
číslo 7–8  • červenec/srpen 2016  •  ročník XIV       www.dobrany.cz       zdarma do všech domácností

80 let českého dobrovolného hasičského sboru v Dobřanech

Foto: Arnošt Reich

Májové slavnosti se zahraniční účastí
(red) Poslední květnovou sobotu ožilo město Dobřanskými 

májovými slavnostmi, které hodinu po poledni zahájila selská 
jízda, jejíž průvod projel městem od hasičské zbrojnice Tyr-
šovou a Lipovou ulicí, poté pokračoval s několika zastávka-
mi kolem náměstí, kde lehce před čtrnáctou hodinou skončil 
předáním městského práva králi a královně májů. Návštěv-
níci měli možnost vidět a slyšet seniorský taneční a pěvecký 
soubor Dobřanské bábinky, dětskou lidovou muziku Vozem-
bach, pražskou dětskou lidovou muziku Osminka, slovenský 
folklorní soubor Bobáňovci a Cimbálovou muziku Milana 
Broučka. 

Na náměstí nechyběl řemeslný jarmark a v jízdárně se moh-
li zájemci svézt na koních.       
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
máme je tu zas! Ano, jsou tu PRÁZDNINY. Přijde mi to jako 
před pár týdny, kdy začínal sloupek tímto, pro někoho 
magickým, pro jiné obyčejným, slovem, ale už je to tak... Rok 
je pryč a opět tu máme dva letní měsíce. Věřím, že plánů 
máte dostatek a užijete si je dle svých představ.    
Krásné léto plné pohody přeje 

Jaroslava Umnerová.

Město chce převzít větší 
odpovědnost za stav krajiny

(sob) Zastupitelstvo se na svém zasedání 22. června 2016 
vyslovilo pro změnu strategie při nakládání se zemědělskými 
pozemky. Město se nyní bude snažit aktivně získávat za rozum-
nou cenu zemědělské pozemky.

Radnici k tomu vede několik zásadních důvodů. Dokud pro-
najímá zemědělcům pozemky město nebo jiný zodpovědný sub-
jekt, může ovlivnit chování rolníků k cestám, krajině i vodní 
erozi. Zkušenosti z regionů, kde půda padla do rukou bezo-
hledných mamonářů, jsou tristní. Kukuřice na kopcích udě-
lá z každého většího deště pohromu, mizí krajinotvorné prvky 
a podobně.

Právě kvůli jejich ochraně, obnově a rozšíření město iniciuje 
komplexní pozemkové úpravy, které jsou nástrojem ke zkrášle-
ní krajiny a vyšší rozmanitosti. Krom toho vyřeší i cyklostezku, 
polní cesty a další veřejně prospěšné stavby.

Příjemnou zprávou je, že na novou strategii města slyší vlast-
níci pozemků a prodávají je za férovou cenu. Jen za první půl-
rok se tak podařilo získat 13 hektarů půdy.

Kaplička nestála ani milion, natož pět!
Jan Werich napsal o své 

mamince, že to byla skvělá 
žena, která měla jen jednu 
špatnou vlastnost, věřila 
tomu, co se píše v novi-
nách. Měl pravdu, je třeba 
být opatrný.

V druhém červnovém 
týdnu v Deníku napsali, 
že město koupilo a opravi-
lo kapli u Wartova za pět 
a čtvrt milionu. Ve sku-
tečnosti to bylo desetkrát 
méně a 120 000 přispěl 

Plzeňský kraj, kterému tímto ještě jednou děkuji.
Poděkovat se patří i hlavnímu iniciátorovi opravy Karlu Fou-

dovi z památkového ústavu. To on na cennou stavbu upozornil 
a opakovaně usiloval o její záchranu. Nijak neupírám dřívější 
zásluhy pana Kabáta, který je hlavním hrdinou článku v Dení-
ku, ale seznámil jsem se s ním, až když byla kaple opravená.

Jen tak mimochodem, když mi autor článku volal, bylo špat-
né spojení, mohl se přeslechnout. Volali jsme si ještě jednou 
odpoledne a to jsem mu říkal, že opravy všech sakrálních pamá-
tek na našem území mají dle projektu přijít na tři miliony. To 
bychom se jednou kapličkou za pět hezky vycinkali hned na 
začátku.☺

Martin Sobotka

(red) Předáním staveniště začala rekonstrukce fotbalového hřiš-
tě. Končit by měla 16. prosince. Stavební práce zahrnují i komu-
nikaci k řece, milovníci zmrzliny a řeky se proto musí připravit 
na kolizní situace. Po dokončení akce se naopak jejich situace 
výrazně zlepší.

(red) V půli června Dobřany navštívili přátelé ze slovinské part-
nerské obce Brežice v čele se starostou Ivanem Molanem. Nejvíce 
se jim líbila prohlídka místní firmy COMTES FHT, lesoparku Mar-
tinská stěna a biotopu Kotynka.  

(tom) Nový chodník spojil ulice Vlčích máků a Stromořadí. Zkrátí 
a zpříjemní cestu na hřbitov, k ZUŠ J. S. Bacha, ocení ho i děti 
z MŠ a jejich rodiče. Lemovaný je výsadbou sedmi kusů javorů, 
které jsou zajímavé barvou listů. Výměny se dočkalo i oplocení 
zahrady školy.
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Městský úřad Dobřany
Odbor vnitřních a sociálních věcí

Obyvatelé potýkající se s celou řadou sociálních problémů, s nimiž si čas-
to nedovedou bez pomoci poradit, mohou využít pomoci sociální pracov-
nice Bc. Libuše Pokorné. Tato pracovnice Vás může navštívit ve Vašem 
přirozeném prostředí, nebo ji můžete navštívit na níže uvedené adrese, či 
kontaktovat pomocí níže uvedeného telefonního čísla či mailu. 

Nabízíme sociální proradenství pro:
		Osoby potýkající se s chudobou, dluhovou problematikou, neza-

městnaností, bezdomovectvím nebo špatnými bytovými podmínka-
mi, ztíženým nebo omezeným přístupem ke službám, závislostí na 
návykových látkách, alkoholu nebo gamblerství.

		Osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných situacích.
		Osoby s omezenou svéprávností.
		Osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním.
		Rodiny s dětmi (v oblasti péče o děti a výchovy dětí).
		Imigranty.
		Osoby ohrožené sociálním vyloučením (seniory, národnostní menšiny).
		Oběti agrese, domácího násilí nebo trestné činnosti.

adresa: Městský úřad Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany
telefon: +420 377 195 866,  e-mail: pokorna@dobrany.cz

V prvním půlroce město hledalo a nalezlo ve veřejné soutěži 
zhotovitele pro šest významných investičních akcí. Souhrnný 
přehled naleznete v tabulce níže.

 

1 = Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2 = Podlimitní veřejná zakázka zadaná podle § 27 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v otevře-
ném řízení
3 = Zjednodušené podlimitní řízení podle § 25 písm. b) a § 38 záko-
na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů
* smlouva prozatím neuzavřena (stav k 24. 6. 2016)

Všechny zakázky se podařilo vysoutěžit za cenu nižší, než byla 
cena předpokládaná. Lze tedy říci, že město „ušetřilo“ téměř 
13 mil. Kč. Jistě Vás bude zajímat obsah těchto zakázek, proto 
bych ráda zmínila ke každé investici několik informací.

Rekonstrukce lesní cesty „Hradčany“
Cesta se nachází na katastrálním území Dobřany v polesí 

Vysoká a lemuje jeho nejvýchodnější část. Oprava bude začínat 
v místě, kde se říká „U Petra“, a bude pokračovat až ke křižovat-
ce s obcí Hradčany. Úsek v délce 2,3 kilometru a šířce 4 metry 
bude opatřen novým povrchem včetně podélného a příčného 
odvodnění (podélný příkop a 30 kamenných svodnic), opraví se 
i propustek. Město Dobřany v září 2015 podalo žádost o dotaci 
na rekonstrukci této cesty v prvním kole Programu rozvoje ven-
kova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura. Státní zeměděl-
ský intervenční fond ji 20. června 2016 schválil, podpora bude 
činit 4 277 796 Kč, což je velice pozitivní zpráva. V podzimním 
kole podáme žádost o rekonstrukci lesní cesty na Šlovickém 
vrchu.

Stavební úpravy a revitalizace zahrady MŠ Loudů
Děti z MŠ Dobřany – v ulici Loudů se mohou těšit na roz-

šířené hrací plochy, upravené povrchy, nové uspořádání pěší 
komunikace, rekonstruované zahradní objekty, nový zahradní 
sklad s WC včetně úpravy zeleně (stromy a keře). V rámci rekon-
strukce bude řešen i přístřešek na kola a popelnice a výměna 
stávajícího plotu. Prázdninový režim bude kompletně zajišťovat 
budova v ulici Stromořadí, kde rekonstrukce zahrady proběhla 
o loňských prázdninách.

Obytná zóna Malá Strana
V této zakázce se soutěžila technická a dopravní infrastruktu-

ra pro výstavbu 26 rodinných domů, tzn. vybudování inženýr-
ských sítí včetně přípojek, odvodnění (splašková a dešťová kana-
lizace, vodovod), veřejného osvětlení, výstavba nových místních 
komunikací včetně úprav ulice Plzeňská. Termín dokončení 
realizace kopíruje termín, do kterého bude developerem dokon-
čena výstavba všech domů tak, aby mohly být dokončeny finál-
ní povrchy komunikací (dle etap výstavby). 

REVITALIZACE AREÁLU FC Dobřany
Objemem finančních prostředků největší zakázka letošní-

ho roku. Jedná se o novostavbu zázemí fotbalistů FC Dobřa-
ny s hledištěm, objektu stánku, skladu s parkovacím krytým 
stáním a věže s výsledkovou tabulí. Nové bude travnaté hřiště 
se zavlažováním, odvodněním, oplocení a další drobné vybave-
ní areálu, např. lavičky, záchytné sítě, zábradlí, dětské hřiště 
apod.

Současně bude také provedena výstavba parkovacích a zpev-
něných ploch, přestavba a prodloužení stavební účelové komu-
nikace z hlavní ulice Jiráskova a další parkovací plochy. Pro 
zajištění osvětlení místních komunikací bude provedeno rozší-
ření novým úsekem veřejného osvětlení. Dále půjde o výstavbu 
přípojek inženýrských sítí. 

DOBŘANY, Rekonstrukce II/180 (ul. 1. máje), MK Pobřežní, 
U Radbuzy – II. část

Stavební práce této zakázky budou vyhotoveny ve dvou eta-
pách. 

1. etapa (1.7.-.31.10.2016) – místní komunikace – Pobřežní 
ulice a vodovodní a kanalizační přípojky v ulici Pobřežní a Mos-
tecká

2. etapa (1.7.-.31.10.2017) – místní komunikace – ulice 
U Radbuzy.

Dodávka rekonstrukce předávací stanice v bytových 
domech Loudů 1028 a 1029, Dobřany

Z důvodu špatného technického stavu budou rekonstruová-
ny dvě předávací stanice, které tvoří součást centrálního záso-
bování teplem. Nacházejí se v přízemních prostorách dvou výše 
zmíněných objektů ve vlastnictví města Dobřany.

Lenka Tomanová, místostarostka

Jak jsme soutěžili v první polovině roku 2016
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Žadatel Projekt Dotace

Tenisová hala Dobřany, s.r.o. Pojďte s námi odstartovat prázdniny 15 000 Kč

BUDULÍNEK, z.s. Draci a dýně – workshopy pro děti 3 200 Kč

BUDULÍNEK, z.s. Letní příměstský tábor pro děti – druhý běh 6 000 Kč

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy Rodina na jedné lodi 11 000 Kč

JUNIORFEST JUNIORFEST 2016 120 000 Kč

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Dobřany „Předvánoční tvoření“ – rukodělné dílničky 5 000 Kč

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Dobřany Mikulášská nadílka 6 000 Kč

Celkem 166 200 Kč

GDT 2016 - Výsledky Výzvy č. 3 
Finanční prostředky z Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2016 pro poskytování 

neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu a turistiky, 
vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských 
aktivit, zdravotnictví a sociální péče, prevence užívání drog a kriminality nebyly v rámci Výzev 
č. 1 a 2 zcela vyčerpány. Z  tohoto důvodu vyhlásilo město Dobřany 11. 4. 2016 ještě Výzvu č. 3, 
která se opět zaměřovala na podporu jednorázových projektů.

Rada města Dobřany měla k dispozici zbývajících 166.200 Kč a na doporučení Komise pro 
Globální dotační titul města Dobřany je rozdělila mezi 7 úspěšných žadatelů. Největší částkou 
byl podpořen IX. ročník mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST 2016, 
který je významnou kulturní událostí regionu. Dvě žádosti s ohledem na omezené finanční pro-
středky podpořeny nebyly.

Tímto je GDT na rok 2016 vyčerpán. Všem žadatelům patří poděkování za práci vynaloženou na 
přípravu žádostí a následně na realizaci akcí samotných, které pak zpestřují především kulturní 
a sportovní dění v Dobřanech.

Co se týká roku 2017, první výzva GDT (na dotace na celoroční provoz) by měla být vyhlášena 
na podzim letošního roku.

Pavel Sloup
předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany

(red) S koncem jara nastal 
posun v projektu “houpací láv-
ka” přes řeku Radbuzu... Měs-
to vykoupilo pozemky nutné 
ke stavebním pracím a zadalo 
projektantské kanceláři vypra-
cování stavební dokumentace. 

Pohodlnější 
placení u vody  

i v kině
(red) S počátkem nové kou-

pací sezóny město zavedlo 
pohodlnější odbavení platí-
cích návštěvníků. Od červ-
na mají návštěvníci možnost 
využít při platbě za vstup do 
areálu přírodního koupací-
ho biotopu Kotynka platební 
terminál. Tuto službu uvedlo 
do provozu i Městské kultur-
ní středisko Dobřany, a to jak 
v informačním středisku, tak 
i v kině Káčko.

Soutěž  
o developera  

pro Malou Stranu 
má vítěze

(sob) Pouze jedna stavební 
společnost se přihlásila do 
výběrového řízení na výstav-
bu Malé Strany. Je jí firma CZ 
Stavební holding, která nabíd-
la za metr čtverečný 1520 Kč 
bez DPH. V současnosti probí-
hají jednání o konečné podobě 
domků, která ovlivní i budou-
cí cenu. Obě strany mají stále 
možnost  od smlouvy ustou-
pit, rozhodne se v polovině 
prázdnin.

Brilantní komedie o nečekaných zvratech 
a odhaleních ve vztahu muže a ženy. Aud-
rey a Tony jsou dva roky rozvedeni. Oba už 
žijí vlastními životy s novými partnery. Stále 
je však spojují dvě děti a společně prožitých 
dvacet let manželství. Nyní se setkávají 
na venkovské chalupě, kterou spolu kdysi 
sdíleli a která se má nyní prodávat, aby se 
podělili o nábytek a jiné cennosti.

Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní 
a smíření, s nadějnou vyhlídkou na své 
nové životy. Navíc jejich společné setkání 
s odstupem času jenom potvrdí, že se nemo-
hou vystát. Nemohou si říct ani dvě slova, 
aby si vzájemně nevlítli do vlasů. Přesto se 
pustí do úklidu chalupy, a když na povrch 
začnou vyplouvat dosud nezjevené skuteč-
nosti, Audrey s Tonym dojde, že pořádek si 
musejí udělat především ve svých vztazích.

Podlehnou této „chvilkové slabosti“ a přehodnotí své dosavadní životní postoje a názory na toho 
druhého? A jak tím vším zamíchá jejich osmnáctiletá rebelská dcera Lucy? Situace se komplikuje 
a vše dopadne jinak, než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola může mít 
pokračování.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Novinka Divadla v Rytířské dorazí na podzim do Dobřan

CHVILKOVÁ SLABOST 
autora Donalda Churchilla
divadlo Káčko
25. listopadu 2016 od 19:00 hodin
Předprodej vstupenek zahájíme 12. září 2016.

Posun v projektu
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PAMĚŤ DOMOVA

Pamatujete se na nálet?
Pamatuju na nálet, ano. 

A jak to bylo? 
Nálet … my jsme měli tedy… ten 
domeček, to byla jenom taková 
předsíň a hned se šlo do kuchy-
ně, a když to začalo tady padat, 
tak jsme stáli v tom domečku, 
to bylo hrozný, to bylo osvětle-
ný, ty světelný bomby padaly, 
tak nám tam padla na půdu, 
tak já už nevím, kdo to tam šel 
hasit. Dovedete si to předsta-
vit? Tam je mlýn a v tom rohu 
jsme my bydleli. A naproti, jak 
jsou teď ty zahrádky, tady ten 
velkej barák na rohu, teď tam 
bourají u Dubanů, ty dostali 
zásah a teprve teď to vlastně 
dávaj´ do pořádku. Vyboura-
li to, jinak tam nikdo nebyd-
lel, tak tam byl takový dlouhý 
barák a tam bylo hodně našich 
kamarádů, kteří tam zůstali. 
Ty dostali přímý zásah a ty tam 
tedy zůstali.

A váš dům zůstal nepoško-
zený? 
No, tašky a to, to bylo všechno 
pryč, ale mohli jsme tam být 
a odešli jsme tady odsud do 
Přeštic. Tam jsme byli nějaký 
den, než se to tu trochu srov-
nalo a uklidnilo. 

V Přešticích jste měli nějaké 
příbuzné? 
Maminka tam měla spolupra-
covnici, která dělala na té kao-
lince, tak ty nás tam vzali. 

Kolik vás bylo v rodině? 
My dva a rodiče. Ale bratr tu 
nebyl, takže jsem byla sama 
s rodiči, tak jsme šli pěšky do 
Přeštic. 

Kudy? Přes les? 
No, kolem trati jsme šli. 

A co jste si vzali nejnutněj-
šího? 
No, nejnutnější, jenom něco 

na sebe a tašku, protože jsme 
nepočítali, že tam budeme 
dlouho, zase jsme chvátali 
zpátky. 

Vy jste říkala, že vám tam 
zůstalo hodně kamarádů. 
Byl to někdo třeba hodně 
blízký? 
No, vyrůstali jsme spolu. 

Takže i malé děti? 
Taky, tak třináctileté, měly 
teda staršího bratra, ten tam 
zůstal taky a jeden ten jejich 
syn, ten zůstal ve skříni, tak 
ten to přežil. Ten prostě vletěl 
do skříně a v té skříni zůstal 
a z té skříně vylez´. Ale ti, co 
byli na volnu, tak všichni byli 
zasypaní. No, tak to nebylo 
pěkný.

Jak jste ten nálet vnímala - 
že to byla rána Němcům a že 
jejich moc tady slábne? 
To mi v té chvíli vůbec nedo-
šlo. Prostě jsme stáli v hloučku 
a čekali jsme, co bude a vůbec 
nám nepřišlo, kdo a co, a pro-
stě to byl nálet a… 

On to asi ani nikdo neče-
kal… 
No, to vlastně bombardovali 
Američané. 

Město se potom obnovilo 
rychle? Kdo to potom tady 
postavil znovu? 
Pomalu, pomalu se to obno-
vilo, to nešlo, to nebylo jako 
teď, tadyhle jsou cihle, támhle 
je tamto, tak to šlo pomálu 
všechno. Třeba tady, jak jsou 
Hornické, tam byly stodoly, to 
prostě lehlo všechno popelem. 

A ty už se nikdy nepostavily? 
No, udělali na tom ty Hornic-
ké, stavěli potom.

Vy jste se po náletu vrátila 
do německé školy? 
Do té německé, ano. 

Paní Růžena Kripnerová 
(*1932 v Dobřanech) 

Díl 2.

Jak to vnímali potom Vaši 
spolužáci, povídali jste si 
o tom? Učitelé, mluvili 
o tom, co se dělo? 
Já už si to nepamatuju. Takhle 
jsme byli vždycky rádi, když 
zahoukaly sirény, tak hurá ze 
školy domů a už jsme nešli, jo. 
Tak to jsme vnímali dobře, ale 
jako nebylo to pěkné. 

Byly tu kryty, kam jste se 
schovávali? 
No, to byl veřejný kryt, tady 
zrovna u Baťů, jak je Baťa, tak 
tam se mohlo jít. No, ale když to 
padá, tak kam půjdete? Takže 
jsme byli doma vždycky. 

A Váš bratr byl jinde? 
Ano, ten je o sedm let starší 
a byl pryč, ten nebyl tady. 

A byl v české části? 
V německé části. 

Nepamatujete si, jestli tady 
kolem Dobřan byla nějaká 
stanoviště flaků, protiletadlo-
vých kanonů? (pozn.: 88 mm 
kanón Flak - název je zkratkou 
německého slova Flugabwehr-
kanone nebo Flugzeugabwehr-
kanone – doslova kanón protile-
tecké či protiletadlové obrany) 
Jo, to nevím. Myslím si, že ne. 
Nechci to teda tvrdit, ale mys-
lím si, že ne.

(Pokračování příště.)

Zpracoval ve školním roce 
2012/13 projektový tým ve 
složení: Jana Krajčovičová, 
Jan Pokorný, Jakub Fořt, 
Mgr. Michaela Hlaváčová

(V předchozím díle jsme se dozvěděli o dětství a školních létech paní Kripnerové, také o soužití Čechů a Němců za války a těžkostech 
přechodu z německé na českou školu po válce; i o tom, jak se paní Kripnerová pomalu a postupně rekvalifikovala.)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 9. 7. uplynulo 
5 dlouhých, smutných let 
od úmrtí naší drahé, paní 

Jiřiny Drechslerové, 
roz. Benediktové. 

1. července uplynulo 5 let 
od předčasného odchodu 
na věčnost naší drahé, 

paní 

Anny Kvíčalové, 
roz. Benediktové.  

1. května jsme si 
připomněli 95. výročí 

narozenin naší maminky 
a babičky, paní 

Anny Benediktové. 

Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi.

Rodina.

Vzpomínáme
Kdo tě znal, ten vzpomene, 

kdo tě měl rád, 
nikdy nezapomene.

Dne 27. 7. tomu budou 
2 roky, co nás navždy 

opustil pan 

Václav Petrželka. 

Vzpomíná manželka 
a synové s rodinou.

Dne 4. 6. 2016 přivítala místostarostka města Ing. Lenka Toma-
nová tucet malých občánků:

Jan Lochmann, Sára Markovičová, Emma Mavler, Rostislav Petele, 
Vlastimil Schlehofer, Sebastian Ulrich

Vojtěch Biskup, Jindřiška Bokrová, Václav Hora, Jakub Koželuh, 
Martin Musil, Marek Šustáček
 
A další půltucet přivítal dne 25. 6. 2016 starosta města Bc. Mar-
tin Sobotka:

Lilien Krollová, Martin Locker, Matyas Mora, Oliver Pech, Izabela 
Polášková, Jonáš Směšný

Vítání občánků
Dne 25. 6. 2016 oslaví 

Jiřina a Antonín Trylčovi z Dobřan 
zlatou svatbu. 

K tomuto významnému dni přejí dcery a syn 
společně se všemi vnoučaty všechno nejlepší, 

hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Blahopřejeme

Dne 28. 8. uplyne první 
rok, co nás navždy opustil  
manžel, tatínek, dědeček, 

zeť, bratr, strýc 
a kamarád, pan 

Eduard Martínek. 

Vzpomeňte s námi. Rodina

5. srpna 2016 uplyne 
15 let, kdy nás navždy 

opustila paní 

Marie Duchková. 

Vzpomínají dcery Marie, 
Jarka, Lída a Hana.
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ROZHOVOR

Textařině vůbec nerozumím
Loni se kapela Faux Pase Fonet dostala na celostátní kolo interpretační Porty do Řevnic. Letos tohle originální uskupení zaujalo porotu 
v krajském kole opět a postoupilo na celostátní kolo autorské Porty do Ústí nad Labem. V Dobřanech vychází nová hvězda folkového 
nebe. Její vůdčí osobností je zpěvačka a perkusistka Zuzana Pokorná.

„Letošní postup byl velkým překvapením. Když člověk znovu 
začíná po dvaceti letech, nic podobného nečeká. Loni v Řevni-
cích jsem na jevišti skoro nemohla mluvit. Ale letos Porta autor-
ská, to je něco úplně jiného.“

Autorská Porta je pro autora víc než Porta interpretační?
„Určitě. Jdete s kůží na trh doslova a do písmene. Sice vás 

porota nemá s kým srovnávat, když vaše písničky kromě vás 
nikdo jiný nehraje, ale zároveň nevíte přesně, co všechno se 
vlastně hodnotí a jaký žebříček porotci mají.“

Do sbírky vašich poprvé patří i vystoupení na Svatovít-
ských slavnostech v Dobřanech: poprvé v domovském městě. 
Kde jste měli největší trému, v Řevnicích, v Ústí nebo tady?

„V Řevnicích. Chtěli jsme ukázat, jestli na to po těch dvaceti 
letech pořád máme. Navíc jsme si na tuhle soutěž troufli po 
pouhých dvou zkouškách!“

V Dobřanech tedy už tréma nebyla?
„To rozhodně ne! Muzikant nesmí být příliš velký suverén. 

Trocha trémy nebo zdravé pokory tam musí být vždycky. Vaše 
hvězda může totiž velmi rychle zhasnout. Když jsme hráli před 
dvaceti lety, snadno a rychle jsme se vyšvihli. Všimla si nás 
kapela Pacifik a vzala si nás jako předkapelu. Hráli jsme s nimi 
na spoustě akcí a festivalů. Ale jak to šlo rychle nahoru, šlo to 
i stejně rychle dolů. Začít znovu jsme pak už nenašli odvahu.“

Hrajete dnes ve stejné sestavě jako tenkrát?
„Ne. Tehdy jsme se jmenovali Ajtasida a z její původní sesta-

vy jsme zbyly já a naše zpěvačka Kateřina Dušáková. To je 

nejen nejlepší zpěvačka, jakou znám, ale hlavně moje nejlep-
ší kamarádka, moje vrba, sloup, katalyzátor a kritik. K sobě 
jsme teď přibraly dva muže. Milan Vojtíšek je kamarád, s nímž 
se znám šestnáct let. Je to sice blázen, ale jeden z nejlepších 
kytaristů Sázavy. Basáka Vladimíra Hojdu znám z práce, ale 
dlouho jsem netušila, že vůbec na něco hraje. Až jsem jednou 
na zpívané v restauraci zjistila, že hraje perfektně rock, ale 
zároveň nemá problém s folkovými písničkami. A tak jsme se 
domluvili.“

Repertoár je výhradně váš?
„Ráda bych se s ostatními o tvorbu podělila, ale je to jenom 

na mně. Původně jsme říkali, že hrajeme folk-rock, ale teď jsme 
dospěli k poznání, že náš styl lze nejlépe označit jako Zuza-
folk. Pokud si nás ale někdo pozve na soukromou akci, umíme 
zahrát repertoár od beatu po lidovky.“

Vaše texty jsou velmi osobité a kvalitní. Jsou vtipné, 
chytré, rýmují se, nekulhají v rytmu. Odkud to pramení? 
Skvělý češtinář na škole? Nebo vám v dětství hodně rodiče 
četli?

„Češtinářku jsme měli úžasnou a ještě k tomu to byla skvělá 
zpěvačka. Když jsme udělali chybu, říkala nám „osle“ a dávala 
nám pohlavky. Ale nemyslím, že by to bylo jenom v tom. Vlastně 
textařině vůbec nerozumím. Nevím, jak by to mělo nebo nemělo 
být. Skládám zpravidla v situaci, kdy nejsem v pohodě. Otevřu 
si láhev vína a pak už to jde nějak samo.“

Vzory a idoly nemáte?
„Idoly, jimž bych se chtěla podobat, nemám, ale je spousta 

kapel nebo muzikantů, které když poslouchám, říkám si: tohle 
bych chtěla umět. Inspirují mě. Většinou jde o muziku třicátých 
a čtyřicátých let nebo o akustický rock z let padesátých. Nebo 
o vážnou hudbu. Vedle toho jsem odkojena ABBOU, Smokie, 
Beatles. To všechno ve mně nějak je. Ale nechci se pokoušet 
hrát jako oni. Nemám ráda kopírování.“

Co vás čeká během léta? Kde vás s Faux Pase Fonet mohou 
lidé o prázdninách vidět a slyšet?

„Devátého července hrajeme na festiválku Folk na zámku ve 
Spáleném Poříčí. Pak dvaadvacátého budeme v ACW Saloonu 
v Plzni. A připravuje se i malý folkový festival přímo v Dobřa-
nech. Chceme Dobřany zpropagovat i na poli folkové muziky. Ať 
se ví, že tady není jenom léčebna.“

Markéta Čekanová 

Zuzana Pokorná Milan Vojtíšek Kateřina Dušáková Vladimír Hojda
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1)  Dobřanské pohledy - výstava výtvarných, fotografických 
a literárních prací dětí a dospělých

2)  Chlupáči, dopolední muzikál v zahradě kostela sv. Víta, 
v podání českobudějovických herců přilákal řadu dětský 
i dospělých diváků.   

3)  Taneční vystoupení Dance Fitness v podání žákyň 
 ZŠ Chotěšov pod vedením Jany Rosenbergerové
4)  Kromě programu čekalo na návštěvníky klasické i méně 

tradiční občerstvení
5)  Prvním bodem hudebního programu byla folková kapela 

Faux Pase Fonet
6) Simply Cover band
7) Zvlášný škola

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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KNIHY PRO DĚTI
KROLUPPEROVÁ Daniela: 
Zločin na Starém Městě 
pražském
Malý Kuba stojí na dvorku 
ochromen hrůzou a hledí 
na dívku ležící bez života na 
kamenné dlažbě. Děsivý záži-
tek se mu vryje hluboko do 
paměti a jako dospělý muž 
ho namaluje. Ten obraz se 
jmenuje Vražda v domě a je 
dílem českého malíře Jakuba 
Schikanedera. Co se ale teh-
dy skutečně stalo? Svědkem 
vyšetřování dávného zločinu 
může být každý, kdo vstoupí 
do Prahy tmavých uliček, pet-
rolejových lamp a kočárů.

BONE Emil: Malý zahradník
Knížka plná nápadů a rad pro 
malé zahradníky a zahrad-
nice. Jak pěstovat rostliny, 
i když nemáte zahradu? Stačí 
řídit se jednoduchými návo-
dy, které vás krok za krokem 
povedou při pěstování sluneč-
nic, jahod, kvetoucích cibulo-
vin, baby salátů a mnoha dal-
ších rostlin…

EHRLIN Carl: O králíčkovi, 
který chtěl usnout
Nová cesta jak uspávat děti.
Králíček Kája nemůže usnout. 
Ještěže jeho maminka zná 
cestu ke strýčkovi kouzelníku 

Zíválkovi, který dokáže našeho 
malého nezbedu uspat. Tento 
jednoduchý příběh používá 
účinné relaxační techniky, 
které vašemu dítěti pomo-
hou se uvolnit a během krát-
ké chvíle usnout. Čtěte dítěti 
před spaním příběh, který 
vám pomůže nekonečné potíže 
s usínáním proměnit v lásky-
plný a zklidňující rituál. 

RÚČKOVÁ-MORAVCOVÁ 
Adéla: Výletovník
Kamarádi z komiksů tě zvou 
na dobrodružné výlety po naší 
zemi. Ani jedna z příhod není 
vymyšlená – autorka knihy 
příběhy prožila v dětství se 
svými kamarády. Chceš i ty 
vyrazit na zajímavé výlety po 
naší zemi? V knize najdeš 
mapky s místy, která stojí 
zato navštívit, nápady, co tam 
můžeš pozorovat a objevo-
vat, tipy, jaké hry se dají hrát 
v přírodě, budeš řešit i různé 
pátračky a záhady – na nudu 
prostě nebude čas. Hurá na 
výlet!

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BOUDNÍK Jiří: 
České ženy bez hranic
Blanka Matragi, Lea Vivot, 
Eva Jiřičná, Lída Rakušano-
vá, Ája Vrzáňová, Běla Gran 
Jensen, Pavlína Pořízková, 
Olga Hrubá, Meda Mládko-

vá, Martina Navrátilová, Soňa 
Červená, Kristina Colloredo-
Mansfeldová.
Pozoruhodné životní příběhy 
dvanácti výjimečných žen, 
českých rodaček, které muse-
ly opustit rodnou zemi, aby 
mohly naplno rozvinout svůj 
talent.

LOMAX Eric: Koleje osudu
Pravdivý příběh z japonského 
válečného zajetí.
Když po vypuknutí druhé 
světové války Eric Lomax, 
sotva dvacetiletý skotský 
mladík, dobrovolně narukuje 
do armády, netuší ještě, že se 
mu záhy obrátí život naruby. 
Obratem je převelen na Dál-
ný východ, kde se po pádu 
Singapuru ocitne v japon-
ském zajetí. S traumatic-
kými zážitky z nelidských 
výslechů a několikaletého 
věznění bojuje ještě půl sto-
letí po skončení války. Bojuje 
až do té doby, než s pomocí 

manželky Patti náhodou zjis-
tí, že jeho někdejší japonský 
vyšetřovatel dosud žije, a než 
v sobě najde sílu, aby se 
pokusil s nenávistí vůči dlou-
holetému nepříteli skoncovat 
jednou provždy…

DRAGNIČOVÁ Nataša: 
Každý den, každou hodinu
Už je to šestnáct let, co se 
Dora a Luka viděli naposledy. 
Vyrůstali spolu v malém chor-
vatském rybářském městeč-
ku a na stejném místě skal-
naté zátoky snívali společné 
sny. Pak se však náhle Dora 
s rodiči musela přestěhovat 
do Francie a Luka zůstal sám. 
Teď jim je přes dvacet a neče-
kaně se setkají v Paříži. Je jas-
né, že k sobě stále patří. Život 
s nimi má ale jiné plány…

Mc CULLOUGH David: 
Bratři Wrightové
Dva neznámí bratři pochá-
zející z Ohia změnili jednoho 
zimního dne roku 1903 na 
Vnějších mělčinách Severní 
Karolíny běh dějin. Okolní-
mu světu trvalo nějaký čas, 
než vůbec uvěřil, co se vlastně 
přihodilo. Nastoupil věk létání 
motorem poháněných strojů 
těžších než vzduch s pilotem 
na palubě.
Napínavý příběh dvou odváž-
ných bratrů Wilbura a Orvilla, 
kteří naučili náš svět létat.

Městská knihovna
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
www.dobrany.cz/mestska-knihovna/
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení 
pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
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kino - divadlo - kongresový sál
DÁRKOVÁ POUKÁZKAna filmové představení dle vlastního výběruPoukázka platí pro 1 osobu.Doba platnosti: 

3D
kino - divadlo - kongresový sál

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

na filmové představení dle vlastního výběru

Poukázka platí pro 1 osobu.

Doba platnosti: 

2D

Dárkové poukázky na 2D a 3D filmové projekce v kině 
Káčko můžete zakoupit v Městském kulturním středisku 
Dobřany na náměstí T.G.M. 5.

Výměnou za tuto poukázku dostanete na pokladně 
kina nebo v Městském kulturním středisku Dobřany 
vstupenku do sálu zdarma.

POUKÁZKA DO KINA JAKO DÁREK

150 Kč120 Kč

www.kacko.cz

vzor
vzor

Městské kulturní středisko Dobřany
nabízí

• vysílací čas pro vaši reklamu
• exkluzivní sponzoring projekce

v programu letního kina 
26.–30. 7. 2016 a 2.–6. 8. 2016

Bližší informace poskytne 
na tel. č. 377 972 480

nebo mailu kultura@dobrany.cz
ředitelka MKS Dobřany 
Jaroslava Umnerová.

Dodávka na náměstí?
V Dobřanech se již pravidelně každý rok pořádá letní kino. 

Letos je pro tuto akci dobřanské náměstí vyhrazeno v termínech 
od 26. 7. do 30. 7. a od 2. 8. do 6. 8. Vždy se jedná o úterý až 
sobotu. Projekce začíná ve 21:30. K vidění jsou novinky i filmy 
„profláknuté“. Od českých i zahraničních autorů se můžete těšit 
např. na snímky Sedmero krkavců, Trabantem do posledního 
dechu, Most špionů nebo Padesátka. Na plátno se bude pro-
mítat dataprojektorem umístěným na střeše dodávky. Návštěva 
určitě stojí zato. Tak vyražte, staňte se jedním z více než tisíce 
návštěvníků, vstup je totiž zdarma.     

Filip 6.B, redaktor Podlavičníku

Ponořte se s námi do světa kos-
týmů, převleků a paruk, kde 
nic není nemožné, s ostravskou 
travesti skupinou Divoké kočky. 
Těšte se na večer plný zábavy, 
známých hitů, moderátorských 
vstupů a překvapivého odhalení.

Vystoupení TRAVESTI SHOW 
Divoké kočky 
kino Káčko, Dobřany 
22. září 2016 v 19:00 hodin
Vstupné: 200 Kč

úterý 26. 7. 2016
KULOVÝ BLESK
(Československo, komedie, 82 min, přístupný)
Neutěšená dobová bytová situace inspirovala „největší 
akci v dějinách stěhování“ – bytovou dvanáctisměnu. Tu 
organizuje energický právník Radosta (Rudolf Hrušínský), 
kterému se ovšem do cesty stavějí nejrůznější překážky.

středa 27. 7. 2016
MOST ŠPIÓNŮ
(USA, thriller/drama, 141 min, do 12 let nevhodný, titulky)
V roce 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), 
sovětského špióna žijícího v New Yorku. Americká vláda 
osloví Jamese Donovana (Tom Hanks), aby se chopil Abe-
lovy obhajoby. Přes počáteční obavy se Donovan nakonec 
rozhodne Abela zastupovat.

čtvrtek 28. 7. 2016 
S LÁSKOU, ROSIE
(VB/USA, romantická komedie, 102 min, přístupný, dabing)
Vědecké výzkumy tvrdí, že pokud se lidi znají jako malé 
děti, něco jim brání, aby se do sebe jako dospělí zamilo-
vali. Rosie a Alex se znají už od školky. V době prvních 
lásek a sexu svoje zážitky s patřičnými detaily samozřej-
mě probírají, tomu druhému to ale není vždy úplně po 
chuti. Proč?

pátek 29. 7. 2016 
PADESÁTKA
(ČR, komedie, 97 min, přístupný od 12 let)
Pavka (Ondřej Pavelka) je nejstarší žijící člen tradiční 
běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť jeho otec zlomil během 
padesátky hůlku a stejně doběh jedenáctej, a svého syna 
nechal Pavka porodit na Sněžce ve vysoké nadmořské 
výšce, aby se rychleji okysličoval. Jenže ten mu dělá sta-
rosti. Místo běžkování totiž nahání úplně jiné padesátky.

sobota 30. 7. 2016  
ŘACHANDA
(ČR, pohádka/komedie, 104 min, přístupný)
Pohádka o jedné rozmazlené princezně (Denisa Pfause-
rová) a dvou kamarádech (Vladimír Polívka, Aleš Bílík), 
kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Když se tahle trojice 
ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde 
žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedoká-
zali naučit lidé. Že tak, jak se chováme k ostatním, tak se 
chovají oni k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí.

ZAČÁTEK VE 21:30 HODIN
VSTUP ZDARMA ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

LETNÍ KINO
NA DOBRANSKÉM NÁMESTÍˇ ˇ

úterý 2. 8. 2016 
STARCI NA CHMELU
(Československo, muzikál, 89 min, přístupný)
Do hezké studentky Hanky se na chmelové brigádě zami-
luje její zásadový spolužák Filip. Dívka se přestěhuje 
do mladíkova útočiště v podkroví, jejich čistá láska však 
naráží na závist jejího zhrzeného nápadníka a na nepo-
chopení dospělých, kteří nedokázali zůstat mladí. 

středa 3. 8. 2016 
VELKÁ NÁDHERA
(Itálie/Francie, drama/komedie, 142 min, do 15 let nevhodný, titulky)
Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu 
vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím časem. 
Příběh stárnoucího spisovatele a novináře Jepa je zasazen 
do prostředí „třpytivé” vysoké smetánky podmanivého Říma 
a podává kritiku současné společnosti, žijící v povrchnosti, 
přetvářce a zaslepenosti.

čtvrtek 4. 8. 2016 
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO 
DECHU
(ČR, dokument, 96 min, přístupný)
Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. 
Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků 
vyrazily z australského Perthu, a během půlroční dobro-
družné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii 
a Thajsko.

pátek 5. 8. 2016 
TEORIE TYGRA
(ČR/Slovensko, tragikomedie, 101 min, přístupný)
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Jeho žena 
Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí teorií malého dvorku a 
dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí svého muže je 
zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál 
nemůže, nechce, neumí.

sobota 6. 8. 2016 
SEDMERO KRKAVCŮ
(ČR/Slovensko, pohádka, 100 min, přístupný)
Bohdanka (Martha Issová) se narodí do utrápené rodiny 
pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku proklela sedm 
svých synů a z těch se stali krkavci. Když se Bohdanka 
dozví o prokletí své rodiny, rozhodne se bratry zachránit.

Za finanční podpory
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KULTURA

Poslední květnová neděle se v Dobřanech odehrála ve zna-
mení svátku všech dětí. Téměř tři stovky dětí přišly v průbě-
hu jedné a půl hodiny na první stanoviště do zahrady kostela 
sv. Víta. Letos byla připravena, oproti loňským rokům, drobná 
změna... Prvním úkolem dětských účastníku bylo vyznačit si 
v mapě stanoviště, které by měly v průběhu odpoledne navští-
vit. Pro někoho příjemná radost, pro některé zděšení, nicméně 
od kostela odcházel každý s jasným cílem: Libovolně projít měs-
to a splnit úkoly na skautském ostrově, u hasičů, v obou škol-
kách, v knihovně, u Dolní Kotynky na stanovišti střeleckého 
klubu a úkoly rybářů, Pionýrů a Kárkování Mladých pro Dob-
řany v areálu přírodního koupacího biotopu Kotynka. Za každé 
splnění je čekala drobná odměna a na úplném konci to byl jistě 
dobrý pocit z příjemně stráveného nedělního odpoledne.

Poděkování patří malým i velkým účastníkům a o něco málo 
větší poděkování všem, kteří se na akci podíleli a obsloužili rov-
nou desítku stanovišť. Děkuji!

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany     

Máte zájem nabídnout činnost Vaší organizace, spolku, 

sdružení atd. dětem a jejich rodičům prostřednictvím při-

pravované BURZY KROUŽKŮ, která se uskuteční v rámci 

akce První zvonění? Dejte mám o sobě vědět na tel. č. 

377 972 480 nebo mailu kultura@dobrany.cz.

(red) Koncem května došlo k dokončení rekonstrukce budovy 
archivu MěÚ, která se nachází ve společném dvoře Městského 
úřadu a Základní školy. Fasádu jedné stěny zdobí kresba mapy 
města Dobřany, jejíž návrh vznikl v pracovní skupině žáků-malí-
řů ze čtvrtých a pátých ročníků pod vedením paní učitelky Ven-
duly Urbancové. 

Den dětí s mapou v ruce
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PROMĚNY 
HRAVÉ 
DUŠE

LÉTO 2016

15. 7.–21. 8. 2016

Dobřanská galerie
náměstí T.G.M. 5, Dobřany

otevírací doba: 
po-čt 9:00–12:15 a 13:00–17:00

pá 9:00–12:15 a 13:00–16:00 
so, ne 13:00–17:00

IVA KUČEROVÁ
perokresba
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Přivaděč k dálnici se stavět 
nebude!

… rozhodli ekologové a občané. Že by nějaká zmařená inves-
tice, jež by zjednodušila dopravu a nabídla nová pracovní místa 
v Dobřanech? Ne, nebojte. To jen senátoři ZŠ Dobřany a čle-
nové Školního parlamentu plzeňské Masarykovy základní ško-
ly v simulovaném referendu nakonec rozhodli, že hlasováním 
nepodpoří stavbu komunikace kdesi v Kloboukách, protože by 
jí padla za oběť historická budova školy a zahrádkářské kolonie 
na kraji města. A to i za cenu vybudování nové, supermoderní 
školy. Bylo to těsné, jen o dva hlasy z celkových dvaceti voličů, 
ale nakonec „srdce ustoupilo rozumu“. Nebo to bylo jinak?

Deset dobřanských a deset plzeňských školních „aktivistů“ se 
26. května sešlo spolu se svými učiteli v budově Moving Stati-
on (v části plzeňského nádraží Jižní předměstí), v Dramacentru 
spolku Johan. V první části společného setkání debatovali nad 
výsledky svých pozorování, kdy malé skupinky žáků navštívily 
v únoru a březnu na celý školní den partnerskou školu, zúčast-
nily se výuky se svými partnery, seznámily se prostředím školy 
i školní jídelny a byly také při jednání partnerského Senátu/Par-
lamentu. Ve své zprávě pak každý z účastníků shrnul, co bylo 
stejné, co bylo jiné, co by doporučil partnerské škole a jakou 
inspiraci by převzal pro školu svou. Právě v debatě pak shrnuli, 
co bylo podstatné a co ne, co je nereálné a co lze dál rozpracovat 
a uskutečnit. Řeč se točila o výuce informatiky, školním bufetu 
či nápojových automatech, elektronické třídnici, kvalitě školní 
jídelny, kráse a účelnosti školní zahrady i třeba o zákazu užívá-
ní telefonu ve škole a přísnosti či důslednosti učitelů … Podnětů 
bylo až až.

Časově náročnější pak byla druhá část programu. Po roze-
hřátí účastníků s využitím dramatické výchovy si lektorky Dra-
macentra otipovaly naše žáky a přidělily jim role v chystaném 
„dramatu“. A pak už jsme my, učitelé, sledovali, jak se někdy 
i z nepříliš výrazných žáků stali výrazní diskutéři, když obha-
jovali svou pravdu. Pejskaři, zahrádkáři, prodejci bioproduktů, 
stavbaři, ochránci přírody, učitelky, důchodci i maminky na 
mateřské dovolené, všichni najednou byli vtaženi do hry a pocí-
tili, jaké to je, když o něco jde. Hledání argumentů, různé způ-
soby ovlivňování a přesvědčování v předvolebních debatách i ve 
sdělovacích prostředcích, téměř nic nebylo zakázáno. Čtvrtina 
hráčů pro dopravní přivaděč, čtvrtina proti přivaděči a získat si 
nerozhodnou druhou polovinu, to byl největší oříšek.

Děti si prakticky vyzkoušely rozhodovací mechanismy a uvě-
domily si, že demokracie není hra, ale především zodpovědnost. 
Nejtěžší pro některé bylo přijmout prohru a názor většiny. Ale to 
je těžké i pro řadu dospělých. 

Ve spolupráci s plzeňskou školou chceme pokračovat 
i v budoucnu. Vyzkoušeli jsme již výměny pěveckých sborů při 
adventních koncertech, Plzeňští byli na našem Endorfinběhu či 
Zlatém listu, naši se zase účastní jejich branné soutěže Poštol-
ka. Byli jsme také pozváni na Den otevřených zahrad v Plzni, 
při němž MZŠ funguje jako jeden z hlavních organizátorů aktivit 
v klášterní zahradě plzeňských dominikánů. Nejhezčí ale jsou 
nová přátelství, která – jak děti potvrzují – „frčí“ na facebooku. 
„Mysleli jsme si, že Plzeňácí budou nafrněný, ale oni jsou docela 
normální.“ To byl jeden z názorů letošního posledního Senátu 
naší školy.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Kavárna po škole

V červnu proběhlo poslední setkání II. cyklu Kavárny po ško-
le. V tomto školním roce byla připravena témata Hyperaktivní 
dítě, Moderní trendy ve školním stravování, Dítě v neúplné rodi-
ně, Šikana II. a CLIL II.

I když na Kavárnu, na niž obětavé maminky ze Sdružení rodi-
čů připraví vždy nějaké chutné pohoštění, nepřichází příliš náv-
štěvníků, ti, kteří přijdou, jsou vždy motivovaní a téma je zají-
má. Poslední Kavárna byla zvlášť zdařilá. Obě lektorky – Míša 
Hlaváčová i Bára Benešová, obě národní školitelky metody CLIL 
– nás plně vtáhly do výuky. Naučily nás totiž s pomocí uvedené 
metody počítat do deseti! Co je na tom, si možná říkáte? Vcelku 
nic, to už umí předškoláci. Ale umíte to holandsky? I s onou 
typickou výslovností chrčivého „er“? Tak tohle nás čekalo. Zažili 
jsme si přitom vše, co zažívají děti prvního stupně – ostych, oba-
vy ze selhání, boj s pamětí, ale také pomoc „spolužáků“, využití 
mnemotechnických pomůcek a názornosti. Učení bylo zábavné, 
hodně jsme se nasmáli i naučili.

Hledáme teď témata pro další ročník. Zároveň chceme i tro-
chu jinak naplánovat v kalendáři termíny setkání. Prosíme pro-
to čtenáře Dobřanských listů, zda by nám přispěli radou.

Touto cestou chci také ještě jednou poděkovat všem lekto-
rům a lektorkám: Barboře Benešové, manželům Tereze a Janu 
Betlachovým, Renátě Černé, Evě Fekerlové, Michaele Hlaváčové 
a Janě Šindelářové. A také maminkám ze Sdružení rodičů.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Debata na téma Co zlepšit na našich školách
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Na Vánoce se Slovinci
Vánoce obvykle trávíme se svými nejbližšími, ale čtrnáct let 

přátelství, to už je určitě velká blízkost. Rozhodli jsme se připra-
vit našim partnerům z brežické Základní školy květnové setkání 
v Dobřanech v duchu českých Vánoc. Nápad vznikl již při naší 
loňské návštěvě ve Slovinsku, a tak jsme měli dost času na 
přípravu.

Tak tedy - Slovinci přijeli na sv. Mikuláše, byli přivítáni se 
sáňkami a v teplém zimním oblečení, ve školní jídelně na ně 
čekal Mikuláš, čert a anděl a po společné písni We   wish you 
a marry Christmas, zapálení svíček na adventním věnci a miku-
lášské nadílce (adventní kalendář s krtečkem) se děti vydaly do 
rodin hostitelů.

Další den již byl ten Štědrý. Celé dopoledne smíšené česko-
slovinské skupinky v budově 2. stupně putovaly od jednoho 
vánočního workshopu k druhému. Zazpívaly si české kole-
dy, pekly vánoční cukroví, tvořily cukroví nepečené a vánoční 

Mezi nebem a zemí …

… se děje mnoho viditelného i neviditelného. Třeba také ver-
nisáž stejnojmenné výstavy z cyklu tradičních Dobřanských 
pohledů, jež jsou od svého počátku spojeny s červnovou dob-
řanskou svatovítskou poutí. 

I letos se desítky autorů zapojily do všech tří soutěží (výtvar-
né, literární a fotografické) ve všech čtyřech kategoriích (před-
školní, mladší a starší školní a „dospělácké“). Od 10. do 12. 
června množství návštěvníků přišlo do školní jídelny obdivovat 
nápadité a krásně provedené výtvory, které obzvláště na školní 
úrovni prošly velkým sítem výběru. Žasli jsme nad nádhernými 
keramikami, šperky, modely, malbami… ale také třeba fotogra-
fiemi, kterých letos bylo více než v předchozích letech. Úsměv 
vzbudil snímek pana školníka Rozlítaný španělský ptáček ze 
školní jídelny i limeriky našich deváťáků. Návštěvníky nadchly 
i velké prostorové objekty Dobro a Zlo u vstupu do jídelny či 
napínavé dračí příběhy mladých literátů. Kdo nepřišel, přišel 
o mnohé.

Poděkování patří osvědčenému triu institucí, které výstavu 
zaštítily (město Dobřany, Městské kulturní středisko a Základní 
škola), dále obětavé trojici organizátorek výstavy – Janě Šinde-
lářové, Evě Fekerlové a Mirce Vítové – a všem dalším zaměst-
nankyním školy, které jim pomohly s náročnou instalací výsta-
vy, ale především všem autorům a autorkám vystavovaných 
děl. Díky Vám jsme byli naráz k nebi blíže!

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Spolupráce s partnerskou školou  
v Obertraublingu

Dobřanská škola (její 1. stupeň) již třetím rokem spolupracuje 
se Základní školou v partnerském německém Obertraublingu. 
Žáci čtvrtého ročníku z obou škol jezdí každoročně na vzájemné 
jednodenní návštěvy. Ani letos tomu nebylo jinak. 

Koncem května přijeli naši školu navštívit žáci a učitelé z této 
školy i několik rodičů. Původní záměr, aby německé děti při 
společné soutěži s našimi dětmi poznaly krásné centrum Dob-
řan, nám zkazilo deštivé počasí. A tak jsme dopoledne strávili 
ve školní tělocvičně, kde žáci devátého ročníku připravili růz-
né soutěžní aktivity. Děti soutěžily ve dvojicích a jejich úkolem 
bylo naučit se říci vybraná slova v cizím jazyce, Češi německy a 

Němci česky. Po společném obědě ve školní jídelně jsme všich-
ni navštívili zoologickou zahradu v Plzni, v níž česko-německé 
skupinky dětí hledaly společně odpovědi na otázky v připra-
vených pracovních listech. Pro naše německé hosty pak bylo 
největším zážitkem vidět zblízka živé žirafy. 

O čtrnáct dní později jeli žáci a učitelé naší školy do Německa. 
Dopoledne jsme také strávili ve škole, kde jsme měli možnost 
zhlédnout vystoupení, prohlédnout si učebny a zahrát si vybí-
jenou v tělocvičně. Žákům i učitelům se nejvíce líbila učebna 
matematiky, ve které žáci při výuce pracují se stavebnicemi, 
kostičkami a dalšími matematickými pomůckami. Odpoled-
ne nás němečtí přátelé vzali na prohlídku nedalekého města 
Regensburg. Ve skupinách nás provedli městem a ukázali nám 
nejznámější památky. Všechny děti potěšila návštěva cukrárny 
s vynikající zmrzlinou. Procházku Regensburgem jsme ukončili 
návštěvou restaurátorské dílny, kde děti poznaly nekončící prá-
ci kameníků, kteří obnovují pískovcovou tvář katedrály.  

Během návštěv se české a německé děti velmi rychle spřáteli-
ly, povídaly si, a dokonce se společně naučily hrát hry. Některé 
dvojice si vyměnily telefonní čísla a e-mailové adresy, aby mohly 
zůstat i nadále v kontaktu. Všem dětem i dospělým se návštěvy 
moc líbily!

Linda Šiková, učitelka ZŠ Dobřany
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

V restaurátorské dílně u katedrály

Bylo se na co dívat i co číst
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Redaktoři se učí od redaktorů

V úterý 21. 6. jsme se my, redaktoři Podlavičníku, vydali zjis-
tit, jak vznikají Dobřanské listy. Po druhé vyučovací hodině 
jsme spolu s pí uč. Michaelou Hlaváčovou šli do Káčka, kde 
na nás čekala paní Umnerová s paní Šaškovou. Dozvěděli jsme 
se, kdy mají redaktoři uzávěrku, kdo všechno do novin přispívá 
apod. Ale nejvíce nás asi překvapila samotná historie Dobřan-
ských listů. Zjistili jsme, že dříve byly listy zpoplatněné, a mohli 
jsme i vidět, jak dříve listy vypadaly. Po krátké přestávce na 
nás čekal velmi zajímavý program. Nejdříve jsme hráli hru, ve 
které šlo o to, abychom dle popisu postavili domek z kostek. 
Poté jsme zjistili pár informací o letním kině, které se opět bude 
konat na náměstí, a ze získaných informací jsme měli napsat 
krátký článek.

Moc děkujeme redaktorkám Dobřanských listů, že si na nás 
udělaly čas a předaly nám spoustu informací, které se určitě 
budou v budoucnu hodit.

Sári 9.A, redaktorka Podlavičníku

výzdobu, lyžovaly, jezdily na bobech, hrály hokej, házely koulí 
na cíl… Veškeré dopolední dovádění ukončily skutečnou kou-
lovačkou na zahradě školy se sněhem dovezeným ze zimního 
stadionu v Třemošné (díky Technickým službám!). Po typickém 
štědrodenním obědě (čočka) a zkouškách na pódiu se konalo 
pro české hostitele vystoupení slovinských dětí v Káčku a po 
něm filmový „vánoční krtek“ a Šíleně smutná princezna. Mezitím 
pracovní tým v jídelně připravil štědrovečerní „tabuli“ a školní 
senátoři stanoviště, kde si všichni mohli vyzkoušet štědrovečer-
ní zvyky (házelo se střevícem, v umyvadle se pouštěly lodičky 
z ořechových skořápek, místo olova se lil vosk, abychom věděli, 
co nás čeká, a došlo i na polibky pod jmelím). Po bramborovém 
salátu a řízku z kapra si děti a učitelé předali vánoční dárky 
a společně jsme vyrazili na Vánoční koncert do kostela sv. Víta. 
Náš příležitostný dětský pěvecký sbor a slovinští sólisté navodi-
li skutečně slavnostní vánoční náladu, až se po deváté hodině 
večerní nechtělo odcházet do prohřátých dobřanských ulic.

V sobotu nastal Silvestr a vyjeli jsme vlakem na Šumavu. Sil-
vestrovský výšlap ze Špičáku na jezera a zpět proběhl v družné 
atmosféře a za mohutného fotografování. Počasí nám přálo a slo-
vinští přátelé poznali malou část Národního parku. Poděková-
ní patří některým hostitelským rodinám, které využily nabídky 
a připravily slovinským dětem na sobotu vlastní program - od 
bazénu přes zoo až po výlety na jiná zajímavá místa. Odpoledne 

Koulovaná se skutečným sněhem

Výlet k šumavským jezerům

a večer už byl plně v režii všech hostitelů, na mnoha místech se 
grilovalo a dobřanská zmrzlinárna byla v obležení.

Slovinským učitelům byla připravena silvestrovská párty 
s buřty pečenými na černém pivu a šunkou od kosti a s repro-
dukovanou hudbou ze starých časů. Závěr večera patřil novo-
ročnímu přípitku a ohňostroji (jen filmovému☺).

Na Nový rok slovinští přátelé po společném fotografování na 
schodech školy odjeli. Jako vždy – došlo i na slzy a na trávníku 
naproti škole se vzedmulo několik mexických vln učitelského 
sboru.

Až na jeden cestovní pas zapomenutý ve vlaku nenastaly žád-
né zásadní nepředvídanosti a celé setkání proběhlo v radostné 
atmosféře. Děti (možná i rodiče a učitelé) si posílily jazykovou 
gramotnost (nebo aspoň chuť s tou angličtinou něco dělat), byla 
navázána nová přátelství a již teď se těšíme na setkání v květnu 
2017 v Brežicích.

Velké poděkování všem, kteří jakkoliv pomohli ke zdaru této 
organizačně náročné aktivity – dětem, rodičům, paním kuchař-
kám s paní vedoucí a provozní, paní sekretářce a ekonomce, uči-
telkám a učitelům, Městskému kulturnímu středisku – a také 
městu Dobřany za finanční podporu Dnů přátelství ZŠ Dobřany 
– ZŠ Brežice 2016.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany
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Bosýma nohama VI

Letos byl náročný a dlouhý školní rok. Přesto si myslím, že 
jsme si ho náramně všichni užili. Taneční  obor zakončil jako 
každý rok tanečním podvečerem Bosýma nohama VI. v dobřan-
ském kině K. Výjimečný byl tím, že byly večery dva - první byl 
věnovaný mladším žákům, někteří stáli úplně poprvé na jevišti. 
Přivítali jsme zde opět tachovský taneční obor pod vedením Ireny 
André. Druhý večer byl věnován starším žákům a jedné absol-
ventce, která si sama vytvořila choreografii. Natálka Brejchová 
mě velice překvapila, její choreografie byla velmi zajímavá. Mou 
milou povinností je poděkovat vám všem, kteří jste si udělali čas 
i v tak parných dnech, jako byly právě čtvrtek a pátek. V nepo-
slední řadě bych ještě jednou ráda poděkovala všem, kteří mě 
a mé tanečníky nějakým způsobem podpořili, a hlavně dvěma 
maminkám, které neustále nabízejí pomocnou ruku, ať se jed-
ná o pečení, šití či malování. Jmenovitě Gábině Klinkovské za 
její obětavost a široké srdce a Věře Kulové za ušití kostýmů. Co 
více dodat? Dětem přeji krásné léto a vám, rodičům, pohodovou 
dovolenou....  

Pavlína Stupková

10 let Vozembachu jsme oslavili s  kamarády ze slovenských hor

Marie Jana Matějková, Martina Novoveská, Tomáš Eisenhammer

Dětská lidová muzika Vozembach slaví v letošním kalendářním 
roce 10 let svého bytí. Oslavu svých narozenin si rozdělila do 
dvou koncertů. První proběhl 27. května 2016 v Káčku a soubor 
v něm originálně připomněl 10 důležitých zastavení svého mla-
dého života: inspiraci svého vzniku, začátky, malý Vozembach, 
proměny členů souboru, soutěže, festivaly, výjezdy na koncerty, 
nové kroje, vznik svého jména, MFF Strážnice. Každé zastave-
ní bylo jiné nejen svým tématem, ale též ztvárněním a doplně-
né těmi nejlepšími písničkami z Vozembašího repertoáru. Večer 
se nesl ve svižném, vtipném a ne příliš sentimentálním duchu 
a publikum slavící Vozembachy odměnilo potleskem vestoje.

Na tento koncert si členové souboru pozvali také dva hosty - 
dětskou lidovou muziku Osminka z partnerské hudební školy 
Taussigova Praha a Lidovou muziku Martinky Bobáňové ze slo-
venské Terchové. Oba tyto soubory se zároveň představily dob-

řanské veřejnosti v rámci 4. ročníku Májových slavností a zejména Bobáňovci Dobřaňáky nadchli.  Ani výrazná proměna počasí od 
sluncem zalitého náměstí až k pořádné bouřce neodradila publikum májových slavností, které si jejich vystoupení vychutnalo až 
do konce a náležitě je odměnilo potleskem.

Májovými slavnostmi a slavnostním koncertem k 10. výročí svého vzniku však oslavy dětské lidové muziky Vozembach nekončí. 
Na konec listopadu soubor připravuje křest svého dvojCD s názvem Český rok, při kterém zároveň představí stejně pojmenované 
hudebně-taneční pásmo. Kdo jste Vozembachy nestihli v květnu, máte možnost na podzim. Těšíme se na vás:)

Klára Vlahačová Kartáková

Absolventské koncerty
V letošním školním roce ukončili absolventským koncertem 

své studium (1. nebo 2. cyklus) v Základní umělecké škole tito 
žáci:

Klára Sobotková - klarinet, Vojtěch Kordík - dudy, Anna Leová - kla-
vír, Iveta Živná - zpěv, Klára Uhlíková - zobcová flétna
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Koncert pro naše krajany  
v chorvatském Daruvaru potěšil

Lidová muzika Vozembach se zúčastnila v měsíci červnu hned 
několika folklórních festivalů - Dobřanských májových slavností, 
pražské folklórní Zahrady a mezinárodního folklórního festivalu 
v Plzni (viz foto).

Slavnostní koncert Pěveckého Uskupení Dobřanských Učitelů 
k 15. výročí založení souboru v kostele sv. Víta (12. 6. 2016) 
v Dobřanech.

Ve dnech 1.-4. 6. navštívili žáci a učitelé Základní umělecké 
školy své kamarády a kolegy z hudební školy ve slovinské Breži-
ci. Hlavní koncert naší návštěvy proběhl v krásných prostorách 
dvorany brežického hradu, který je největším barokním taneč-
ním sálem ve Slovinsku. Po jeho dopolední prohlídce, kdy jsme 
měli možnost podrobně se seznámit s jeho freskovou výzdobou, 
která má bohatou vazbu nejen k hudebnímu umění, ale též 
k dalším “múzám”, jsme zde večer mohli sehrát naše hudeb-
ně-taneční představení s názvem Český rok. Naši žáci - kon-
krétně dětská lidová muzika Vozembach a žáci tanečního oboru 
- v něm slovinskou veřejnost provedli našimi lidovými tradicemi 
v proměnách jednoho roku, od novoročního koledování k tomu 
vánočnímu. Vedle návštěvníků z řad brežické veřejnosti se toho-
to koncertu zúčastnila též početná delegace senátorů Parlamen-
tu ČR v čele s 1. místopředsedou Přemyslem Sobotkou.

Koncert v brežickém hradu, však nebyl jediným vystoupením 
našich žáků při letošní návštěvě Slovinska. V pátek 3. 6. jsme 
sehráli stejné představení v chorvatském Daruvaru, kde žije 
největší česká menšina v jižní Evropě. Oba koncerty se setka-
ly s velmi vřelým přijetím. Děkujeme našim žákům za vzornou 
reprezentaci školy, města i celé naší vlasti, jejíž lidové tradice 
předávají dál.

Klára Vlahačová Kartáková

Bára Skutková, Natálie Brejchová, Šimon Bukovjan - klavír, Tomáš 
Duchek – zpěv

Veronika Dvořáková - příčná flétna, Erika Hessová - zobcová flétna, 
Magdalena Cebová - klavír

5) Filip Brada - zpěv
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Včelí rojení v MŠ Loudů dopadlo 
úspěšně

Poslední květnový týden patřil v naší školce včelám, a to nejen 
těm tříletým ze třídy Včeliček. Všichni jsme sportovali, zpíva-
li, malovali a tvořili v tematickém projektovém bloku s názvem 
„Pojďte si hrát na včely“. 

Podnikli jsme společně objevnou výpravu za včelami do parku 
na Martinské stěně, kde děti pozorovaly prosklený úl a besedo-
valy se včelaři. Ke konci týdne proběhlo „včelí rojení“ i na školní 
zahradě. Děti si vyzkoušely, co dělají včely čističky, létavky, sta-
vitelky, krmičky a strážkyně. Na stanovišti „taneční dílna“ jsme 
si zkusili, jak se včely dorozumívají, zdravotník nám ukázal, jak 
správně ošetřit včelí bodnutí a co dělat při alergické reakci, ve 
výtvarné dílně jsme nazdobili medové perníčky barevnou cuk-
rovou polevou. Největší úspěch mělo stanoviště „včelař“, kde si 
děti prohlédly včelařské oblečení, nářadí, úl, rámky, plástve, 
včelí královnu a hlavně... ochutnaly med☺.

Zjistili jsme, že od včel se můžeme hodně naučit, a užili jsme 
si trochu sladké legrace☺.

Děkujeme za pomoc a za účast panu Janu Plášilovi a Pavlu 
Krákorovi a všem pekařkám perníků.

Za kolektiv MŠ Loudů Hana Křížová a Libuše Musilová

Dětský den s hasiči
Dne 1. 6. 2016 se v MŠ 

Loudů uskutečnil dětský den 
s hasiči.

Paní učitelky společně 
s plzeňskými hasičkami 
a dobrovolnými hasiči z Dob-
řan připravily pro děti různé 
disciplíny. Děti se dozvěděly, 
co nosí hasič na sobě, jaké 
vybavení potřebuje pro svoji 
práci a co všechno můžeme 
najít v hasičském autě. 
Všichni si vyzkoušeli běh 
s hasičskou helmou, jak se 
hasí oheň, a poučili se, jak se 

před ohněm správně chránit. Také se dozvěděli, co všechno doma 
i venku může způsobit oheň a na co si mají dávat pozor. Celou 
akci jsme zakončili hasičskou sirénou a vypuštěním balonků.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za pomoc 
a krásný den, který jsme si všichni užili.

Štěpánka Derahová

Část improvizační skupiny, která hrála v rámci koncertu 
Chlumčanského dětského sboru na Starém Czerninském zámku 
v Chudenicích (na fotce: Jiří Němeček, Anna M. Klinkovská, Kris-
týna Vápeníková a Eva Šustrová).

Chystané akce keltské kapely Dé Domhnaigh o prázdninách:
sobota 23. 7. ve 14:00 a 15:30 – Keltský den na Radyni 
sobota 20. 8. – Den oživlé historie a her ve skanzenu Jivjany

Žáci ZUŠ J. S. Bacha soutěžili v Itálii
Ve dnech 2.-5. 6. 2016 se v italském městě Malborghetto 

konala mezinárodní hudební soutěž „Tomaž Holmar” pro akor-
deon a klavír. Soutěž byla rozdělena dle hudebních nástrojů, 
a to tak, že ve čtvrtek 2. 6. 2016 soutěžili akordeonisté a v sobo-
tu a v neděli klavíristé. Účinkující soutěžili v určených kategori-
ích dle roku svého narození. 

V našem případě soutěžili David Brant a Ladislav Bouřil. Na 
soutěži se předvedli muzikanti z Polska, Rakouska, Slovinska, 
Itálie a ČR. Celá soutěž byla výborně organizovaná. Musíme při-
znat, že jsme zpočátku byli trochu „zaskočeni” kvalitním reper-
toárem našich vrstevníků, ale přesto jsme věřili, že naší ZUŠ 
neuděláme ostudu.   

Vzhledem k vysoké konkurenci jsme nakonec obdrželi: David 
Brant 2. místo a Ladislav Bouřil 3. místo. Přestože jsme nedo-
sáhli „na nejvyšší mety”, byli jsme se svým umístěním spokojeni 
a jsme odhodláni se této soutěže (pokud to bude možné) zúčast-
nit i příští rok.

Náš pobyt v Itálii ale účinkováním a vyhodnocením sou-
těže nekončil. Za odměnu jsme si v pátek všichni udělali výlet 
k pobřeží Jaderského moře do malého městečka Duino. Počasí 
nám přálo, takže jsme si užili ochutnávky italských specialit 
v místní restauraci i koupáníčko v moři.

Monika Brantová

Keltská kapela Dé Domhnaigh
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
V červenci je léto v plné síle a zahrada nám poskytuje více 

radosti při pohledu na kvetoucí rostliny v záhonech i na ty 
v truhlících. Voňavou letní atmosféru doplňují aromatické 
trvalky – šalvěje, levandule, mateřídoušky a tymián. Vydatně 
zavlažujeme především druhy rostlin vysazené na jaře, které je 
také vhodné přihnojovat. Zaléváme také skalku, protože ta trpí 
obzvlášť nedostatkem vody. Vyryjeme cibulky tulipánů a narci-
sů, očistíme je, osušíme a uložíme v suchu a teple. Na podzim 
je potom můžeme znovu vysadit. Růže přihnojujeme vhodnými 
hnojivy, abychom podpořili růst a kvetení. Pravidelně odstra-
ňujeme odkvétající květy u velkokvětých růží /čajohybridů/, 
u malokvětých /polyantky/ odstřihneme celá odkvetlá kvě-
tenství. Na začátku měsíce je možné vysévat dvouletky nižšího 
vzrůstu, jako jsou macešky nebo pomněnky. Drobná semínka 
se vysévají řídce do truhlíků. Nejdůležitější je udržet substrát 
v truhlíku stále jemně vlhký a zabránit přílišnému přehřátí. Po 
vyklíčení je vhodné rostlinky jednou přepíchat a v září se již 
mohou vysazovat na záhony. Sbíráme léčivé byliny na čaje.

V zeleninové zahradě v červenci u okurek patří zalévání a hno-
jení k těm nejdůležitějším červencovým pracím. Studená voda 
z vodovodu je však učiněný jed pro okurky i pro další teplomilné 
druhy zeleniny, jako jsou např. papriky, melouny a lilky. Tyto 
druhy zeleniny bychom neměli vůbec zalévat hadicí! Postarejme 
se o to, abychom měli v nádobách vždy dostatečné množství 
„odražené“ vody. Nádoby je třeba po každé večerní zálivce hned 
zase naplnit. Kromě velkého množství draslíku a fosforu potře-
bují okurky také hodně dusíku, proto jsou pro ně obzvláště 
důležitá plná hnojiva s vyšším podílem dusíku. Okurky nesná-
šejí chlór, takže je třeba v jejich případě používat jen hnojiva 
s nízkým obsahem chloru nebo zcela bez něj každých 8 až 10 
dnů. Při sklizni okurek je opatrně odlomte nebo odřízněte, pří-
padně odstřihněte, aby nedošlo k poškození stonků - mohlo by 
to vést k odumření celého zbývajícího výhonu. Tyčková rajčata 
vyvazujeme k opoře a včas odstraňujeme zálístky, aby nedo-
šlo k jejich přerůstání. Sklízíme letní salát a košťálové zeleni-
ny, rané brambory, hrášek a fazolové lusky, cibuli ze sazečky 
a ozimý česnek. Podle potřeby sklízíme pažitku, listy petržele, 
celeru, libečku a ostatní bylinky. Kopr můžeme ještě vysévat 
pro podzimní sklizeň koncem měsíce.

V ovocné zahradě sklízíme drobné ovoce, také višně a třeš-
ně. Jakmile sklidíme jahody, odstraníme šlahouny jahodníků, 
aby rostliny zbytečně nevysilovaly. Pravidelně sbíráme spada-
né a hnijící ovoce, které ale nedáváme na kompost. Po sklizni 
je vhodná doba pro řez peckovin – můžeme provést i doplňko-
vý řez jádrovin. Odplozené výhony maliníku odstraníme úplně 
odříznutím u země. U vinné révy vyvazujeme letorosty a fazo-
chy /zálístky/ vylamujeme. Výskytu plísně révové předcházíme 
měďnatými postřiky. Trávníky sečeme již méně často, zvláště 
pokud je nemáme pod závlahou. Abychom udrželi svěže zelený 
vzhled trávníku a doplnili živiny, přihnojujeme travní porosty 
dusíkatými hnojivy ve 14-20denních intervalech. Trávník nikdy 
nezavlažujeme za plného slunce, způsobili bychom úpal rostlin. 
To nejlepší pro naši zahrádku i v měsíci srpnu bude pravidelné 
a intenzivní zavlažování, aby se vláha dostala až ke kořenům. 
Léto vrcholí, ranní chladna a rosa v tomto měsíci podporují 
vybarvování ovoce, stejně tak vyšší teplotní rozdíly mezi dnem 
a nocí a slunečné počasí.

V zeleninové zahradě pokračujeme ve sklizni okurek, rajčat, 
paprik, fazolových lusků, řapíkatého celeru, plodů ostatních 
tykvovitých zelenin, barevných listových salátů, dále sklízíme 
letní košťálové zeleniny a dokončujeme sklizeň cibule. Provádí-

me preventivní postřiky proti plísni u rajčat a u okurek. Volí-
me fungicidní postřiky s krátkou ochrannou lhůtou, abychom 
mohli pravidelně sklízet. Začátkem srpna můžeme ještě vysévat 
pekingské a čínské zelí. Během srpna vyséváme na volné záho-
ny mangold, špenát salátovou řepu, které budeme sklízet na 
podzim. Přihrneme pór, aby měl vybělené krčky. Na rostlinách 
tyčkových rajčat odstraňujeme spodní listy. Tím docílíme lep-
šího provzdušnění a menšího rizika napadení houbovými cho-
robami. Také odstraňujme vrcholy rajčat, protože plody, které 
by na nich narostly, by již nestihly dozrát a zbytečně bychom 
rostliny vysilovali.

V ovocné zahradě pokračujeme v doplňkovém letním řezu 
bujně rostoucích stromů jádrovin, popř. i v základním řezu 
peckovin tak, abychom tuto práci zvládli do konce srpna. Při 
pozdějším řezu peckoviny špatně hojí rány a jsou napadány 
„klejotokem“.

Koncem měsíce zkracujeme rovněž letorosty broskvoní, 
na nichž jsou diferencována květní očka jako základ úrody pro 
příští rok. Stromy přetížené úrodou včas podpíráme, aby se 
nerozlámaly větve nebo celé koruny. Z ovocných stromů mají 
nejvíce křehké dřevo slivoně. Řežeme také živé ploty, zvláště ze 
stále zelených dřevin. Sklízíme ranější švestky, renklódy, slívy 
a mirabelky. Češeme broskve, pozdně zrající odrůdy meruněk, 
pozdní odrůdy červeného rybízu, maliny, ostružiny, stále plodící 
a měsíční odrůdy jahod a arónii. Padaná jablka a hrušky, ne-
jsou-li nahnilé, zužitkujeme na mošty.

Hezké léto a mnoho radosti z dobré úrody přeje 
Český zahrádkářský svaz.

Jak jsme startovali prázdniny…
Dne 18. 6. jsme tradičně 

odstartovali letní prázdniny 
v Tenisové hale Dobřany. 
I letos šlo o velmi vydařenou 
akci, kterou po celou dobu 
provázela pohodová a veselá 
atmosféra. Děti musely zdo-
lat nelehké úkoly na třinácti 
stanovištích, kde je očeká-

valy pohádkové postavičky, které jim po dobře odvedené práci 
předaly vždy nějakou odměnu, mohly si tak pochutnat na slad-
kostech, buřtech, palačinkách… Dravé pirátky se snažily ulovit 
každou milou tvářičku, vtáhnout ji do svého doupěte (duhové sta-
noviště) a proměnit dětský obličej třeba ve lva. Samozřejmě jsme 
ani letos nezapomněli na hospitalizované děti z odd. 21 PNvD, 
které s námi nadšeně uzavírají brány školního roku již od prvního 
ročníku. Našich úžasných soutěžících byla letos rovná „stovka“…

Už tak bezvadnou náladu dětem vylepšily dvě nové atrakce: 
obří skluzavka a prohlídka závodního a doprovodného auta ze 
„stáje“ Czech Subaru OffROAD Team.

Letošní ročník byl přeci jen něčím výjimečný, probíhal ve zna-
mení pomoci a byl věnován onkologicky a jinak vážně nemoc-
ným dětem. S pomocí Vás všech se nám podařilo získat částku 
7 662,- Kč, která byla v zapečetěné kase předána zakladatelce 
NF Šance onkoláčkům.

Jsem moc ráda, že mohu touto cestou poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravě našeho dětského dne, největší dík však 
patří majiteli TH Dobřany Ing. V. Tomáškovi, bez jehož ohromné 
pomoci bychom prázdniny odstartovat nemohli. 

Příští rok se na Vás všechny opět budeme těšit!
Bohumila Nekolová 
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První kurz v Dobřanech jsme začali s kolegou Rudolfem Kor-
tusem, se kterým vedeme kurzy sebeobrany pro děti a dospělé 
v Plzni, sebeobranu pro děti v Kozolupech a JUDO v Klatovech.

Jak vznikl nápad nabídnout sebeobranu právě v Dobřa-
nech?

V době zrodu tohoto nápadu jsem již věděl, že mě během nej-
bližšího roku čeká stěhování do Dobřan a přirozeně jsem se 
zajímal o dění ve svém budoucím bydlišti. Díky jedné z lektorek 
Budulínka se objevila myšlenka možné spolupráce, slovo dalo 
slovo a vznikl koncept prvního kurzu sebeobrany pro děti.

Jak se záměr podařil?
Na podzim 2014 do kurzu začalo chodit 16 dětí, ze kterých 

se postupně vykrystalizovala skupina deseti dívek, jež chodí 
dodnes a na něž je trénink sebeobrany přímo cílený. Tento kurz 
byl podpořen z GDT Dobřany 2014 a měl deset lekcí. Děvčata 
měla zájem pokračovat, a tak navázal od ledna 2015 kurz pro 
pokročilé a zároveň jsme přidali další kurz pro začátečníky, kde 
jsou již zastoupeni dívky i chlapci. Tento kurz jsme postupně 
začali směřovat na judo.

Jaký je o kurzy zájem?
Velký. Od září 2015 oba kurzy stále pokračují a dá se říci, že 

každý měsíc přibývají noví zájemci.

A zájem dětí zřejmě inicioval zájem rodičů i dalších 
„dospěláků“?

Přesně tak. V lednu 2016 jsme udělali malou „ochutnávku“ 
právě pro dospělé – tříhodinový seminář o sebeobraně jako 
takové, o různých technikách, donucovacích prostředcích…. 
a nabídli jsme kurz pro dospělé. Naplnil se rychle, a tak máme 
současně celkem tři kurzy – sebeobrana pro dívky, sebeobrana 
pro dospělé a judo pro děti. 

A jaké jsou plány a vyhlídky pro příští rok?
Téměř všichni účastníci chtějí i nadále pokračovat, takže 

zachováme stávající středeční kurzy sebeobrany pro dívky 
a sebeobrany pro dospělé a zároveň úterní kurz juda pro chlap-
ce i dívky rozšíříme na dva - pro mladší a starší děti. Do všech 
kurzů zároveň budeme dělat nábor nových zájemců.

Není problematické propojit pokročilé se začátečníky do 
jednoho kurzu?

Toho se není vůbec třeba obávat. Obě skupiny budou do tré-
ninku systematicky zapojeni tak, aby to bylo ku prospěchu obě-
ma skupinám.

Kde a jaké máte zázemí?
Trénujeme v tělocvičně 1. stupně ZŠ, vybavení postupně poři-

zujeme dle vývoje tréninkových potřeb a zároveň tak, aby jej 
mohly využívat i lektorky s ostatních kurzů Budulínka – např. 
cvičení pro děti a rodiče nebo předškoláků. Některé specific-
ké pomůcky používám z vlastních zdrojů. Nejdražší a zároveň 
poměrně zásadní je tréninková žíněnka, tzv. tatami, kterou jsme 
získali darem od pana Ondřeje Oravce (děkujeme!).

A otázka na závěr – proč jste se začal věnovat právě sebe-
obraně a navíc s dětmi?

Všeobecně mi není lhostejná bezpečnost našich dětí (a tuto 
skutečnost ještě umocňuje to, že jsem sám otcem), neboť 
v dnešní době se rapidně zvyšuje bezpečnostní riziko. Proto 
jsem chtěl a chci přispět nebo jakkoliv pomoci rozšířit obrany-
schopnost, fyzickou přípravu a v neposlední řadě i poskytnout 
psychickou podporu a upozornit děti na možná rizika, která je 
mohou potkat v běžném životě. Sebeobrana není jen umění se 
prát, ale i vnímat okolí, umět předcházet konfliktním situacím a 
tím se vyhýbat ohrožení zdraví či života. 

Krásné a výstižné. Nezbývá než popřát, ať se daří. Díky za 
rozhovor. Pavla Adamcová

Tento rozhovor vznikal při posledním společném tréninku obou 
dětských kurzů v tomto školním roce, a tak přidávám něco z hla-
sů účastníků, které hovoří za vše:  „Baví mě to hodně!“…… “Nej-
víc mě baví chvaty.“….. “Je to super.“….. „Trenér je super.“☺….. 
“Někdy ukazujeme paní učitelce, co už umíme.“….. “Už jsem 
sebeobranu využila, když byla napadena moje kamarádka.“……. 
a hlas zástupce kurzu pro dospělé: „Výborné odreagování, zvý-
šení sebevědomí a fyzické kondice!“

Více o sebeobraně možno zjistit na www.rukasebeobra-
na.cz, informace a časy kurzů pro příští školní rok budou 
během prázdnin umístěné na www. mcbudulinek.webnode.
cz a též v příštím čísle Dobřanských listů.

Budulínek, z.s.  –  Sebeobrana a judo v Dobřanech
Spolek Budulínek po jedenácti letech svého působení v Dobřanech již dávno není jen mateřským centrem, provozujícím pouze kluby pro 
rodiče a nejmenší děti, ale pod svá křídla postupně přidává mnoho dalších aktivit pro malé, předškolní a školní děti i pro dospělé náv-
štěvníky. Před dvěma lety jsme právě pro starší děti (2. stupeň ZŠ) zařadili do naší nabídky sebeobranu, jejíhož vedení se zhostil zku-
šený trenér Karel Fojtík (oddíl Judo Klatovy a 4. Policejní klub Musada), který se s námi podělil o to, jak se mu trénuje v Dobřanech:
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Budulínkova stezka 2016 aneb 
Pravěké sportování

V pátek odpoledne 27. 5. 2016 se děti 
vydaly společně s rodiči na Budulínkovu 
stezku, kde si zkusily, jak mohla vypadat 
pravěká olympiáda. Na cestě je provázeli 
pravěké ženy a muži v originálních oble-
cích, které byly doplněny symboly lovců☺. 

Na šesti stanovištích si děti procvičily překážkový běh, hod 
pravěkým diskem, pravěkou košíkovou (kde jsme trochu před-
běhly dobu a děti si zde míčem „jako sestřelily“ banán), přeska-
kovaly mamuta, zaběhaly se štafetovou  kostí, zvedaly mamutí 
kost a házely balvanem. Hod balvanem si vyzkoušeli i tatínko-
vé☺. 

Stezka vedla osvědčenou trasou ze dvora ZUŠ, přes „dobyt-
čák“, kolem Véčka, ulicemi Na Slovanech a Habrmanovou ke 
Káčku a dále k Budulínkovi. V cíli děti za splnění všech úkolů 
získaly zub, který si navlékly na koženou stužku, a pak mohly 
do fronty k pravěkému grilu U mamuta☺.

Počasí se vydařilo a doufáme, že si děti i rodiče stezku užili 
stejně jako my!                         

Přejeme všem krásné léto, spokojené prázdniny se spoustou 
příjemných zážitků a těšíme se na Vás v příštím školním roce. 

Lektorky a lektoři spolku Budulínek 

Akce byla podpořena z globálního dotačního 
titulu města Dobřany

Rybáři
Koncem května a v červnu je již rybářská sezóna v plném 

proudu. Berou již všechny druhy ryb, je veliká šance ulovit 
i úhoře. Zejména pak po 16. červnu, kdy skončila doba háje-
ní dravců a dalších druhů ryb, jako parma, jelec tloušť, jesen 
a podoustev. Letos zahájení lovu dravců trochu zkomplikovala 
vyšší a zakalená voda. Referoval mi synovec do nemocnice (strá-
vil jsem tam konec dubna a znovu pak přes polovinu června, 
takže nemám co psát o vlastních zážitcích a úlovcích), že od 
rána procházel vytipovaná místa, ale kromě 2-3 malých štiček 
nic. Když už to chtěl k poledni vzdát, přišel razantní záběr. Po 
chvíli zasekl a po urputném boji vytáhl pěknou štiku 74 cm. 
Další kamarádi prý ale úspěchy nehlásili.

V sobotu 4. června se konaly na Dolní Kotynce dětské rybář-
ské závody, kterých se zúčastnilo 36 dětí. Na základě předcho-
zích zkušeností byli závodníci rozděleni do dvou kategorií:

I. starší děti – chytají samostatně, samy nahazují a zdolávají 
rybu

II. mladší děti – chytají s pomocí doprovodu
V průběhu závodu bylo o děti dobře postaráno. Všichni dosta-

li občerstvení – pitíčko, toasty a bonbony. Pro vítěze pak byly 
připraveny pěkné ceny – pruty, navijáky, podběráky a další 
nějaká ta drobnost se dostala na všechny. Počasí sice přálo, ale 
ryby moc nebraly. Jenom 9 závodníků ulovilo, celkem se chytilo 
17 ks ryb.

V kategorii I. – starší děti – obsadil
1. místo Ervín Krejza – 94 cm
2. místo Jakub Kraffer – 93 cm
3. místo Filip Klír – 50 cm

V kategorii II. - mladší děti (bylo jich 6) - obsadil 1. místo 
Jan Suchý – 128 cm, který ulovil i největší rybu, kapra 39 cm. 
Ostatní v této kategorii neulovili nic. Nejmladším závodníkem 
byl Lukáš Janík.

Za ceny děkujeme všem sponzorům – městu Dobřany, MěKS 
Dobřany, Čevak a.s., Mgr. Dagmar Terelmešové – senátorce 
Parlamentu ČR a místostarostce města Dobřany, která zajistila 
pro vítěze krásné poháry, medaile a diplomy. Poděkování patří 
dále všem, kdo se na přípravě a organizaci závodů podíleli. Jsou 
to David Šefl, David Šmůla, Jaromír Lev, Zdeněk Skála, Jan 
Šefl, Václav Novák a Zuzka Šeflová, která napekla ty výborné 
toasty. Další poděkování patří těmto lidem za účast na Dni dětí, 
který organizovalo v neděli 29. 5. MěKS Dobřany. Na svém sta-
novišti na biotopu připravili pro děti soutěže, ukázky rybolovu 
a hlavně velké akvárium s rybami, které žijí v naší řece Radbu-
ze. To budilo zájem dětí i dospělých. Výtečně tak na veřejnosti 
reprezentovali MO ČRS Dobřany a propagovali rybářský sport. 
Nelze opomenout, že také vedou dětský rybářský kroužek, pod-
něcující v dětech zájem o přírodu a rybaření a přivádí tak nové 
členy do naší organizace.

Po slovení Kotynek a rozsazení násady do všech našich ryb-
níků si členové výboru MO rozdělili služby na krmení obsádek 
v rybnících. Pravidelně jezdí ryby přikrmovat, aby bylo při pod-
zimních výlovech co nasadit do řeky.

V nastalé době prázdnin a dovolených se může většina rybářů 
věnovat své zálibě a určitě se jim podaří i něco pěkného ulovit. 
Rádi uvítáme, když snímky Vašich úlovků dopravíte do „rybár-
ny“ v Plzeňské ulici, nebo zašlete na mail: rybarskykrouzek.
dobrany@seznam.cz.

Vladislav Šefl
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Prázdniny s Ponorkou 
Dobřanská kapela Ponorka Band zve své fanoušky z Dobřan 

i okolí na svá letní vystoupení. Přijďte si zatančit, zazpívat, nebo 
jen tak poslechnout známé hity a zpříjemnit si tím teplé letní 
večery na některý z našich koncertů.

Kdy Kde

sobota 16. 7. od 19:00 hodin Čižice – Čihule – Benátská noc

pátek 22. 7. od 19:00 hodin Dobřany – Pivovar Modrá hvězda

sobota 23. 7. od 20:00 hodin Druztová – venkovní parket 
(pouťová zábava)

čtvrtek 28. 7. od 20:00 hodin Hracholusky – restaurace Kotva

sobota 30. 7. od 20:00 hodin Dolany – oslavy založení obce

pátek 26. 8. od 19:00 hodin Dobřany – Pivovar Modrá hvězda

sobota 27. 8. od 18:00 hodin Stříbro – hasičský parket U Řeky

pátek 2. 9. od 20:00 hodin Druztová – parket U Apolla

4. 6. pořádal SDH Šlovice cyklovýlet ze šumavského Špičáku do 
Šlovic. Na dobřanském nádraží jsme se ráno sešli ve skupině 
16 lidí. Po vystoupení z vlaku nás čekala příjemně naplánovaná 
trasa o délce 96 km. Nejmladší členka výletu, osmiletá Jolanka 
Hodková, zaslouží za svůj výkon obrovskou pochvalu. Nejstarší, 
již zasloužilý cyklista měl 62 let. Skvělá parta, příjemné počasí, 
dobrá nálada, to byla záruka pěkného dne.

Michal Trdlička, starosta SDH Šlovice

Slavík modráček a ťuhýk obecný opět potvrzeni!
V pořadí již osmá ornitologická vycházka nazvaná Vítání pta-

čího zpěvu prošla 28. 5. známou trasou kolem řeky až k odchy-
tovému místu u Vartova. Plzeňští ornitologové pan Pajsker, Říš 
a další, kteří tuto zajímavou aktivitu - opět ve spolupráci s pa-
nem Krákorou - uspořádali pro dobřanské milovníky ptactva, 
byli letos posíleni i asi nejmladší dobřanskou členkou České spo-
lečnosti ornitologické Aničkou Urbancovou ze 4. A, která odbor-
níkům vydatně pomáhala u odchytových sítí.

Zhruba 30 účastníků mohlo poslouchat, pozorovat i fotografo-
vat různé druhy ptactva, dozvěděli se mnoho nového o jejich živo-
tě i o kroužkování a zajímavé práci ornitologů. „Všichni ptáci jsou 
zajímaví a krásní,“ jsme zaslechli, ale přece jenom někteří udělali 
ornitologům velkou radost. Po několika letech byl odchycen další, 
teď dvouletý chráněný slavík modráček a opět jsme měli možnost 
vidět i elegantního ťuhýka. A s kým jsme se setkali ještě? Cestou 
to byla třeba červenka (Pták roku 2016), holub, hrdlička, jiřička, 
kos, kukačka, kvíčala, konipas, koňadra, pěnice, pěnkava, rehek 
(oba druhy), rorýs, stehlík, straka, strnad, špaček a vrabec. A do 

sítí chycení, okroužkovaní a zase vypuštění kromě již zmíněného slavíka a ťuhýka byli také budníček menší, drozd zpěvný, pěnice 
pokřovní, pěnice slavíková, rákosník obecný a strnad rákosní.

Vycházka ale nebyla jen o ptácích, také jsme cestou míjeli výrazné bobří stopy (typicky ohlodané stromy, bobří skluzavka do vody 
i bobří nora) a v rákosišti jsme zvedli divoké prase. Ještě že si to nenamířilo do ornitologických sítí!

Jaroslav Šedivý 

Cyklovýlet SDH Šlovice
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V našem článku bychom se rádi 
vrátili k letošnímu ročníku Dětského 
divadelního Tartasu, výjimečné kul-
turní akce, jejímž bezvadným hosti-
telem je již podesáté město Dobřany. 

Dětský divadelní Tartas na konci 
jara přiváží do dobřanského Káčka 
to nejzajímavější z dětského divadla 
obou západočeských krajů. Spolu 
s blížícím se létem tak na konci dub-
na Dobřany na tři dny zaplaví více 
než dvě stovky dětí se svými pedago-
gy. Pořadatelem přehlídky z pověření 
organizace NIPOS - Artama (příspěv-
kové organizace Ministerstva kultury 
ČR) je plzeňské centrum JOHAN, které se již od roku 1998 zabývá 
propojováním umění, vzdělávání a komunitní rozvojové činnosti.

Jaký byl letošní Tartas? 
Nabídněme nejdříve data a fakta. Letošní dobřanský Tartas měl 

na programu 11 přehlídkových inscenací od jedenácti souborů 
od Aše až po Horažďovice, od Karlových Varů po Domažlice. A ne-
jde jen o samotný divadelní festival, s účastníky se můžeme potká-
vat v ulicích jak při již tradičním zahajovacím průvodu, tak při 
soustředěné práci v tvůrčích dílnách, které pro dětské divadelníky 
pravidelně chystají studenti Ateliéru dramatické výchovy z plzeň-
ské pedagogické fakulty. Studenti pro dětské herce připravili šest 
tvůrčích dílen, v nichž se mohly děti zdokonalit v pohybových 
hudebních i literárních dovednostech ve společné tvorbě s kolegy 
z ostatních souborů. Kvalitní lektorský sbor pod vedením brněnské 
vysokoškolské pedagožky doktorky Veroniky Rodové vedl s vedou-
cími a hostujícími zájemci o dětské divadlo a dramatickou výchovu 
(studenti ZČU, DAMU, pedagogové základních a středních škol) pět 
diskusních bloků. Nechybělo ani inspirativní venkovní představe-
ní v zahradě před kostelem svatého Víta, které odehrálo divadlo 
Sto opic, výborného herce Dominika Tesaře.  Ke společenské úrov-
ni festivalu také patří již tradičně výborné představení domácího 
tanečního oboru ze Základní umělecké školy J. S. Bacha i pravi-
delný sobotní společenský večer s tancem pro dětské účastníky. 
Ono totiž není jednoduché do Dobřan přijet. Již třetím rokem musí 
zájemci o účast na Tartasu projít předkoly v Sušici nebo Plzni.

 
A jaká představení zaujala na letošním Tartasu? 
Diváky jistě potěšila a překvapila autorským přístupem napří-

klad RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA souboru Křiklouni ze ZUŠ Kla-
tovy (vedoucí Vladimír Kábrt). Pohádkový příběh Ronji, vyprávěný 
s pomocí jednoduché scény, dobře vybraných hudebních podkresů 
a zejména přesvědčivých hereckých výkonů (Mattis, Lovisa, Birk, 
Borka, čumbrci, větrnice), dostal nečekaný rámec v podobě paralel-
ního příběhu peripetií kolem přípravy a nácviku dotyčné inscenace.  

To soubor Dobrej matroš z Plané se prezentoval inscenací APKA. 
Jednalo se o autorské představení zabývající se tématem závislosti 
na mobilních telefonech. Do poklidného, možná až příliš pozitivní-
ho světa party teenagerů vstupuje mobilní aplikace -  APKA, kte-
rá je schopna svým uživatelům nabídnout odpověď na jakoukoliv 
otázku a radou pomoci při sebesložitějším rozhodování. Skuteč-
ný svět mezilidských vztahů, citů a přirozené lidské komunikace 
je postupně nahrazován umělým virtuálním světem fungujícím 
přes displej dotykového telefonu. Parta kamarádů, která se dříve 

ráda setkávala, bavila se tváří v tvář 
a měla mezi sebou přátelské vzta-
hy, je tímto zásahem paralyzována. 
Přestávají se scházet a dříve vytvo-
řené vztahy zanikají. Její členové 
se postupně uzavírají a nechávají 
zcela ovládat APKOU. Vřelé divácké 
přijetí plánské Apky bylo podtrženo 
doporučením na národní přehlídku 
Dětská scéna ve Svitavách. 

Stejné doporučení jako plánští 
skoro teenageři získal i mladičký 
soubor Primy z plzeňského Gymnázia 
Františka Křižíka. Jejich drobné, ale 
úderné pásmo veršů z básní S. Sil-

versteina JEN JESTLI SI NEVYMEJŠLÍŠ!  bylo spojeno s živelným 
energickým projevem, který se však přesně opíral o dobře připrave-
nou dramaturgii. Jednoduše vystavěné pásmo jdoucí od jednotlivých 
básní přes ucelenější anaforické texty až po završující minipříběh, 
který korunuje ústřední téma, jež inscenací probíhá, téma pozdně 
dětské bezprostřední hravosti, která se s klíčícím dospíváním posi-
luje o ironii a kritičnost k dospělým (rodičům i učitelům).  

Vrcholem přehlídky bylo bezesporu představení O LÍNÉ BABIČ-
CE ašského školního souboru Darebáci. V současnosti oblíbená 
předloha knihy Aleny Kastnerové se stala zdrojem vtipně a svěže 
stavěné série epizod ze života emancipované babičky, která si mís-
to hlídání vnoučat začíná plnit své životní sny. Série gradujících 
epizod vrcholila ve scéně babiččina odchodu, splynutí s mořem, 
což nečekaně prohlubuje lehkou hravost a proměňuje ji v poetic-
ký závěr vyvolávající v divákovi otázky smyslu života a významu 
respektu k vlastním snům. Není divu, že se této inscenaci dostalo 
přímé nominace na národní přehlídku dětského divadla do Svitav. 

Také v dalších inscenacích bylo možné najít mnohé inspirující 
momenty, zajímavé postupy scénické i pedagogické, ale nejcenněj-
ším momentem dobřanského festivalu podle dětí i pedagogů je přá-
telská atmosféra, která podporuje vzájemné sdílení a inspirování, 
diskuse nad viděným i rokování o nápadech a budoucích plánech. 
Tohle jsou rysy, které zúčastnění také velmi často prezentují na 
dalších oborových i odborných setkáváních. Dobřany a jejich Tar-
tas se staly vzorem pro ostatní regionální přehlídky, jak uvedl ve 
svém hodnocení přehlídky člen lektorského sboru Tomáš Doležal, 
vedoucí brněnského dramacentra Labyrint: „Divadelní přehlídka 
v Dobřanech má svou dobrou tradici a za tu dobu, co ji sleduji, se 
podařilo organizátorům z JOHANu i z dobřanských spolupracujících 
institucí vytvořit jedinečné setkání, ke kterému patří otevřenost roz-
borových diskusí, promíchávání dětí v dílnách, které vedou studenti 
Katedry pedagogiky Západočeské univerzity, přátelská atmosféra 
a vzájemné fandění. Výsledkem je vysoce inspirativní prostředí, 
ve kterém mohou klíčit jak talenty malých divadelníků, tak utěšeně 
růst talenty jejich vedoucích. Je mi ctí, že u toho mohu být.“ 

A na samotný závěr je třeba podtrhnout to nejdůležitější - dob-
řanský Tartas by nemohl být tím, čím je, bez podpory města Dob-
řany, jeho kulturního centra Káčko, otevřené a těsně spolupracují-
cí Základní školy, partnerské Základní umělecké školy a skvělých 
a vždy optimistických kuchařek ze školní jídelny. Přehlídku také 
podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Plzeňský kraj. Všem děkujeme 
a těšíme se zase za rok v Dobřanech na Tartasu 2017!

Za JOHANy umělecký ředitel MgA., Mgr. Roman Černík  
Foto: Vít Štaif   

Když dětem chutná v Dobřanech divadlo
(trocha povídání o Tartasu, přehlídce dětského divadla pro Plzeňský a Karlovarský kraj uskutečněné v Dobřanech 15.−17. 4. 2016)
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Šneci se stávají mistry ČR
Extraliga SD  2015-16 – Tj Snack Dobřany  
- mistr ČR

Jak jsme slíbili, tak i plníme. O mužích už 
byla zmínka v minulém vydání DL. Sezónu 
zakončil také st. dorost, st. žáci a nakonec 
i přípravka, přičemž dorost a žáci zanechali 

v republikové konkurenci opět významnou stopu. Dorostenci 
po úspěšném tažení po celou sezónu získávají titul mistrů ČR!

Realizační tým Šneků v extralize SD:
Trenéři: Václav Šlehofer a Jan Matoušek                                                                                            
Trenér brankářů: Jan Marek                                                    
                                       

Začalo to v Karviné aneb Krasojízda Mistrů z „vesnice”
Už toho bylo napsáno dost a ne nadarmo se říká, že vše se 

ukáže na hřišti... Naši kluci to dokázali a získali mistrovský titul 
v extralize staršího dorostu 2015-16. Není od věci ale připome-
nout začátky a ty se datují o 7 let nazpět. Tehdy jádro tohoto 
týmu dorazilo v kategorii ml. žáků na republiku do Karviné. Tam 
náš klub odstartoval novou cestu a jinou koncepci. Přidali jsme 
totiž ještě více na plynu v oblasti práce s mládeží. Paradoxně 
tehdy žáčci v Karviné žádný kov nezískali, ale 5. místo jsme bra-
li skoro jako zlato. Parta trenérů, dále pak vedoucího J. Volera, 
matadora B. Havránka, tehdejšího webmastera S. Drnce a dal-
ších skvělých rodičů táhla za jeden provaz. K dnešku zbyli hrá-
či: Suchý, Šlehofer V. a O., Kovářík J. a D., Voves, Juráň a Prů-
cha. Kluci na to vzpomínají dodnes, zejména pak na půlnoční 
příjezd do Dobřan, kde naše „prcky” vítali fanoušci s vlajkami 
coby skutečné mistry. Poté se úspěchy začaly nabalovat - 2x 
vicemistři v ml. žácích, mistři ve starších žácích, bronzoví v st. 
žácích, mistři v ml. dorostu, vicemistři v ml. dorostu, bronzoví 
v st. dorostu, také vicemistři mezi muži v „národce“ s většinou 
dorostenců a nakonec i mistři ve starším dorostu. Kluci si tak 
v novodobé mládežnické cestě vydřeli v republikové konkuren-
ci 9 cenných kovů za 7 let. Za všechny nesmíme opomenout 
i příchod dalšího „zapálence” Míry Vísnera z Domažlic, i on nese 
podíl na úspěších. Také Jan Matoušek přinesl do klubu bom-
bové novinky, Petr Úbl a Luboš Duchek u žáků taky super. No, 
řeknu Vám... seznam opravdových klubistů se začal zkvalitňo-
vat. Díky tomu všemu se nám začaly v našem městě rozšiřovat 
mládežnické kategorie a to je pro nás ten největší úspěch. Věří-
me, že i plánovaná výstavba hokejbalové haly klapne, intenziv-
ně se o ní jedná. To už však předbíhám. K letošní sezóně: Byla 
to opět krasojízda. Facku jsme dostali v Blatné, to byl soupeř, 
který byl doma ze všech soků nejvíce nepříjemný a tehdy nás 
zaslouženě smetl. Poté jsme nakopli motory a od té doby až 
do 3. zápasu finále neztratili ani bodíček, samozřejmě při vší 
úctě ke všem soupeřům! Tenhle parník to tedy rozpohyboval 
precizně, vyhrál suverénně zkl. skupinu, když za sebou nechal 
Plzeň a další týmy z jihu Čech. V play off pak ve třech zápa-
sech vyřadil Poličku, následně Ústí a ve finále i celkově 2. tým 
zkl. části Pardubice 3:1 na utkání (7:0, 6:3, 2:3pp, 4:1). Opět 
dlužím, že při vší úctě a práci k soupeřům! Nutno ještě dodat, že 
ve finále nastoupili ti nejlepší, neboť oba týmy nejlepšími byly. 
Už jen vzhledem ke kvalitě zápasů. Ve statistikách - tedy v čís-
lech - jsme rovněž dominovali, ale to už je jen taková třešinka 
na dortu a v kabině ji určitě neřešíme, nadělá totiž spíše ško-
du… Určitě zmíním práci Jana Marka, který nese velký podíl na 
vynikajících výkonech dalšího talenta v brance Šneků, Marka 
Hájka. Nyní zpět: Kluci si to vydřeli jako tým a my jsme v klubu 
na ně právem pyšní, stejně jako na naše žáky, o nichž bude 

ještě zmínka… Pardubicím nutno poděkovat za velmi pěkné 
zápasy, oba mladé mančafty a především kluky určitě obohatily 
a nepochybně dodaly další motivaci do světa mužského hokej-
balu, o to tedy alespoň nám v Dobřanech jde prioritně. Nechali 
jsme za sebou daleko větší a slavnější týmy či města jako Plzeň 
(letos jsme ji porazili 4x ze čtyř utkání…), Č. Budějovice, Ústí 
nad Labem, Poličku, Kladno, Jindřichův Hradec, Pardubice 
atd. Jenže pokud chcete být nadále úspěšní, pak nelze usnout 
na vavřínech… Co tedy bude dál? Nyní pauza, ale ne moc dlou-
há. Máme tady další talenty, s kterými koukáme do budoucna, 
za všechny např. Jan Matoušek ml., který v Příbrami na mis. 
ČR spolu se spoluhráči předvedl famózní výkony! Takže pořád 
je na čem pracovat. Poděkovat za vše musíme primárně městu 
Dobřany, naší TJ, sponzorům, panu J. Hájkovi, ale také rodi-
čům a v neposlední řadě hráčům, ŠNEKŮM - mistrům ČR! Už 
aby začala nová sezóna...

Individuální ceny extraligy SD 2015-16:
Nejlepší brankář zkl. skupiny B: Marek Hájek 
Nejlepší brankář play off extraligy: SD: Marek Hájek 
Nejužitečnější hráč extraligy SD: Václav Šlehofer 
Celkový vítěz Kan. bodování ex. SD: Václav Šlehofer 
Celkově nejlepší střelec extraligy SD: Václav Šlehofer 
Celkově nejlepší nahrávač extraligy SD: Václav Šlehofer 

Starší žáci po celkové výhře v zkl. skupině, kde se popasovali 
s týmy z jihu Čech (Č. Budějovice, Suchdol n. L., Prachatice, Jin. 
Hradec a Blatná), vyrazili na mistrovství ČR do Příbrami. Na pří-
bramském zimáku tihle kluci okolo trenérů Petra Úbla a Luboše 
Duchka  opět skvěle reprezentovali náš klub a naše provinční 
hokejbalové městečko. Neskutečně odhodlaná parta táhnoucí za 
jeden provaz předvedla parádní výkony, když ve skupině naši 
kluci porazili Kyjov, Kert Praha a pražskou Hostivař. Nestačili 
pouze na pozdějšího vítěze z Letohradu. Postupem do semifinále 
naše mužstvo čekaly Pardubice. Smolná prohra určila Šnekům 
souboj o bronz s Karvinou. Ve vyrovnaném utkání se již schy-

Na snímku mistři ČR 2015-16 , extraliga SD.
Horní řada zleva: Stráský Jiří, Šlehofer Václav ml., Voves Jan 
a vedoucí - Smola Pavel
Pod nimi zleva stojí: Šlehofer Ondřej, Kovářík Jan, Görges Pavel, Ulm 
Ondřej, rubner Marek, Kopta Lukáš, Málek Ondřej, Kobr Jaroslav, 
Trenér - Matoušek Jan a Čech Daniel
V podřepu zleva:  Mužík tomáš, Průcha Václav, Kaňák Nicholas, 
Trenér - Šlehofer Václav st., Juráň Jakub, Zelenka Zdeněk a Babor 
Dominik
Sedící zleva: Ulrich Petr, Suchý Filip, Kaňák Lukáš a Hájek Marek
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lovalo k prodloužení, jenže smolná branka pár vteřin před kon-
cem nakonec kovový sen zhatila. I takový je sport, ale naši kluci 
předvedli v Příbrami odhodlanou a bojovnou sportovní podíva-
nou, založenou na pověstném dobřanském srdíčku. Čtvrtá příč-
ka v konkurenci těch nejlepších v ČR je tudíž dalším příslibem 
do budoucna. I tady se sluší poděkovat nejen hráčům, ale i rodi-
čům, sponzorům a městu Dobřany za podporu našeho sportu.

Přípravka opět válela
TJ Snack Dobřany - HBC Plzeň-Litice 6:4
TJ Snack Dobřany - TJ Tatran Třemošná 5:2

Vydařený turnaj se povedl v polovině června nejmladší kate-
gorii Šnečků, týmu přípravky.

Více už zhodnotil Petr Úbl:
V posledním klání této sezóny nejprve kluci porazili tým Litic 

posílený o hráče z kategorie mladších žáků a poté si poradili 
i s týmem Třemošné. Nutno dodat, že oba dva zápasy se prak-
ticky rozhodovaly až v závěrečné třetině. Pro kluky tímto tur-
najem skončila sezóna, a tak obdrželi od zástupce regionálního 
svazu Západ p. Václava Šůchy medaile za celosezónní snažení. 
Kluci díky, přestože jsme tento turnaj byli o několik hráčů osla-
beni, sehráli jste ho výborně! Poděkování nejen za tuto akci, ale 
i za celou sezónu patří též rodičům našich hráčů!

Tréninky žáků a nejmladších Šnečků jsou každé úterý a čtvr-
tek od 16.15 h., máš-li chuť sportovat v bezva partě a prostře-
dí, neváhej! Zejména ročníky 2005-6-7-8 rádi uvítáme. Muži 
a dorost se připravují pondělky, středy a pátky. Čtvrtky využívá 
B-tým mužů. Tady platí srazy na 17.30 h. Více informací – ná-
bory, zápasy atd. najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz.

Václav Šlehofer – TJ Snack Dobřany

JUNIOR CUP 2016
V sobotu 25. června se konal již XI. ročník dětského pétanquo-

vého turnaje „Junior cup“. Hrálo se tradičně na pétanquových 
hřištích ve sportovním areálu „Džungle“ a i tentokrát byl turnaj 
podpořen „Globálním dotačním titulem města Dobřany“. Spon-
zorsky se také tradičně podílelo „Dobřanské pekařství“ rodiny 
Fonhauserových. Na turnaj byly pozvány i děti z Psychiatrické 
nemocnice v Dobřanech, přišlo pět soutěžních dvojic v doprovo-
du sestřiček, které svou profesionalitou přispěly ke zdárnému 
průběhu turnaje. Po slavnostním nástupu a zahájení turnaje 
poděkoval president Pétanque clubu Zdeněk Duban všem spon-
zorům. Děti z léčebny byly nasazeny do jednotlivých skupin 
a ostatní dvojice byly dolosovány. Ze skupin postupovaly dále 
jen první dvě dvojice. Turnaj měl několik favoritů, mezi největší 
patřili loňští vítězové Matěj Hájek s Filipem Baumrukem. Ti také 
bez zaváhání vyhráli svou skupinu. Ve strhujícím souboji o dru-
hé postupové místo vyhráli David Štulc s Patrikem Silovským 
nad dvojicí Anička Vondráčková a Sebastián Lamač. V další 
skupině byli mírnými favority Honzík a Kubík Dubanovi. Ti také 
zvládli své zápasy ve skupině a suverénně postoupili. O druhém 
postupujícím se rozhodlo mezi dvojicemi z léčebny, postoupily 

Tereza Klégrová a Sára Kapustincová. V poslední nejpočetnější 
skupině si výborně vedli Honzík Štulc s Natálkou Švábkovou 
a všechny své zápasy také vyhráli. Druhou postupující dvojicí 
byly Evička Štulcová s Kačkou Baumrukovou, které prohrály 
jen s vítězi skupiny. V semifinále pak vítězové skupin potvrdi-
li role favoritů, své soupeře s přehledem porazili a postoupili 
do finálové skupiny. Tady se opět hrálo každý s každým. Hned 
v prvním zápase se utkali Matěj Hájek s Filipem Baumrukem 
proti Honzíkovi a Kubíkovi Dubanů. Byl to asi nejhezčí a nej-
napínavější zápas celého turnaje. Matěj s Filipem stříleli jako 
na střelnici, oproti tomu Honzík s Kubíkem posílali své koule 
s přesností ke košonku. Nakonec se štěstí více přiklonilo na 
stranu bratrů Dubanových a ti rozdílem dvou bodů zvítězili. 
Hned ve druhém finálovém utkání dokázali Honzík s Kubíkem 
pokračovat ve výborné hře, porazili dvojici Honzík Štulc s Natál-
kou Švábkovou a zajistili si tak vítězství v turnaji. V boji o druhé 
místo Matěj Hájek s Filipem Baumrukem doslova smetli Honzí-
ka Štulce s Natálkou Švábkovou, ti skončili třetí. Hrála se také 
soutěž jednotlivců v hodu na přesnost. Zde dominovala Evička 
Štulcová, která vytvořila rekord soutěže, 78 cm na tři hody. Při 
závěrečném vyhlášení výsledků turnaje dostaly všechny děti 
účastnické ceny a zlaté čokomedaile. První tři dvojice a vítězka 
jednotlivců si odnesli pěkné ceny a poháry pro vítěze.

Další akcí Pétanque clubu, na kterou srdečně zveme, bude 
jeden z největších turnajů - „Tournoi de Svijany“.

Zdeněk Duban

Dobřanská 50
Pohádkový les

17. září 2016
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Fotbalové přípravky TJ Dobřany všechny letošní zápasy ode-
hrály  na venkovních hřištích z důvodu rekonstrukce fotbalové-
ho stadionu, poslední se konal v pátek 10. 6. v Merklíně, v den 
slavnostního předání staveniště dodavateli. Děkujeme rodičům 
a příznivcům za nezištnou pomoc a podporu.
V červnu jsme se dále zúčastnili sobotních turnajů ve Stodu, 
v Plzni na Letné, v Chrástu a Memoriálu Petra Žitnika na hřištích 
Rapidu Plzeň, kde kluci poznali hořkost porážky jen v posledním 
utkání a vybojovali skvělé 2. místo.

Zdeněk Eichler

Největší malý CYP
Honza Šváb ml. dosáhl velké-

ho úspěchu na hasičských závo-
dech Českého poháru v Ostravě 
v běhu na 100 m s překážkami. 
Ostravský Cyp Cup byl zároveň 
kontrolním závodem reprezen-
tace dorostu, a tudíž měl velkou 
důležitost. Závod byl také nomi-
nací na mistrovství světa, které 
se bude konat v Ostravě 14.–21. 
srpna. Nominace se skládala ze 
závodu ve výstupu na věž pomocí 
hákového žebříku a ze 100 m pře-
kážek. Hned na věži Honza uká-
zal, že si do Ostravy přivezl super 
formu, a umístil se na skvělém 
třetím místě. To však nebylo 
vše, protože ve stovkách nenašel 
přemožitele, a získal tedy zlatou 

medaili. Honza si tímto výsledkem zajistil místo v reprezentač-
ním áčku a může se těšit na své první mistrovství světa v požár-
ním sportu. Držíme palce!

Martin Provazník

Vzpomínkový turnaj na Žita

V sobotu 25. 6. 2016 proběhl čtvrtý ročník vzpomínkového 
turnaje na ŽITA v malé kopané. Z důvodu rekonstrukce spor-
tovního areálu v Dobřanech zavítal turnaj poprvé do soused-
ních Šlovic, kde místní lidé pojali turnaj velice zodpovědně a vše 
bylo důkladně připravené. Tradicí se již stává zahájení turnaje 
starostou města Dobřany panem Bc. Martinem Sobotkou. Po 
úvodním proslovu pana starosty a vzpomínkovém potlesku na 
počest Žita byl turnaj rozlosován do dvou skupin po čtyřech 
týmech.

Turnaj byl zahájen utkáním loňského vítěze turnaje, Výjezďá-
ků, proti družstvu Lužan. Nakonec se ukázalo, že jak byl turnaj 
zahájen, tak byl i zakončen, když se oba týmy potkaly na závěr 
turnaje ve finále, které musely rozhodnout až pokutové kopy. 
Výjezďáci byli při pokutových kopech neomylní a tím obhájili 
vítězství na turnaji. V příštím roce budou tedy útočit na třetí 
vítězství v řadě.

 Před finálovým kláním ještě proběhla tradiční dražba plakátu 
s podpisem hráčů FC Viktorie Plzeň, který předávala zástupky-

ně města paní Mgr. Dagmar Terelmešová. V průběhu dne bylo 
možné zakoupit vzpomínkové samolepky a odznáčky ke čtvrté-
mu ročníku turnaje.

Celý den zpříjemnilo slunečné počasí, které vydrželo až do 
večerních hodin. ,,Díky perfektně připravenému areálu ve Šlo-
vicích a všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli s organizací 
turnaje, bude čtvrtý ročník navždy hodnocen jako veleúspěš-
ný. Poděkování patří všem, kteří se na turnaji podíleli, zejména 
SDH Šlovice a městu Dobřany. Ještě jeden speciální dík patří 
fanouškovské skupině ULTRASIDE za poskytnutí jejich grafic-
kého zpracování karikatury ŽITA, již jsme využili na prezentaci 
čtvrtého ročníku,‘‘ doplnil organizátor turnaje Daniel Ulrich.

Pořadí turnaje 
1. místo Výjezďáci 5. místo TJ Přeštice
2. místo Lužany  6. místo ULTRASIDE
3. místo Šlovice  7. místo Zlej sen
4. místo Mladí blázni 8. místo Rusácí

Přípravka jede!
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Tenisové naděje bodovaly

Tenisová hala v Dobřanech, která ve své Tenisové akademii 
učí děti základům tenisové hry, má za sebou čtyři roky půso-
bení. Hráči, kteří již zvládli základy tohoto sportu, mají mož-
nost se pod hlavičkou tenisového klubu TK FUNTOM Dobřany 
zúčastňovat individuálních i kolektivních soutěží. 

V roce 2016 bylo sestaveno družstvo mladších žáků, které 
se zapojilo do soutěže oblastního přeboru smíšených družs-
tev. V této soutěži si děti vyzkoušely, jak jsou na tom s úrovní 
své hry, naučily se podřídit svá sportovní vystoupení zájmům 
družstva a ochutnat soutěžní úspěch i nezdary. 

Přestože se jednalo o první působení v této soutěži, dosáhlo 
družstvo ve složení (zleva viz foto) Idriz Bajraktari, Matylda 
Hrdličková, Kateřina Fialová, Jiří Bešťák, Robert Kott a Jan 
Tomášek na výborné 3. místo v konkurenci celkem 7 družstev 
Plzeňského a Karlovarského kraje.

Všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, blahopřejeme a věří-
me, že intenzivní přípravou a herním nasazením se v budoucnu 
jejich umístění ještě výrazně zlepší.  

Text a foto: Vladimír Tomášek

Za krásami severního Plzeňska

Dobřanští turisté navštívili v rámci svých pravidelných výletů 
7. června 2016 severní Plzeňsko. Vybrali jsme atraktivní mís-
ta, a to Žihli a Rabštejn nad Střelou. Z Dobřan jsme vyjížděli 
brzy ráno a hned po příjezdu do cílového místa jsme se vydali 
k tamním unikátním skalním útvarům. Vzali jsme to pěkně 

Město Plzeň prožije atmosféru 
brazilského RIA

V době konání 31. letních olympijských her v Rio de Janeiru 
od 5. do 21. srpna bude západočeská metropole jedním ze čtyř 
míst v Česku, kde vznikne olympijský park. Hlavní park na Lip-
ně doplní parky v Ostravě, Pardubicích a v Plzni. Olympijský 
park Plzeň bude rozmístěn v areálu za OC Plzeň Plaza. V pro-
storu kolem amfiteátru vznikne olympijská fan zóna s velko-
plošnou obrazovkou, na které budou moci návštěvníci sledovat 
přímé přenosy z brazilského Ria, společně fandit českým spor-
tovcům a sdílet tak atmosféru největší letošní světové sportovní 
události. Připraven je bohatý doprovodný program. Prostor par-
ku za řekou Mží nabídne možnost vyzkoušet si různé sporty pod 
vedením odborných lektorů v 11 sektorech rozdělených podle 
sportovních odvětví. Návštěvníci se tak seznámí s konkrétními 
plzeňskými sportovními kluby.

Pro děti a mládež jsou ve všedních dnech v období od 8. do 
19. srpna připraveny příměstské tábory a sportovní kempy.

Pořadatelem Olympijského parku Plzeň je statutární město 
Plzeň, zastoupené Odborem prezentace a marketingu a Odbo-
rem sportu Magistrátu města Plzně.

Bližší informace o přípravách parku, příměstských tábo-
rech, sportovních kempech a konkrétním programu najdete na 
a www.sport.plzen.eu. Další české olympijské parky předsta-
vují webové stránky www.olympijskeparky.cz.

popořádku.  První z nich, na který jsme narazili, byl balvan 
s názvem „Dědek“ a další byla „Bába“.  Obdivovali jsme jejich 
velikost a impozantnost. Další zastávkou byla skupinka kame-
nů – viklanů. Při pohledu na ně se člověk neubrání otázce, jak 
je možné, že se takové kolosy udrží ve stabilní poloze, když 
působí dojmem okamžitého zhroucení. I v těchto místech si 
člověk uvědomí, jak je naše příroda krásná a zároveň tajemná. 
Po prohlídce velikánů bylo načase, abychom se posilnili, a po 
vydatné svačině jsme pokračovali po cestě, která nás dovedla 
do nejmenšího městečka v Čechách – do Rabštejna nad Stře-
lou. Krásné panorama se před námi otevřelo, když jsme vyšli 
z lesa a celou lokalitu jsme měli před sebou i s řekou Střelou, 
která tudy protéká. V samotném městě jsme obdivovali zámek, 
klášter, historický most s pěkně udržovanými hrázděnými 
domy. Okolní stráně jsou tvořeny břidlicí, která se dříve těžila 
a používala jako krytina střech historických budov. Naši pěší 
pouť jsme zakončili u rekreačního rybníka zvaného “Černý“. 
Odtud nás pak dovezl autobus do Žihle a pak jsme jeli vlakem 
až domů. 

Co dodat závěrem? Cestu dlouhou 17 km, tudíž patřící k těm 
náročnějším jsme všichni zvládli, a i když unaveni, byli jsme 
moc spokojeni. Přáli bychom si, aby i ostatní naši spoluobčané 
mohli spolu s námi sdílet tyto prožitky a poznávat na našich 
vycházkách mnohá zajímavá a krásná místa našeho kraje, naší 
vlasti. Připojte se proto k nám! Zvou dobřanští turisté.

    Jindřich Šmatlák, předseda
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9. července
Z NÝŘAN PŘES ÚLICI DO PŇOVAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně 
v 8,10 hod./ do Nýřan. Vydáme přes Kamenný 
Újezd do Úlice, Rájova a na železniční zastávku 
Pňovany. Délka vycházky 15 km. Vlak v 14,54 

hod. Vedoucí Karel Bohmann.

12. července
KELTSKÉ  OSÍDLENÍ – JIVJANY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. / z Plzně v 8,10 hod./ do 
Hradce. Půjdeme přes Hořinu do Hradišťan a po silnici do Jivjan. 
Prohlédneme keltský skanzen a půjdeme do Velkého Malahova. Dél-
ka vycházky 12 km. Bus zpět v 14,34 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

16. července
ZE ŠŤÁHLAV NA KOZEL, VRCH MARŠÁL A DO ROKYCAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,07 hod./ do 
Šťáhlav. Půjdeme na zámek Kozel a přes vrch Maršál do Rokycan. 
Délka vycházky 14 km.  Stoupání 284, klesání 291 m. Vedoucí 
Sváťa Leitl.

19. července 
CHEB  –  LORETA  –  LIPOVÁ – DOUBRAVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,12 hod. /z Plzně v 7,00 hod./ do 
Chebu. Půjdeme do Hrozňatova k poutnímu místu Maria Lore-
to a na křižovatku Mýtina. Zde odbočíme na CS 2129 a po sil-
nici dojdeme do skanzenu Doubrava a na nádraží Lipová. Délka 
vycházky 15 km. Stoupání 359, klesání 328 m. Odjezd vlakem 
v 14,24, nebo v 15,29 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

23. července
ZE STRAŠIC PŘES BÁBOVKU DO DOBŘÍVA – houbařská 
vycházka
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,14 hod./ do 
Rokycan a BUS v 9,09 hod do Strašic. Půjdeme přírodním parkem 
Trhoň, přes Bábovku na hůreckou cestu a po ní dojdeme do Dobří-
va. Cyklostezka 2154 nás dovede na nádraží ČD do Janova. Odjezd 
v 15,04 hod. Délka vycházky 12 km. Stoupání 175, klesání 267 m. 
Vedoucí Luboš Kučera.

26. července 
ŠUMAVA – ZE ŠPIČÁKU DO ALŽBĚTÍNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Špičák. Lanovkou vyje-
deme na vrchol Špičáku. Půjdeme kolem Čertova jezera do Alžbě-
tína na vlak /14,45 a 16,45/. Kdo nevyužije lanovku, půjde přímo 
na Čertovo jezero. Délka vycházky stejná pro obě skupiny - 10 km. 
Vedoucí Jindra Šmatlák.

30. července 
PŘES TŘEBÝCINKU A KALIŠTĚ DO BOROV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. do Červeného Poříčí. Půjde-
me do Třebýcinky, Kaliště, Stropčic, Nezdic a Borov. Délka vycház-
ky 12 km. Stoupání 249, klesání 255 m. Odjezd v 13,36 R, nebo 
v 15,06 os. Vedoucí Luboš Kučera.

2. srpna
PODBOŘANY – BUŠKOVICE – BRODY – KRÁSNÝ  DVŮR
Odjedeme z Dobřan vlakem v 5,28 hod. /z Plzně v 6,05 hod./ do 
Podbořan. Půjdeme přes Buškovice, Brody do zámeckého parku, 
kterým projdeme do Krásného Dvora. Prohlídka zámku a okolí. 

Délka vycházky 10 km. Odjezd BUS 14,03 /16,03/, Podbořany 
vlak 14,19 /16,19/. Vedoucí Jindra Šmatlák.

6. srpna 
NEPOMUK A OKOLÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,07 hod./ do 
Nepomuku. Projdeme se NS, která prochází zajímavými místy měs-
ta. /5 km/ Je možné navštívit podle zájmu oslavy a otevření zám-
ku Zelená Hora, Svatojánské muzeum, Městské muzeum, Expozici 
veteránů, případně Zábavní park Nepomuk. Předpokládaná dél-
ka vycházky 10 km. Vlak zpět 13,02 a 15,02 hod. Vedoucí Karel 
Bohmann.

9. srpna 
ANDĚLSKÁ  HORA – LÁZNĚ KYSELKA – RADOŠOV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. do Plzně. Dále BUS z CAN 
v 7,30  hod. do Andělské Hory. Půjdeme k Šemnické skále, do 
Dubiny na Skalky skřítků. Pokračujeme do Kyselky, vystoupáme 
na rozhlednu Bučina, napijeme se z Ottova pramene, podíváme se 
na Mattoniho vodopád a dojdeme na most v Radošově. Zde nastou-
píme na BUS v 15,55 hod. Délka vycházky 11 km. Stoupání 709, 
klesání 1012 m. Vedoucí Jindra Šmatlák

13. – 20. srpna
TURISTIKA V KRUŠNÝCH HORÁCH A V ÚDOLÍ ŘEKY OHŘE
Ubytování v Kadani, Fibichova 1129 – Domov mládeže. Přihlášky 
u paní Ing. Markové.

16. srpna 
Z BEROUNA NA TETÍN A KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod., /z Plzně v 7,28 hod./ do 
Berouna. Vystoupáme do Tetína, zde prohlídka. Dále půjdeme do 
Kodského polesí, do Tobolky, Koněpruských jeskyní a do Popovic. 
Délka vycházky 10 km. Stoupání 680, klesání 663 m. Vedoucí Jin-
dra Šmatlák.

23. srpna 
TLUČNÁ – HRACHOLUSKY – PŘEHRADA
Z Dobřan odjedeme vlakem v 7,28 hod./z Plzně v 8,10 hod./ do 
Tlučné. Půjdeme přes Myslinku, hrad Buben, Hracholusky na 
zastávku ČD Plešnice. Délka vycházky 12 km. Stoupání 295, klesá-
ní 245 m. Vlak zpět v 15,01 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

27. srpna 
Z NÝRSKA NA SUCHÝ  KÁMEN – HRANIČÁŘ A ZPĚT
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 do Nýrska. Vystoupáme na 
Suchý Kámen, odkud je krásný rozhled, a na Hraničář /833 m 
nv./.  Vrátíme se přes zříceniny hradu Pajrek a půjdeme do Nýr-
ska na vlak. Délka vycházky 12 km. Stoupání 419, klesání 430 m. 
Vedoucí Luboš Kučera.

30. srpna
KRÁSNÝ JEZ – KRÁSNO – ROZHLEDNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,12 hod. /z Plzně v 7,00 hod./ na 
zastávku Krásný Jez. Půjdeme polní a lesní cestou do osady Háje 
a do Krásna. Vystoupáme na Krásenský vrch, kde je rozhledna, 
a můžeme navštívit Hornické muzeum a cínový důl. Délka vycház-
ky 12 km. Stoupání 375 a klesání 163 m. Odjezd BUS v 14,40, 
nebo v 15,50 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme 
za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní 
skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek

Turisté vás zvou
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INZERCE

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ČERVENEC 2016

PÁ 8. 7. 14 – 17 ČT 14. 7. 14 – 17

PO 11. 7. 14 – 17 ST 20. 7. 14 – 17

21. 7. – 20. 9. zavřeno

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex). Výrobu 
klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na tel.: 773 478 883.
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Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45 
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

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

e-mail: poradna@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 sna-
ze 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
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

Požadavky: 
• orientace v systému FANUC (HAAS, MoriSeiki), případně jiný CNC systém 
• znalost používání základních měřidel • čtení výkresů, orientace ve výrobní 
dokumentaci • zkušenosti v mezinárodní firmě vítány

Náplň práce: 
• obsluha 3 osého vertikálního frézovacího centra • obsluha 5 osého obráběcího 
centra (soustružení + frézování) • výroba přesných dílů z jakostních materiálů 
a slitin • optimalizace pracovních postupů a činností • aktivní spolupráce při 
řešení operativních úkolů

Uchazečům nabízíme:
• zázemí dynamické zahraniční společnosti • 2/3 směnný provoz •  firemní ško-
lení • prostředí nového závodu • závodní stravování • příspěvek na dopravu 
• penzijní připojištění • týden dovolené navíc • další firemní benefity

CNC OBRÁBĚČ

V současné době hledáme uchazeče na pozici:

U Lomy 1069, 334 41  Dobřany

Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem 
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813

PRODEJNA KOVO – ELEKTRO
Náměstí T. G. M., Dobřany

Otevírací doba (červenec–srpen):
 pondělí–pátek 8:00 – 17:00
 sobota 8:00 – 12:00
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INZERCE

Máte obchodního ducha a chcete pracovat v blízkosti domova? Staňte se naším kolegou! Pro naší prodejnu v Dobřanech 
hledáme pracovníky na tyto pozice:

Nabízíme:

na výplatní pásce veškerý odpracovaný čas
Informujte se přímo v této prodejně
nebo nás kontaktujte na:
e-mail: nabor@penny.cz

www.penny.cz

Vzbudili jsme Váš zájem?

zástupce vedoucího prodejny nástupní mzda – 23 500 Kč (40 h/týden)

poKladní nástupní mzda – 17 000 Kč (40 h/týden)

www.penny.jobs.cz




Půjčovna  
Nosič kol Thule EuroClassic G6 929                        
Čistič koberců Karcher Puzzi 10/1                            
Střešní box MD19  500litrů                                       
Vibrační pech Wacker  70-2i 75kg                                 
Vibracní deska Ammann AVP 1850 
včetně gumové podložky                                                                                                       
Ponorný vibrátor na beton Dynapac 3,2m                      

Rezervace a dotazy na tel. 608 701 409 
nebo na email    petr.rezac@email.cz                                                                  
Při půjčení na více dní cena dohodou.  

Petr Řezáč Vodní Újezd 

 

 

 

120kč/den                
220kč/den                                                                                                                    
80kč/den  
400kč/den 
400kč/den 

250kč/den 

Řádková inzerce
►  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného 
 nábytku. Tel.: 775 285 102

►  Prodám el. sporák MORA3102, gauč a křeslo. 
 Tel.: 724 503 092

►  Prodám zachovalý toaletní stolek se zrcadlem a sedátkem, 
kovový, bílé barvy. Cena: 400 Kč. Tel.: 776 772536

►  Prodám stolek pod počítač v pěkném stavu, 
 cena: 1 000 Kč. Tel.: 776 772 536

►  Hledám pečovatele/lku k muži 58. r. v Dobřanech. 
 Péče dle domluvy. Tel.: 607 688 564

►  Prodám novou kuchyň. linku délka 180 cm, zakázková 
práce vč. digestoře, třídící odpadkový koš. Důvod: stěho-
vání.  Cena: 25 tis., při rychlém jednání sleva možná. 

 Tel.: 723 081 264

►  Koupím starší RD v Dobřanech 2+1, se zahradou, cena do 
1,5 mil. Kč. Tel.: 606 242 093

►  Koupím byt 2+kk nebo 2+1 v přízemí v Dobřanech, nejlépe 
s předzahrádkou příp. vyměním za 3+1 ve 2. patře s bal-
kónem. Tel.: 728045965

►  Přijmu kadeřnici v Dobřanech. Tel.: 606 280 813
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO

LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
14. 7. ve 20:00  hodin
ČR, dokument, 89 min, přístupný od 12 

let, režie: David Sís

30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenome-
nální skupina Lucie se poprvé představí 
i na plátnech kin v celovečerním filmu. 
Nevídaná cesta časem, čtyři životy 
plné hudby v jednom z největších čes-
kých dokumentárních projektů tohoto 
roku.

Vstupné: 110 Kč

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D
15. 7. v 17:00 hodin
USA, animovaný, 95 min, přístupný, dabing, 

režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu

Opět potkáváme všechny staré známé 
hrdiny a pár úplně nových. Přichází 
mamuti Manny, Ellie a Broskvička, něco 
jako lenochod jménem Sid, tygr Diego 
nebo vačičáci Crash a Eddie. A pak je tu 
veverčák Scrat. Ten, jak je jeho nedob-
rým zvykem, ve snaze ulovit konečně 
věčně prchající žalud způsobí nehodu, 
z níž se vyklube karambol a z něj úplná 
katastrofa. 

Vstupné: 150 Kč

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 3D
15. 7. ve 20:00 hodin
USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 128 min, 

do 12 let nevhodný, dabing, režie: Roland 

Emmerich

Věděli jsme, že se jednou vrátí. Využili 
jsme proto k obraně všech možností 
a zdrojů Země. Studovali jsme ukořis-
těné mimozemské technologie, plány 
a způsob myšlení vetřelců. Poučili jsme 
se z předchozího boje o přežití i z cesty 
k našemu vítězství. Ale bude to sta-
čit? Jsme připraveni na to, co se nyní 
z hloubi vesmíru blíží k naší Zemi? Jak 
je vůbec možné čelit vesmírné lodi, kte-
rá k zaparkování potřebuje celý Atlant-
ský oceán?

Vstupné: 110 Kč

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
17. 7. v 15:00  hodin
USA, animovaný, 95 min, přístupný, dabing, 

režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu

Opět potkáváme všechny staré známé 
hrdiny a pár úplně nových. Přichází 
mamuti Manny, Ellie a Broskvička, něco 
jako lenochod jménem Sid, tygr Diego 
nebo vačičáci Crash a Eddie. A pak je tu 
veverčák Scrat. Ten, jak je jeho nedob-
rým zvykem, ve snaze ulovit konečně 
věčně prchající žalud způsobí nehodu, 
z níž se vyklube karambol a z něj úplná 
katastrofa. 

Vstupné: 130 Kč

UČITELKA
21. 7. ve 20:00  hodin 
ČR/Slovensko, drama, 102 min, přístupný, 

režie: Jan Hřebejk

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížejí-
cí učitelka manipuluje prostřednictvím 
svých žáků jejich rodiči za účelem osob-
ního obohacení, ať už v podobě materi-
álních výhod, či dokonce vidiny milost-
ného poměru. Nejen z obavy o prospěch 
svých milovaných dětí většina rodičů 
třídní učitelce základní školy podléhá 
a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky 
a jiné pozornosti. Najdou se však tři rodi-
ny, které se rozhodnou učitelce vzepřít 
a stávající situaci se společně s ředitel-
kou školy pokusí zvrátit na konspirativní 
třídní schůzce. 

Vstupné: 120 Kč

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D
22. 7. v 17:00  hodin
USA, animovaný, 95 min, přístupný, dabing, 

režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu

Vstupné: 150 Kč

UČITELKA
22. 7. ve 20:00  hodin
ČR/Slovensko, drama, 102 min, přístupný, 

režie: Jan Hřebejk

Vstupné: 120 Kč

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
24. 7. v 15:00  hodin
USA, animovaný, 95 min, přístupný, dabing, 

režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu

Vstupné: 130 Kč

SEZN@MKA
11. 8. ve 20:00  hodin
ČR, komedie, 90 min, do 12 let nevhodný, 

režie: Zita Marinovová

Komedie o mužích, ženách a zajímavém 
fenoménu doby – internetové seznam-
ce. A samozřejmě o tom, co všechno se 
na takovém rande naslepo může stát. 
V hlavní roli Jiří Langmajer.

Vstupné: 110 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D
12. 8. v 17:00  hodin  
USA, animovaný, 90 min, přístupný, dabing, 

režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když 
nejste doma?
Max a Katie jsou spřízněné duše, 
ti naprosto nejlepší kámoši na světě. 
Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? 
Kdyby se Katie každý den na dlouhé 
hodiny neztrácela a nenechávala Maxe 
samotného v jejich bytě, byl by nejspo-
kojenější hafan pod sluncem. Takhle to 
aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie při-

vedla z útulku chlupaté psí monstrum 
jménem Baron a rozhodla se, že od té 
chvíle budou žít ve třech.

Vstupné: 150 Kč 

JASON BOURNE
12. 8. ve 20:00  hodin
USA, thriller, 117 min, do 15 let nepřístup-

ný, titulky, režie: Paul Greengrass

Jason Bourne (Matt Damon) už posklá-
dal skoro všechny střípky své rozbi-
té životní mozaiky. Potrestal většinu 
tvůrců zvláštního programu, který z něj 
udělal stroj na zabíjení. Chce hodit minu-
lost za hlavu a dál pokračovat prostou 
přítomností, kterou představují ilegální 
boxerské zápasy. Z tohohle komfortu ho 
vytrhne bývalá kolegyně, zběhlá agent-
ka Nicky (Julia Stiles), která mu připo-
mene, že na ty nejpalčivější otázky ještě 
odpovědi nedostal. 

Vstupné: 120 Kč 

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
14. 8. v 15:00  hodin
USA, animovaný, 90 min, přístupný, dabing, 

režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney

Vstupné: 130 Kč

STRAŠIDLA
18. 8. ve 20:00  hodin
19. 8. v 17:00  hodin
ČR, komedie, 113 min, přístupný, režie: 

Zdeněk Troška

Rodina hejkala Huga obývá poklidně 
starou vilu na pokraji města. Sladký 
strašidelný život, v němž si Hugo hej-
kal, jeho paní Patricie a její matinka 
Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral 
o dušičky a víla Jitřenka si tančila leh-
konohé tanečky, změní vpád úředníka 
Patočky, který má na obecním úřadě ve 
správě evidenci budov. A jak zjistil, za 
dům už pěknou řádku let nikdo neplatí 
nájem. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit 
nebo se vystěhovat! Nedá se nic dělat, 
strašidla budou muset do práce a jejich 
děti – Ester a Eleonor do školy. Vypadá 
to jednoduše, ale život obyčejných smr-
telníků bude pro strašidelnou rodinu 
složitější, než se na první pohled zdálo. 

Vstupné: 120 Kč

STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D
19. 8. ve 20:00  hodin
USA, sci-fi, do 12 let nevhodný, titulky, 

režie: Justin Lin

Posádka lodi Enterprise bude čelit 
vůbec největší výzvě, která se před ní 
dosud objevila. Co na tom, že Picard je 
mimořádně odvážný, a Spock všechno 
ví, když oba přišli o všechno…

Vstupné: 140 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
21. 8. v 15:00  hodin
USA, animovaný, 90 min, přístupný, dabing, 

režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney

Vstupné: 130 Kč

JULIETA
25. 8. ve 20:00  hodin
Španělsko, drama, 99 min, do 15 let 

nevhodný, titulky, režie: Pedro Almodóvar

Julieta žije sama se svou dcerou Antí-
ou poté, co do jejich šťastného života 
krutě zasáhl osud. Po smrti Julietina 
manžela Xoana prožívají nejhorší obdo-
bí. Obě trpí, Julieta se uzavře do sebe 
a jejich tichá bolest je postupem času 
odcizuje. Když je Antíe osmnáct let, 
opustí svou matku bez jediného slova 
vysvětlení. Julieta ji více než 12 let 
zoufale hledá.

Vstupné: 110 Kč

MŮJ KAMARÁD DRAK 3D
26. 8. v 17:00  hodin
USA, rodinný/dobrodružný, přístupný, 

dabing, režie: David Lowery

Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan 
Meacham (Robert Redford), děti ze 
sousedství pohádkami o divokém dra-
kovi, který žije hluboko v lesích seve-
rozápadního pobřeží Spojených států. 
Pro jeho dceru Grace (Bryce Dallas Ho-
ward), správkyni v místním národním 
parku, jsou jeho příběhy jen divokými 
historkami... dokud nepotká malého 
Peta (Oakes Fegley). Pete je záhadný, 
desetiletý chlapec, který nemá ani 
rodinu ani domov, a který tvrdí, že žije 
v lesích s obřím zeleným drakem jmé-
nem Elliot.

Vstupné: 140 Kč

STRAŠIDLA
26. 8. ve 20:00  hodin
ČR, komedie, 113 min, přístupný, režie: 

Zdeněk Troška

Vstupné: 120 Kč

MŮJ KAMARÁD DRAK
28. 8. v 15:00  hodin
USA, rodinný/dobrodružný, přístupný, 

dabing, režie: David Lowery

Vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany 

(pondělí - pátek 9.00 - 12.15  a 13.00 - 

16.00) nebo v Káčku (pokladna je otevřena  

vždy 1 hodinu před začátkem promítání). 

Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
Změna programu vyhrazena.



INFORMAČNÍ PŘEHLED

NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. Máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
kontakt: 377 972 544, ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí 7:00 - 12:00 14:00 - 18:00
úterý 7:00 - 13:00
středa 7:00 - 12:00
 od 13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek 7:00 - 12:00 
 od 13:00 Harmonie
pátek 7:00 - 12:00

MUDr. Radana Salvétová
SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie 
kontakt: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí 7:30 - 12:00 15:00 - 18:00
úterý, středa 7:30 - 12:15	
čtvrtek, pátek 7:30 - 12:00 

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
kontakt: 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 
Návštěvní služba po domluvě.

Diabetologie
MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny: 
středa 6:30 - 7:30 náběry
 8:00 - 13:30 ordinace

Ordinace očního lékaře 
MUDr. Kateřina Košťáková
kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
 volně pro objednané
středa 11:00 - 14:00 14:00 - 16:30
pátek 7:00 - 11:00 11:00 - 13:00

Oční optika
Dagmar Strejcová
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
www.optikastrejcova.cz
Provozní doba:
středa 9:00 - 17:00 
pátek 7:30 - 15:00 

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
kontakt: 604 129 239

Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 - 17:00 
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí 7:30 - 14:30 
úterý 8:30 - 17:30	
středa 7:00 - 13:00
čtvrtek 6:30 - 12:30
pátek 6:30 - 12:00 

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
Ordinační hodiny:
úterý (liché) 7:00 - 13:00 pro objednané
čtvrtek 7:00 - 13:00
pátek (lichý) 7:00 - 13:00

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

Interní ambulance
MUDr. Martin Straka
kontakt: 734 433 134
Ordinační hodiny:
pátek 8:00 - 16:00 
	
Odběry krve 
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE
kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek 6:00 - 12:00 

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
 Chlumčany - 377 973 124 
Dobřany
pondělí a 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

Gynekologická poradna
MUDr. Viola Gottwaldová
Vančurova 101, kontakt: 602 466 209 
úterý 13:00 - 16:00
čtvrtek 8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956, kontakt: 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

Veterinární ordinace
MVDr. Tereza Sýkorová
Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, úterý 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
čtvrtek 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek 9:00 - 12:00 

Veterinární ordinace
MVDr. Drahomíra Jeroušková 
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek 9:00 - 11:00 
čtvrtek 16:00 - 18:00

Oční optika
Jaroslava Ježková
Náměstí T.G.M. 111, kontakt: 377 970 151
úterý, pátek 8:00 - 17:00

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa 7:15 - 11:15 12:00 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek 8:00 - 11:15 12:00 - 14:30
pátek 8:00 - 11:15 12:00 - 13:00

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

Sběrný dvůr
kontakt: 721 529 770	
pondělí 14:00 - 18:00
st, pá, ne 9:00 - 13:00 14:00 - 18:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie / Kostel sv. Víta / CA
Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:15 13:00 - 17:00
pátek 9:00 - 12:15 13:00 - 16:00
sobota, neděle 13:00 - 17:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko
Sokolovská 1011, kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:30 13:00 - 16:00
pátek 9:00 - 12:30 13:00 - 15:00

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 číslo: 112
Zámečník – p. Kopejsko: 604 774 293


