prázdnotou.	A	to	v	jakou-
koliv	denní	hodinu	i	v	jakýkoliv	den	v	týdnu.	
Vyvstává	tedy	otázka:	Kde,	nájemci,	kde	jste?	
Proč	nevyužíváte	pronajatá	parkovací	místa?	
Necháváte	si	je	pro	strýčka	Příhodu	a	raději	
každý	večer	kroužíte	se	svým	autem	po	síd-
lišti	a	hledáte	volné	místo	co	nejblíže	svému	
bytu	a	 je	vám	zatěžko	udělat	pár	kroků	na-
víc?	Nedělejte	to	a	využívejte	všechny	výho-
dy	plynoucí	 z	nájmu,	který	platíte.	A	pokud	
máte	raději	adrenalin,	ukončete	stávající	ná-
jemní	smlouvu	s	městem	Dobřany	a	solidár-
ně	tak	uvolněte	místo	těm,	kdo	by	nejen	rádi	
platili,	ale	hlavně	rádi	parkovali	v	uzavřeném	
a	hlídaném	parkovišti	a	měli	jistotu,	že	místo	
pro	jejich	čtyřkolového	miláčka	je	vždy.
Ještě	 jednou	 tedy	 apeluji	 na	 všechny	 stá-

vající	nájemce	–	parkujte,	parkujte,	parkujte!	
Ať	práce	a	úsilí	pracovníků	městského	úřadu	
a	 technických	 služeb	 města	 nevychází	 na-
prázdno	a	všem	obyvatelům	sídliště	Pančava	
se	žije	zase	o	něco	příjemněji.	O	to	šlo	totiž	
při	zřizování	tohoto	parkoviště	především.

Věra Hessová
správa majetku města Dobřany
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Poznatky ze semináře pro zastupitele

V	 rámci	 debaty	 k	 rozpočtu	 na	 letošní	 rok	
17.	prosince	2018	požádala	opozice	o	to,	aby	
se	prvotní	debata	k	rozpočtu	na	rok	2020	ko-
nala,	jak	jen	to	bude	možné.	Okamžitě	jsem	je	
na	pondělí	15.	4.	pozval	na	seminář,	kde	jsme	
následně	podrobně	probrali	aktuální	stav	hos-
podaření	města.	Zastupitelé	se	dále	seznámili	
s	 naší	 vnitřní	metodikou	 zařazování	 investic	
do	rozpočtu,	podle	které	mají	přednost	povin-
né	investice	dle	legislativy,	dále	požadavky	ob-
čanů	z	Programu	rozvoje	města	a	nutné	opra-
vy	infrastruktury,	především	pak	komunikací.	
U	 těch	 je	 smutné,	 že	 se	 již	 začínají	 rozpadat	

nově	budované	a	rekonstruované	úseky	z	de-
vadesátých	let,	aniž	by	město	už	stihlo	opravit	
všechny	cesty,	které	by	to	potřebovaly.
Za	 seminář	 se	 sluší	 opozici	 poděkovat.	

Sešlo	 se	15	ze	17	 zastupitelů	 (včetně	5	 ze	7	
opozičních),	 dále	 byl	 jejich	 požadavek	 pád-
ným	důvodem	pro	podrobnou	analýzu	stavu	
městské	kasy.
Výsledky	nám	přinášejí	větší	jistotu	v	kram-

flecích.	Je	zřejmé,	že	se	nám	například	daří	še-
třit	 na	 externích	 nákladech,	 levně	 pořizovat	
majetek	 a	 odstřihávat	 parazitické	 struktury.	
Čerstvé	 výsledky	 za	 rok	 2018	 potvrdily,	 že	

město	má	dostatečnou	finanční	sílu,	aby	přeč-
kalo	případnou	další	 ekonomickou	krizi.	 Zá-
věry	semináře	vydají	na	sérii	článků.
V	tomto	čísle	bych	rád	zmínil	dvě	témata.	Za	

prvé,	 jak	na	 tom	 jsme	s	platební	 schopností.	
Graf	 níže	ukazuje,	 že	město	 rozhodně	nežije	
na	dluh.	I	kdyby	muselo	naráz	splatit	všechny	
závazky	 včetně	 záloh	od	nájemců,	 na	účtech	
by	ještě	zbyla	rozumná	rezerva	na	překlenutí	
horších	časů.
Druhé	 téma	 se	 věnuje	 oblíbeným	 vícepra-

cím.	V	ČR	je	firmy,	jež	něco	„šikovně	podsekly“,	
využívají	k	vylepšení	svých	zisků.	V	Dobřanech	
tomuto	 triku	úspěšně	 čelíme.	Dobrou	 školou	
nám	byly	dvě	poslední	velké	stavby.	Jak?	Zača-
li	jsme	důsledně	trvat	na	tom,	aby	nové	práce	
byly	 oceněny	 na	 stejné	 cenové	 hladině	 jako	
původní	nabídka.	Pro	vysvětlenou,	trik	spočí-
vá	v	tom,	že	firma	podá	nabídku	například	na	
80	%	TC	(tabulkových	cen).	U	některých	prací	
počítá	s	tím,	že	je	nahradí	jiným	typem	práce,	
který	v	nabídce	nebyl.	Ten	pak	ocení	na	100	%	
TC,	konečná	stavba	je	pak	dražší.	Nové	dobřan-
ské	smlouvy	obsahují	pravidlo,	že	nové	práce	
jsou	oceněné	stejným	procentem	TC	v	soutěži.	
Prostor	pro	chytračení	se	tak	vytrácí.
Opět	děkuji	opozici,	bez	jejich	žádosti	o	se-

minář	bych	neměl	důvod	zabývat	 se	 srovná-
ním	nových	a	dřívějších	investic.	Výsledkem	je	
tabulka	níže.	 Čím	 je	 nižší	 výsledné	procento	
ceny	stavby,	tím	důsledněji	město	firmy	kon-
trolovalo.	

Martin Sobotka, starosta

Areál FC 2017 SA pod nádražím 2018

Odborný odhad nákladů na výstavbu 37 757 849,44 Kč                                                                                                       80 464 815,14 Kč                                                                                                

Vysoutěžená cena 27 563 230,09 Kč                                                                                                       57 934 666,90 Kč                                                                                                

Finální cena po všech dodatcích 30 442 979,27 Kč                                                                                                       64 501 476,05 Kč                                                                                                

Co se udělal navíc oproti PD? Závlaha tréninkového hřiště Protihluková stěna

Oplocení tréninkového hřiště Prvky dětského hřiště 

Nové kompletní oplocení vč. podezdívky Drenáž

Náhrada plastových oken za hliníková Druhé doskočiště

Odvodnění rohu hřiště pod křižovatkou Lipová x Jiráskova x Ústavní Mantinely nové generace

Lepší prvky na dětském hřišti Sedačky s opěradly

6 nebo kolik parkovacích míst na původně církevním pozemku Připojení mobilních WC

Dlažba místo asfaltu při mantinelech

Vlajkosláva

Vysoutěžená cena 73% 72%

Konečná cena 81% 80%

Biotop 2011 Náměstí 2010 Sběrný dvůr 2011

Odborný odhad nákladů na výstavbu 27 692 301,00 Kč                                                                                                       48 490 229,00 Kč                                                                                                 13293696

Vysoutěžená cena 24 719 268,00 Kč                                                                                                       45 887 914,00 Kč                                                                                                 12945600

Finální cena po všech dodatcích 29 693 728,00 Kč                                                                                                       48 747 746,00 Kč                                                                                                 12945600

Co se udělal navíc oproti PD? Kabeláže a kamey Jen změny výkazů výměr Žádná smluvní změna

Venkovní převlékárna

Bufet

Pergoly

Brouzdaliště

Rampa pro invalidy

Vysoutěžená cena 89% 95% 97%

Konečná cena 107% 101% 97%
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K veřejné diskusi o podobě kulturního domu 
Ve	středu	17.	dubna	proběhla	v	sále	hasič-

ské	 zbrojnice	 veřejná	 diskuse	 –	 komunitní	
setkání	 nad	 záměrem	 potenciálního	 vzni-
ku	 kulturního	 zařízení	 –	 kulturního	 domu	
v	Dobřanech.	
Jsme	 velmi	 rádi,	 že	 po	 dlouhé	 době	 byla	

vedena	 opravdu	 věcná	 diskuse	 a	 debata	
o	 tom,	 zda	 vůbec	 kulturní	 zařízení	mít,	 zda	
je	ho	v	našem	městě	potřeba,	co	by	mělo	po	
své	 obsahové	 stránce	 splňovat,	 co	 by	 mělo	
nabízet,	 jaké	 jsou	 jeho	potřeby,	 jak	by	mělo	
být	velké,	a	také	lehce	o	tom,	kde	by	mělo	či	
mohlo	být	umístěné.	
A	 kromě	 řady	 členů	 orgánů	 města	 se	 ho	

zúčastnili	 i	 zástupci	 veřejnosti	 (místa	 na	
sezení	 v	 hasičárně	 byla	 skoro	 plná),	 což	 je	
opravdu	potěšující.	

A	 potěšující	 je	 jistě	 skutečnost,	 že	 na	 zá-
kladě	 opravdu	 věcné	 debaty	 byl	 v	 podstatě	
většinově	odmítnut	původní,	vedením	města	
preferovaný	záměr	vybudovat	kulturní	sál	ze	
stávající	sportovní	haly	pod	nádražím,	která	
je	 součástí	 sportovního	 areálu	 města,	 tedy	
udělat	z	tohoto	letitého	stánku	sportu	multi-
funkční	objekt,	sál	určený	pro	kulturní	účely.	
Uvedený	záměr,	na	který	město	pořídilo	stu-
dii,	zcela	odmítáme.	Sportovní	hala	u	nádraží	
s	ohledem	na	její	využitelnost	stávající	a	bu-
doucí	musí	sloužit	jen	a	jen	pro	svou	základ-
ní	a	jedinou	funkci,	tedy	pro	sportovní	účely!	
Naopak	musí	 být	 rekonstruována	 a	 nejlépe	
zvětšena	 pro	 uspokojení	 potřeb	 sportovců,	
ať	 už	 jsou	 organizováni	 ve	 spolcích	 či	 ni-
koli.	 A	 tento	názor	nemá	 jen	naše	 Sdružení	

nezávislých	 Dobřany,	 ale	 i	 ostatní	 zástupci	
opozičních	 stran	 v	 našem	městském	 zastu-
pitelstvu.
Dopředu	sděluji,	že	jako	zástupci	druhého	

největšího	 subjektu	 v	 zastupitelstvu	 města	
máme	 představu	 nejen	 o	 budoucím	 kultur-
ním	 stánku,	 jeho	 účelu,	 ale	 i	 o	 navazujících	
aktivitách	a	 infrastruktuře,	která	se	nám	na	
základě	 zmiňované	 veřejné	 diskuse	 jen	 po-
tvrdila,	 a	 nejsme	 v	 tom	 sami.	 V	 nejbližších	
měsících	Vám	ji	společně	představíme.	
I	 bez	 tohoto	 byla	 diskuse	 opravdu	 věcná	

a	přínosná	a	za	 toto	setkání	 je	 třeba	vedení	
města	pochválit.					

Marek Sýkora, zastupitel města Dobřany, 
Sdružení nezávislých Dobřany   

Život a smrt jednoho stromu – kácíme na 100 %
Ráda	 bych	 se	 vrátila	 ke	 kácení	 stromů	 ve	

městě.	Kácení	začalo	v	prosinci	krásnou	dou-
glaskou	 tisolistou,	 která	 skončila	na	dobřan-
ském	náměstí	 jako	vánoční	 strom.	 Škoda,	 že	
nemohla	 dále	 růst	 na	 svém	 stanovišti.	 Do-
zvěděli	 jsme	 se	 od	 vedení	 města	 a	 městské	
zahradnice,	 že	 měla	 špatné	 kořeny,	 potom	
špatný	kmen.	Když	jsem	se	podivila,	že	vedení	
města	se	nebálo	při	tak	špatném	stavu	stromu	
vystavit	občany	možnosti	pádu	a	zranění,	kte-
rým	se	tak	zaklínají	při	kacení	jiných	stromu,	
tak	 padly	 další	 argumenty,	 že	 kmen	 zkrátili	
o	5	metrů,	tím	si	však	nejsme	jisti.	
V	 březnovém	 čísle	 Dobřanských	 listů	 náš	

spolek	OMD	 informoval	o	 setkání	 s	vedením	
města	na	téma	kácení	městské	zeleně.	Zde	
jsme	poukazovali	na	nevhodnost	masivního	

kácení	stromů	v	době	sucha	a	kůrovcové	ka-
lamity.	Můj	manžel	 tuto	problematiku	probí-
ral	na	kontrolním	výboru	i	na	zastupitelstvu.
Přesto	se	nám	nepodařilo	zachránit	ani je-

den	 ze	 sta	 označených	 stromů.	 Tři	měsíce	
jsem	bojovala	o	smrk	v	našem	sousedství,	na-
fotila	ho	a	poslala	panu	starostovi.	Dozvěděla	
jsme	se,	že	jeho	vadou	je	pár	větví	delších	na	
jedné	straně	než	na	druhé	(to	většinou	bývá).	
Při	 poryvu	 prý	může	 dojít	 k	 pádu.	 To	 samé	
nám	bylo	 zopakováno	na	 společném	 setkání	
s	vedením	města.	Proč	tedy	větve	nezkrátit?
Proč	musí	padnout	celý	strom?	Rozhořčení	

obyvatelé	bytovky	ztratili	stín	a	pěkné	zákou-
tí.	Po	vykácení	tam	stojí	jeden	obnažený	smrk,	
který	byl	krytý	sousedními	stromy	před	pory-
vy	větru.

Nejvíc	 mi	 na	 tom	 vadí,	 že	 město	 nebylo	
ochotno	 znovu	 posoudit	 svoje	 stanovisko,	
ukázat	dobrou	vůli,	na	strom	se	jít	znovu	po-
dívat	 a	 hledat	 kompromis.	 Nabízí	 se	 otázka,	
jestli	všechny	vykácené	stromy	byly	v	havarij-
ním	stavu,	nebo	se	prostě	nehodily.	
Nezbývá	než	si	přát,	aby	léto	nebylo	parné	

a	uchytilo	se	co	nejvíce	stromů	nové	výsadby.	
Věříme,	že	město	bude	tak	důsledné	a	sto-
procentní	i	při	řešení	ostatních	problémů,	
jako	 při	 kácení	 stromů.	 Uvedu	 jeden	 pří-
klad:	 kamiony	v	bývalých	kasárnách	už	 třetí	
volební	období	otravují	život	i	ovzduší	nájem-
níkům	 v	 městských	 bytech	 a	 řešení	 je	 stále	
v	nedohlednu	(město	nás	opakovaně	ujistilo,	
že	problém	bude	co	nejdříve	vyřešen).

Marta Weinrebová, Otevřené město Dobřany

Velká gratulace Dobřanským bábinkám
Sdružení	 nezávislých	 Dobřany	 gratuluje	

Dobřanským	 bábinkám	 k	 jejich	 15.	 výročí,	
které	 oslavily	 opravdu	 nádherným	 progra-
mem	spolu	se	svými	hosty	v	sobotu	13.	dub-
na	v	Káčku,	a	děkuje	 jim	za	vše,	co	pro	kul-
turu	v	Dobřanech	udělaly,	stejně	tak	jako	za	
skvělé	 šíření	 dobrého	 jména	 našeho	 města	
prakticky	 po	 celé	 naší	 krásné	 vlasti.	 Všem	
„bábinkám“	přejeme	především	mnoho	zdra-
ví	 a	 naprosto	 neutuchajícího	 elánu,	 který	
mají	vždy	a	stále.	
Děkujeme	moc	za	vše,	Vy	naše	skvělé	dámy	

dobřanské	kultury!



Rozhovor
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V Mateřské škole Dobřany se od září chystají změny, proto jsme se rozhodli pro rozhovor s ředitelkou Bc. Janou Kleisnerovou. 

Ve	školství	se	pohybujete	od	roku	1985,	
jak	vzpomínáte	na	své	začátky?
Moje	 pedagogické	 působení	 nezačalo	

v	 předškolním	 vzdělávání,	 ale	 na	 základní	
škole	jako	učitelka	páťáků,	a	to	z	důvodu	vel-
kého	počtu	absolventek	středních	pedagogic-
kých	 škol	 a	 nedostatku	 volných	 míst	 v	 ma-
teřinkách.	 Rok	 působení	 na	 základní	 škole	
pro	mě	byla	velká	zkušenost,	přesto	jsem	se	
chtěla	stát	učitelkou	v	mateřské	škole	a	odmí-
tla	další	studium	pro	učitelky	základní	školy.	
V	dalším	školním	roce	jsem	už	nastoupila	do	
MŠ	Švermova	ul.,	nynější	Stromořadí,	a	po	ro-
dičovské	dovolené	pak	Na	Pančavu,	dnes	MŠ	
Loudů.	

Máte	pocit,	že	se	děti	za	těch	34	let	změ-
nily?	
Nemám	pocit,	že	by	byly	děti	jiné	než	před	

30	lety,	v	předškolním	období	se	jejich	osob-
nost	musí	rozvíjet	stejně	jako	před	lety,	musí	
dosáhnout	 stejných	 kompetencí,	 aby	 byly	
schopné	se	dál	rozvíjet	podle	svých	individu-
álních	možností.	Tak	jako	se	mění	společnost	
a	 prostředí	 kolem	 nás,	 musíme	 samozřejmě	
reagovat	i	na	měnící	se	potřeby	a	požadavky	
dětí,	 a	 proto	 se	 někomu	může	 zdát,	 že	 jsou	
dnešní	děti	 jiné.	Každá	generace	se	přece	od	
té	minulé	liší	a	bude	se	lišit	i	od	té	budoucí.

Od	 roku	 2013	 jste	 ředitelkou	 příspěv-
kové	 organizace	 města	 Mateřská	 škola	
Dobřany,	 která	 má	 dvě	 pracoviště	 a	 třetí	
se	bude	od	září	otevírat.	Jak	velký	tým	lidí	
řídíte	a	jak	se	vám	to	daří	sladit?
Náš	tým	tvoří	34	pedagogických	a	provoz-

ních	pracovnic.	Za	těch	šest	let	si	troufám	říci,	
že	jsme	se	sladily	dobře	a	jsme	dobře	fungují-

cí	tým.	Přesto	musíme	stále	inovovat,	sledovat	
nové	trendy	a	snažit	se	o	maximální	zkvalitně-
ní	předškolního	vzdělávání.

Jak	 jsem	 již	 zmínila,	 od	 nového	 školní-
ho	roku	se	bude	otevírat	další	provoz,	a	to	
v	dobřanské	firmě	Comtes	FHT.	Jak	vznikla	
myšlenka	na	tuto	třídu?
S	 myšlenkou	 přišlo	 vedení	 firmy	 Comtes	

společně	s	naším	zřizovatelem,	Městem	Dob-
řany.	Firma	Comtes	chtěla	přinést	benefit	pro	
své	 zaměstnance	 umístěním	 jejich	 dětí	 ve	
školce	v	době,	kdy	se	některé	mateřské	ško-
ly	 v	okolí	 ještě	potýkají	 s	nedostatkem	míst.	
Naše	škola	bude	poskytovat	vzdělávací,	orga-
nizační	a	personální	stránku.

Můžete,	prosím,	čtenářům	DL	představit	
nového	 prostory?	 Jaký	 bude	 rozdíl	 mezi	
stávajícími	 budovami	 a	 Comtesem,	 co	 se	
režimu	týká?
V	 nové	 budově	 Comtes	 vznikly	 prostory	

pro	 třídu	20	dětí,	 což	 znamená	 třída,	 herna,	
šatna,	 sociální	 zařízení,	 výdejna	 a	 přípravna	
jídla	a	také	zahrada	pro	venkovní	vyžití	dětí.	
Všechny	 přípravy	 a	 vybavení	 pro	 děti	 jsme	
společně	dva	roky	připravovali	s	vedením	fir-
my	a	zřizovatelem.	Režim	na	tomto	pracoviš-
ti	 se	nebude	významně	 lišit	od	budov	MŠ	ve	
městě,	snad	jen	provozní	dobou,	která	se	bude	
odvíjet	od	požadavků	rodičů	a	potřeby	firmy.	
Předpokládám,	že	denní	provoz	bude	začínat	
později,	než	je	u	stávající	školky,	ale	také	bude	
později	odpoledne	končit.	

Vím,	 že	 již	 několik	 let	 chodí	 do	 školek	
předčítat	 knihy	 rodiče,	 prarodiče	 a	 další	
osobnosti.	Je	to	v	rámci	kampaně	celé	Čes-

ko	čte	dětem?	Do	 jakých	dalších	projektů	
je	MŠ	zapojena?
Naše	škola	se	zapojuje	do	různých	projektů.	

V	minulých	letech	jsme	se	dvakrát	zapojili	do	
Projektu	 logopedické	 prevence	 vyhlášeného	
MŠMT,	 v	 kterém	 jsme	obdrželi	 finanční	 pro-
středky	pro	vzdělávání	učitelek	a	na	pomůc-
ky.	Nyní	jsme	v	projektu	APIV	B,	což	je	projekt	
podporující	 společné	 inkluzivní	 vzdělávání	
a	pomáhá	nám	zapojit	do	vzdělávání	děti	s	in-
dividuálními	 vzdělávacími	 potřebami.	Máme	
podanou	 žádost	 do	 projektu	 tzv.	 Šablony	 II.,	
kdy	 můžeme	 získat	 finanční	 prostředky	 na	
školního	 asistenta	 a	 chůvu.	 Dále	 se	 chystá-
me	vstoupit	do	projektu	SYPO,	 jde	o	projekt	
podporující	zavedení	do	praxe	nově	začínající	
učitelky.	Zmínit	bych	se	chtěla	o	již	několik	let	
trvajícím	 projektu	 a	 spolupráci	 s	 městskou	
knihovnou,	 založeném	 na	 podpoře	 předčte-
nářské	gramotnosti	u	dětí.

Setkáváte	 se	 s	 dětmi	 různých	 povah	
a	návyků,	což	je	pochopitelné,	každý	z	nás	
je	osobnost	už	od	útlého	dětství.	Ale	jak	se	
dá	ve	školce	řešit	např.	odlišné	stravování?
Odlišné	 stravování	 ze	 zdravotních	 důvodů	

jsme	v	minulosti	řešili	dohodou	s	rodiči	vlast-
ním	 stravováním,	 které	 si	 zajišťovali	 rodiče.	
V	současné	době	toto	řešíme	s	vedoucí	školní	
jídelny	ZŠ	Dobřany,	která	zajišťuje	stravování	
pro	naše	děti.	

Obě	stávající	budovy	jsou	ve	městě,	nová	
třída	 bude	 na	 periferii.	 Řešíte	 nějak	 do-
pravní	situaci	v	okolí	budov?	A	jak	pohlíží-
te	z	pozice	vedení	MŠ	na	převedení	provo-
zu	z	Plzeňské	ulice	před	MŠ	Loudů?	
Myslím	 si,	 že	 obě	 stávající	 budovy	 nejsou	

ohrožovány	 velkým	 dopravním	 provozem.	
Co	se	týká	provozu	z	Plzeňské	ulice	kolem	MŠ	
Loudů,	 můžu	 říci,	 že	 se	 nijak	 podstatně	 ne-
zvýšil,	 naopak,	 provoz	nezatěžují	 zásobovací	
vozy	bývalé	večerky.

Počátkem	 května	 jsou	 zápisy	 pro	 nad-
cházející	školní	rok.	Přetlak	dětí	asi	pole-
vil…	Jaké	jsou	předpoklady	pro	nadcháze-
jící	období?
Zápis	dětí	na	školní	rok	2019/2020	je	sta-

noven	 na	 2.	 a	 3.	 května.	 Odhaduji,	 že	 počet	
dětí	 bude	 přibližně	 stejný	 jako	 v	 letošním	
roce,	 výrazný	 pokles	 počtu	 dětí	 nepřepoklá-
dám	a	díky	nově	otevřené	třídě	v	Comtesu	bu-
dou	moci	být	přijaté	děti	od	3	let	věku.	Do	prv-
ních	tříd	ZŠ	by	nám	mělo	odejít	kolem	80	dětí.	

Děkuji za rozhovor. Jaroslava Umnerová

Ředitelka mateřské školy představuje nový provoz
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První varianty nového místa pro kulturu jsou na světě

V	minulém	vydání	Dobřanských	 listů	 jste	
mohli	 na	 straně	 4	 nalézt	 nejen	 pozvánku	
na	komunitní	setkání	ke	kulturnímu	zaříze-
ní	 v	Dobřanech,	 ale	 taktéž	 sloupek	 starosty	
města,	ve	kterém	shrnuje	základní	informace	
k	této	problematice.	Potěšilo	mě,	že	ve	středu	
17.	dubna	se	avízovaného	setkání	v	hasičské	
zbrojnici	 zúčastnilo	 na	 šest	 desítek	 občanů	
všech	věkových	skupin,	kteří	dokázali	v	přá-
telské	atmosféře	živě	diskutovat	o	potřebách	
takového	 zařízení	 v	 našem	 městě.	 Samo-
zřejmě	 není	 možné	 ignorovat	 hlasy	 z	 řad	
široké	 veřejnosti,	 které	 možnou	 výstavbu	
kulturního	 stánku	považují	 za	 zcela	 zbyteč-
nou	 investici.	Nikdo	 takový	 se	 však	 veřejné	
debaty	nezúčastnil	 resp.	 svoji	myšlenku	ve-
řejně	 neprezentoval.	 Zájem	 o	 potencionální	
výstavbu	zařízení,	které	by	dokázalo	pokrýt	
potřeby	společensko-kulturního	života	šesti-
tisícového	města	 je	možná	způsobený	 i	 tím,	
že	v	Dobřanech	je	stále	dostatečné	množství	
pamětníků,	 kteří	 s	 radostí	 vzpomínají	 na	
akce	 v	 bývalém	 kulturním	 domě	 (v	 dnešní	
ulici	 Stromořadí),	 který	 byl	 před	 necelými	
třiceti	lety	přebudován	na	bytové	jednotky.		
V	 uplynulých	 letech	 jsme	 byli	 nuceni	 si	

zvyknout	na	to,	že	masově	navštěvované	kul-
turní	akce	se	musí	konat	v	 letních	měsících	
na	 ploše	 dobřanského	 náměstí	 nebo	 v	 kině	
Káčko,	které	však	disponuje	omezenou	kapa-
citou.	Myslím,	že	každý	rodič	či	prarodič	ví,	
o	 čem	píši,	 neboť	 na	 vystoupení	 svých	 dětí	
v	rámci	školních	akademií	se	leckdy	všichni	
jimi	 pozvaní	 rodinní	 příslušníci	 do	 sálu	 ne-
dostali	nebo	se	tísnili	v	předsálí.	Z	kulturního	
kalendáře	zcela	vymizely	koncerty	předních	
českých	interpretů	či	známých	divadel.	Chci-
li	být	však	objektivní,	tak	musím	zmínit	i	to,	
že	v	Programu	rozvoje	města	se	v	rámci	do-
tazu	„co	chcete	ve	městě	vybudovat?“	kultur-

ní	 zařízení	 na	 předních	místech	 neobjevilo.	
Jedním	dechem	je	však	nutné	dodat,	že	tato	
problematika	nebyla	v	daném	dotazníku	do-
statečně	specifikována	a	výše	položený	dotaz	
byl	vznesen	naposledy	již	před	pěti	lety.

Co	vlastně	zúčastněná	veřejnost	očeká-
vá	od	nového	zařízení?	
Společenský	víceúčelový	sál	pro	pořádání	

koncertů,	divadelních	představení,	tanečních	
kurzů,	maturitních	plesů,	ale	také	veřejných	
akcí	spolků	a	školských	zařízení	apod.	s	ka-
pacitou	maximálně	400–500	míst.	Jednomy-
slně	došlo	ke	shodě,	že	velikost	zařízení	a	ka-
pacita	sálu	by	neměla	být	v	žádném	případě	
megalomansky	předimenzovaná.	Zároveň	 je	
nutné	mít	na	paměti,	že	v	současnosti	nemá	
ani	Plzeň,	po	nuceném	uzavření	objektu	Pek-
la,	adekvátní	prostory	pro	konání	kulturních	
akcí	a	maturitních	plesů.	Měšťanská	beseda	
popř.	 areál	 DEPO2015	 jsou	 již	 na	 maximu	
svého	využití.	Starosta	města	nabídl	k	pomy-
slnému	„výkopu“	hned	několik	variant	umís-
tění	 nového	 kulturního	 stánku.	 Dle	 reakcí	
ve	 zbrojnici	 se	 nejméně	 preferovanou	 stala	
rekonstrukce	 stávající	 sportovní	 haly	 pod	
nádražím	na	sport	a	občasnou	kulturu	(např.	
využití	 během	 plesové	 sezóny)	 s	 kapacitou	
sálu	400	osob.		Naopak	z	předložených	návr-
hů	největší	zájem	vzbudila	varianta	dostavby	
Káčka	resp.	výstavba	sálu	vedle	kina	Káčka.	
Tato	varianta	umožňuje	 i	výstavbu	menších	
sálů	pro	spolky,	restauraci	nebo	další	občan-
skou	vybavenost.	

Další varianta k diskusi
Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 v	 novém	 voleb-

ním	 období	 předsedám	 komisi	 pro	 kulturu	
a	 školství	 a	 tématu	 možné	 výstavby	 jsme	
se	 věnovali	 na	 každém	 ze	 setkání,	 tak	 jsem	

na	 veřejném	 setkání	 navrhl	 jako	 možnou	
variantu	 k	 další	 diskusi	 i	 rekonstrukci	 his-
torického	 objektu	 Jízdárny,	 která	 se	 nachá-
zí	 v	 centru	 města	 a	 umožňuje	 navíc	 využit	
i	venkovní	prostor	mezi	hasičskou	zbrojnicí	
a	 mateřskou	 školou	 pro	 společensko-kul-
turní	aktivity	v	letních	měsících.	Zároveň	by	
mohlo	dojít	k	oživení	centra,	které	v	posled-
ních	 letech	 ztrácí	 na	 svém	 významu.	 Jedná	
se	o	variantu,	o	které	jsme	na	setkáních	ko-
mise	 dlouze	 hovořili	 se	 všemi	 přítomnými	
členy	a	taktéž	jsme	ji	diskutovali	se	zástupci	
dalších	 stran	 zastoupených	v	 zastupitelstvu	
města.	 Proč?	 Nutné	 je	 nic	 neuspěchat,	 dále	
diskutovat	s	veřejností	a	pak	se	zodpovědně	
rozhodnout.	 To	 vše	 nelze	 zvládnout	 v	 jed-
nom	volebním	období.	Proto	 je	na	 závěr	na	
místě	poděkovat	vedení	města,	že	v	této	věci	
postupuje	tak,	jak	postupuje	a	zorganizovalo	
tvůrčí	setkání	v	hasičské	zbrojnici.

Předchozími	 řádky	 jsem	 vás	 chtěl	 uvést	
do	 aktuálního	 děje	 a	 donutit	 vás	 přemýšlet	
a	diskutovat	se	svými	přáteli	o	kulturním	za-
řízení	v	Dobřanech.	Ještě	je	totiž	čas.	Už	nyní	
se	 těším	 na	 další	 veřejné	 setkání	 k	 tématu	
a	věřím,	že	přijdete	tentokrát	i	vy.

Michal Šašek
zastupitel, předseda kulturní a školské komise
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Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)

Díl 13. a 14.

Na	 klinice	 jsem	byl	 šest	 týdnů.	 Když	 jsem	
pak	šel	ke	strejdovi	a	tetě	na	Pankrác,	dolehla	
na	mne	realita	mého	zdravotního	stavu	plnou	
vahou.	Schody	do	třetího	poschodí	jsem	dříve	
brával	 po	 dvou,	 nyní	 jsem	 vždy	 po	 několika	
schodech	musel	odpočívat.	Bylo	mi	 jasné,	 že	
budu	muset	 opustit	mnoho	 svých	 dřívějších	
návyků.
Moje	studijní	situace	se	mně	rovněž	nejevi-

la	v	nejlepším	světle.	Řada	zkoušek	mi	utekla	
a	 další	 mne	 čekaly.	 Přednášky	 byly	 pro	 nás	
povinné,	musel	jsem	žádat	o	výjimku	s	dokla-
dem	 o	 pobytu	 v	 sanatoriu.	 Horší	 výhled	mě	
čekal	 v	 letním	 semestru	 s	 pobytem	 v	 sana-
toriu,	kdy	jsem	nevěděl,	jak	bude	dlouhý.	Byl	
jsem	 rozhodnutý	 v	 mezích	 svých	 možností	
a	s	ohledem	na	 léčení	udělat	všechno,	abych	
zbytečně	neztratil	rok.
Když	jsem	si	udělal	inventuru	všech	zkoušek,	

které	mne	čekají,	nebyl	to	výhled	právě	radost-
ný.	Podal	jsem	proto	na	děkanství	strojní	fakul-
ty	žádost	s	přiloženým	zdravotním	dokladem	
o	prominutí	povinnosti	navštěvovat	přednášky	
a	 cvičení.	 Z	 Mezinárodního	 studentského	 sa-
natoria	v	Třebotově	jsem	dostal	zprávu,	že	se	
s	mým	přijetím	počítá	v	druhé	polovině	května.
Když	mě	potom	autobus	vyklopil	v	obci	na	

návsi,	podle	směrovek	jsem	se	dostal	do	sana-
toria.	Primáře	dr.	Blomberga	zajímal	dosavad-
ní	průběh	léčení	a	moje	představy	týkající	se	
studia.	Své	stanovisko	prý	mi	dá	později.	Dá-
val	každému	pacientovi	své	vyjádření	ohledně	
studia,	doporučoval	 intenzitu	studia,	eventu-
elně	 studium	 přerušit	 nebo	 studia	 zanechat	
vůbec.	U	mne	schválil	primář	pokračování	ve	
studiu,	pokud	se	nebudu	přepínat.
Na	 pokoji	 nás	 bylo	 pět,	 samí	 studenti,	 ale	

z	ČVUT	jsem	byl	sám,	ostatní	z	 jiných	 fakult.	
Jak	jsem	postupně	zjistil,	někteří	studenti	byli	
už	 v	 sanatoriu	 několikrát.	 V	 případě,	 že	 byl	
pacient	 nositel	 pozitivního	 tuberkulózního	
bacilu,	nepomohlo	mu	nic	a	musel	být	podle	
zákona	izolován	v	některém	jiném	sanatoriu.
Primář	mi	přidělil	skupinu	II.,	což	předsta-

vovalo	 ležení	 a	 pohyb	 pouze	 po	 budově.	 Ve	
skupině	I.	se	jen	leželo	na	lůžku	bez	možnosti	
pohybu,	skupina	III.	umožnila	pobyt	na	lehár-

ně	a	pohyb	po	parku	a	ve	IV.skupině	byla	pří-
prava	na	pozdější	odchod.	To	byla	zatím	pro	
mne	časově	neznámá	meta.
Dny	 v	 sanatoriu	 plynuly	 bez	 zvláštních	

změn,	dopoledne	příprava	na	zkoušky,	odpo-
ledne	lehárna	venku,	čekání	na	dopis	od	Lídy,	
a	nebýt	různých	případů	zdravotních	havárií,	
mohl	si	člověk	připadat	jako	na	dovolené,	léto	
bylo	velmi	teplé.	Dostal	jsem	souhlas	k	návště-
vě	města	k	vykonání	jedné	zkoušky.	Cesta	na	
zkoušku	ale	vykonala	své.	S	návratem	zpět	do	
sanatoria	dolehla	na	mne	plnou	vahou	moje	
fyzická	slabost	z	předchozího	ležení	a	budou-
cí	 situace	 po	 propuštění	 s	 řadou	 problémů,	
které	mne	čekají,	jako	je	stipendium	a	kolej.

Kdo jste viděli televizní pořad „Učitel tance“ 
s Martinem Dejdarem, můžete si na základě 
vlastní zkušenosti potvrdit, že byl hodně rea-
listický, ale skutečnost jej často překonávala. 
Přesto, když mě syn na film upozornil, špatně 
jsem v noci spal, vracely se mi minulé pocity 
a zážitky a po více než 40 letech se připomněly 
s neočekávanou silou.
Ozvaly	se	mi	dvě	instituce.	Ta	první,	přízni-

vá,	sdělovala,	že	mi	byla	vyřízena	rehabilitační	
kolej,	ale	o	stipendiu	žádná	zmínka.	Ta	druhá	
byla	od	vojenských	pánů,	kteří	byli	přesvědče-
ni,	že	beze	mne	se	armáda	zhroutí,	a	důrazně	
a	 neprodleně	 žádali	 potvrzení	 o	 vykonaných	
zkouškách,	jinak	mi	bude	zrušen	odklad	s	oka-
mžitým	 odchodem	 na	 vojnu.	 Můj	 slibovaný	
odchod	 z	 Třebotova	 se	 ale	 nekonal,	 dostal	
jsem	znovu	zánět	pohrudnic,	teplota,	voda	na	
pohrudnicích,	všechny	plány	opět	vzaly	za	své.
Nakonec	mi	pan	primář	vytáhl	vodu	z	po-

hrudnic	 a	 počátkem	 října	 propustil	 ze	 sana-
toria	s	radou,	abych	se	snažil	dodržovat	sana-
torní	zásady	i	v	dalším	životě,	nechci-li	se	tam	
znova	vrátit.
Čekaly	mne	zkoušky	z	předmětů,	které	jsem	

promeškal	 pobytem	 v	 sanatoriu,	 jejich	 roz-
sah	byl	obrovský	a	páni	asistenti	rozhodovali,	
z	kterého	předmětu	budu	zkoušku	konat.	Snad	
jsem	si	zasloužil	alespoň	kapičku	 toho	štěstí,	
skončil	jsem	u	profesora	Krouzy,	starého	pána,	
obsah	 jeho	 učebnic,	 které	 vyšly	 v	 ČMT	 jsem	
sice	znal,	ale	jeho	přednášky	mne	minuly.

Na	 fakultě	 panoval	 zmatek	 a	 přede	mnou	
vyvstávaly	 tři	 problémy,	 které	 jsem	 musel	
vyřešit.	 První	 byla	 zkouška,	 ta	 samozřejmě	
záležela	na	mně.	Další	dva	už	byly	na	mně	ne-
závislé,	stipendium	a	kolej.	I	když	mi	bylo	stu-
dijní	 stipendium	 tři	 roky	 přiznáváno,	 tento-
krát	mne	minulo	a	musel	jsem	podat	odvolání.	
Říkal	jsem	si,	abych	byl	schopný	alespoň	uhra-
dit	stravu	a	kolej.	Ostatní	vydání	se	nechalo	st-
lačit	na	minimum.	Lída	mně	sice	nabízela,	že	
mi	bude	každý	měsíc	přispívat,	ale	zatím	jsem	
nabídku	nepřijal,	až	když	bude	nejhůře.
Během	mého	 pobytu	 v	 Třebotově	 byly	 na	

škole	 už	 specializace	 rozebrány	 a	 na	 mne	
zbyly	 ty,	 o	 které	 nebyl	 zájem.	 Vedoucí	 mé	
specializace	byl	Prof.	Ing.	Otakar	Balcar	se	za-
měřením	na	jeřáby,	bagry	a	stroje	pro	zemní	
a	transportní	práce.	V	řadě	Technického	prů-
vodce	ČMT	vyšla	jeho	kniha	„Jeřáby“	v	několi-
ka	vydáních.
Na	podzim	1951	se	začaly	opět	projevovat	

následky	nezvládnuté	situace	v	centrálně	plá-
novaném	hospodářství.	V	důsledku	výstavby	
nových	 podniků	 s	 požadavky	 na	 elektrickou	
energii	 začal	 být	 také	 její	 nedostatek.	 Nej-
rychlejší	 řešení	 spočívalo	 v	 omezování	 její	
spotřeby	pro	obyvatelstvo	v	odběrových	špič-
kách	a	současně	se	apelovalo	na	ideologickou	
uvědomělost	občanů.	Z	obchodů	dále	 zmizel	
toaletní	papír,	zápalky	a	rovněž	mýdla	byl	ne-
dostatek.	Psal	jsem	Lídě,	že	jí	moje	maminka	
děkuje	 za	 sirky	 a	 mýdlo,	 které	 jsem	 přivezl	
z	Jindřichovic.
Přes	všechny	ty	trampoty	jsem	v	roce	1952	

ukončil	 fakultu	 strojního	 inženýrství	 ČVUT	
s	vyznamenáním	a	před	námi	se	už	rýsovaly	
problémy	 další.	 Byt,	 místo	 pro	 Lídu	 v	 Dob-
řanech	nebo	okolí,	 finance	na	nábytek,	moje	
úspory	 byly	 nulové,	 Lída	 si	 nějaké	 peníze	
ušetřila,	a	na	pomoc	rodičů	z	obou	stran	jsme	
spoléhat	nemohli.
Podle	 umístěnky	 jsem	 se	 dostavil	 do	 Ško-

dovky,	kde	jsem	pod	tlakem	situace	udělal	jed-
no	z	mých	šťastných	rozhodnutí,	které	ovlivni-
lo	moji	další	odbornou	i	osobní	životní	dráhu.	
Původní	obor	jsem	změnil	na	„hydrauliku“.

(Pokračování příště.)

(V předchozím díle popisuje pan Zymák pobyt na tuberkulózní klinice a průběh plicní operace.)

Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením Mgr. Michaely Hlaváčové a Mgr. Jaroslava Šedivého vy-
hledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války a po válce (zhruba do roku 
1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou 
postupně vycházet v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné foto-
dokumentace. 
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.
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Poděkování
Ráda	bych	prostřednictvím	Dobřanských	listů	poděkovala	všem	spolkům,	které	reagovaly	na	

výzvu	ke	spolupráci	při	celorepublikové	akci	Ukliďme	Česko.	Zapojili	se	i	jednotlivci,	kterým	není	
lhostejný	nepořádek	ve	městě	a	blízkém	okolí.	Je	neskutečné,	jakých	„pokladů“	se	člověk	v	příro-
dě	dokáže	zbavit.	Děkuji	i	za	pomoc	při	zorganizování	úklidu	hlavním	organizátorům	a	vedoucím	
jednotlivých	úklidových	skupin	-	paní	Šístkové,	Řezáčové	a	Dolejšové,	dále	manželům	Umnero-
vým,	 panu	 Šmůlovi,	 Ryšavému,	 Lohrovi,	 Šmatlákovi,	 Kadečkovi,	 Bäumlovi,	 Faifrovi,	 Krákorovi	
a	Pokornému,	který	se	zároveň	jako	vedoucí	Technických	služeb	postaral	o	likvidaci	nasbíraného	
odpadu.	Někteří	se	zapojili	neorganizovaně,	v	 jinou	dobu	a	 i	 těm	patří	veliký	dík.	 Je	dobře,	že	
jsme	ukázali	„nepořádníkům“,	že	je	pořád	více	lidí,	kterým	na	přírodě	a	okolí,	kde	žijí,	záleží,	a	to	
je	velice	záslužný	počin.

Lenka Tomanová, místostarostka

Junák – český skaut, 
středisko Zelený šíp 
Dobřany, z. s.

Rádi	 bychom	 touto	
cestou	 poděkovali	 všem	
skvělým	 lidem,	 kteří	 6.	 4.	
nelenili	 a	 zapojili	 se	 do	
akce	 Ukliďme	 Česko!	 Jste	
úžasní!!!!	

Bylo	 by	 fajn,	 aby	 ti,	 co	 bezmyšlenkovitě	
znečišťují	naše	okolí,	se	nad	sebou	zamysleli,	
začali	konečně	používat	odpadkové	koše	a	vy-
užívat	sběrný	dvůr.	
Možná	jednou	přijde	doba,	kdy	se	takováto	

akce	stane	minulostí	a	všude	bude	čisto	........
    Šíša

Vodní Újezd: 
Ukliďme Česko 
Akce	Ukliďme	Česko	letos	poprvé	proběhla	

i	u	nás	ve	Vodním	Újezdu.	Dne	6.	dubna	jako	
všude,	kde	se	k	akci	připojili,	jsme	vyrazili	od	
naší	 knihovny	 a	 vysbírali	 jsme	 odpadky	 na	
návsi.	 Cestou	 jsme	 si	 pochvalovali,	 že	 je	 zde	
minimum	nepořádku.	Podobně	tomu	bylo	i	na	
panelce,	cestě	vedoucí	k	lesu.	
Říká	se,	to	nejlepší	na	závěr,	v	tomto	přípa-

dě	šlo	o	to	nejhorší.	Věděli	jsme,	že	„u	pláže”,	
tak	 říkáme	 přístupu	 do	 řeky,	 je	místo,	 které	
je	 hodně	 zanesené,	 nicméně	 realita	 předčila	
naše	očekávání.	Dlouho	 jsme	odtud	vynášeli	
skutečně	 nebezpečný	 odpad:	 plechovky	 od	
olejů,	barev,	igelity,	ostré	kovové	části,	mnoho	
skla	a	spoustu	dalšího	odpadu.Tyto	odpadky	
zde	byly	očividně	velmi	dlouho,	byly	pokryté	
novým	porostem	a	už	hodně	schované.	Mys-
lím,	 že	 tam	 ležely	 ještě	předtím,	než	 se	děti,	
které	při	úklidu	pomáhaly,	narodily.	Přesto	je	
ochotně	 odklízely,	 ovšem	 zároveň	 se	 hodně	
divily.	Ptaly	se,	kdo	to	tam	naházel	a	proč.	Na	
to	jsme	jim	odpovědět	nedokázali. 
Úplný	 závěr	 akce	 však	nejlepší	 byl!	 Vrátili	

jsme	se	ke	knihovně,	vymydlili	si	ruce	a	s	chutí	
jsme	si	opekli	zasloužené	buřtíky.	

Jiřina Řezáčová, osadní výbor Vodní Újezd

Nejmladší pracant Anička Řezáčová.
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Městská	knihovna	Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - 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
KOUTEK	Tomáš:	
Křížem	krážem	zemí	českou
Netradiční	 průvodce	 po	 architektonických	
a	přírodních	krásách	Čech,	autor	slovem	i	ob-
razem	představí	pozoruhodné	cíle	svých	výle-
tů	–	tentokrát	zapomenuté	kostely.

Körnerová	Hana	Marie:	
Prosím	Vás	sestřičko…
Příběh	ze	sedmdesátých	 let	minulého	století,	
z	prostředí,	které	křehkým	citům	moc	nepřálo.
 
KING	Stephen:	Geraldova	hra
Kterékoliv	ráno	může	být	vaše	poslední.
Výstřední,	ale	v	podstatě	nevinná	hra,	kterou	
manželé	občas	provozují,	aby	dodali	nové	im-
pulzy	manželskému	soužití.	Tentokrát	se	však	
obvyklá	zábava	v	jediném	děsivém	okamžiku	
změní	v	horor	a	zoufalý	boj	o	život.

PALMER	Alec:	Srdce	Sahary
Zběsilá	honička	za	mocným	artefaktem,	ukry-
tým	 tajemným	národem	Garamantů	v	hlubi-
nách	 Sahary.	 Denis	 Scott	 se	 svou	 přítelkyní	
narazí	 však	 na	 cosi	 krvelačného	 a	 děsivého,	
co	přežilo	pod	písky	nehostinné	pouště	a	stojí	
jim	v	cestě.

KNIHY	PRO	DĚTI
RIGÓ	Béla:	
Dobrodružství	rodiny	Smolíkovy
Mírně	potrhlá	rodina	Smolíků	se	přestěhovala	
z	obrazovky	do	knížky.

ROŽNOVSKÁ	Lenka:	Já,	Eliška	Přemyslová
Dostala	 jméno	 skoro	 královské	 a	 takovému	
jménu	 je	 potřeba	 dělat	 čest.	 Když	 se	 Eliška	
a	 její	 nejlepší	 kamarádka	 Kája	 Tmavá	 dozví	
o	 nespravedlnosti	 v	 jejich	 třídě,	 rozhodnou	
se	bojovat	proti	křivdě.	S	prostořekou	Eliškou	
a	chytrou	Kájou	prožiješ	situace,	které	se	mo-
hou	stát	i	tobě,	a	navíc,	pokud	tě	baví	dějepis,	
tak	si	tenhle	příběh	skvěle	užiješ.

BARTÍKOVÁ	Petra:	Město	v	noci
Otevři	knihu	a	prohlédni	si	město	v	noci.	Po	
přečtení	 polož	 otevřenou	 knihu	 přímo	 pod	
lampičku.	Po	chvilce	zhasni	a	ilustrace	se	roz-
září	do	všech	stran!	

KŘIŠŤANOVÁ	Dita:	Česká	republika	
100	nej	zajímavostí	pro	zvídavé	kluky	a	holky.
Jaká	 je	 historie	 země,	 jaké	 slavíme	 svátky,	 jaké	
máme	státní	symboly,	na	čem	si	každý	Čech	rád	
pochutná,	která	místa	a	stavby	bychom	měli	na-
vštívit?	Najdete	zde	vše,	co	by	měl	znát	každý	Čech.

Šlovické maškarní 
bály

Konec	března	byl	 ve	 Šlovicích	 ve	 znamení	
maškarních	 bálů.	 Dospělí	 se	 sešli	 30.	 a	 děti	
31.	března.	Nejlepší	maskou	na	bále	pro	do-
spělé	 byla	 hudební	 skupina	 Kiss	 v	 podání	
manželů	Pachových	a	Hájkových.	K	tanci	a	po-
slechu	hrála	klatovská	skupina	Diadém.	

Na	svém	maškarním	plese	se	vyřádily	také	
děti.	 Spousta	 soutěží	 -	 nošení	míčku	na	 lžíci	
mezi	překážkami,	židličková,	balení	do	toalet-
ního	papíru,	tanec	s	balónky,	k	tomu	promená-
da	v	maskách,	tanec,	cvičení,	mašinka,	sbírání	
bonbónů	pomocí	kolíčků	na	prádlo.	Zapojeni	
byli	 i	 rodiče	 a	 prarodiče.	 Všechny	 děti	 byly	
odměněny	 sladkostmi,	 které	 pro	 ně	 připra-
vili	 členové	 SDH	 Šlovice.	 Nejstatečnějšími	
z	dětí	se	ukázali	Dominik	Vaicenbacher	a	 Ja-
nička	Brechličuková,	kteří	přednesli	básničky	
do	mikrofonu.	 Vítězem	mezi	 38	maskami	 se	
stal	 vlček	 Dominik	 Popela.	 Na	 2.	 a	 3.	 místě	
se	umístily	čertice	Martinka	Rychlá	a	pirátka	
Eliška	Nohelová.

Jana Hájková
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Velikonoční náměstí

V	sobotu	před	Květnou	nedělí	patřilo	dobřanské	náměstí	běžcům,	hudebníkům,	rukodělným	
stánkům,	místním	spolkům,	škole	a	charitě.	Mateřské	centrum	Budulínek	uspořádalo	ve	spolu-
práci	s	MKS	Dobřany	tradiční	Velikonoční	jarmark,	který	letos	netradičně	oživil	dopolední	běh	
krajského	půlmaratonu.	Kdo	náměstí	navštívil,	mohl	vybírat	z	velikonočního	zboží,	jarních	deko-
rací,	popít	výbornou	kávu,	povzbudit	dobřanské	běžce.	Kdo	si	nechal	jarmark	ujít,	přišel	mimo	
jiné	i	o	skvělé	vystoupení	dobřansko-vstišského	hudebního	uskupení	Bachule.	Do	svého,	teprve	
druhého,	veřejného	vystoupení	dali	opět	vše	a	skvěle	zahráli,	zazpívali	a	bezpochyby	i	pobavili.	
Za	vše	sklidili	zasloužený	potlesk	a	obdiv	od	místních	i	přespolních.	

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Velké díky patří vám, 
fanoušci!

Díky, díky, díky! Moc bych chtěla poděko-
vat, určitě nejen za sebe, ale i za ostatní běžce, 
všem fanouškům a lidem, kteří nás více či méně 
podpořili na trati Krajského půlmaratonu dne 
13. 4. 2019. Já sama za sebe mohu říci, že již při 
proběhnutí okolo značky Dobřany jsem pocítila 
neskutečnou úlevu a radost. To jsem však netu-
šila, co bude následovat. První fanklub u domu 
Vendulky U. byl naprosto úžasný, byla jsem moc 
dojatá! Oči plné slz a tělo plné sil! Neskutečně 
jste mi dali! Díky! 

Následovali další fanoušci na našem náměs-
tí, což pro mě znamenalo další příval energie. 
Díky za vaši podporu, za skvělou atmosféru, za 
radost, sílu... Bez vás by to nebylo ono!

Těším se za rok se všemi na viděnou,
Veronika K.

Stanoviště s občerstvením ve Šlovicích

Šijeme boty, i v Dobřanech!

Poslední	březnový	víkend	 jsme	se	 již	podruhé	sešly	v	MC	Budulínek	na	kurzu	šití	barefoot,	
tentokrát	balerínek.	Pod	skvělým	vedením	Karolíny	Částkové	jsme	úspěšně	prošly	celým	proce-
sem	přípravy	střihu	a	materiálu	a	pak	už	jen	šily.	Většina	zúčastněných	dam	zvládla	ušít	celý	pár	
balerínek,	máte	můj	obdiv.	Díky	vám	všem,	které	jste	přišly	(a	že	Dobřanských	byla	většina)!	Tak	
zase	někdy	na	viděnou	třeba	u	sandálů	nebo	náramků	a	pásků.

S díky všem Zuzka Peksová

Zahrádkáři	Dobřany
pořádají	dne	8.	6.	2019 
autobusový	zájezd.

Cílem	je	Vrtbovská	zahrada,
jedna	z	nejkrásnějších	

barokních	zahrad	v	Evropě,	
a	Gardenpark	Jeneč.

Přihlášky	u	pí	Havlové	–	
prodejna	Jablíčko	u	náměstí.

Zveme	všechny	zájemce.

Zájezd je podpořen dotací 
města Dobřany.

Dobřany
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Loučení s americkými vojáky
V	pátém	čísle	loňských	DL	jste	si	mohli	pře-

číst	o	osvobozování	Dobřan	americkou	armá-
dou	v	květnu	1945.	To	se	odehrálo	hlavně	díky	
vojákům	z	Druhé	pěší	divize	(ti,	co	měli	na	ra-
meni	nášivku	s	hlavou	indiána).	Letos	naopak	
zavzpomínáme	na	odchod	amerických	jedno-
tek	z	naší	republiky.	V	případě	Dobřan	se	jed-
nalo	 například	 o	 138.	 ženijní	 bojový	 prapor	
(138th	Engineer	Combat	Battalion),	který	zde	
pobýval	v	době	od	6.	do	28.	 listopadu	1945.	
Tato	jednotka	v	počtu	zhruba	600	mužů	byla	
nejspíš	poslední,	která	do	Dobřan	dorazila.
Bojová	uskupení,	která	se	podílela	na	osvo-

bozování	Československa,	byla	posléze	vystří-
dána	dalšími	 jednotkami,	 které	plnily	 činnost	
okupační	správy	a	byly	nápomocny	v	přechodu	
k	běžnému	fungování	samospráv	či	infrastruk-
tury.	Než	se	však	dostaly	k	nám,	prošly	si	také	
válečnou	 Evropou.	 138th	 Engineer	 Combat	
Battalion	se	vylodil	ve	Francii	na	začátku	břez-
na	1945.	Nejdříve	podporoval	Druhou	britskou	
armádu	v	Holandsku,	později	byl	připojen	k	De-
váté	americké	armádě	v	Německu.	Jeho	úkolem	
bylo	zajišťovat	cesty	a	mosty.	Než	se	vydal	do	
Československa,	 několik	měsíců	v	německých	
městech	Kassel	a	Marburg	předělával	poničené	
vojenské	budovy	na	nemocnice.	K	nám	dorazil	
již	jako	součást	Pattonovy	Třetí	armády.
Tři	 týdny,	 které	 strávil	 v	 Dobřanech,	 se-

stávaly	 z	 každodenních	 pracovních	 činností.	
Jednalo	se	například	o	opravy	silnic	a	mostů,	
konstrukce	 a	 nátěry	 potřebných	 cedulí,	 de-
montáž	a	stěhování	různého	materiálu,	práš-
kování	DDT,	na	konci	třeba	i	odklízení	sněhu	

a	ledu.	Na	práci	dojížděli	vojáci	i	do	Boru,	do	
Rokycan	nebo	do	Plzně	na	letiště.	Práce	byla	
odváděna	jak	pro	armádu	a	pro	další	vojenské	
jednotky,	tak	ve	prospěch	civilního	obyvatel-
stva.	Na	práci	využívali	také	německé	a	české	
civilisty	 a	 německé	 válečné	 zajatce.	 Civilisté	
byli	za	práci	placeni,	zajatci	nikoliv.
Přestože	bylo	po	válce,	nevyhnuli	se	vojáci	

ani	 tradičním	 vojenským	 úkonům,	 např.	 po-
chodovým	 cvičením	 nebo	 vzdělávacím	 pro-
gramům,	kdy	se	velký	důraz	kladl	na	prevenci	
v	oblasti	sexuálně	přenosných	nemocí.	Došlo	
ale	 i	 na	 zábavu	 v	 podobě	 tancovaček	 nebo	
sportovních	 utkání.	 Vojáci	 z	 této	 jednotky	
v	 Dobřanech	 také	 vydávali	 svůj	 časopis	 na-
zvaný	Drag	Line.
Jak	už	to	na	konci	války	bylo,	ne	všeho	bylo	

dostatek,	a	to	ani	na	straně	armády.	I	v	hláše-
ních	 tohoto	 ženijního	 praporu	 můžeme	 číst	
stesky	 nad	 problémy	 se	 zásobováním.	 Ně-
které	 věci	 si	 raději	 vyráběli,	 protože	 nebylo	
možné	 je	 sehnat,	 např.	 štětce	 na	 malování.	

V	 některých	 oblastech	 bylo	 z	 jejich	 pohledu	
zásobování	 ze	 strany	 armády	 za	 války	 lepší	
než	 po	 ní,	 některé	 věci	 se	 za	 války	 daly	 pro	
vojáky	sehnat	snáze.	Vliv	na	to	měla	i	demar-
kační	 linie,	kdy	se	obtížně	něco	dostávalo	ze	
sovětské	okupační	zóny.	Můžeme	se	zde	však	
také	 dočíst	 chválu	 na	 místní	 národní	 výbor,	
kdy	 si	 nemohou	vynachválit	 jejich	 spoluprá-
ci	 na	 dokončování	 armádních	 úkolů	 a	 jejich	
pomoc	při	zajišťování	pohodlí	během	pobytu	
v	Dobřanech.
Důvod	 odjezdu	 byl	 prozaický,	 do	 půlno-

ci	 30.	 11.	 1945	 musely	 americké	 i	 sovětské	
jednotky	 opustit	 Československo,	 což	 bylo	
součástí	 procesu	 obnovy	 suverenity	 naší	
země.	 138th	 Engineer	 Combat	 Battalion	 pa-
třil	 mezi	 poslední	 americké	 jednotky,	 jež	
Dobřany	opouštěly.	Napovídá	 tomu	 i	 večírek	
na	rozloučenou,	který	se	dle	publikace	Karla	
Kašpara	konal	26.	listopadu	a	kde	byl	zástupci	
národního	výboru	předán	dar	města	Ernestu	
A.	Nagymu,	což	byl	právě	velící	důstojník	to-
hoto	praporu.	Pak	už	vojáci	jen	vyklidili	a	pře-
dali	 budovy,	 které	 během	 pobytu	 využívali,	
tento	prapor	například	školu	v	tehdejší	Bene-
šově	ulici,	 a	 vyrazili	 do	 chladného	 rána	 zpět	
do	 Německa.	 Náš	 ženijní	 prapor	 zde	 v	 půl-
ce	prosince	dostal	 práci	 ve	 věznici	 ve	městě	
Landsberg,	 měli	 zabezpečit	 vězeňské	 cely	
proti	snadnému	páchání	sebevražd,	cely	byly	
připravené	 pro	 odsouzené	 válečné	 zločince.	
V	Německu	byli	a	pracovali	na	různých	stav-
bách	až	do	své	deaktivace	31.	10.	1946.

Jiří Frýbert

Tip na květen
18. 5. / 16:00 / kostel sv. Víta, Dobřany

FASHION ART SHOW 
Už	jste	někdy	byli	na	fashion	show	v	koste-
le?	Ne?	Tak	máte	šanci!	Dobřanský	kostel	
sv.	Víta	bude	hostit	akci,	jejímž	hlavním	bo-
dem	je	módní	přehlídka	Jaroslavy	Procház-
kové.	V	ní	se	představí	i	exotická	modelka	
Monica	Sofia,	kráska	původem	z	Kapverd,	
která	žije	v	Čechách.	Ve	světě	modelingu	je	
přirovnávána	k	Naomi	Campbell	zamlada.	
Kromě	 přehlídky	 Fashion	 Art	 Show	 na-
bídne	 komentovanou	 prohlídku	 výstavy	
obrazů	 Slávky	 Štrbové,	 přehlídku	 svateb-
ního	 salonu	 Blovice,	 taneční	 vystoupení	
Fit	Dance	Art	a	pěvecké	vystoupení	Kuby	
Čecha.	Vstupné	činí	299	korun	a	celý	výtě-
žek	poputuje	na	nové	varhany	pro	dobřan-
ský	kostel	sv.	Mikuláše.	Vstupenky	můžete	
koupit	v	MKS	Dobřany.	
Více informací najdete na www.kacko.cz

Cvičení stavby mostu na Dunaji – červen 1946
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FÉROVÝ PIKNIK

                                                    
                                                  

    
    

    
    

    
    

    
    

  PŘIJĎTE SI ZAPIKNIKOVAT NA PODPORU PĚSTITELŮ!

Nechali jsme se inspirovat organizací NaZemi a jejich celorepublikovou akcí na podporu fairtrade a odpovědné 
spotřeby „Férová snídaně“.

Během Férové snídaně se lidé schází, aby si společně 
se svými známými pochutnali na fairtradových 
a lokálních dobrotách. Dávají tak najevo, že je zajímá, 
kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. 
Stejně tak se rádi sejdeme na Férový piknik.

CO SI VZÍT S SEBOU? 
Kromě piknikové deky, talířku, hrnečku a  košíku 
potřebujete hlavně pokrmy a  nápoje připravené 
z fairtradových surovin (nejčastěji káva, čaj, čokoláda, 
kakao, třtinový cukr) či z produktů místních pěstitelů 
(např. med, máslo, tvaroh, sýry, vajíčka). Sami 
zavařujete? Tak namažte Vaší jedinečnou marmeládu 
na chleba a  nabídněte! Do sklenky nalijte domácí 
sirup s vodou.

POZVĚTE NA FÉROVÝ PIKNIK MAMINKY, BABIČKY, 

PRABABIČKY, A DOPŘEJTE JIM NETRADIČNÍ 

OSLAVU DNE MATEK 12. KVĚTNA.  

11/5/2019 

15:00–17:00, zahrada Anežky České (Koinonia Jan Křtitel – farní zahrada)

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále na faře.

Akci pořádá Městské kulturní středisko Dobřany.

Dobřany
Městské kulturní středisko Dobřany
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Umístění	žáků	ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany,	příspěvková	organizace
v	krajském kole	Národní	soutěže	ZUŠ	vyhlášené	MŠMT

(6.	4.	2019	–	Plzeň	–	komorní	hra	s	převahou	smyčcových	nástrojů)

Sára Hovjacká
Marie	Tomášková

housle
housle

J.	Rada 1.	místo
kategorie	II.	
smyčcová	dua

Spolek Ulita na statku 
Z.	s.	vznikl	v	lednu	2017	z	iniciativy	rodičů	dětí	s	autismem.	Také	Vám	název	

Ulita	připomíná	pocit	domova,	klidu	a	bezpečí?	Není	to	náhoda.	Prostory	stat-
ku	ve	vesničce	Chouzovy,	které	organizace	využívá,	umožňují	dětem	pravidelné	

setkávání	při	nejrůznějších	akcích.	Ty	probíhají	v	naprostém	poklidu,	přátelské	náladě,	jsou	plné	
radosti	a	her.	Díky	zázemí	statku	děti	tráví	čas	péčí	o	domácí	zvířata,	slepice,	králíky,	morčata	i	
dva	poníky.	Při	tematicky	laděných	akcích	se	věnují	velikonočnímu	tvoření,	stavění	čarodějnic,	
zdobení	májky	i	mnohému	dalšímu.	To	vše	je	možné	díky	pomocným	rukám	–	asistentům,	kteří	
jsou	dětem	oporou,	ochránci	i	průvodci	během	všech	programů.	Jsou	také	nezbytnou	součástí	re-
kondičních	pobytů,	které	spolek	v	létě	pořádá,	a	zaslouží	si	opravdu	velké	poděkování	i	odměnu.	
S	tou	finanční	by	měl	pomoci	právě	náš	Benefiční	koncert,	který	vznikl	z	iniciativy	Julie	Benetko-
vé,	členky	dětského	orchestru	MACARÁT.

Více	o	Ulitě	na	Statku:	www.ulitanastatku.webnode.cz	

Přijďte	podpořit	dobrou	věc!	Budeme	se	těšit	ve	středu	15.	05.	2019	od	18:00	hodin,	tentokrát	
ve	společenském	sále	areálu	VTP	Comtes	v	Dobřanech.

Jan Vozár, ředitel ZUŠ. J. S. Bacha Dobřany

Benefiční koncert pro Ulitu na statku

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

ve spolupráci se společností COMTES FHT a. s. Dobřany

a Ulita na statku z. s. Chouzovy

pořádají

15. 5. 2019
18.00 h

(Průmyslová 1298, Dobřany)ve společenském sále areálu VTP COMTES

V programu vystoupí děstský orchestr MACARÁT
při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Výtěžek z koncertu bude věnován spolku Ulita na statku z. s.,
pečující o děti a dospělé s postižením, zejména autismem

Vstupenky je možné zakoupit u ředitele školy
(Stromořadí 439, Dobřany, ředitelna 2. patro,

tel.: 736 472 478,

e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz)

cena jedné vstupenky 120 Kč

zleva S. Hovjacká, p. uč. J. Rada, M. Tomášková



17www.dobrany.cz |

Školství, spolky a neziskové organizace

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

v	okresním kole	Národní	soutěže	ZUŠ	vyhlášené	MŠMT
(29.–30.	3.	2019	–	Plzeň	–	akordeon,	včetně	komorní	hry)

Antonín	Šneberger P.	Vacek 1.	místo	s	postupem
kategorie	III.

Jiří	Beránek P.	Vacek 1.	místo	s	postupem
kategorie	IX.

Martin	Chodl P.	Vacek 1.	místo	s	postupem
kategorie	I.

David Brant P.	Vacek 1.	místo	s	postupem
kategorie	VI.

Natálie Bocková P.	Vacek 1.	místo	s	postupem
kategorie	VIII.

Ondřej	Adámek P.	Vacek 1.	místo
kategorie	V.

Jan	Reiser P.	Vacek 1.	místo
kategorie	0.

Štěpánka	Vozárová P.	Vacek 1.	místo
kategorie	II.

Anna Sobotková P.	Vacek 1.	místo
kategorie	I.

Theresie	Eisenhammerová P.	Vacek 2.	místo
kategorie	II.

Nikol	Šnebergerová P.	Vacek 2.	místo
kategorie	0.

David Brant –	akordeon
Šárka Samcová –	příč.	flétna

P.	Vacek
M.	Vozárová

1.	místo	s	postupem
kategorie	II.	a)

Pan	učitel	Petr Vacek	získal	zvláštní	cenu	za	výbornou	
pedagogickou	práci.

zleva M. Chodl, A. Sobotková, T. Eisenhammerová, J. Reiser, Š. Vozárová, 
N. Šnebergerová, p. uč. P. Vacek

  
 
 
Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany 
Vás srdečně zve na  
 

 

Koncert violoncellistů 
z plzeňské konzervatoře 
 

vystoupí žáci plzeňské konzervatoře  
ze třídy prof. Věry Bartoníčkové  
 

korepetice prof. Maxim Averkiev  
 

v úterý dne 14. května 2019 od 18.00 hodin do koncertního sálu ZUŠ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                                                                                                                                                              

Prodej dřeva
Město	Dobřany	oznamuje,	že	pro	občany	zahájilo	příležitostný	pro-
dej	dřeva	(většinou	jehličnatého).	Klády	v	délce	2	metry	se	nachází	
v	 lese	u	dobře	přístupných	cest.	Cena	 je	stanovena	na	500	Kč	bez	
DPH	za	prostorový	metr.	V	případě	zájmu	kontaktujte	lesního	města	
Dobřany	p.	Petra	Čabradu,	tel.	730	152	451,	e-mail:	cabrada@dobra-
ny.cz.	Bližší	informace	najdete	na	webových	stránkách	v	sekci	„Lesy“.

Lenka Tomanová, místostarostka
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Velikonoční koncert P.U.D.U a AmiKo

Na	Velikonoční	pondělí	22.	dubna	rozezně-
ly	dobřanský	kostel	svatého	Víta	hlasy	a	ná-
stroje	 dvou	místních	 hudebních	 uskupení	 –	
P.U.D.U.	a	AmiKo.	Oba	soubory	připravily	na	
tento	sváteční	podvečer	společný	velikonoční	
koncert.
Pro	většinu	obyvatel	Dobřan	a	okolí	je	Pě-

vecké	Uskupení	Dobřanských	Učitelů	oprav-
du	 pojem.	 P.U.D.U.	 funguje	 v	 Dobřanech	 již	
déle	 než	 15	 let	 a	 jeho	 koncerty	 patří	 vždy	
mezi	 hojně	 navštěvova-
né.	 Pravidelně	 vystupují	
v	 rámci	 adventních	 kon-
certů	i	při	dalších	různých	
významných	 příležitos-
tech.	 Hudební	 záběr	 sou-
boru	 je	 skutečně	 široký	
–	 jejich	 repertoár	 začíná	
u	 lidových	 skladeb	 z	 celé-
ho	 světa,	 pokračuje	 přes	
spirituály,	duchovní	skladby,	středověké	a	re-
nesanční	písně	až	po	moderní	hudbu	součas-
ných	 skladatelů.	Od	 září	2018	 jej	nově	vede	
Mgr.	Veronika	Hanšová.
Naproti	 tomu	 hudební	 uskupení	 AmiKo	

je	 teprve	 vycházející	 hvězdou	 dobřanského	
hudebního	nebe.	Tvoří	jej	skupina	nadšenců,	
kterým	je	společná	křesťanská	víra.	Jeho	fun-
gování	 je	 těsně	spjato	s	Koinonií	 Jan	Křtitel,	
která	spravuje	dobřanskou	faru	a	její	aktivity.	
AmiKo	hraje	 téměř	výhradně	moderní	křes-
ťanskou	 hudbu.	Můžete	 je	 pravidelně	 slyšet	
každou	neděli	na	mši	v	kostele	svatého	Miku-
láše	na	dobřanském	náměstí	nebo	na	Pohád-
kovém	 náměstí,	 které	 se	 v	 Dobřanech	 koná	
každý	rok	na	sklonku	letních	prázdnin.

Celý	 Velikonoční	 koncert	 zahájilo	 pod	 ve-
dením	 Lenky	 Šparglové	 AmiKo,	 a	 to	 čtyřmi	
skladbami,	vážícími	se	právě	k	velikonočním	
svátkům.	 Asi	 nejpůsobivější	 skladbou	 jejich	
části	 koncertu	 byla	 píseň	 Kdybych	 tam	 teh-
dy	stál,	přiznávající,	že	i	my	bychom	se	dnes	
tváří	v	tvář	Ježíšovu	mučení	na	kříži	zachovali	
stejně	jako	dav	v	dávné	minulosti.
P.U.D.U.	si	připravili	ochutnávku	z	různých	

žánrů	–	od	 lidových	 skladeb	 z	 české	kotliny	
a	 Katalánska,	 přes	 ruské	
duchovní	 skladby	 S	 nami	
Bog	a	Tebie	pojem	a	úpra-
vu	 klasické	 modlitby	 Ave	
Maria	až	po	úryvek	z	Hän-
delova	 Mesiáše	 Since	 by	
Man	 Came	 Death	 s	 kla-
vírním	 doprovodem	 Mgr.	
Lukáše	 Palkosky	 či	 svižný	
spirituál	 I´m	 gonna	 sing.	

Díky	tomuto	výběru	si	na	své	přišli	nejen	pří-
znivci	duchovní	hudby.
Závěr	 koncertu	 patřil	 společné	 skladbě	

G.	Younga	Alleluia,	 kterou	oba	 soubory	 spo-
lečně	 nacvičily	 pod	 vedením	 sbormistryně	
P.U.D.U.	Mgr.	Veroniky	Hanšové.
Děkujeme	 oběma	 souborům	 za	 slavnost-

ní	 velikonoční	 zážitek.	 Každý	 soubor	 je	 už	
svým	 zaměřením	 trochu	 jiný,	 přesto	 k	 sobě	
našly	cestu	i	skrze	výběr	písní,	které	do	sebe	
navzájem	 krásně	 zapadaly.	 Věříme,	 že	 tento	
společný	 počin	 nebyl	 posledním.	 Děkujeme	
také	všem	posluchačům,	kteří	nás	přišli	pod-
pořit	a	pomohli	vytvořit	příjemnou	sváteční	
atmosféru.

Jan Webr, člen sboru

Základní	umělecká	škola	J.	S.	Bacha	Dobřany,	
příspěvková	organizace,	

Stromořadí	439,	334	41	Dobřany,	
tel./fax:	377	972	943,	736	472	478

e-mail:	zusbacha.dobrany@seznam.cz,	
www.zus-dobrany.cz,	IČO:	70834903	

Přejete	si,	aby	vaše	dítě	trávilo	svůj	čas	
aktivně	a	tvořivě?

Aby	zpívalo,	tancovalo,	malovalo	či	hrálo	
na	hudební	nástroj?

Aby	se	učilo	v	příjemném	a	moderním	
prostředí	pod	vedením	zkušených	pedagogů?

Přijďte	mezi	nás!

ZÁPIS
nových	žáků

do	hudebního,	tanečního,	výtvarného	
a	literárně-dramatického	oboru	probíhá:

HUDEBNÍ	OBOR	–	Dobřany
5.	a	7.	června	2019	(středa,	pátek)
středa	5.	června	od	16.00	do	18.00
pátek	7.	června	od	15.00	do	17.00

II.	patro,	ředitelna

TANEČNÍ	OBOR	–	Dobřany
6.	června	2019	(čtvrtek)

od	16.00	do	18.00,	III.	patro,	taneční	sál

VÝTVARNÝ	OBOR	–	Dobřany
30.	května	2019	(čtvrtek)

od	16.00	do	18.00
II.	patro,	učebna	výtvarného	oboru

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ	–	Dobřany
11.	června	2019	(úterý)

od	15.00	do	17.00,	II.	patro,	ředitelna

Na	zápis	přijďte	i	se	svým	dítětem.

Hudební obor	bude	otevřen	pro	školní	rok	
2019/2020	v	Dobřanech,	Štěnovicích	

a	Chlumčanech.
Taneční obor	bude	otevřen	pro	školní	rok	

2019/2020	pouze	v	Dobřanech.
Výtvarný obor	bude	otevřen	pro	školní	rok	
2019/2020	v	Dobřanech		a	ve	Štěnovicích.

Literárně-dramatický obor	bude	otevřen	pro	
školní	rok	2019/2020	pouze	v	Dobřanech.

Zájemci	ze	Štěnovic	a	Chlumčan	se	účastní	
zápisu	v	hlavní	budově	v	Dobřanech.

POZOR!!!
Od	školního	roku	2019/2020	otevíráme	
nově	literárně-dramatický	obor	a	nově	

výuku	hry	na	mandolínu.
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15 let Dobřanských bábinek

Celou	 sobotu	 13.	 dubna	patřilo	 dobřanské	
Káčko	oslavám.	Slavilo	se	15	plodných	let	sou-
boru,	který	svojí	činností	baví	Dobřany	a	širo-
ké	okolí.	Celý	program	byl	uspořádán	tak,	aby	
se	přítomní	hosté	a	diváci	seznámili	s	tím,	ko-
lik	 tanečních	vystoupení	máme	nacvičeno,	 je	
jich	dvanáct,	a	jak	se	nám	daří	sborové	zpívání.
Oslavy	se	zúčastnili	ti,	kteří	mají	na	vzniku	

tohoto	souboru	velké	zásluhy:	paní	Blanka	Ul-
richová,	 pan	 bývalý	 starosta	 Jaroslav	 Sýkora	
a	zvali	 jsme	 i	paní	Dagmar	Terelmešovou,	 ta	
se	ale	pro	onemocnění	omluvila.	Potěšila	nás	
přítomnost	paní	M.	Beštové,	která	s	námi	za-
čínala	s	tanečními	vystoupeními,	děkujeme.
Bohužel	 řada	 zakládajících	 členek	už	není	

na	 tomto	 světě,	 proto	 jim	 věnujeme	 tichou	
vzpomínku.	Pan	Vítězslav	Ulrich,	paní	Boudo-
vá	za	všechny	ostatní.
Organizování	těchto	oslav	se	s	velkým	elá-

nem	ujala	Maruška	Paroubková,	a	tak	se	pro-
gram	odvíjel	za	účasti	hostů	z	Prachatic,	Do-
mažlic,	 dobřanských	 mladých	 talentů	 Filipa	
a	Štěpánky	a	Konrádyho	lidové	muziky.
Přítomní	hosté	v	čele	s	p.	starostou	Marti-

nem	 Sobotkou	 naše	 oslavy	 podpořili	 dárky,	
které	 nám	 umožní	 ještě	 zkvalitnit	 naši	 čin-
nost,	 dostali	 jsme	 tiskárnu,	 za	 kterou	 moc	
děkujeme.	Žádný	z	hostů	nepřišel	s	prázdnou.	

Dostali	 jsme	z	Nezvěstic	od	seniorů	krásnou	
patnáctku	/ale	byl	to	výborný	dort/,	od	přátel	
z	Dolců	balík	s	dobrotami	a	děkovný	plakátek,	
každá	 z	 nás	 dostala	 drobný	 dárek	 od	 přátel	
z	Křimic,	přišlo	nám	i	krásné	přání	od	seniorů	
z	 Hrádku.	 Dobrovolné	 vstupné	 nám	 udělalo	
také	velkou	radost.	Děkujeme!!!
Samozřejmě	jsme	tuto	slávu	prožívali	spolu	

s	 představiteli	 kulturního	 života,	 proto	 ještě	
jednou	děkujeme	za	překrásnou	vlajku	s	na-
šimi	a	městskými	znaky,	kterou	nám	předali	
pan	starosta	Sobotka,	paní	místostarostka	To-
manová	a	paní	Umnerová.
Bábinky	 by	 nebyly	 bez	 paní	 Magdy	 Vo-

zárové	a	pana	 Jana	Vozára,	kteří	 se	nás	ujali	
a	zaštitují	naši	činnost	pod	ZUŠ	Dobřany.	Zpí-

vání	s	Magdinou	nás	velice	 těší	a	doprovody	
Honzíka	na	klavír	nemají	chybu.	Nikdo	by	nás	
tak	dokonale	nedoprovodil	na	heligonku	jako	
pan	 František	 Bouček,	 taneční	 vystoupení	
vždy	 perfektně	 připraví	 paní	 Jiřinka	 Bouč-
ková.	/i	s	manželem?/	Prostě	jsme	silný	tým	
a	naše	činnost	nám	dává	zapomenout,	že	jsme	
během	vystupování,	většinou	po	seniorských	
akcích,	přibrali	patnáct	let.
Naše	heslo	 je	PŘI	 ZPĚVU	A	TANCI	 SE	NE-

STÁRNE...
Zdena Blažková
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Dny přátelství s německou Reálnou školou Obertraubling
24	našich	žáků	a	4	učitelé	z	2.	stupně	ZŠ	Dobřany	se	v	tomto	školním	roce	již	podruhé	–	tentokrát	v	Německu	–	setkali	se	svými	partnery.	Zažili	

zajímavý	program	ve	dnech	3.	–	5.	dubna.	První	den	si	prošli	historické	centrum	Regensburgu	a	v	Historickém	muzeu	tvořili	mozaiky,	pro	učitele	pak	
byla	vpodvečer	připravena	poutavá	procházka	městem	nazvaná	České	stopy	v	Regensburgu.	Druhý	den	nás	čekal	celodenní	výlet	do	Norimberka,	
opět	jsme	si	prošli	historický	střed	města	a	s	českou	průvodkyní	absolvovali	prohlídku	monumentálního	norimberského	hradu.	Ve	volném	čase	na	
historickém	tržišti	většina	z	nás	neodolala	ochutnávce	pravých	norimberských	perníčků.	Třetí	den	jsme	pak	strávili	v	partnerské	škole	–	na	výtvar-
ném	a	tanečním	workshopu.	Výměnný	zájezd	se	velmi	vydařil,	počasí	nám	přálo	a	došlo	opět	i	na	slzy	při	loučení.	Některé	partnerské	dvojice	se	již	
setkaly	vícekrát,	přeshraniční	přátelství	pokračuje.	 	 	 	 	 	 					Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Tvorba mozaiky v Historickém muzeu

V Reálné škole – velikonoční workshopV Norimberku společné foto na hradě V Norimberku – na hradě u sochy Karla IV.

Projekt „Znakovka do škol“ děti velmi zaujal
Věděli	jste,	že	pro	každou	osobu	stejného	jména	existuje	jiný	znak?	Děti	ze	ZŠ	Dobřany	to	již	vědí.	Naše	škola	se	totiž	letos	zapojila	do	moc	pěkné-

ho	projektu	„Znakovka	do	škol“.		Děti	se	nenásilnou	a	zábavnou	formou	měly	možnost	seznámit	s	tím,	jak	navázat	kontakt	se	spolužákem	se	slucho-
vým	postižením.		Lektorka	Mgr.	Kristýna	Voříšková	s	sebou	přivezla	spoustu	pomůcek	a	materiálů,	a	tak	si	děti	např.	pomocí	sluchátek	vyzkoušely	
odezírat	ze	rtů	či	výrazně	artikulovat.
Některé	žáky	zaujala	dvouruční	abeceda,	jiné	zase	samotný	znakový	jazyk,	v	němž	se	všichni	naučili	několik	nejdůležitějších	slovíček	a	vět.	Při	

znakování	děti	také	zjistily,	jak	snadno	lze	kvůli	nepřesnému	ukázání	znaku	dojít	k	nedorozumění.	
Tato	lekce	mimoslovního	dorozumívání	se	líbila	všem	bez	výjimky.	Na	závěr	dostal	každý	žák	krásné	materiály	v	podobě	pexesa,	balónků	či	kres-

leného	Slovníku	znakového	jazyka,	ve	kterém	si	poté	děti	se	zájmem	listovaly.	
Mgr. Jindřiška Ježková, učitelka ZŠ Dobřany
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Informativní	schůzka	ohledně	zápisu	
dětí	 do	 dětského	 klubu	 ZŠ	 Dobřany	
na nový školní rok se bude konat 
14.	6.	v	16	hod.	ve	školní	jídelně.	

Kontakt:	
Gabriela Klinkovská
tel:	601	324	963

Zápis do 1. ročníku

Školní	rok	 je	v	plném	proudu	a	pomalu	se	
blíží	důležitý	okamžik	v	životě	našich	dobřan-
ských	předškoláků.	
Dne	 4.	 dubna	 přivítali	 učitelé	 a	 učitelky	

Základní	školy	Dobřany	budoucí	prvňáčky,	je-
jich	rodiče	a	sourozence.	U	slavnostního	dne	
nechyběly	 ani	 jejich	 paní	 učitelky	 z	 dobřan-
ské	Mateřské	 školy.	Naši	 šikovní	předškoláci	
ukázali	 vše,	 co	 se	 k	 zápisu	 naučili.	 Zazpívali	
písničku	či	zarecitovali	básničku,	ukázali	 své	
grafomotorické	 a	 koordinační	 schopnosti,	
rozpoznávali	 základní	 geometrické	 tvary,	
rozlišovali	 barvy,	 porovnávali	 předměty	 na	
obrázcích	 a	 seřazovali	 dějovou	 posloupnost	
pohádky	 o	 Červené	 karkulce.	 Všechny	 děti	
byly	 odměněny	 dárečky,	 které	 jim	 připravili	
současní	školáci.	
Brána	 k	 základnímu	 vzdělávání	 se	 dětem	

otevře	 2.	 září	 2019.	 Pevně	 věříme,	 že	 škola	
splní	veškerá	pozitivní	očekávání	dětí	i	jejich	
rodičů.	

Mgr. Michaela Petrželková, učitelka

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2019
ŽIVOT A VODA
Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ) B – školáci 1. stupně ZŠ       
C – školáci 2. stupně ZŠ D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce.

Uzávěrka soutěže: pátek 17. 5. 2019
Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři ZŠ Dobřany, příp. zaslat 
poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku 
prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Soutěžní práci je nutno 
označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem práce. 
Další informace: 377 972 480 (MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).
1. Výtvarná soutěž     2. Literární soutěž     3. Fotografická soutěž

(tj. též ve vodě, u vody, na vodě, pod vodou, za vodou ...)
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Kulinářské okénko 
ze školní jídelny
Tarhoňa
Co	 se	 skrývá	pod	 tímto	pojmem?	Tarhoňa	

je	druh	těstoviny.	Můžeme	ji	také	nazvat	jako	
těstovinové	kuličky.	
Je	 hojně	 používaná	 u	 našich	 slovenských	

sousedů	 a	 také	 v	 maďarské	 kuchyni.	 U	 nás	
není	 zatím	moc	 rozšířená.	 Dá	 se	 využít	 jako	
zavářka	 do	 polévek,	 ale	 i	 jako	 příloha	 nebo	
jako	samotný	pokrm.	Koupit	se	dá	v	obchodě,	
nebo	si	ji	můžete	sami	připravit	z	mouky,	va-
jec,	vody	a	soli.	Vytvoří	se	tuhé	těsto,	které	se	
nastrouhá	na	hrubém	struhadle.	Může	vám	to	
připomínat	naše	známé	polévkové	strouhání.	
Kousky	se	nechají	usušit,	aby	se	daly	sklado-
vat.	 Koupená	 tarhoňa	má	opravdu	 tvar	 kuli-
ček,	doma	by	tvarování	trvalo	dlouho,	a	proto	
si	pomůžeme	právě	struhadlem.
Ve	školní	jídelně	je	tarhoňa	velmi	oblíbený	

pokrm,	vždy	je	podávaná	jako	bezmasá,	a	to	se	
zeleninou,	nebo	pro	milovníky	hub	 jako	 tar-
hoňa	houbová.	

A	 teď	 dva	 jednoduché	 recepty,	 ať	 si	 tuto	
dobrotu	můžete	připravit	i	doma:

Zeleninová	tarhoňa
Tarhoňu	nasucho	opražíme	a	dáme	vařit	dle	

návodu,	tedy	do	osolené	vody	na	10	–	15	mi-
nut.	 Vedle	 na	 pánvi	 si	 na	 oleji	 osmahneme	
nakrájenou	cibuli,	přidáme	zeleninu	dle	chuti,	
například:	hrášek	-	kukuřici	-	baby	mrkvičku,	
mrkev	-	květák	-	brokolici,	lilek	-	rajčata	-	cu-
ketu,	 variací	 je	mnoho.	 Dle	 chuti	 okořeníme	
(sůl,	 pepř,	 kmín,	 kari,	 červená	 paprika…)	 Až	
bude	vše	měkké,	přidáme	uvařenou	 tarhoňu	
a	promícháme.	Při	podávání	můžeme	posypat	
strouhaným	sýrem.

Houbová	tarhoňa
Na	pánvi	na	oleji	si	osmahneme	nakrájenou	

cibulku,	přidáme	houby	dle	chuti	(hlívu,	lišky	
nebo	 směs),	 okořeníme	 solí,	 pepřem,	 kmí-
nem,	 česnekem.	Když	 je	 vše	měkké	přidáme	
uvařenou	tarhoňu	(návod	na	vaření	naleznete	
v	předešlém	receptu).	

 Přejeme dobrou chuť!

Seminář pro vedoucí školních jídelen 

V	rámci	realizace	projektu	Místního	akčního	plánování	ve	vzdělávání	pro	SO	ORP	Stod	a	SO	ORP	
Nýřany	propojujeme	různé	oblasti	dotýkající	se	školství,	a	tak	jsme	tentokráte	díky	výborné	do-
mluvě	v	dobřanské	školní	jídelně	mohli	pozvat	vedoucí	školních	jídelen	a	vedení	škol	na	exkurzi	
a	seminář	„Vedení	a	řízení	školní	jídelny“.		Seminář	proběhl	pod	vedením	Renáty	Černé	a	Lenky	
Šístkové,	které	se	velmi	poutavě	a	se	zápalem	pro	věc	podělily	s	příchozími	o	své	znalosti	a	zku-
šenosti.	Navrch	možnost	prohlídky	jídelny	a	ochutnávka	dobrot,	dopoledni	nebylo	co	vytknout.	
Děkujeme!
Nejbližší	chystanou	aktivitou	v	rámci	projektu	je	Nýřanské	ZUŠkování,	2.	ročník	společné	akce	

ZUŠek	z	Dobřan,	Stoda,	Nýřan,	Třemošné	a	Chotěšova.	ZUŠkování	probíhá	jako	doprovodná	akce	
ZUŠ	Open,	první	ročník	se	v	loňském	květnu	konal	v	Dobřanech,	letos	se	přesouváme	do	Nýřan.	
Pozvánku	na	akci	najdete	též	v	tomto	čísle	Dobřanských	listů.	

MAS Radbuza, z. s.
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Jaro u nás a v nás

Jsou	za	námi	jarní	prázd-
niny,	 kdy	 nejzajímavější	
z	tvoření	bylo	zdobení	tašek,	
prostírání,	porcelánu,	plecho-
vek,	 svíček	 i	 kraslic.	 Zajímavá	
byla	i	výroba	magnetek,	tužkovníku,	
šperků,	 přáníček	 nebo	 panenky.	 Z	 technik	
jsme	si	vyzkoušeli	malování	voskem	a	 smal-
tování.	A	nezůstalo	jen	u	tvoření.	Házeli	jsme	
šipky,	 stříleli	 z	 foukačky,	 jezdili	 na	 koloběž-
kách	a	hráli	si	piškvorky	nebo	s	míčem.	A	za-
pomenout	 nemůžeme	 ani	 na	 bezva	 výlet	 do	
plzeňské	Techmánie.
No	a	pak	pro	sebe	i	veřejnost	připravili	dob-

řanští	pionýři	akci	Jarohraní,	kdy	si	děti	samy	
nebo	 spolu	 s	maminkami	 vyráběly	 či	 dozdo-

bily	ovečku	a	slepičku,	jarní	
věnečky,	nazdobily	přáníčka	
a	 kraslice	 –	 tentokrát	 obtis-

ky,	 pěnou	 na	 holení	 a	 tavnou	
pistolí	a	barvou.	To	samé	budou	

dělat	 děti	 postupně	 i	 na	 schůzkách,	
protože	do	klubovny	se	při	těchto	činnostech	
všichni	nevejdeme	a	chceme	být	na	svátky	jara	
–	Velikonoce	–	připraveni.	A	co	dál?	Do	konce	
dubna	nás	ještě	čeká	střelecká	soutěž	O	veliko-
nočního	zajíce	a	výroba	obrázků	malovaných	
voskem.	A	na	konci	dubna	Čarodějný	slet,	kte-
rý	připravujeme	 i	pro	veřejnost	našeho	měs-
ta	a	okolí,	a	hned	na	začátku	května	výlet	do	
Farmaparku	v	Soběhrdech.	Že	toho	není	málo?

Zapsala L. Nejedlá

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany 
                                               

pořádá: 
 

 
 

     8. ročník příměstského letního tábora 
na téma 

 

„Kouzlo života“ 
 

výlety, příroda, tvoření, sport, hry a další – pro všechny menší i větší 
 

 
 

v termínu 5. – 9. srpna 2019 v klubovně i mimo (bývalá kasárna)  

Informace a přihlášky na libuse.nejedla@seznam.cz, tel. 603 112 996 

Akce je podpořena z Globálního dotačního titulu města Dobřany. 

Další novinka 
ve výbavě dobřanských 
hasičů 

Z	rozhodnutí	vedení	města	byl	pořízen	prv-
ní	přístroj	AED	(automatizovaný	externí	defi-
brilátor),	 kterým	 je	 zamýšleno	 do	 budoucna	
osadit	například	kulturní	a	sportovní	zaříze-
ní	 v	 našem	městě.	 Instalace	 těchto	 přístrojů	
do	 vybraných	 objektů	 zkvalitní	 poskytování	
předlékařské	 první	 pomoci	 a	 zvýší	 šanci	 na	
přežití	pro	osoby	stižené	srdečním	selháním.	
AED	je	přístroj,	který	umí	analyzovat	srdeč-

ní	rytmus	a	ve	vybraných	případech	provádí	
defibrilaci	srdce.	Přes	dvojici	nalepených	sní-
macích	elektrod	dojde	k	elektrickému	výboji,	
který	má	 za	 cíl	 zrušit	 fibrilaci	 komor,	 což	 je	
nejčastější	příčina	srdečního	selhání.	
Tento	 první	 pořízený	 přístroj	 AED	 byl	

záměrně	 zařazen	 po	 nezbytném	 zaškole-
ní	 obsluhy	 do	 výbavy	 dobřanských	 hasičů	
i	vzhledem	ke	každoroční	asistenci	při	konání	
půlmaratonu.	 Zasahujeme	 i	 u	 zásahů,	 kde	 je	
velmi	 často	 třeba	využít	 různých	prostředků	
první	pomoci	a	kde	místy	i	jako	první	posky-
tujeme	první	pomoc	osobám,	kteří	ji	bezpro-
středně	vyžadují.	Ať	už	jde	o	dopravní	nehody,	
transporty	 pacientů,	 záchranu	 osob	 z	 těžko	
přístupných	terénů	apod.
Děkujeme	 zřizovateli	 za	 pořízení	 tohoto	

přístroje,	který	bezesporu	zkvalitní	poskyto-
vanou	pomoc	spoluobčanům.	Naše	výbava	je	
opět	o	velký	krok	dále.
Ke	 dni	 20.	 4.	 2019	 zasahovala	 dobřanská	

hasičská	jednotka	již	u	48	událostí.
Za	dobřanské	hasiče	

Milan a Milan Dvořákovi 
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pokračování ze strany 1

Rybářské závody

Druhý	den	v	neděli	21.	4.	se	konaly	závody	
pro	děti.	Počasí	opět	přálo	a	ryby	také	braly.	
Zúčastnilo	 se	 29	 dětí.	 Byly	 rozděleny	 zase	
do	dvou	kategorií:	 loví	 samostatně	–	20	dětí	
a	loví	s	pomocí	–	9	dětí.
V	I.	kategorii	se	nejlépe	umístili:
1.	Ervín	Krejza	 479	cm
2.	David	Morávek	 400	cm
3.	Jakub	Kozický	 224	cm
Ve	II.	kategorii	-	 loví	s	pomocí	-	se	nejlépe	

umístili:
1.	Pepa	a	Julie	Šeflovi	 507	cm
2.	Václav	Hora	 437	cm
3. Antonín Olša 250 cm
V	této	kategorii	ale	zásluhy	na	úspěších	měli	

hlavně	a	většinou	úplně	pomocníci	závodníků,	
protože	někteří	špunti	měli	sotva	dva	roky.	Ale	

mrskající	se	rybičky	se	jim	moc	líbily.	Můj	čtyř-
letý	vnouček	Víťa	již	pozná	téměř	všechny	ryby	
z	obrázkové	knížky,	a	když	správně	určí	rybu,	
komentuje	to	slovy:	„Dědo,	to	koukáš,	že	už	to	
vím!“	Závody	sice	zaspal,	zato	druhý	vnouček	
Matyáš	s	tátou	vyrazil	a	nachytali	143	cm	(tedy	
spíš	táta,	Matesovi	je	teprve	3,5	roku).	Největší	
ulovenou	rybou	byli	dva	kapři	po	43	cm	a	ulo-
vili	je	Pepa	Šefl	a	David	Vítovec.	Z	větších	dětí	
prý	pouze	jeden	neulovil	žádnou	rybu,	z	těch	
malých	uspěli	snad	všichni.	Z	toho	je	vidět,	že	
ryby	opravdu	braly.	Všichni	malí	závodníci	do-
stali	zdarma	občerstvení	–	croissant	a	pitíčko	
a	podle	umístění	i	pěkné	ceny.	
Akci	 podpořilo	Městské	 kulturní	 středisko	

Dobřany.
Vladislav Šefl

Rybáři

Říkal	mi	hospodář,	 že	při	kontrolách	viděl	
u	 rybářů	 za	 březen	 a	 duben	 zapsáno	 docela	
dost	 ulovených	 kaprů,	 často	 i	 kolem	 50	 cm.	
Jednoho	takového	jsem	dostal	od	Davida	ml.,	
když	sám	ještě	na	ryby	nemůžu.	Podle	mého	
se	 tak	 začíná	 projevovat	 zarybňování	 řeky	
větší	rybou	v	posledních	letech.
Byly	dokončeny	práce	na	rybníku	Vysoká	–	

dokončení	odbahnění,	konečná	úprava	hráze,	
překop	cesty	a	položení	potrubí	pro	svedení	
vody	 z	 příkopu	 do	 rybníka,	 osazení	 schodů.	
Rybník	 je	 připravený	 na	 napuštění,	 čeká	 se	
jenom	na	deště,	jiný	přítok	vody	rybník	nemá.
Výlov	Horní	Kotynky	dopadl	poměrně	dob-

ře.	 Údajně	 se	 tolik	 ryb	 již	 dlouho	 neslovilo.	
Ztráty	byly	ale	u	K3,	kde	chyběla	 třetina	ob-
sádky.	 Zato	 K2	 a	 K1	 se	 slovilo	 dostatek	 pro	
nasazení	 na	 Montajch	 a	 Černoblata.	 Milým	
překvapením	bylo	114	štiček	20-30	cm,	kte-
ré	 patrně	 utekly	 z	 výtěráku	 nad	 Kotynkou,	
kde	vloni	hospodář	úspěšně	odchoval	během	
dvou	měsíců	 z	 váčkového	 plůdku	 rychlenou	
štičku	 okolo	 8	 cm.	 I	 letos	 již	 v	 půlce	 dubna	
osadil	výtěrák	váčkovým	plůdkem.
Ačkoliv	hlavní	síly	se	v	sobotu	6.	4.	soustře-

dily	na	výlov,	zapojili	se	rybáři	aktivně	i	v	rám-
ci	 kampaně	 „Ukliďme	 svět,	 ukliďme	 Česko“,	
která	ten	den	probíhala,	a	to	na	dvou	místech.	
Skupina	asi	deseti	dospělých	prováděla	úklid	
okolo	Horní	 Kotynky	 a	 v	 prostoru	 výtěráků,	
kde	nasbírali	neuvěřitelných	17	pytlů	odpad-
ků.	Dětský	kroužek	s	vedoucími	pak	společně	
se	skauty	a	klubem	Echo	uklízeli	mezi	mosty,	
z	obou	stran	pak	při	řece	až	k	houpací	 lávce	
a	od	ní	pak	až	k	ČOV	a	sběrnému	dvoru.	Prá-
vě	 na	 tomto	 posledním	úseku	 bylo	 odpadků	
nejvíc.	Když	jsem	tudy	jezdíval	na	ryby,	vídal	
jsem	tam	od	 jara	do	podzimu	na	obetonova-
ném	 potrubí	 vysedávat	 skupinky	 omladiny	
a	nešlo	přehlédnout,	co	tam	po	nich	zůstáva-
lo.	Jestlipak	se	někdo	z	nich	zúčastnil	úklidu?	
Anebo	 raději	 místo	 vyučování	 stávkovali	 za	
ekologii?
Dětský	 rybářský	 kroužek	 byl	 ještě	 21.	 3.	

v	 klubovně,	 kde	 p.	 Pech	 seznamoval	 děti	 se	
způsobem	 lovu	 ryb	 na	 umělou	 mušku	 a	 se	
vším,	co	s	tím	souvisí.	Na	další	schůzce	se	již	
děti	dočkaly	chvíle,	kdy	si	mohly	na	Kotynce	
vyzkoušet	rybolov	„na	ostro“.	Zejména	druhá	
schůzka	u	rybníka	se	vydařila.	Ryby	již	dobře	
braly,	ulovilo	se	asi	50	kapříků	a	hlavně	–	rybu	
ulovil	každý	z	přítomných.

Vladislav Šefl

Muškařina pro děti
Na	dětském	rybářskem	kroužku	bylo	

dětem	 poodhaleno	 kouzlo	 rybolovné	
techniky	 muškaření.	 Od	 základů	 jsme	
jim	přiblížili,	co	tato	technika	obnáší,	za	
jakých	situací	se	jí	dá	využít	a	jaké	vyba-
vení	je	k	tomu	potřeba.	Vše	bylo	spojeno	
s	 názornou	 ukázkou	 veškerého	 vyba-
vení	 muškaře,	 od	 muškařského	 prutu,	
navijáku,	 šnůry	 až	 po	 samotné	mušky,	
které	 se	 rybář	 snaží	 rybě	 prezentovat.	
Na	závěr	děti	mohly	vidět	ukázku	vázá-
ní	právě	takových	nástrah	z	přírodních	
a	umělých	materialů.	Ačkoli	není	jedno-
duché	udržet	pozornost	našich	mladých	rybářů,	myslím	si,	že	se	nám	to	povedlo	a	naše	spoluprá-
ce	s	dětským	rybářským	kroužkem	nebyla	poslední.

Za MO Dobřany Jiří Pech ml. s otcem
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Na kolmu, foto: M. Kašparová
Kačenka česká, foto: L. Zelený

Náplň:  Jarní mykologická vycházka okolím zříceniny hradu  Nový Herštejn u Kdyně.

Trasa: Lesem po nezpevněných cestách (délka cca 2 hodiny).

Kontakt: L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.

    
 Sraz v 10:05 na vlakovém nádraží v Dobřanech.

Trasa: Vycházka na bývalé vojenské cvičiště na Šlovickém vrchu u Dobřan (délka trasy je do 5 km).

Doprava: Tam: vlak Plzeň (9:50) - Dobřany (10:05), Zpět: vlak Dobřany (13:53, 15:27, 15:53) 
- Plzeň (14:10, 15:43, 16:10).

 Kontakt: Z. Myslík tel.: 723 181 180

Průvodci: Ing. Zdeněk Myslík (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les), 
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D a Mgr. Ivona 

Matějková (Západočeské muzeum v Plzni).
Poznámka: Na závěr exkurze je pro zájemce naplánované opékání špekáčků.

                 Exmoorské koně foto: M. Jiran

občanské sdružení MEZI LESY

Sobota 18. 5. od 10:05

Zo čsoP sYLVa Lunae

   Za vzácnými živočichy

na Šlovický vrch
   a  rostlinami
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Fotbal – rozpis 
mistrovských utkání 
jaro 2019

Muži	–	OP	PJ 
4.	5.	 17:00	 MA	–	Vstiš
12.	5.	 17:00	 Lužany	–	MA
18.	5.	 17:00	 Zdemyslice	–	MA
25.	5.	 14:00	 Stod	–	MA
1.	6.	 17:00	 MA	–	Nepomuk	„B“
8.	6.	 17:00	 MA	–	Klášter
15.	6.	 17:00	 Hradec	1946	–	MA

Dorost – KSD B
4.	5.	 10:00	 Mirošov	–	D
12.	5.	 10:00	 D	–	Mladotice
19.	5.	 10:00	 Nepomuk	–	D
26.	5.	 10:00	 D	–	Kralovice
1.	6.	 10:00	 Zruč	–	D
9.	6.	 10:15	 Strašice	–	D
15.	6.	 10:00	 D	–	Mýto

Starší	žáci	–	OP	PJ
4.	5.	 14:30	 SŽ	–	Chotěšov
12.	5.	 11:00	 Chlumčany	–	SŽ
18.	5.	 14:30	 SŽ	–	Štěnovice
25.	5.	 11:30	 Stod	–	SŽ
1.	6.	 14:30	 SŽ	–	Klášter
9.	6.	 10:30	 Chotěšov	–	SŽ

Mladší	žáci	–	OP	PJ
8.	5.	 16:30	 Radkovice	–	MŽ
15.	5.	 17:00	 MŽ	–	Dvorec
22.	5.	 16:30	 Kasejovice	–	MŽ
29.	5.	 17:00	 MŽ	–	Stod

DÍLNIČKA SV. ANEŽKY
DOBŘANY

Je určena dětem s rodiči či prarodiči. 
Probíhá každé 3. úterý v měsíci
na faře v Dobřanech od 16 do 18 hod. 
Tvoříme převážně z přírodních 
materiálů a na jaře se začneme
více věnovat zahradnickým
dovednostem.

19. 02. 2019 – mini zahrádka
19. 03. 2019 – opravdová zahrádka
16. 04. 2019 – opravdová zahrádka 
21. 05. 2019 – opravdová zahrádka 
18. 06. 2019 – opravdová zahrádka

Náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany
tel. 730 588 580, dobrany@koinonia.cz

DÍLNA SV. JOSEFA
Každý čtvrtek na faře v Dobřanech
od 16 do 18.30 hod. mimo státní svátky 
a školní prázdniny. Učíme se pracovat
se dřevem a vyrábíme všechno možné.

www.dilnasvatehojosefa.cz

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické 
při Západočeském muzeu v Plzni a Myslivecké sdružení Dobřany

si Vás dovolují pozvat na 12. ranní vycházku 

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
spojenou s odchytem, kroužkováním a poznáváním ptactva 

V NEDĚLI 12. 5. 2019

Sraz: v 7.00 hod. na parkovišti u fotbalového stadionu.
S sebou: pevnou obuv (nebo gumovky), svačinu, dobrou náladu; dalekohled či 
fotoaparát jsou vhodné.
Další informace: Krátká vycházka (1 km) kolem řeky Radbuzy, je vhodné i pro 
děti. Bude možno si detailně prohlédnout odchytové pomůcky i kroužkování. 

Organizátor: p. Krákora (725 362 448).

V	sobotu	20.	4.	jsme	uskutečnili	1.	letošní	cyklovýlet	za	krásami	okolím	Dobřan.	Na	náměstí	se	
nás	sjelo	celkem	11.	Po	krátké	poradě	jsme	vyjeli	na	zámek	Kozel,	kde	jsou	vystaveny	koruno-
vační	klenoty.	Počasí	nám	tentokrát	velice	přálo.	Celý	den	byl	slunečný,	a	tak	i	nálada	byla	skvělá.	
Po	prohlídce	 jsme	 se	v	podzámčí	 lehce	občerstvili	 a	na	 zpáteční	 cestě	 ještě	navštívili	 pivovar	
v	Čižicích.	Cesta	proběhla	bez	problémů.	V	pohodovém	tempu	jsme	ujeli	54	km	a	předběžně	se	
dohodli	na	další	květnové	vyjížďce.	Díky	všem	za	účast.	Příště	můžete	jet	s	námi	i	VY.	Info	na	tel.	
+420	603	872	821		a	+420	721	713	079.

Josef Hájek a Josef Polívka

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 
POLÁNKA U NEPOMUKA 

pořádá dobřanská základní organizace   
Českého svazu ochránců přírody 

 
Termín: 29. 6. - 13. 7. 2019 
Účastnický poplatek: 3.000 Kč 

 
Pro chlapce a děvčata ve věku 8 – 14 let, kteří:   

➢ mají chuť strávit 14 dní v partě kamarádů uprostřed přírody 
➢ touží naučit se různým tábornickým dovednostem (uzlování, morseovka, poznávání 

rostlin a živočichů, ovládání buzoly, orientace v mapě a v terénu apod.)  
➢ chtějí prožít dobrodružství v napínavé táborové hře, slavnostní táborové ohně s hrami  

a písněmi při kytaře 
➢ baví je hrát sportovní kolektivní hry, chodit na výlety a řádit na koupališti 
➢ mají smysl pro humor, neradi se v létě nudí a mají rádi dobré jídlo 

 
Co nabízíme? Stanový tábor skautského typu s vlastní kuchyní a zastřešenou 
jídelnou, ubytování ve dvoulůžkových stanech s podsadou, koupaliště 1 km od 
tábořiště, výbornou kuchyni, teplou sprchu, potok s tůní a mnoho dalšího. 

 
Kontakt: Petr Mištera, tel.: 607 611 541, email: platecek@centrum.cz 
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Koná se pod zá�titou Bc. Martina Sobotky, starosty mìsta Dobøan

Partneøi akce (na plakátì by mìla být jejich loga):
- Èeský badmintonový svaz
- Oddíl badmintonu T. J Sokol Plzeò - Doubravka
- KTA technika
- firma RSL
- mìsto Dobøany
(tahle loga urèitì má� z minulých akcí)
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Pod zá�titou Bc. Martina Sobotky, starosty mìsta Dobøan Dìkujeme partnerùm za podporu

Dobřany přejí badmintonu
Dobřanská	tenisová	hala	kromě	toho,	že	po	většinu	roku	

slouží	 především	 tenistům,	 získává	 celorepublikové	 renomé	
i	jako	středisko	badmintonových	soutěží.	Předurčuje	ji	k	tomu	
možnost	 využívat	 současně	 osm	 badmintonových	 kurtů,	 má	
perfektní	 zázemí,	 dobrou	 dostupnost	 a	 splňuje	 požadované	
technické	 podmínky.	 Dlužno	 říci,	 že	 ani	 krajské	město	 Plzeň	
nemá	srovnatelné	prostory	pro	konání	 takovýchto	akcí,	 jichž	
se	obvykle	účastní	více	než	stovka	sportovců.
Není	divu,	že	mimo	jiné	i	díky	podpoře	vedení	města	se	zde	

konala	 již	 tři	 badmintonová	 mistrovství	 republiky	 seniorů	
a	 řada	 celostátních	 turnajů	 především	mládeže.	 Letošní	 rok	
je	významný	tím,	že	dobřanská	hala	se	stává	dějištěm	čtyř	vý-
znamných	turnajových	akcí	a	bez	nadsázky	se	tak	stává	jakousi	
Mekkou	badmintonu.
V	měsíci	dubnu	zde	proběhl	celostátní	turnaj	juniorů,	ze	

kterého	je	i	přiložený	záběr.	Ve	dnech	18.	a	19.	května	2019	se	
zde	bude	konat	historicky	první	mistrovství	republiky	žáků	
do 11 let,	nad	kterým	převzal	záštitu	starosta	města	Dobřany	

Bc.	Martin	Sobotka	a	na	které	srdečně	zveme	všechny	občany	města.	V	nedělním	dopoledni,	kdy	budou	probíhat	finálové	zápasy,	bude	přítomna	
i	Česká	televize,	která	bude	z	této	akce	natáčet	pořad	Lvíčata.	Vstup	je	volný,	bližší	údaje	na	přiloženém	plakátu.
Návazně	v	neděli	19.	května	se	bude	konat	oblastní	přebor	Grand	Prix	dospělých,	a	to	v	čase	od	08:00	do	18:00	hod.	Ve	dnech	1.	a	2.	června	2019	

pak	v	prostorách	dobřanské	tenisové	haly	proběhne	Czech	Sokol	Cup	v	kategorii	do	15	a	do	17	let.	Tuto	soutěž	hostí	Dobřany	již	podruhé,	letos	jde	
již	o	18.	ročník.	Turnaj	je	výrazně	podporován	Českou	obcí	sokolskou	a	Nadací	sportující	mládeže.
Z	uvedeného	přehledu	akcí	je	zřejmé,	že	oblíbenost	Dobřan	jako	střediska	badmintonového	sportu	neustále	roste.	Je	to	i	díky	podpoře,	které	se	

tomuto	sportu	dostává	od	vedení	města	i	provozovatele	sportovního	areálu,	který	tyto	soutěže	organizuje	bez	jakýchkoliv	finančních	dotací.	Výsled-
kem	této	podpory	je	kromě	jiného	významná	propagace	celého	města	a	jeho	sportovních	aktivit.	

Vladimír Tomášek

 

PŘIJĎTE S NÁMI, JIŽ PO SEDMÉ, 
ODSTARTOVAT PRÁZDNINY!!! 

 
 

Kdy? v sobotu 8. 6. 2019 od 13:00 hod. 
Kam? tradičně do Tenisové haly  

v Dobřanech  

 

Velmi známé pohádkové postavičky Vás opět přivítají a zaměstnají svými 
úkoly. Nebude chybět každoroční pojídání palačinek a buřtů, malování na 
obličej, výroba vlastních škrabošek... 

Náš den opět zakončíme po 16. hodině losováním soutěžních obrázků  
o krásné a zajímavé ceny. Čeká nás spousta zábavy!!!! 

 
Vstupné je dobrovolné – veškerý výtěžek poputuje na potřebné 
pomůcky pro dobřanská jednovaječná dvojčátka Elišku a Johanku. 
Děvčátka s dětským autismem trpí navíc velmi vážným onemocněním – 
tzv. svalovou dystrofií. 

 

 

 

 

 
PS: Přijďte, i kdyby se na nás mraky kabonily, u nás nezmoknete!!! Rodiče a všechny 
další dospěláky prosíme o trpělivost a řádnou podporu soutěžících při plnění 
náročných úkolů. 
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Dobřanská trojka

Turnaj	 v	 pétanque,	 tentokrát	 trojic,	 hrály	
v	 sobotu	6.	 dubna	dobřanské	 spolky.	 Soutě-
žící	 trojice	 tvořili	 členové	 rodiny	 nebo	 ka-
marádi	z	ulice	či	z	hospody.	V	první	skupině	
si	 suverénně	 počínali	 Dubánci,	 rodinný	 tým	
babička	 Zdena	 a	 vnuci	 Honzík	 s	 Kubíkem.	

Spolu	 s	 nimi	 dále	 postoupili	 Zahrádkáři,	 re-
prezentovaní	Boži	a	Bohoušem	Kubovými	se	
Zdeňkem	Dubanem.	Největší	 favorit	 turnaje,	
družstvo	Modrá	 hvězda,	 se	muselo	 spokojit	
s	bojem	v	turnaji	útěchy.	Druhá	skupina	byla	
velmi	vyrovnaná,	a	tak	o	postupujících	rozho-

dovalo	až	skóre.	To	měl	nejlepší	rodinný	tým	
Štulců	ve	složení	babička	Miluš	a	její	vnouča-
ta,	dvojčata	Honzík	s	Evičkou.	S	nimi	dále	po-
stoupili	Cukrárna	a	její	broučci.	Tým	Sdružení	
nezávislých	a	Kuželkářek	hrály	turnaj	útěchy.	
V	něm	se	naplno	ukázala	zkušenost	družstva	
Modrá	 hvězda	 ve	 složení	Vláďa	Khás	 s	 vnu-
kem	 Patrikem	 Silovským	 a	 Pavlem	 Kůrkou,	
kteří	porazili	všechny	své	další	soupeře	a	tur-
naj	útěchy	vyhráli.	V	hlavním	turnaji	si	s	pře-
hledem	počínali	Štulcovi,	kteří	hned	v	prvním	
zápase	 deklasovali	 13:0	 Cukrárnu	 s	 jejími	
broučky,	Zdeňku	Novou	s	Josefem	Harantem	
a	Jiřím	Souhradou,	a	pak	i	další	soupeře	a	bez	
ztráty	bodu	turnaj	vyhráli.	Dubánci	znovu	po-
razili	Zahrádkáře	a	svému	dědovi	ukázali,	jak	
dobře	je	naučil	vyrážet	koule.	Zahrádkáři	pak	
porazili	Cukrárnu	s	broučky	a	ta	pak	porazila	
Dubánky.	Tzn.,	 že	o	pořadí	na	2.	 až	4.	místě	
rozhodovalo	 skóre.	 Druzí	 tak	 byli	 Dubánci,	
třetí	Zahrádkáři	 a	na	 čtvrté	pozici	Cukrárna	
s	broučky.	Vítězné	trojice	na	prvních	čtyřech	
místech	 a	 vítěz	 turnaje	 útěchy	 dostali	 pěk-
né	ceny.	Pozornosti	se	dostalo	i	všem	dětem	
i	dalším	soutěžícím.

Zdeněk Duban

Bojové sporty v Dobřanech
S	 příchodem	 jarních	 měsíců	 náš	 klub	 za-

znamenal	hned	několik	sportovních	úspěchů.	
Dne	16.	3.	2019	se	v	prostorách	naší	tělocvič-
ny	uskutečnil	seminář	klasického	boxu	s	Pav-
lem	Šourem,	který	6.	4.	zvítězil	nad	Tomášem	
Šálkem	 a	 obhájil	 tím	 své	 prvenství	 jedničky	
ČR	v	profi	boxu.	Během	dvouhodinového	se-
mináře	se	probíraly	nejdříve	základní	boxer-
ské	údery	(přímé	údery,	zvedáky	a	háky),	dále	
jsme	 se	 přesunuli	 k	 nácviku	boxerské	 chůze	
a	 úhybů	 před	 ranami	 a	 poté	 jsme	 všechny	
dovednosti	propojili.	Ke	konci	celého	dopole-
dne	si	všichni	vzájemně	vyzkoušeli	i	sparingy	
neboli	lehké	boxerské	zápasy.	Seminář	sklidil	
značný	úspěch,	a	tak	jistě	nebyl	poslední.
Prvními	 letošními	 závody	 pro	 naše	 členy	

byl	 Jarní	 turnaj	 mláďat	 v	 Sušici,	 kterého	 se	
zúčastnilo	10	našich	 judistů,	z	nichž	7	vybo-
jovalo	cenné	kovy.	Závody	byly	s	mezinárod-
ní	 účastí	 a	 všichni	 naši	 závodníci	 prokázali	
nejen	 své	 nabyté	 dovednosti,	 ale	 i	 velké	 na-
sazení	 a	 odhodlanost	 proti	 silným	 a	 zkuše-
nějším	 soupeřům.	 První	 nastupovala	 naše	
nejmenší	závodnice	Karolína	Fojtíková,	která	
v	nejmladší	kategorii	získala	krásné	4.	místo.	
Zbylých	9	 závodníků	 startovalo	 ve	 starší	 ka-
tegorii,	ve	které	5.	místo	získala	Stela	Baxová,	
4.	 místo	 David	 Chmelík,	 3.	 místa	 vybojovali	

Vojtěch	Hrubeš,	Vojtěch	Vydra	a	Adam	Malán,	
2.	místa	Pavel	Škrlant	a	David	Šmůla,	1.	místa	
Matěj	Khás	a	Šimon	Voller.
Dalších	 úspěšných	 závodů	 se	 náš	 klub	

účastnil	 6.	 4.,	 tentokrát	 na	 Jarním	 turnaji	
v	Nepomuku.	Byla	zde	silná	konkurence	a	vel-
ká	účast	 judo	klubů	z	celé	republiky.	V	kate-
gorii	 mláďat	 získali	 4.	 místa	 David	 Chmelík,	

Tomáš	Hančík	a	Pavel	Škrlant,	2.	místa	Šimon	
Voller	 a	 Vojtěch	Hrubeš,	 1.	místa	 Adam	Ma-
lán	 a	Matěj	 Khás,	 v	 kategorii	mladších	 žáků	
skončil	 na	4.	místě	Filip	Hančík	 a	na	2.	mís-
tě	Daniel	Šimon.	Kromě	pohárů	a	diplomů	za	
skvělá	umístění	na	turnaji	v	Nepomuku	si	naši	
judisté	odnesli	 i	4	poukazy	na	nákup	nových	
kimon.	Daniel	Šimon	nás	reprezentoval	13.	4.	
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Družstvo	„A“	–	Západočeská	divize
1. TJ	Lokomotiva	Cheb	A	 22	 16	 0	 6	 228:124	 2606	 32
2.	 Kuželky	Hazlov	B	 22	 12	 2	 8	 179:173	 2562	 26
3. TJ	Slavoj	Plzeň	 22	 10	 5	 7	 193:159	 2602	 25
4.	 TJ	Dobřany	 22	 11	 3	 8	 176:176	 2588	 25
5.	 TJ	Lokomotiva	Cheb	B	 22	 12	 0	 10	 199:153	 2574	 24
6.	 SKK	Karlovy	Vary	 22	 11	 1	 10	 175:177	 2574	 23
7.	 TJ	Jáchymov	 22	 9	 3	 10	 173:179	 2562	 21
8.	 TJ	Havlovice	 22	 9	 2	 11	 174:178	 2569	 20
9.	 Baník	Stříbro	 22	 9	 1	 12	 151:201	 2533	 19
10.	 Sokol	Útvina	 22	 9	 0	 13	 157:195	 2547	 18
11. Kuželky	Holýšov	 22	 8	 1	 13	 165:187	 2557	 17
12.	 TJ	Lomnice	B	 22	 7	 0	 15	 142:210	 2562	 14

Družstvo	„C“	–	Okresní	přebor	Plzeňska	–	1.	třída
1. Baník	Stříbro	D	 17	 1	 6	 119,5:72,5	 2814	 35
2.	 TJ	Přeštice	A	 17	 0	 7	 125,5:66,5	 2807	 34
3. CB	Dobřany	C	 16	 1	 7	 115,5:76,5	 2793	 33
4. Baník	Stříbro	C	 15	 0	 9	 120,0:72,0	 2776	 30
5.	 Sokol	Plzeň	V	B	 12	 2	 6	 97,5:62,5	 2823	 26
6. Škoda	Plzeň	D	 9	 3	 8	 76,0:84,0	 2750	 21
7. Škoda	Plzeň	C	 8	 0	 12	 72,5:87,5	 2670	 16
8. SKK	Dobřany	 4	 1	 15	 60,0:100,0	 2681	 9
9. TJ	Dobřany	C	 3	 0	 15	 43,0:101,0	 2615	 6
10.	 Slavoj	Plzeň	C	 1	 0	 17	 18,5:125,5	 2441	 2

Družstvo	„B“	–	Přebor	Plzeňského	kraje
1. Kuželky	Holýšov	B	 20	 13	 3	 4	 99,0:61,0	 264,0:216,0	 2769,8	 29
2.	 TJ	Sokol	Kdyně	B	 20	 12	 2	 6	 97,5:62,5	 265,0:215,0	 2753,4	 26
3.	 TJ	Sokol	Díly	 20	 12	 1	 7	 95,0:65,0	 259,0:221,0	 2705,4	 25
4. TJ	Sokol	Újezd	sv.	Kříže	 20	 12	 0	 8	 92,5:67,5	 247,5:232,5	 2701,2	 24
5.	 SK	Škoda	Plzeň	 20	 11	 2	 7	 87,0:73,0	 259,5:220,5	 2743,3	 24
6.	 TJ	Havlovice	B	 20	 11	 1	 8	 84,0:76,0	 239,5:240,5	 2694,3	 23
7.	 Sokol	Plzeň	V	 20	 10	 1	 9	 77,5:82,5	 229,0:251,0	 2698,9	 21
8. TJ	Dobřany	B	 20	 7	 4	 9	 76,0:84,0	 218,0:262,0	 2705,3	 18
9. TJ	Baník	Stříbro	B	 20	 9	 0	 11	 75,5:84,5	 246,0:234,0	 2704,6	 18
10.	 TJ	Slavoj	Plzeň	 20	 4	 1	 15	 55,0:105,0	 208,5:271,5	 2611,4	 9
11.	 TJ	Sokol	Pec	pod	Čerch.	 20	 1	 1	 18	 41,0:119,0	 204,0:276,0	 2617,1	 3

Konec kuželkářských soutěží 2018–2019
Na	 zprávu	 o	 konečných	 výsledcích	 kužel-

kářského	oddílu	při	TJ	Dobřany	jsme	si	museli	
počkat	kvůli	některým	nejasnostem	o	postu-
pu	z	divizní	soutěže	do	3.	ligy.
Soutěže	nám	skončily	již	posledního	břez-

na,	ale	rozhodující	bylo	shromáždění	zástup-
ců	oddílů,	které	se	konalo	13.	dubna	v	Újezdě	
sv.	Kříže	asi	4	km	od	Bělé	nad	Radbuzou.	Tam	
jsme	se	dozvěděli	konečný	verdikt	o	postupu	
našeho	„A“	týmu.	Naše	družstvo	mělo	s	druž-
stvem	 Slavoje	 Plzeň	 stejný	 počet	 bodů,	 ale	
Slavoj	 měl	 lepší	 skóre,	 takže	 postoupil	 do	
3.	 ligy,	 když	 první	 dvě	 družstva	 v	 pořadí	 se	
v	této	soutěži	postupu	zřekla.	/viz	přiložené	
tabulky/	

Družstvo	 „B“	skončilo	v	krajském	přeboru	
na	8.	místě,	což	nebylo	úplně	 ideální.	Doufá-
me,	že	příští	sezona	bude	úspěšnější.
Nakonec	 družstvo	 „C“.	 Zde	 se	 někteří	 jed-

notlivci	mírně	zlepšili,	ale	protože	je	to	soutěž	
družstev,	tak	to	nebylo	na	celkovém	výsledku	
poznat.	Deváté	místo	 v	okresním	přeboru	 je	
tečka	za	minulou	sezonu.
Nyní	nás	čeká	renovace	rozběhové	části.	Je	

to	náročná	práce.	Čekáme	na	dodávku	nového	
lina,	 abychom	 mohli	 okamžitě	 začít.	 Potom	
pozveme	všechny	zájemce	o	tento	sport,	aby	
si	přišli	vyzkoušet	své	umění.
S	pozdravem	hodu	zdar

O. Sloup, předseda

na	Velké	ceně	v	Chebu,	kde	vybojoval	skvělé	
2.	místo	v	kategorii	mladších	žáků.
Všem	 judistům	 gratulujeme	 nejen	 k	 zisku	

medailí	a	pohárů,	ale	především	ke	skvělé	re-
prezentaci	našeho	města.	Do	konce	školního	
roku	je	čeká	ještě	několik	závodů,	na	kterých	
jim	budeme	držet	palce	k	dalším	úspěchům.

 RuKa JUDO
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Šneci v jarních bojích
Vzhledem	k	tomu,	že	jsou	

soutěže	skoro	všech	našich	
kategorií	 téměř	 před	 fini-
šem,	 přineseme	 obsáhlejší	
hodnocení	v	příštích	vydá-

ních	DL.	Nyní	tedy	jen	v	kostce.

1.	liga	–	muži:
Realizační tým:Václav Šlehofer st. a Daniel Ko-
vářík st., vedoucí: Jaroslav Tauer     
A	tým	skončil	nakonec	třetí	o	pouhý	bodík	

a	ve	vyřazovacích	bojích	narazí	na	šestou	Opa-
vu.	To	určitě	není	ideální	soupeř,	už	jen	kvůli	
vzdálenosti.	 Je	 to	 však	 vrchol	 sezóny,	 takže	
uvidíme.

Extraliga	–	junioři
Realizační tým: Václav Šlehofer st., vedoucí: Ja-
roslav Tauer
Juniorka	jako	jediná	hlásí	konec	sezóny.	Le-

tos	nebude	v	play	off	především	proto,	že	zde	
hráli	opravdu	mladí	kluci.	Jinými	slovy	-	nemě-
li	jsme,	nemáme	a	nejspíš	v	budoucnu	ani	mít	
nebudeme	poskládaný	tým	tak,	aby	odpovídal	
nastaveným	především	ročníkovým	paramet-
rům.	Jak	už	bylo	zmíněno,	nejsme	velkoměsto,	
abychom	měli	hráče	vyskládané	po	ročnících,	
ačkoliv	se	o	to	permanentně	snažíme.	Také	to	
jde	vysvětlit	takto:	Letos	měli	hrát	mezi	juni-
ory	kluci	narození	v	 letech	99,	2000	a	2001,	
přičemž	tyto	klíčové	ročníky	jsme	měli	obsa-

zené	čtyřmi	-	pěti	hráči.	V	kádru	naší	juniorky	
tak	v	této	právě	skončené	sezóně	nastupovali	
i	o	dost	mladší	bojovníci,	např.	 loňští	mladší	
žáčci	(r.	nar.	2005).	To	se	samozřejmě	někde	
odrazí.	 Pro	 nás	 nicméně	 zůstává	 nastavená	
cesta	výchovy	hráčů	primárně	pro	A	tým.	Po-
kud	to	vezmu	z	pohledu	sportovního,	ale	bez	
ohledu	 na	 výsledek,	 pak	 mohu	 potvrdit,	 že	
spousta	kluků	se	opravdu	zlepšila	či	ve	spor-
tovním	 slangu	 řečeno	 i	 posunula.	 To	 vše	 ale	
ukáže	a	potvrdí	čas.

Přebor	ČR,	sk.	Jih-Západ
Realizační tým: Petr Úbl, Marek Chamola 
a Václav Šlehofer st. Vedoucí: Alice Hradská 
Žáčci	 rovněž	 ještě	hrají	a	 spolu	s	příprav-

kami	mají	před	sebou	dost	zápasů	a	tréninko-

vých	jednotek.	Přípravka	míří	na	republikový	
turnaj	do	Nižboru	za	účasti	opravdové	kvali-
ty.	To	vše	zmíníme	v	dalším	čísle	DL.	Trénuje-
me	třikrát	v	týdnu	Po,	Út	a	Čt	od	16.15	h.
Děti	narozené	v	roce	2006	a	mladší	nadále	

přibíráme	do	našich	 řad.	 Starší,	 talentovaní,	
pohybově	nadaní	či	šikovní	kluci	si	hokejbal	
k	nám	mohou	přijít	rovněž	vyzkoušet.
Tel.	kontakt:	721	475	172

B	tým	–	Region	Západ
Realizační tým: Milan Kadaník, Václav Šlehofer st.
Poslední,	 kdo	 ještě	 hraje,	 je	 naše	 rezerva	

mužů.	 Ta	 už	 má	 v	 regionální	 soutěži	 jisto-
tu	play	off,	 přičemž	zde	ho	hrají	pouze	 čtyři	
týmy.	V	konkurenci	jedenácti	celků	z	regionu	
je	 to	dobrý	výsledek,	nikoliv	však	směrodat-
ný.	V	B	týmu,	jak	už	bylo	rovněž	zmíněno,	na-
stupují	junioři,	to	aby	měli	co	možná	největší	
herní	 vytížení,	 dále	 pár	 starších	 matadorů,	
aby	 tým	 táhli,	 a	 hrstka	 starších	 kluků,	 kteří	
mají	prostě	hokejbal	rádi.	Tato	směsice,	resp.	
záložní	mužský	 tým	ale	 slouží	našemu	áčku,	
neboť	to	je	pro	klub	celkem	logicky	priorita

Všechny	tabulky	zde	uvedené	jsou	aktuální	
k	26.	4.	
Více	 informací	 o	 našem	 klubu	 najdeš	 na	

www.snackdobrany.websnadno.cz	nebo	na	fb	
stránkách	snackdobrany.

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Tabulka	1.	ligy	mužů	–	konečná	tabulka	po	zkl.	části
1.	 HBC	Prachatice	 18	 13	 0	 1	 4	 74:41	 40
2.	 HBK	Bulldogs	Brno	 18	 12	 2	 0	 4	 61:50	 40
3.	TJ	Snack	Dobřany	 18	 13	 0	 0	 5	 71:41	 39
4.	 Polička	 18	 12	 0	 1	 5	 79:38	 37
5.	 Svítkov	Pardubice	 18	 7	 1	 0	 10	 61:68	 23
6.	 SHC	Opava	 18	 7	 0	 1	 10	 41:51	 22
7.	 Praha	Hostivař	 18	 6	 0	 3	 9	 60:71	 21
8.	 SK	Jihlava	 18	 5	 1	 0	 12	 42:59	 17
9.	 Olymp	J.	Hradec	 18	 4	 2	 0	 12	 47:83	 16
10.	Přelouč	 18	 3	 2	 2	 11	 33:67	 15

Tabulka	extraligy	juniorů
1.	 HBC	Plzeň	 21	 16	 1	 1	 3	 114:32	 51
2.	 Aut.	Pardubice	 21	 16	 0	 2	 3	 102:26	 50
3.	 Praha	Hostivař	 20	 15	 1	 1	 3	 98:43	 48
4.	 Elba	Ústí	n.	L.	 21	 14	 2	 1	 4	 93:34	 47
5.	 HC	ŠD	Písek	 22	 12	 3	 1	 6	 84:40	 43
6.	 Letohrad	 21	 13	 1	 2	 5	 81:37	 43
7.	 Kert	Park	Praha	 20	 12	 2	 0	 6	 74:49	 40
8.	 H.	Králové	 21	 10	 1	 3	 7	 73:71	 35
9.	 ALPIQ	Kladno	 20	 9	 1	 0	 10	 56:56	 29
10.	Mladá	Boleslav	 20	 5	 1	 2	 12	 57:71	 19
11.	TJ	Snack	Dobřany	 22	 5	 1	 1	 15	 48:97	 18
12.	Č.	Třebová	 22	 5	 0	 2	 15	 52:133	 17
13.	KOVO	Praha	 20	 4	 2	 0	 14	 55:85	 16
14.	Buldoci	Stříbro	 21	 4	 0	 0	 17	 29:99	 12
15.	Nové	Strašecí	 20	 0	 0	 0	 20	 29:172	 0

Tabulka	Přeboru	ČR,	Sk.	Jih+Západ	–	MŽ
1.	 Suchdol	n.	Lužnicí	 15	 13	 0	 1	 1	 162:37	 40
2.	 HBC	Prachatice	 16	 13	 0	 1	 2	 103:21	 40
3.	 HBC	Plzeň	 16	 10	 2	 0	 4	 84:35	 34
4.	 Tatran	Třemošná	 17	 8	 2	 0	 7	 52:58	 28
5.	TJ	Snack	Dobřany	 16	 8	 0	 1	 7	 80:98	 25
6.	 Pedag.	Č.	Budějovice	 16	 3	 0	 1	 12	 28:110	 10
7.	 Olymp	Jin.	Hradec	 16	 3	 0	 0	 13	 41:120	 9
8.	 Blatná	Datels	 16	 1	 1	 1	 13	 34:105	 6

Tabulka	2.	ligy	Západ
1.	 Plzeň-Litice	 18	 15	 0	 0	 3	 137:21	 45
2.	 Fireball	99	Plzeň	 18	 14	 1	 0	 3	 133:51	 44
3.	 HBC	Plzeň	B	 17	 13	 0	 1	 3	 122:37	 40
4.	TJ	Snack	Dobřany	B	 18	 13	 0	 0	 5	 123:71	 39
5.	 Horní	Bříza	 18	 9	 2	 1	 6	 72:52	 32
6.	 Tatran	Třemošná	 18	 9	 0	 0	 9	 79:51	 27
7.	 HBC	Rolling	Balwans	Plzeň	18	 7	 0	 1	 10	 53:91	 22
8.	 Taurus	Plzeň	 18	 6	 1	 0	 11	 56:95	 20
9.	 SHC	Viktoria	Plzeň	 18	 6	 0	 1	 11	 68:95	 19
10.	Plzeň-Litice	B	 18	 2	 0	 0	 16	 34:143	 6
11.	Černíkovice	 17	 0	 0	 0	 17	 17:187	 0

Junioři po posledním zápase 25. 4. v Ústí nad 
Labem
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Turisté vás zvou
7.	května
OKOLO	BLATENSKÝCH	
RYBNÍKŮ
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	
v	 7.24,	 z	 Plzně	 v	 8.03	 přes	

Nepomuk.	Z	Nepomuku	v	8.37,	v	Blatné	v	9.16.	
Z	 žel.	 st.	 Blatná	 půjdeme	 po	 červené	 TZ,	 ve-
doucí	podél	rybníků,	ke	tvrzi	„Buzice“,	pokra-
čujeme	k	penzionu	„U	Kohouta“,	kde	se	občers-
tvíme.	Odjezd	z	Buzic	busem	v	11.55	do	Blatné	
(st.	bus	B.	Němcové).	Projdeme	městem	smě-
rem	k	nádraží	ČD.		Z	Blatné	odjedeme	vlakem	
v	14.43	(16.43)	přes	Nepomuk.	Z	Nepomuku	
v	15.29	(17.29),	z	Plzně	v	16.12	(18.20,	19.10).	
Délka	trasy	7	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

11.	května.
ŽICHOVICE	-	RABÍ	-	NALŽOVSKÉ	HORY
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 5.37,	 z	 Dobřan	
v	 5.53	 do	 Klatov	 a	 dále	 v	 7.22	 do	 Žichovic.	
Z	 žel.	 st.	 Žichovice	 půjdeme	 po	 žluté	 TZ	 na	
hrad	Rabí	a	pak	dále	po	žluté	přes	Vlkonice,	
Čemíč	do	Nalžovských	Hor.	Zpět	odjedeme	bu-
sem	v	14.22	do	Horažďovic	předměstí	a	odtud	
vlakem	v	15.09	do	Plzně,	do	Dobřan	v	16.12.	
Délka	trasy	12	km.	Vedoucí	Jirka	Nový.

14.	května
GUTŠTEJN	–	ŠIPÍN
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 5.53	 /z	 Plzně	
v	6.26/	do	st.	Strahova	/v	7.21/.	Z	žel.	stanice	
Strahov	půjdeme	po	červ.	TZ	kolem	Hadovky	
ke	 zřícenině	 hradu	 Gutštejn,	 dále	 k	 Dudáv-

kovskému	mlýnu,	 na	 vyhlídku	 Šipín,	 zpět	 ke	
Gutštejnu	 a	 dále	 do	 stanice	 Strahov.	 Odjezd	
vlakem	 ve	 14.06	 nebo	 v	 16.00.	 Délka	 trasy	
15	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

18.		května
ŠVIHOV	-	KLATOVY
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 7.50,	 z	 Dobřan	
v	8.06	do	Švihova.	Půjdeme	po	zelené	TZ,	pak	
přejdeme	na	červenou,	po	které	dojdeme	do	
Klatov.	 Trasa	 v	 délce	 12	 km	 je	 součástí	 Kla-
tovského	karafiátu,	který	pořádá	KČT	Klatovy.	
V	cíli	se	ohlásíme	v	Klatovech	-	 lázních.	Zpět	
vlakem	 ve	 14.48	 nebo	 15.17.	 Vedoucí	 Jirka	
Nový.

21.	května
SVATOŠSKÉ	SKÁLY	–	LOKET
Z	Dobřan	vlakem	v	6.39,	odtud	v	7.05,	přestup	
v	M.	 Lázních	 v	 8.30	 směrem	 na	 St.	 Cihelnu,	
příjezd	v	9.49.	Z	této	stanice	půjdeme	po	žlu-
té	TZ	k	rozcestníku	Bor	-	Hájovna	–	Svatošské	
skály	a	dále	podél	řeky	Ohře	do	Lokte.	Odtud	
vlakem	odjezd	v	15.26,	přestup	v	Chebu	-	odj.	
v	16.33,	z	Plzně	v	18.30	do	Dobřan.	Délka	tra-
sy	10-12	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

25.	května	
NA	ROZKVETLÝ	KOZEL
Odjedeme	z	Dobřan	v	7.53,	z	Plzně	v	9.08	do	
Šťáhlav.	Půjdeme	po	modré	TZ	na	zámek	Ko-
zel	 (prohlídka	 kvetoucích	 zahrad)	 a	 dále	 po	
zelené	 do	 St.	 Plzence.	 Zpět	 vlakem	 v	 15.39,	

z	Plzně	do	Dobřan	v	16.12.	Délka	trasy	10	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.

28.	května
PRAHA	–	BŘEVNOVSKÝ	KLÁŠTER
Odjezd	z	Dobřan	vlakem	v	5.53,	v	Praze	v	7.50.	
Návštěva	 Břevnovského	 kláštera,	 dále	 mož-
nost	prohlídky	Šáreckého	údolí	apod.	Z	Prahy	
odjedeme	vlakem	ve	14.15	/14.45,	16.12/

1.	června	
ALŽBĚTÍN	–	ČERTOVO	JEZERO	-	ŠPIČÁK
Odjedeme	z	Plzně	v	7.50,	z	Dobřan	v	8.06.	Pů-
jdeme	z	nádraží	ČD	Alžbětín	po	 turist.	 znač-
kách	 přes	 Čert.	 jezero	 na	 Špičák	 -	 nádraží.	
Zpět	vlakem	v	14.14	nebo	16.20.	Délka	trasy	
8	km.	Vedoucí	Jirka	Nový.	

4.	června
Z	POCÍNOVIC	DO	BEZDĚKOVA		
Odjezd	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 8.31	 do	 Klatov	
a	dále	v	9.16	do	Pocínovic.	Ze	stanice	půjdeme	
po	zel.	TZ	–	Dobrá	voda	(Křížová	cesta),	pře-
jdeme	na	žlutou,	která	nás	dovede	k	rozhled-
ně	 „Sv.	 Markéta“,	 dále	 po	 modré	 TZ	 Dlažov,	
Vítaná,	 Bezděkov,	 zde	 občerstvení	 –	 pivovar.	
Odjezd	vlakem	z	Bezděkova	v	15.10	do	Klatov	
a	odtud	v	15.17	do	Dobřan.					                                                 

Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společ-
nost? Pojďte se s námi projít. Zveme všechny ob-
čany. Chodíme za každého počasí. Případné změ-
ny najdete ve vývěsní skříňce u Komerční banky.

Návštěva severního Plzeňska
Náš	pochod	začíná	v	Městě	Touškově,	zde	

naší	 první	 zastávkou	 je	 kaple	 na	 místním	
hřbitově.	Kaple	 je	postavena	z	pískovcových	
hladce	 opracovaných	 kvádrů	 v	 novoromán-
ském	slohu.	Po	prohlídce	pokračujeme	cestou	
vedoucí	kolem	místního	rybníka,	procházíme	
chatovou	 kolonií	 spolu	 s	 místním	 bývalým	
židovským	hřbitovem,	vcházíme	do	 lesa.	Pě-
šinou	 vedoucí	 lesem	 přicházíme	 k	 místním	
údajně	energií	nabitým	stromům.	Využíváme	
této	příležitosti	a	stromy	objímáme	s	tím,	že	
energii	 z	nich	vyzařující	přijímáme	do	sebe.	
Po	zdolání	mírného	kopce	se	ocitáme	v	roz-
sáhlém	 rozkvetlém	 třešňovém	 sadu,	 kde	 na	
chvíli	 odpočíváme	 na	 lavičce	 s	 překrásným	
výhledem	 na	 celý	 sad.	 Stále	 postupujeme	
lesem	až	k	místu	zvanému	„u	obrázků“,	pře-
jdeme	silnici	a	opět	po	lesních	cestách	jdeme	
směrem	ke	Košeticím.	Mělkou	roklí	se	dostá-
váme	na	kraj	lesa,	vycházíme	na	palouk,	pře-
konáme	místní	potok	a	po	hrázi	rybníčka	se	

dostáváme	na	polní	cestu	podél	potoka,	která	
nás	 přivádí	 do	 Košetic.	 Košetice	 je	 vesnice	
s	množstvím	chat	a	velmi	udržovanými	hos-
podářskými	 dvory.	 Procházíme	 osadou	 a	 již	
místní	značení	nás	navádí	na	cestou	vedoucí	
k	 samotě	 zvláštního	názvu	 „Červená	punčo-
cha“.	 Samotu	 míjíme,	 překračujeme	 velmi	
frekventovanou	 silnici	 Plzeň	 -	 Karlovy	 Vary.	
Z	 mírného	 kopce	 cestou	 vedoucí	 místními	
sady	 sestupujeme	 do	 Všerub.	 Všeruby	 jsou	
bývalou	 střediskovou	 obcí	 s	 dobrou	 občan-
skou	vybaveností.	V	místním	hostinci	 „U	Ni-
mroda“	dobře	a	chutně	poobědváme	a	poslé-
ze	odjíždíme	busem	domů.
Závěrem:	 I	 v	 relativně	 blízkém	 okolí,	 kde	

žijeme,	 je	množství	 pěkných	míst,	 o	 kterých	
mnohdy	nevíme	a	které	stojí	za	to	je	navštívit.
S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“

Jindřich Šmatlák

Poděkování

Vážený pane starosto,
chtěla bych poděkovat Vám i ostatním, kteří 

se podíleli na výstavbě atletického areálu pod 
nádražím. Konečně je v našem městě sportoviště, 
kde si může procvičit tělo každý nadšenec sportu.

Byla jsem mile překvapena, jak zodpovědně 
a rychle reagujete na mé připomínky k areálu. 
Chyběla mi tam místa na odkládání věcí, odpad-
kové koše a přechody mezi halou a oválem.

Tento sportovní areál patří mezi chlouby na-
šeho města. Velké díky patří Městu Dobřany, jak 
se s tímto náročným úkolem dobře vypořádalo.

S pozdravem věrný návštěvník 
Kateřina Andrýsová
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Vítání občánků
Dne	27.04.2019	byli	starostou	města	panem	Bc.	Martinem	Sobotkou	přivítáni	tito	noví	občánci	města:
Michal Laštovka, Claudia Melicharová, Isabella Thea Novotná, Martin Tichý, Jakub Tlustý
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Kdo Tě znal, ten vzpomene, 
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne	22.	5.	2019	uplynou	tři	roky,	
co	nás	navždy	opustil	

pan	Jan	Pěchouček.

Vzpomínají	manželka,	dcery	
a	syn	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	19.	5.	2019	
uplyne	5	let,	

kdy	nás	navždy	opustila	

paní	Jiřina	Formanová.

Vzpomíná	rodina.

Vzpomínka

1.	5.	by	oslavila	svoje	85.	narozeniny	

paní	Danuše	Štychová. 

Je	tomu	již	2	roky,	co	nás	opustila.

Vzpomínají	sestra	a	synové	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	30.	května	2019	
uplyne	10	let	od	chvíle,	kdy	nás	navždy	
opustil	náš	milovaný	manžel,	tatínek,	

dědeček	a	zanícený	turista	

pan František Fiala.

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

Vzpomínka

Dne	23.	května	2019	
uplyne	již	10	let	od	úmrtí	

pana	Jiřího	Houdka.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.

Vzpomíná	manželka	Karolína	a	rodina.

Vzpomínka

Smutná zpráva
Ve	čtvrtek	4.	dubna	se	na	svou	poslední	jízdu	vy-

dal	 náš	 dlouholetý	 kamarád	 Pepa	 „Soli“	 Solfronk.	
Milovník	života	 se	vším,	 co	k	 tomu	patřilo.	Člověk,	
který	se	rád	(a	hlasitě)	smál,	a	když	bylo	třeba,	ne-
váhal	pomoci.	Ze	všech	sportů	mu	byla	nejbližší	cyk-
listika,	společně	jsme	tak	nejen	v	Čechách	našlapali	
spoustu	kilometrů.
Nikdy	nezapomeneme	na	jeho	vtípky,	na	nepočí-

taně	příhod,	které	jsme	spolu	zažili,	a	hlavně	na	jeho	
smích,	 kterým	 teď	 rozesmává	 peloton	 v	 cyklistic-
kém	nebi.

Přátelé šlapek a ostatní cyklokamarádi

Na problémy 
nejste sami

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

středa,	čtvrtek:	
9.00–12.00,	13.00–15.45	

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

e-mail:	poradna@opplzen.cz

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

Naše	služby	jsou	bezplatné,	nezávislé,	
nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména 
v	těchto	oblastech:

 bydlení  rodina a mezilidské vztahy  systém 
sociálních dávek a pomoci  občanskoprávní 

vztahy  ochrana spotřebitele  finanční 
problematika  sociální a zdravotní pojištění  

správní řízení (jednání s úřady)  majetkoprávní 
vztahy  pracovně–právní vztahy

Kontaktní	místo	Občanské	poradny	Plzeň	
v	Dobřanech	je	financováno	městem	Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	-	Individuální	i	skupinová	výuka,	tel.	724	015	347,	

www.anglickyjazyk.net
		KOUPÍM	garáž	v	Dobřanech	v	Plzeňské	ulici.	Tel.:	602	366	896.

PRACOVNÍ	DOBA	OPRAVNY	OBUVI	A	VÝROBA	KLÍČŮ
KVĚTEN–ČERVENEC	2019

čt	2.	5. 14	–	17 po 3. 6. 14	–	17
čt	16.	5. 14	–	17 pá 7. 6. 14	–	17
út	21.	5. 14	–	17 čt	13.	6. 14	–	17
st	29.	5. 14	–	17 út	2.	7. 14	–	17

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

3. 7. – 15. 9. 2019 
ZAVŘENO	

                                                               
www.pujcavrat.cz     
petr.rezac@email.cz 

Půjčovna 

- stavebních strojů 
- zahradních strojů  
- hobby 

Petr Řezáč      
Vodní Újezd 
608 701 409 

Vydalo	 Městské	 kulturní	 středisko	 Dobřany,	 IČ	 712	 09	 336.	
Odpovědná	redaktorka:	Lenka	Šašková.	Redakce:	Městské	kulturní	
středisko	Dobřany,	telefon:	739	643	219,	e-mail:	listy@dobrany.cz,	
facebook.com/DobranskeListy.	Uzávěrka	vždy	do	20.	dne	v	měsíci.	
Typografie:	Kalous	&	Skřivan.	Vychází	1x	za	měsíc	v	nákladu	2	900	ks.	
Redakce	si	vyhrazuje	právo	na	úpravu	zaslaných	textů.	Registrováno:	
MK	ČR	E12353.	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku.

DALŠÍ ETAPA V PRODEJI!

RD 5+kk, s krytým park. stáním
pozemek o velikosti 328 m2 
cena 5.695.000 Kč 

KONTAKTUJTE NÁS:

 603 215 935         www.czsh.cz

DOBŘANY - MALÁ STRANA
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UGLYDOLLS
5. 5. v 15:00
10. 5. v 17:00
USA, animovaný/dobrodružný, přístupný, dabing

režie: Kelly Asbury 

V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní 

vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co 

je vidět. Na druhé straně hor je jiný svět – Perfection 

– město, ve kterém jsou podle protokolu cvičeny do-

konalé hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány do 

„skutečného světa“, aby našly své milující dítě

Vstupné: 120 Kč

AVENGERS: ENDGAME
5. 5. v 18:00 (3D)
12. 5. v 18:00
USA, akční/dobrodružný, 182 min, 12+, dabing

režie: Anthony Russo, Joe Russo 

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhla-

dil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Aven-

gers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby sebrali 

poslední síly a pokusili se vrátit úder.

Vstupné: 130 Kč / 150 Kč (3D)

SNĚŽÍ
9. 5. ve 20:00
ČR, poetický/drama, 74 min, 12+

režie: Kristina Nedvědová

Po svatbě svého otce se Tereza s přítelem a sestrou 

vydává do domu babičky. O babičku a dům se stará 

jejich matka. Tereze se zdá, že v domě je všechno tak 

nějak ponecháno svému osudu, stejně jako babička, 

která ztrácí přehled o realitě. Ke smůle všech zúčast-

něných se Tereza rozhodne v domě zůstat.

Vstupné: 120 Kč

AFTER: POLIBEK
10. 5. ve 20:00 

USA, romantický, 106 min, 12+, titulky

režie: Jenny Gage

Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Vzorná 

dcera, věrná kamarádka, studentka s velkými plány 

do budoucna. Jenže se objeví tajemný kluk Harding 

Scott. Nijak zvlášť oblíbený, drzý a nafoukaný samo-

tář s pronikavým pohledem a s pověstí „od něj se drž 

radši dál“. Je nebezpečný... a nebezpečně přitažlivý.

Vstupné: 120 Kč

MIA A BÍLÝ LEV
12. 5. v 15:00
Francie, dobrodružný/rodinný, 98 min, přístupný, 

dabing, režie: Gilles de Maistre

Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého lva a stanou 

se z nich nerozluční kamarádi. Když ale povyrostou 

a přestanou být mláďata, musí utéct do africké di-

vočiny, aby vzácné zvíře zachránili před lovci trofejí.

Výjimečný film vznikal tři roky, protože malí lvi 

a dětští herci spolu vyrůstali a stala se z nich jedna 

smečka.

Vstupné: 120 Kč

MILOST
16. 5. ve 20:00
Polsko/ČR/Slovensko, drama, 100 min, 12+, titulky, 

režie: Jan Jakub Kolski

Příběh rodičů vojáka vyprávěný z pohledu jejich 

sedmnáctiletého vnuka Janka. Odehrává se během 

dramatických událostí poválečného Polska a má jed-

inečný motiv: zaměřuje se primárně na sílu a odvahu 

rodičů a zobrazuje jejich boj o obnovení důstojnosti 

a rovnováhy po ztrátě syna.

Vstupné: 100 Kč

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
17. 5. v 17:00
31. 5. v 17:00
USA/Japonsko, rodinný/akční, 104 min, přístupný, 

dabing, režie: Rob Letterman

Příběh začíná záhadným zmizením špičkového 

detektiva Harryho Goodmana, které přiměje jeho 

jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal pátral po 

tom, co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asis-

tuje parťák jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlující 

a vtipnými poznámkami sršící superslídil.

Vstupné: 120 Kč

JOHN WICK 3
17. 5. ve 20:00  
USA, akční/krimi/thriller, 131 min, 15+, titulky

režie: Chad Stahelski

Super zabiják John Wick (Keanu Reeves) má v pa-

tách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 

14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co 

porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního 

spolku nájemných vrahů High Table se z Johna Wicka 

stává excommunicado – psanec.

Vstupné: 120 Kč

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
19. 5. v 15:00  
Francie/Čína, animovaný, 92 min, přístupný, dabing

režie: Héléne Giraud, Thomas Szabo

S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je 

nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. 

Jenže dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou 

náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Ka-

ribiku! Pro její rodiče tak existuje pouze jedna cesta: 

dát dohromady starou partu!

Vstupné: 120 Kč

SHAZAM!
19. 5. v 18:00
USA, akční/fantasy, 132 min, přístupný, dabing

režie: David F. Sandberg

Billy Batson je čtrnáctiletý chlapec v pěstounské 

péči, který se zásluhou kouzelníka změní v dospě-

lého superhrdinu Shazama (Zachary Levi). Shazam 

s dokonalým tělem s vyrýsovanými svaly se v dospě-

lé verzi pouští do všeho, co by dělal každý teenager, 

kdyby byl obdařen superschopnostmi: užíval si je!

Vstupné: 120 Kč

FREE SOLO
23. 5. ve 20:00
USA, dokument, 100 min, přístupný, titulky

režie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Alex Honnold, špičkový americký sportovec, udivu-

je svět odvážnými balancováním na hraně života 

a smrti, když zdolává složité strmé vrcholy sám 

a bez jakéhokoli jištění. Yosemitský gigant El Capitan 

ale představuje výzvu, před kterou i chladnokrevný 

a zdánlivě emocí zbavený lezec zapochybuje.

Vstupné: 100 Kč

V OBLACÍCH
26. 5. v 15:00
2. 6. v 15:00
Německo, animovaný, 88 min, přístupný, dabing

režie: Ch. Haas, A. Block

Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku 

létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se 

mohl bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Ne-

šťastnou náhodou ale skončí v moři a musí si vy-

slechnout posměšky a výtky. Ve skutečnosti je totiž 

Manou rorýs, který se mezi racky omylem připletl.

Vstupné: 120 Kč

MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI
26. 5. v 18:00
Japonsko, animovaný, 98 min, přístupný, dabing

režie: Mamoru Hosoda

Malý kluk Kun si užívá šťastného dětství a plné pozor-

nosti rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět zbortí 

právě narozená sestřička Mirai. V magické zahradě 

uprostřed jejich domu, kde se mísí realita s fikcí, se 

Kun potkává s různými generacemi své rodiny a po-

stupně se učí o odlišných podobách rodinné lásky.

Vstupné: 90 Kč

BOLEST A SLÁVA
30. 5. ve 20:00
Španělsko, drama, 113 min, 12+, titulky

režie: Pedro Almodóvar

Salvator Mallo (Antonio Banderas) je slavný filmový re-

žisér. Nyní cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Ve 

vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy 

s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout 

na touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech 

v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. 

Vstupné: 110 Kč

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
31. 5. ve 20:00
Francie/Belgie, komedie, 117 min, 12+, titulky

režie: Hugo Gélin

Raphaelovi připadá jeho život dokonalý. Je slavným 

spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná 

žena ho podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to 

v jejich vztahu zaskřípe. Druhý den se Raphael pro-

budí do úplně jiného, alternativního světa, ve kterém 

musí znovu a od začátku bojovat o svou životní lásku. 

Vstupné: 120 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko



ZDRAVOTNÍ	STŘEDISKO	
Třída 1. máje 1300
Praktický	lékař	pro	dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační	hodiny:
pondělí	 6:00	–	12:00	 14:00	–	18:00
úterý	 6:00	–	13:00
středa	 6:00	–	12:00	 13:00	liché	týdny
	 	 													Vstiš
čtvrtek	 6:00	–	12:00	 13:00	Harmonie
pátek	 6:00	–	12:00

Praktický	lékař	pro	dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační	hodiny:
pondělí	 7:30	–	11:00	
	 11:15	–	12:30	 pro	podniky	a	objednané
	 15:00	–	18:00	 pro	pracující	a	objednané
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, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační	hodiny:
	 pro	nemocné	 prevence
pondělí	 7:30	–	10:00	 13:30	–	15:00
úterý	 13:00	–	15:00	 15:00	–	18:00
středa	 7:30	–	11:00	 11:00	–	14:30	
čtvrtek	 7:30	–	10:00	 10:00	–	12:00
pátek	 7:30	–	10:00	 10:00	–	13:00

Diabetologická	ambulance
MUDr. Jana Prošková
Ordinační	hodiny:
středa	 6:30	–	7:30	 náběry
	 7:30	–	13:30	 ordinace

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

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

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

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

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

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

Dermatologie
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007
Ordinační	hodiny:
pondělí	 8:00	–	12:00
	 12:00	–	14:00	 pro	objednané

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

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

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační	hodiny:
pondělí,	středa	 	 12:00	-	14:00
úterý	 7:00	-	11:00	 12:00	-	18:00
čtvrtek	 7:00	-	11:00	 12:00	-	16:00
pátek	 7:00	-	10:30

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

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

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

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

Městský	úřad	Dobřany
Náměstí T.G.M. 1
tel. ústředna: 377 195 831
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

Správa	bytů
tel.: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz

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

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
Otevírací	doba:
pondělí	–	čtvrtek	 8:30	–	12:15	 13:00	–	17:00
pátek	 8:30	–	12:15	 13:00	–	16:00
sobota,	neděle	 	 13:00	–	17:00

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

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150      Záchranka: 155 
Policie: 158 Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859

Informační přehled


