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zdarma do všech domácností

OHLÉDNUTÍ ZA DOBŘANSKÝM FESTovním ZPÍVÁNÍM

Při pořádání tohoto festíčku bylo naší vizí zpříjemnit pohodovou a krásnou muzikou jedno sobotní odpoledne a večer. Ještě
dnes přemýšlíme, kde se v nás vzala ta odvaha, ba se to dá nazvat
i drzostí uspořádat tento festík. Myslíme si, že naše vize byla díky
úžasnému publiku i kapelám splněna. Vše, co tomu předcházelo,
bylo dosti hektické, a tak určitých chyb jsme si samozřejmě vědomi a budeme moc rádi za vaše ohlasy a názory. Jak je v dnešní
době moderní říkat – „bez zpětné vazby to prostě nejde“. Chtěli
bychom touto cestou ještě poděkovat všem, kteří nám pomohli,
a tak se zasloužili o toto příjemné odpoledne. Přímo vynikající spolupráce byla s paní Jarkou Umnerovou, jednání s panem starostou Sobotkou bylo, jak říkají staří latiníci, „acta non verba“, dík
patří sponzorům, kteří pomalu ani nevěděli, jak vše bude, a našim
kamarádům Mikimu, Davidovi, Honzovi, Vencovi, Nikol a Romče.
Ještě jedna věc. Co říkáte příští rok sobotnímu odpoledni
a večeru možná v amfiteátru u Martinské stěny? Těšíme se na
Ucho a Káča
vaše názory a příští rok v srpnu ahoj.

ZPRÁVY Z RADNICE

Novinka
v lesoparku

Na procházku do lesoparku
Martinská stěna si do batůžku můžete přibalit i vuřty. Za
zastavením č. 7 „pastvina“
v otevřeném prostoru mimo
les, kde dříve stával objekt
ČSLA, najdete odpočinkové
místo s ohništěm, lavičkami,
altánkem i houpačkou. Realizaci podpořil ze svého rozpočtu Plzeňský kraj.

Poděkování
Vážený pane starosto,
ráda bych chtěla tímto ještě
jednou poděkovat dobřanským
hasičům za rychlý a naprosto
profesionální zásah při likvidaci rozměrného vosího hnízda ve stromě v Plzeňské 415
v polovině července 2016.
Jednání s velitelem i s ostatními hasiči bylo výborné. Velmi mě potěšilo, že při náhodném setkání s jedním z nich
ve městě druhý den po zásahu
se zajímal, zda je vše v pořádku a není nutná další akce.
S přátelským pozdravem
a přáním pěkného léta
RNDr. Blanka Heringová

Smlouva
podepsána

/red/ V pátek 12. srpna ve
13 hodin podepsali starosta města Martin Sobotka
a zástupce firmy CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. Jiří Michl
developerskou smlouvu k lokalitě Malá Strana.
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Houpací lávka se dočká opravy
Český živel se v Dobřanech kdysi rozhojnil především zásluhou hornictví. Posledním hmatatelným artefaktem v krajině
poblíž Dobřan je lávka přes Radbuzu. Vybudovali si ji naši
předkové, aby měli snazší cestu do své těžké práce. Postavili ji
z toho, co měli k dispozici - drážní kolejnice, lana a podobně.
Vyšla proto jako houpací.
Díky tomu je i po století existence velmi populární a hojně
využívaná. Chodí tudy na špacír desítky lidí, kterým se líbí
prostředí zdejšího lužního lesa a malebné zákruty Radbuzy.
Poslední dobou drží zuby nehty a zásluhou bodrého a fyzicky
nadprůměrně zdatného dobrovolníka.
Dlouho se tradovalo, že oficiální oprava lávky a její legalizace je nemožná kvůli povodňové studii. Zeptali jsme se povodí,
opravdu si lávky nikdo před lety, když zpracovával povodňovou
studii, nevšiml? To by to musel odfláknout a udělat od stolu. Na
světě byl neoficiální souhlas a mohlo se začít projektovat.
Smířili jsme se i s dalším léta opakovaným tvrzením, kterému
jsme neměli důvod nevěřit, bude to stát milión peněz. Pan projektant se k věci postavil rozumně, máme hezký gotický most,
nemusíme se s mostkem moc roztahovat, stačí skromný, i s ohledem na úmorný život havířů, kteří jsou otci houpací lávky.
Hrdě Vám teď představujeme studii dvou variant. Budeme
rádi, když nám napíšete svůj názor na to, zda lávku opravovat a
kterou variantu vybrat. Se vším všudy se houpací vejde pod půl
milionu a klenutá bude přibližně o sto tisíc dražší.
Vaši
Lenka Tomanová, místostarostka
Martin Sobotka, starosta

Volby 2016
do Senátu
Parlamentu
České republiky
a zastupitelstev
krajů
Rozhodnutím
prezidenta
republiky ze dne 21. 4. 2016
byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev krajů,
které proběhnou ve dnech
7. a 8. října 2016. Volby do
Senátu Parlamentu ČR budou
probíhat i v našem volebním
obvodu, případné druhé kolo
těchto voleb proběhne ve
dnech 14. a 15. října 2016.
Počet volebních okrsků ve
městě Dobřany a jejich sídla
se nemění: budova Městského úřadu Dobřany, Mateřská škola Dobřany, Školní
jídelna ZŠ Dobřany, Základní škola Dobřany (II. stupeň)
a centrum Šlovice. Informace
o příslušnosti voličů k volebním okrskům dle trvalého
bydliště budou zveřejněny na
úředních deskách, vývěskách
i na volebních místnostech
jako oznámení o době a místě konání voleb nejpozději
15 dnů předem. Hlasovací
lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb, v den voleb
může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství
České republiky – zkontrolujte si proto včas platnost svých
dokladů!
Kontaktní osoba městského úřadu pro volby je paní
Jiřina Beranová, tajemnice,
tel. 377 195 841, pro žádosti
o vydání voličského průkazu
paní Miroslava Frousová, tel.
377 195 832.
Další informace naleznete
na stránkách www.mvcr.cz/
volby, výsledky voleb od roku
1990 až doposud na adrese
www.volby.cz.

ZPRÁVY Z RADNICE

Reprezentační ples Dobřan
v Plzni?
V roce 2013 se v rámci oslav výročí první písemné zmínky
o Dobřanech uskutečnil městský bál. Na následujícím zasedání
řešila Rada města, jakým způsobem se bude akce opakovat.
Padlo rozhodnutí, že by se ples měl konat v mezičase mezi volbami, aby nijak nenavazoval na kampaně a soupeření stran.
Zároveň se připustila myšlenka, že pokud nebude do roku
2016 rekonstruovaný sál v kulturním domě nemocnice, konala by se tato akce ve vhodných prostorách v okolí. Předobrazem byla situace, kdy se dobřanské bály a taneční pořádaly
v Chlumčanech a Chotěšově.
V roce 2015 nakonec padla volba po důkladném zvážení na
Parkhotel Plzeň. Je to nejekonomičtější volba, nejlepší poměr
kvality a vzdálenosti. V programu rozvoje se objevuje heslo
sebevědomé město v zázemí Plzně, stejnou kuráž mají i naši
podnikatelé, tudíž se podařilo z velké části pokrýt náklady prodejem reklamy. Pokud dopadne dobře prodej vstupenek, město
nebude dotovat svou reprezentaci v Plzni ani haléřem.
V krajském městě ubylo kvalitních plesů, tak jim budou
muset zvednout laťku Dobřanští. Cena vstupenek je přátelská,
orchestr špičkový a zdarma je i doprava kyvadlovými autobusy.
Jen tak mimochodem, o plesu se dozvěděli ve Švédsku a už
koupili 50 vstupenek, a to ještě neviděli ani jeden plakát.
Martin Sobotka, starosta

Město Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany
'REĚDQ\

Vás srdečně zvou na

Reprezentační ples
města Dobřany
29. října 2016 od 20 hodin
Parkhotel Plzeň
V programu vystoupí:

Abba Stars
Iluzionista Štěpán Šmíd
Karolína Tothová
Dobřanské bábinky
Folklórní soubor Vozembach
K tanci a poslechu hraje orchestr

Fordance Orchestra
Sel�ieMat

Předprodej vstupenek v Infocentru, náměstí T.G.M. 5, Dobřany od 19. září 2016.

Cena vstupenky: od 200 Kč (včetně dopravy Dobřany – Plzeň – Dobřany)

Pozvánka na seminář
v úterý 13. 9. 2016 od 16:00 hodin
Kino Káčko, Sokolovská 1011 Dobřany

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Jedná se o program na podporu výměny stávajících kotlů na
pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných
domech.
Výše dotace může být až 85% způsobilých výdajů dle typu
pořizovaného zdroje a jeho umístění.

(maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč)

Program semináře:

1. základní podmínky připravovaného dotačního titulu "Pořízení
ekologického vytápění v domácnostech I/1",
2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude pro
podání žádosti nezbytný, a podání žádosti

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování.
Seminář je bezplatný

S českou hudbou nevážně i vážně
V souvislosti se 175. výročím narození hudebního skladatele Antonína Dvořáka představí Plzeňský dětský sbor stěžejní
osobnost české hudební minulosti pomocí komponovaného
pořadu, který je určen nejen dětem, ale i dospělému publiku.
V tomto pořadu zazní podstatné údaje o skladateli, jeho tvorbě
i vztahu k Plzni. Hudební ukázky v podání Plzeňského dětského
sboru a oslovených sólistů (pěvci či hráči na hudební nástroje)
představí skladatelovu tvorbu (např. Moravské dvojzpěvy, ukázky z opery Rusalka, Jakobín, Largo z Novosvětské a další).
neděle 9. 10. 2016 od 15:00 hodin, Káčko Dobřany
vstupné: 60 Kč
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PAMĚŤ DOMOVA

Paní Růžena Kripnerová
(*1932 v Dobřanech)
Díl 3.
(V předchozím díle nám paní Kripnerová vylíčila nálet na Dobřany, jejich dočasný odchod do Přeštic, návrat do Dobřan a likvidaci
škod po náletu.)
Jaké jsou Vaše vzpomínky
na tehdejší běžný život?
My si to asi neumíme úplně
představit, jaké to muselo být,
protože máme všeho dostatek.
No, my jsme nebyli na nic lepšího zvyklí, tak my jsme to tak
brali. Lístky jsme měli, měli
jsme třeba na měsíc dvacet
deka tvrdých bonbónů, dvacet deka čokoládových, no,
a když jsme to vyčerpali, tak
jsme celý měsíc neměli nic,
no, normálně byly lístky na
všechno, na máslo, na chleba,
na všechno. No, z toho jsme
vycházeli, a tak jsme s tím byli
srostlí, že to tak musí být.
Vzpomínali vaši rodiče na
dobu před válkou? Že třeba
byla doba lepší za Masaryka…?
No, asi určitě, protože tatí
dělal na ústavě topiče, tak
vlastně… on byl starší než
maminka, takže když byl
nálet, tak jemu už bylo mezi
sedmdesáti a hnedle osmdesáti, on byl o třicet let starší
než moje matka. Tak ten byl
doma, měl včely a hospodařil
doma, no a mami chodila na
tu kaolinku dělat.
Je něco z té doby, na co
nezapomenete, co se vám
vrylo do paměti, ať už dobrého, nebo zlého?
No, zlého, když jsem přišla o ty
kamarády, to bylo kruté, když
tam kopali a tahali je z těch
sutin. No, a hezkého, hezkého
bylo taky… byly jsme děti, tak
jsme to vnímaly všechno trochu jinak.
Jak se třeba změnilo náměstí po příchodu Němců?
Tak náměstí se změnilo, tam
byla kašna, myslím, a nějaký
vodotrysk, myslím, že tam byl
pomník taky, jestli tam byl
Hus. No, tak to oni zlikvidovali všechno. A po náletu vlast-
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ně tam spadlo letadlo, ne na
náměstí tedy, ale nějak zavadilo o tu věž, strhlo tu věž,
takže to tam bylo takhle rozbité, tak se udělala provizorní
věž, jenom asi z prken, prostě
jako chaloupka. No a až teď
vlastně, už po letech se dala
do původního stavu, jak vypadala.
Váš otec nemusel po příchodu Němců odejít - podobně
jako ostatní český personál
ústavu – do Bohnic?
No, část se jich stěhovala pryč,
my jsme byli smíšené manželství, takže my jsme nemuseli,
ale to už vlastně můj otec byl
v důchodu, tak už se ho to
netýkalo.
Vy jste říkala smíšené
manželství…?
Ano, maminka Češka a otec
Němec.
Aha, takže proto tedy byl
váš bratr v německé části?
Ten prostě odešel.
A po válce jste se spolu
setkali?
Jo, pak se vrátil, po převratu
se vrátil.
Ještě se vrátím k náměstí
– jak vypadalo, kam jste třeba chodili nakupovat?
Teď, jak je Kozler, tak taky
tam byly potraviny, Němci.
Pak byly potraviny tady naproti, je tam teď galanterie, tak
tam byl taky krám, tam jsme
chodili nakupovat my. Takže,
mami měla vždycky knížku,
tam napsal ten pan Petrle
nákup, protože mami neuměla vůbec německy, jo. Protože
ji znal a byl tu léta, tak tam
normálně chodila nakupovat
česky, on jí to vždycky napsal
do knížky, a když brala, tak
to tam pak šla zaplatit. Ne,
nebylo to lehké, tahle doba.

Takže tady byly dva obchody?
No, ten na náměstí, tady…
nevzpomínám si, jestli tu ještě byl nějaký. Pekařství bylo,
to bylo, to byl nějaký pan
Bäuml, to pekařství bylo tam,
jak je teď. A vedle potom, ale
to už bylo po válce, tak tam
byla mlékárna, jak jsou teď
ty biopotraviny, tak tam byla
mlékárna. No, a tam, jak jsou
šaty, tam byl pan Glatter, to
byly oděvy… no, to už bylo po
válce všechno.
Po válce, netýkal se vašeho
otce taky odsun, když byl
Němec?
(razantně) Ne.
Jak to?
No, já nevím, on byl jako tady
s těmi Čechy a vůbec … tady
jich zůstalo mnohem víc, těch
lidí… asi taky tím, že už byl
starší.
Konaly se tu nějaké pouti
a oslavy křesťanských svátků?
No, to se tu udrželo, bylo třeba,
si vzpomínám, že byly májové,
anebo jsme chodili na Boží tělo
s košíčkem po náměstí. Byly
udělaný oltáře, na náměstí třeba u vchodu do Hvězdy
(dnešní hotel Modrá hvězda),
v tom vchodu, tak tam byl
udělaný oltář, u každého oltáře se zastavilo a my jsme měli
bílé šaty, košíčky, no a chodili jsme, trousili jsme kytičky
a chodili jsme kolem náměstí
a potom do kostela na mši.
I za války? I za války.
A byly německé svátky jiné
než české?
No, většinou v kostele se to
slavilo …
Česky?
Ne, ne, v okupaci německy.

To až potom, po okupaci až se
slavily česky, ale jinak tu bylo
všechno německý.
Vy jste říkala, že když jste
šla do první třídy, tak jste
němčinu neuměla?
Neovládala.
Ale Váš tatínek byl Němec…
No jo, ale u nás se mluvilo
česky.
Aha, takže on s vámi mluvil
česky a němčinu používal
jenom na veřejnosti?
No. Když prostě šel něco vyřizovat. Moje maminka taky
neuměla německy.
Byla Češka… tak mě spíš
zaujalo, když jste říkala, že byl Němec a němčinu jste doma nepoužívali.
Jaký máte vztah k němčině
dnes?
No, neutrální je to pro mě. My
jsme - celou dobu po okupaci - jsme německy nemluvili,
já už jsem taky hodně zapomněla, takže se mluvilo u nás
pořád jenom česky. No a v té
škole tedy, tam jsme dostali
zabrat, no (smích).
Jací byli němečtí učitelé?
Ale oni byli na nás hodní, no …
a jinak… tak jako učitel, no.
Takže nebylo to tak, že by
se k Čechům chovali nějak
jinak než k Němcům?
Ne, vždyť Vám říkám, mám tu
ještě to vysvědčení, koukala
jsem zrovna na to, takže tam
mám neznalost řeči, mám
tam nějaké pětky, ale postoupila jsem.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení: Jana Krajčovičová,
Jan Pokorný, Jakub Fořt,
Mgr. Michaela Hlaváčová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínáme
Dne 5. 8. uplynulo 10 let
od chvíle, co nás navždy
opustil milující manžel,
otec a kamarád, pan

Kdo tě znal, ten vzpomene,
kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 4. 9. tomu bude 1 rok,
co nás navždy opustil pan

Adolf Kraus.
S láskou vzpomínají
manželka s dcerami, ostatní příbuzní a kamarádi,
co ho měli rádi.
Dne 15. srpna uplynulo
10 dlouhých a smutných
let od úmrtí naší maminky,
babičky, paní

Bohumír Holý.
Vzpomíná manželka
a Lenka s rodinou.
Kdo tě znal, ten vzpomene,
kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene.
18. září uplyne první
smutný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní

Věry Gaňové.
Vzpomínají dcery Věra,
Libuš a Zděnka.

Marie Bittnerová.

Za Helenou Holavovou
Dne 27. 6. 2016 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 77 let
Helena Holavová. Dovolte mi, abych na tuto výraznou osobnost
dobřanského školství zavzpomínala a připomněla ji tak všem,
kteří se s ní během jejího života jakýmkoli způsobem setkali.
Jako učitelka byla Helena vždy v první řadě profesionálka – ať
už ve funkci ředitelky školy nebo řadové učitelky. Rázná, sebevědomá, s přirozenou autoritou u žáků, zároveň velkorysá a se
smyslem pro humor. Styl její výuky by mohl být vzorem i pro
dnešní mladé učitele – složité problémy dokázala vysvětlit jednoduchým způsobem, aby je všichni pochopili, z ničeho nedělala zbytečný problém. I v důchodu byla aktivní – aby mohla
pomoci středoškolákům, kteří „plavali“ v matematice a obraceli
se na ni s prosbou o pomoc, sama si středoškolskou matematiku znovu oživila a myslím, že řada dobřanských studentů je jí
za pomoc vděčná.
Veřejného života se Helena v posledních letech nezúčastňovala, o veškeré dění se však živě zajímala a na vše si utvářela svůj
vlastní názor, s kterým se nikdy netajila. Nerada si své názory
nechávala vyvracet, ale i když jsme se v některých případech
spolu neshodly, nepoznamenalo to naše osobní vztahy.
Vážnější problémy se zdravím měla Helena dlouhá léta, dokázala jim však statečně odolávat, pohlížela na ně optimisticky
a s nadhledem, nikdy se nelitovala.
Životní optimismus, přímočarost, otevřenost, aktivní přístup
k životu, profesionalita – tak si budu pamatovat a připomínat
Helenu Holavovou já. Jsem ráda, že jsem ji poznala a mohla
jsem s ní pracovat – ať už jako její podřízená (1974-78) nebo
nadřízená (1992-99).
Prosím, věnujte jí také vzpomínku.
Olga Kapitánová

Stále vzpomínám a nikdy nezapomenu na manžela
Václava Klesnila, rovněž na Vás všechny, které jsem poznala díky němu. Všechny Vás zdravím a chci připomenout jeho
68. narozeniny. Až při příležitosti svátku jako před 6ti lety
budete oslavovat u Janských či ve Snacku, vzpomeňte na
“Vašíka”, jak se mu říkalo.
Slávka s rodinou z Českých Budějovic

Vzpomeňte s námi. Rodina.
2. října 2016 uplynou
3 roky od úmrtí našeho
manžela, dědečka, pana

4. září 2016 uplynou
2 roky, kdy tragicky
zahynul náš milovaný

Josefa Maška
z Dobřan.

Josef Novák.

Vzpomíná manželka
a synové Petr a Martin
s rodinami.

S láskou vzpomínají táta,
Jarda, Andrea a Filípek,
ostatní příbuzní a přátelé.

/red/ V sobotu 13. srpna se uskutečnila 3. retro jízda vozů socialismu s podtitulem V čem jsme jezdili. Konvoj aut prodávaných
v Československu v letech 1948 až 1985 vyjížděl ze Škodalandu
v Plzni na zhruba stokilometrovou trasu po jihu Plzeňska a jednou ze zastávek s dovednostním úkolem byly i Dobřany.
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Sekání a řezání dřeva nemusí být jen práce
17. září 2016 od 10 hod. na Nám. TGM můžete být svědky klání 16 nejlepších sportovních dřevorubců z celé republiky, kteří se utkají v
kvalifikačním závodu o postup na mistrovství ČR. Dřevorubecké soutěže uváděné pod názvem STIHL TIMBERSPORTS nám představil
Dobřaňák Jan Kamír, který nechybí na žádných závodech v tomto adrenalinovém sportu.
Co se skrývá pod názvem STIHL TIMBERSPORTS a jaká je jeho historie?
Jedná se o dřevorubecký sport, který
vznikl v USA. Legenda vypráví o sázce,
kterou prý uzavřeli dva dřevorubci roku
1870 v Tasmanii o to, kdo z nich pokácí rychleji strom. V roce 1891 se konalo
první mistrovství a pak se sportovní dřevorubectví rozšířilo po celém světě. Dnes
je do soutěží zapojeno více než 20 států.

Abys byl stále v kondici, je jistě třeba trénovat…
Samozřejmě. Po skončení soutěžní
sezóny začínám pravidelně tak dvakrát
týdně docházet do fitness centra a po
třech měsících, na začátku nové sezóny,
nastupuje trénink se sekerou a pilou.
Ten spočívá v přípravě tréninkového dřeva v lese a v mém tréninkovém centru,
kde na dřevěných blocích trénuji rychlost
a přesnost. Takto trénuji víceméně každý
den. Naše heslo zní: Síla rozhoduje, přesnost vítězí.:-)

Jak dlouhou tradici má tento sport
u nás v ČR?
První tréninkový kemp se konal v ČR
v roce 2004 a od té doby se koná každoročně za účasti mnoha zájemců, z nichž
někteří dosahují výborných výsledků
a patří k evropským špičkám.
Můžeš čtenářům vysvětlit, co to
znamená tréninkový kemp a jaké jsou
podmínky účasti?
Tréninkového kempu se může zúčastnit každý fyzicky zdatný jedinec, který
dovrší 18 let a zajímá se o tento druh
sportu. Takový kemp trvá 4 dny a zde
se pod dohledem trenérů a vyškolených
sportovních dřevorubců účastníci naučí
základy práce se sekerou a ruční i motorovou pilou. No a na závěr pak obdrží
certifikát, který je podmínkou k účasti
na soutěžích.

V jakých disciplínách se vlastně soutěží?
Závodí se celkem v 6 disciplínách,
3 jsou se sekerou a 3 s ruční i motorovou
pilou. Vždy jde o čas, kdo dřív přesekne
nebo přeřízne, postupuje a sbírá cenné
body, které se na konci závodu sčítají.
Prozraď nám, která z disciplín je
tvoje nejoblíbenější a ve které dosahuješ nejlepších výsledků.
Moje nejoblíbenější jsou dvě. Jedná se o Standing Block Chot, kdy jde o
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přesekávání stojícího kmene o průměru
30 cm. Ta druhá se jmenuje Stock Saw
a poměřuje se při ní zručnost závodníků
v řezání klasickou motorovou pilou, kterou připravují pro závodníky organizátoři
soutěže. V téhle disciplíně jsem také nejúspěšnější.
K úspěchům vede ale vždy dlouhá
cesta. Jaké byly tvoje začátky?
Letos jsem začal už 11. sezonu a na
tento sport jsem přišel vlastně náhodou,
když jsem viděl upoutávku v televizi. Jelikož pracuji jako dřevorubec, chtěl jsem si
to vyzkoušet. V roce 2006 jsem úspěšně
absolvoval tréninkový kemp a hned v roce
2007 na mistrovství ČR získal bronz.
Od té doby jsi dosáhl mnoha úspěchů. Kterých si nejvíc ceníš?
Mimo jiné jsem v roce 2008 byl součástí národního týmu, který vybojoval titul
mistra Evropy v družstvech v rakouském
St. Johannu. Za velmi vydařenou sezónu
považuji rok 2011, kdy na čtyřech z pěti
závodů jsem stál na stupních vítězů a získal jsem i titul The Best Saw Man. V sezoně 2012 jsem se pak nejlepšími výkony
v mé oblíbené disciplíně STIHL Stock
Saw nominoval do české reprezentace pro
Mistrovství světa v norském Lillehammeru a v roce 2015 mi sedmé místo na Mistrovství ČR přineslo nominaci do týmu
pro Mistrovství světa v polské Poznani.

Práce se sekerou a pilou je ale také
velmi nebezpečná. Byl jsi svědkem
nějakého zranění?
Určitě máš pravdu, že tento sport je
nebezpečný. Sám jsem utrpěl při práci
v lese vážné zranění a moje okolí nevěřilo, že budu v tomto sportu pokračovat.
Já jsem se ale rozhodl bojovat a sám sobě
jsem slíbil, že ve Finále v následujícím roce
obsadím 5. místo. A to se mi podařilo. :-)
Prozradíš nám, jaké jsou tvoje plány
do budoucna?
I když jsem v tomto sportu nejstarší,
snažím se udržovat kondici tak, abych
mohl konkurovat mladším závodníkům
a zároveň předávat své zkušenosti nastupující nové generaci. Jsem moc rád, že
v Plzeňském kraji je veliká líheň vynikajících sportovních dřevorubců.

Zbývá ti ještě čas na jiné záliby či
koníčky?
Toho volného času je velice málo, ale
když nějaký je, tak ho trávím se svojí
milovanou přítelkyní na Šumavě.
Chtěl bys něco vzkázat čtenářům
DL?
Určitě chci pozvat všechny fanoušky
a zájemce o tento sport na již zmírněný
kvalifikační závod 17. 9.

KULTURA
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

KNIHY PRO DĚTI
REVENSONOVÁ Jody:
Harry Potter Magická místa
z filmů
Bradavice, Příčná ulice a ještě
dál.
Úžasná místa, na nichž se
natáčely filmy o Harrym Potterovi. Kniha vás seznámí
s celou řadou nápaditých
scén, které byly postaveny,
zařízeny a digitálně přikrášleny pro filmovou sérii. Přináší
záběry z filmů a mnoho dalších filmařských lahůdek
z archivu Warner Bros.
ŠIANSKÁ Dana:
Tonička a pirát Jedno Oko
Tonička je nejpřísnější učitelka
na celém světě. V městečku,
kde učí, z ní mají všichni strach.
Jednoho dne se nechtěně ocitne mezi piráty. Jaký bude od
této chvíle její život? Budou ji
piráti poslouchat? Nebo Toničku přesvědčí, aby se také stala
pirátkou? Svěží, dobrodružně pohádkový příběh nabídne
překvapivé řešení.

každém obrázku je schovaných deset surikat, které máš
najít. Užiješ si hodiny zábavy,
než zmatek kolem surikat rozmotáš.

zy. Malíř František hledá před
celým světem únik u mladé
milenky, ale po udání synem
musí k odvodu i on. Sledujeme jeho osudové putování
východní frontou, při němž ho
doprovází fena sanitního ovčáka jménem Válka, kde se brzy
ocitne i jeho syn Toník…

PLUHAŘOVÁ Jana:
Cesta psa Barona za domovem
Dobrodružné putování nejkrásnějšími místy ČR
Nejen psí počasí, ale přímo
psí osud provází Barona na
jeho cestě po České republice.
Čeká jej dobrodružství, napětí, dokonce i boj o holý život.
Jak jen tohle může skončit?

KAVKA František:
Karel IV.
Královské sňatky
Karel IV. jako manžel a otec,
ale především vladař. Právě od
tohoto poslání se odvíjela volba jeho manželek a osudy jeho
dcer a synů. Teprve v tomto
propojení získává ženský svět,
který Karla IV. obklopoval, své
dějinné ocenění. Jako v zrcadle

se v rodinném životě Karla IV. i
v životě jeho žen a dětí odrážejí pohnuté chvíle nejen české,
ale také evropské historie.

BALLANTYNE Lisa:
Kdo je bez viny
Kniha, která změní vaše vnímání pravdy
Na jedenáctiletého Sebastiana
padne obvinění, že zavraždil
osmiletého kamaráda. Důkazy svědčí proti němu: krev na
oblečení i výpověď náhodného svědka. Seb zločin popírá,
navíc mu matka poskytne alibi. Zdánlivě jednoduchý případ se komplikuje, porota se
ovšem musí shodnout – buď
vinen, anebo nevinen. Nakonec vynese rozsudek, tím to
však zdaleka nekončí.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ADAMOVÁ Jitka:
RAW pro zdraví a krásu
RAW pro zdraví a krásu je
kniha pro všechny vegetariány, vegany, vitariány, ale
i pro ty, kdo si chtějí syrovou
stravou zpestřit jídelníček.
Je odpovědí na stále rostoucí
trend syrové, nebo také živé či
raw stravy.

WAINVWIGHT Jen:
Kde jsou surikaty?
Seznamte se s bláznivou, dobrodružství milující rodinkou
surikat, která vyrazila na cestu kolem světa. Navštíví Paříž
i sfingu, Velkou čínskou zeď
nebo Velikonoční ostrov. Na

RYTÍŘOVÁ Helena:
Jsem mrtvý, neplačte
Dojemný příběh z 1. světové
války
Příběh se otevírá neblahého
července roku 1914 v napjaté společenské atmosféře po
sarajevském atentátu, kdy přicházejí první povolávací rozka-

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat pí Černé za velice ochotné a milé jednání. Vyšla mi vstříc při zajišťování obědů pro děti
během školních prázdnin, a to kdykoliv jsem potřebovala. Byla
to pro mě velká pomoc, za to chci moc poděkovat.
Andrea Uhlíková
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Noc na Karlštejně
Známý příběh Noci na Karlštejně zažijí Dobřany v předvečer zářijového státního svátku. Sehrají ho studenti Církevního
gymnázia Plzeň a nebudou chybět písně z legendární filmové
verze v jedinečné úpravě Vojtěcha Franka a v provedení komorního orchestru a pěveckého sboru Církevního gymnázia pod
vedením Jakuba Šedivého. Příznivci krásných melodií a milého
humoru si tak přijdou na své. Kdy? V úterý 27. září od 18 hodin
v Káčku.

Ponořte se s námi do světa
kostýmů, 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 hodin
Vstupné: 200 Kč
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Hlavním koncertním hostem letošního ročníku bude Vypsaná
fixa, která se na Radbuza festu představí vůbec poprvé. Oblíbené pardubické rockery i řadu dalších kapel uvidíte v sobotu
17. září na Náměstí T. G. M. v Dobřanech.
Tentokrát zahraje např. plzeňská formace ISUA, v jejímž
čele stojí Giudi, finalistka soutěže X-Factor, ze Stoda přijede
temperamentní sdružení V3SKA a uvidíme i někdejší vítězku
Superstar Sabinu Křovákovou, která se svým bandem představí
úspěšnou autorskou desku Sirkama.
V programu nechybí ani hardrockový Electric, v jehož sestavě
nalezneme členy legendární skupiny Alice, a v samém závěru se
můžeme těšit na Lucii revival. Nejočekávanější aktéři festivalu
– Vypsaná fixa vystoupí v hlavním večerním čase.

„Vypsaná fixa bude hrát minimálně hodinu a půl, tedy podstatně déle než na běžných festivalech a v jejím setlistu by tak
neměla chybět žádná ze zásadních skladeb,“ dodává za organizátory Jarda Hudec, dobřanský rodák, jinak ředitel Hudebních
cen Žebřík a šéf magazínu iREPORT.
Radbuza fest 2016 začíná v 15 hod., ale na náměstí to bude
žít už od brzkého rána, kdy zde odstartuje Dobřanská padesátka a nedlouho poté kvalifikační závod Stihl Timbersports.
Vstup na nabitý celodenní program v Dobřanech je zdarma!
Více na www.radbuzafest.dobrany.cz
Tomáš Vlach, iREPORT

Dobřanská galerie představí
tématickou výstavu: Jihoafrická
republika, příroda a obyčejní lidé

/red/ Od 10. září budou moci návštěvníci Dobřanské galerie
na náměstí obdivovat krásy Afriky. Fotografka a malířka Milena
Pecháčková zde bude vystavovat své fotografie z cest po Africe. Návštěvníci tak budou moci nahlédnout do půvabů Jihoafrické republiky, uvidí například Kapské město, Garden Route,
Knysnu, Krueger Park i život v tamních townshipech. Autorka
dodává, že zachycuje Jihoafrickou republiku takovou, jaká je,
bez turistických příkras. „Díky tomu, že jsem absolvovala kurz
fotografie v JAR s uznávaným fotografem, jsem se mohla dostat
i na místa, kam se obyčejný turista jen tak lehce nedostane.
Například jsem sledovala život v townshipech, kde žijí obyčejní
lidé. Až tam si člověk uvědomí, že chudoba nutně neznamená
bídu a utrpení. JAR je velmi kulturní země, kam se ráda vracím.
Jsem ráda, že návštěvníci Dobřanské galerie budou moci tuto
krásnou zemi navštívit se mnou alespoň prostřednictvím mých
fotek.”
Výstava potrvá do 21. října a její součástí je také drobná
expozice olejomaleb, které vznikly přímo v JAR. Autorka Milena
Pecháčková žije v Anglii a do JAR se vrací každý rok na několik
měsíců. Výstavu zahájí malou vernisáží 9. září.

9. 9.–21. 10. 2016 | Dobřanská galerie

Na Radbuza festu 2016 se představí
Vypsaná fixa i zpěvačky ze
Superstar a X-Factoru

MILENA PECHÁČKOVÁ

Jihoafrická republika – příroda a obyčejní lidé
výstava fotograﬁí
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Městské kulturní středisko Dobřany, příspěvková organizace, Náměstí T. G. M. 5, Dobřany přijme na hlavní
pracovní poměr pracovníka na pozici

Pracovník turistického informačního centra.
Náplň práce:
•k
 valifikované zodpovídání dotazů, podávání informací
a rad návštěvníkům
• řešení žádostí, podnětů a stížností návštěvníků TIC
•p
 rodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské
akce
• prodej a nabídka turistických služeb
• zpracovávání a šíření informací o dění ve městě
• propagace města a poskytovaných služeb
/red/ Také letošní přelom prázdninových měsíců patřil v Dobřanech promítání pod širým nebem. Deset filmů různých žánrů
zhlédlo více než 1000 diváků, kteří se nenechali odradit rozmary
letního počasí.

•p
 odíl na kulturních akcích pořádaných a spolupořádaných
Městským kulturním střediskem
• odpovědnost za chod TIC
Požadujeme:
•S
 Š vzdělání (vzdělání v oblasti cestovního ruchu výhodou)
•a
 ktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina)
• všeobecné aktuální znalosti o městě a okolí
•v
 elmi dobré komunikační schopnosti a reprezentativní
vystupování, pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilní časové možnosti
• z áklady práce s PC (znalost grafického programu výhodou)
Další požadavky:
• smysl pro týmovou práci
• kreativní přístup k řešení úkolů
• flexibilita a ochota učit se novým věcem
Nabízíme:
• zajímavou práci s využitím jazykových znalostí
• odpovídající finanční ohodnocení (tabulkové tarify)
• zaměstnanecké výhody – stravenky
• 5 týdnů dovolené
Nástup: listopad 2016 (dle dohody)
Pokud Vás nabízená pozice zaujala, zašlete motivační dopis
a strukturovaný životopis do 30. října 2016 na e-mail: kultura@dobrany.cz nebo na adresu MKS Dobřany, Náměstí
T.G.M. 5, 33441 Dobřany.
Zasláním svého životopisu a případných dalších informací
dáváte Městskému kulturnímu středisku automaticky souhlas ke zpracování a uchování veškerých Vámi zaslaných
Vašich osobních údajů za účelem ucházení se pracovní pozici Pracovník turistického informačního centra v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Váš
souhlas platí až do jeho odvolání.
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Jak se dělá film
Předposlední srpnový týden se v Dobřanech a Přešticích
uskutečnil historicky první příměstský tábor nazvaný Jak se
dělá film pod hlavičkou zapsaného spolku JUNIORFEST, který
každoročně pořádá mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Tamní kulturní střediska připravila program a náplň pro
téměř čtyři desítky dětí. V průběhu táborových dnů se děti měly
možnost seznámit s procesem tvorby filmového díla, s historií
filmového průmyslu a také nakouknout do opravdových televizních studií při návštěvě České televize na Kavčích horách. Děti
dostaly jedinečnou možnost připravovat své filmy pod odborným vedením režiséra Pavla Jandourka a producenta Daniela

Strejce, kteří dětem prozradili mnohé ze svých bohatých zkušeností. Výstupem z celého týdne jsou čtyři upoutávkové spoty
na letošní ročník JUNIORFESTu, které vznikly pod rukama dětí
a z jejich čerstvě nabytých zkušeností. Videa je možné zhlédnout
na youtube MFF JUNIORFEST a samozřejmě budou s velkou
radostí prezentovány i během festivalu, který se letos uskuteční
od 11. do 17. listopadu 2016 opět v pěti městech Plzeňského
kraje. Velké poděkování za nás i rodiče patří Jaroslavě Umnerové, Lence Šaškové a Lucii Machartové za skvěle připravený
příměstský tábor. Tak v příštím roce na viděnou.
Michal Šašek

Vracet se k nám se vyplatí
Od poloviny září zavádíme věrnostní program do kina
Káčko. Vážíme si návštěvníků, kteří nás pravidelně navštěvují,
a právě pro ně tu máme nový věrnostní program, kdy má každý majitel kartičky nárok na desátý vstup zdarma. Kartičku si
můžete vyzvednout při nákupu vstupenky v kině Káčko nebo
v Městském kulturním středisku a její platnost je jeden rok od
aktivace. To ale není vše! Při své páté návštěvě obdržíte drobný
dárek a dále každé čtvrtletí vylosujeme výherce z odevzdaných
kartiček. Může se Vám tedy stát, že půjdete do kina zadarmo
hned dvakrát. Úplné znění pravidel věrnostního programu
obdržíte v místech prodeje vstupenek.
Druhou novinkou letošního podzimu bude speciální program
kina s názvem ArtKa, ale o tom až v příštím čísle...
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

BENNEWITZOVO KVARTETO
+ IGOR FRANTIŠÁK
15. 9. 2016 v 18:00 hodin
kostel sv. Víta, Dobřany
Igor Františák / klarinet
Jakub Fišer / 1.housle
Štěpán Ježek / 2.housle
Jiří Pinkas / viola
Štěpán Doležal / violoncello
program:
J. Haydn, C. M. von Weber, W. A. Mozart
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Základní škola Dobřany
Kavárna po škole ve školním roce 2016/17
Rodiče našich žáků i kohokoliv, kdo je osloven nějakým tématem, zveme na třetí cyklus Kavárny po škole, který škola organizuje
ve spolupráci se Sdružením rodičů. Kavárny se konají v učebně hudební výchovy v budově 2. stupně školy (tř. 1. máje 618). Vstup je
zdarma (včetně občerstvení) do počtu volných míst. Toto je letošní nabídka:
Jak se učit
Úterý 18. 10. 2016 (od 17.00 do 19.00 hod.)
Garanti: paní Dana Brožková, Mgr. Věra Hříšná, Mgr. Michaela
Hlaváčová, Mgr. Štěpánka Opltová
Program:
1.	Efektivní učení (Mgr. Věra Hříšná) - doporučení a rady, jak
zlepšit domácí přípravu a jak se snáze učit; praktická ukázka některých učebních technik.
2.	Kritické myšlení (Mgr. Michaela Hlaváčová, Mgr. Štěpánka
Opltová) – jsou výpisky do sešitu jediným způsobem, jak se
učit? Přijďte si vyzkoušet učení se pomocí grafických organizérů. V průběhu kavárny zjistíte, jak je možné zaznamenat
nové poznatky, jak s nimi následně pracovat a vytvářet souvislosti. Praktické pro život, snadné pro vaše děti.
Mikulášské tvoření I. (workshop)
Čtvrtek 17. 11. 2016 (od 13.00 do 19.00 hod.)
Garanti: paní Veronika Míšková, Mgr. Jana Šindelářová,
Mgr. Štěpánka Simbartlová
Tvorba z papíru a papírových pramenů (věnce, zvonky, stromečky, andělé a čerti …)
Mikulášské tvoření II. (workshop)
Úterý 22. 11. 2016 (od 16.00 do 19.30 hod. – volný příchod
i odchod)
Garanti: paní Jaroslava Denková, Mgr. Eva Fekerlová
Malování perníčků, vazby z chvojí – materiál bude zajištěn, ale
pokud si někdo přinese vlastní (větvičky, stužky, přízdoby, příp.
tavné pistole…), bude také vítán.
Pozn.: vánoční inspirace spojené s tvorbou zboží na Mikulášský
jarmark – pro rodiče, děti, učitele a kohokoliv dalšího, kdy by
chtěl svou tvorbou podpořit záměr pořadatelů jarmarku.
Efektivní komunikace jako klíč do dětské hlavy aneb Karle, mluvíš, když mluvím já (Popisný jazyk při vedení žáků
k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování nejen
v situacích porušování pravidel)
Čtvrtek 23. 2. 2017 (od 17.00 do 19.00 hod.)
Lektor: Mgr. Michal Dubec (katedra pedagogiky ZČU Plzeň)
Garanti: paní Klára Bromová a Hana Kučerová
S pomocí lektora se seznámíme s tím, co se děje v mozku dětí
během komunikace. Co jsou vztahové signály a jak fungují při
komunikaci. Procvičíme se v jejich vnímání. Osvojíme si konkrétní principy, které slouží k vedení, k sebeřízení a k odpovědnosti za vlastní chování (popisný jazyk, sebeotevření, zpětné
vazby, vedení k dohodám). Obsah kurzu je vystavěn na základě
sdílení konkrétních situací ze školy/rodiny.
Nebojme se poradny aneb Kdy poradna může poradit?
Čtvrtek 23. 3. 2017 (od 17.00 do 19.00 hod.)
Lektorka: PhDr. Andrea Štětková, Ph.D. (PPP Klatovy)
Garanti: paní Jaroslava Umnerová, Mgr. Marcela Vohradská
Co je náplní Pedagogicko-psychologické poradny? Kdo v poradně pracuje? V jaké situaci je vhodné kontaktovat poradnu? Jak
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při tom postupovat? Jaký je rozdíl mezi poradnou a psychiatrií,
mezi psychologem, speciálním pedagogem a psychiatrem? To
jsou obvyklé otázky, které od některých rodičů slýcháme. Povíme si, jakými obtížemi nebo starostmi dětí, žáků, studentů se
poradna zabývá. V čem poradna pomáhá rodičům i učitelům.
Jak může vyšetření v poradně přispět ke zlepšení výukových či
výchovných problémů. Vysvětlíme si, co se může dít, když se
některé obtíže neřeší. Ukážeme si, jak takové vyšetření probíhá,
že zpravidla pro děti bývá zábavné. Sdělíme si, jaké jsou možnosti následné péče a komunikace se školou.
Když se z počítače stane zlý pán
Úterý 25. 4. 2017 (od 17.00 do 19.00 hod.)
Lektoři: Mgr. Tereza a Mgr. Jan Betlachovi
Garanti: paní Blanka Kopsová, Mgr. Jana Fialová, Mgr. Jana
Šindelářová
V rámci besedy se budeme věnovat především kyberšikaně
a nadměrnému trávení času u počítače, mobilního telefonu
nebo herní konzole. Kyberšikana je fenomén, který se stále více
rozmáhá. Typický příklad kyberšikany má podobu zveřejňování zesměšňujících tvrzení, případně intimních fotografií druhé
osoby na internetu, obvykle na sociálních sítích. Povíme si více
o podobách kyberšikany a o tom, jak jí předcházet a jak řešit
její důsledky. Beseda si klade za cíl přiblížit rodičům internetové prostředí, ve kterém se děti pohybují suverénně, ale s jeho
nástrahami si často neumí poradit ony ani dospělí. Budeme si
také povídat o tom, co dělat, když naše děti tráví neúměrné
množství času u počítače nebo obdobných zařízení. Řekneme si,
jak rozpoznat, kdy jde ještě o neškodné experimentování a kdy
už je situace vážnější a vyžaduje nějakou intervenci od rodičů.
Počítáme se vašimi dotazy.
Další aktivity k posílení vztahu rodiny a školy:
1. První zvonění
Čtvrtek 1. 9. 2016 10.00 – 17.00 hod.
ve spolupráci s MěKS Dobřany a dalšími partnery nabídka
kroužků a zájmových aktivit školy či nájemců prostor ve škole na začátku školního roku na biotopu Kotynka (možnost pro
rodiče přímo přihlásit dítě) (Garantky: Mgr. Jana Šindelářová,
Miroslava Vítová)
2. Setkání budoucích prvňáčků
Úterý 20. 6. 2017 17.00 hod.
děti, rodiče a pedagogové - s prohlídkou školy (Garantka:
Mgr. Ivana Nazarovová)
3. Setkání budoucích šesťáků
Čtvrtek 22. 6. 2017 16.00 hod.
děti, rodiče a pedagogové - s prohlídkou školy (Garant: Mgr. Vladislav Kouřil)
4. Jak to chodí ve školní jídelně – ve spolupráci s MŠ instruktáž pro budoucí prvňáčky (Termín ve školním roce 2016/17
stanoví MŠ – v den vyřazení předškoláků na MěÚ) (Garantka:
Renáta Černá)
Jaroslav Šedivý, Jaroslava Umnerová
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Novinky ve školní jídelně

Jak už bývá ve školní jídelně v Dobřanech zvykem, i toto léto
se přestavovalo, bouralo a samozřejmě vařilo. Po velmi náročné
rekonstrukci před dvěma roky následovalo léto jen s kosmetickou úpravou - vybudováním nového chladicího boxu. Letos
byla rovněž z místnosti, která sloužila jako vzduchotechnika,
vybudován sklad pro dětský klub, který bude využívat prostory
jídelny v odpoledních hodinách.

Samozřejmě se také gruntovalo, malovalo, uklízelo a vařilo.
Jsem hodně ráda, že služeb jídelny v létě využilo několik táborů, a velkou radost nám všem udělali strávníci z řad školních
dětí, kteří využili našich obědů, když oba rodiče museli pracovat.
I v takto náročném programu jsme během léta vymyslely s děvčaty spoustu novinek pro nastávající školní rok. Děti i dospělí strávníci se mohou těšit na pokrmy z mezinárodní kuchyně,
chybět nebudou ani tematická jídla k velkým sportovním akcím
a hlavní novinkou, kterou ocení hlavně rodiče dětí s dietním stravováním, bude vaření diet jako hlavního jídla č. 3. Složení dietního
jídla se bude řídit hlavně poptávkou po určité dietě, předpokládáme, že hojně se bude využívat dieta bezlepková a bezlaktózová.
Takto upravená jídla nebudou určena jen strávníkům v dietním
režimu, ale i ostatní si budou moci toto jídlo objednat.
Zavedení dietního stravování není jednoduché. Vyžaduje
velkou legislativní kontrolu a i z praktického hlediska je velmi náročné. Přesto cítíme, že se jedná do budoucnosti o velmi
důležitou složku školního stravování. Dětí s problémy a alergiemi přibývá.
Přeji za celý kolektiv školní jídelny všem dětem, rodičům
a ostatním strávníkům hodně zdravé chuti do nového školního
roku.
Renáta Černá

Letní soustředění dobřanských hasičů
Také v letošním roce jsme uskutečnili letní soustředění pro
naši hasičskou mládež s cílem připravit se na další ročník hry
Plamen. Tentokrát se naší základnou staly Všeruby, což se
nakonec ukázalo jako skvělá volba. Dočkali jsme se totiž výborného venkovního prostoru s mnoha pro nás novými možnostmi
využití pro ozvláštnění naší hasičské přípravy. Kromě klasických hasičských disciplín v podobě jednotlivých částí závodu
požární všestrannosti jsme pilně nacvičovali i práci s rozličným
hasičským náčiním. Nezapomněli jsme ani na mnohá sportovní vyžití a již tradiční návštěvu aquaparku. Příprava byla také
zpestřena soutěžením mezi třemi týmy, do kterých byla naše
mládež rozdělena. Novinkou v programu pro nás byla výroba
a pečení chodských koláčů. Všechny ženské účastnice soustředění pracovaly a mužská část poté chválila v rolích konzumentů. Bylo to skvělé!
Po celý týden nám dokonale přálo počasí, proto jsme mohli
většinu času řádit venku. Večery jsme trávili buď u táboráku
s programem, který si rovněž připravily děti, nebo v klubovně při

zápolení v různých vědomostních nebo sranda soutěžích. Nejvíce nás pobavila „odezíračka“, kterou absolvovali i naši instruktoři a vedoucí. Jako vždy byly vyvrcholením tábora závod požární všestrannosti a olympiáda, ze kterých si děti kromě diplomů
odnesly i zasloužené medaile. Děti se rovněž těšily na bobříka
odvahy a táborovou pouť, což jsme jim opět s radostí dopřáli.
Starší účastníci měli pobyt zpestřen také noční bojovou hrou.
Poslední den pobytu nás čekalo celkové zhodnocení a rozloučení. Všichni účastníci se shodli, že soustředění proběhlo
v příjemné atmosféře a krásném prostředí, do kterého bychom
se rádi vrátili. Za to se patří poděkovat nejenom celému týmu,
ale i sponzorům, bez kterých bychom si tento pobyt nemohli
dovolit. V tomto případě chceme poděkovat hlavně městu Dobřany, neboť nám byl poskytnut příspěvek v rámci jeho dotačního titulu.
Takže ještě jednou na závěr letošnímu pobytu třikrát zdar
a příští rok na shledanou!
Mgr. Markéta Kaslová, vedoucí MH SDH Dobřany

strana 13

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Mateřské centrum obsadili malí indiáni
Druhý srpnový týden se mateřské centrum Budulínek proměnilo v indiánskou vesnici. V rámci příměstského tábora proti sobě
bojovaly dva kmeny malých indiánů – Arkádové a Minarti. Nejprve si indiáni vyrobili oděv hodný pravého indiána a vymysleli název
nejen pro svůj kmen, ale i svá indiánská jména. Poté jsme se celý týden seznamovali s životem v indiánské vesnici, učili jsme se
poznávat stopy, luštili různé šifry, lovili bizona, stříleli z luku, orientovali se v terénu podle mapy a taktéž hledali a nakonec našli
poklad starých Aztéků. Jako správní indiáni jsme si vyrobili lapač snů, čelenku či pravé indiánské náramky. Koncem týdne jsme si
zpestřili tábor cestou do West parku, kde jsme rýžovali zlato, prohlédli si týpí, házeli tomahawkem nebo zkoušeli chytit bizona do
lasa. V pátek, po nočním řádění v Budulínku, jsme se šli podívat do Káčka na několik animovaných filmů s indiánskou tématikou
a v odpoledních hodinách se rozloučili.
Za radu starších bych chtěla poděkovat všem zúčastněným dětem, lektorkám i praktikantům Barče a Martinovi, restauraci Cinema Bowling za výborné obědy a doufám, že se všem v našem indiánském světě líbilo a v příštím roce se opět sejdeme.
					
Lucie Korotvičková

Příměstský tábor Budulínek – Cestovatelé sportovním světem
Letošní léto bylo
pro značnou část
populace
spojeno
s olympijskými hrami v Riu de Janeiru.
Ani my jsme nestáli stranou, a tak si
děti na příměstském
táboře užily olympiádu vlastní. Putovali jsme po „jejich“
státech seznamovali se s jejich
místopisem, kulturou a především se
sportovci, kteří se
vydali
na společné sportovní klání.
Jako jeho účastníci
zažili mnoho klasického sportování - stolní tenis, kuželky, vybíjená, kruhový trénink a stejnou měrou netradiční disciplíny jako přenášení vody
na lžičce, sbírání papírů bosýma nohama, přendavání korálků

pinzetou, poikaření
a mnoho dalšího:-)
V rámci relaxace si
společným motivem
dotvořili trika, ozdobili skleničky pro
závěrečný přípitek
(byli velmi kreativní
a šikovní), připravili
kulturní vystoupení pro své sportovní přátele (hooodně
jsme se nasmáli),
zašli do kina a též
se vydali poměřit
své síly do Olympijského parku v Plzni.
Byli skvělí, výborně
obstáli a všichni do
jednoho si přivezli
zlaté medaile!!!:-) Zkrátka - byla radost s nimi trávit společný
čas a těšíme se zase na příští rok!
Lektorky a lektoři MC Budulínek

PODPOŘENO Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY
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každodenního života. A když se kterýkoli člen skupiny ocitne
v situaci, kdy potřebuje drobnou pomoc, třeba vyžehlit prádlo,
požádá o ni toho člena, který tuto konkrétní věc umí a nabízí. Každý má „sousedský“ notýsek, kde má zapsané kontakty
a nabídky všech členů skupiny, a tam se také zaznamenávají
výměny hodin proběhlé výpomoci.
Projekt má i internetovou aplikaci, ve které jsou skupiny
a jejich členové zaregistrovaní a kam si zapisují své nabídky,
poptávky a kde se „účtují“ vyměněné hodiny. Vše je zdarma,
platí se hodinou za hodinu.
Skupiny již fungují v Plzni, v Líních-Sulkově, ve Zlíně, v Praze, v Českých Budějovicích, v Hodoníně a další se připravují
v dalších částech Prahy, v Prachaticích, v Třebíči, snad i jinde.
Projekt má v šesti krajích své koordinátory, kteří ho propagují
a na které se mohou obrátit zájemci o zapojení do nějaké skupiny. Zároveň má projekt podporu MPSV a dosud těchto krajů –
Plzeňského, Jihočeského, Prahy, Jihomoravského a Zlínského.
Zakládající organizace TOTEM, z.s. by velmi ráda získala další
aktivní lidi, kteří by se chtěli do tohoto projektu zapojit a založit
nové sousedské skupiny.
Fotografie, kontakty a informace na www.sousede-plus.cz.
Mgr. Barbora Kreislová

Vzájemná pomoc nepatří do dávné
minulosti
Máte pocit, že se lidé k sobě nechovají hezky? Že všude kolem
vládne nevšímavost, každý si žije ve své bublině… Lidé jsou
bezohlední, sobečtí, neochotní, vystresovaní, věčně naštvaní?
Napadne vás někdy, jaké to bylo dřív, kdy lidé žili v malé vesnici, kde se dobře znali a navzájem si pomáhali, protože věřili, že
když já někomu pomůžu, pomůže potom zase někdo mně…?
Nebylo by hezké oprášit tenhle komunitní pospolitý způsob
života a začít se na lidi kolem dívat s vírou, že jsou v jádru dobří? Získat pocit, že nejsme na všechno sami, máme kolem sebe
lidi, se kterými můžeme sdílet svoje starosti i radosti, a že si
navzájem budeme pomáhat?
Věřte, že to není hloupost. V celé republice totiž právě letos
začali lidé zakládat komunitní skupiny, kluby a spolky, ve kterých je myšlenka vzájemné výpomoci a sousedské sounáležitosti na prvním místě. Původcem a příčinou tohoto dění je projekt
Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. z Plzně, který nese název SOUSEDÉ plus. Inspirací projektu jsou
rakouské a německé spolky Zeitbank.
Skupinu SOUSEDÉ plus může založit kdokoli, koho myšlenka projektu zaujme a má chuť najít spřízněné lidi. Ti se nejprve
schází a seznamují a v rámci skupiny nabídnou věci, které umí
a jsou ochotní pro druhé udělat. Někdo umí šít, spravovat rozbité věci, vyzná se v právních záležitostech, umí péct, postarat
se o děti nebo domácí mazlíčky, pečovat o zahradu, nebo má
k dispozici auto – v podstatě cokoli, co vás napadne z vašeho
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Pionýrské léto – „Afrika 2016“

To byl název celotáborové hry, do které se v letošním roce
zapojili účastníci LT Pionýra z Dobřan v Újezdě u Plánice. A o
čem byla? Zástupci 3 zoologických zahrad odjíždí do Afriky, kde
mají za úkol odchyt zvířat na doplnění expozic Afrika ve svých
zoologických zahradách – tedy v Plzni, Praze a Liberci. Za jednotlivé hry získávali obrázky afrických zvířat, které měly různé bodové hodnoty. A proč Afrika? Předcházející rok jsme měli
málo vody a děti si přály hru o cestování, světadílech a zvířatech. A tak jsme to vše spojili a mohli jsme začít.
Začali jsme 2. července. Po ubytování a seznámení jsme si
prohlédli okolí a zahráli seznamovací hry. Ani fotit jsme nestíhali, ale na www.dobrany.pionyr.cz už všechny další fotky najdete
a také článek s podrobnějším programem. Třeba z rozcvičky, jak
škrabeme brambory, zdobíme trička, hrajeme hry na louce či
v lese, nebo jak se učíme zpívat písničku „Jedeme do Afriky.“ To
jsme dávali každý den na web, aby rodiče a známí měli přehled
o tom, co děláme, a neměli o nás strach. A k samotné hře:
Afrika je tvořena 50 státy. My jsme se postupně seznámili s 11
z nich, kam jsme se přesunovali „jako“ lodí nebo letadlem. Prvním z nich byl ostrov Madagaskar, druhým státem Botswana.
Ten den jsme dokončili zdobení triček, hledali zlaté a stříbrné
doly, „začarované stromy“, na kterých rostly banány, pomeranče, citrony a naše svačiny, které díky „vichřici“ spadly na zem.
Času bylo dost, a tak jsme stavěli „domečky“ pro Křováky, kteří
v tom státě žijí. Na nástupu jsme se dozvěděli, že další den již
budeme ve státě, který má 13 milionů obyvatel, teče v něm řeka
Zambezi s Viktoriinými vodopády, tedy ve státě Zimbabwe.
Ráno nás přivítalo vlídným počasím, a tak jsme šli hrát hru
„Hnízdo s vejci“, kdy jsme cvrnkali míček do dálky. Abychom na
něj nepřenesli pach lidí, použili jsme gumové rukavice. Při hře
„Vesnice“ jsme si měli zopakovat to, co je pro přežití potřebné
– umět zatlouci hřebík, uříznout dřevo, zašněrovat boty, nadít
jehlu a přišít knoflík. Po obědě jsme šli na stopovačku a hráli
hru „Lopuchová víla“. Po večeři jsme zdobili sklenice na med,
který tam sbírají domorodci.
A další ráno hurá do Nigérie v západní Africe s hlavním městem Abula. Bylo třeba doplnit zásoby masa, a tak jsme se vydali
na „lov“ zvířat na obrázcích. Pak jsme hráli „Písečnou pláň“,
kdy jsme si museli zapamatovat různá přísloví. A s pískem jsme
dále pokračovali při výrobě pískových obrázků. Pak jsme připravili dříví na oheň, u kterého jsme si připomněli 601. výročí,
kdy byl upálen Mistr J. Hus.
Ve čtvrtek ráno jsme se přesunuli do Tanzánie, v jejímž vnitrozemí žijí Masajové a je známa rezervací Serengeti, jezery Tan-
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ganika či Viktoriiným a nejvyšším bodem je vrchol hory Kilimandžáro. Jenže Tanzánie je pěšky daleko, a tak jsme navštívili
domorodce v Plánici. Po návratu jsme hráli štafetové hry na
zahradě – některé s vodou, některé bez ní a po večeři následoval
tanec Hula Hula – tedy diskotéka.
A pak přišla Uganda s hlavním městem Kampala, která je
označována jako „perla Afriky“. K obědu jsme si vlastnoručně
připravili bramborový salát, kuchařky dodaly řízky. Na odpoledne mezi nás přijeli bubeníci, kteří nás učili bubnovat „v kruhu“
na různé druhy bubnů. To se nám móóc líbilo. Pak ještě hry na
zahradě, nasbírání přírodnin – tedy listů, ze kterých jsme uvařili čaj, no a byl čas jít spát.
V Keni s hlavním městem Nairobi je řada národních parků
a rezervací. Žijí tam zejména lvi, sloni, žirafy, nosorožci a hroši,
ale i zebry a další zvířata. K jejich odlovu bylo třeba se nejdřív naučit uzly, zjistit, jak vypadají zvířata, která máme chytat,
jejich stopy, ale i kytky, seznámit se s buzolou, mapou a s orientací v ní. Pak jsme v lese řešili doplňovačku a po obědě jsme
šli střílet. Pomáhali nám s tím vedoucí, ale i šermíři z Volnočasového klubu Avalon. Postupně jsme si zastříleli ze vzduchovky, luku a foukačky, kde ale byly šipky barevné, ne napuštěné
uspávací kapalinou. Pak nám Avalon sehrál rytířský souboj,
prohlédli jsme si meče a společně se vyfotili. Před spaním jsme
se dívali na druhý díl filmu Madagaskar.
A protože nejen v Somálsku žije řada výborných sportovců,
připravili jsme sportovní dopoledne. Házeli jsme lukem, diskem
a míčkem na cíl. Před velkým horkem jsme se pak přesunuli do klubovny, hráli stolní hry a dívali se na film. Odpoledne
jsme šli do lesa, kde jsme hledali a luštili rozstříhané hádanky.
Následovala procházka, koupaliště a večeře. A pak jsme seděli
u ohně a zpívali.

Další den jsme se ocitli v Etiopii s hlavním městem Adis Abeba, kde nejznámější řekou je Nil a jezero Tana a kde najdeme i
deštné pralesy. Tak jsme šli do bazénu. A zas bylo vedro a my
klidně v klubovně koukali na pohádku. Odpoledne začala bouřka a pršelo a my vyráběli „potravu pro Somálce“ - velryby, tučňáky, chobotnice, kraby a další mořské živočichy z odpadových
materiálů a vznikla tak řada magnetek a dalších povedených
výtvorů.
Největším vývozcem arabské gumy je Súdán s hlavním městem Chartúm. Tento den jsme šli na procházku po okolí a odpoledne jsme házeli šipky na terč, na nafouknutý balonek a skákali gumu a i jinak sportovali a večer jsme v klubovně parodovali
televizní reklamy.
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Posledním státem, který jsme „jako“ navštívili, byl Egypt ležící
na řece Nil s hlavním městem Káhira – největším městem Afriky. Známý je i pyramidami, sfingami, faraóny atd. Slunce tam
svítí až 300 dnů v roce. Nám na cestu do Plánice poprchávalo.
V Plánici jsme si po skupinkách prohlédli rodný dům F. Křižíka,
průvodkyně nám pověděla, co vynalezl a ukázala např. obloukovou lampu. Vyfotili jsme se u jeho pomníku a šli zpět do tábora.
Odpoledne jsme si povídali o egyptském umění, jak se lidé zdobili
různými korálky, a i my jsme si vyrobili krásné náramky. Následovala přehlídka masek „cestovatel, lovec“ a diskotéka. Venku
pořád lilo a lilo. V Egyptě jsme zůstali i další den. Vyrobili jsme
si náhrdelníky s vlastnoručně zhotovenými koženkovými korálky a bavili jsme ostatní tím, co umíme. Den jsme končili hrami
na louce, ale i v klubovně a večer jsme zakončili zpěvem – karaoke. Poslední večer byl bez ohýnku, protože venku pršelo.
Poslední ráno jsme jen balili a uklízeli, pak jsme šli hledat
poklad „mumii v sarkofágu“. Poslední nástup, společná fota
oddílů a vedoucích, rozdání diplomů a pamětních listů, odměn,
vyhodnocení vítěze celotáborové hry. A pak už jsme čekali na
rodiče, kteří si nás postupně odváželi domů.
A co říci na závěr? Bylo to fajn, ale krátké. Poděkování patří
nejen vedoucím a kuchařkám, ale všem ostatním, kteří se podíleli – tedy i starším děvčatům, která pomáhala vedoucím při
hrách a všech dalších činnostech.
Za účastníky Libuše Nejedlá

povedly. Zasportovali jsme si s míčem a na koloběžkách a při
nějakém tom štafetovém utkání a pokračovali zdobením skleněného svícínku (šlo by i na starou sklenici) pomocí písku, kamínků a gelu. Protože venku bylo horko, tak jsme vyráběli korálky
z koženky a pak je navlékali na kožený řemínek. Po dozdobení
dřevěnými korálky jsme měli hezké náhrdelníky pro maminky.
Zahráli jsme si také stolní hry, snědli dovezenou pizzu a pak
ještě vyráběli z paměťového drátu a korálků náramek.
Ve čtvrtek mělo být zas velké teplo, a tak jsme si hned ráno šli
hrát do parku u nádraží. Lezli jsme, na co se dalo – prolézačky,
stromy a tak, hráli stolní tenis a hry, které připravily Katka
s Medulkou. Úspěšnější byli kluci, ale někdo být lepší musí.
U klubovny jsme si k obědu opekli uzeniny a pak nás Ema
Boučková učila skládat z papíru housenku. U výroby z papíru
jsme ještě chvíli zůstali a z ruličky vytvořili chobotnici a z papírového talířku rybu. Na závěr dne jsme zdobili sklíčko smaltovacím práškem. Po vypálení z toho vznikl hezký šperk. Zdobit
by se tak daly i jiné, ovšem nehořlavé věci. Domů jsme si nesli
nejen hotové výrobky, ale i odměny.

Příměstský letní tábor „S.O.S“

Příměstský letní tábor pořádal Pionýr v Dobřanech na začátku srpna r. 2016 pod názvem „S. O. S“ za podpory Grantu
města Dobřany. Jeho úkolem bylo nejen zabavit účastníky, ale
i poučit je o ochraně všeho živého i neživého na naší planetě,
ale i např. na Šlovickém vrchu a ukázat, že z řady věcí, které
dáváme do odpadu, se dá ještě něco vyrobit.
V pondělí jsme šli procházkou na Šlovický vrch, kde jsme hledali chráněné živočichy a rostliny, na rozhledně jsme si prohlédli město z výšky, nasvačili se a hráli si hry - např. co do
přírody nepatří. V klubovně jsme zdobili fixy vyřazené sklenice
a každý si ozdobil tričko barvou na textil, aby viděl, že zkrášlit
jde i starší oblečení.
Foto z celého týdne najdete na www.dobrany.pionyr.cz.
V úterý jsme jeli na výlet do Archeoparku v Prášilech, kde
jsme si prohlédli i místní mini ZOO a botanickou zahradu. Na
výlet s námi jelo i pár maminek, aby byla zajištěna naše bezpečnost. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v klatovských katakombách, které po opravách vypadají mnohem lépe.
Pískovými obrázky jsme začali středeční výtvarnou činnost.
Jako motivy jsme zvolili zvířata z Afriky, obrázky se nám moc

Sice ráno v pátek poprchávalo, ale přesto jsme se rozhodli jet
do plzeňské ZOO. Autobus byl objednaný, my měli pláštěnky
a pořádné boty, tak co. Kousek od brány jsme našli i cedulku s naším jménem jako sponzorem jedné ze sov. Viděli jsme
tam nejen zvířata a rostliny, které rostou v Africe, o které jsme
si povídali, ale i jiné. Mrzelo nás, že se nemůžeme vyřádit na
lanových prolézačkách, protože byly mokré, ale co se dalo dělat.
V poledne jsme zašli na oběd a ještě se trochu prošli a nakoupili nějaké suvenýry. Moc peněz nám nezbylo. V klubovně jsme
snědli bábovky, které pekla Aničky mami, a pak už jen loučení
a postupně jsme všichni šli domů.
I letos se nám na táboře líbilo a klidně bychom chodili dál, ale
vše jednou končí.
Libuše Nejedlá
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Zahrádkářské rady a zajímavosti

Máme tady září, období sklizní a podzimních prací na zahradě.
Babí léto se střídá s chladnějším počasím podzimu, s mlhami
a dešti. A právě teď je vhodná doba na přesazování a výsadbu
řady dřevin i trvalek, které ještě stačí do zimy dostatečně zakořenit – nezapomeňte na zálivku! Září je nejvhodnějším měsícem pro
výsadbu cibulovin, v tomto období cibule rovnoměrně zakořeňují. Většina cibulovin vyžaduje slunné stanoviště a humózní propustnou půdu. V lehkých a písčitých půdách je sázíme hlouběji
než v půdách vlhčích a těžších. Hloubka výsadby se řídí podle
velikosti cibule. Nejhlouběji sázíme řebčíky královské, a to 18–25
cm, narcisy a hyacinty 15–20 cm, tulipány 10–15 cm, krokusy
6–10 cm, ladoňky, ladoničky a sněženky 8 cm, modřence 4–6
cm hluboko. Cibuloviny pro zimní a jarní přirychlení můžeme
vysazovat přímo do nádob či květináčů, které umístíme do pařeniště, nevytápěného skleníku nebo i do sklepa, který nepromrzá. Vysazujeme dvouletky /hvozdíky, pomněnky, sedmikrásky,
kokardy a macešky/, včas vysázené rostliny během zimy nevymrzají a ani je nemusíme před mrazy zakrývat chvojím. Odkvetlé
jednoleté balkonovky v truhlících a nádobách nahradíme nízkými chryzantémami, které pokvetou až do zámrazu. Růže právě nyní naposledy prostříháme – zejména odstraníme odkvetlé
vrcholy výhonů, případně i plané výhony vyrůstající ze šípkových podnoží. Růže ještě pohnojíme draselným hnojivem, a jsouli růže v dobré kondici, narostou nám do zámrazu nová poupata.
Vysazujeme a přesazujeme lilie, začneme od lilie bělostné. Dříve
než dojde k poklesu noční teploty pod bod mrazu, přenášíme na
chráněné místo fuchsie i ostatní „balkonovky“.
V zeleninové zahradě na venkovních záhonech pokračujeme
ve sklizni okurek, rajčat, paprik, fazolových lusků a zeleninových tykví. Sklizně ukončíme před prvními mrazy, které by plody zničily, podle počasí je to buď koncem září, nebo v prvních
dnech října. Nedozrálé plody rajčat a paprik rozložíme na lísky
do skleníku nebo do místnosti s pokojovou teplotou a necháme dozrát. Dokončíme sklizeň česneku a cibule. Sklízíme salát,
ředkvičku, kedlubny, letní pór, podzimní zelí a kapustu, brokolici, poslední květák, ranou růžičkovou kapustu a pozdní brambory. Probírkou sklízíme karotku, celer, petržel, sladký fenykl,
salátovou řepu. Postupným olamováním listů sklízíme mangold,
kadeřávek, řapíkatý celer, koncem měsíce i špenát. Do prázdných záhonů můžeme ještě vysít ředkvičky, těm slabý mrazík
neuškodí a za pět až šest týdnů od výsevu dorostou ke sklizni.
Ostatně je i na volném záhoně můžeme chránit fólií nebo bílou
netkanou textilií. Obdobně lze vysévat ještě kopr nebo špenát.
Zeleninové záhony musí být před příchodem zimy čisté, vyhno-
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jené a hluboko nahrubo zryté. Jedině tak můžeme v příštím
roce očekávat bohatou úrodu.
V ovocné zahradě je pro začátek podzimu typická sklizeň švestek, ale hlavně podzimních a raně zimních odrůd jablek a hrušek
ve správné sklizňové zralosti. Proto je potřeba připravit obaly,
včas vydezinfikovat a vybílit sklepy. Pro skladování vybíráme jen
kvalitní ovoce, které se nemá uchovávat v sousedství brambor,
řepy apod. Právě tak nevhodné je skladovat v téže místnosti celer,
cibuli, pór, česnek a podobnou, výrazně aromatickou zeleninu,
protože jablka a hrušky mohou tyto pachy přijímat. K odrůdám
jabloní, které dosahují sklizňové zralosti od poloviny září, patří
především Spartan, Šampion, Melodie, Selena a další. Všechny
jmenované odrůdy mají sklon k předčasnému opadávání plodů.
Snažte se proto nezmeškat optimální dobu sklizně, jinak plody spadnou a znehodnotí se. Zvláště u zimních odrůd jablek je
velmi důležité správně určit vhodnou dobu sklizně. Příliš brzo
sklizené plody nejsou dobře vyzrálé, při skladování nedojdou do
požadované chuti. Naopak pokud necháme ovoce příliš dlouho
na stromě, skladovatelnost je pak velmi krátká. Plody spadlé na
zem neskladujeme, ale co nejdříve zpracujeme na mošty, kompoty apod. Zjistíme-li při sklizni švestek, že jsou napadeny „šarkou“ (prohlubně a deformace plodů, „krvavá“ dužnina bez cukru
a bez chuti), stromy vykopeme i s kořeny a spálíme je. Jinak je
nebezpečí přenosu této virózy i na další druhy peckovin – meruňky a broskvoně. V září lze ještě vysazovat dobře vyvinutou sadbu
jahodníku s dobrým kořenovým balem. Po sklizni ovoce hnojíme
stromy draselnými a fosforečnými hnojivy nebo zaléváme hnojivými roztoky ke kořenové zóně stromů, projeví se lepším vyzráním letorostů i zvýšením odolnosti dřevin proti mrazům.
Hodně radosti z letošní úrody na zahrádce vám přeje
výbor ČZS

Sportovně střelecký klub
Na dobřanské střelnici skončila jarní sezona akcí a závodů,
proto bych Vás chtěl touto cestou informovat o akcích, které se
zde konaly. V uplynulém půlroce se zde odehrálo několik soutěží. Hned v dubnu jsme byli součástí IPSC závodu „Mini3gun“,
který se pořádá již každoročně na třech střelnicích – Přeštice,
Chlumčany a Dobřany. Na každé se střílí z jiného druhou zbraně, proto Mini3gun – pistole, brokovnice, puška. Soutěž „Dobřanská mířenka“ pořádaná klubem SSK Dobřany dvakrát do
roka se nám velmi vydařila a v rámci závodu jsme přidali disciplínu střelby na kovové terče na čas. Začátkem května proběhla
soutěž „Dobřanská obranná brokovnice“ na kovové i papírové
terče, která prověřila schopnosti střelců v ovládání brokové
pušky v kategoriích opakovací a samonabíjecí brokovnice. Koncem května proběhl závod v „Lidové obranné střelbě – LOS“,
který jsme nazvali „Dobřanská puška“. Dle přísných pravidel LOS zde soutěžilo v praktické střelbě z pušky na čtyřicet
závodníků ve čtyřech praktických situacích. Také proběhly dvě
akce pod hlavičkou Mysliveckého spolku Dobřany. Tedy jeden
závod z malorážkových zbraní a jeden brokový závod na asfaltové holuby. V letošním roce nás čekají ještě minimálně tři větší
akce na střelnici, Dobřanská mířenka (mířená střelba z pistole),
Malá odstřelovačka (střelba malorážkovou puškou s optikou)
a LOS – Kapesní pistole (obranná střelba dle pravidel LOS na
8 praktických situací). Těšíme se na hojnou účast. Jsme rádi,
že v našem městě můžeme provozovat střelecký sport a pořádat zajímavé soutěže pro střeleckou veřejnost. Kalendář akcí
můžete zhlédnout na www.sskdobrany.wz.cz.
Za SSK Dobřany Pavel Königsmark
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Rybáři
Až v polovině července se mi podařilo nacpat ovázanou nohu do
gumového střevíce a mohl jsem vyrazit na ryby. Zpočátku se mi
moc nedařilo, braly mi jen menší podoustve, plotičky a jelečkové.
Koncem měsíce ale zapršelo, voda se trochu zvedla a přikalila.
Rozhodl jsem se pro osvědčené místo u „betonu“. Po příchodu k
vodě jsem ale zjistil, že mi pochcípaly žížaly, které jsem si před
týdnem narýpal na zahradě. Byly mrtvé, ale ještě držely pohromadě. Začal jsem chytat na rohlík. Hned po náhozu přišel záběr
a vytáhl jsem kilového tlouště. Po chvíli přestaly ryby na rohlík
brát, a tak jsem dal na háček mrtvou žížalu. Okamžitě přišel
záběr a další pěkný tloušť. Ryby braly jako o závod a žížaly rychle
ubývaly. Musel jsem chytat na půlky a pak i na třetiny červů. Na
břehu už leželi tři pěkní tloušti a dva velcí karasi, plno menších
ryb jsem pustil. Udici s posledním kouskem červa jsem nahodil
na kraj proudu, který ji začal táhnout po dně. Náhle se splávek
zastavil a pak se pomalu rozjel do proudu. Po záseku následoval
silnější odpor, tipoval jsem na velkého tlouště nebo kapra. Za
chvíli se ryba ukázala u hladiny – byla to parma 50 cm.
Namlsán jsem vyrazil hned druhý den ráno, ale v noci vydatně zapršelo a řeka se zvedla min. o dalších půl metru a pro silný
proud se nedalo chytat. Voda rychle opadla, a tak jsem tam asi
za tři dny jel znovu. A ryby zase byly při chuti. Ponechal jsem
si 4 větší jeseny a tři velké podoustve. Blížilo se poledne, když
se splávek snesený proudem níže začal pohupovat a popojíždět.
Usuzoval jsem na cejna, a jakmile se splávek znovu zahoupal,
tak jsem zasekl. Zpočátku se ryba moc nebránila, ale když jsem
ji přizvedl, ukázal se pěkný kapr, který vyrazil dolů po proudu do peřejí. Jestli zajede doprostřed řeky, tak mi to s pomocí proudu utrhne! Naštěstí se držel při břehu, kde byl proud
slabší, a tak jsem ho pomalu protáhl peřejemi proti vodě. Prut
byl ohnutý do oblouku a vlasec jen zvonil. Nakonec ale přece
jenom kapr 47 cm skončil v podběráku. Ale úspěšný den ještě
neskončil. Voda byla na ideální hladině, a tak jsem večer vyrazil

na noční lov mezi mosty. Se soumrakem začaly pěkné plynulé
záběry, ale ne a ne rybu chytit. Žížaly rychle ubývaly, a tak
jsem zase začal dávat jen půlky. A hned se dostavily úspěchy.
K mému úžasu ty krásné záběry byly od menších podouství,
kterých jsem několik chytil. Po setmění jsem ulovil dva úhoře
a jako zlatý hřeb parmu 65 cm.
Do poloviny srpna jsem ulovil ještě několik jesenů a větších
podouství a dva kapry. Když voda poklesla na normál, rozhodl
jsem se zkusit štěstí na dravce. Mezi mosty jsem večer nahodil
polovinu mrtvé rybky. Hned po náhozu začal vlasec poškubávat, potom se povolil a nakonec se začal napínat. Zasekl jsem a
nic, do prázdna. Ryba asi jela ke břehu, potom proti vodě a vlasec vytvořil oblouk a zásek se nepovedl. Po chvíli se mi stalo to
samé. Potřetí jsem ani nedával čihátko mezi očka prutu, jen
jsem ho položil do vidliček a páčkou na navijáku vyřadil brzdu. Asi v půl desáté se prut i s vidličkou naklonil. Rychle jsem
povolil, a když jsem ucítil mezi prsty tah vlasce, tak jsem zasekl.
Tentokrát zásek seděl a za chvíli se ve světle baterky a následně v podběráku ukázala štika 60 cm. Další úspěšný den jsem
měl asi za tři dny u betonu. Záběr přišel chvíli po nahození. Po
záseku se ale ryba po krátkém boji vyhákla. Další záběr a štika
okolo 50 cm. Odnesl jsem ji níž do peřejí a pak znovu nahodil.
A zase „kačena“ zmizela pod vodou. Tentokrát měla štika 54
cm. Soused, který šel se psem okolo, to od začátku s úžasem
pozoroval. „Ještě máš jednu rybičku, tak ji tam dej!“ Nahodil
jsem tedy, a než jsem stačil položit prut, byl už splávek zase pod
vodou. Tahle měla rovných 60 cm. Nechytil jsem sice žádnou
rekordní rybu, ale i tak jsem měl ze svých úlovků radost, a to
i z těch menších, které jsem pouštěl.
Věřím, že se někomu ten velký úlovek podařil a že pošle na
mail nebo rovnou do „rybárny“ fotografii s údaji o délce a váze.
Může jít i o úlovky z jiných revírů.
Vladislav Šefl

TJ Dobřany – oddíl tenisu
varského kraje na rok 2016. Na tomto úspěchu se svou hrou
podíleli: Daniel Noska, Vojtěch Kofroň, Michal Žemlička, Tomáš
Vrba, Darja Trinerová, Tereza Šůsová a Jan a Josef Minaříkovi.
Všem hráčům a hráčkám děkujeme za reprezentaci, bojovnost
a pěkné výsledky. Poděkování patří také jejich rodičům za ochotu a spolehlivost při dopravování hráčů a hráček na zápasy. Za
vedení celého družstva pak kapitánce Markétě Kofroňové a její
zástupkyni Anně Noskové i trenérce Aleně Boudové.

Zleva stojící: T. Vrba, V. Kofroň, J. Minařík, D. Noska, M. Žemlička
Zleva sedící: D. Trinerová, T. Šůsová

Družstvo mladších žáků Tenisového oddílu TJ Dobřany
vyhrálo všech sedm utkání a umístilo se na 1. místě v oblastním přeboru OŽM III smíšených družstev Plzeňského a Karlo-

Výsledná tabulka:					
1. TJ Dobřany
7
0
696:423 14
postup do OŽM II
2. TCF SIGNALBAU Mar. Lázně B
6
1
707:386 13
3. TK FUNTOM Dobřany
4
3
578:504 11
4. Lokomotiva Plzeň B
3
4
586:543 10
5. Lokomotiva Plzeň C
3
4
501:633 10
6. TJ Sokol Planá u Mar.Lázní
2
5
497:638
9
7. LTK Klatovy B
2
5
497:612
9
8. TJ Sokol Vejprnice
1
6
353:676
8
(pořadí, družstvo, vítězná utkání, prohraná utkání, poměr
vyhraných a prohraných gamů, body)
Za Tenisový oddíl TJ Dobřany

Pavel Vrzal, předseda
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Šneci se ve světě neztratili
Sezóna 2015-16 je již minulostí, ačkoli se
na ni bude vzpomínat jako na velice úspěšnou. Šneci, jak už všichni víme, kralovali
v extralize staršího dorostu a stali se mistry ČR. Někteří dobřanští hokejbalisté se na
základě právě tohoto úspěchu probojovali i na
MS juniorů v anglickém Sheffieldu. Světový šampionát mladíků
se hrál začátkem prázdnin a 5 kmenových hráčů TJ Snack Dobřany se ho zúčastnilo. Jmenovitě: Václav Šlehofer a Jan Kovářík
v kategorii U20, Marek Hájek a Ondřej Málek v U18 a Nicholas
Kaňák v U16.

ČR U16 pod vedením trenéra Martina Davídka skončila čtvrtá
za první Kanadou, druhým Slovenskem a třetím USA.
ČR U18 pod vedením trenéra Milana Maršnera získala bronz,
když lepší byli Slováci a vítězná Kanada.
V nejprestižnější kategorii se ČR U20, kterou vedl Jaroslav
Pavlík, umístila rovněž třetí a i tady berou čeští hokejbalisté
bronzové medaile. I zde byla úspěšnější Kanada, resp. vítěz ze
Slovenska. Dlužno dodat, že pátá místa obsadily výběry Švýcarska a šesté příčky domácí Velká Británie.
Bronzové medaile ze světového šampionátu juniorů tak do
Dobřan přiváží čtyři Šneci: J. Kovářík, V. Šlehofer, M. Hájek
a O. Málek.
Obrovskou a prestižní poctu, ale také životní památku
získávají dva dobřanští hokejbalisté ve světové konkurenci tohoto sportu. Direktoriát světové hokejbalové federace ISBHF naše Šneky vybral do All Stars teamu světového
šampionátu. Jedná se o Nicholase Kaňáka v kategorii U16
a Václava Šlehofera v U20.
MS juniorů, Sheffield 2016, hokejbal
Složení ALL-STAR TEAM U20:
Goalkeeper: Filip Surak /SVK/
Defenseman: Derrick Wong /CAN/
Defenseman: Jake Archambault /GBR/
Forward: Denis Hickey /USA/
Forward: Vaclav Slehofer /CZE/
Forward: Miroslav Olejnik /SVK/
ALL-STAR TEAM U16:
Goalkeeper: Jack Wakefield /GB/
Defenseman: Alexander Hvizdos /SVK/
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Defenseman: Nicholas Kanak /CZE/
Forward: Bastian Steiger /SUI/
Forward: Simeon Pjatak /SVK/
Forward: Kyle Lamont /CAN/
Všichni Šneci tak zasluhují pochvalu za vzornou reprezentaci klubu a našeho města.
Nyní se ale po vavřínech musíme připravit na sezónu nadcházející, tedy 2016-17. Přípravné období nemají sportovci
v oblibě. To je známý fakt. Trénovat se ale musí a právě na
zmíněných vavřínech se pro změnu nesmí usnout. To u nás
ale určitě nechceme. Tréninkové dávky jsme odstartovali 26. 7.
a po tzv. hrubé fázi absolvovali hráči již kvalitně obsazený turnaj v Novém Strašecí, kde se každoročně schází světová klubová
elita. Jsme rádi, že nás na tento prestižní podnik Strašečtí zvou.
Mezi námi a „Strašečáky“ panuje letitý kamarádský vztah. Na
hokejbal, práci v něm a okolo máme totiž stejný náhled. Jsme
si podobní i co do počtu obyvatel v našich městech. Zkrátka
– rozumíme si, na hřišti si ale nic nedarujeme, to by pak nebyl
sport. Ovšem, jakmile skončí zápas, vše je opět tak, jak má být.
Takhle nějak to asi ve spřátelených klubech chodí. To byla taková malá odbočka z tohoto velmi dobře organizovaného letního
turnaje, takže nyní zpět k této novostrašecké akci. V konkurenci extraligového vicemistra z Kladna, dvou kvalitních týmů ze
Slovenska (Ružinov a Slovan Bratislava), dalších dvou účastníků české extraligy z Kovo Praha a Ústí n. L., domácího Strašecí
a ozdoby turnaje, A týmu reprezentace ČR, končí Šneci na šesté
příčce, když pod sebou nechávají Ústí n. L. a Slovan Bratislava,
pátí končí hokejbalisté Kovo Praha, čtvrtí domácí z N. Strašecí,
třetí příčka patří Kladnu, druzí končí Slováci z bratislavského
Ružinova a vítězem se podle předpokladu stává reprezentace
ČR. Kvalitní herní zkouška před sezónou odhalila slabiny, ale
také určila směr, kterým nejspíš půjdeme. Opět totiž vsadíme
na mládež.

Tréninky žáků a nejmladších Šnečků jsou každé úterý
a čtvrtek od 16.15 h., máš-li chuť sportovat v bezva partě a prostředí, 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 – nábory, zápasy atd. najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz.
TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu
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Kuželkáři CB Dobřany se chystají na novou sezónu
Do nové sezóny vstupují kuželkáři CB s velkými změnami. Do
klubu přišlo deset nových členů a spolu s nimi i právo účasti v nejvyšší soutěži! A díky společnému projektu České a Slovenské kuželkářské asociace to bude hned soutěž mezinárodní
a tomu odpovídá i její název - INTERLIGA. Právo účasti v ní získalo vždy šest nejlepších týmů z Čech a Slovenska. Čekají nás
tedy velké zápasy a uvidíme světovou špičku v tomto sportovním odvětví. Hned jako první dorazí do Dobřan mnohonásobný
slovenský mistr - ŽP Šport Podbrezová, v jehož dresu již několik
sezón nastupuje fenomén kuželek, srbský reprezentant, mnohonásobný a také aktuální mistr světa Vilmos Zavarko.
Pro zajímavost uvádíme výsledky z přípravných utkání odehraných na domácí půdě v CINEMA BOWLING.
CB Dobřany Klokani – Kuželky Aš
5:3 (3535:3430).
CB Dobřany Klokani – CB Dobřany „B“
8:0 (3635:3312).
CB Dobřany Klokani – SKK Raindorf (2BUNDESLIGA)
3:7 (3517:3789).
CB Dobřany Klokani – výběr reprezentace ČR 1:7 (3548:3802).

8.
9.
10.
11.

12.
19.
3.
10.

11.
11.
12.
12.

2016
2016
2016
2016

10:00
11:00
10:00
10:00

TJ VTŽ CHomutov
CB Dobřany „B”
SK Škoda Plzeň
TJ Slavoj Plzeň

CB Dobřany „B”
Elektrárny Kadaň
CB Dobřany „B”
CB Dobřany „B”

SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA
Kolo
Domácí
Hosté
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

12. 9. 2016
19. 9. 2016
26. 9. 2016
3. 10. 2016
10. 10. 2016
17. 10. 2016
24. 10. 2016
31. 10. 2016
7. 11. 2016
14. 11. 2016
28. 11. 2016
5. 12. 2016
12. 12. 2016
13. 1. 2017
16. 1. 2017

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

CB Dobřany „C”
TJ Slavoj Plzeň „B”
CB Dobřany „C”
SKK Dobřany
CB Dobřany „C”
Sokol Plzeň V „C”
CB Dobřany „C”
TJ Dobřany „C”
CB Dobřany „C”
SK Škoda Plzeň „D”
CB Dobřany „C”
SKK Rokycany „D”
CB Dobřany „C”
TJ Přeštice „A”
TJ Dobřany „B”

TJ Dobřany „B”
CB Dobřany „C”
SK Škoda Plzeň „C”
CB Dobřany „C”
TJ Baník Stříbro „C”
CB Dobřany „C”
TJ Přeštice „B”
CB Dobřany „B”
TJ Slavoj Plzeň „D”
CB Dobřany „C”
TJ Baník Stříbro „D”
CB Dobřany „C”
Sokol Plzeň V „B”
CB Dobřany „C”
CB Dobřany „C”

Více informací o kuželkách a našem klubu v příštím čísle Dobřanských listů.
Josef Fišer – předseda spolku CB Dobřany – kuželkářský klub

Mistrovství světa v požárním sportu
2016
Rozlosování podzimní části ročníku 2016-2017
ČESKO-SLOVENSKÁ INTERLIGA
Kolo
Domácí
Hosté
1.
25. 9. 2016 10:00 CB Dobřany „A“
Velký Šariš
2.
17. 9. 2016 14:00 Trstená
CB Dobřany „A“
3.
24. 9. 2016 16:00 CB Dobřany „A“
ŽP Šport Podbrezová
4.
18. 9. 2016 10:00 Tatran Súčany
CB Dobřany „A“
5. 15. 10. 2016 16.00 CB Dobřany „A“
Inter Bratislava
6. 22. 10. 2016 16:00 CB Dobřany „A“
Husovice
7. 29. 10. 2016 14:00 SKK Rokycany
CB Dobřany „A“
8.
5. 11. 2016 16:00 CB Dobřany „A“
Modranka
9. 12. 11. 2016 10:00 Slavoj Praha
CB Dobřany „A“
10. 19. 11. 2016 16:00 CB Dobřany „A“
Luhačovice
11. 3. 12. 2016 15:30 PSJ Jihlava
CB Dobřany „A“
Poznámka: přehozená data jsou z důvodů dvojzápasů!!! Nejedná se
o omyl!!!

3. KUŽELKÁŘSKÁ LIGA MUŽŮ SKUPINA „A“
Kolo
Domácí
Hosté
1.
10. 9. 2016
2.
17. 9. 2016
3.
24. 9. 2016
4.
1. 10. 2016
5. 15. 10. 2016
6. 22. 10. 2016
7.
5. 11. 2016

11:00
14:00
11:00
14:00
11:00
11:00
11:00

CB Dobřany „B”
SKK Karlovy Vary
CB Dobřany „B”
Vltavan Loučovice
CB Dobřany „B”
CB Dobřany „B”
CB Dobřany „B”

TJ Blatná
CB Dobřany „B”
Kuželky Aš
CB Dobřany „B”
TJ Blatná
TJ Loko Č. Buděj.
TJ Sokol Benešov

Mistrovství světa v požárním sportu se tento rok konalo
v Ostravě. Jednalo se o již XII. MS mužů, III. MS žen, VII. MS
dorostenců a III. MS dorostenek v požárním sportu. Česká výprava byla zastoupena týmy mužů, žen, dorostenců a dorostenek.
Ti spolu s ostatními sedmnácti zúčastněnými zeměmi soupeřili
ve čtyřech základních disciplínách: výstup do IV. podlaží cvičné
věže, běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami a v požárním útoku. Za hasiče Dobřany a celý Plzeňský kraj
byl želízkem v ohni dorostenec Jan Šváb. Ten spolu s teamem
Czech A vybojoval stříbrnou příčku v celkovém pořadí. Dalším
dobřanským zúčastněným byl trenér Martin Provazník, který
získal se svými dorostenkami třetí místo v celkovém pořadí.
Jan Šváb
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TOURNOI de SVIJANY

Pétanque se hraje i v noci

Další,
v
pořadí
letos již šestý, turnaj
v pétanque se konal
na
hřištích
pétanque clubu ve sportovním areálu „Džungle“.
I. ročník „Tournoi de
Svijany“ turnaje dvojic
v pétanque sponzoroval hodnotnými cenami
Pivovar Svijany prostřednictvím
restaurace „Beseda“ pana
Radka Baumruka. Jak
bývá v poslední době
na pétanque tradicí,
dostavilo se kromě soupeřů z Klatov, Zavlekova, Plzně a Vodního Újezdu i nádherné
počasí. Po rozlosování do čtyř základních skupin začaly boje.
V A skupině byli favority Duban s Khásem. Ty však hned v prvním zápase překvapily Hejretová s Šebestovou a celkem jednoznačně zvítězily. V příštím souboji o postup pak Duban s Khásem nezaváhali a porazili Klatovanky Hůrkovou s Polívkovou.
V B skupině si s přehledem počínali Štulc a Švábek a své zápasy vyhráli. V boji o druhé postupové místo porazili Bechyně
s Baumrukem nejtěsnějším výsledkem 13:12 Hájka juniora
se synem Matějem. C skupina, asi nejtěžší, nedala manželům
Kubovým moc šancí
proti
Harantovi
s Korandovou a Hnojskému
s Rieckelem.
Hnojský s Rieckelem
pak skupinu suverénně vyhráli. V poslední
D skupině
si
dvojice Fišer se Štulcovou
nečekaně snadno poradila s jedním z favoritů, Hůrkou a Salvou
z Klatov. Ti pak v souboji o druhé postupové
místo zdolali Bernklauovou s Baumrukovou.
Z postupujících prvních
dvojic ze skupin byly
vytvořeny dvě semifinálové skupiny. Pořadí v nich pak určilo soupeře o konečné
umístění v turnaji. Čtvrtá místa v semifinále a zápas o 7.8. místo proti sobě postavil Dubana s Khásem a Hejretovou
s Šebestovou s výsledkem 13:7. O 5.-6. místo se utkali Bechyně s Baumrukem a Fišer se Štulcovou s výsledkem 11:6 na
časový limit. O 3.-4. místo svedli pak boj Harant s Korandovou
proti Hůrkovi se Salvou. I když o boj moc nešlo, neboť Harant
s Korandovou vyhráli 13:3. Nádherný zápas přinesl souboj
o vítěze turnaje, zavlekovský Hnojský s Rieckelem v něm porazili Štulce se Švábkem 13:10. Při vyhlášení výsledků dvojice
přicházely a vybíraly si ceny dle dosaženého pořadí. Bylo jich
opravdu dost, takže ani ti poslední nepřišli zkrátka.
Zdeněk Duban

V sobotu 20. srpna se konal na hřištích ve sportovním
areálu Džungle již
šestý letošní turnaj
v pétanque. Měl název
„Noční turnaj aneb
Vzpomínka na kamaráda Zdeňka Bláhu“.
I přestože se ten samý
den hrál další turnaj
v Nepomuku, přijeli
do Dobřan hráči z Klatov a Zavlekova. Deset
startujících
dvojic
bylo rozlosováno do
dvou skupin a v nich
hrál každý s každým.
Zápasy ve skupinách
přinesly mnoho dramatických okamžiků, ale i několik jednoznačných vítězství, tzv.
kanárů. V A skupině patřili k největším favoritům Klatováci Hůrka a Salva, ti ale zpočátku nečekaně podlehli manželům Kubovým. Další favorité skupiny P. Hnojský s Křesákem ze Zavlekova vyhráli dva zápasy s inkasovanou nulou. Ale v rozhodujícím
zápase o prvenství ve skupině podlehli právě Hůrkovi se Salvou.
V B skupině byli favority Duban s Khásem, ti svou roli favoritů
potvrdili a vyhráli skupinu. Další favorité této skupiny Harant
s Rieckelem obsadili druhé místo. Boje ve skupinách skončily
po 23. hodině. O konečné pořadí v turnaji se utkaly vždy dvojice
ze stejného umístění ve skupině A a B. V utkání o 7.-8. místo
porazili Salvová – Salva ml. z Klatov Hájka st. s Šagátem, o 5.-6.
místo manželé Kubovi zdolali V. Hnojského s Hnojskou. Boj o 3.4. místo zvládli lépe P. Hnojský s Křesákem a porazili Haranta
s Rieckelem. Zápas o první místo začali lépe Duban s Khásem
a vedli 2:0, pak ale Hůrka se Salvou 2x po sobě uhráli 4 body
a vítězství si už pohlídali. Turnaj skončil předáváním cen okolo
půl jedné. Letos to byl poslední otevřený turnaj Dobřanech, na
další turnaje pojedou Dobřanští do Klatov, Zavlekova a Chocenic. V září bude pokračovat pétanquový kroužek dětí.
Zdeněk Duban
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Taneční kurz 2016
Letošní taneční kurz bude začínat neobvykle o tři pátky dříve.
Načasování se odvíjelo nejen od časových možností tanečních
mistrů, ale hlavně od termínu konání Městského plesu 29. října.
Toho dne již budou mít účastníci kurzu za sebou čtyři večerní
lekce, takže se budou na parketě v plzeňském Parkhotelu cítit
jako ryby ve vodě. Při tančení se dá užít spousty legrace…

Taneční kurz 2016
•P
 áteční lekce, začínáme již 7. 10. 2016 ve 20 hod.
• Kulturní dům Psychiatrické nemocnice Dobřany
• Taneční mistři Věra Šimečková a Tomáš Urban
Informace a přihlášky u Lenky Tomanové:
email: tanecni.dobrany@gmail.com, tel.: 606 73 44 79

TIPY NA VÝLET

Vzpomínky zůstanou
Dne 19. 7. 2016 se vypravili dobřanští turisté do chebského
kraje. Účastníky této vycházky byli také dva občané z Dobřan,
„bývalí vojáci“, páni Jaroslav Poláček Josef Matas, kteří v těchto
místech sloužili.
Po výstupu z vlaku v žel. st. Lipová u Chebu jsme se vydali
do osady „Doubrava“ s pěknými hrázděnými domy, které jsou
zrestaurovány se zachováním všech typických prvků této architektury. Z Doubravy jsme pokračovali po naučné stezce „Stebnický potok“, která nás dovedla ke „Kyseleckému hamru“, kde
vyvěrá minerální pramen s velmi chutnou vodou. Samotný pramen je pěkně upraven s možností posezení. Toho jsme využili
k uhašení žízně a posvačili jsme. Od tohoto místa se role průvodců zhostili páni Poláček a Matas. Cestou nám vyprávěli, jak
se zde sloužilo, ukázali nám místa, kde vedla hranice, provedli
nás bývalým tzv. „kontrolním pásmem“. Z jejich vyprávění jsme
se dověděli, jak a kde byli ubytováni i něco o jejich mnohdy
nelehké službě na hranici.
Cesta pěkně ubíhala, díky slunečnému počasí bylo daleko vidět do kraje. Posléze se nám otevřel krásný pohled na cíl
naší vycházky - Loretu spolu se starým Hrozňatovem a jeho
mohutnou válcovou hradní věží. Poutní místo „Loreta“ i se svým
okolím (hřbitovem a parkem) je velmi krásně upraveno vše je
nově opraveno. Celý komplex jsme si prohlédli, v interiérech nás
upoutaly nástěnné malby sochařská výzdoba, výrazné barokní
stavební prvky. V přilehlém parku stojí za zhlédnutí „Boží hrob“
spolu s dalšími sochami, zejména sochou Krista, kterého vede
římský voják. Zvláštností je, že Kristus nenese svůj kříž.

První naše kroky mířily do Krušných hor - na Kovářskou
a naším cílem byl vrchol Mědníku, kde se těžily nerosty a kde
je i ukázková štola. Nahoru jsme vyjeli dopravou, ale sestup po
turistických stezkách, kolem 800 m na 14 km, nám dal svým
sklonem zabrat. Druhý den tak musel být odpočinkový. Prohlédli jsme si historickou část Chomutova, hlavně tamější známý
zoopark. Koupání v nezvykle nazelenalém, ale neskutečně čistém
Kamencovém jezeře bylo velmi příjemné. Odpočati jsme se další
den vydali do Doupovských vrchů. Vylezli jsme na zříceninu hradu Egerberk a seběhli do úhledného lázeňského městečka Klášterec nad Ohří, kde je kromě lázní i muzeum porcelánu a hodin.
Ani další den jsme neopustili Doupovsko a vyšlápli jsme si do lázní Kyselka podívat se, kde se stáčí do lahví mattonka, a ochutnat
ji přímo u pramene. Vystoupali jsme na rozhlednu Bučina. Přes
krytý hitorický Radošovský most jsme došli ke zřícenině zámku
Mořičov a do města Ostrova, kde jsme si prohlédli jeho historickou část. Nejkrásnější vycházka v Krušných horách byla Bezručovým údolím, které je nejdelším údolím Krušných hor. Měří
14 km a začíná na Hoře Svatého Šebestiána, kde kousek pod
obcí je prameniště řeky Chomutovky. Podél řeky nás vedla cyklostezka. Na přítocích řeky Chomutovky jsou dvě přehrady a my
jsme k jedné vystoupali. Na dolním toku jsou tři mlýny a dnes
už pouze v posledním je restaurace, která poskytuje občerstvení.
Zbýval nám poslední den a ještě jsme nebyli v Českém středohoří. Padl los na Bořeň, tyčící se majestátně nad Bílinou. Výstup
a sestup je z Bíliny, převýšení 488 m a ušli jsme 8 km. Nahoře se
otevřel nejkrásnější výhled na celé široké okolí. Po sestupu jsme
si prohlédli v Mostě známý přemístěný kostel Nanebevzetí Panny
Marie a tím naše pouť Krušnými horami skončila.
Na vycházkách jsme ušli celkem 85 km, nepočítány prohlídky
měst. Vystoupali jsme 2279 m a dolů z kopce 3155 m. I počasí
nám k tomu celý týden přálo.
Co říci na závěr? Rozloučili jsme se s městem Kadaní, které si
svou krásou přízvisko „královské“ zaslouží. Náš výtečný 22členný kolektiv naplnil bezezbytku záměr celé této naší sportovněpoznávací akce. Věřím, že se všem účastníkům líbila a očekávám, že příště se k nám přidá i někdo další.
L. Kučera

Turisté vás zvou
Sestoupili jsme do osady Hrozňatov, poobědvali a po krátkém
odpočinku odjeli autobusem do Chebu a následně z Chebu vlakem do Dobřan.
Závěrem lze říci, že vycházka se nám líbila, přínosem byla
účast dvou bývalých vojáků, kteří nám svými vzpomínkami
a vyprávěním zpestřili náš pochod. Co si přát víc, než mnoho
dalších pěkných vycházek, na které vás zvou dobřanští turisté.
Jindřich Šmatlák

Týden po horách
Již po patnácté odjeli členové Klubu českých turistů a jejich
příznivci z Dobřan i odjinud na týdenní pobyt poznávat další
část naší vlasti. Letos jsme si vybrali jako místo pro náš pobyt
kouzelné královské město Kadaň, které leží na levém břehu řeky
Ohře. Tato řeka odděluje od sebe pohoří Krušných hor a prudce
se zvedající Doupovské vrchy. Trochu níže po proudu řeky se
tyčí kužely Českého středohoří.

6. září
ZA BUDHISTICKOU STÚPOU
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,12 hod. /z Plzně
v 7,07 hod./ do Mešna. Půjdeme lesní cestou přímo od nádraží na Těnovické skály a na budhistickou stupu. Po zhlédnutí obého sejdeme do Těnovic
a půjdeme cestou přes sady k rybníku Hvížďalka a NS Hvížďalka
a odtud do Spáleného Poříčí. Prohlédneme si město a zámek. Délka
vycházky 9 km. Stoupání 136, klesání 126 m. Odjezd zpět BUS
v 15,28 hod. do Blovic, vlak v 16,22 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
10. září
HISTORIE TACHOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,29 hod. /z Plzně v 8,05 hod./ do
Tachova. Akci pořádá KČT odbor Tachov. Start na nádraží ČD od
8,30 do 11,30 hod. Cíl do 16,00 hod. v klášterní zahradě Muzea
Českého lesa. Trasa 10 km vede po památkách Tachova. Plnění
TTO historie Tachova. Prohlídky památek v tento den zdarma.
Odjezd zpět v 14,33 a 16,33 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
13. září
DO KRCHLEB NA KOLÁČE
Odjedeme z Dobřan BUSem v 6,50 do Merklína. Půjdeme přes Kravařku, Výtuň k hájovně Holubí hlava. Přejdeme na NS a kolem zříceniny hradu Lacembok dojdeme do Krchleb, kde jsou již objedná-
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ny čerstvé koláče. Délka vycházky 11 km. Stoupání 211, klesání
153 m. Odjezd BUS v 15,11 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
17. září
DOBŘANSKÁ 50, POHÁDKOVÝ LES - TOULAVÝ KOČÁREK
Místo konání – Náměstí T. G. Masaryka - zahradní restaurace
Modrá hvězda. Zahájení a ukončení akce: D-50 – cyklotrasy a pěší
trasy od 7,00 do 17,00 hod. Pohádkový les od 9,00 do 14,00 hod.
Toulavý kočárek od 9,00 do 14,00 hod. Nástup pořadatelů v 6,45
hod. na náměstí.
20. září
Z HRADCE U STODA DO NEDRAŽIC - HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
Odjedeme z Dobřan v 7,28 hod. /z Plzně v 8,10 hod/ do Hradce u Stodu. Půjdeme lesní cestou přes les Mořinu do Hradišťan
a Nedražic. Délka vycházky 13 km. Stoupání 289, klesání 212 m.
BUS do Hradce v 14,30 hod., vlak v 15,03 hod. Vedoucí Jindra
Šmatlák.
24. září		
PO STOPÁCH DOBŘANSKÉ 50
Sejdeme se u kruhového objezdu v 9,00 hod. Půjdeme po trase D
50 a sebereme značky. Podíváme se, zda rostou houby. Vedoucí
Karel Bohmann.
27. září		
ZE ŠVIHOVA DO ŠVIHOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Švihova. Půjdeme
na vyhlídku Na Vosím, ke Kamýcké skále a vrátíme se zpět na
nádraží Švihov. Délka vycházky 12 km. Stoupání 218, klesání 226
m. Vedoucí Jindra Šmatlák.

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená
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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
snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

umět si vychutnávat život

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)

Aggeo s.r.o.

Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00
So 8:00-12:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany
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Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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Martin Baxa: Chci vrátit kraj do pravých rukou
Občanské demokraty vede v letošních krajských volbách do boje Martin Baxa, který obstál ve vedení krajského města. Čtyři roky vedl
Plzeň jako primátor a zůstala za ním celá řada úspěšných projektů. Od posledních komunálních voleb se Martin Baxa podílí na řízení
největšího města v Plzeňském kraji jako 1. náměstek primátora. V této funkci měl na starosti
například velmi úspěšný projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, který přivedl
do západočeské metropole nejlepší světovou
kulturu a zviditelnil celý Plzeňský kraj za hranicemi naší země.
Primátor i učitel
V případě Martina Baxy, který i přes pracovní vytížení nadále působí na malý úvazek jako učitel na gymnáziu, proto nikdo nemůže
pochybovat, zda by byl vhodným hejtmanem pro náš kraj. Martin Baxa, který dává přednost politice bez osobních útoků a politikaření, už dokázal, že umí být černým koněm voleb. Když se
jeho ODS před dvěma lety zmítala na celostátní úrovni v krizi,
dovedl ji v čele kandidátky v Plzni k výsledku shodnému s největšími českými stranami. V letošních krajských volbách má Martin Baxa v čele kandidátky občanských demokratů také jasný
cíl: „Chceme vrátit kraj do pravých rukou! Potřebuje to doprava,
školství i podpora venkova. Kraj s naší tradicí si nezaslouží, aby
ho řídili komunisté.“

Zjednodušíme spojení kraje s Prahou
Baxa nemá zkušenosti pouze z plzeňské
politiky. Od roku 2004 nepřetržitě zasedá v krajském zastupitelstvu a jedno funkční období dokonce působil jako krajský radní. Jeho schopnost rozumět problémům
celého kraje potvrzuje i jeho názor na to,
co pálí náš kraj nejvíce. „Chci prosadit rychlé dopravní spojení celého kraje s Prahou.
Nestačí, aby se za prací či studiem cestovalo
dobře jen z krajského města,“ má jasno Martin Baxa.
S nejúspěšnějším starostou kraje
Velmi silného kandidáta nabízejí „modří“ také přímo v našem okrese. Stal se jím dlouholetý starosta Blovic Jan Poduška. Když se
v roce 2014 oceňovali nejúspěšnější starostové končícího čtyřletého období, padla volba nejlepšího
starosty Plzeňského kraje právě na „šéfa“ Blovic. Kdo by měl
pochyby o tom, zda zmíněná cena skutečně odráží úroveň starostování v Blovicích, tomu jasně odpověděli blovičtí voliči v posledních komunálních volbách, když si Jana Podušku vybrali za
starostu již počtvrté v řadě. Přímo naše město pak na kandidátce zastupuje dobřanský zastupitel Michal Šašek, kterého široká veřejnost v kraji zná také jako zakladatele úspěšného festivalu
dětské tvorby Juniorfest. I díky takovým kandidátům má tradiční
krajská pravice šanci uspět.

Hájím vždy zájmy českých občanů,
říká europoslanec za Plzeňský kraj Jiří Pospíšil
V Evropském parlamentu jste se
nedávno angažoval proti zákazu
zbraní, který navrhuje Evropská
komise. Co je na směrnici špatného?
Máte pravdu, debata o kontrole zbraní
byla v Evropském parlamentu velmi
dlouhá a emotivní. Já jsem proti směrnici
hlasoval, protože by poškodila statisíce
českých držitelů zbraní, včetně myslivců
nebo sportovních střelců, a v boji proti
teroristům by nepomohla. Pro takový
návrh nemůžu hlasovat. Osobně jsem
zastáncem toho, aby dál v České
republice platila současná pravidla pro
držení zbraní, která mimochodem patří
k nejlepším na světě. To znamená,
aby lidé, kteří splní zákonné podmínky
a získají zbrojní pas, mohli mít střelnou
zbraň a použít ji v případě potřeby na svou
ochranu. Evropská komise chce omezit

práva legálních držitelů v době, kdy se
v Evropě výrazně zvyšují bezpečnostní
rizika, a to je podle mě špatně. Stejný názor
má i mnoho odborníků. Neznamená to, že
by mělo dojít k nějakému vyzbrojování
společnosti, to určitě ne. Jen říkám, že
by Evropská komise neměla zasahovat
České republice do pravidel, která fungují
a jsou lepší než v jiných státech EU.
Velkým tématem poslední doby je
samozřejmě migrační krize. Jak se
díváte na příchod statisíců muslimů
do Evropy?
Považuji to pro Evropu za velkou
hrozbu. A realita posledních týdnů
to bohužel potvrzuje. Souhlasím
s názory odborníků, že muslimové se
do evropské společnosti nejsou schopni
integrovat. Islám je postaven na úplně
jiných hodnotách než evropská kultura,
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která je postavena na respektu k lidským
právům, k právům žen nebo menšin.
Islám to vidí jinak. Nedávno jsem i četl,
že muslimové v Británii založili iniciativu,
aby byli zakázáni psi na veřejných
prostranstvích. Psi jsou součástí
evropské společnosti po tisíciletí.
A teď to máme kvůli muslimské
menšině měnit? To naprosto odmítám.
Nekontrolované přijímání islámských
běženců je nebezpečné, a pokud by
Česká republika měla signály, že nám
hrozí větší příliv migrantů, tak na to
musíme být připraveni a zabránit tomu.
Nakonec kandidujete v následujících
krajských volbách, co Vás k tomu
vede?
Je to tak, rozhodl jsem se, že v krajských
volbách podpořím kandidátku TOP
09. Záměrně jsem požádal o poslední

místo na kandidátce, čímž chci jasně
říct, že mně primárně záleží na dění
v kraji, nechci na krajském úřadě žádnou
placenou funkci. Jsem rád, že svou
účastí na kandidátce mohu podpořit
osoby, kterých si vážím, a které získaly
velké renomé ve svých oborech.
Za všechny bych zmínil např. známého
klatovského lékaře Richarda Piknera,
který kandidátku TOP 09 vede, nebo
Jiřího Dorta, kandidáta TOP 09 a STAN
do Senátu za Plzeň-město. Jsou to
slušní a odborně zdatní lidé, kteří mají
mou důvěru.
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MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
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Podzimní jazzové hody v Plzni

Zveme vás do nově otevřené prodejny

• od 14. září kursy charlestonu a swingu

s rybářskými potřebami a rybárnou

• 3. října Buddy Rich Big Band
• 4. října Paměti Vrby s Václavem Noidem Bártou
• 29. října Sarah McKenzie
Více na www.jazzbezhranic.com

BigBan

d Tour

2016

v Dobřanech, roh ulic Lipová a U Radbuzy.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
v sobotu 15. října 2016 od 10 hodin.
Občerstvení a grilování.
Těší se na vás proškolený personál.
Zaváděcí ceny nejlevnější
v celé České republice.

Rich
Buddylumni
A
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Tel.: 777 276 669
Milan Čmolík
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Řádková inzerce
►Č
 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného
nábytku. Tel.: 775 285 102
 rodám konferenční stolek, dekor javor.
►P
Rozměr: 104x63x42 cm. Cena: 800 Kč. Tel.: 776 772 536
 rodám stolek pod počítač v pěkném stavu.
►P
Cena: 1 000 Kč. Tel.: 776 772 536

Loma Systems s. r. o. srdečně zve
všechny zaměstnance, rodinné příslušníky
a další zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 28. září 2016 od 11:00 do 15:00 hodin
Loma Systems s.r.o.
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany

 rodám péřovou deku + polštář, klasický rozměr,
►P
v dobrém stavu. Cena: 800 Kč. Tel.: 776 772 536
► Pronajmu místnost masérce. Tel.: 606 280 813
►K
 oupím byt 2+1 v Dobřanech v osobním vlastnictví.
Platba hotově. Tel.: 721 101 889.

OPRAVNA OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
Z důvodu rekonstrukce prodejny v září zavřeno.
Pracovní doba na říjen bude vyvěšena ve výloze.
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2016/2017
BUDULÍNEK, z. s.
Aktivity pro děti i dospělé pro období
září – prosinec 2016

DOPOLEDNÍ AKTIVITY (HERNA)
Klub lištiček
– podpora psychomotorického vývoje, cvičení pomocí
říkanek, básniček, her s pomůckami i bez

Pro: děti ve věku cca 2 – 2,5 let s rodiči
Kdy: pondělí 9:30 – 10:30 hodin
Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: L. Vyskočilová, tel. 602 496 847,
e-mail: lucie.vyskocilova@mcbudulinek.cz
Začínáme 19. září 2016

Kdy: úterý 16:30 – 17:30 hodin
Cena: 450 Kč
Informace a přihlášky: M. Breuová, tel. 723 513 771,
e-mail: miluse.breuová@mcbudulinek.cz
Začínáme 20. září 2016

Kdy: sobota 25. 9. 2016 od 14:00 hodin
Cena: 50–100 Kč dle počtu účastníků
Informace a přihlášky: Z. Štychová, tel. 724 140 107,
e-mail: zuzana.stychova@mcbudulinek.cz
(podpořeno z GDT Dobřany)

Judo pro děti – přípravka

Tvořivé pondělky

Pro: děti od 1. tříd
Kdy: úterý 17:30 – 18:45 hodin
Cena: 650 Kč
Informace a přihlášky: K. Fojtík, tel. 725 171 748,
e-mail: karel.fojtik@mcbudulinek.cz
Začínáme 20. září 2016

výtvarné dílničky
Kdy: 26. 9., 24. 10., 21. 11. a 12. 12. 2016 od 16:30
do 18:00 hodin
26. 9. 2016 – náramek z paměťového drátu
Cena: 50 Kč
Informace a přihlášky: V. Kulová, tel. 777 699 138,
e-mail: vera.kulova@mcbudulinek.cz

Judo pro děti
Hravá batolata
– dopolední herna s cvičením

Pro: děti ve věku 1 – 2 roky s rodiči
Kdy: úterý 9:30 – 11:00 hodin
Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: B. Sýkorová, tel. 777 579 795,
e-mail: barbora.sykorova@mcbudulinek.cz
Začínáme 20. září 2016

Kluv vrabčáků
– dopolední herna s krátkým programem

Pro: děti ve věku 1,5 – 2,5 roku s rodiči
Kdy: středa 9:00 – 11:00 hodin
Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: Z. Peksová, tel. 728 860 810,
e-mail: zuzana.peksova@mcbudulinek.cz
Začínáme 21. září 2016

FitMamky
– posilovací a protahovací cvičení

Pro: maminky s dětičkami do cca 3 let
Zaměřeno na maminky.
Kdy: čtvrtek 9:30 – 11:00 hodin
Cena: 50 Kč/vstup nebo předplatné 450 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: Z. Štychová, tel. 724 140 107,
e-mail: zuzana.stychova@mcbudulinek.cz
Začínáme 22. září 2016

ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)
Hravá angličtina
Pro: děti ve věku 4 – 6 let bez rodičů
Kdy: úterý 16:15 – 17:00 hodin
Cena: 500 Kč
Informace a přihlášky: M. Kofroňová, tel. 723 852 362,
e-mail: marketa.kofronova@mcbudulinek.cz
Začínáme 20. září 2016

Pro: pokročilé + začátečníci od 13 let (po dohodě)
Kdy: úterý 18:45 – 20:00 hodin
Cena: 650 Kč
Informace a přihlášky: K. Fojtík, tel. 725 171 748,
e-mail: karel.fojtik@mcbudulinek.cz
Začínáme 20. září 2016

Taneční večery pro ženy – tanec duše

Sebeobrana pro dívky

Na víkend 14.–16. října plánujeme Burzu oblečení
a potřebpro děti a na sobotu 22. října Dýnobraní
ve spolupráci se Školní jídelnou – podrobnější info
v příštích Dobřanských listech.

základní kurz sebeobrany
Pro: dívky 5. – 9. tříd ZŠ
Kdy: středa 16:00 – 17:00 hodin
Cena: 600 Kč
Informace a přihlášky: K. Fojtík, tel. 725 171 748,
e-mail: karel.fojtik@mcbudulinek.cz
Začínáme 21. září 2016

Sebeobrana pro dospělé
základy sebeobrany + zvýšení fyzické kondice
Pro: dospělé
Kdy: středa 17:00 – 18:30 hodin
Cena: 800 Kč
Informace a přihlášky: K. Fojtík, tel. 725 171 748,
e-mail: karel.fojtik@mcbudulinek.cz
Začínáme 21. září 2016

Cvičení s liškou
Pro: děti ve věku 3 – 6 let bez rodičů
Kdy: čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin
Cena: 400 Kč
Informace a přihlášky: V. Duchková, tel. 776 124 174,
e-mail: vladimira.duchkova@mcbudulinek.cz / B. Kopsová,
tel. 736 287 255, e-mail: blanka.kopsova@mcbudulinek.cz
Začínáme 22. září 2016

NOVĚ!!!
Pro: malé tanečnice ve věku 4 – 6 let
Kdy: úterý 17:15 – 18:00 hodin
Cena: 450 Kč
Informace a přihlášky: A. Palkosková, tel. 728 932 598,
e-mail: alena.palkoskova@mcbudulinek.cz
Začínáme 20. září 2016

Taneční a pohybové hry
NOVĚ!!!
pro správné držení těla a radost z tance a pohybu
Pro: děti ve věku 6 – 8 let
Kdy: pátek 15:00 – 16:00 hodin
Pro: děti ve věku 9 – 12 let
Kdy: pátek 16:00 – 17:00 hodin
Cena: 400 Kč
Informace a přihlášky: L. Moravcová, tel. 732 741 989,
e-mail: lucie.moravcova@mcbudulinek.cz
Začínáme 23. září 2016

ODPOLEDNÍ AKTIVITY (tělocvična ZŠ – 1. stupeň)
Cvičení s Budulínkem

Další plánované akce:
Netradiční draci

Pro: děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči

modelářský workshop pro děti – výroba draka

Tanečníček
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Kdy: 17. 9., 15. 10., 19. 11. a 17. 12. 2016
17. 9. 2016 od 20:00 hodin
Cena: 150 Kč
Informace a přihlášky: E. Tolarová, tel. 722 274 523
Též plánujeme cvičení pro těhotné

V případě dotazů, nejasností či potřeby dalších informací kontaktujte nejlépe přímo lektorky jednotlivých aktivit na uvedených telefonních číslech 
Provoz MC je přerušen během státních svátků
a školních prázdnin – v případě změn – individuální domluva s lektorkami jednotlivých aktivit.
Výtvarné dílny pro děti i dospělé a další jednorázové akce – aktuální informace na webu, FB, ve
vývěsce a v Dobřanských listech.
Informace k placení dostanete od svých lektorek,
preferujeme bezhotovostní platbu na náš účet.
Všechny aktuální informace o aktivitách MC získáte
na webu www.mcbudulinek.webnode.cz, www.facebook.com/BudulinekDobrany, ve vývěsce, centrálním mailu mcbudulinek.info@centrum.cz, v Dobřanských listech, v případě dalších dotazů možno
též volat na tel. 607 841 079 Pavla Adamcová, email: pavla.adamcova@mcbudulinek.cz. Hernu MC
Budulínek naleznete v areálu bývalých kasáren,
ulice U Trati 1014.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!
Lektorky a lektoři, Budulínek, z. s.

CVIČENÍ VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY A STARŠÍ ŽENY
Kde: tělocvična I. stupeň ZŠ
Cena za 12 lekcí: 400 Kč (33,30 Kč/hod.)
Při jednotlivých platbách 50 Kč/hod.
Zahájení: čtvrtek 15. 9. 2016 v 19:00 hodin
Cvičíme do 15. 12. 2016.
Na první hodinu si přineste: míček–owerbool, podložku, obuv, oblečení na cvičení a láhev s vodou.
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2016/2017
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ DOBŘANY

Kroužek č. 7

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY

Kroužky budou zahájeny v týdnu
od 14. 9. 2016. Přihlášení do kroužků provádí paní Vítová v kanceláři
na 2. stupni ZŠ od 7:00 do 15:30 hodin, příp. telefonicky 377 972 515. Poplatky jsou na celý školní rok, platební příkaz dostanou děti na kroužku. Podmínky pro
některé kroužky budou příležitostně doplněny (dle
rozvrhu vedoucích / učitelek a naplněnosti kroužků)
začátkem září na plakátcích ve škole.

Keramika

Vedoucí: K. Mašátová, tel. 721 561 742
(po 16. hodině)
L. Nejedlá, tel. 603 112 996
L. Erhardová, tel. 736 168 004
Kdy: čtvrtek 16:00 – 18:00 hodin
Kde: klubovna v bývalých kasárnách, U Trati 1014
Cena: 450 Kč/rok
Náplň:	pravidelní činnost + 1x za 14 dnů výtvarná
(volnočasový klub Dominik i pro nečleny)

Kroužek č. 1

Výtvarný – kreslení
Pro: 1. – 6. ročník
Vedoucí: Klinkovská
Kdy: pondělí 14:30 – 16:00 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 070 Kč
Pokud dítě navštěvuje školní družinu, může být po
obědě (na základě oznámení vychovatelce) předáno
přímo paní Klinkovské.

Pro: 9. ročník – volné pokračování volitelného předmětu
Vedoucí: Šindelářová
Kdy: sobota (1x za měsíc) 13:00 – 17:00 hodin
Kde: dílna 2. stupeň ZŠ
Cena: 940 Kč
Kroužek č. 8

Matematika pro 9. ročník
Vedoucí: Konšalová
Kdy: dle domluvy
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených žáků
Kroužek č. 9

Cvičení s hudbou pro žákyně 9. ročníku
Vedoucí: Tomanová
Kdy: pondělí a čtvrtek 19:00 – 20:00 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 050 Kč

Kroužek č. 2

Kroužek č. 10

Vaření pro pokračující

Zumba pro 8. – 9. ročník

Vedoucí: Černá
Kdy: čtvrtek 14:30 – 16:00 hodin v lichý týden
Kde: školní jídelna
Cena: 800 Kč
Vaření, které mělo v loňském roce úspěch, pokračuje
i v letošním školním roce. V ceně jsou zahrnuté i náklady na suroviny.

Vedoucí: Tomanová
Kdy: úterý 19:00 – 20:00, čtvrtek 20:00 – 21:00 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 050 Kč

Kroužek č. 3

Vaření pro začátečníky
Vedoucí: Černá
Kdy: čtvrtek 14:30 – 16:00 hodin v sudý týden
Kde: školní jídelna
Cena: 800 Kč
Pro ty, kteří mají rádi jídlo a nejsou líní si ho i uvařit...
Kroužek č. 4

Břišní tance
Pro: 3. – 5. ročník
Vedoucí: Mathesová
Kdy: úterý 13:30 –14:30 hodin
Kde: 1. stupeň ZŠ
Cena: 720 Kč
Kroužek č. 5

Angličtina I.
Pro: 1. ročník
Vedoucí: Petrželková
Kdy: 14:00 –15:00 hodin, den bude upřesněn
Kde: 1. stupeň ZŠ
Cena: 720 Kč
Kroužek č. 6

Angličtina II.
Pro: 1. ročník
Vedoucí: Šrédlová
Kdy: 15:00 –16:00 hodin, den bude upřesněn
Kde: školní jídelna
Cena: 880 Kč (v ceně jsou zahrnuty i náklady na potraviny)

Kroužek č. 11

Francouzský jazyk
Vedoucí: Doskočilová
Kdy: čtvrtek 14:00 – 15:00 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 720 Kč
Vhodné pro pokračující i úplné začátečníky. Stačí mít
chuť poznávat nové...

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE MO DOBŘANY
Vedoucí: David Šefl, tel. 604 334 827,
rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz
Zdeněk Skála, tel. 728 933 769
David Šmůla, tel. 730 976 203
Pro: děti od 1. třídy do 15 let
Kdy: čtvrtek 16:00 – 17:00 hodin
Kde: klubovna, U Trati 1014 (v bývalých kasárnách)
Náplň: nauka o rybách, praktická výuka rybolovu,
poznávání přírody
1. informační schůzka: 15. 9. 2016 v klubovně

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI MS DOBŘANY
Vedoucí: Pavel Krákora, tel. 725 362 448
Pro: děti od 1. třídy
1x měsíčně v klubovně
Kdy:
1x měsíčně vycházka o víkendech
Kde: k lubovna v objektu čističky odpadních vod
v Plzeňské ul.
Náplň: nauka o zvěři, kynologii, vycházky do přírody,
zásady pobytu v přírodě, sázení stromků, v zimě přikrmování, apod.
1. informační schůzka: 20. 9. 2016 v 16:00 hodin
v klubovně
1. vycházka: 28. 9. 2016 v 8:00 hodin od klubovny

Další nabídka
Cvičení tai chi
Vedoucí: Šindelářová
Kdy: úterý 18:00 - 19:30 hodin
Kde: Církevní gymnázium Plzeň
Cena: 1.000 Kč za začátečnický kurz, který je od
2. 10. 2016 do 30. 1. 2017

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
STŘEDISKO ZELENÝ ŠÍP DOBŘANY
Pro: děti od 7 do 15 let
Kdy: pondělí – chlapecký oddíl
Jan Smola „Taťka“, tel. 603 868 328
– mladší (5/6 – 11 let) od 16:00 do 17:00 hodin
– starší (12 – 15 let) od 17:00 do 18:00 hodin
středa – dívčí oddíl
Věra Šístková „Šíša“, tel. 604 470 501
– mladší (5/6 – 11 let) od 16:00 do 17:00 hodin
– starší (12 – 15 let) od 17:00 do 18:00 hodin
Kde: klubovna na Ostrově – u Žabáku
Náplň:	možnost využití volného času pro děti, o letních prázdninách 14denní tábor v Trpístech
u Úterského potoka, fyzický a duševní rozvoj
dětí, poznávání přírody a manuální zručnost,...

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Vedoucí: Milan Dvořák ml., tel. 602 877 910
Martin Sobotka
Pro: děti ze 2. - 4. tříd
Kdy: čtvrtek, 16:00 hodin
Vedoucí: Helena Dvořáková, tel. 728 817 495
Pro: děti z 5. - 9. tříd
Kdy: pátek, 16:00 hodin
Kde: hasičská zbrojnice v Dobřanech
Cena: 500 Kč/ rok
Náplň: výcvik a zvládání základních hasičských
dovedností, výchova mladých hasičů, účasti na soutěžích, letní soustředění, atd.

TENISOVÁ AKADEMIE
Hlavní trenérka: Pavlína Šmatová
Pro: děti od 4 let
Kdy: pondělí–pátek dle individuálního rozvrhu
Kde: Tenisová hala, Přeštická ul.
Informace: na recepci tenisové haly

strana 31

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2016/2017
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO DĚTSKÉHO KLUBU KONÍK
Jezdecký oddíl TJ Slavoj v Dobřanech
Pro: děti 5 – 12 let
Kde: Areál A1/1 Jan Košťál, Luční ulice
Kdy: 1x týdně
Cena: 400 Kč měsíčně
Náplň: péče o koně, svezení na koních, teoretická příprava, možnost trávit volný čas se zvířaty v přírodě
Informace: tel. 777 230 487, www.tj-slavoj.webnode.cz
Nabízíme i omezený počet míst v jezdeckém oddíle
pro zájemce starší 12 let a individuální lekce.
Náplň: výuka jízdy na koni pro začátečníky i pokročilé,
vyjížďky do přírody
S výcvikem začínáme v září.

TJ DOBŘANY
oddíl badmintonu
Kde: sportovní hala pod nádražím
Kdy: úterý, pátek 17:00 – 19:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Josef Malý, tel. 605 966 701,
e-mail: ing.maly@seznam.cz
oddíl florbalu
Kde: tělocvična 2. stupeň ZŠ (přípravka), sportovní
hala pod nádražím (mladší a starší žáci)
přípravka
Kdy: pondělí 14:30 – 16:00 hodin
mladší žáci
Kdy: středa 15:30 – 16:45 hodin
starší žáci

Kdy: středa 16:45 – 18:00 hodin
Kontaktní osoba: Mgr. Vladislav Kouřil, e-mail: vladislav.kouril@seznam.cz
oddíl fourcrossu
Kde: fourcrossový areál na Šlovickém vrchu
Kdy: úterý, čtvrtek po dohodě
Kontaktní osoba: Tomáš Brožík, tel. 777 039 382
oddíl hokejbalu
Kde: hokejbalové hřiště pod nádražím
žáci
Kdy: úterý, čtvrtek od 16:00 hodin
Kontaktní osoba: Petr Úbl, tel. 723 015 843
dorost
Kdy: pondělí,středa,pátek od 17:30 hodin
Kontaktní osoba: Václav Šlehofer, tel. 724 675 319,
e-mail: snackdobrany@seznam.cz
oddíl kopané
Kde: fotbalový stadion v Lipové ulici
Kdy: úterý, čtvrtek od 16:00 hodin
mladší přípravka (6–8 let)
Kontaktní osoba: Zdeněk Eichler, tel. 602 494 952, email: eichler.zdenek@seznam.cz
starší přípravka (9–10 let)
Kontaktní osoba: Miroslav Homr, tel. 774 110 416,
e-mail: homrmiroslav@seznam.cz
http://fotbaldobrany.webnode.cz
oddíl kuželkářský
Kde: kuželna v areálu „Džungle“

Kdy: středa od 16:00 hodin
Kontaktní osoba: Otto Sloup, tel. 606 849 364
oddíl nohejbalu
Kde: sportovní areál „Džungle“
Kdy: pondělí od 16:30 hodin
Kontaktní osoba: Karel Ulrych, tel. 604 712 215
oddíl pétanque
Kde: sportovní areál „Džungle“
Kdy: středa, neděle 17:00 – 18:00 hodin (duben-září)
středa, neděle 16:00 – 17:00 hodin (říjen-listopad)
Kontaktní osoba: Zdeněk Duban, tel. 603 549 409,
e-mail: zdenekduban@seznam.cz
oddíl silového trojboje
Kde: posilovna ve sportovním areálu „Džungle“
Kdy: po dohodě
Kontaktní osoba: Ing. Petr Krákora, tel. 723 237 679,
e-mail: silovytrojbojdobrany@seznam.cz
oddíl stolního tenisu
Kde: herna stolního tenisu, Tyršova 728
Kdy: úterý 17:00 – 19:00, pátek 17:30 – 18:00 hodin
Kontaktní osoba: Mgr. Luděk Reitšpies, tel. 732 954 046,
e-mail: L.Reitspies@seznam.cz
oddíl volejbalu
Kde: sportovní areál „Džungle“, v zimním období sportovní hala pod nádražím
Kdy: čtvrtek 17:00 – 18:30 hodin
Kontaktní osoba: Kamil Eckhardt, tel. 776 711 255
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VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

PRÁZDNINY V PROVENCE

8. 9. ve 20:00 hodin

15. 9. ve 20:00 hodin

ČR, drama, 90 min+15 min předfilm, do
12 let nevhodný, režie: Dan Wlodarczyk

ČR/Slovensko/Francie, 68 min, režie: Jan
Němec

23. 9. ve 20:00 hodin
25. 9. v 18:00 hodin

Zběhlý student geologie Pavel (Marek
Adamczyk) a nezaměstnaný zemědělec Kačmar (Pavel Liška) žijí na hraně
zákona. Živí se jako nelegální kopáči
vltavínů.
Vstupné: 110 Kč

Autobiografický film legendárního
režiséra Jana Němce volně vychází
z autorovy publikace Nepodávej ruku
číšníkovi a pozoruje jeho životní příběhy od šedesátých let do současnosti.
Vstupné: 110 Kč

OBR DOBR

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL

9. 9. v 17:00 hodin

16. 9. v 17:00 hodin

CAFÉ SOCIETY

USA, rodinný/fantasy, 117 min, přístupný,
dabing, režie: Steven Spielberg

USA, animovaný, 84 min, přístupný, dabing,
režie: David Feiss

29. 9. ve 20:00 hodin

Příběh mladé dívky a laskavého obra
známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem
zajmout lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí.
Vstupné: 130 Kč

Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel
v divočině, ale jeho instinkty domácího
mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach.
Vstupné: 110 Kč

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
5. 7. ve 20:00 hodin
USA, životopisný/drama, 96 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Clint Eastwood

V lednu roku 2009 kapitán „Sully“ Sullenberger (Tom Hanks) nouzově přistál
s poškozeným letadlem na ledových
vodách řeky Hudson a zachránil tak
život 155 pasažérů.
Vstupné: 120 Kč

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL

16. 9. ve 20:00 hodin
18. 9. v 18:00 hodn
VB/Francie/USA, komedie, 123 min, do
15 let nevhodný, dabing, režie: Sharon
Maguire

Utrpení největší smolařky v dějinách
dosud neskončilo. Hlavním malérem
bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když
naprosto netuší, s kým počala.
Vstupné: 120 Kč

11. 9. v 15:00 hodin

ČR, komedie, 95 min, přístupný od 12 let,
režie: Vladimír Michálek

Tři kamarádi a členové kapely se
z minuty na minutu rozhodnou utéct
z koloběhu práce a před svou přísnou
manažerkou do slunné Francie k tetě
jednoho z nich.
Vstupné: 110 Kč

USA, komedie/romance, 96 min, do 15 let
nevhodný, titulky, režie: Woody Allen

Bobby odlétá do Hollywoodu, kde začne pracovat pro strýčka Phila (Steve
Carell), který je mocným agentem filmových hvězd. Zamiluje se do strýcovy
asistentky Vonnie.
Vstupné: 120 Kč

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI 3D
30. 9. v 17:00 hodin
USA/Belgie/VB, fantasy/dobrodružný, 128
min, přístupný, dabing, režie: Tim Burton

Mladí chráněnci slečny Peregrinové
(Eva Green) se skrývají před ostatním
světem kvůli svým zvláštním a neuvěřitelným schopnostem. Skrývají se ale
také před strašlivými netvory, kteří se
chtějí zmocnit jejich zvláštností.
Vstupné: 140 Kč

USA, animovaný, 84 min, přístupný, dabing,
režie: David Feiss

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
18. 9. v 15:00 hodin

KRYCÍ JMÉNO HOLEC

Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel
v divočině, ale jeho instinkty domácího
mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach.
Vstupné: 110 Kč

USA, animovaný, 95 min, přístupný, dabing,
režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu

30. 9. ve 20:00 hodin

STRAŠIDLA
11. 9. v 18:00 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 hejkal, jeho paní Patricie a její matinka
Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral
o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé 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 do školy. Život obyčejných smrtelníků bude pro strašidelnou rodinu
složitější, než se na první pohled zdálo.
Vstupné: 120 Kč

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 nedobrým zvykem, ve snaze ulovit konečně
věčně prchající žalud způsobí nehodu,
z níž se vyklube karambol a z něj úplná
katastrofa.
Vstupné: 120 Kč

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
23. 9. v 17:00 hodin
25. 9. v 15:00 hodin
USA, animovaný, 87 min, přístupný,
dabing, režie: Nicholas Stoller, Doug
Sweetland

Nejlepší doručovatel internetové společnosti, čáp Junior, má být zanedlouho
povýšen, když náhodně aktivuje stroj
na výrobu dětí a ten vyrobí rozkošnou
holčičku.
Vstupné: 130 Kč

ČR/Rakousko, drama, 96 min, přístupný
od 12 let, režie: Franz Novotny

Moderní špionážní drama odehrávající
se v roce 1968. Hlavní hrdinové jsou ve
vypjatých společenských okamžicích
postaveni před zásadní volbu mezi kolaborací a hrdinstvím.
Vstupné: 120 Kč

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
1. 10. v 17:00 hodin
USA/Belgie/VB, fantasy/dobrodružný, 128
min, přístupný, dabing, režie: Tim Burton

Mladí chráněnci slečny Peregrinové se
skrývají před světem kvůli svým zvláštním a neuvěřitelným schopnostem.
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

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

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
7:00 - 12:00
pátek

MUDr. Radana Salvétová

kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 14:30
úterý
8:30 - 17:30
středa
7:00 - 13:00
6:30 - 12:30
čtvrtek
pátek
6:30 - 12:00

MVDr. Tereza Sýkorová

MUDr. Petr Krčál

MUDr. Regina Janů

Interní ambulance

kontakt: 734 433 134
Ordinační hodiny:
pátek
8:00 - 16:00

Diabetologie

náběry
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
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

NOVĚ!!!

kontakt: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 13:30

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

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

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek
6:00 - 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
kontakt: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
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
Ordinační hodiny:
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

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

MUDr. Martin Straka

Kožní ordinace

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

Praktický lékař pro děti a dorost

prevence
13:30 - 15:00
15:00 - 18:00
11:00 - 14:30
10:00 - 12:00
10:00 - 13:00

NOVĚ OD 20. 9.!!!

Veterinární ordinace
pro objednané

kontakt: 775 519 042, janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 - 15:00
úterý
6:30 - 17:00
středa
6:30 - 14:00
8:00 - 13:00
čtvrtek

cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 - 10:00
úterý
13:00 - 15:00
středa
7:30 - 11:00
čtvrtek
7:30 - 10:00
pátek
7:30 - 10:00

na objednání
na objednání

Vančurova 1289, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
úterý, čtvrtek
16:00 - 19:00
středa
pouze objednaní pacienti

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

MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.

8:00 - 15:00
8:00 - 18:00
8:00 - 11:00

Veterinární ordinace

Gynekologie

Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 - 13:00
čtvrtek
7:00 - 13:00
pátek (lichý)
7:00 - 13:00

pondělí
úterý, čtvrtek
středa

Správa bytů

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

Sběrný dvůr

kontakt: 721 529 770
pondělí
st, pá, ne
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
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

