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20 let přátelství mezi městy Dobřany a Brežice

Pozor na podvodné telefonáty!
V poslední době jsme zaznamenali jev, který nás drží v ostražitosti, a rádi bychom na něj upozornili.
Obrací se na nás rodinní příslušníci našich bývalých klientů. Jsou překvapeni a velice zmateni,
neboť je telefonicky kontaktovala osoba, která se představila jako pracovník pečovatelské služby
Jubilata. Volanému tvrdí, že má v péči jejich maminku nebo tatínka v Domě s pečovatelskou službou v ulici Sokolovská, a bez jakýchkoli skrupulí nebo úctě k pozůstalým na svém názoru trvá.
Velice zkušeně klade otázky a nepozorný posluchač může tak leckdy nechtěně prozradit citlivá
data o svých rodičích. Dotyčný pak informace zneužívá k tomu, aby vytvořil domněnku, že klienta
opravdu zná.
Pokud někdo zneužívá jméno naší pečovatelské služby Jubilata pro osoby potřebující péči ve
svůj prospěch, případně vymáhá úhrady za služby, které neodebíráte Vy ani Vaši nejbližší, každý
podobný telefonát si, prosím, okamžitě ověřte u koordinátorky služby Mgr. Ivany Kvíderové na
telefonním čísle 733 141 900 a obraťte se na Policii ČR, kam nahlásíte telefonní číslo, ze kterého
byl hovor uskutečněn.
Mgr. Ivana Kvíderová, koordinátorka služby Jubilata pro osoby potřebující péči Dobřany
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Zprávy z radnice

Kulturní kalendář

Ke „kulturáku“ poprvé s architektem a zastupiteli

ČERVEN
 do 12. 6. | Dobřanská galerie
Výstava prací žáků výtvarného kroužku
Prodejní výstava keramiky
 4. 6. | start 9:30–11:00 |
sportovní areál pod nádražím
Den dětí
 4. 6. | 15:00 | Centrum Šlovice
Den dětí
 5. 6. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ
Letní koncert P.U.D.U. à la otevřená
zkouška
 6. 6. | 17:00 | Káčko
Bosýma nohama
– přehlídka tanečního oboru ZUŠ
 7.–26. 6. | kostel sv. Víta
Dobřanské pohledy 2022 – výstava
 10. 6. | kostel sv. Víta a sv. Mikuláše
Noc kostelů
 10. 6. | 18:30 | náměstí T. G. M.
Akordeonový soubor
Universe & Martin Kot
 10.–12. 6.
Dobřanská pouť
 11. 6. | náměstí T. G. M.
Svatovítské slavnosti
 18. 6.
ZUŠ J. S. Bacha slaví 75 let
 18. 6. | 9:00 | sportovní areál „Džungle“
Junior cup – turnaj v pétanque
 24. 6.
Dětský den (Myslivecký spolek Dobřany)
 24. 6. | 19:00 | Káčko
Koncert Bachule

ČERVENEC
 do 2. 7. | kostel sv. Víta
Malinovi žáci – výstava obrazů
 8.–9. 7. | Šlovický vrch
Závody světové série ve fourcrossu
horských kol
 23. 7. | Dolní Kotynka
Noční rybářské závody
 26.–30. 7. | náměstí T. G. M.
Letní kino
Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.
Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech
posílejte na kultura@dobrany.cz.

Vzhledem k tomu, že v létě Dobřanské
listy vychází jako dvojčíslo a v tiskárně
mají do 10. 7. dovolenou, je uzávěrka  
pro zasílání příspěvků posunuta na
24. 6. Tištěné DL vyjdou po 14. 7.
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Předposlední květnové pondělí někteří zastupitelé města využili možnosti setkat se s ing. architektem Petrem Sladkým z Atelieru V.A.S. a diskutovat nad tématem "kulturní dům v Dobřanech".
Architekt prezentoval osm urbanisticky zdařilých projektů, zaznamenal všechny podněty, připomínky a závěrem se s přítomnými shodl na třech místech, kterým bude nadále věnovat svou pozornost (sportovní hala pod nádražím, jízdárna a kino Káčko). Závěrem přislíbil další setkání, na
které připraví prezentaci s náměty pro řešení jednotlivých lokalit ve smyslu jejich koncepčního
uspořádání tak, aby bylo zřejmé, jaké kvality či potenciál jednotlivé lokality nabízí.  
Jaroslava Umnerová, místostarostka
Podle výsledků sčítání jsme největší město okresu, ale k naší hrůze tuto informaci statistici nepřenesli do bilance obyvatel, kde nás nechali prakticky na stejné úrovni. Přitom právě toto číslo
určuje, jaký podíl z celostátně vybíraných daní město na svůj rozvoj dostane. Tento nesoulad velmi tvrdě reklamujeme, protože není možné, aby lidé nepřibyli, když statistici zároveň zjistili, že
za posledních 10 let je tu o 15 % více domů. Držme si palce, větší město má větší potřeby a mělo
by dostat ze státní kasy, kolik mu spravedlivě náleží.
    Martin Sobotka, starosta

Co nového kolem „draka“ na letišti?
Chtělo by se napsat, že nic, ale v zákulisí se určitě něco děje. Jako starostové dotčených obcí jsme
měli slíbena přímá jednání, ale nakonec z nich sešlo. Zvyšuje to naše podezření, že náš jednotný
postup a tvrdé požadavky z nás dělají trochu nechtěné partnery. Naše postavení není až tak silné,
vláda si může svou prosadit i proti našim územním plánům, přesto držíme silné karty. Dobřany,
Chotěšov, Líně, Nová Ves a Zbůch dohromady drží pozemky, bez nichž nebude možné nic postavit
snadno. A vyvlastnění trvá dost dlouho na to, aby ze záměru sešlo. Již v minulosti jsme ukázali,
že obcházet obce se nevyplácí. Třeba před lety u singletracku v polesí Vysoká nám bylo naslibováno mnoho, když jsme si určili přísné podmínky, přestali se s námi bavit. Sami si něco usmysleli
a snažili se nás pak postavit před hotovou věc. Ale to bohdá nebude, aby se starostové lekli, když
jde o tak zásadní věc. I proto jsem nepřijal výzvu, že bych obce zastupoval na jednáních sám. Je
třeba ukazovat jednotu, kdykoliv to jde. Je v ní síla, jak známo. A na všech dotčených radnicích
jsou schopní parťáci pro prosazení si toho, že na cizí sny nedoplatí naši občané.
Martin Sobotka, starosta

Problematika toulavých koček
Z podnětu občanů, kteří vnímají a aktivně pomáhají řešit problém bezprizorních toulavých koček
v našem městě, jsme navázali kontakt se spolkem KasProCats, který se touto tématikou dlouhodobě zabývá. V současné době finalizujeme smlouvu o integraci kastračního programu. V letních
měsících předpokládáme jeho spuštění spolu s informační kampaní pro veřejnost.
Michal Trdlička, místostarosta

Zprávy z radnice

Krátce
(sob) Stavba ve stavbě, tento název se vžil
pro centrum sociálních služeb, na které město z dotace (ITI) přebudovává původní farní
stodolu. Šťastným momentem bylo pokládání
nové střechy, které se tak akorát stihlo před
květnovými dešti. Po době udržitelnosti bude
budova sloužit navíc ještě jako aula pro základní školu či herna pro spolky.

(red) Ve středu 18. května se za přítomnosti zástupců města Dobřany, Plzeňského kraje a krajinné
architektky Kláry Salzmann, PhD., konalo veřejné představení projektu Zdravá krajina. V rámci
tohoto projektu bylo Plzeňským krajem vytipováno dvacet míst, kde se bude revitalizovat krajina
tak, aby se v ní zadržovala voda. První pilotní oblastí se stalo město Dobřany a v rámci realizace
bude docházet k obnově potůčků, vytváření mokřadů, budování remízků a cest v krajině.

(sob) Současný chaos s cenami čehokoliv se
promítá i do výsledku soutěží na stavby. Cyklostezku na Vstiš nebude stavět firma, která
podala vítěznou nabídku, ale patrně to bude
až ta druhá v pořadí. Město nakonec nezaplatí
více, protože druhá firma je dražší „jen“ o stejnou částku, jako je kauce vítězného uchazeče.  
A ta po odstoupení propadne do našeho rozpočtu.
(red) Koupací přírodní biotop Kotynka
vstupuje v červnu do své dvanácté sezony. Do
srpna bude jeho brána otevřena od pondělí
do neděle v čase 10.00–21.00 hodin, v září
pak od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné zůstává
beze změny. Letošní inovací je nový odbavovací systém, který přináší zrychlení prodej
vstupenek i plateb kartami a zpřehlednění
statistických výstupů.

(red) Květnový pietní akt k uctění památky obětem II. světové války a slavnostní rozvinutí praporu 4. dragounského pluku navštívil hejtman Plzeňského kraje Roman Špoták se svým náměstkem
pro oblast dopravy, Pavlem Čížkem.

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP KOTYNKA
Provozní doba:
červen–srpen

po–ne

10:00–21:00

Permanentky – platí po celou sezonu
(libovolně přenosné):
10 jednorázovýc vstupů

20 jednorázových vstupů

100 jednorázovýc vstupů

350 Kč     
600 Kč

1000 Kč

Ceny vstupného:

 celodenní základní / snížené po 16. hodině

100 / 50 Kč

 celodenní pro děti 7–15 let, studenty,

důchodce a držitele průkazu ZTP a ZTPP

50 Kč

 celodenní pro děti do 6 let (v doprovodu
dospělé osoby)

vstup zdarma

Ceny ostatních služeb:

Parkoviště v ulici Ústavní  ( kolmé stání)

5 Kč/hod. (park. automat)

Parkoviště u BIOTOPU (závora)

50 Kč/den  (platba u pokladny)

Beachvolejbalový míč a nářadí na úpravu povrchu

25 Kč/hod. + záloha 300 Kč

Koule na pétanque 25 Kč/hod. + záloha 200 Kč

www.dobrany.cz
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Zprávy z radnice

Krátce
(sob) Původní projekt chodníku ke kapli
na Martiňáku z roku 2014 nepočítal s ničivou
silou vody. Proto byl letos chodník opravený
a doplněný o žlaby, svodnice tak, aby při deštích nadměrně netrpěl. Další novinkou v lesoparku bude kovová skluzavka u dětského
hřiště, která bude hotová v polovině června.

(sob) Dům č. p. 111 na nároží náměstí
a Vančurovy ulice už je zajištěný proti zhroucení, k čemuž přispěly i šrouby na obrázku.
Město v následujících dvou letech dům opraví
a vybuduje v něm nové byty, máme podanou
v tomto smyslu už i žádost o dotaci. Je smutné
ještě dnes řešit následky náletu před 79 lety.

(sob) Práce mezi mosty pokračují zdárným tempem, již se rýsuje, jak bude možné překonat mimoúrovňově třídu 1. máje. Dalším důležitým prvkem takzvaných Brentnerových sadů bude odpočinkové molo, lavička a zeleň. Vznikne i místo pro budoucí umělecké dílo, které připomene
tohoto slavného rodáka. Jako barokní skladatel byl nejtištěnějším autorem v Čechách, což je pro
mnohé odborníky hlavní měřítko jeho úspěchu.

(sob) Na jižní straně bývalého autoparku
vzniká protihlukový val, který byl podmínkou pro výstavbu řadových domů v Novákově
ulici. Město ho převezme do užívání, proto si
kladlo podmínky, jak bude vypadat. Důležitou součástí jsou průlehy, které zachytí velké
množství srážkových vod i při přívalových
lijácích. Hřeben této zemní úpravy nabídne
i stezku, vyhlídku a zvláštní úpravy se dočká
i bezpečné místo pro sáňkování.

(red) V sobotu 7. 5. se uskutečnilo dlouho očekávané otevření minimuzea historie československého vojska 1918 - 2018, které v průběhu dvou květnových sobot navštívilo několik desítek
prvních návštěvníků. Další možnost návštěvy Augmentačního skladu je sobota 11. 6. v čase mezi
14:00 a 18:00 hod. Muzeum se nachází v těsné blízkosti náměstí T. G. M. (Lidická ul., dvůr za
kovomatem) a komentované prohlídky lze objednávat na tel. číslech 604 988 403 a 717 829 807,
nekomentované v dobřanském informačním centru.   
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Život ve městě

Centrum Šlovice – 10 let
lizována a investována městem Dobřany, část
finančních prostředků poskytl Plzeňský kraj.
Celkové náklady činily více než 8,5 milionů
Kč. Zásadní podíl na celé realizaci měl osadní
výbor, jehož hlavní role byla v prosazení myšlenky. Projekt velmi podporoval i tehdejší starosta Dobřan Marek Sýkora. Členové jednotky
sboru dobrovolných hasičů odvedli objemný
kus prací při vybavení a zabydlení budovy,
na výstavbě dětského a sportovního hřiště se
podílely také místní firmy. Již v listopadu roku
2011 pořádala JSDH zkušební otevření výčepu, v prosinci mikulášskou zábavu, v lednu
výroční valnou hromadu a hasičský bál, ale
oficiální slavnostní otevření Centra Šlovice
se konalo 16. června 2012. Při té příležitosti bylo předáno vozidlo pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů a v prostoru sálu byla
uspořádána výstava dokumentů o historii
obce, o kterou byl mezi občany velký zájem.
Objekt slouží k provozování společenských,
kulturních, sportovních a pohybových aktivit
organizací a veřejnosti. Sál je příležitostně
pronajímán, v přízemí je k dispozici občanům
místní knihovna a provozována hospoda,
v patře je kromě místností osadního výboru
další klubovna pro děti. V Centru i na víceúčelovém hřišti se během uplynulých deseti let
uskutečnilo množství akcí. Hojné využívání
budovy i nutnost dalšího rozšíření technického vybavení JSDH vede v současnosti k úvahám na další komplexní rozšíření areálu.
Jana Hájková

V červnu letošního roku si připomínáme
10. výročí fungování Centra Šlovice. V roce
2007 předložil šlovický osadní výbor Městu Dobřany návrh na centralizaci obecních
složek a sportovně kulturního rozvoje části
obce, jehož cílem bylo uskutečnit ve třech etapách výstavbu dětského hřiště, víceúčelového
sportovního hřiště a sportovně kulturního
objektu na části dosavadního hřiště na kopanou. V únoru 2008 byl předložený dokument
projednán a schválen Radou města Dobřany. Už v září stejného roku bylo vybudováno

hřiště pro děti. V dubnu 2009 byla zahájena
a v srpnu dokončena výstavba sportovního
hřiště s umělým povrchem. Další etapou byla
stavba víceúčelové budovy, která zahrnovala
garáž, sklad a klubovnu sboru dobrovolných
hasičů, místnosti osadního výboru, knihovnu,
hospodu a víceúčelový sál. Na tento sportovně kulturní objekt bylo vydáno stavební povolení v květnu 2009 a jeho základy zhotoveny
v listopadu 2010. O rok později, 30. listopadu 2011, byla budova zkolaudována a bylo jí
přiděleno číslo popisné 152. Stavba byla rea-

Nová prolézačka
u rybníka

Stavění májky ve Šlovicích

Začátkem léta přibude k návesnímu rybníku
ve Šlovicích nový herní prvek pro děti. K vodě
patří loď a mladí námořníci se již mohou pomalu připravit k nalodění na palubu. Celá prolézačka bude 7 m dlouhá a téměř 2,5 m široká.
Umístěna bude vedle stávající pergoly a snad
zpříjemní letní chvilky dětem i rodičům.
Michal Trdlička, místostarosta

Dva roky neměli obyvatelé Šlovic možnost sejít se společně při stavění májky. I tak ale o symbol
jara nepřišli. O její postavení se v tomto období postaralo několik členů SDH. Letos se občané Šlovic opět setkali odpoledne 30. dubna, aby společně oslavili příchod prvního máje. Pěkný strom
vyzdobily děvčata a maminky s dětmi v barvách trikolóry a kolem páté hodiny odpolední byla
májka za nadšení přihlížejících, hlavně dětí, vztyčena. Poté si v kruhu u ohně mohl každý opéct
špekáček nebo klobásu. Posezení se protáhlo do pozdních večerních hodin.
Jana Hájková

www.dobrany.cz
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení
pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý
středa
9:00–11:00
čtvrtek

13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00

KNIHY PRO DĚTI

12:00–17:00
12:00–15:00
12:00–18:00
12:00–15:00

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
STEHLÍKOVÁ Petra:
Naslouchač

Česká fantasy z fascinujícího temného světa,
kde se na pravdu a naději skoro zapomnělo.
Velká válka rozdělila svět na dvě části, z nichž
jedna je obyvatelná a druhá zamořená jedovatými plyny.

LIEBSCHNER – BRACHT Roland:
Skoncujte s artrózou a bolavými klouby

Co s tím můžete udělat a netrpět zcela zbytečně? Vyzkoušejte vysoce účinný regenerační
program pro kloubní chrupavky. Jezte a cvičte
podle této knihy.

HAYDEN Torey L.:
Spratek

Skutečný příběh šestileté dívky Sheily vyrůstající bez lásky. Její učitelka ve speciální třídě
pro děti s poruchami chování je prvním člověkem, ve kterém našla přítelkyni a který jí
projeví lásku.

BELFOURE Charles:
Pařížský architekt

Paříž, 1942. Odměna za návrh důmyslné skrýše pro bohatého židovského muže, ukrývajícího se před deportací, je pro nadaného architekta Bernarda zásadním motivem. Přelstít
nenáviděné okupanty je ale ještě větší výzva.
Projekt vytvoří. Následuje další. Jenže pak
jedna z jeho skrýší selže…
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PAOLINI Christopher:
Spát v moři hvězd
Vesmír skrývá mnohá tajemství. To nejděsivější se právě probudilo. Rutinní průzkum
neobydlené planety se změní v bitvu o osud
lidstva s tajemnými mimozemskými civilizacemi.

BACON Lee:
Poslední člověk

Zábavné sci-fi dobrodružství z daleké budoucnosti. Roboti vyhubili lidi. Bez lidí nejsou
války, zločin ani znečištění, zkrátka žádné
problémy. Všechno běží jako po másle. Až do
dne, kdy robot XR 935 objeví něco nemožného: lidskou dívku jménem Emma…

SOCHA Radomír:
Moje houbová abeceda
Houby se dají sbírat po celý rok – od jara do
zimy. Je potřeba je ovšem dobře znát, abychom se neotrávili, jelikož jsou mezi nimi
nejenom jedlé, ale i prudce jedovaté. Kromě
dospělých rády sbírají houby i malé děti a pro
ně je tu kniha pro nejmenší houbaře. Spolu
s ní se vydejte poznávat naše houby s říkadly
podle abecedy.

IBRAHIM Amar:
Kurz přežití pro děti

Kniha plná tipů, rad a návodů jak se o sebe postarat v jakékoliv situaci. Jak přežít v divočině,
ale i ve městě, v létě i v zimě.

Výpůjční doba
Městské knihovny Dobřany
1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Dětské oddělení:
Pondělí
9,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00
Dospělé oddělení:
Úterý
7,30 - 11,00
Středa
7,30 - 12,00 a 13,00 - 18,00
Pátek
7,30 - 11,00

Kultura

Skoncovali dětští divadelníci s koronou v Plzeňském kraji?
Tartas po patnácté v Dobřanech!

Poslední dva dubnové dny se sjeli do Dobřan dětští divadelníci z celého Plzeňského
kraje, aby společně sdíleli svoji uměleckou
práci, poznávali se navzájem, užili si Dobřany
i se zmrzlinou a utkali se o postup na národní přehlídku. Dobřanská přehlídka (Tartas) je
krajským postupovým kolem, kterému předcházejí oblastní výběrová kola – dobřanská
i přespolní veřejnost tak měla jedinečnou šanci zhlédnout to nejlepší z dětského divadla, co
letos v kraji vzniklo. A že bylo na co se dívat!
Od pohádky přes vtipné příběhy, detektivku
a sondu do života a problémů dnešních dětí
až po dokumentární drama.

Slavnostní zahájení přehlídky v Káčku uvedl vlídným proslovem pan starosta a tanečním vystoupením odstartovala dobřanská
ZUŠ. Účastníci Tartasu zase na oplátku s karnevalovým, vesele tartasícím průvodem vynesli koronu z města. Tak snad už si do Dobřan netroufne.

Dětským divadelníkům bylo v Dobřanech
jako vždy dobře – místní ZŠ jim poskytla
bezpečné zázemí s atraktivním noclehem ve
škole „po škole“ a v její jídelně soutěžila dobrá
strava s vlídností kuchařek, smějících se, jako
by nebyly v práci o víkendu.
Za Plzeňský kraj byla na národní přehlídku
Dětská scéna z Dobřan nominována inscenace
Městečko Planermo (souboru Nanervy z Plané) a doporučeny inscenace Ovčák Jíra (souboru Lichožrouti z Klatov), Lakomá Barka
(souboru Archiv z Klatov) a O Apoleně (souboru NĚ/KDY ze Kdyně).
Tak zase za rok!!!                        Eva Gažáková

V dubnu jsme do mobiliáře města pořídili pět venkovních oboustranných výstavních panelů, které budou sloužit realizaci výstav pod širým nebem. Tou historicky první se stala retrospektiva
spolupráce Dobřan a partnerského slovinského města Brežice, která je v těchto dnech na náměstí
k vidění. Dalšími pravidelně obsazovanými výstavními prostory města jsou Dobřanská galerie
a kostel sv. Víta i jeho okolí, brzy přibude náplavka ... Zájemců o prostory i nápadů na výstavy
máme zatím dost, přesto můžete své případné podněty na velkoformátové či jiné výstavy zasílat
na mail kultura@dobrany.cz.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Se začátkem května ožil, či spíše doslova rozkvetl prostor kostela sv. Víta obrazy Lenky
Krausové. Ta se do Dobřan vrátila s výstavou
po pěti letech a opět s plnou parádou. Vernisáž byla stejně barevná a pestrá jako samotné
olejomalby paní Krausové, plné radosti ze života, lásky k tradicím i květinám. Pokud si najdete cestu na výstavu během června, budete
mít možnost prohlédnout si část maleb nejen
Lenky Krausové, ale i jejích přátel – spolužáků, kteří budou společně vystavovat své práce
na ochozu kostela jako „Malinovi žáci“.
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

www.dobrany.cz
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Kultura

VÝSTAVA OBRAZŮ
BLÁHOVÁ
ČERNÁ
KRAUSOVÁ
KUCHTOVÁ
SÝKORA
ZAHRADNÍK

MALINOVI ŽÁCI
Kostel sv. Víta, Dobřany
Vernisáž 28. 5. 2022 v 16 hod.,
Hudební produkce: lidová muzika Javůreček
Výstava potrvá do 2. 7. 2022

ˇ
Í
T
E
D
N
DE
4. června 2022
Start 9:30–11:00
sportovní areál
pod nádražím
Dobřany
8
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Den dětí pořádá
Městské kulturní středisko Dobřany
ve spolupráci s místními spolky a organizacemi.
Součástí akce bude

„Benefiční fotbalový turnaj“
klubů Echo a Magnet
slavnostní výkop v 10:00
dílny pro děti, občerstvení

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy.

Kultura

2022

DOBŘANSKÁ

POUŤ
11/06

náměstí T.G.M.

SVATOVÍTSKÉ SLAVNOSTI
14:30
16:00
18:30
19:30
21:30

Culinka a tancohrátky
Lucie Revival
Předání ocenění významným osobnostem města
Gentiana „Letem metalovým světem“
IFA Rock

stodola v zadním traktu domu čp. 117
14:00–18:00

Augmentační sklad – stálá výstava historie vojska v Dobřanech

10/06 – 12/06

Atrakce a stánkový prodej na „Žabáku“ (Školní ulice)
V rámci akcí mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy.

Zahajovací koncert
2. ročníku celostátní akordeonové soutěže
Dobřany 2022

Akordeonový soubor

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOBŘANY
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY
VÁS ZVOU NA VÝSTAVU

UNIVERSE
Martin Kot
&

absolutní vítěz 1. ročníku celostátní akordeonové soutěže

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2022

10. 6. 2022 od 18:30 hod.
Náměstí T. G. M. – Dobřany

7. – 26. června 2022
kostel sv. Víta

Tato akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.

Pohlednice z Dobřanska

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO–PÁ 8:30–12:15 A 13:00–17:00, SO–NE 13:00–17:00

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Dny přátelství se Slovinci na ZŠ Dobřany

Po vynuceném dvouletém covidovém odložení se konečně mohla uskutečnit návštěva
našich partnerů ze slovinské Základní školy
v Brežicích. Ve dnech 19. – 22. 5. 2022 přijelo 28 slovinských dětí, sedm pedagogů a dvě
kuchařky ze školní jídelny. Děti byly jako vždy
ubytovány v rodinách a každý měl svého českého partnera.
Byl připraven bohatý program – ve spolupráci s dobřanskými skauty strašidelný
noční Ostrov, spolu se slovinskými lektory

středověké workshopy (pečení staročeských
placek, výroba štítů a základy šermování,
alchymistická dílna, kaligrafie, středověké
deskové hry a bylinkářství), výlet do kláštera
v Teplé (zážitková hra Bestiář a prohlídka štol
pod klášterem) a do Mariánských Lázní (Boheminium a Zpívající fontána). I pro dospělé
byl připraven zajímavý doplňující program,
zvláště účast na slavnostním koncertu města
a ZUŠ k 20 letům partnerství v kostele sv. Víta.
Brežická paní ředitelka se také zúčastnila se-

mináře MAS v ZŠ Horní Bříza pro ředitele ZŠ
mikroregionů Stodsko a Nýřansko na téma
výuka ukrajinských žáků.
Ze zpětných vazeb od nás i ze Slovinska již
víme, že všichni účastníci byli nadmíru spokojeni, a těšíme se na další reciproční výjezd do
Slovinska v květnu 2023.
Osobně děkuji ze srdce všem, kteří pomáhali celé setkání zajistit – kolegům a kolegyním ze školy a ze školní jídelny, skautům,
Technickým službám, panu Černému, dobřanským keltským hudebníkům, představitelům
našeho města a dalším a zvláště pak našim
hostitelským rodinám.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
uvádí

18. 6. 2022

Je nám 75 let
aneb Tvořit spolu
(je) štěstí

hudba (1947) / výtvarné umění (1995)
tanec (2010) / divadlo (2018)

Budova ZUŠ

občerstvení – Bystro kavárna

13.00 – 16.00 Umělecký maraton (dvůr ZUŠ)
13.00 – 16.00 Den otevřených dveří (prostory ZUŠ)
Prostor za Cinema Bowling – „Dobytčák“
občerstvení – Bystro kavárna
16.30 – 16:50
16.50 – 17.10
17.10 – 17.15
17.15 – 17.35
17.35 – 17.50
17.50 – 18.00
18.00 – 18:30
18.30

10
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Taneční obor
Dé Domhnaigh
Vystoupení žáků LDO
Vozembach
Ocenění významných osobností Dobřan
Kristýna Málková (zpěv)
Macarát
Společné sestavení čtyřlístku z účinkujících, rodičů, přátel
školy a veřejnosti.

Školství, spolky a neziskové organizace

Vystoupení absolventek tanečního oboru v Káčku
V úterý 24. května 2022 proběhlo v Káčku vystoupení absolventek tanečního oboru ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany. Program večera
připravily absolventky 1. stupně Karolína
Kulová, Simona Mašková, Lucie Maxová
a absolventka 2. stupně Natálie Brejchová.
Společně přichystaly celkem 9 čísel.
Večerem provázela žákyně literárně-dramatického oboru Kateřina Supová, která
diváky seznamovala s různými podobami
scénického tance. Například choreografie
„Alenka v říši divů“ dívek 7. skupiny sledovala děj stejnojmenné knihy a obsahovala náročné
akrobatické prvky. V choreografii „Connection is not working“, kterou uvedly žákyně 8. skupiny,
se řešila témata spojení mezi lidmi a virtuální i opravdové sítě. V tanci neobvyklým způsobem
využily cvičící gumu jako rekvizitu. Nejdelší číslo a také obsazené největším počtem tanečníků
bylo „Labutí jezero – tanec o třech dějstvích“ žáků 10. skupiny. Ti se inspirovali hudbou několika
romantických skladatelů a pohybově zpracovali labutí motivy moderní taneční technikou. Nejstarší žáci vystoupili ve spojení s holčičkami 4. skupiny. Přestože byl věkový rozdíl tanečníků až
10 let (a v případě vypomáhající paní učitelky ještě mnohem větší), ukázalo se, že toto propojení
dětí a dospělých žáků krásně funguje. V průběhu akce mělo premiéru několik choreografií vytvořených výhradně pro tento večer a vytvořených žákyněmi samostatně bez pomoci paní učitelky.
Program byl zakončený gratulací absolventkám panem ředitelem Janem Vozárem, současnou
paní učitelkou Klárou Soukupovou a bývalou paní učitelkou Pavlínou Stupkovou.
Pokud Vás povídání zaujalo a máte chuť vidět podobné tance na vlastní oči, srdečně Vás zveme
na 9. ročník přehlídky tanečního oboru „Bosýma nohama“, jenž se uskuteční v pondělí 6. června
od 17 hodin v Káčku, anebo navštivte oslavy 75. výročí ZUŠ v sobotu 18. června v odpoledních
hodinách.
Klára Soukupová, učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Úspěchy ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany ve výtvarných
soutěžích
I v tomto školním roce se zúčastnili žáci výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech
Mezinárodní výtvarné výstavy v Lidicích. Tento rok se konal jubilejní 50. ročník a do soutěže
bylo zasláno celkem 14 527 výtvarných děl ze
77 zemí světa. Tentokrát bylo tématem „MUZEUM“ a my jsme se mu věnovali několik hodin.
Na obrázcích děti plánovaly loupeže v muzeu,
kreslily pracovníky v muzeích, různé sbírkové
předměty… Nakonec jsme do soutěže vybrali
sbírku starožitných hodin. Nejdříve jsme s dětmi prohlíželi fotografie starých hodin, plno
dětí mělo zajímavé kousky u babičky nebo
doma. Výsledná díla vznikla tiskem z koláže,
starší děti pracovaly technikou linorytu.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace v 11. ročníku soutěže
Plzeňský akordeon – sólo, komorní hra (07.05.2022 – ZUŠ B. Smetany Plzeň)

akordeon

Daniela Holá

Nikol Šnebergerová
Samuel Bartoníček
Martin Chodl

1. místo

P. Vacek

1. místo
1. místo
3. místo

housle, akordeon
Pavlína Wagnerová, Martin Chodl

J. Rada, P. Vacek

2. místo

zleva p. uč. P. Vacek, D. Holá, M. Chodl, N. Šnebergerová, P. Wagnerová, S. Bartoníček

Porota ocenila medailí práci Anny Krejčové
(7 let), medaili pro školu za kolekci grafiky
získaly: Luca Mihaela, Taťána Nesnídalová,
Vojtěch Rein, Rozálie Sirová, Sandra Sopková,
Michaela Šnebergerová, Veronika Vozárová.
V této soutěži porota odměnila medailí
i Annu Bokrovou (8 let), která tvořila pod vedením Gábiny Klinkovské ve výtvarné dílničce
při MKS v Dobřanech.
Výtvarná dílnička se zapojila i do soutěže
Evropa ve škole a ve výtvarné části uspěla
Natálie Heitzerová, Anna Hanzlíková, Stella
Burianová a z výtvarného kurzu při ZUŠ J. S.
Bacha Marie Kohoutová a oceněn byl soubor
grafik „HMYZ“. Dětem i paní učitelce Klinkovské GRATULUJEME.
Plno dětí žádné ocenění nezískalo, ale to
neznamená, že se jim práce nepovedly! Všichni si zaslouží velikou pochvalu.
Slavnostní předávání cen proběhne v Lidicích 2. 6. 2022 a výstava bude pro veřejnost
přístupná až do 1. 2. 2023. Vřele výstavu doporučuji, opravdu stojí za to.
Ivana Vyhnalová, učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(29.04. – 01.05.2022 Turnov – sólový a komorní zpěv)

zpěv

Jakub Reiser

Lucie Maxová
komorní zpěv „Duo Contrasto“
Štěpánka Hájková
Lucie Maxová

K. Vlahačová
Kartáková

1. místo

K. Vlahačová
Kartáková

3. místo

2. místo

Ještě na konci ledna měla pí uč. K. Vlahačová Kartáková úplně jiné
starosti a nějaká soutěž byla to poslední, co by řešila. Navíc podzimní
a zimní "střídání stráží" mezi žáky v různých karanténách a "písmencích řecké abecedy" bylo otravné a nějaké systematické přípravě moc
nenahrávalo. Ale asi máme v těch našich malých Dobřanech slušný oddíl zpěváků.
Z Ústředního kola národní soutěže ZUŠ si duo Štěpánka Hájková +
Lucka Maxová vezou 3. cenu, sólistka Lucka Maxová 2. cenu a sólista
Jakub Reiser 1. cenu.
Děkuji pí učitelce K. Vlahačové Kartákové za vynikající přípravu a reprezentaci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany v České republice. Poděkování patří
také fajn rodičům dětí za podporu doma i z publika a naší korepetitorce
Hanně Yelyzavetě Bosovych za podporu za klavírem. Bez vás by to nešlo.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

zleva pí uč. K. VlahačováKartáková, L. Maxová, J. Reiser, Š. Hájková,
pí uč. H. Y. Bosovych

Menart podruhé a vlastně i potřetí
V tomto školním roce 2021/2022 jsem
měla již podruhé možnost zúčastnit se jako
pedagog stipendijního programu MenART,
který je jedním z dvou hlavních projektů Nadačního fondu Magdaleny Kožené. MenART
dává možnost vybraným dětem ze ZUŠ a jejich
pedagogům rok pracovat s některou z výrazných uměleckých osobností v daném oboru.
V roce 2019 - 2020 byla do MenARTu vybrána
má žákyně Veronika Chamolová a v oboru klasický zpěv se nám věnovala sopranistka Kateřina Kněžíková. Letos to bylo jiné - po všech
stránkách.
Vybranou stipendistkou končícího ročníku
se totiž stala Kristýna Málková a klasický zpěv
jsem "vyměnila" za muzikál, jehož mentorkou
v MenARTu je Radka Fišarová. Už její přístup
k lekcím byl jiný - neklasický. Neřešila skoro
vůbec techniku zpěvu a zaměřovala se zejména na projev, výraz, řeč těla, hudební frázování
a dikci. Nechala do hodin zasahovat i nás - učitele všech stipendistů, a jelikož řada z nich
byla v oboru výuky pop zpěvu skutečnými
odborníky (pedagog muzikálového oddělení
brněnské JAMU, pedagožky z konzervatoří),
bylo to pro mne velmi přínosné. Svou cestu
MenARTem Kristýna završila absolventským
koncertem v rámci Mezinárodního festivalu
Americké jaro, který proběhl v kulturním centru DOX v Praze 21. května 2022. Zpívala nádherně, a i když jsem zvyklá, že zpívá vždycky
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zleva K. Málková, R. Fišarová, pí uč. K. Vlahačová Kartáková

zleva V. Vozárová, Š. Samcová

dobře, technicky a s výrazem, tak zde to bylo
naprosto dokonalé. Možnost přesvědčit se
sami o tom, jak to Týnce zpívá, mají i Dobřaňáci, a to 14. června v 18.00 v sále naší ZUŠ na
jejím absolventském koncertě.
Velkou radostí pro naši ZUŠ je skutečnost,
že i v nadcházejícím ročníku stipendijního
programu MenART bude mít naše škola zástupce - a to hned dva. Do flétnové třídy Jana
Ostrého byla vybrána Šárka Samcová ze třídy

paní učitelky Magdy Vozárové a ve hře na violoncello se bude zdokonalovat pod vedením
Michaely Fukačové naše žákyně Veronika
Vozárová, kterou na naší škole vyučuje paní
učitelka Dana Chodlová. Jistě i pro ně bude
společná práce s výbornými mentory obohacující v duchu hesla MenARTu – „inspirativní
setkání jsou pro život zásadní“.
K. Vlahačová Kartáková,
učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Školství, spolky a neziskové organizace

Jarní výlety za flétnovou inspirací
Letošní jaro bylo po dlouhé covidové pauze
pro žáky ZUŠ J. S. Bacha obzvlášť výživné jak
po stránce radosti ze hry, tak i hudebních akcí
a výletů. Flétnisté ze třídy pí uč. Evy Šustrové
si takové výlety po krásách českých užili hned
dvakrát. Poslední dubnový víkend si vyrazili do krajiny Českého středohoří s bohatou
sopečnou historií a poté v květnu do malebných jižních Čech s největšími rybníky v ČR.
Obě cesty pak završili účastí v inspirativních
soutěžích. První z nich byla proslulá celostátní soutěž Teplické flautohry na konzervatoři
v Teplicích. V sólové hře na zobcovou flétnu tu
již podruhé po sobě obhájila úžasné 1. místo
Kristýnka Vápeníková a v nejpočetnější kategorii si poprvé zasoutěžila a získala krásné
čestné uznání 1. stupně Stella Doubková. Kristýnka byla zároveň porotou oceněna diplomem za provedení vlastní skladby "Šavlozub
na lovu" ve stylu moderních technik. Velký dík
patří jejich korepetitorce, místní cembalistce
Štěpánce Skalické.
Druhou pěknou zkušeností byla mezinárodní soutěž Novohradská flétna. Ta se konala
u jihočeských hranic v ZUŠce, nacházející se
přímo v prostorách státního hradu Nové hrady. V nejpočetnějších kategoriích si tu vyhráli
krásné 2. místo Aneta Lišková a Maxmilián
Štaigl a krásné 3. místo Natálie Regnerová,
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany,
příspěvková organizace
ve 12. ročníku houslové soutěže
Újezdská notička
(30.04.2022 Újezd u Brna)

Pavlína Wagnerová

J. Rada

2. místo

Valérie Štaiglová a Kinga Jadwiga Szymańska
v zobcové flétně a Stella Doubková v příčné
flétně. Moc děkujeme jejich báječné korepetitorce pí uč. Tereze Šmatové Živné za podporu
u cembala a klavíru.

zleva korepetitorka pí uč. Štěpánka Skalická
a Kristýna Vápeníková

zleva Kinga Jadwiga Szymańska, pí uč. Eva
Šustrová, Natálie Regnerová, Aneta Lišková,
Stella Doubková, Valérie Štaiglová, korepetitorka pí uč. Tereza Šmatová Živná a Maxmilián
Štaigl

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(12.–13.03.2022 Dobřany – příčná flétna, klarinet)

příčná flétna

Šárka Samcová
Ester Hovjacká
klarinet
Jan Hrubeš

zleva p. uč. J. Rada, P. Wagnerová, pí uč. M. Vacková

Všichni mladí flétnisté si z obou výletů
i soutěží odnesli spoustu prima zážitků a vzájemných inspirací spojených s přátelskou atmosférou a všem také patří velká gratulace.
Eva Šustrová, učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

M. Vozárová
K. Tichota

1. místo
2. místo
2. místo

S velkou hrdostí sdílíme radost našich dechařů, kteří se v pátek (20. 05. 2022) vrátili
z ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje. Pro Honzíka Hrubeše
(klarinet) a Ester Hovjackou (příčná flétna) to
byla vůbec první velká soutěž, přesto úspěšně
prošli všemi jejími koly (školní, okresní, krajské
a ústřední) a svoji jízdu v Praze oba završili vynikající druhou cenou.
Šárka Samcová jela do ústředního kola obhajovat zlato, které získala již v roce 2018, a i letos se jí podařilo zvítězit. V historii ZUŠ mezi
sólisty je jediná, které se to podařilo! Děkujeme paní učitelce Magdě Vozárové a panu učiteli
Kamilu Tichotovi za pečlivou a láskyplnou přípravu svých svěřenců, panu řediteli J. Vozárovi za
korepetici a rodičům dětí, že je v jejich ušlechtilém koníčku podporují, a samozřejmě všem moc
gratulujeme.
K. Vlahačová Kartáková, učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany,
příspěvková organizace
ve 28. ročníku houslové soutěže
Plzenecké housličky
(21.05.2022 Starý Plzenec)

Magdalena Nosková

J. Rada

Dobřanské bábinky

2. místo

Úspěch na filmovém
festivalu v Cannes

Po nucené odmlce, víme všichni proč, kdy jsme se sice scházely, ale vystupování na veřejnosti
nebylo možné, jsme se rozhodly, že nabídneme opět svá vystoupení pro diváky. S Magdou Vozárovou jsme nacvičily několik písní a potěšily jsme tak setkání seniorů v pečovatelském domě
"Jubilata", kde jsme byly velice mile přijaty. Podobné vystoupení bylo pro Klub seniorů, který
oslavil svátek žen v "Káčku", a naše písničky opět potěšily. Těší nás, že nám to i po dvou letech
půstu stále zpívá a že pan Vozár nás svým doprovodem podržel, moc mu děkujeme. Divácký ohlas
byl srdečný a udělalo nám radost, že jsme se líbily.
A tak po několika připomenutích a procvičeních našeho tancování jsme přijaly pozvání do Dolců a tam zatančily 8. dubna Staropražské pásmo písniček. Myslíme, že vystoupení bylo bezchybné, a pohoštění nás velice potěšilo.
Se stejným vystoupením (když nám to tak šlo) jsme 13. května odjely do plzeňských Skvrňan.
Zatančily jsme místnímu klubu seniorů. Staropražské písničky měly opět úspěch a skandovaný
potlesk nás povzbudil a potěšil.
A co dál? Plánujeme vystoupení pro lázeňské hosty ve Františkových Lázních, kam jede podstatná část souboru, a uvidíme, jak se bude líbit naše taneční vystoupení O pivu, které tam zatančíme 3. června.
Naše další plány? Připravujeme vystoupení o prázdninách v Káčku a další pozvání nám určitě
přinese čas.
Sice nám přibývají léta, ale chuť zpívat a tančit nás neopouští.
Zdena Blažková

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR

(red) Režiséři Tomáš Weinreb a Petr Kazda
debutovali snímkem Já, Olga Hepnarová
a sklidili úspěch na mnoha mezinárodních
festivalech. Nyní se dostali se svým novým
projektem Les mezi patnáctku rozpracovaných titulů v hledáčku prestižní platformy
Ateliér na festivalu v Cannes.
Ateliér jako jedna z hlavních aktivit canneské organizace Cinéfondation upozorňuje od
roku 2005 na nejpozoruhodnější filmy, které
jsou zatím ve fázi vývoje, otevírá jim cestu na
významné festivaly a také k možnostem mezinárodní distribuce. Účast v Ateliéru zvyšuje
možnost uvést v Cannes i hotový film.
Ještě před realizací tohoto projektu se na
podzim v českých kinech objeví film Nikdo
mě nemá rád, pod kterým je podepsána tato
autorská dvojice.
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blízko Polánky u Nepomuka.
(pořádá dobřanská Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody)

TÉMA: HARRY POTTER
TERMÍN: 2. 7. – 16. 7. 2022
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 3.500 Kč

HLEDÁME CHLAPCE A DĚVČATA VE VĚKU 8 – 14 LET, KTEŘÍ MAJÍ CHUŤ:
➢ STRÁVIT 14 DNÍ V PARTĚ KAMARÁDŮ UPROSTŘED PŘÍRODY
➢ NAUČIT SE RŮZNÝM TÁBORNICKÝM DOVEDNOSTEM (UZLOVÁNÍ, MORSEOVKA,
POZNÁVÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, OVLÁDÁNÍ BUZOLY, ORIENTACE V MAPĚ
A V TERÉNU APOD.)
➢ PROŽÍT DOBRODRUŽSTVÍ V NAPÍNAVÉ TÁBOROVÉ HŘE
➢ HRÁT SPORTOVNÍ KOLEKTIVNÍ HRY, CHODIT NA VÝLETY, ŘÁDIT NA KOUPALIŠTI
➢ PROŽÍT SLAVNOSTNÍ TÁBOROVÉ OHNĚ S HRAMI A S PÍSNĚMI PŘI KYTAŘE A MAJÍ
SMYSL PRO HUMOR A NERADI SE V LÉTĚ NUDÍ
STANOVÝ TÁBOR SKAUTSKÉHO TYPU S VLASTNÍ KUCHYNÍ A ZASTŘEŠENOU JÍDELNOU
UBYTOVÁNÍ VE DVOULŮŽKOVÝCH STANECH S PODSADOU, VÝBORNÁ KUCHYNĚ, TEPLÁ
SPRCHA, POTOK S TŮNÍ A 1 KM OD TÁBOŘIŠTĚ SE NACHÁZÍ KOUPALIŠTĚ

Kontakt: Petr Mištera, tel. 607611541, platecek@centrum.cz
Facebook: Strážci Dobřany

Školství, spolky a neziskové organizace

Rybáři
Jak jsem horko těžko chytal kapra na Velikonoce, tak potom se koncem dubna a v květnu s úlovky roztrhl pytel. V sobotu 23. 4. se
lovila Dolní Kotynka a nasazovalo se na řeku.
Dovezli mě mezi mosty kolem třetí. Celý natěšený jsem nahodil – a nic, nic, nic. Vedle již
seděl rybář a také nic. Dávali je sem vůbec? Již
bylo půl sedmé, popotáhl jsem lehký proutek
tak o dva metry blíž, a než jsem ho položil,
splávek se rozjel a byl to kapr 47 cm. Právě
pro mě přijel syn. Řekl jsem mu, že teď právě asi začaly brát. Ale už jsme neměli záběr.
V pondělí mi nabídl zeť, že je doma a že mě
odveze. Netrvalo to půl hodiny a měl jsem
dva kapry 45 a 46 cm. Potom 27. 4. jsem jel
na Žabák. Za chvíli jsem měl kapra. Jenže někde nahoře předtím pršelo a do oběda stoupla voda min. o 20 cm a začala silně táhnout.
Druhý den dcera vezla vnuka do školy, a že
mě vezme k řece. Voda byla stále zvednutá
a silně táhla, tak jsem řekl, ať mě vysadí na
strouze. Nahodil jsem lehký proutek a proud
mi hned snesl splávek tak na půl metru k břehu. Než jsem připravil druhý prut, splávek se
začal chvět. Povolil jsem, zasekl a po delším
boji vytáhl kapra 48 cm. Pak jsem měl několik pěkných záběrů na policajta, ale netrefit
a netrefit. Nakonec mi ale na špuntík zabral
další kapr 45 cm. Druhý den mě vezla opět.
Tentokrát jsem zabalil jen feeder. Sotva jsem
nahodil, špička se ohnula a zásek seděl. Je to
radost zdolávat kapra na jemný feeder a tenhle měl 49 cm. Během hodiny pak přišel další
45 cm. Největší úspěch jsem měl 17. 5. Dcera již nastoupila na mateřskou, a tak vozila
Víťu do školy a mě k řece. Všiml jsem si, že
voda je ještě trochu zvednutá, ale ve strouze
že moc netáhne. Tak to tam ještě zkusím. Po
chvíli volala dcera, že mě může vyzvednout až
k polednímu. To mně nevadilo, ryby mi braly. Chytil jsem karasa, plotici, perlína a kapra
46 cm. Dalšího 42 cm jsem pouštěl. Po 11:00
se špička feederu prohnula znovu a po záseku
jsem si myslel, že visím. Prut byl ohnutý, ale
žádný výpad ryby. Začal jsem přitahovat. Šlo
to ztěžka a pomalu. Až potom se ryba dala do
pohybu, ale stále pomalu a držela se u dna.
Chvíli jsem ji takhle vodil a uvědomil si, že ji
sám do podběráku nedostanu, když sotva dosáhnu do vody. Nezbylo než zavolat dceru, že
jednoho kapra již mám a druhého většího že
mám na prutu. Přijela za chvíli a vzala podběrák a slezla níž k vodě. Začal jsem ho pomalu zvedat. Vůbec se mu nechtělo, ale pak se
ukázal na hladině a dcera ho podebrala. Měl
58 cm a 3,10 kg. Podle tahu jsem myslel, že
bude větší, ale i tak to byla krásná ryba. Ještě
další den jsem chytil kapra 49 cm.

Příměstské tábory

I od ostatních rybářů jsem slyšel, že chytali
kapry 44-50 cm a pochvalně mluvili o hospodáři i výboru naší MO, že řeka i Židovák jsou
poslední roky dobře zarybněné.
Spokojeni jsou i synovec David a jeho kluci,
kteří teď chodí na pstruhové vody. Zpočátku
se jim moc nedařilo, ale teď již chytali i větší
pstruhy, duháky 40-45 cm, prý i 8 až 9 ks za
den, největší měl 47 cm.
Členové výboru se již střídají dle rozpisu
služeb na krmení rybníků, aby se mohla do
našich revírů opět vysadit pěkná ryba. 15. 5.
se slovil dolní rybník v Přestavlkách (tam
hospodaříme společně s MO Plzeň 1), který
se zjara osadil váčkovým plůdkem štiky. Vylovilo se 19 000 štiček Ø vel. 8 cm. Všechny se
prodaly organizacím po celém ZČ kraji, také
do Aše. Vlastně veškeré ryby z Přestavlk se
prodaly. Je třeba výhledově uvažovat o koupi
nového vozidla a musí se na něj vydělat. 17. 5.
se také lovily výtěráky nad Horní Kotynkou
a vylovilo se 3 500 ks štičky Ø 9 cm. Z nich
se 200 ks vysadilo do Dolní Kotynky, dle násadového plánu do řeky a přebytek se prodal
na Borskou přehradu, do Touškova a Malesic.
V rámci oslav 100. výročí založení rybářského spolku v Dobřanech (přesněji českého, do německého nechtěli Čechy přijímat)
se v sobotu 23. 7. uspořádají noční rybářské
závody na Dolní Kotynce. Počet závodníků je
omezen na 50. Loví se od 20:00 do 8:00. Úlovky se budou počítat na váhu, 1 g = 1 bod. Každý musí mít svůj vezírek, vážení bude probíhat v určitých intervalech, po zvážení se ryby
pustí. Jako 1. cena bude sele. Zájemci si mohou zajistit vstupenky na tel. č. 728 399 067.
Vladislav Šefl

Mikroregionu Radbuza

Prázdniny se kvapem blíží a na našich příměstských táborech už zbývá pouze několik
volných míst. Konkrétně na první turnus (4.–
15. července) a pátý turnus (8.–12. srpna).
První turnus je animační, děti si na něm vyzkouší vytvořit vlastní animovaný film, který
na závěr tábora promítnou rodičům. Ve volném čase pro ně bude připraveno také dostatek her a pohybových aktivit.
Pátý turnus je jazykový, ale nebojte se, nebudeme se učit. Kromě poznávání cizích kultur a jazyků se budeme věnovat hlavně hrám
a sportu. Novinkou bude street dance, zajedeme si zarybařit do Přehýšova, vyzkoušíme si
judo a pokud bude hezké počasí, vytáhneme
paddleboardy nebo rafty.   Přihlásit se ještě
můžete na našich stránkách https://www.
mikroregion-radbuza.cz/o-nas/primestske-tabory-2022/
Zuzana Štychová,
manažerka Mikroregionu Radbuza

Jikrový salát
Jikry, cibule (1/3 až 1/2 objemu jiker),
bobkový list, mletý pepř, mletý muškát,
ocet, olej
Do vařící osolené octové vody s bobkovým listem vhodíme bloky jiker jakých-

koliv ryb a vaříme cca 10 min. Potom je

rozdrobíme do mísy (odstraníme případné blány). Přidáme nadrobno pokráje-

nou cibuli, muškát, pepř, olej. Promícháme a necháme vychladnout.

Doporučuji oddělit menší množství a vy-

zkoušet dochucení octem, pepřem nebo
i paprikou dle vlastní chuti.

ČRS MO Dobřany
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Vítání ptačího zpěvu

Výlety s mysliveckým kroužkem

Akce konaná ve spolupráci s plzeňskými
členy ČSO proběhla 8. 5. v čase 7:00–10:30
za dobrého počasí v komorním počtu 15 lidí,
včetně šesti dětí. Malý počet všem umožnil
dobrý výhled na kroužkování samotné, na určování věku a pohlaví (dle hnízdní nožiny), na
měření letek a vážení opeřenců. Do čtyř různě dlouhých sítí se na odlišných stanovištích
(u rákosí, mezi trnkami, mezi vrbami) chytilo
asi 25 ptáčků deseti druhů. Ideální bylo pro
porovnání chycení (okroužkování a puštění)
samičky a samečka strnada obecného, strnada rákosního, a jedinců budníčka menšího
a většího. Okroužkováni byli ještě například:
pěnice černohlavá, pěnice slavíková, slavík
obecný, cvrčilka zelená a pěvuška modrá.
Největší pozornost byla věnována slavíkovi
modráčkovi, který patří mezi perly naší přírody. Tento jedinec byl jako roční okroužkován
v roce 2018, kontrolně odchycen vloni touto
dobou a letos opět. Spolehlivě najde „svoji“
rákosinu po každoročním jarním návratu od
Středozemního moře.

Po covidové pauze jsme se s nadšením zúčastnili dvou výletů mysliveckého kroužku.

cvrčilka zelená

První byl 26. 2. do Národního muzea v Praze. V sobotu ráno jsme s dětmi z mysliveckého
kroužku a s Pavlem Krákorou vyrazili vlakem do
Prahy a pak z hlavního nádraží pěší procházkou
k muzeu. Na Václavském náměstí je stará a nová
budova, které spolu tvoří výrazný architektonický kontrast a jsou spojené podzemní chodbou
s multimediální expozicí. Ve staré budově se nachází převážně vědecké expozice a v nové budově historie České republiky. Hlavním cílem výletu
byla prohlídka evoluce a vycpanin ze zvířecí říše.
Druhý výlet 24. 4. už byl menšího rázu. V neděli
jsme vyrazili opět s Pavlem Krákorou směr Chotěšov na výstavu mysliveckých trofejí, kde nám
pan Krákora vysvětlil hodnotící prvky a také jak
poznáme stáří a zdatnost uloveného kusu zvěře.
Výlety s mysliveckým kroužkem jsme si moc
užili.
Lucie Štychová

slavík obecný
Při krátké vycházce do luk jsme pozorovali kukačky, samici dravého pochopa, bažanta
i se slepičkami, kachny a holuby.
S přibývající teplotou bylo kroužkování
ukončeno a dotazy zodpovězeny. Budeme se
těšit zase za rok.
Pavel Krákora
Foto Jakub Urbanec

16

|

červen 2022

Hokejisté HC Škoda Plzeň v rámci letní přípravy využívají sportovní zázemí města Dobřany.

Školství, spolky a neziskové organizace

Čarodějnice v Dobřanech

Po třech letech jsme konečně mohli vyvětrat svá „košťata“ a letět. A zvládli jsme to. Čarodějnický rej pořádaný Pionýrskou skupinou se konal
30. dubna za podpory zahrádkářů a města. Malé, větší i velké čarodějnice a čarodějové se sešli na startu a na sedmi stanovištích si postupně vyzkoušeli skok přes koště, lovení pavouků, hledání bonbónů mezi brouky v pilinách, házení kroužků na čarodějný klobouk případně plechovky, procházku
na obřích šlápotách nebo zásah kruhu koštětem. Na závěr každý získal malou odměnu, mohl si vybarvit čarodějnici a pak si jít ke klubovně zahrádkářů opéct buřta A kolik se nás slétlo? Nepočítáme-li dospělácký doprovod, tak skoro 120. A pak přišla volba Miss Kanimůry, na kterou ale nepočkali
všechny čarodějnice nebo čarodějové, porota proto nakonec ocenila všechny alespoň malým dárkem. Tak zase za rok….
Libuše Nejedlá

Zahrádkáři

V dubnu se konečně naplno rozběhla naše činnost. Většina členů se zúčastnila brigády. Pracovali jsme na třech místech – uklidili jsme si klubovnu
a její okolí, ošetřili stromy u Kotynky a hlavně jsme ostříhali porost na „kruháči“. Tentokrát jsme naplnili „jenom“ půl kontejneru větvičkami, ale
kruhový objezd vypadá upraveně a je připravený na další léto. Tyto práce děláme pro město a máme za ně příspěvek na činnost.
Další úspěšnou akcí bylo Pálení čarodějnic. Ve spolupráci s Pionýrskou organizací a Městským kulturním střediskem Dobřany jsme organizovali
hravé soutěže, sázení kouzelných fazolí a opékání špekáčků. Přišlo 76 dětí v doprovodu alespoň jednoho z rodičů, takže se před klubovnou chvílemi
tvořila pěkná skrumáž, ale děti byly nadšené, soutěže i ceny se jim líbily a i počasí nám přálo. Všichni se shodli, že jsme něco takového už potřebovali.
Vypadá to, že budeme budovat novou zahrádkářskou kolonii pro občany města. Zatím jsme provedli průzkum a přihlásilo se dost zájemců, abychom mohli začít podnikat právní kroky k zahájení.
Zora Richterová

www.dobrany.cz
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Šneci v extralize devátí
Realizační tým pro extraligu mužů:
V. Šlehofer st., P. Kleisner, P. Kánský, D. Malý
a D. Kovářík st.
Mužský A tým nakonec i v bojích play down
potvrzuje svoji pozici po základní části, třikrát
v řadě poráží Kovo Praha a obsazuje konečnou
devátou příčku v nejvyšší soutěži v ČR.
A co vůbec termín play down zápasy znamená, resp. co obnáší?
Hrají jej týmy na 9. až 12. místě po zkl. části,
vydolované body právě po skončené základní
části se vám smažou a hrajete v podstatě od nuly
novou vyřazovací soutěž o záchranu v extralize.
Je to taková novinka, která alespoň pro nás
nedává moc smysl a upozaďuje dlouhodobou
základní část. Získané body v ní pak ztrácí význam. Jinými slovy neprobojujete se do osmičky týmů o titul, takřka okamžitě jste namočen
do bojů o samotnou záchranu. Je to velký hazard s nejvyšší soutěží v republice, když si představím, co všechno okolo samotná extraliga obnáší, co všechno kolem musíte splňovat atd.
Zkrátka je dost negativ, aby tento formát
extraligy pro týmy od 9. místa dolů měl jepičí
život.
Náš mladý tým z jihu Plzeňska se přesto
s play down   popasoval velmi dobře a soupeře z hlavního města poráží Dobřany dvakrát
doma 2:0 a 4:1, v Praze pak vítězíme 5:3, čímž
potvrzujeme zmiňovanou 9. pozici. Mimochodem, vzhledem k tomu, že Kovo Praha jsme
v zkl. části porazili v Praze i doma v Dobřanech,
konečný účet Dobřany vers. Kovo Praha zní 5:0
na zápasy, to jen pro pořádek ....
V druhém souboji 10. týmu s 11. pak třikrát
prohrála Plzeň s Hradcem Králové. Čili 10. příčku v extralize obsazuje Hradec Králové.
O samotnou záchranu si to tedy rozdalo nakonec Kovo Praha a Hbc Plzeň.
My si tedy můžeme odškrtnout další extraligový ročník a celkově zhodnotit sezónu jako
dobrou. Jsme soudní a víme a známe možnosti
v konfrontaci s nejlepšími celky z ČR.
Ano, můžeme chtít víc, ale to chtějí republikoví soupeři také. Náš velmi mladý tým je pořád nevyzrálý, přičemž právě tato sezóna nás
hodně prověřila a také nám nepochybně i dala.
Ačkoliv se i v amatérském sportu, nebo lépe
řečeno právě v něm, musí respektovat určitá
klubová pravidla a nastavené notičky, pořád
nejsme profi sport. Kluci to prostě musí mít
rádi a chápat specifika týmového sportu.
Vzhledem k dnešní době přijdou do nové sezóny tak jako každoročně změny v kádru.
Zkusíme jej doplnit či posílit, ale také tradičně budeme zapojovat naše velmi mladé odchovance.
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TJ Snack Dobřany po 3. výhře v Praze
Na snímku zleva stojí: P. Kleisner, J. Štěpánek, D. Braun, J. Voves, D. Michalek, V. Šlehofer ml., P. Görges, J. Ráb, M. Rubner, J. Kovářík, D. Kovářík st., A. Duchek
Pod nimi zleva: D. Kovářík ml., F. Lang, J. Polánský, V. Šlehofer st., J. Fukárek, N. Kaňák, R. Vajda,
T. Duchek, P. Kánský, J. Stránský a M. Neumaier
Ležící: J. Matoušek
Je samozřejmě velice těžké držet pro celou
kabinu cca 10 měsíců rytmus tří tréninkových
jednotek týdně, jenže v tom je právě síla, ať už
jsou zaměřené na cokoliv.
K tomu si připočtěte i třeba dva zápasy o víkendu, pokud někteří kluci chodí i za mužskou
rezervu.
Jsme zde v Dobřanech prostě na dnešní
dobu plnou všemožných lákadel rádi za toto
výše uvedené a těžce vydřené umístění a za to,
že dokážeme porazit i větší, zkušenější a slavnější města s bohatou tradicí, resp. soupeře.
Nyní si od sebe na pár týdnů odpočineme
(i tak se stejně až 2x v týdnu scházíme k modelovým zápasům ) a na přelomu července a srpna
opět nakopneme motory v letní přípravě.
I když je to v týmovém sportu nevděčné,
i tentokrát vyzdvihnu jednotlivce.
V minulém čísle DL to byli žáci, teď tedy extraligové hráče Dobřan. Skvělé výkony podával
gólman Ondřej Jásek, když se svými čísly pohyboval mezi top gólmany v extralize, záda mu
kryl mladíček Jaroslav Fukárek či Matěj Malotín
a také Jakub Polanský s Lukášem Haváčkem.
V útoku vynikali především bratři Jan a Daniel Kovaříkovi s Davidem Braunem.
V obraně Václav Šlehofer ml., Pavel Görges,
Tomáš Duchek či Jan Matoušek.
Samozřejmě výčet jmen by byl dlouhý, neboť všem klukům za přístup, překonání krizí,
nemocí a všelijakých s grácií zvládnutých problémů je třeba poděkovat.
Nesmím zapomenout na trio kluků, kteří nejen letos byli pro klub nepostradatelní.
Mladíčci Aleš Duchek, Michal Neumaier a Jiří
Stránský patřili mezi pilíře kabiny a obou mužských týmů. Tedy nejen toho extraligového, ale
také rezervního B týmu, který letos prvně v his-

torii klubu hrál druhou nejvyšší soutěž v ČR.
Tihle tři studenti středních škol v Plzni chodili
i v nouzi pomoct na tréninky žáků. Svým přístupem k celé organizaci klubu šli příkladem.
Závěrem pak čerstvá novina, v nominaci reprezentace ČR na Mistrovství světa mužů v Kanadě je náš hráč a odchovanec Dobřan, Václav
Šlehofer mladší.

Václav Šlehofer ml. – reprezentant ČR, hráč
Dobřan, letí do Kanady na MS
Do Montrealu by měl mj. vicemistr světa
a kapitán ČR U18, ale také člen prestižního  All
Stars   týmu na Mistrovství světa U20 v Anglii
odletět s národním týmem v polovině června
na již druhou mužskou štaci, neboť v roce 2019
startoval za muže ČR již na světovém šampionátu v Košicích.
Pro celý náš malý – velký klub ocenění, pro
mladé kluky z Dobřan motivace.
Jsme součástí HCM a mládež v klubu máme
celkem početnou. Navíc členská základna se
nám permanentně rozšiřuje.
Vzhledem k tomu, že žákovské kategorie
ještě hrají své soutěže, zmíníme je v příštím
vydání DL.
Za dobřanský hokejbal
Václav Šlehofer st.

Sport

Amatér cup 2022

Rozpis mistrovských
utkání – jaro 2022
I. B třída sk. B – Muži "A" (MA)
4. 6.

18:00

11. 6. 10:30

V sobotu 30. dubna se konal na hřištích ve sportovním areálu Džungle tradiční pétanque turnaj
dvojic Amatér cup. Zájem byl nebývalý. Kromě domácích přijely dvojice z Plzně, Klatov, Zavlekova a Nepomuku. Hrálo se ve čtyřech základních skupinách, ze kterých do hlavního turnaje postupovaly vždy první dvě dvojice. Ti ostatní hráli turnaj útěchy. V první skupině o postupujících
Macháčkovi s Bořánkem a Khásovi s Barochem rozhodovalo až skóre, protože měli všichni stejný
počet vítězství. Ve druhé skupině byli suverénní Bechyně se Štulcovou a s nimi šli dále otec a dcera
Švábkovi. Ve třetí skupině byli také suverénní Špitálský s P. Křesákem a dále postoupila i plzeňská
dvojice Vopat s Netrvalem. Ve čtvrté skupině byli favority Hnojský a K. Křesák a i ti svou roli potvrdili. S nimi postoupily M. a A. Hnojská. Turnaj útěchy, který se hrál K. O. systémem, vyhráli děda
a vnuk Fišerovi. V semifinálových skupinách se hrálo o umístění a pak o pořadí v celém turnaji se
soupeřem na stejném místě z druhého semifinále. V tom prvním se opět dařilo Macháčkovi s Bořánkem. O první místo se s nimi utkali Špitálský a P. Křesák, kteří zvítězili, a turnaj tak vyhráli bez
jediné prohry. V boji o třetí místo porazili Švábkovi Bechyněho se Štulcovou. Akce byla podpořena
Městským kulturním střediskem Dobřany. Následující turnaj Junior cup proběhne dne 18. června.
Zdeněk Duban

18. 6. 18:00

MA – Měcholupy
Bolešiny – MA

MA – Chotěšov

III. třída sk. západ – Muži "B" (MB)
5. 6.

17:00

12. 6. 17:00
19. 6. 17:00

MB – Mantov
Záluží – MB

MB – Ptenín

Krajská soutěž dorostu sk. A –
dorost (D)
4. 6.

10:00

11. 6. 10:00
18. 6. 10:00

D – Černice
Chotěšov/Zbůch – D

D – Líně

Krajská soutěž žáků – žáci (Ž)
4. 6.

10:00

12. 6. 15:30
18. 6. 10:00

Planá – Ž

Ž – Horšovský Týn
M. Touškov – Ž

Okresní přebor PJ – starší přípravka
3. 6.

11. 6.
18. 6.

16:30

Stod – SP

PLAY - OFF semifinále

PLAY - OFF finále

Okresní přebor PJ – mladší přípravka
3. 6.

11. 6.
18. 6.

16:30

Stod – MP

PLAY - OFF semifinále

PLAY - OFF finále

Změny utkání vyhrazeny !!!!

Aktuální informace o případných
(red) Anna Umnerová (stojící vpravo) a Ondřej Šiška (stojící druhý zleva) reprezentovali
SDH Dobřany na XVIII. ročníku celorepublikové soutěže Memoriál Vendulky Fránové v Plzni.
Soutěž probíhala v disciplíně výstup na cvičnou věž a běh na 100 překážek. Anna vybojovala
v obou závodech 1. místo a Ondřej 1. místo ve výstupu na věž a 4. místo v běhu. Závodu v běhu na
100 překážek se zúčastnila také Julie Princlová, která obsadila krásné 5. místo.

změnách + výsledkový servis najdete
na stránkách

web: fotbaldobrany.cz

facebook: TJ DOBŘANY FOTBAL
instagram: tj_dobrany_fotbal

www.dobrany.cz
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Termíny letních tenisových kempů jsou:
1)

11. – 15. 7. 2022

2)

18. – 22. 7. 2022

3)

25. – 29. 7. 2022

4)

15. – 19. 8. 2022

5)

22. – 26. 8. 2022

Popis:
Tenisový kemp je příměstská forma tábora. Na děti čeká týden plný sportu a her
zaměřených na tenis. Účastníci budou mít možnost sportovat, zdokonalit se nejen v tenise, ale
i ve fyzických aktivitách metodicky zaměřených na tenis, a to pod dohledem kvalifikovaných
trenérů. Mimo jiné budou mít děti možnost naučit se základům anglického jazyka, případně i
mezi sebou konverzovat. Děti se zúčastní také několika výletů za sportovními aktivitami –
kuželky, minigolf, plážové sporty, pétanque, dobřanská zmrzlina atd.. Začátek kempu je
každý den v 8:30 a konec v 16:00. Pro děti bude zajištěn oběd, dopolední i odpolední svačina,
pití bude k dispozici v průběhu celého dne. Tenisový kemp bude zakončen tenisovými
soutěžemi.

Každý den bude rozdělen na dva bloky:

1.
V dopoledním bloku bude zaměření na tenis a s ním spojeny metodicky zaměřené
aktivity a hry, a to v časovém rozmezí od 9:00 do 12:45. Poté bude pauza na oběd.
2.
V odpoledním bloku se budou konat společné soutěže, tenisové zápasy, aktivity
fyzického i nefyzického charakteru, turnaj v kuželkách, minigolf nebo plážové sporty, a to v
rozmezí od 13:45 do 16:00.
Co mít sebou: tenisová raketa (můžeme i zapůjčit), sportovní oblečení i na převléknutí,
tenisová obuv, pokrývka hlavy, láhev na/s nápojem, papírové kapesníky, poznámkový sešit na
angličtinu, pastelky a psací potřeby.
Cena kempu je 3100,- Kč, sourozenecká sleva je 2700,-Kč na dítě.
Přihlášky na letní kemp nahlaste Mgr. Pavlíně Naslerové do 30. června 2022 telefonicky na
702 063 002 nebo emailem na pavlinasmatova@seznam.cz .
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Klub českých turistů

Turisté vás zvou
3. 6. /pá/
HŮRKY – STRAŠICE
Odjedeme z Dobřan vlakem
v 6:20 do Plzně - hl. n. /6:41/
a do Rokycan /6:55/. Odtud busem v 7:30 do
Hůrek /7:45/. Půjdeme kolem rybníka a chat
lesní cestou a po cyklostezce do Strašic. Zpět
busem v 12:55 nebo 13:33 do Rokycan. Odtud
vlakem v 13:27 nebo 14:03 do Plzně a Dobřan. Délka trasy 10 km.  Vedoucí Jiří Nový.

7. 6. /út/
ZE ŽELEZNIČNÍ STANICE MILHOSTOV
DO OSADY MICHALOVY HORY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:20, z Plzně
v 7:07 do Mar. Lázní, odtud vlakem v 8:26
do Milhostova. Po žluté TZ půjdeme: pramen
Horka – rozcestí Pod Lazurovým vrchem –
osada Michalovy Hory. Zpět busem v 15:05,
přestup v Plané. Příjezd do Plzně v 16:49
a odtud v 17:20 do Dobřan. Délka trasy 9 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

11. 6. /so/
ŠUMAVA – STEZKA ČESKEM
13.–17. 6.
POBYT DOBŘANSKÝCH TURISTŮ
VE SKALNÉ U CHEBU
14. 6. /út/
Z CHEBU NA ZELENOU HORU –
BISMARCKOVA ROZHLEDNA
Z Dobřan odjedeme vlakem v 6:20, z Plzně
v  7:07 do Chebu /8:38/. Půjdeme na Bismarckovu rozhlednu a dále zpět do Chebu. Délka
trasy 8 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

21. 6. /út/
SUŠICKÉ VYHLÍDKY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:55, z Plzně
v 6:40 do Klatov a odtud v 7:33 do Sušice. Jdeme po modré TZ, přejdeme řeku Otavu, dále
po žluté TZ – Chmelná – vyhlídka Andělíček
– město Sušice. Odjezd v 13:34 / 14:40 do Kla-

tov, v 14:28 / 15:30 do Plzně a Dobřan. Délka
trasy 8 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

24. 6. /pá/
SOBĚKURY – MERKLÍN
Odjedeme busem z Bor v 6:30, z Dobřan čerp. st. v 6:45 do Soběkur. Půjdeme lesem
přes rozhlednu Štěpánka do Merklína. Zpět
busem v 12:55 nebo 14:00 do Dobřan a Plzně.  
Délka trasy 11 km. Vedoucí Jiří Nový.
28. 6. /út/
ZBIROH – JABLEČNO A ZPĚT
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:05, z Plzně v 6:20 do Kařezu /6:43/ a v 6:57 busem
do Zbiroha. Půjdeme: Jablečno – rozcestí Na
ohradě - rozcestí Františkov – Zbiroh. Zpět
v 13:55, z Kařezu 14:15 do Plzně a Dobřan.
Délka trasy 8 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Případné změny najdete ve vývěsní skříňce
u Komerční banky.

Jarní Karlštejnsko
První pochod, kterým jsme začali jarní sezonu, byl zaměřen na hrad Karlštejn spolu
s návštěvou lomů Malá a Velká Amerika.
Z Dobřan odjíždíme vlakem směr Beroun
a Karlštejn. Ze žel. st. Karlštejn se vydáme po
silnici vedoucí k hradu. Pod hradem se naše
skupina dělí na ty, kteří vystoupí na hrad, a ty,
kteří pokračují dále po silnici k domluvenému
bodu setkání u rozcestníku Dub sedmi bratří.
Po příchodu skupiny, která hodlala navštívit
hrad se dozvídáme, že na hrad vystoupali, ale

do hradu se nepodívali, bohužel brána byla
uzavřena. Po krátkém odpočinku se společně
vydáme na cestu vedoucí k lomu „Malá Amerika“. Před námi se nachází značně hluboké
údolí – lom. Samotná scenérie na nás působí
silným dojmem. Obcházíme lom pěšinou vedoucí po okraji s několika místy odkud je pěkný výhled do nitra lomu.
Další cesta se stává obtížnou vzhledem
k všudypřítomnému bahnu, které se nám lepí
na boty a ztěžuje nám chůzi. S obtížemi pře-

konáváme tento úsek cesty, procházíme cestu
zarostlou křovím, která nás přivádí k vyhlídce, z které se nám naskýtá pohled do nitra
lomu „Velká Amerika“, kocháme se krásou
a divokostí místa samého.
Po krátkém odpočinku a zejména zbavení
se bláta z bot odcházíme po silnici do obce
Mořina odkud posléze odjíždíme busem do
Berouna a odtud vlakem domů.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Za bečovskými rybníky
Vlakem z Dobřan do Plzně a busem z Plzně do Bečova nad Teplou se dopravíme na start pochodu, a to Bečov nad Teplou.
Pro tentokráte si vybíráme značně náročnou místní cestu „Bečovské vyhlídky“. Nedaleko od
zastávky začíná dosti strmá, obtížná cesta vedoucí na hřeben – vrchol této vyhlídkové trasy. Některá místa zdoláváme doslova „po čtyřech“. Po náročném namáhavém výstupu je nám odměnou
překrásný výhled na Bečov a zejména na impozantní hrad spolu se zámkem. Kocháme se touto
krásnou scenérií a po krátké době pokračujeme v našem pochodu. Trasa vede zajímavými místy
s mnoha skalami. Před námi se v plné kráse objevuje skupina skal s dominantou skálou pannou.
Procházíme kolem těchto skalisek a zanedlouho les ustupuje a před námi se objeví první rybníček. Zde se krátce zastavíme, mírně posvačíme a pokračujeme v cestě vedoucí k největšímu ze
třech rybníků. Rybník se nachází uprostřed lesa v mírné kotlině, působí na nás velice uklidňujícím dojmem. Je zde krásně, úplná romantika. Rádi bychom pokračovali k dalším rybníkům, ale
blížící se bouřka nás nutí k co nejrychlejšímu návratu. Vracíme se cestou vedoucí kolem lesního
potoka s množstvím kaskád a vodopádů. Po dosažení silnice se spouští hustý studený déšť. Azyl
před deštěm a zimou nám poskytne místní restaurace, kde nás přivítá rozpálený krb spolu s horkou polévkou. Poobědváme a po krátkém odpočinku odcházíme a busem odjíždíme domů.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
                   Jindřich Šmatlák

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika
Blahopřání

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 22. dubna 2022
oslavila 85. narozeniny

Dne 13. června 2022 tomu bude 6 let,
co nás navždy opustil

Dne 9. 6. 2022 uplynou 4 roky,
co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek, děda a praděda,

paní Marie Krejčová.

pan Vladislav Duba.

pan Karel Hrubý ze Šlovic.

Hodně zdraví a pohody přeje
celá rodina.

Vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 11. května 2022 uplynuly 3 roky,
co nás navždy opustila

Kdo tě znal, vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 22. 5. 2022 uplynulo 6 let,
co nás navždy opustil

12. června 2022 vzpomeneme
5. smutné výročí, kdy od nás odešel náš
drahý a milovaný syn, otec, manžel a bratr,

paní Hana Plačková.

pan Jan Pěchouček.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel s rodinou

pan Milan Pytlík z Dobřan.

Vzpomínají manželka, dcery
a syn s rodinami.

Vzpomínka

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. S láskou a úctou rodina
Pytlíkova. Nikdy nezapomeneme.

Vzpomínka

Dne 30. června 2022
uplyne 7 smutných let, co nás opustila
naše drahá maminka,

paní Marie Machková z Plzně.

S úctou a láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou dcera Alena a syn Stanislav
s rodinami.
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Emil Bučko

Marta Bučková
Za vzpomínku děkuje rodina.

Společenská rubrika

Vítání občánků
Dne 30. dubna 2022 byli starostou města, panem Bc. Martinem Sobotkou, přivítáni noví občánci města:
Maya Langmajerová, Jan Kerber, Ester Spěváčková, Marie Blažková, Eliška Hrušková, Sofie Flachsová, Isabella Skopová, Mikuláš Auterský,
Klára Šmídhámerová, Meda Kantorová, Eliška Matasová, Beáta Žďánská.

Dne 21. května 2022 byli přivítáni starostou města, panem Bc. Martinem Sobotkou, tito další noví občánci města:
Zdeněk Diviš, Vojtěch Forejt, Jáchym Drozný, Eliška Kubíková, Marek Jiříček, Adéla Doubková a Jáchym Lehečka.

Zlaté svatby

Poděkování
Dne 28. 5. 2022 se v obřadní síni města Dobřany konalo slavnostní přijetí pěti manželských párů panem starostou k příležitosti zlaté svatby.
Chtěli bychom jménem všech poděkovat paní Jandové, paní Umnerové,
panu starostovi Sobotkovi a paní fotografce. Vše bylo perfektně zorganizováno a všem se nám velice líbilo. Budeme na krásné chvíle často
vzpomínat. Děkujeme.
Manželé Zachovi, Housarovi, Markovi, Duchkovi a Harantovi.

LETNÍ KINO
Dne 28. května 2022 oslavili v obřadní síni města Dobřany zlatou
svatbu manželé: Jana a Vladimír Housarovi, Alena a Jiří Markovi, Zdeňka
a Alois Zachovi, Zdeňka a Josef Duchkovi, Hana a Vojtěch Harantovi.
Na jejich další společné cestě životem jim přejeme hodně zdraví,
pohody a spokojenosti.

NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ

26.–30. 7.
2.–6. 8.

2022

ZAČÁTEK VE 21:30 | VSTUP ZDARMA
Sledujte FB Dobřanské listy, 3D kino Káčko nebo www.kacko.cz.

www.dobrany.cz
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Inzerce

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45

tel.: 777 944 563, e-mail: poradna@opplzen.cz
www.opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem,
kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí
svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo
neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní
a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy
občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé,
nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
 bydlení  finanční problematika
 rodina a mezilidské vztahy  sociální a zdravotní pojištění
 systém sociálních dávek a pomoci
 správní řízení (jednání s úřady)
 občanskoprávní vztahy  majetkoprávní vztahy
 ochrana spotřebitele  pracovně–právní vztahy

PEČUJEME
O PEČUJÍCÍ
ROZUMÍME SENIORŮM A PEČUJÍCÍM, KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ NELEHKÝMI ŽIVOTNÍMI SITUACEMI.
POMŮŽEME VÁM SE S VAŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACÍ VYPOŘÁDAT.

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME ZDARMA
PSYCHOLOGICKÉ - PORADÍME VÁM, JAK ...
JAK SI BĚHEM DNE ROZLOŽIT PÉČI O OSOBU BLÍZKOU A VÁŠ BĚŽNÝ DENNÍ PROGRAM
JAK SI ZACHOVAT VLASTNÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
JAK SI ROZDĚLIT PÉČI V RÁMCI RODINY
JAK SE VYROVNAT SE ZTRÁTOU BLÍZKÉ OSOBY

SOCIÁLNÍ - PORADÍME VÁM ...
JAK PEČOVAT O OSOBU BLÍZKOU DOMA
NEJVHODNĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU
VHODNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
NA JAKÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY MÁTE NÁROK

KONTAKTY:
TELEFON: +420 604 257 242

ADRESA: NÁMĚSTÍ T.G.M. 5, DOBŘANY

E-MAIL:

WEB:

INFO@SANCEPOMAHA.CZ

WWW.SANCEPOMAHA.CZ

Městské kulturní středisko Dobřany přijme
uklízečku (DPP nebo brigáda).
Nástup možný od července.

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

Více informací:
J. Umnerová, tel. 604 899 418.
OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ – ČERVEN 2022

Řádková inzerce

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


Kosmetické služby Jiřina Neumannová, tel. 606 280 813.


Sháním letní brigádu – student, nejlépe v Dobřanech a okolí,  
tel. 720 184 005.

po 6. 6.
14–17
čt 9. 6.
14–17
st 15. 6.
14–17
st 22. 6.
14–17
út 28. 6.
14–17
ČERVENEC A SRPEN ZAVŘENO
Výrobu klíčů a vyzvednutí zakázek mimo pracovní dobu
lze domluvit na tel.: 773 478 883.

Příspěvky do DL musí být zasílány na mail listy@dobrany.cz do 20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány v maximálním rozsahu cca 2 500 znaků
(vč. mezer), nerozhodne-li redakce v individuálních případech jinak. Plné znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník inzerce a návod na kontrolu
publikovaných textů najdete na www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/
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HLEDÁ ŘIDIČE
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt: +420 606 726 842

Přijmeme pokladní do firemní kantýny Daikin
 třísměnný provoz, práce s pokladním systémem,
zodpovědnost za svěřenou hotovost, znalost HACCP,
praxe je výhodou, ne podmínkou
 požadujeme flexibilitu, spolehlivost a zdravotní průkaz
 zájemci volejte na tel.: 378 773 284 (6:00 - 14:00 hod.)
nebo pište na fakturace@equifarm.cz nebo osobně
v kantýně paní Jandová

JAROSLAV
ŠRÉDL

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO

Ranní směny
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt: + 420 606 726 842

Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné době
hledáme kolegy / kolegyně na volné pozice:

 Skladník / skladnice

 Obsluha CNC obráběcích strojů

Realitní makléř

55
0
1
52
2
2
07
2
4
+

Pomohu
s prodejem,
s pronájmem nemovitostí

www.jaroslavsredl.cz

Našim zaměstnancům nabízíme:
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na pojištění 1 000 Kč/měsíc
 stravenkový paušál 82 Kč/den
 příspěvek na dopravu 3 Kč/km
 půlroční odměny a poukázky Flexipass
 zázemí silné zahraniční společnosti
 rodinnou atmosféru a individuální přístup
 příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu
Kontakt:
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 511 Mob.: 608 841 036

www.dobrany.cz

|
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Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Sportovní a relaxační
masáže

Ceník inzerce
v Dobřanských listech
(platný od 5. 4. 2022)

Dobřany

e-mail: listy@dobrany.cz

Náměstí T.G.M. 112, Dobřany

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

Otevřeno:
Pouze dle objednávek

Řádková nekomerční inzerce max. 92 znaků
Řádková komerční inzerce max. 92 znaků

Klasické masáže
Relaxační masáže
Baňkové masáže
Masáže lávovými kameny
Dornova metoda
Reflexní masáže nohou

50 Kč

prodej, služby...

723 382 480 – v odpoledních hodinách

777 351 505 – volejte kdykoliv

zdarma

vyměním, daruji, hledá se, koupím...

Mgr. Petra Ebelenderová
Martin Ebelender

6 480 Kč
3 240 Kč
1 620 Kč
810 Kč

Společenská rubrika

zdarma

Slevy
 opakovaná plošná inzerce
2 výtisky
3 a více výtisků
10 a více výtisků

10 % z celkové ceny
20 % z celkové ceny
30 % z celkové ceny

 nabídka pracovních míst

20 % z ceny inzerce

 souběžná inzerce ve vývěskách MKS

5 % z ceny inzerce

Slevy se nesčítají, vždy je využita ta vyšší.

Podklady pro inzerci
INDD, AI, EPS, PDF - písma musí být převedená na křivky
Obrázky: TIFF, JPG, BMP - rozlišení 300 dpi (obrázky musí být dodány zvlášť - nevložené do textu)
Texty: DOC, DOCX, ODT, TXT

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.

SLEVA

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně
Instalace zdarma!
Rychlost až 1000 Mb/s
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50%

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
ZAKLETÁ JESKYNĚ
3. 6. v 17:00
ČR, SR, Maďarsko / pohádka / 98 min / přístupný /
režie: M. Čengel Solčanská
Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl
a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně si nesmí nic odnést.
Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu
z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady
nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin
tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království a postihnou
i Lenu.
Vstupné: 130 Kč

PÁNSKÝ KLUB
3. 6. ve 20:00
ČR / komedie / 89 min / 12+ / režie: Matěj Balcar
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a nesmělý
učitel Cyril se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník
Eda si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák
Martin se prezentuje jako velký milovník, ale jeho
vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek by se rád ubránil svodům své dlouholeté
múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi už má to nejlepší
očividně dávno za sebou... Nebo ne?
Vstupné: 130 Kč

ZAKLETÁ JESKYNĚ
5. 6. v 15:00
ČR, SR, Maďarsko / pohádka / 98 min / přístupný /
režie: M. Čengel Solčanská
Vstupné: 130 Kč

TOP GUN: MAVERICK
5. 6. v 18:00
USA / akční drama / 131 min / 12+ / dabing /
režie: Joseph Kosinski
Pete „Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky.
Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání
povýšení. Maverick byl navíc vždycky magnetem na
průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit
na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible.
Kromě téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu
soukromou misi.
Vstupné: 140 Kč

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

vaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli
zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému,
i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního
řetězce. Existují lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně
lidé, již jim v tom chtějí zabránit.
Vstupné: 140 Kč

PÁNSKÝ KLUB
12. 6. v 18:00
ČR / komedie / 89 min / 12+ / režie: Matěj Balcar
Vstupné: 130 Kč

RAKEŤÁK

26. 6. v 18:00
ČR / romantický, komedie / 97 min / 12+ /
režie: Rudolf Havlík
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací. Občas
by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé
republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu
kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se
v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale.
Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí
mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem,
kvůli kterému se do města vydává každou noc.
Vstupné: 140 Kč

17. 6. v 17:00
USA / animovaný / 105 min / přístupný / dabing /
režie: Angus MacLane
Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru Buzz
Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a posádka více
než tisíce vědců a techniků se vracejí domů ze své
aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu světelných let od
Země je senzor upozorní na přítomnost blízké nezmapované, ale na zdroje potenciálně bohaté planety. Vydají se neznámou planetu prozkoumat. Snaha o rychlý odlet se však zvrtne a Buzz s Alishou a zbytkem
posádky na nepříliš přívětivé planetě uvíznou.
Vstupné: 120 Kč

KDYBY RADŠI HOŘELO
17. 6. ve 20:00
ČR / komedie / 90 min / 12+ / režie: Adam K. Rybanský
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, chlapi
před hospodou komentují zelené pivo a nebezpečí
chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky
do kašny. Řidiči se podařilo zmizet, lidem je ale jasné,
že šlo o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí na hasičích, na jejich odhodlanosti a akci. Pro náčelníka hasičů celá situace znamená nebývalou vzpruhu.
Jeho zástupce poprvé poznává, co to je mít přehnaný
strach o rodinu. Má dobré srdce, jen moc věří tomu, co
mu kdo řekne a co zjistí na internetu.
Vstupné: 120 Kč

RAKEŤÁK
19. 6. v 15:00
USA / animovaný / 105 min / přístupný / dabing /
režie: Angus MacLane
Vstupné: 120 Kč

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
19. 6. v 18:00
USA / dobrodružný, akční / 147 min / 12+ / dabing /
režie: Colin Trevorrow
Vstupné: 140 Kč

10. 6. ve 20:00
USA / dobrodružný, akční / 147 min / 12+ / dabing /
režie: Colin Trevorrow
Příběh filmu se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých jurských
tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i nekontrolo-

PREZIDENTKA

RAKEŤÁK
26. 6. v 15:00
USA / animovaný / 105 min / přístupný / dabing /
režie: Angus MacLane
Vstupné: 120 Kč

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
30. 6. ve 14:00
1. 7. v 17:00
3. 7. v 15:00
USA / animovaný / 88 min / přístupný / dabing /
režie: Kyle Balda
Padoucha Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď
se ovšem píšou 70. léta a Gru je zakomplexovaný
dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen
sní ve svém pokojíčku. Šťastnou náhodou jednoho
dne narazí na čtveřici naprostých Mimoňů (Kevin,
Stuart, Bob a nováček Otto, což je Mimoň s rovnátky
a akutní potřebou obejmutí). I když je to k neuvěření, rychle s nimi najde společnou řeč, postaví s jejich
pomocí první padoušské doupě, zkonstruuje první
zbraň a naplánuje první tajnou misi.
Vstupné: 130 Kč

PREZIDENTKA

1. 7. ve 20:00 | 3. 7. v 18:00
ČR / romantický, komedie / 97 min / 12+ /
režie: Rudolf Havlík
Vstupné: 140 Kč

NA ČERVENEC DÁLE PŘIPRAVUJEME:
THOR: LÁSKA JAKO HROM
Thorovu cestu za odpočinkem přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usiluje o zánik bohů.
Thor požádá o pomoc Valkýru, Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster.

ŘEKNI TO PSEM
Dita místo vytouženého miminka dostane od svého
přítele Filipa mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Nenechá se pejskařstvím strhnout,
protože od Filipa dostává nejen psa, ale i kopačky.

HÁDKOVI
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Pokud se ale
dlouhodobě nemusíte ani s bratrem ani se sestrou,
ani s jejich rodinami, je to setkání plné přetvařování
a společenských frází. A co teprve, když se potkáte,
protože je dědeček na smrtelné posteli?

Sledujte www.kacko.cz a FB 3D kino Káčko

www.dobrany.cz
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (Třída 1. máje 1300)
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí
6:00–12:00 14:00–18:00
úterý
6:00–13:00
středa
6:00–12:00
čtvrtek
6:00–12:00 13:00 Harmonie
pátek
6:00–12:00

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
nemocní

prevence, očkování

pondělí
7:30–10:00 13:00–14:30
úterý
13:00–15:00 15:00–18:00
středa
7:30–10:00 10:00–14:30
čtvrtek
7:30–10:00 10:00–12:00
pátek
7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

středa

6:30–7:30
7:30–14:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

Veterinární ordinace

Interní ambulance

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

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch

tel.: 730 778 658
po, st, čt
8:00–15:00
úterý
8:00–18:00
pátek
7:00–11:00

Gynekologie

MUDr. Petr Krčál

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

MUDr. Regina Janů

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

Odběry krve

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

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

MUDr. Hrbáčková

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková

tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

Dagmar Strejcová

MUDr. Petr Bureš

7:30–14:30
9:00–17:30
7:00–13:00
7:00–12:00
6:30–12:00

Lékárna Devětsil

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

Oční optika

tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
út, st, pá
7:30–13:00
tel.: 724 516 852
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Kožní ordinace

náběry
ordinace

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

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

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

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

Centrum domácí zdravotní péče
Mgr. Jaroslava Kaderová

tel.: 603 430 987, 377 973 096
e-mail: kaderova@volny.cz, www.kaderova.cz

Sběrný dvůr

tel.: 721 529 770
pondělí
st, pá, ne
9:00–13:00

Městský úřad Dobřany

14:00–18:00
14:00–18:00

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

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5, tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
pondělí–pátek
8:30–12:15 13:00–17:00
Praktický lékař pro děti a dorost
sobota, neděle
13:00–17:00
MUDr. Jitka Šebestová
Kino – divadlo – kongresový sál Káčko
Školní 33, Dobřany
Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
tel.: 377 972 754, 732 114 040
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
		
pro objednané
pondělí–pátek
9:00–12:30 13:00–16:00
úterý
7:00–16:00 16:00–18:00
čtvrtek
7:00–14:00 14:00–16:00
Česká pošta
pátek
7:00–12:00
Náměstí T.G.M. 2
po, st
10:00–12:00 13:00 – 18:00
Chlumčany, tel.: 377 973 124
út, čt, pá
8:00–12:00 13:00 – 16:00
pondělí, středa 7:00–12:00
so
8:00–12:00
Preferujeme předem telefonické objednání.

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

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

Horké linky

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