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Dobřanské listy
Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Jednotka SDH Dobřany má novou prvovýjezdovou cisternu

Poslední přístup na náměstí se dočkal opravy
S	koncem	prázdnin	přišlo	i	dokončení	rekonstrukce	Vančurovy	ulice,	která	zůstávala	poslední	

neuspořádanou	 cestou	do	 centra.	 Jejímu	prokouknutí	 předcházelo	 to,	 že	 se	nám	podařilo	 vy-
jednat	zrušení	vzdušných	rozvodů	elektřiny	a	jejich	nahrazení	podzemními.	Rekonstrukce	byla	
součástí	balíčku,	který	město	soutěžilo	loni	na	podzim.	Včasným	tendrem	jsme	se	oproti	obcím,	
které	letošní	rekonstrukce	soutěžily	až	o	tomto	jaru,	dostaly	na	ceny,	které	jsou	o	desítky	procent	
nižší.	Za	4,5	miliónu	už	bychom	dnes	takovou	stavbu	nepořídili.	Časté	dotazy	jsou	na	zeleň,	neboť	
rekonstrukce	Školní	ulice	zvedla	laťku	v	tomto	směru	vysoko.	Bohužel	šíře	Vančurovky	neumož-
nila	vysadit	ani	jeden	strom,	v	ulici	se	ale	našli	lidé,	kteří	by	měli	zájem	pečovat	o	jinou	formu	
zeleně,	pokud	by	se	jí	sem	podařilo	vměstnat.	Snad	se	podaří	něco	vymyslet.
Stavba	byla	první,	kterou	pro	nás	provedla	společnost	Street	line,	nebyla	to	špatná	zkušenost,	

jsme	rádi,	že	spolupracujeme	se	stále	větším	počtem	stavebních	firem	a	žádná	tu	nemá	nic	jisté.
Martin Sobotka, starosta
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Kulturní kalendář

		do	5.	9.	|	kostel	sv.	Víta
	 	Člověk	a	víra	–	výstava	velkoformátových	
fotografií

		do	19.	9.	| Dobřanská	galerie
	 Řeka	Radbuza – výstava
	1. 9. | sportovní	areál	pod	nádražím
 První	zvonění
	 Burza	kroužků	a	mimoškolních	aktivit
	4. 9. | start: 9:00–11:30 | náměstí	T.G.M.
	 Pohádkový	les
	4. 9. | 9:30 |	u	skautské	klubovny
 Lívancový	běh
	4. 9. | 13:30 | náměstí	T.G.M.
  Září	1938	–	ukázka	dramatických	chvil	
	 ze	sudetského	pohraniči
	4. 9. | 15:00 | náměstí	T.G.M.
 Radbuza	Fest
	9. 9. | 17:00 | u	klubovny
 Den	otevřených	dveří	klubovny	 
	 Pionýrské	skupiny	Dobřany
		11. 9. | 9:00 | sportovní	areál	„Džungle“
	 Junior	cup	–	dětský	turnaj	v	pétanque
		11. 9. |	prezence	do	9:00 | sportovní	areál	
„Džungle“

	 	Memoriál	Luboše	Janouška	–	amatérský	
nohejbalový	turnaj

	17. 9. | 17:30 | klubovna	zahrádkářů
 Přednáška	Josefa	Vačkáře
		18. 9. | start: 7:00 | pivovar	Modrá	Hvězda
	 	Dobřanská	50
	23. 9. | 17:00 | fara
  WRITER	ON	THE	ROAD	–	setkání	se	
	 spisovatelkou	Janou	Poncarovou
	28. 9. | 15:00 | u	rozhledny	na	Šlovickém	vrchu
 Svatováclavské	setkání	obyvatel	Dobřan,		
	 Šlovic	a	Vodního	Újezdu
	29.	9.	–	15.	10. |	MěK	Dobřany	 
 Burza	knih

	2.–25.	10. |	park	pod	nádražím 
 Výstava	na	stromech:	Život	v	bavlně
 1. 10. v 16:30 zahajovací	piknik
	2. 10. | 8:00–11:00 |	náměstí	T.G.M.
	 10.	Sousedský	bleší	trh
	2.–3. 10. | 9:00–17:00 | klubovna	zahrádkářů
 Výstava	ovoce	a	zeleniny
	4.–8. 10. |	MěK	Dobřany	 
 Týden	knihoven
		9. 10. | 13:00 | louka	u	starého	mostu
	 Drakiáda
		16. 10. |	náměstí	T.G.M.	
	 	Dobřanské	posvícení	a	Havelské	
	 řemeslné	trhy
		16. 10. |	školní	jídelna
	 	Burza	dětského	oblečení

Akce se uskuteční dle aktuálně platných opatření. 
Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Žádost o příspěvek č. 157 alias akce Chodník 
Vodní Újezd – II. etapa

Těší	 nás,	 že	 se	po	několikaletém	úsilí	 povede	 zvýšit	 bezpečnost	 chodců	ve	Vodním	Újezdu.	
V	půlce	srpna	jsme	totiž	obdrželi	písemnost	s	informací	ze	Státního	fondu	dopravní	infrastruktu-
ry,	že	nám	byly	Výborem	SFDI	schváleny	finanční	prostředky	na	novostavbu	chodníku	ve	Vodním	
Újezdě,	a	to	ve	výši	téměř	4,1	milionu	korun.	Celkové	náklady	dle	projektového	rozpočtu	se	ov-
šem	vyšplhaly	na	8,3	milionu	Kč	včetně	DPH.	Výstavba	nového	chodníku	podél	jižní	strany	frek-
ventované	komunikace	II/180	bude	navazovat	na	stávající,	rekonstruovaný	v	roce	2007.	Dojde	
k	propojení	okrajové	obytné	části	za	mlýnem	s	centrem	obce	-	návsí,	kde	se	nachází	autobusová	
zastávka,	budova	osadního	výboru	s	knihovnou	a	dětské	hřiště.	Více	situační	mapka	s	vyznače-
ním	rozsahu	stavby.	Konstrukčně	a	tím	pádem	i	finančně	je	chodník	velmi	náročný,	protože	se	
musí	kvůli	terénu	budovat	hodně	opěrných	konstrukcí.	Finální	povrch	chodníku	dlouhého	téměř	
400	metrů	a	širokého	1,5	metru	bude	tvořit	betonová	dlažba.	Po	dlouhé	přípravě,	kterou	kom-
plikoval	majetkový	stav,	složitost	stavebního	povolování	a	vysoká	náročnost	na	přípravu	podání	
žádosti	o	dotaci,	nás	čeká	tvorba	zadávací	dokumentace	a	vyhlášení	veřejné	zakázky	s	výběrem	
zhotovitele,	což	je	nutná	podmínka	pro	uzavření	smlouvy	o	poskytnutí	dotačních	finančních	pro-
středků.	Se	samotnou	realizací	počítáme	v	příštím	roce.		

Lenka Tomanová, místostarostka

Klidné léto?
Posuďte	 sami,	 kromě	 témat,	 která	 vyda-

la	 na	 samostatné	 články,	 řešíme	 řadu	 jiných	
problémů.	 Když	 pomineme	 starosti	 kolem	
běžného	 řízení	 staveb,	 kdy	 letos	město	dává	
na	 komunikace	 rekordní	 peníze,	 zbývá	 řada	
dalších	témat.
Nový	 zákon	 o	 odpadech	 představuje	 ob-

rovské	 změny	 a	mimo	 jiné	 chystáme	 nároč-
né	výběrové	 řízení	na	 svozovou	 firmu.	Řadu	
jednání	vedeme	o	tom,	kolik	zeminy	se	bude	
ukládat	 z	 I/27	 na	 našem	 pozemku	 v	 rámci	
stavby	„zemmelů“.
U	dokončení	 Průmyslové	 ulice	 podle	 8	 let	

starého	 projektu	 si	 zase	 musíme	 poradit	
s	tím,	že	dešťové	vody	bylo	navrženo	odvádět	
zbytečně	do	 jednotné	kanalizace,	v	Hornické	
ulici	zase	firma	zlobí	nás	i	lidi	ze	sídliště,	stej-
ně	 tak	dořešujeme	dvě	minulé	 stavby.	 Spory	
o	sankce	za	pozdní	dokončení	kruháče	v	Dob-
řánkách	došly	do	stavu,	kdy	byla	podána	žalo-
ba	k	soudu.	Náročná	jsou	také	jednání	o	další	

reklamaci	 světlíků	 na	 střeše	 nad	 hokejbalo-
vým	hřištěm,	vypadá	to	na	milionovou	pokutu	
plus	opravu	za	600	tisíc,	i	tady	můžeme	čekat	
soudní	dohru.
Do	toho	je	velký	zájem	jednat	o	pozemcích	

pro	rozvoj,	z	Dobřan	se	stala	až	magicky	při-
tažlivá	 adresa	 a	 bude	 fuška	 nenechat	 rozvoj	
rozjet	šíleným	tempem.	Proto	jsme	například	
objednali	demografickou	studii	a	zintenzivnili	
práce	na	 zvýšení	 kapacit	 základní	 školy	 i	 na	
zajištění	 hladkého	 dopravního	 napojení	 no-
vých	zón.
Nezanedbatelné	není	ani	hledání	 toho,	 jak	

konečně	 důstojně	 a	 co	 nejkvalitněji	 ukončit	
nekonečný	 příběh	 kolem	 výsypky	 na	 Šlovic-
kém	vrchu.
Platí	werichovské	„pořád	se	něco	děje“.	A	je	

to	moc	dobře,	jet	pořád	naplno	je	jediná	cesta,	
jak	se	touhle	divnou	dobou	nenechat	připra-
vit	o	radost	z	práce	a	života.

Martin Sobotka, starosta
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Dobré zprávy z léta
Okurková	 sezona	 byla	 bohatá	 na	 dobré	

zprávy	k	podaným	žádostem	o	dotace.	Plzeň-
ský	kraj	město	podpoří	v	obnově	cenné	histo-
rické	památky	Boží	Muka	Weissenmarta.	Po-
mník	se	nachází	na	poli	při	výjezdu	z	Dobřan	
směrem	do	Plzně	na	úrovni	poslední	průmy-
slové	haly.	Jedná	se	o	drobnou	omítnutou	pi-
lířovou	zděnou	stavbu	o	výšce	5	m,	osazenou	
na	předsazeném	kamenném	čtvercovém	žulo-
vém	soklu.	Krajské	finance	budou	také	použi-

ty	při	nákupu	nových	kamer	na	šesti	místech	
po	 městě,	 které	 nahradí	 stávající	 zastaralé.	
V	půlce	 letních	prázdnin	 instalovaly	v	polesí	
Vysoká	 technické	 služby	zábavně	poučné	 in-
formační	 tabule	 s	 mysliveckou	 mluvou,	 kte-
ré	město	 pořídilo	 s	 krajskou	 podporou	 jako	
dárek	 pro	 kroužek	 mladých	 myslivců,	 jenž	
funguje	 v	 Dobřanech	 již	 30	 let.	 Tabule	 jsou	
přístupné	veřejnosti	a	jsou	umístěné	u	dřevě-
ných	altánů,	při	kterých	vede	i	nová	cyklohle-
dačka	Mravenčí	putování.
Výkonná	rada	Místní	akční	skupiny	Radbu-

za	doporučila	k	 financování	z	Programu	roz-
voje	 venkova	 několik	 projektů	 města,	 které	
postupně	 představím.	 Žádosti	 o	 tyto	 dotace	
podporované	Evropskou	unií	nyní	budou	ješ-
tě	vyhodnoceny	Státním	zemědělským	inter-
venčním	fondem.
Lesopark	 Martinská	 stěna	 je	 oblíbeným	

cílem	 vycházek	 do	 přírody.	 Velice	 často	 jej	
navštěvují	rodiny	s	malými	dětmi,	které	vyu-
žívají	dětské	hřiště	u	„kostkovky“.	A	právě	sem	
přibude	další	 prvek	 –	 skluzavka	 z	nerezové-
ho	plechu,	která	bude	kopírovat	terén	v	délce	
27,5	metru.
Doporučeným	 projektem	 k	 financování,	

který	 se	 také	 nachází	 v	 lesním	 prostředí,	 je	
rekonstrukce	 cesty	 v	délce	přes	 kilometr	 od	
Všenor	 k	místní	 silnici	 vedoucí	 do	Nové	Vsi,	

která	 je	 důležitá	 pro	 odvoz	 vytěžené	 dřevní	
hmoty	z	lesa	od	letiště.
Po	 „přírodních“	 projektech	 je	 tu	 i	 jeden	

stavebně	 historický,	 který	 se	 týká	 nemovité	
kulturní	památky	v	samotném	centru	města.	
Interiér	 zvonice	 kostela	 sv.	 Mikuláše	 bude	
upraven	 tak,	 aby	 umožnil	 přístup	 veřejnosti	
a	zvonice	tak	mohla	sloužit	i	jako	vyhlídková	
věž.

Lenka Tomanová, místostarostka

První aukce v rámci 
šílené drahoty 
pozemků
Soutěž	 o	 volné	 parcely	 v	 Ústavní	 ulici	

skončila	 s	 několika	 překvapeními.	 Ačkoliv	
jsme	o	 ní	 ještě	 před	 vyhlášením	 informovali	
v	 listech,	 nedostavily	 se	 žádné	 davy	 zájem-
ců.	O	 jednu	parcelu	 se	nehlásil	 vůbec	nikdo.	
Další	dvě	vyhrála	jedna	a	táž	osoba.	Vzhledem	
k	tomu,	že	parcely	pro	individuální	výstavbu	
nelze	přeprodat,	bude	pravděpodobně	 jedna	
z	nich	 také	volná	pro	další	pokračování	sou-
těže.
A	 jak	 to	 dopadlo	 s	 cenami?	 U	 řadovek	 se	

vyšplhala	takřka	na	6	000	Kč,	u	soukromé	vý-
stavby	činila	vítězná	nabídka	téměř	4	450	Kč.	
Vše	 za	 čtvereční	 metr.	 Vzhledem	 k	 tomuto	
vývoji	 cen	 budeme	 do	 budoucna	muset	 hle-
dat	právně	přijatelné	řešení,	aby	měli	místní	
mladí	vůbec	možnost	získat	pozemek	a	zůstat	
v	Dobřanech.	Nějaké	nápady	už	máme,	ale	je	
třeba	 je	 ještě	 doladit,	 pomoci	místním	 a	 ne-
dopustit	se	diskriminace	bude	oříšek.	Už	aby-
chom	ho	rozlouskli.

Martin Sobotka, starosta

Tipovačka

Tématem	srpnové	sousedské	vycházky	byly	proběhlé	i	plánované	investice	města.	Účastníkům	
byla	 představena	 studie	 jednoho	 objektu,	 který	 je	 předmětem	 tipovací	 soutěže	 (účastníci	
sousedské	vycházky	jsou	ze	soutěže	vyloučeni).	
Tipněte	si,	která	stávající	budova	by	se	mohla	takto	proměnit.	
Své	 odpovědi	 můžete	 zasílat	 na	 mail	 listy@dobrany.cz	 do	 17.	 9.	 Ze	 správných	 tipů	
vylosujeme	3	výherce.
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Zlepšováky
Již	dlouho	 trvá	doba,	která	nepřeje	akcím,	

při	nichž	se	potkává	více	lidí,	což	má	svá	po-
zitiva	 i	negativa.	V	nedávné	době	se	klientka	
pečovatelské	služby	ptala	na	to,	kdy	zase	při-
jdou	 zástupci	 města,	 že	 se	 nakupilo	 mnoho	
podnětů.	Při	setkávání	se	řeší	a	vyřeší	spousta	
problémů,	přijde	se	na	mnoho	dobrých	nápa-
dů.	Setkávat	se	znamená	spolutvořit.	Ale	kdy	
se	 budeme	 moci	 zase	 neomezeně	 potkávat,	
nevíme.	 I	 když	 se	 nepotkáváme,	 neznamená	
to,	že	neexistují	věci	k	řešení.	Určitě	existují,	
jen	 se	 ztratilo	 známé	 spojení.	 Myslím	 si,	 že	
lze	najít	 i	 jiné	cesty.	Pokud	byste	chtěli	něco	
sdělit,	vyřešit,	máte	nápad,	nějaký	zlepšovák,	
neostýchejte	se	spojit	po	telefonu,	domluvit	si	
schůzku,	napište	e-mail.

Lenka Tomanová, místostarostka

Krátce
(tom)	Od	změn	 jízdních	 řádů	k	29.	08.	 je	

zprovozněna	nová	autobusová	zastávka	Dob-
řany	Kotynka,	na	které	budou	zastavovat	spo-
je	linek	561,	564	a	571.

(tom)	Z	důvodu	velkého	zájmu	o	palivové	
dřevo	z	městských	lesů	budeme	do	20.	9.	při-
jímat	jen	objednávky	na	tel.	730	152	451	nebo	
775	219	645.	Do	té	doby	budeme	vyrábět	pa-
livo	tak,	aby	mohl	být	rozvoz	opět	obnoven.

Už zase můžeme normálně pracovat

V	polovině	července	se	uskutečnilo	setkání	s	lidmi,	kteří	bydlí	ve	Stromořadí	mezi	Lipovou	a	Ši-
rokou	ulicí,	jehož	cílem	bylo	sladit	noty	pro	projektování	rekonstrukce	této	důležité	ulice.	Začalo	
to	jako	vždy	panikou,	končilo	to	jako	vždy	konstruktivně.	Zprvu	se	lidé	domnívali,	že	přicházíme	
s	něčím	definitivním,	záhy	pochopili,	že	 jsou	opravdu	partnery	v	diskuzi	a	že	město	už	dávno	
neprojektuje	za	zády	lidí.	Moc	děkujeme	všem,	kteří	dovedou	opravdu	diskutovat,	mohou	pak	
vznikat	stavby,	ze	kterých	převažuje	radostný	pocit.

Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, místostarostka

Nový inventář pro Prima Pančavu
Jak	již	jsme	vás	informovali,	chceme	se	více	zaměřit	na	to,	jak	udržet	kvalitu	života	v	pane-

lovém	sídlišti	Pančava.	Zkušenosti	z	měst,	kde	tuto	otázku	podcenili,	jsou	velkým	varováním.	
Sociální	klima	je	leckde	tak	špatné,	že	je	život	původních	obyvatel	nesnesitelný.
Dobřany	si	zatím	vedou	dobře	především	díky	důrazu	na	to,	aby	ruku	v	ruce	s	rozvojem	

průmyslu	 nedocházelo	 k	 nezvladatelnému	 příbytku	 námezdní	 síly	 bez	 jakéhokoliv	 vztahu	
k	místu,	kde	dočasně	přebývají.	Když	k	nedostatku	připočteme	naprosto	odlišné	kulturní	ná-
vyky,	nulovou	možnost	trávit	volný	čas	kvalitním	způsobem,	zjistili	bychom,	že	výhody	někte-
rých	provozů	jsou	zanedbatelné	ve	srovnání	s	tím,	jak	nepříjemně	se	začnou	starousedlíci	cítit	
v	okolí	svých	domovů.	Za	opravdu	nepěknými	zkušenostmi	nemusíme	chodit	daleko.
Usnout	na	vavřínech	by	ale	byla	chyba,	i	na	Pančavě	roste	počet	těch,	kteří	zde	jen	přespávají	

a	nepovažují	sídliště	za	svůj	domov.	Naštěstí	jsou	tu	stále	ještě	lidé,	kterým	na	Pančavě	záleží.	
Právě	ve	spolupráci	s	nimi	bychom	rádi	hledali	způsoby,	jak	zajistit,	že	se	tu	budou	mít	prima.
Jak?	Cesta	vede	přes	kvalitu	veřejných	prostranství,	zeleně,	mobiliáře,	zkrátka	přes	příjem-

ný	a	úhledný	vzhled.	V	návaznosti	 na	 iniciativu	 jednoho	 z	 SVJ	máme	pro	 rozjezd	projektu	
Prima	Pančava	 již	připravenou	první	hmatatelnou	věc,	 investujeme	do	 jednotného	vzhledu	
míst	pro	kontejnery.
O	veřejnou	zakázku	se	ucházely	4	firmy,	které	nabídly	ceny	v	rozmezí	1,65	–	1,89	milionu	Kč	

bez	DPH.	Vítěznou	nabídku	podaly	Silnice	Nepomuk,	i	s	daní	tak	stání	vyjdou	na	1	995	290	Kč,	
což	je	o	300	000	Kč	pod	tabulkovou	cenou.
Kvůli	 epidemii	má	 celý	 projekt	 Prima	 Pančava	 půldruhého	 roku	 zpoždění,	 je	 závislý	 na	

osobním	kontaktu	s	lidmi,	na	kvalitní	diskuzi.	Doufáme,	že	podzim	nás	zase	nezastaví	a	už	vše	
pojede	normálně.	Svoje	podněty,	nápady	a	podobně,	ale	bez	ohledu	na	vládní	opatření	můžete	
posílat	přímo,	jak	připomíná	ve	svém	článku	„Zlepšováky“	kolegyně	Lenka	Tomanová.

Martin Sobotka, starosta

MĚSTO DOBŘANY POŘÁDÁ SOUTĚŽ

14. 6. - 14. 9. 2021

O NEJKRÁSNĚJŠÍ  
KVĚTINOVOU

VÝZDOBU 

do soutěže mohou být zařazena okna, balkony,
zápraží i předzahrádky
soutěž je určena pro obyvatele Dobřan, Šlovic a
Vodního Újezda
přihlášení je možné kdykoliv v průběhu konání
květinová výzdoba musí být viditelná z ulice
každý občan se může přihlásit i nominovat 

 

PODMÍNKY ÚČASTI

zasílejte na mail burianova@dobrany.cz
telefonujte na tel. č.  377 972 725 (MKS Dobřany)

VÝHERCI OBDRŽÍ POUKÁZKY A VĚCNÉ
CENY OD POŘADATELE A PARTNERŮ

PŘIHLÁŠKY A NOMINACE 

Výsledky soutěže budou publikovány v Dobřanských listech. 

HLAVNÍ CENA - poukázka v hodnotě 3000 Kč 
na květiny a zahradnické zboží od dodavatele květinové výzdoby města.
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Malé Dobřany se zase vyznamenaly
Dobřany	v	Orlických	horách,	jak	víte,	mají	130	obyvatel.	Přesto	se	jim	povedly	dvě	ohromné	in-

vestice,	po	jejich	legendární	škole	se	pustili	místní	i	do	přestavby	obecního	úřadu,	jehož	součástí	
je	hasičská	zbrojnice	a	nově	i	tři	byty.	Na	ty	dostali	dotaci,	dohromady	zaplatili	za	stavební	práce	
12	milionů	Kč.	Co	je	obdivuhodné,	další	milion	si	místní	odpracovali	sami,	bez	jejich	nezištného	
nasazení	by	na	to	malé	Dobřany	nikdy	neměly.

Od	nás	proto	dostali	tekutý	dar	z	takzvaného	bermudského	trojúhelníku	-	Bohemia	v	Plzenci,	
Stock	v	Božkově	a	Prazdroj	v	Plzni.

Takový	výkon	dokládá,	jak	zdravá	atmosféra	v	této	vsi	vládne.	A	vše	podtrhl	dárek	od	chalupá-
ře	–	řezbáře,	který	jim	věnoval	nové	zimní	jesličky,	na	nichž	strávil	400	hodin	práce.

Martin Sobotka, starosta / Foto Jan Vozár

Přehledně o způsobu 
nakládání se ztrátami 
a nálezy
	Současná	právní	úprava	nálezů	se	řídí	usta-

noveními	§	1051	až	§	1065	zákona	č.	89/2012	
Sb.,	 občanského	 zákoníku.	 Dle	 platného	 ob-
čanského	 zákoníku	 je	 ten,	 kdo	 najde	 ztrace-
nou	věc,	povinen	ji	vrátit	tomu,	kdo	ji	ztratil,	
nebo	 vlastníkovi.	 Není-li	 vlastník	 znám,	 je	
nálezce	 povinen	 zpravidla	 do	 3	 dnů	 nález	
oznámit	městu,	na	 jehož	území	k	nálezu	do-
šlo.	Nepřihlásí-li	se	ten,	kdo	věc	ztratil,	nebo	
vlastník,	do	3	let	od	vyhlášení	nálezu,	připadá	
věc	do	vlastnictví	nálezce,	nebo	města	podle	
rozhodnutí,	u	koho	byla	věc	uschována.
V	případě	města	Dobřany	 je	orgánem	pří-

slušným	 k	 oznámení,	 přebírání,	 uchovávání	
a	vydávání	ztrát	a	nálezů	Městský	úřad	Dob-
řany.	 Příslušným	pracovištěm,	 kde	 je	možno	
oznámit	 nález,	 je	odbor	Kancelář	 starosty,	
sekretariát	 (dveře	 č.	 202	 v	 1.	 patře),	 na	
adrese	náměstí	T.	G.	M.	1,	334	41	Dobřany. 
Zde	je	možné	odevzdávat	i	nálezy,	které	mají	
nějakou	hodnotu	či	význam,	nikoliv	však	věci	
zjevně	porušené,	opuštěné,	zničené	či	zkaže-
né	(jídlo)	a	věci,	při	jejichž	manipulaci	je	nut-
no	dodržovat	speciální	předpisy	(chemikálie,	
výbušniny,	jedy,	zbraně,	autovraky	apod.).

Kontaktní	osoby	ve	věcech	ztrát	a	nálezů:	
paní Ivana Šusterová – tel.: 377 195 831, 
e-mail: susterova@dobrany.cz
Mgr. Jana Janoušková – tel.: 377 195 868,
e-mail: janouskova@dobrany.cz

Mimo	úřední	hodiny	MěÚ	lze	nalezenou	
věc	odevzdat	v	informačním	centru	na	ná-
městí	T.	G.	M.	5,	Dobřany.
O	 své	 ztracené	 věci	 se	 mohou	 v	 sekreta-

riátu	 Městského	 úřadu	 Dobřany	 v	 úředních	
hodinách	 osobně	 nebo	 telefonicky	 přihlásit	
všichni	majitelé.
Vyzvednout	 si	 nalezenou	 věc	 lze	 pouze	

osobně,	 a	 to	 z	 důvodu	 provedení	 identifika-
ce	 (předložení	 průkazu	 totožnosti),	 sepsání	
a	podepsání	protokolu.	Rovněž	je	nutné	pro-
kázat	 vlastnické	 nebo	 užívací	 právo	 k	 této	
věci.
Přihlásí-li	 se	 vlastník	věci,	 která	byla	ode-

vzdána	 do	 sekretariátu	 Městského	 úřadu	
Dobřany	před	uplynutím	lhůty	3	let	od	jejího	
vyhlášení,	 je	 vlastník	 věci	 povinen	 uhradit	
nálezné	a	náklady,	pokud	nějaké	v	souvislosti	
s	opatrováním	této	věci	vznikly.
Nálezy	jsou	průběžně	vyhlašovány	na	úřed-

ní	desce	a	na	webových	stránkách	města	Dob-
řany.

Eva Špísová, MKS Dobřany
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Kontejnery 
na BIO odpad
Jelikož	 jsou	kontejnery	na	BIO	odpad	hoj-

ně	využívány,	na	základě	domluvy	mezi	měs-
tem	Dobřany	a	 svozovou	společností	 se	zvý-
šila	 v	 červenci	 četnost	 svozů	na	1x	 za	 týden	
a	 bude	 prozatím	 zachována	 minimálně	 po	
dobu	 vegetační	 sezóny.	 Zároveň	 byly	 v	 	 čer-
venci	 na	 Pančavě	 doplněny	 ještě	 3	 nádoby,	
tudíž	je	v	Dobřanech	umístěno	18	ks	a	ve	Šlo-
vicích	2	ks	kontejnerů	na	BIO	odpad.	

Rozmístění	20	ks	kontejnerů:
•	 Šlovice	u	Plzně	–	u	nádrže	–	1	ks	
•	 Šlovice	u	Plzně	–	pod	Centrem	–	1	ks	
•	 Tyršova	ulice	–	u	starého	sběrného	dvora	
	 –	1	ks	
•	 ulice	Císaře	Karla	x	Oty	Kovala	–	3	ks	
•	 Jiráskova	ulice	–	před	vodárnou	–	1	ks	
•	 Ústavní	ulice	–	před	č.	p.	762	–	1	ks	
•	 ulice	U	Kotynky	–	1	ks	
•	 Sokolovská	ulice	–	u	č.	p.	1	000	–	1	ks	
•	 Jungmannova	ulice	–	u	č.	p.	1	090	–	2	ks	
•	 ulice	Zahradní	–	naproti	č.	p.	234	–	1	ks	
•	 Plzeňská	ulice	–	naproti	č.	p.	649	–	1	ks	
•	 v	blízkosti	křižovatky	ulic	
	 Plzeňská	–	Dvořákova	–	1	ks	
•	 v	blízkosti	křižovatky	ulic	U	Lomy	
	 a	Chlumčanská	–	1	ks	
•	 ve	spodní	části	ulice	Sportovců	–	1	ks
•	 ulice	Spojovací	x	17.	listopadu	
	 –	před	č.	p.	17.	listopadu	802	–	1	ks
•	 ulice	Loudů	–	u	č.	p.	1028	–	1	ks
•	 ulice	Loudů	x	Husova	–	1	ks

Martina Jacková

Hokej v Dobřanech?
Na	posledním	zastupitelstvu	se	diskutovalo	o	myšlence,	že	by	v	Dobřanech	mohl	vzniknout	

s		pomocí	rekordní	dotace	hokejový	stadion.	Od	té	doby	čelíme	dotazům	od	dvou	skupin,	od	těch,	
kteří	se	nemohou	dočkat,	i	od	těch,	kteří	se	děsí.	Je	třeba	připomenout,	jak	je	to	doopravdy.	Ano,	
byli	jsme	osloveni	a	konáme	úplně	stejně	jako	u	ostatních	obdobných	iniciativ,	jako	je	například	
záměr	střelnice.	Sled	kroků	je	takový,	že	postupně	hledáme	odpovědi	na	otázky,	zda	jde	o	rozum-
ný	a	proveditelný	počin.	V	případě	hokejového	stadionu	je	sled	otázek	následující:

Máme vhodné místo?
Kolik by město muselo dát ze svého?
Jaká by byla ekonomika provozu po dobu udržitelnosti dotace a po ní?
Existují ještě nějaká jiná rizika?
Pořadí	má	svou	logiku,	investiční	i	provozní	náklady	jsou	vždy	ovlivněné	tím,	kde	daná	stavba	

vznikne.	Takže	se	zatím	zabýváme	pouze	 tou	první	otázkou.	Není	 to	vůbec	 jednoduché,	najali	
jsme	odborníky,	kteří	mají	pomoci	s	výběrem	místa.	Dvě	ze	tří,	která	připadala	v	úvahu,	už	jsou	
vyloučené,	 u	 třetí	 je	 to	boj	 o	decimetry,	 abychom	se	 vešli	 na	 své	pozemky.	 Podle	 toho,	 jak	 to	
dopadne,	buď	půjdeme	k	další	otázce,	nebo	celou	věc	odložíme	na	nikdy.	Prostě	standardní	po-
stup,	nemáme	křišťálovou	kouli,	musíme	odpovědi	pracně	hledat.	A	jakmile	bude	vhodná	doba,	
otevřeme	debatu,	zatím	je	zbytečná,	město	není	nafukovací	a	hokejová	hala	se	vším	okolo	není	
malá	stavba.

Martin Sobotka, starosta

Colours of Ostrava Dobřany

V	polovině	srpna	slavnostně	otevřely	první	2	firmy	v	rámci	takzvaného	podnikatelského	inku-
bátoru.	Připomeňme,	o	co	jde.	Město	zřídilo	průmyslovou	zónu	směrem	na	Šlovice,	do	které	jsme	
chtěli	cíleně	umístit	menší	firmy	dobřanských	podnikatelů.		Zkušenosti	ze	všech	ekonomických	
krizí	 jednoznačně	dokazují,	 že	podobné	 firmy	 jsou	 stabilnějšími	 zaměstnavateli	 a	dokážou	 se	
lépe	přizpůsobit	horším	podmínkám.	Navíc	místní	 továrníci	mají	přirozeně	k	Dobřanům	lepší	
vztah	než	velké	nadnárodní	firmy.	V	roce	2018	se	podařil	malý	zázrak,	zájemců	o	pozemky	bylo	
úplně	stejně	jako	parcel.
Otevření	 společnosti	 Inaircom	provázel	koncert,	který	 svou	atmosférou	a	kombinací	hudby	

s	průmyslovým	areálem	připomněl	 legendární	ostravský	 festival,	 jehož	název	 jsem	si	vypůjčil	
do	titulku.	Přejme	nové	zóně,	ať	jí	tento	optimistický	a	energický	rozjezd	vydrží,	ať	se	místním	
podnikům	dobře	daří.

Martin Sobotka, starosta

datum	svozu množství	(t)

12.05.2021 0,7
26.05.2021 1,84
09.06.2021 1,92
23.06.2021 1,02
07.07.2021 2,1
21.07.2021 2,56

28.07.2021 1,72
04.08.2021 1,3
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Spolek Mladí pro Dobřany
Spolek	Mladí	pro	Dobřany	v	březnu	letošního	roku	oslavil	15	let	od	svého	založení	a	čítá	24	členů	ve	věku	od	26	do	65	let.	Členská	schůze	se	

schází	pravidelně	jednou	měsíčně,	především	z	důvodu	koordinace	plánovaných	akcí	a	rozdělení	 jednotlivých	úkolů	mezi	členy.	Chod	spolku	se	
snažíme	financovat	svépomocí	formou	ročních	členských	příspěvků	a	dále	také	díky	štědrým	sponzorům,	kteří	nám	poskytují	drobné	odměny	do	
dětských	soutěží	i	hodnotné	ceny	do	tomboly	na	Rockový	bál.	Je	pravdou,	že	se	průměrný	věk	členů	spolku	za	dobu	jeho	existence	nepatrně	zvýšil	
(na	43,	63	let),	a	tak	uznejte	sami,	že	jeho	název	není	úplně	aktuální.	Proto	jsme	se	rozhodli	spolek	přejmenovat	na	Aktivní	Dobřany,	z.	s.	Měníme	
pouze	název,	lidé,	spolkové	činnosti	a	pořádané	akce	zůstávají	nadále	stejné.	Jen	jsme	přesvědčeni,	že	mládí	jako	zásluha	nestačí,	podstatné	jsou	
činy,	tedy	aktivita.	Myslíme	tím	stovky	odbavených	posádek	Velké	ceny	kárkování	v	rámci	oslav	Mezinárodního	dne	dětí,	desítky	tun	uklizeného	
odpadu	při	pravidelných	jarních	a	podzimních	úklidech	ať	už	v	městských	lesích,	podél	silnic	nebo	třeba	kolem	vlakového	nádraží,	Rockové	bály,	
které	pořádáme	od	roku	2007.	Od	roku	2019	pořádáme	Svatováclavská	setkání,	při	kterých	propojujeme	Dobřany	s	obcemi	Šlovice	a	Vodní	Újezd.	
Kromě	pořádání	vlastních	akcí	se	pravidelně	účastníme	Plavby	netradičních	plavidel,	kterou	pořádá	Mikroregion	Radbuza.		
Věříme,	že	doba,	kdy	jsme	se	nemohli	potkávat,	jsou	nenávratně	pryč.	Pokud	covidová	opatření	dovolí,	rádi	bychom	vás	pozvali	na	první	letošní	

společnou	akci	-	Svatováclavské	setkání	na	Šlovickém	vrchu	28.	9.	2021.
Lucie Stříhavková, předsedkyně spolku Mladí pro Dobřany
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení 

pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

KNIHY	PRO	DOSPĚLÉ
FAL	VEY	Patricia:	Sestry	z	Titaniku
Jedna	 cesta,	 která	 jim	 navždy	 změnila	 život.	
Nora	a	Della	jsou	tak	rozdílné,	jako	by	ani	ne-
byly	stejné	krve.	Spojuje	je	ale	touha	po	nezá-
vislosti	a	dobrodružství.	Palubní	lístek	na	Ti-
tanic	je	pro	ně	nečekaná	šance,	jak	uniknout	
z	neutěšeného	života	na	irské	farmě	a	pokusit	
se	o	nový	začátek	v	Americe.	Po	osudném	ne-
štěstí	se	ocitne	osamocená	Delia	v	New	Yorku	
a	 shodou	náhod	 se	 stane	 tím,	 kým	měla	být	
její	sestra.	Může	opravdu	žít	život	své	sestry?	
Dokáže	se	odpoutat	od	lži	o	své	identitě?

McBain	Ed:	Nerozhodnost
Ví,	 že	 by	měl	 ohlásit	 policii,	 co	 se	 přihodilo	
minulou	noc.	Každá	vteřina	do	zavolání	zna-
mená	krok	opačným	směrem	a	s	ní	odtikává	
i	další	vteřina	ze	života	jiné	ženy…

RUDBERG	Denise:	První	šifra
Švédsko,	rok	1940.
Tři	 ženy,	 které	 spojuje	 zvláštní	 nadání.	 Jsou	
proto	 vybrány,	 aby	 rozluštily	 šifru	nepřítele.	
Jejich	vzájemná	důvěra	a	přátelství	se	stávají	
životně	důležitými	pro	bezpečnost	švédského	
království.

ŠTEKL	Jiří:	Rozhlednovým	rájem
61	 renovovaných,	 nových	 a	 ještě	 novějších	
rozhleden	České	republiky.
Navštivte	je	na	kole,	pěšky,	vlakem,	autem	i	la-
novkou.

KNIHY	PRO	DĚTI
DRAŽILOVÁ	Sandra:	Řemeslné	pohádky
Krátké	 pohádky	 zavedou	 začínající	 čtenáře	
do	světa	kouzel,	čarování,	smíchu	i	neplechy.	
V	krátkých	pohádkách	se	setkáte	 třeba	s	pe-
kařem	a	 jeho	 líným	droždím,	hrnčířem	a	ne-
zbedným	hliněným	mužíčkem	či	se	samotným	
Luciferem,	který	uhasí	kovářovi	výheň.

MATHISMOEN	Ole:	Zelená(se)	země
O	přírodě,	ekologii	a	tak.
Komiksový	 průvodce	 tě	 zábavnou	 formou	
seznámí	s	přírodou	a	ukáže	 ti,	 jak	 ji	my	 lidé	

ovlivňujeme.	 V	 knize	 najdeš	 různé	 kvízy	
a	úkoly,	kterými	potrápíš	své	mozkové	závity.	
S	 přírodou	 je	 legrace	 a	 všechny	 ekologické	
problémy	mají	řešení.

YEEO	Lisa:	Supergirl	na	Super	Hero	High
Supergirl	 je	sice	nejmocnější	 teenager	v	celé	
galaxii,	 ale	 není	 vůbec	 snadné	 být	 superhr-
dinka,	mimozemšťanka	 a	 středoškolačka	 zá-
roveň!

KAUFMAN	Amie:	Iluminae
Akta	Iluminae	–	01
Rok	 2575	 a	 dvě	 soupeřící	 megakorporace.	
Román	vyprávěný	skrze	ohromující	množství	
záznamů,	e-mailů,	vojenských	rozkazů,	poho-
vorů	nebo	přepisů	ze	sledovacích	kamer.	
První	díl	akční	trilogie,	který	pokračuje	v	Ge-
mina	a	Obsidio

                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       
 

Oddělení pro dospělé 
 

Pondělí  7:30 – 12:00  13:00 – 17:00 
Úterý  7:30 – 11:00  13:00 – 15:00 
Středa  7:30 – 12:00  13:00 – 18:00 
Čtvrtek  Zavřeno 
Pátek  7:30 – 11:00                               
                                                                      
                                                                     Oddělení pro děti 
 

                                                                     Pondělí     12:00 – 17:00 
                                                                     Úterý Zavřeno 
                                                                     Středa 9:00 – 11:00  12:00 – 17:00  
                                                              Čtvrtek     12:00 – 15:00 
                                                                     Pátek Zavřeno 

                                                                                      
 
 
 
 

 
Městská knihovna Dobřany připravuje pro širokou veřejnost 

 
 
                                                                                                           
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  roční registrace nových čtenářů zdarma 
  amnestie dlužníků 
  velká dětská čtenářská soutěž  
  burza kniha           

 

 

Anketa 
spokojenosti našich 

čtenářů 
 

bližší informace na webových stránkách 
Městské knihovny Dobřany 
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Dobřany beze zbytku

Beze	zbytku	čeho?	Jakého	zbytku?	
Dalo	 by	 se	 říct,	 že	 beze	 zbytku	 všeho,	 co	

používáme,	 využíváme,	 vyrábíme.	 Všeho,	 co	
se	týká	zejména	spotřeby.	A	také	vztahu	k	pří-
rodě,	 životnímu	prostředí	 a	planetě	Zemi.	 Ja-
kékoliv	naše	počínání	zanechává	více	či	méně	
patrnou	stopu	zejména	na	životním	prostředí.	
Cílem,	snahou	nově	vzniklé	iniciativy	„Dobřany	
beze	zbytku“	je	mimo	jiné	ukázat,	jak	lze	změ-
nit	naše	návyky,	byť	drobně,	ale	ku	prospěchu	
nám	i	přírodě.	Všímat	si	a	uvědomit	si,	že	vše,	
co	si	například	koupíme,	muselo	být	někde	vy-
robeno,	má	za	sebou	nesmyslně	dlouhou	pře-

pravní	cestu	a	v	budoucnu	to	skončí	zřejmě	na	
skládce	jako	odpad.	Zda	vše,	co	si	pořizujeme,	
skutečně	 potřebujeme,	 nebo	 jen	 podléháme	
lákavé	cenové	nabídce	nebo	módnímu	trendu.	
Vědět,	že	v	tomto	konání	nejsme	sami.	Povzbu-
dit	 a	motivovat,	nabídnout	a	předávat	 si	 růz-
né	způsoby,	 jak	se	chovat	ve	smyslu	spotřeby	
a	odpadů	zodpovědně.	Protože	 i	 zde	platí,	 že	
méně	 je	 někdy	 více.	 Nejvíc	 ušetříte,	 když	 si	
místo	 tří	 triček	 koupíte	 pouze	 jedno,	 i	 když	
za	tak	„skvělé“	peníze.	A	že	nejlepší	odpad	 je	
ten,	který	nevznikne.	Je	to	běh	na	dlouhou	trať.	
A	počítá	se	i	malá	změna,	či	pokus	o	ni.

To,	co	můžeme	změnit,	leží	často	na	dosah,	
stačí	jen	chtít	a	zkusit	to.V	MKS	Dobřany	jsme	
se	do	toho	pustili	už	před	několika	lety,	snaží-
me	se	jít	zodpovědnější,	ohleduplnější	cestou.	
Na	akcích	(pokud	to	situace	dovolí)	 jsme	vy-
měnili	 jednorázové	 kelímky	 za	 vratné.	 Velký	
úspěch	i	dosah	měla	výstava	Bez	obalu	aneb	
Já	v	plastech	nenosím,	která	upozorňovala	na	
zbytečné	 nadužívání	 jednorázových	 výrob-
ků,	obalů	a	plastů	vůbec.	Svými	aktivitami	se	
snažíme	upozornit	i	na	maličkosti,	které	čas-
to	 nám,	 spotřebitelům,	 unikají.	 Výstavou	 Na	
stromech	jsme	již	několikrát	rozvířili	téma	fé-
rových	pracovních	podmínek	v	Asii	či	Africe,	
protože	 i	my	nosíme	např.	boty	ušité	v	 Indii	
v	nedůstojných	podmínkách	za	mizerné	pení-
ze.	Na	Den	informačních	center	jsme	vyměnili	
dárkové	 nafukovací	 balónky	 pro	 návštěvní-
ky	 např.	 za	 látkové	 sáčky	 na	 pečivo.	 Jsou	 to	
všechno	změny	nepatrné,	nezasahují	do	žád-
ných	velkých	korporací,	a	přesto	jsou	důležité.	
Zkuste	to	také	a	přidejte	se!	K	Dobřanům	beze	
zbytku,	bez	zbytečných	odpad(k)ů,	zodpověd-
ně,	udržitelně!

Za Dobřany beze zbytku Zuzka Peksová 

1. 10. v 16:30 zahajovací piknik 
2. 10. - 25. 10. 2021 park "pod nádražím"DOBŘANY 
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Rok v městských lesích aneb Mravenčí 
putování na kole i pěšky

V	předprázdninovém	čase	 jsme	vás	 informovali	o	nově	připravované	cyklohledačce	v	měst-
ských	 lesích,	 jež	 byla	dle	plánu	v	průběhu	prázdnin	dokončena	 a	uvedena	do	provozu.	Trasu	
v	délce	cca	35	kilometrů,	kterou	je	možné	zdolat	na	kole	či	pěšky,	propojuje	dvanáct	dřevěných	
přístřešků	se	symboly	měsíců.	Letáček	s	questingem	–	hledačkou	je	možné	získat	v	našem	infor-
mačním	centru	či	na	webu	priroda.dobrany.cz	a	pak	už	zbývá	jen	vyrazit	do	lesů	v	okolí	města	
a	splnit	všechny	úkoly	spojené	s	danými	místy.	Hledačka	je	zařazena	do	kategorie	středně	obtíž-
ná	a	pro	její	zdolání	doporučujeme	mít	po	ruce	krom	letáku	s	plánkem	a	úkoly	také	turistickou	či	
cykloturistickou	mapu	Dobřanska.	Za	celý	kolektiv	autorů	přeji	pěkný	zážitek	z	pobytu	v	přírodě.		

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Klub Echo 
se zapojuje do Týdne 
nízkoprahových klubů
Poslední	zářijový	týden	je	v	Česku	tradičně	

věnován	kampani	Týden	nízkoprahových	klu-
bů,	pořádané	Českou	asociací	streetwork.	Níz-
koprahové	kluby	pro	děti	a	mládež	se	v	tomto	
týdnu	otevírají	široké	veřejnosti.	I	Klub	Echo	
pro	děti	a	mládež,	zřizovaný	Diakonií	Západ,	
se	do	kampaně	zapojil	s	akcí	„S	Klubem	Echo	
vkročíš	 do	 školy	 správnou	 nohou“.	 V	 rámci	
našeho	 programu	 se	 zaměříme	 na	 zvýšení	
povědomí	 o	 nabídce	 podpory	 přivzdělávání,	
kterou	 nabízí	 Klub	 Echo	 cílové	 skupině	 od	
6	do	20	let.
Od	 pondělí	 20.	 9.	 do	 středy	 22.	 9.,	 vždy	

v	čase	od	12:30	do	17:00	hod.,	budou	pro	děti	
a	mladé	lidi	z	Dobřan	a	okolí	připraveny	zají-
mavé	aktivity	týkající	se	vzdělávání	a	přípra-
vy	 na	 nadcházející	 školní	 rok.	 Rádi	 bychom	
upozornili	 na	 nezastupitelnou	 roli	 nízkopra-
hových	klubů	při	návratu	dětí	do	škol,	který	
bude	 pro	 mnohé	 dospívající	 letos	 obzvláště	
náročný,	 a	 nabídli	 jim	 tak	 podporu,	 kterou	
pracovníci	Klubu	mohou	poskytnout.	
Bližší	 informace	 k	 programu	 našeho	

Klubu	 v	 rámci	 Týdne	 nízkoprahových	 klu-
bů	 najdete	 na	 facebookových	 stránkách	
Klub Echo pro děti a mládež,	 na	 insta-
gramovém	 účtu	 KLUBECHO,	 nebo	 přímo	 
u	 koordinátorky	 zařízení	 na	 tel.	 čísle	 
420	734	640	492/	e-mailu:	klub.echo@diako-
niezapad.cz. 

Bc. Monika Bělohlavá, 
koordinátorka zařízení

Kurzy angličtiny 
v MKS Dobřany
V	měsíci	 říjnu	 2021,	 pokud	 to	 epidemio-
logická	situace	dovolí,	plánujeme	zahájení	
kurzů	 anglického	 jazyka	 pro	 začátečníky,	
mírně	pokročilé	i	pokročilé.	
Kurzy	 se	 budou	 konat	 v	 jednacím	 sále	
MKS	Dobřany	ve	středu	nebo	ve	čtvrtek	od	
17:00	hodin	nebo	od	18:45	hodin.	
Vyučujícím	bude	Mgr.	Jiří	Vondruška.	
Cena	bude	 stanovena	podle	počtu	přihlá-
šených	účastníků.	
Bližší	informace	a	přihlášky	v	MKS	Dobřa-
ny,	náměstí	T.G.M.	5,	tel.	377	972	725.
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Rybáři
Během	prázdnin	 jsem	na	ryby	 téměř	necho-

dil,	 a	 když	už,	 tak	 jsem	měl	 smůlu,	 chytil	 jsem	
jen	menší	ryby	a	ty	větší	vyhákl,	nebo	utrhl.	To	
Kuba	s	Davidem	protahovali	řeku	skoro	denně,	
pokud	nebyli	na	pstruzích.	Na	řece	prý	nachytali	
hodně	candátků	okolo	40	cm	(oni	stejně	candá-
ta	do	50	cm	a	štiku	do	60	cm	pouští).	I	několik	
dalších	 rybářů	 mi	 také	 říkalo,	 co	 těch	 malých	
candátů	nachytali.	Řeka	je	tedy	candátem	dobře	
zarybněna.
Schůze	 výboru	 se	 přes	 prázdniny	 nekonaly,	

ale	členové	výboru	se	i	v	této	době	podle	rozpisu	
střídali	při	krmení	na	 rybnících.	Také	se	usku-
tečnila	 brigáda	 na	 vyřezání	 hráze	 na	 velkém	
rybníku	v	Přestavlkách.	Na	Kotynce	se	začátkem	
srpna	podařilo	rychlým	zásahem	zabránit	větší-
mu	úhynu	ryb,	když	se	včas	zjistil	deficit	kyslíku	
ve	 vodě.	 Rychle	 byla	 přivezena	 centrála,	 čer-
padlo	a	hadice	a	 stříkáním	na	hladinu	se	voda	
provzdušňovala.	 Uhynulo	 tak	 asi	 jenom	 20	 ks	
candáta	a	10	ks	štičky	mezi	30	a	40	cm.
Jak	 jsem	 již	 psal	 posledně,	 uskuteční	 se	 po	

dvou	 letech	 konečně	 výroční	 členská	 schůze	
v	sobotu	11.	9.	od	14:00	hod.	v	hasičárně,	v	so-
botu	18.	9.	pak	rybářské	závody	pro	dospělé	na	
Dolní	Kotynce	a	v	neděli	19.	9.	závody	pro	děti.	
Startovné	pro	dospělé	bude	činit	300	Kč.	V	ceně	
je	zahrnuto	občerstvení	–	klobása	a	1	pivo	(nebo	
limonáda).	Lovit	se	bude	od	6:00	do	13:00,	mezi	
9:00–10:00	 hod.	 bude	 přestávka	 na	 svačinu.	
Kdo	by	měl	zájem,	může	si	zajistit	lístky	na	tel.	č.	 
728 399 067 – p. Lev.                                  Vladislav Šefl

Poděkování

Bývalá	třída	5.	C	by	chtěla	poděkovat	za	skvělou	exkurzi	ve	firmě	Pneuservis	Opálko	v	Dobřa-
nech,	která	se	uskutečnila	na	konci	školního	roku.
Naprosto	originální,	zábavné	a	poučné	dopoledne	připravili	2	technici,	pan	Opálko	s	panem	

Umnerem,	a	maminka	jedné	z	žákyň,	paní	Hrbáčová,	pro	celou	třídu	5.	C.	Děti	viděly	a	samy	si	
pak	mohly	vyzkoušet	přezutí	gumy	na	disku,	prozkoumaly,	jak	funguje	spalovací	motor	a	jak	je	
veliký	u	osobního	 i	nákladního	automobilu,	obdivovaly	 různé	druhy	aut	a	 jako	překvapení	 se	
ve	V3S	povozily.	Kromě	vzdělávacích	aktivit	si	vyzkoušely	válení	pneumatiky	na	čas,	střelbu	ze	
vzduchovky	i	poznávání	různých	druhů	nářadí.	Celé	dopoledne	si	žáci	velmi	užili	a	v	horkém	dni	
přišla	k	chuti	i	vyhlášená	Dobřanská	zmrzlina.

Hana Troppová, tř. učitelka

Dětský klub o prázdninách

Dětský	 klub	 byl	 o	 prázdninách	 v	 provozu	
od	12.	7.	do	27.	8.,	tedy	7	týdnů	za	dodržová-
ní	 vládních	 opatření	 vždy	 od	 7.00	 do	 16.00.	
Pro	 děti	 byly	 zajištěné	 svačinky	 dopoledne	

i	odpoledne	ve	škole	a	obědy	v	jídelně.	Na	tá-
borech	se	vystřídalo	celkem	91	dětí.	Kapaci-
ta	 jednoho	tábora	byla	30	dětí,	všechny	byly	
naplněny	 až	na	pár	 výjimek.	Tři	 tábory	byly	
tematické	-	"Všestranně	dovednostní",	"Týden	
plný	řemesel	a	profesí",	"Do	školy	připravení	
a	odpočatí",	4	tábory	byly	klubové	a	program	
se	 připravoval	 dle	 počasí	 a	 přání	 dětí.	 Tyto	
prázdniny	měly	 tábory	 sídlo	 na	 1.	 stupni	 ve	
třídě	4.	A	a	2.	B.	Děti	se	pohybovaly	v	tělocvič-
ně,	na	venkovním	hřišti,	na	terase	naší	školy	
a	 na	 zahradě	 u	 Budulínka.	 Dále	 pak	 navště-
vovaly	různá	místa	v	okolí	Dobřan,	na	výlety	
jezdily	i	do	vzdálenějších	míst	vlakem.
Děti	několikrát	navštívily	kino,	záchrannou	

stanici	zvířat	v	Plzni,	Beroun,	Koněpruské	jes-
kyně,	dílnu	dobřanské	fary,	prošly	si	centrum	
Plzně	s	průvodcem,	lovily	živočichy	na	Šlovíku	
z	tůní,	opékaly	buřty,	hrály	minigolf,	koupaly	
se	 na	 Kotynce,	 navštívily	 Techmanii	 a	 zažily	
spoustu	zábavy	během	her	a	různých	vychá-
zek.	Vedení	jídelny	nám	vyšlo	vstříc	a	na	větší	

výlety	 nám	 byly	 připraveny	 balíčky	 s	 jídlem	
na	celý	den.	Myslím,	že	děti	i	dospělí	si	prázd-
niny	užili.

Za DK Mgr. Gabriela Klinkovská
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Kroužkové rybářské závody 
Každým	rokem	je	u	nás	zvykem	pořádat	na	konci	školního	roku	kroužkové	zá-

vody	a	ani	letos	tomu	nebylo	jinak.	Přes	všechna	nařízení	a	omezení	se	dostavilo	
čtrnáct	mladých	rybářů.	V	hojném	počtu	se	zúčastnili	i	rodinní	příslušníci	závod-
níků	a	to	je	dobře.	Rodiče	a	sourozenci	mohli	na	vlastní	oči	spatřit	malé	rybáře	při	
zdolávání	jejich	trofejních	ryb	a	hlavně	je	povzbuzovat	při	rozplétání	zamotaných	
vlasců,	popřípadě	utírat	slzičky.
Počasí	se	vydařilo	na	 jedničku,	 i	když	to	na	začátku	týdne	vypadalo,	že	bude	

spíš	celou	dobu	pršet.	Po	rozmístění	závodníků	a	upřesnění	pravidel	zacházení	
s	rybou	se	ozval	zahajovací	povel.	Rybolov	byl	na	začátku	vyrovnaný,	úlovky	se	
střídaly.	Bylo	znát,	že	nás	hospodář	vyslyšel	a	pár	dní	rybky	nedostaly	příděl	po-
travy.	Nakonec	se	ukázalo,	 že	výběr	 lovného	místa	na	přítoku	byl	dobrý	nápad	
a	 byl	 korunován	úspěchem,	 ale	 také	nemilou	událostí	 v	 podobě	malé	povodně	
z	nedalekého	potoka,	který	napájí	rybník.	„Jo,	vyplavení	mravenci	koušou.“
Konec	se	blížil,	a	když	jsme	viděli	ten	zápal	a	nadšení,	které	se	malých	rybářů	

zmocnilo,	rozhodli	jsme	se	konec	závodu	posunout.	A	proč	by	ne.	Ryby	braly	a	to	
jsou	chvíle,	na	které	pak	budou	děti	vzpomínat,	doufám,	že	v	dobrém.	Jak	závod	začal,	tak	také	musel	skončit.	Závěrečný	povel	zazněl.	Hodnotné	ceny	
zcela	v	duchu	rybářského	kroužku	věnovali	naši	mecenáši:	Český	rybářský	svaz,	z.	s.,	místní	organizace	Dobřany	a	pan	František	Glatter.
Na	listině	vítězů	se	na	první	příčce	v	kategorii	chlapci	objevil	David		Šmůla	ml.,	na	druhé	Štěpán	Šmůla	a	třetí	místo	patřilo	Pavlu	Švamberkovi.	Za	

dívky	na	prvním	místě	skončila	Barunka	Šmůlová,	na	druhém	Nela	Tvrdíková	a	na	třetím	Markétka	Jacková.
Také	pro	ostatní	rybáře	byly	připraveny	zajímavé	ceny,	a	tak	nikdo	neodešel	s	prázdnou.
Pak	už	zbývalo	jen	popřát	mladým	rybářům	bohaté	úlovky	a	těšit	se	na	setkání	na	2.	rybářském	příměstském	táboře.	Petru	Zdar.		

Za vedoucí kroužku David Šmůla

Příměstský rybářský tábor – klapka dvě
Jak	už	jsem	naznačil	v	minulém	článku,	tak	se	také	stalo.	Pro	velký	zájem	se	konal	

2.	rybářský	příměstský	tábor	v	hojném	počtu	patnácti	dětí	a	tří	vedoucích.	Plán	byl	
jednoduchý,	strávit	co	nejvíce	času	na	rybách	a	hlavně	si	to	pořádně	užít.	Z	prvního	
dne	si	děti	odnesly	vlastnoručně	ozdobená	trička,	 tentokrát	s	obrázkem	štiky.	Pro	
některé	bylo	ozdobení	trička	vlastníma	rukama	novou	zkušeností	a	pro	nás	to	bylo	
vzájemné	 otestování	 dovedností.	 Po	 vydatném	obědě	 jsme	 začali	 s	 rybolovem	na	
soukromém	rybníku	u	Dnešic,	kde	jsme	den	ukončili	řadou	pěkných	úlovků,	trofej-
ních	kaprů,	bolenů,	okounů.	Prostě	se	zadařilo.
Další	den	dopoledne	se	odehrál	na	rybníku	v	Chlumčanech,	kde	ulovené	exempláře	

měly	i	nad	40	cm,	ale	na	druhé	straně	pod	stromem,	daleko	od	rozdováděných	rybářů.
Po	obědě	jsme	se	vydali	k	místnímu	mysliveckému	spolku	Obora	v	Chlumčanech,	

kde	pro	nás	připravili	program	a	nechali	nahlédnout	pod	pokličku	myslivosti.	Stačilo	
pár	záludných	otázek	a	hned	bylo	znát,	že	jsme	rybáři.		Je	dobře,	že	děti	taky	trochu	
přičichly	k	něčemu	jinému	a	teď	možná	už	ví,	co	je	zvěř	spárkatá.		Aspoň	že	jsme	si	
neudělali	ostudu	ve	střelbě	ze	vzduchovky.
Středa	se	nesla	v	duchu	velkého	výletu	na	nedaleký	soukromý	rybník	ve	Vstiši,	korunovaný	přespáním	u	vody	pod	plachtou.	Pro	některé	to	bylo	

poprvé	v	životě.	Náš	dlouholetý	mecenáš,	pan	Čmolík,	nám	pronajal	zdarma	část	rybníka.	Celý	den	se	jednotlivé	skupinky	předháněly	a	špičkovaly	
se	navzájem	velikostí	a	množstvím	ulovených	ryb,	a	že	se	jich	chytlo.	Po	vydatném	obědě	(i	polévku	spapali)	jsme	si	drobet	odfrkli	a	pak	se	vrhli	
na	postavení	přístřešku	pro	noční	přespání.	Jo,	na	rybách,	tam	to	utíká.	A	než	jsme	se	nadáli,	tak	tu	byl	večer,	pečení	buřtů	a	povídání	strašidelných	
historek.	To	všechno	pro	povzbuzení	na	noční	bojovku,	ono	se	pak	lépe	jde	nočním	lesem	plnit	zadané	úkoly,	když	zuby	cvakají	do	taktu.
Ve	čtvrtek	jsme	se	probudili	do	poměrně	chladného	rána.	Dětičky	lezly	ve	spacácích	zpod	plachty	jako	housenky.	Některé	si	ale	chrupkaly	dál	až	

do	příjezdu	snídaně.	Čerstvé	koblížky	se	rozvoněly	a	vytáhly	z	pelíšků	i	zarputilé	spáče.
Poslední	den	našeho	tábora	jsme	zamířili	směr	Hradec	u	Stodu.	Mělo	to	být	překvapení,	které	se	provalilo	už	v	pondělí.	Kouzlo	raftů	uchvátilo	

i	rybáře.	Po	překotné	nafukovací	akci,	kdy	se	zapotili	i	vedoucí	jednotlivých	plavidel,	se	vklouzlo	do	záchranných	vest	a	hurá	na	Radbuzu.	Plavit	se	
na	raftu	s	partou,	která	viděla	raft	a	pádlo	jenom	z	obrázku,	je	někdy	velká	zábava.	Než	jsme	si	osvojili	trochu	té	techniky	vodáckého	umění,	tak	už	
jsme	měli	na	dohled	jez	ve	Stodu	a	pak	nás	čekala	svačina	a	další	vodní	radovánky.		Po	přenesení	raftů	nás	čekala	poměrně	klidná	plavba	zpestřená	
občasným	koupáním	a	vzájemným	pošťuchováním.	Celkovou	trasu	z	Hradce	do	Mantova	k	mostu	jsme	zvládli	bez	větších	úrazů	jak	na	těle,	tak	i	na	
duši.	Jako	pomyslnou	tečku	si	naši	malí	rybáři	zasloužili	pořádný	oběd,	který	všichni	s	velkou	radostí	zbaštili.
Tak	to	je	jenom	zlomek	toho,	co	jsme	s	malými	rybáři	na	táboře	zažili.	Spoustu	fotek	a	celý	článek	můžete	zhlédnout	na	našich	webových	strán-

kách.	Pokud	budu	mluvit	za	nás	vedoucí,	tak	nás	nové	zkušenosti	znovu	obohatily	a	utvrdily	ve	správnosti	našeho	snažení.	Na	závěr	musím	poděko-
vat	spoustě	lidiček,	dále	pak	městu	Dobřany		i		Českému	rybářskému	svazu,	z.	s.,	místní	organizace	Dobřany,	kteří	se	nepřímo	podíleli	na	tom,	aby	
tento	tábor	proběhl	hladce.	Přeji	všem	mladým	rybářům	bohaté	úlovky	a	budeme	se	těšit	na	další	setkání	v	rybářském	kroužku	v	září	2021.
Petru	Zdar.			 	 	 Za vedoucí kroužku Karel Ryšavý
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Školství, spolky a neziskové organizace

Náš „Robinsonův ostrov“

Dne	18.	 7.	 jsme	 zahájili	 již	 21.	 ročník	na-
šeho	tábora	v	Újezdu	u	Plánice.	Po	ubytování	
se	hrály	míčové	hry,	proběhla	procházka	do	
okolí	a	opékání	uzenin.	Ráno	jsme	se	rozděli-
li	do	oddílů,	vymysleli	názvy	a	pokřik	a	vyro-
bili	vlajku.	(Červení	-	Rudí	draci,	zelení	-	Zele-
ňáci,	modří	-	Mořští	delfíni	a	žlutí	-	Ostrovní	
vlci)	Následovaly	hry	např.	Hututu	a	odchod	
do	 lesa,	 kde	 jsme	 se	učili	 ohně.	Díky	barev-
ným	 balonkům	 jsme	 zjistili,	 který	 vedoucí	
patří	 k	oddílu,	 a	pak	 jsme	hledali	 věci	dané	

barvy.	Podle	úspěšnosti	 jsme	večer	hlasova-
li,	 kdo	 je	 největší	 silák	 oddílu.	 V	 úterý	 byla	
soutěž	„siláků“	v	páce	a	hra	Planetky	a	večer	
hlasování	o	týmového	stavitele.	Ve	středu	do-
šlo	na	hodnocení	 pokřiků	 a	 vlajek	 a	 pak	na	
soutěž	stavitelů,	hod	šipkami,	střílení	z	luku,	
házení	míčkem	na	cíl	a	další	hry.	Následova-
ly	znalosti	rostlin	a	odpoledne	hra	Navigátor	
v	lese.	Večer	byla	na	programu	diskotéka	na	
počest	Dominika,	který	slavil	15.	narozeniny,	
a	 po	ní	 noční	 hra	Majáky.	 Ve	 čtvrtek	přijela	

první	 návštěva	 –	 hygiena.	 Poté	 se	 hrály	 hry	
na	 zahradě,	došlo	na	vycházku	do	 lesa	a	po	
večeři	 na	 zkoušky	 chuti	 a	 dalších	 smyslů.	
V	pátek	byl	turnaj	s	karimatkami	a	hra	„Hu-
tutu“,	po	obědě	vycházka	k	rybníkům	a	večer	
učení	morseovky.	Na	sobotu	byla	připravena	
soutěž	ve	 sběru	kartiček	 se	 zvířátky,	nácvik	
1.	pomoci,	hry	s	vodou	na	zahradě	a	„šátko-
vaná“	v	klubovně.	Pravidelné	sledování	bodů	
na	našich	„palmách“	ukázalo,	že	nejmíň	mají	
žlutí,	a	tak	se	rozdělili	do	zbývajících	tří	od-
dílů.	Další	 den	 spolu	 soutěžili	 vedoucí,	 aby-
chom	se	zasmáli,	my	pak	hráli	židličkovanou.	
V	 pondělí	 jsme	 si	 sepsali	 potřebné	 potravi-
ny	 na	 soutěžní	 bramborový	 salát,	 zahráli	 si	
„hajzlbábu“	 a	 odpoledne	měla	 děvčata	 svoji	
„Miss“	a	kluci	 „Siláka“.	Vyhráli	Ema	a	Patrik.	
Večer	 byla	 Hawai	 párty	 a	 po	 ní	 noční	 hra.	
V	 úterý	 jsme	 stavěli	 „domečky“,	 pak	 byla	
stopovačka	 s	 úkoly	 a	 po	 ní	 společná	 večeře	
u	 ohně	 a	 zpěv.	 Středa	 patřila	 výrobě	 bram-
borového	salátu,	soutěž	v	1.	pomoci	a	nácvik	
choreografie	 společného	 tance	 oddílů.	Další	
den	 v	 lese	 jsme	 hráli	 slovní	 fotbal,	 v	 němž	
zvítězili	červení,	zatímco	modří	s	nejmenším	
počtem	bodů	se	rozdělili	mezi	červené	a	ze-
lené.	Ti	se	pak	utkali	v	souboji	o	šnečí	ulity.	
V	pátek	jsme	začali	balit,	zahráli	si	na	zahra-
dě	s	vodou	a	předvedli	choreografii.	No	a	pak	
jsme	si	všichni	zatancovali	a	šli	spát.	Celotá-
borová	hra	skončila	remízou,	a	tak	jsme	v	so-
botu	spokojeni	odjížděli	domů.

Za Pionýr Dobřany L. Nejedlá

Indiánský tábor u Úteráku
V	červenci	skauti	tábořili	po	roční	pauze	u	Úterského	potoka.	Od	3.	do	17.	7.	Smolfousi	a	od	17.	do	30.	7.	Bílá	stopa.	Téma	pro	oba	běhy	bylo	v	le-

tošním	roce	stejné,	jak	kluci,	tak	holky	se	proměnili	v	indiány.	Tábor	jsme	si	všichni	maximálně	užili	i	přes	nepřízeň	počasí	v	první	polovině	měsíce.	
Už	se	těšíme	na	ten	příští.
P.S.	Rádi	vás	uvidíme	v	září	na	pravidelných	schůzkách. 		 	 	 Šíša



Plánovací kalendář 2022
M
ěs
íc Dny v týdnu

Týden Dekáda Měsíc Čtvrtletí

číslo prac.
dnů číslo prac.

dnů číslo
pracovních

dnů hodin dnů
hodinPo Út St Čt Pá So Ne

Le
de

n

1 2 52 -

1 21
168

157,5 I.

64

512
(8 hod.)

480 
(7,5 hod.)

3 4 5 6 7 8 9 1 5
10 11 12 13 14 15 16 2 5
17 18 19 20 21 22 23 3 5
24 25 26 27 28 29 30 4 5
31 5 1

Ú
no

r

1 2 3 4 5 6 5 4

2 20
160

150

7 8 9 10 11 12 13 6 5
14 15 16 17 18 19 20 7 5
21 22 23 24 25 26 27 8 5
28 9 1

Bř
ez
en

1 2 3 4 5 6 9 4

3 23
184

172,5

7 8 9 10 11 12 13 10 5
14 15 16 17 18 19 20 11 5
21 22 23 24 25 26 27 12 5
28 29 30 31 13 4

D
ub

en

1 2 3 13 1

4 19
+2*

152
168*

142,5
157,5**

II.

63
+2*

504
520**

(8 hod.)

472,5
487,5**

(7,5 hod.)

4 5 6 7 8 9 10 14 5
11 12 13 14 15 16 17 15 4
18 19 20 21 22 23 24 16 4
25 26 27 28 29 30 17 5

Kv
ět
en

1 17 -

5 22
176

165

2 3 4 5 6 7 8 18 5
9 10 11 12 13 14 15 19 5

16 17 18 19 20 21 22 20 5
23 24 25 26 27 28 29 21 5
30 31 22 2

Če
rv
en

1 2 3 4 5 22 3

6 22
176

165

6 7 8 9 10 11 12 23 5
13 14 15 16 17 18 19 24 5
20 21 22 23 24 25 26 25 5
27 28 29 30 26 4

1 6

2 8

3 7

4 8
5 6

6 6

7 8
8 6

9 9

10 6

11 6
12 7

13 7

14 8

15 7

16 8
17 6

18 8

Če
rv

en
ec

 1 2 3 26 1

7 19
+2*

152
168*

142,5
157,5*

III.

63
+3*

504
528**

(8 hod.)

472,5
495**

(7,5 hod.)

4 5 6 7 8 9 10 27 3
11 12 13 14 15 16 17 28 5
18 19 20 21 22 23 24 29 5
25 26 27 28 29 30 31 30 5

Sr
pe

n

1 2 3 4 5 6 7 31 5

8 23
184

172,5

8 9 10 11 12 13 14 32 5
15 16 17 18 19 20 21 33 5
22 23 24 25 26 27 28 34 5
29 30 31 35 3

Zá
ří

1 2 3 4 35 2

9 21
1*

168
176**

157,5
165**

5 6 7 8 9 10 11 36 5
12 13 14 15 16 17 18 37 5
19 20 21 22 23 24 25 38 5
26 27 28 29 30 39 4

Ří
je

n

1 2 39 -

10 20
1*

160
168*

150
157,5**

IV.

62
+3*

496
520**

(8 hod.)

465
487,5**

(7,5 hod.)

3 4 5 6 7 8 9 40 5
10 11 12 13 14 15 16 41 5
17 18 19 20 21 22 23 42 5
24 25 26 27 28 29 30 43 4
31 44 1

Li
st

op
ad

1 2 3 4 5 6 44 4

11 21
+1*

168
176**

157,5
165**

7 8 9 10 11 12 13 45 5
14 15 16 17 18 19 20 46 4
21 22 23 24 25 26 27 47 5
28 29 30 48 3

Pr
os

in
ec

1 2 3 4 48 2

12 21
+1*

168
176**

157,5
165**

5 6 7 8 9 10 11 49 5
12 13 14 15 16 17 18 50 5
19 20 21 22 23 24 25 51 5
26 27 28 29 30 31 52 4

19 4

20 8
21 7
22 8
23 7

24 8

25 7
26 7
27 7

28 6

29 8

30 6

31 8
32 5

33 8

34 7
35 7
36 7

Pracovních dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počty hodin 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75

Rok má 252 pracovních dnů, tj.: 2016 (8 hod.) pracovních hodin
 1890 (7,5 hod.) pracovních hodin
* Placený svátek    ** Fond pracovní doby včetně placených svátků

Na sběrný dvůr je možno mimo jiné odkládat nebezpečný odpad, jedlé oleje a tuky, pneumatiky, elektro, bioodpady. 
Adresa: Plzeňská ulice, Dobřany, 334 41
GPS: 49°39‘33.674“N 13°17‘50.118“E 
Telefon: +420 493 647 150 | E-mail: zks@mariuspedersen.cz

Kontaktní místo
Koterovská 522, 326 00 Plzeň - Slovany
Telefon: +420 493 647 150

Den Čas
Pondělí 1400 - 1800

Středa, Pátek, Neděle 900 - 1300  | 1400 - 1800

Úterý, Čtvrtek, Sobota zavřeno

Sběrný dvůr dobŘany



Kov i náPojové Kartony
PatŘí do žLutých nádob
Kovové obaly často končí ve  směsném komunálním  
(zbytkovém) odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklova-
telný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! 
V Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu je využíván tzv. 
vícekomoditní sběr. Jelikož jsou plasty ze žlutých kontejne-
rů dále ručně dotřiďovány podle barev a materiálů na tří-
dicí lince, je relativně snadné takto dotřiďovat také další 
druhy odpadu, kovy - nápojové plechovky a konzervy  či 
nápojové kartony, aniž by to způsobilo vážné komplikace. 
Toto je cesta, jak k rozumnému snížení produkce směsné-
ho komunálního odpadu a efektivně třídit.

bioodPad
do kontejneru a popelnice patří
• zbytky ovoce, zeleniny, listy, nať zeleniny
• zbytky pečiva a obilovin
• kuchyňský odpad a odpad ze zeleně v domácnosti
• travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, 

hobliny, piliny
do kontejneru a popelnice nepatří
• živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat
• komunální odpad, papír, sklo, plasty, textil, kovy
• nebezpečné odpady

do kontejneru patří
• mobily, tablety, žehličky, kulmy, fény
• baterie a monočlánky
do kontejneru nepatří
• žárovky a zářivky
• veškeré předměty jako televize, 

monitory a počítače, které neprojdou 
vhazovacím otvorem (patří do sběrných dvorů)

drobné eLeKtroZaŘíZení
do kontejneru patří
• použité čisté oblečení a spárovaná  

obuv, hračky, kabelky, pásky

do kontejneru nepatří
• znečištěné a mokré oděvy a obuv

textiL

PLaSty, náPojový Karton, Kovové obaLy
do kontejneru nebo pytle patří
• sešlápnuté PET lahve od nápojů
• plastové obaly, polystyren
• fólie - čisté
• prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
• plastové obaly od drogistického zboží
• ostatní plastové předměty (hračky, květináče apod.)
• nápojové „krabice“ od džusů, mléka a mléčných výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček apod.
• plechovky od alkoholických i nealkoholických nápojů, konzervy

do kontejneru nebo pytle nepatří
• textilie z umělých vláken, linolea, guma, molitan, výrobky z PVC, 

plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
• plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely)
• nádoby od léčiv
• hygienické potřeby (zubní kartáčky, vatové tyčinky apod.)
• nápojové kartony znečištěné zbytky potravin nebo chemickými látkami
• plechovky od barev a olejů (jedná se o nebezpečný odpad, který patří na sběrný dvůr)
• znečištěné konzervy se zbytky jídel
• velké kovové předměty, které se nevejdou do kontejneru 

(ty patří buď do sběren druhotných surovin, nebo na sběrný dvůr)

do kontejneru patří
• lahve od nápojů
• skleněné střepy
• tabulové sklo (bez drátěné vložky)
• skleněné předměty
• zavařovací sklenice (prázdné)

SKLo SMěSné a Čiré

do kontejneru nepatří
• keramika, porcelán, kamenina
• autosklo, drátěné sklo
• žárovky, zářivky
• varné sklo
• zrcadla
• televizní obrazovky

do kontejneru nebo pytle patří
• noviny, časopisy
• kancelářský papír
• reklamní letáky
• knihy, sešity
• krabice, lepenka, karton
• nevadí papír s kancelářskými sponkami
• není nutné odstraňovat fóliové okénko z obálek

do kontejneru nebo pytle nepatří
• mokrý, mastný a jinak znečištěný papír
• uhlový, samopropisovací a voskovaný papír
• použité pleny a hygienické potřeby, 

papírové kapesníčky, ubrousky

PaPír
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do kontejneru nepatří
• znečištěné a mokré oděvy a obuv

textiL

PLaSty, náPojový Karton, Kovové obaLy
do kontejneru nebo pytle patří
• sešlápnuté PET lahve od nápojů
• plastové obaly, polystyren
• fólie - čisté
• prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
• plastové obaly od drogistického zboží
• ostatní plastové předměty (hračky, květináče apod.)
• nápojové „krabice“ od džusů, mléka a mléčných výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček apod.
• plechovky od alkoholických i nealkoholických nápojů, konzervy

do kontejneru nebo pytle nepatří
• textilie z umělých vláken, linolea, guma, molitan, výrobky z PVC, 

plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
• plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely)
• nádoby od léčiv
• hygienické potřeby (zubní kartáčky, vatové tyčinky apod.)
• nápojové kartony znečištěné zbytky potravin nebo chemickými látkami
• plechovky od barev a olejů (jedná se o nebezpečný odpad, který patří na sběrný dvůr)
• znečištěné konzervy se zbytky jídel
• velké kovové předměty, které se nevejdou do kontejneru 

(ty patří buď do sběren druhotných surovin, nebo na sběrný dvůr)

do kontejneru patří
• lahve od nápojů
• skleněné střepy
• tabulové sklo (bez drátěné vložky)
• skleněné předměty
• zavařovací sklenice (prázdné)

SKLo SMěSné a Čiré

do kontejneru nepatří
• keramika, porcelán, kamenina
• autosklo, drátěné sklo
• žárovky, zářivky
• varné sklo
• zrcadla
• televizní obrazovky

do kontejneru nebo pytle patří
• noviny, časopisy
• kancelářský papír
• reklamní letáky
• knihy, sešity
• krabice, lepenka, karton
• nevadí papír s kancelářskými sponkami
• není nutné odstraňovat fóliové okénko z obálek

do kontejneru nebo pytle nepatří
• mokrý, mastný a jinak znečištěný papír
• uhlový, samopropisovací a voskovaný papír
• použité pleny a hygienické potřeby, 

papírové kapesníčky, ubrousky

PaPír
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„Škola za školou“

Kdo	 by	 si	 myslel,	 že	 se	 probíralo	 něja-
ké	učivo,	 tak	 chyba	 lávky.	To	 si	 jen	účastníci	
příměstského	 tábora,	 který	 připravil	 Pionýr	
v	Dobřanech	v	týdnu	9.	-	13.	srpna	letošního	
roku,	 hravou	 a	 soutěživou	 formou	 ověřovali	
a	 doplňovali	 informace	 z	 doby,	 kdy	 nemohli	
sedět	v	lavicích.
Pondělí	začali	vycházkou	na	Šlovický	vrch,	

kde	 hledali	 chráněné	 živočichy	 a	 rostliny	
a	měli	 je	vyfotit	cestou	na	rozhlednu	a	zpět.	
Žádnou	kuňku	žlutobřichou	ale	nenašli,	a	tak	
se	 na	 fotkách	 objevili	 poníci.	 Po	 odpočinku	
při	 zdobení	 kamenů	 kreslením	 a	 ubrousko-
vou	technikou	následoval	obraz	se	stromem,	
kterým	zdobili	 knoflíky,	 a	nechyběla	 ani	 vy-
bíjená.
V	úterý	byla	v	plánu	Techmánie,	odkud	se	

všichni	vrátili	 spokojení,	 jen	 je	 zarazila	 cena	
vstupného.	 Pak	 ještě	 zdobili	 hrnečky	novým	

druhem	fixů	na	porcelán	a	vyzkoušeli	si	házet	
frisbee	na	cíl.
Ve	středu	přišel	na	řadu	výlet	do	ZOO	Plzeň.	

Radost	 měly	 nejen	 děti,	 ale	 i	 zvířata,	 která	
ještě	 nedávno	 neviděla	 ani	 živáčka.	 Nejoblí-
benější	byla	letos	panda,	kterou	byste	našli	na	
některých	našich	hrnečcích,	 a	navíc	 ji	máme	
v	 klubovně	 i	 v	 plyšové	 podobě.	 Přes	 úna-
vu	z	chození	po	ZOO	a	po	malém	odpočinku	
došlo	na	míč	a	jízdu	na	koloběžkách,	ale	i	na	
stolní	hry.
Čtvrtek	proběhl	ve	 znamení	historie	–	na-

vštívili	 jsme	 Národní	 technické	 muzeum	
v	 Plasích,	 kde	 si	 nejprve	 všichni	 zopakovali,	
co	si	pamatují	o	městečku	z	loňské	návštěvy.	
Táborníkům	se	líbily	nejen	exponáty,	ale	i	to,	
že	 si	mohli	 sami	vyzkoušet,	 jak	 se	například	
stavělo	klenuté	okno,	nebo	 jak	 se	dělají	 růz-
né	 vazby	 cihel.	 Navíc	 tam	 našli	 i	 výstavu	

starých	 kol	 Favorit.	 Odpoledne	 si	 pak	 zopa-
kovali	 ubrouskovou	 techniku,	 tentokrát	 na	
nepotřebné	 sklenici,	 ze	 které	 dozdobením	
např.	papírového	výřezu	vznikl	svícen.	A	pak,	
stejně	 jako	 jindy,	míč,	koloběžky	a	stolní	hry	
před	odchodem	domů.
Poslední	 táborové	 dopoledne	 jsme	 se	 šli	

projít	 na	 Martiňák,	 kde	 jsme	 si	 zacvičili	 na	
překážkách,	 udělali	 pár	 fotek	 a	 vzhledem	
k	 množství	 komárů	 jsme	 park	 opustili	 a	 šli	
si	 zacvičit	 raději	 na	 hřiště	 v	 sídlišti.	 Po	 obě-
dě	jsme	dozdobili	svícen	ze	sklenice,	vyrobili	
„skřítka“	z	podpalových	dřívek,	a	protože	ven-
ku	bylo	velké	 teplo,	 zdobili	 jsme	 ještě	 tašku,	
buď	 obtisky,	 nebo	 jsme	 kreslili	 fixy.	 A	 jako	
vždy	 na	 třech	 z	 nich	 byla	 panda.	 Pak	 násle-
dovalo	ještě	rozdání	upomínkových	listů,	od-
měn,	úklid	a	byl	tu	konec.

Za Pionýr Dobřany L. Nejedlá

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany 
 
 
 
 
 

srdečně zve děti s rodiči na akci otevřenou všem dětem 
 
 
 

Přijďte mezi nás 
aneb 

„Z A Č Í N Á M E“ 
 
 

 

ve čtvrtek dne 9. září 2021 od 17.00 hodin  
v areálu bývalých kasáren u klubovny (společný vchod s Budulínkem). 

 
     Připraveny jsou sportovní a další aktivity, výstava kronik a fotografií z činnosti v klubovně skupiny. 
 

                                          vstup na akci zdarma 
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Letní činnost 
mladých hasičů

Koncem	měsíce	 července	 jsme	 uspořádali	
letní	 soustředění	 v	 našem	 oblíbeném	 stře-
disku	v	Úborsku.	Naše	činnost	během	pobytu	
byla	 zaměřena	 na	 přípravu	 Závodu	 požární	
všestrannosti,	který	by	měl	proběhnout	v	mě-
síci	 září	 ve	 Dnešicích.	 Trénovali	 jsme	 střel-
bu,	 vázání	uzlů,	 topografické	 značky,	buzolu,	
zdravovědu,	 požární	 ochranu	 a	 technické	
prostředky.	 Kromě	 těchto	 disciplín	 jsme	 si		
také	 zahráli	 vybíjenou,	 fotbálek,	 oblíbeného	
„Peška“,	 živé	Člověče,	 nezlob	 se,	 turnaj	 v	 pé-
taque	 apod.	 Vedoucí	 nás	 rozdělili	 do	 dvou	
týmů.	 Soutěžili	 jsme	 v	 	 motání	 a	 spojování	
hadic,	džberovce	a	štafetě	dvojic.	Po	večerech	
jsme	 pak	 hráli	 „Riskuj“,	 „Kufr“,	 lodě,	 turnaj	
v	 pexesu	 apod.	 Během	 pobytu	 jsme	 si	 také	
opékali	buřtíky.	Naši	vedoucí	samozřejmě	ne-
zapomněli	na	„Bobříka“,	navštívili	jsme	neda-
lekou	 rozhlednu	 u	 Běhařova,	 vodní	 centrum	
ve	Kdyni	a	nechyběla	ani	naše	oblíbená	hra	-	
„Mrakomor“.	Každý	den	jsme	posílali	rodičům	
zprávy,	 a	 to	 formou	 denních	 táborových	 no-
vin.	V	pátek	jsme	si	zasoutěžili	v	olympijských	
disciplínách	 o	 medaile	 a	 v	 odpolední	 části	
jsme	se	snažili	získat	co	nejvíc	bodů	ve	„sran-
da“	disciplínách,	abychom	je	mohli	proměnit	
v	 táborovém	 krámečku	 za	 dobroty	 a	 různé	
drobnosti.	 Na	 závěr	 jsme	 měli	 maškarní	 rej	
s	 diskotékou.	 Prostě	 jsme	 si	 to	 užili.	 Na	 náš	
pobyt	nám	poskytlo	příspěvek	Město	Dobřa-
ny,	za	což	děkujeme.	Nesmíme	také	zapome-
nout	poděkovat	našim	maminkám,	které	nám	
věnovaly	 různé	 drobnosti	 do	 táborové	 pouti	
a	také	nám	napekly	buchty,	bábovky	apod.	na	
přilepšenou	během	našeho	pobytu.

Helena Dvořáková 

Dříve a dnes

První	srpnový	týden	se	konal	v	prostorách	
MC	 Budulínek	 příměstský	 tábor	 s	 názvem	
Dříve	 a	 dnes.	 Na	 začátku	 si	 nejspíš	 děti	 vů-
bec	nedokázaly	představit,	 co	 je	 bude	 čekat.	
A	opravdu,	celý	týden	se	nesl	v	duchu	těchto	
slov.
Vyzkoušeli	jsme	si	společně,	že	ne	vždy	sta-

čilo	dát	přístroj	do	zásuvky	a	zapnout	knoflík,	
nebo	že	když	nám	zrovna	nejde	WiFi,	dají	se	
informace	zjistit	i	jinde.	Hned	první	den	jsme	
si	 nejdříve	 barvili	 trička.	 Jiné	 roky	 jsme	 je	
vyprali	 v	 pračce,	 ale	 letos	 ne,	 letos	 si	 každý	
vypral	to	své	sám	na	valše	za	pomoci	mýdla.	
Hodně	jsme	se	nasmáli	při	poznávání	různých	
předmětů	 a	 pojmů	nejen	 z	 dob	 našich	 babi-
ček.	Padla	i	spousta	nápadů	na	nové	pojmeno-
vání	dané	věci	či	na	její	funkci.
V	 týdnu	k	nám	zavítaly	hned	dvě	návštěvy	

z	 řad	 lektorek	MC	Budulínek.	Blanka	nás	 se-
známila	 se	 zdravovědou.	 Dozvěděli	 jsme	 se,	
jak	 se	 lidé	 léčili	dříve	a	dnes,	 jak	 se	postarat	
o	zraněného	kamaráda	a	spoustu	dalších	důle-
žitých	informací.	Vlaďka	s	námi	pletla	náram-
ky	z	paracordu.	Většina	dětí	si	domů	odnášela	
více	než	jeden	náramek.	Tímto	oběma	„budul-
dívkám“	moc	děkujeme	za	čas	strávený	s	námi.
V	 rámci	 tábora	 jsme	 se	 vypravili	 na	 výlet	

a	 tentokrát	 jsme	nejeli	moc	daleko.	Nejdříve	
jsme	 navštívili	 Plzeňské	 podzemí.	 Poté	 jsme	
se	 pomocí	 luštění,	 hledání	 indicií	 a	 postup-
ným	 řešením	 čtyř	 různých	 příběhů	 pokusili	
dostat	ze	zamčených	místností.	Nakonec	se	to	
povedlo	všem	čtyřem	týmům	a	mohli	jsme	se	
vrátit	zpět	do	Dobřan.
Také	jsme	nechtěli	přijít	o	náš	společný	ve-

čer	s	opékáním	buřtů,	a	tak	jsme	si	ve	čtvrtek	

děti	nechali	až	do	večera.	Po	opékání	na	děti	
čekalo	ještě	překvapení,	a	to	bubnování,	které	
rozeznělo	opravdu	celý	prostor	Budulínka.
Jelikož	v	daném	termínu	probíhala	olympi-

áda	v	Tokiu,	nedalo	nám	to	a	připravili	 jsme	
si	také	jednu	takovou,	ale	speciální.	Mezi	naše	
disciplíny	 patřila	 třeba	 štafeta	 s	 	 balonkem	
naplněným	vodou,	obalení	svého	praktikanta	
jako	mumii	či	ustrojení	figuranta	do	co	největ-
šího	počtu	oblečení.
Páteční	 den	 jsme	 se	 opět	 ponořili	 do	 dob	

minulých.	 Mohli	 jste	 mezi	 námi	 potkat	 pra-
věké	 lidi,	 indiány,	 korzára,	 školáky	 z	 dob	
našich	 babiček,	 rytíře	 a	 princezny,	 ale	 třeba	
i	děvčata	v	kroji.
Na	závěr	 jsme	samozřejmě	vyhodnotili	 tý-

mové	soutěže,	a	 jelikož	všichni	byli	naprosté	
jedničky,	dostaly	zlatou	medaili	a	malou	drob-
nost	všechny	děti.
Velké	 díky	 patří	 našim	 praktikantům,	

Renče,	Danče	a	Alešovi,	byli	naprosto	 skvělí.	
Dále	školní	 jídelně	za	naplnění	našich	žalud-
ků,	 Lence	 Šaškové	 za	 průvodcovství	 v	 kině,	
městu	Dobřany	 za	 finanční	podporu	 z	G2DT	
a	zejména	všem	dětem,	které	s	námi	po	celý	
týden	podnikaly	všechny	naše	výpravy	do	dob	
minulých.	Největší	radostí	pro	nás	je,	když	se	
dětem	u	nás	líbí,	smějí	se	a	hrají	si	a	chtějí	se	
k	nám	vracet.	Takže	pevně	věříme,	že	se	opět	
uvidíme	v	příštím	roce.

Za MC Budulínek Lucka, Pavla, Markéta

PODPOŘENO	Z	GLOBÁLNÍHO	
DÁRCOVSKÉHO	A	DOTAČNÍHO	
TITULU	MĚSTA	DOBŘANY
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Výlet do západočeských lázní

Poslední	červencovou	sobotu	jsme	se	vrátili	k	našemu	obvyklému	programu	a	konečně	vyra-
zili	na	poznávací	autobusový	zájezd.	Tuto	naši	akci	výrazně	podpořilo	město	Dobřany	finanční	
dotací.	Celkem	se	nás	zúčastnilo	47.
První	zastávkou	byl	státní	zámek	Kynžvart,	kde	jsme	ve	dvou	skupinách	viděli	expozici	kuriozit	

a	prohlédli	si	zámecký	park.	Na	oběd	jsme	se	zastavili	v	restauraci	Skála	v	Chodové	Plané.	
Odpoledne	jsme	měli	na	programu	procházku	parky	v	Mariánských	Lázních	a	zastávku	u	zpí-

vající	fontány.	Někteří	účastníci	stihli	i	park	s	miniaturami.
Počasí	nám	přálo,	takže	jsme	si	den	užili	k	všeobecné	spokojenosti.

Zora Richterová

Přítel	Zdeněk	Vlček	 je	členem	ZO	Českého	
svazu	včelařů	v	Dobřanech	od	roku	1997.
Pracoval	 ve	 funkci	 důvěrníka	 a	 vždy	 se	

snažil	 především	 mladším	 kolegům	 pomoci	
dobrou	radou	ze	své	bohaté	včelařské	praxe.	
Nebojí	 se	 kriticky	 konkretizovat	 nežádoucí	
situace	a	rovněž	je	i	následně	odborně	řešit.
V	 letošním	 roce	 oslaví	 půlkulaté	 životní	

jubileum	 -	 85	 let.	 Za	 svou	 letitou	 obětavou	
a	příkladnou	práci	v	naší	organizaci	mu	bylo	
předáno	ocenění	„Vzorný	včelař“.
Jménem	 celé	 organizace	 mu	 gratulujeme	

a	věříme,	že	jeho	včeličky	mu	budou	i	nadále	
poskytovat	jen	krásné	zážitky	a	pohodu.

Za členy ZO Dobřany 
místopředseda Josef Mištera
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Vrcholící příprava na sezónu
Realizační tým pro extraligu mužů: 
V. Šlehofer st., D. Malý, P. Kánský a D. Kovářík

Extraliga	 už	 doslova	
klepe	 na	 dveře	 a	 my	 se	
nacházíme	 ve	 finální	 fázi	
letní	přípravy.	Naší	snahou	
pochopitelně	 je	 poskládat	

kádr	 a	 patřičně	 ho	 nachystat	 do	 soutěžních	
zápasů.	Je	to	rok	co	rok	stejné,	a	sice	stále	vel-
mi	těžká,	a	hlavně	jako	vždy	nevděčná	práce.	
Nabité	 léto,	 resp.	 přípravné	 období	 nemají	
hokejbalisté	 v	 oblibě.	 Navíc	 kluci	 samozřej-
mě	nejsou	profíci,	ale	do	republikových	bojů	
prostě	musíte	být	chtě	nechtě	perfektně	při-
praveni.	To	určitě	není	žádné	moudro,	nýbrž	
pouhá	realita.	Na	druhou	stranu	i	amatérský	
sport	 musí	 být	 organizovaný,	 mít	 svá	 jasná	
pravidla	a	ta	se	prostě	dodržovat	musí.		
Náš	 mladý	 kádr	 se	 připravoval	 takřka	 od	

posledního	 týdne	 v	 červenci.	 Sehráli	 jsme	
dosud	dva	 turnaje	 a	 oba	na	 jihu	Čech.	 První	
uspořádal	Pluhův	Žďár	u	 Jindřichova	Hradce	
a	druhý	se	odehrál
	 v	 jihočeské	metropoli,	 v	 Českých	Budějo-

vicích.	Obě	akce	nabídly	 slušnou	konkurenci	
týmů,	které	našim	z	většiny	mladým	klukům	
nabídly	především	herní	praxi	a	prověrku.	Na	
jihu	Čech	dobřanský	tým	dvakrát	oba	turnaje	
vyhrál.	K	tomu	si	můžeme	doplnit	pravidelné	
tréninkové	jednotky,	další	turnaj,	který	tradič-
ně	pořádáme	zde	v	Dobřanech	(sobota	28.	8.),	

a	dále	generálku	na	extraligu	v	podobě	úterní-
ho	(31.	8.)	přípravného	zápasu	v	pražské	Hos-
tivaři.	V	sobotu	4.	9.	už	se	pak	pojede	naostro,	
neboť	 v	 1.	 kole	mužské	 extraligy	 doma	 při-
vítáme	Hradec	 Králové.	 Hned	 v	 neděli	 hraje	
také	mužská	rezerva	alias	Benfika	2.	nejvyšší	
soutěž	v	ČR,	tedy	1.	ligu.
	 I	 tady	 nás	 čeká	 těžký	 duel	 v	 jihočeských	

Prachaticích.	Opět	tedy	přepisujeme	klubové	
dějiny	a	v	Dobřanech	budou	k	vidění	dvě	muž-
ské	nejvyšší	soutěže.
Máme	tady	ale	mladé,	šikovné	hráče,	o	tom	

netřeba	 více	 mluvit.	 V	 reprezentačních	 vý-
běrech	se	představilo	hned	pět	našich	kluků,	
kteří	v	sezóně	hájí	barvy	Dobřan.
Česká	reprezentace	mužů,	která	se	připra-

vuje	 na	 mistrovství	 světa	 v	 Kanadě,	 sehrála	
v	 letním	období	dva	přátelské	zápasy	v	Lito-
myšli	se	Slovenskem.	V	obou	utkáních	nastou-
pil	odchovanec	našeho	klubu	Václav	Šlehofer	
ml.	V	prvním	utkání	Češi	zvítězili	2:1	(ve	dru-
hém	padli	2:5),	když	rozhodujícím	nájezdem	
se	blýskl	právě	dobřanský	hráč,	k	tomu	přidal	
asistenci	i	na	první	gól.
V	dresu	ČR	U21		nastoupili	Nicholas	Kaňák,	

Matyáš	Malecha	a	David	Braun.	Poslední	dva	
jmenovaní	 pravidelně	 nastupují	 v	 extralize	
za	 Dobřany,	 kde	 odvádí	 velmi	 dobré	 služby.	
Jsou	 to	 talentovaní	 hráči.	 „Niki“	 Kaňák	 nyní	
preferuje	spíše	lední	hokej,	nicméně	je	to	od-
chovanec	Dobřan	od	žáčkovských	let.	Pátým	
hráčem	našeho	klubu,	 který	během	 léta	 ob-

lékl	 reprezentační	dres,	 je	Michal	Neumaier,	
který	 v	 kategorii	 U17	 nastoupil	 za	 Českou	
republiku	 ke	 dvěma	 zápasům	 v	 Žilině	 proti	
domácímu	Slovensku.	Všem	reprezentantům	
věříme,	že	v	klubu	budou	nadále	poctivě	pra-
covat	a	za	náš	klub	se	hrdě	prát	nejen	v	extra-
ligových	bojích.
Také	 mládež	 se	 zapojí	 do	 klubového	 pro-

cesu	s	příchodem	nového	školního	roku.	Žá-
kovské	 kategorie	 se	 nám	 rozmnožily	 a	 my	
samozřejmě	budeme	reagovat.		Dle	počtu	dětí	
tedy	musíme	uzpůsobit	tréninkový	harmono-
gram	tak,	abychom	hokejbalovou	halu	časově	
a	 hlavně	 efektivně	 využili.	 To	 znamená,	 že	
musíme	 redukovat	počty	dětí	 na	hrací	 ploše	
tak,	aby		tréninky		dávaly	smysl	a	malí	Šnečci	
si	z	klubu	vždycky	třeba	něco	odnesli...	Není	to	
sice	jednoduché,	ale	za	ty	roky	si	s	tím	poradí-
me.	Řešili	jsme	tady	toho	v	minulosti	myslím	
dost.		Doplnili	jsme	i	trenérské	pozice,	a	mů-
žeme	tak	vytvořit	i	více	žákovských	kategorií,	
než	tomu	bylo	v	minulosti.
Konkrétnější	můžeme	být	v	příštím	vydání	

Dobřanských	listů.
Zápasy,	hodnocení,	 rozhovory	a	 jiné	 infor-

mace	 najdeš	 na	 webových	 stránkách	 klubu	
www.snackdobrany.websnadno.cz,	 dále	 na	
facebookových	stránkách	TJ	Snack	Dobřany-
facebook	 (pozor	 jsou	aktuálně	nové)	 a	 také	
na	Instagramu.

Za klub TJ Snack Dobřany
Václav Šlehofer starší

TJ Snack Dobřany, 1. místo Pluhuv Žďár
Zleva stojí: T. Duchek, V. Šlehofer ml., M. Malecha, R. Vajda, M. Neumaier, 
J. Štulc, J. Stránský a A. Duchek
Pod nimi zleva: V. Šlehofer st., T. Brož, M. Malotín, J. Matoušek a O. Ulm

Na snímku vítězný tým Dobřan na turné v Č. Budějovicích 21. 8. 2021
Zleva stojí: D. Kovářík st., P. Sloup, P. Görges, J. Matoušek, J. Stránský
Pod nimi zleva: R. Vajda, J. Kovářík, V. Šlehofer st., V. Šlehofer ml., 
O. Ulm a O. Jásek
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4x Bike Madness Dobřany

Dlouho	očekávaný	závod,	který	otevíral	světovou	sérii	4x	Pro	Tour,	je	již	minulostí.	Do	Dobřan	
se	sjelo	početné	startovní	pole,	 zastoupené	 jezdci	z	Německa,	Polska,	Holandska,	Francie,	Ra-
kouska	a	samozřejmě	domácího	Česka.	
Trať	a	celý	areál	byl	skvěle	nachystán,	ale	počasí	si	opět	s	pořadateli	pohrálo.	Na	to	už	jsme	

v	Dobřanech	zvyklí.	V	den	tréninků	a	kvalifikace,	tedy	v	pátek,	se	krátce	po	obědě	spustil	silný	
déšť,	který	trval	až	do	večerních	hodin.	Pořadatelé	se	tak	rozhodli	páteční	program	přesunout	
na	sobotu.	To	se	ukázalo	jako	dobrý	tah,	protože	od	sobotního	rána	svítilo	slunce	doprovázené	
vysokými	 teplotami,	 takže	 trať	 rychle	vysychala.	Už	v	 tréninku	bylo	vidět,	 jak	 je	dráha	rychlá	
i	za	méně	ideálních	podmínek,	ale	také	záludná	a	bohužel	bylo	k	vidění	i	několik	pádů.	Bohužel	
nejhůře	to	odnesli	domácí	Michal	Brožík	a	Matěj	Fejfar,	kteří	si	udělali	neplánovaný	výlet	do	FN	
Plzeň	a	měli	po	závodech.
Po	tréninku	následovala	kvalifikace,	ve	které	byl	nejrychlejší	Tomáš	Slavík	před	Miki	Nevrklou	

a	domácím	Tomášem	Brožíkem.	V	dámské	kategorii	to	byla	Michaela	Beráková.	
Samotný	závod	ukázal	všem	divákům	nespočet	ostrých	soubojů	a	dokázal,	jak	atraktivní	tato	

disciplína	je.	V	kategorii	ženy	se	jely	součtové	jízdy	díky	nízkému	počtu	startujících.	Vítězství	si	
odvezla	Michaela	Beráková	před	Andrey	Cinquin	z	Francie.
V	kategorii	mužů	se	do	finále	probojovali	všichni	favorité,	a	tak	se	na	finálovou	startovní	ram-

pu	postavili	Tomáš	Slavík,	Mikuláš	Nevrkla,	Martin	Brza	a	za	mohutné	podpory	fanoušků	pořa-
datel	závodu	Tomáš	Brožík.	Ve	stejném	pořadí	dojeli	i	do	cíle.	Malé	finále	vyhrál	Hannes	Slavik	
z	Rakouska.
V	tak	složité	době,	jakou	dnes	máme,	je	velice	těžké	uspořádat	kvalitní	závod,	a	proto	moc	děku-

jeme	všem	divákům,	kteří	přišli.	Dále	pak	všem	partnerům	akce	-	MĚSTU	DOBŘANY,	TJ	DOBŘANY,	
bez	kterých	by	se	závod	nekonal,	a	dalším,	co	nám	pomohli	k	jeho	uspořádání.	Děkujeme	za	skvělé	
ceny	od	Cyklo	Bartoníček,	FRBS	shop,	FOX	HOLE	shop,	Bikeaction.cz,	Namakanej.cZ…	Děkujeme	
celé	crew	za	organizaci	a	všem,	co	se	na	této	akci	podíleli.	Doufáme,	že	za	rok	se	opět	potkáme!

4xBike Madness crew

Prázdniny na Šlovíku

Letošní	prázdniny	byly	krušné	v	Mx	Parku,	
kde	se	po	pět	týdnů	konaly	příměstské	kem-
py.	Účastnily	se	děti	pokročilé,	ale	i	hodně	no-
vých	 začátečníků,	 co	 ještě	 nikdy	 na	motorce	
neseděli.	Řady		Mx	Kids	díky	letním	kempům	
rozšíří	 12	 nových	 dětí,	 které	 se	 zamilovaly	
do	bláta,	 prachu	a	benzinu.	Počasí	 se	dařilo,	
tak	bylo	možné	se	věnovat	tréninku	a	cvičení	
na	motorkách,	což	ocenily	hlavně	dobřanské	
děti,	mezi	nimiž	zájemců	o	motokros	značně	
přibývá.	
Pro	zpestření	nás	po	dobu	prázdnin	navští-

vil	 tým	MXGP	 JD	 Gunnex	 Jirky	 Jankovského,	
jezdec	MxGP	Petr	Polák	a	jezdci	české	špičky	
Ríša	Šikyňa,	Patrik	Liška,	Ruda	Weschta,	Niki	
Hošková,	 Jonáš	 Nedvěd	 se	 svými	 svěřenci	
z	Mx	teamu	Orion	a	spousta	dalších.	
Nyní	již	začíná	období	závodů,	a	tak	se	vě-

nujeme	přípravě	a	tréninku.	
V	 případě	 zájmu	 o	 ježdění	 nebo	 alespoň	

zkoušku	 šikovnosti	 vašich	 dětí	 nás	 neváhej-
te	 navštívit,	 nebo	 kontaktovat	 na	 telefonu	
722	090	444.

Emil Končel
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Fire sport team Dobřany má své mistry světa

Ve	dnech	9.	-	15.	8.	se	konalo	v	chorvatském	
Čakovci	 mistrovství	 světa	 v	 požárním	 spor-
tu	 dorostu.	 Z	 naší	 tréninkové	 skupiny	 se	 do	
družstva	probojovala	starší	dorostenka	Niko-
la	Rašková	(SDH	Nepomuk)	a	mladší	doroste-
nec	Tadeáš	Voříšek	 (SDH	Letkov).	U	obou	 to	
byla	první	reprezentační	zkušenost,	a	tak	byli	
plni	očekávání,	jak	se	jim	povede.	Když	česká	
výprava	dorazila	do	místa	konání,	byla	trochu	
opařena.	 Cvičná	 věž	 pro	 výstupy	 nebyla	 do-
stavěna,	 překážky	 nepřipravené	 a	 do	 začát-
ku	 závodu	 moc	 času	 nezbývalo.	 Chorvatsko	
je	v	požárním	sportu	trochu	rozvojová	země	

a	pořadatel	si	vzal	asi	příliš	tvrdý	oříšek.	Sou-
částí	českého	týmu	však	byli	 i	zkušení	mata-
doři	co	se	týká	pořádání	a	organizování	závo-
dů,	a	tak	pořadatelům	pomohli	s	dokončením	
výstavby.	Pracovalo	se	dlouho	do	večera,	aby	
se	 závody	mohly	 druhý	 den	 naplno	 rozběh-
nout,	 třeba	 jen	 s	 lehkým	 zpožděním.	 To	 se	
podařilo	 a	 mistrovství	 světa	 bylo	 v	 pondělí	
zahájeno.	
Soutěž	 začala	 výstupem	 na	 cvičnou	 věž.	

V	 této	 disciplíně	 nebyla	 česká	 výprava	 úpl-
nými	favority,	ale	i	tak	se	snažila	neztratit	na	
největší	špičku,	kterou	je	Rusko	a	Bělorusko.	

To	se	podařilo	a	z	první	disciplíny	si	připsali	
třetí	místa	holky	i	kluci.	Další	den	následoval	
závod	 sto	 metrů	 s	 překážkami,	 kde	 naopak	
patřila	ČR	k	favoritům.	Kluci	si	připsali	znovu	
trojku	za	třetí	místo,	ale	holky	porazily	zbytek	
světa	 a	 zapsaly	do	pořadí	 jedničku.	Navíc	 za	
jednotlivce	zacinkalo	i	pár	medailí.	Ve	středu	
přišla	na	řadu	štafeta.	Bohužel	i	zde	si	nezku-
šený	 pořadatel	 vybral	 svou	 slabou	 chvilku	
a	učil	se	pravidla	předávek	až	během	závodu.	
Naše	borce	to	ale	nerozhodilo	a	kluci	po	krás-
ném	 výkonu	 brali	 stříbrnou	medaili.	 Doros-
tenky	se	rozhodly,	že	když	se	 jednou	rozjely,	
tak	už	brzdit	nehodlají,	a	znovu	porazily	celé	
startovní	 pole.	 Když	 úněšovská	 Lucie	 Led-
vinová	na	svém	úseku	uhasila	a	 ještě	 trochu	
zkontrolovala,	 jestli	 v	 kádi	 nehoří,	 tak	 všem	
zatrnulo.	Při	doběhnutí	do	cíle	však	bylo	jas-
né,	že	děvčata	„jasně“	vyhrávají	štafetu	o	pět	
setin	 sekundy	 před	 Ruskami.	 Poslední	 den	
a	poslední	disciplína	byly	ve	znamení	požár-
ních	 útoků,	 do	 kterých	 šly	 oba	 české	 týmy	
s	velkým	sebevědomím	a	touhou	uspět.	Začali	
kluci	a	nasadili	soupeřům	laťku	tak	vysoko,	že	
ji	nikdo	nepřekonal.	Kluci	se	 tak	stali	mistry	
světa	v	požárním	útoku	a	v	celkovém	hodno-
cení	 byli	 stříbrní.	 Dorostenky	 znovu	 rozjetý	
vlak	rozhodně	nebrzdily	a	znovu	byly	nejlep-
ší	z	celého	startovního	pole.	V	součtu	to	tedy	
znamenalo,	že	dorostenky	se	staly	mistryně-
mi	světa.

Martin Provazník, trenér 
zdroj foto: FB SH ČMS

Tournoi ď Svijany 2021
Konečně	 se	 dočkali	 všichni	 příznivci	 hry	 pé-

tanque.	 V	 sobotu	 17.	 července	 se	 konal	 v	 Dobřa-
nech	 pétanque	 turnaj	 dvojic,	 Tournoi	 ď	 Svijany.	
Kromě	domácích	se	zúčastnili	hráči	z	Plzně,	Klatov,	
Nepomuku	 a	 Zavlekova.	 Dvojice	 byly	 rozlosovány	
do	tří	skupin,	které	byly	velmi	vyrovnané.	Z	každé	
postupovaly	 dále	 první	 dvě	 dvojice,	 ostatní	 hráli	
turnaj	útěchy.	Čest	místních	hájili	manželé	Kubovi,	
kteří	jako	jediní	z	domácích	postoupili	ze	základní	
skupiny.	Suverénně	si	vedli	Vopat	a	Netrval	z	Plzně	
a	Hnojský	s	Křesákem	ze	Zavlekova.	Semifinále	ur-
čilo,	o	jaké	pořadí	budou	dvojice	hrát.	O	první	místo	
si	zahráli	Plzeňáci	Vopat	s	Netrvalem,	kteří	porazili	
Fialu	 s	Payenem.	V	boji	 o	 třetí	místo	 zvítězili	 kla-
tovští	Bořánek	s	Macháčkem	nad	Hnojským	a	Kře-
sákem	ze	Zavlekova.	Turnaj	útěchy	vyhráli	domácí	
Khás	 a	 Baroch	 z	Nepomuka.	 Poháry	 pro	 první	 tři	
dvojice	 dodalo	MKS	 Dobřany	 jako	 spolupořadatel	
akce	a	krásné	ceny	poskytl	hlavní	sponzor	-	restau-
race	Beseda	pana	Radka	Baumruka.

Zdeněk Duban
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Závodní sezóna – mnoho úspěchů

Velice	 nabité	 léto	 zažil	 hasičský	 dorost	
z	Dobřan.	Během	letních	prázdnin	se	konalo	
pět	závodů	Českého	poháru,	na	kterých	jsme	
nesměli	chybět.	Navíc,	aby	toho	nebylo	málo,	
tak	přibyl	závod	Jihočeských	stovek	a	hlavně	
mistrovství	 republiky.	 Fire	 sport	 team	 Dob-
řany	se	poměrně	rozrostl	a	do	letošní	sezóny	
vyslal	dvacet	sedm	závodníků.	Padaly	osobní	
rekordy,	získávali	jsme	zkušenosti,	brali	jsme	
medaile	 a	 reprezentovali	 město	 Dobřany	
i	okres	Plzeň-jih.	V	Českém	poháru	se	z	naší	
tréninkové	skupiny	nejlépe	vedlo	nepomucké	
Nikole	Raškové.	Nikola	se	v	celkovém	součtu	
umístila	v	ČP	na	druhém	místě,	když	celou	se-
zónu	vedla.	O	celkové	vítězství	přišla	až	v	po-
sledním	závodě,	kterého	se	nemohla	zúčastnit,	
protože	byla	na	mistrovství	světa.	Radovala	se	
z	vítězství	ze	závodu	v	Ostravě,	v	Třebíči	a	při-
dala	třetí	místo	v	Praze.	Z	druhého	místa	v	cel-
kovém	pořadí	se	radoval	i	druhý	reprezentant	
ČR,	letkovský	Tadeáš	Voříšek.	Tadeáš	měl	vy-
rovnanou	sezónu	a	ke	dvěma	druhým	místům	
z	Prahy	a	Třebíče	přidal	i	dvě	třetí	místa	z	Os-
travy	a	Bludova.	Perfektní	sezónu	zažila	dob-
řanská	Anička	Umnerová,	 když	 se	 jí	 povedlo	
několikrát	posunout	osobní	rekord,	a	dokon-
ce	 se	 radovala	 z	 vítězství	 v	 závodu	 Českého	
poháru	v	Kamenci.	Ke	 svým	super	výkonům	
přidala	i	triumf	v	Domažlicích	a	Lišově.	Anička	
je	 střední	dorostenka	a	poslední	dva	 jmeno-
vané	závody	se	jí	povedly	vyhrát	i	celkově	bez	
rozdílu	kategorií.	Mezi	medailisty,	kteří	bodo-
vali	pravidelně	v	Českém	poháru,	patří	další	
dobřanský	závodník	Ondřej	Šiška.	Ondra	bral	
jednu	 stříbrnou	 medaili	 v	 závodě	 ČP	 v	 Ka-
menci.	Bohužel	jen	těsně	Ondrovi	unikla	účast	
na	 mistrovství	 světa.	 Z	 nominace	 vypadl	 až	
při	posledním	zužování	kádru.	Mezi	další	me-
dailisty	patří	místní	Honza	Šváb,	který	se	po	
čase	vrátil	do	našeho	týmu,	a	jeho	forma	zase	
roste.	Důkazem	toho	je	druhé	místo	v	Lišově	
a	v	Domažlicích.	Honza	se	posunul	věkem	už	

mezi	muže	a	 zde	 je	konkurence	veliká.	 Snad	
se	mu	ji	povede	dostihnout	a	prát	se	s	repub-
likovou	 špičkou	 jako	další	 náš	úspěšný	muž,	
hradecký	Patrik	Snášel.	Patrikovi	 se	povedlo	
mezi	muži	prosadit	na	závodě	ČP	v	Praze,	kde	
se	umístil	na	druhém	místě.	K	medailím	při-
dal	i	triumf	v	Domažlicích.	Dalšími	medailisty	
byl	 David	 Drnek,	 Jakub	 Dokulil,	 Lukáš	 Pudil	
a	 Vojta	 Kasl.	 Někteří	 naši	 závodníci	 získali	
cenné	zkušenosti	i	na	závodech	ve	výstupu	na	
věž	(závod	Ostravské	věže	a	následně	MČR	–	
Ondřej	 Šiška	4.	místo,	Anna	Umnerová	a	Ta-
deáš	Voříšek	shodně	5.	místo).	V	této	krásné	
disciplíně,	která	je	základem	reprezentace,	se	
zatím	těžko	prosazujeme.	K	trénování	je	třeba	
speciální	stěna,	která	je	jen	na	profesionálních	
hasičských	stanicích,	a	trénink	je	tak	poměrně	
omezený.	
Závodní	sezóna	se	nám	v	těchto	dnech	po-

malu	blíží	ke	konci.	Čeká	nás	však	tvrdá	zimní	
příprava,	aby	ta	příští	sezóna	byla	ještě	lepší	
než	 ta	 letošní.	Pokud	se	o	nás	 chcete	dozvě-
dět	víc,	 sledujte	nás	na	 facebooku	Fire	sport	
team	Dobřany	nebo	webu	www.hasicidobra-
ny.webnode.cz

Martin Provazník, trenér

FIRE SPORT
team DOBŘANY Noční turnaj 

v pétanque

V	sobotu	21.	srpna	se	hrál	na	pétanque	hřiš-
tích	v	Džungli	Noční	turnaj	dvojic,	nabitý	hráči	
z	Klatov,	Plzně,	Chocenic,	Nepomuku,	Vodní-
ho	 Újezdu,	 Zavlekova	 a	 domácího	 Pétanque	
clubu.	Dvojice	byly	 rozlosovány	do	 čtyř	 sku-
pin	a	pro	velký	počet	účastníků	se	hrálo	i	na	
hřištích	mimo	areál	-	v	parku.	Některé	dvojice	
si	zahrály	poprvé	a	sbíraly	tak	zkušenosti.	Od	
některých	 dvojic	 se	 ale	 čekalo	 více.	 V	 každé	
skupině	skončil	 jeden	z	 favoritů	a	do	dalších	
bojů	postupovaly	vždy	první	dvě	dvojice.	Pro	
ostatní	turnaj	skončil,	protože	světlo	bylo	jen	
na	 centrálních	hřištích.	 Z	1.	 skupiny	postou-
pili	Khás	s	Beránkem	a	plzeňští	 Jarda	a	Míra	
z	 Dublovky.	 Z	 2.	 skupiny	 suverénní	 manže-
lé	 Hnojských	 ze	 Zavlekova	 a	 domácí	 Pavel	
Kurka	 s	Drahuš	Holou.	Třetí	 skupinu	ovládli	
choceničtí	-	Karel	Loužek	a	Míra	Janda,	s	nimi	
postoupili	Karel	Baroch	s	Prokopem	Jiranem	
z	Nepomuku.	A	ve	4.	skupině,	která	byla	nej-
vyrovnanější,	 všichni	měli	 stejně	 bodů.	 Roz-
hodlo	skóre	ve	prospěch	klatovských	Bořánka	
s	Macháčkem	a	domácího	Dubana	s	Hůrkovou	
z	 Klatov.	 Postupující	 byli	 rozděleni	 do	 dvou	
semifinálových	skupin	a	hráli	opět	každý	s	ka-
ždým.	V	první	semifinálové	skupině	se	přesta-
lo	dařit	nepomuckým	hráčům,	dále	byli	suve-
rénní	 manželé	 Hnojských	 ze	 Zavlekova.	 Ve	
druhé	 semifinálové	 skupině	 vyšli	 naprázdno	
Kurka	s	Holou	a	suverénní	byli	Duban	s	Hůr-
kovou.	V	dosaženém	pořadí	se	dvojice	utkaly	
o	celkové	umístění.	Třetí	 skončili	Khás	s	Be-
ránkem,	kteří	porazili	Míru	a	Jardu	z	plzeňské	
Dublovky.	 Vítězství	 si	 odvezli	 manželé	 Petr	
a	Maruš	Hnojských	ze	Zavlekova,	kteří	porazi-
li	domácího	Zdeňka	Dubana	s	Jindrou	Hůrko-
vou	z	Klatov.	Akce	se	uskutečnila	ve	spoluprá-
ci	s	Městským	kulturním	střediskem	Dobřany.	
Poslední	akcí	klubu	bude	dětský	turnaj	v	září.

Zdeněk Duban
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Letní kuželkářské soustředění mladších žáků 
CB Dobřany
Autokemp	Hájovna	Kdyně	12.	–	18.	července	2021

  
Po	loňské	zkušenosti	z	prvního	soustředění	mladších	žáků	kuželkářského	oddílu	CB	Dobřany	

v	autokempu	Hájovna	ve	Kdyni	jsme	to	letošní	pro	velký	zájem	z	řad	účastníků	uspořádali	již	na	
celý	týden.	
V	pondělí	dopoledne	jsme	vyrazili	vlakem	směr	Kdyně	ve	složení	Evička,	Laduška,	Valča,	Anež-

ka,	Adélka,	Vikča,	Honzík	a	také	úřadující	mistr	republiky,	Josef	Fišer	nejml.
Stejně	jako	v	loňském	roce	věci	na	posilování,	osobní	batohy,	zásoby	na	přípravu	snídaní	a	veš-

keré	potřebné	nářadí	do	kempu	zavezl	autem	kondiční	trenér	Jirka	Hess.
Stravování	probíhalo	po	domluvě	v	nedaleké	restauraci,	a	to	formou	výběru	obědů	a	večeří.	

Vzhledem	k	tomu,	že	jsme	chtěli	děcka	více	zapojit	do	výpomoci	a	průběhu	soustředění,	tak	se	
zrodil	nápad	přípravy	snídaní	z	dovezených	a	nakoupených	zásob.	Během	celého	týdne	se	všichni	
prostřídali,	došlo	samozřejmě	i	na	trenérku	Vendulku	s	lékařským	dohledem	Ditou.

Aby	nám	z	kuželkářských	nadějí	nevyrostli	kulturisté	z	důvodu	naplánované	fyzické	přípravy,	
tak	během	soustředění	 samozřejmě	 zbyl	 čas	 i	 na	 aktivní	 formu	odpočinku.	Tentokrát	 jsme	 si	
zpestřili	pobyt	výletem	na	zříceninu	hradu	Nový	Herštejn,	odpoledním	zájezdem	na	podvodní	
pozorovatelnu	Lomeček	ve	Starém	Klíčově	a	samozřejmě	 již	 tradičním	sobotním	výšlapem	na	
zříceninu	Rýzmberk.	Vzhledem	k	předpovídanému	dešti	na	sobotní	odpoledne	jsme	si	nechali	
opékání	dobřanských	špekáčků	až	po	návratu	do	kempu.
Zopakovalo	se	také	posilování	ve	stejných	disciplínách	jako	při	prvním	soustředění,	abychom	

zjistili,	jestli	se	nám	kuželkářské	naděje	zlepšují.	Navíc	jsme	s	sebou	vzali	koloběžku,	tak	přidanou	
disciplínou	byl	koloběh	do	vrchu.	Při	sobotní	olympiádě	pro	větší	zaujetí	i	pobavení	mládežníků	
bylo	vytvořeno	třetí	družstvo	z	řad	trenérek	a	trenérů.	A	abychom	zapojili	všechny	zúčastněné	
(i	rodiče),	tak	jednomu	družstvu	dětí	vypomáhali	tito	náhradníci	z	důvodu	bolesti	Eviččiných	zad.
Nedílnou	 součástí	byl	 samozřejmě	 trénink	na	kuželně	TJ	 Sokol	Kdyně,	 kde	 se	odehrál	 i	 zá-

věrečný	nedělní	 turnaj.	A	opět	 se	budu	opakovat,	 ale	děti	nastoupily	ve	vytvořených	dresech,	
které	jim	na	poslední	chvíli	dovezla	trenérka	Vendulka.	Letošní	trička	si	děti	vyráběly	technikou	
batikování,	u	těch	mladších	i	s	vytvořením	jmenovek.	A	věříme,	že	nám	epidemiologická	situace	
v	letošním	roce	umožní	zúčastnit	se	soutěží,	aby	nám	mladí	kuželkáři	ukázali,	že	toto	soustředění	
pro	ně	bylo	přínosem.	Ale	to	už	nám	dokazují	neutuchajícím	zájmem	o	tréninky	na	kuželně	i	sou-
hlasem	se	zamluvením	termínu	soustředění	pro	rok	2022.
Po	poslední	poražené	kuželce	všichni	vyrazili	na	zamluvený	oběd	do	nedaleké	pizzerie,	kde	si	

děti	pochutnaly	na	XXL	pizzách.	Jsem	přesvědčen,	že	u	dospěláků	tomu	nebylo	jinak.	Ostatně	si	
jej	všichni	zúčastnění	zasloužili	za	celotýdenní	dřinu.	Proto	bych	touto	cestou	chtěl	v	první	řadě	
poděkovat	všem	žáčkům,	rodičům	za	svěření	dětí	do	péče	trenérkám	a	trenérům,	kuželkářskému	
oddílu	CB	Dobřany	a	v	neposlední	řadě	městu	Dobřany	za	finanční	podporu	z	globálního	dárcov-
ského	a	dotačního	titulu	města	Dobřany	(G2DT).	
Bohužel	než	vyšel	tiskem	tento	článek,	tak	došlo	ke	smutné	události	a	PAN	TRENÉR	JIRKA	již	

válí	kuželky	na	nebeských	drahách.	Čest	jeho	památce!
Za CB Dobřany sepsal Borek Blecha

Výlet na zříceninu hradu Nový Herštejn Závěrečný turnaj na kuželně

Cyklovýlet
V	sobotu	2.	10.	 se	uskuteční	11.	 ročník	

sjezdu	 ze	 Špičáku	 do	 Dobřan.	 Cyklistická	
sezóna	 se	 pomalu	 uzavírá	 a	 tento	 pravi-
delný	výlet	na	kole	je	taková	třešnička	na	
dortu.	 Krásnou	 přírodou	 při	 řece	 Úhlavě	
ukončíme	letošní	vyjížďky	na	kole.	Jelikož	
je	při	přepravě	kol	vlakem	vždy	problém,	
je	třeba	včas	nahlásit	vaši	účast	na	tel.	603	
872	821	-	 Josef	Hájek,	nebo	721	713	079	
-	Josef	Polívka.	Odjezd	vlaku	a	další	infor-
mace	o	cyklovýletu	se	dozvíte	včas.	Záro-
veň	 vás,	 vyznavače	 cyklistiky,	 zveme	 na	
Dobřanskou	 50,	 kterou	 tradičně	 pořádá	
Klub	českých	turistů.	Podpořme	tedy	svojí	
účastí	tuto	skvělou	akci.	Těšíme	se	na	vás.

Josef Hájek a Josef Polívka

Matěj Fejka se stal 
mistrem ČR v tenise

Ve	dnech	6.	 -	 11.	 července	2021	proběhlo	
v	Liberci	mistrovství	ČR	 jednotlivců	v	 tenise	
v	kategorii	mladších	žáků,	tj.	do	12	let.	
Vítězem	 a	 držitelem	 titulu	 mistra	 ČR	 ve	

čtyřhře	 se	 stal	 „Dobřaňák“	Matěj	 Fejka,	 hra-
jící	za	TK	Slavia	Plzeň.	Matěj	se	svým	spolu-
hráčem	Tomášem	Krejčím	z	TK	Sparta	Praha	
nenašli	v	konkurenci	absolutní	české	tenisové	
špičky	žádné	přemožitele	a	došli	si	až	k	vys-
něnému	titulu,	čímž	potvrdili	roli	nasazených	
jedniček.	 Ve	 finále	 porazili	 dvojici	 Rakouš	 –	
Sloboda	z	TK	Agrofert	Prostějov	6:2,	6:4.
K	 tomuto	 velkému	 úspěchu	 Matěj	 přidal	

i	neméně	cenné	3.	místo	v	jednotlivcích.	
Matějovi	 velmi	 gratulujeme	 a	 přejeme	

mnoho	dalších	sportovních	úspěchů.
rodiče
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Letní tenisové kempy 2021
Tenisová	akademie	Dobřany	pořádala	v	průběhu	 letních	

měsíců	tři	termíny	tenisových	příměstských	táborů.	Kempů	
se	zúčastnilo	několik	desítek	dětí	ve	věku	5	–	15	let,	které	se	
zdokonalovaly	nejen	v	tenise,	ale	i	ve	sportovně	zaměřených	
aktivitách.	Tenisový	kemp	byl	rozdělen	do	dvou	bloků.	První	
dopolední	blok	by	zaměřený	převážně	na	tenis	a	jeho	meto-
diku.	Děti	měly	možnost	se	zdokonalit	v	technických	zákla-
dech	tenisových	úderů,	následně	si	vyzkoušet	hru	a	později	
i	zápas	proti	ostatním	účastníkům	kempu,	popřípadě	trené-
rovi.	 Před	 výukou	 tenisu	 byl	 kladen	 důraz	 na	 řádnou	 roz-
cvičku,	která	každý	den	zahajovala	dopolední	blok.	Na	začát-
ku	kempu	byla	rozcvička	vedena	trenérem,	v	dalších	dnech	
měly	děti	možnost	samy	vymyslet	různé	cviky	či	aktivity	pro	
zahájení	tenisového	tréninku.
V	 odpoledním	 bloku	 se	 děti	 mohly	 těšit	 na	 celou	 škálu	

sportovních	soutěží.	Oblíbenými	aktivitami	byl	minigolf,	pé-
tanque,	badminton,	míčové	kolektivní	hry,	kruhový	trénink	
a	turnaj	v	kuželkách.	Na	programu	byly	i	odpočinkové	aktivi-

ty,	děti	šly	na	Dobřanskou	zmrzlinu	nebo	si	vyzkoušely	střelbu	ze	vzduchovky.	Tenisový	kemp	byl	v	posledním	dni	zakončený	symbolickým	tenisovým	
turnajem	a	v	odpoledním	bloku	turnajem	v	kuželkách.	Samozřejmostí	bylo	průběžné	testování	zaměstnanců	a	dětí	na	covid.	Kempy	byly	organizované	
kvalifikovanými	trenéry,	Lucií	Cmarovou	a	Michalem	Veitem,	asistoval	jim	Jan	Tomášek.	Odměnou	a	potěšením	pro	nás	byly	odpovědi	dětí	na	otázku,	co	
je	na	kempu	zaujalo:	„Moc	mě	bavily	tenisové	zápasy	a	odpolední	sportovní	program,	třeba	badminton	byl	fajn.	Příští	rok	půjdu	na	kemp	určitě	znovu.“	 
(Filip	Liška,	účastník	kempu).	Sárinka	Mertlová	kemp	zhodnotila	slovy:	„Líbily	se	mi	odpolední	aktivity,	protože	byly	každý	den	jiné.	Příště	si	možná	
víc	užiju	závěrečný	turnaj.“
Tenisová	akademie	Dobřany	zahajuje	27.	září	2021	podzimní	kurz.	Přihlásit	se	mohou	uchazeči	od	4	do	15	let.	Přihlášky	jsou	možné	do	15.	září	

u	Mgr.	Naslerové	e-mailem:	pavlinasmatova@seznam.cz	nebo	telefonicky:	702	063	002.
Pavlína Naslerová, foto Lucie Cmarová

Do nové sezóny s postupovými ambicemi 
Na	sezónu	2020/21	budou	chtít	dobřanští	stolní	tenisté	co	nejrychleji	zapome-

nout.	 Vinou	 koronavirové	 pandemie	 byla	 odehrána	 pouhá	 2	 kola	 dlouhodobých	
soutěží	družstev,	načež	došlo	příslušnými	řídícími	svazy	nejprve	k	jejich	přerušení	
a	vzhledem	k	nelepšící	se	epidemiologické	situaci	následně	k	jejich	zrušení.	Velká	
škoda!	Dobřanské	áčko	zahájilo	sezónu	ve	velké	pohodě	a	po	odehraných	dvou	ko-
lech	zaujímalo	se	3	vítězstvími	a	jednou	remízou	první	místo	v	nejvyšší	krajské	sou-
těži	-	divizi	mužů.	Rovněž	tak	turnajů	jednotlivců	bylo	sehráno	poskrovnu.	Kromě	
jednoho	bodovacího	celostátního	turnaje	mládeže	kategorie	A	jsme	více	možností	
změřit	síly	s	konkurencí	nedostali.	Vrcholem	sezóny	bylo	mistrovství	České	repub-
liky,	 kde	 jsme	měli	 zastoupení	 v	 kategorii	 dorostu	 jak	 v	 soutěži	 jednotlivců,	 tak	
i	v	soutěži	družstev.	Oba	výběrové	vrcholné	turnaje	byly	sehrány	v	novém	Národ-
ním	tréninkovém	centru	v	Havířově.	Ačkoli	Jakub	Šperl	ani	družstvo	dorostenců	ve	
složení	Šperl,	Umner,	Sedláček	na	medailová	umístění	nedosáhli,	již	samotnou	účast	
na	MČR	v	konkurenci	nejlepších	dorostenců	z	celé	České	republiky	je	nutno	pova-
žovat	za	úspěch.	Nejúspěšnější	dobřanský	dorostenec	Jakub	Šperl	se	pak	zúčastnil	
i	dvou	velkých	mezinárodních	turnajů,	a	to	Raiffeisen	Youth	Championship,	který	
každoročně	pořádá	rakouský	Linec,	a	dále	pak	Velké	ceny	Praha.	Z	Lince	i	z	Prahy	si	
Jakub	odvezl	cenné	úspěchy.	V	Linci	vybojoval	spolu	s	Jaroslavem	Jůzou	bronzovou	
medaili	v	útěše	družstev	a	v	Praze	pak	stříbrnou	medaili	v	útěše	jednotlivců.	
Do	nové	sezóny	2021/22	budeme	vstupovat	jak	s	obavami,	aby	byla	řádně	do-

končena,	tak	s	postupovými	ambicemi.	S	novou	moderní	hernou	a	s	novými	po-
silami	nelze	jinak.	Po	návratu	Miroslava	Bultase	a	Jana	Roubíčka	ze	zahraničního	
angažmá	bude	naše	A	družstvo	nejvážnějším	aspirantem	na	postup	do	3.	ligy.	Ne-
stane-li	se	nic	mimořádného,	postup	do	čtvrté	nejvyšší	celostátní	soutěže	by	nám	
neměl	utéci.	O	termínech	domácích	utkání	vás	budeme	pravidelně	informovat	pro-
střednictvím	dobřanského	rozhlasu.	Za	vaši	podporu	předem	děkujeme.	

Za oddíl stolního tenisu Luděk Reitšpies
Mezinárodní turnaj Raiffeisen Youth Championship, Linec
Vlevo Jakub Šperl (TJ Dobřany), vpravo Jaroslav Jůza (TJ Ostrava KST)
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Turisté vás zvou
Výborová a členská schůze KČT 
se koná ve středu 8. září 2021 
v 17:00 v klubovně.

út	7.	září	
Od	pramene	Úterského	potoka	
do	městečka	Úterý
Odjedeme	busem	z	Dobřan	v	7:20	do	Plzně	na	
term.	HN.	Odtud	v	8:05	busem	do	Toužimi	–	
Nežichov.	Jdeme	k	rybníčku,	odkud	vytéká	po-
tok,	dále	k	Bužejskému	rybníku,	pokračujeme	
po	Davidově	NS	k	přístřešku,	dále	po	zelené	
TZ	k	Janovskému	mlýnu,	poté	podél	potoka	do	
Úterý.	Zpět	busem	v	13:24	do	Bezdružic,	od-
tud	vlakem	v	14:03	do	Plzně	(15:17).	Z	Plzně	
v	15:20	nebo	v	15:40.	Délka	trasy	12	km.
Vedoucí	J.	Šmatlák.

pá	10.	září									
Albrechtice	–	Sedlo	–	Sušice
Odjedeme	 z	 Dobřan	 v	 7:18,	 z	 Plzně	 v	 7:00,	
příjezd	do	Klatov	 v	 7:49.	 Přesun	na	 autobu-
sové	nádraží,	odtud	odjezd	do	Sušice	v	8:10,	
příjezd	 na	 nábřeží	 v	 9:00.	 Dále	 odjezd	 do	
Albrechtic	v	9:40,	příjezd	v	9.55	hod.	Zde	se	
občerstvíme,	 vystoupáme	na	 rozhlednu	Sed-
lo	cca	1,5	km	a	zpět	a	dále	po	červené	TZ	do	
Sušice	-	asi	6,5	km.	Oběd	v	Sušici	na	Bouchal-
ce	u	Švelchů.	Zpět	ze	Sušice	asi	v	14:40,	nebo	
15:35	hod.	Délka	trasy	9–10	km.	
Vedoucí	Květa	Pacholíková.

út	14.	září	 	
Ze	Srní	do	Srní
Z	Dobřan	odjedeme	vlakem	v	6:55,	z	Plzně	HN	
v	6:38	do	Klatov	a	odtud	v	7:33	do	Sušice.	Ze	
Sušice	busem	v	8:35	do	Srní,	zde	v	9:44.	Jdeme	
po	žluté	TZ	k	rozcestí	Horní	Hrádky,	odtud	po	
červené	na	Rokytu	-		Antýgl.	Délka	trasy	10	km.	
Vedoucí	J.	Šmatlák.

pá	17.	září	
Krátký	pochod	před	Dobřanskou	50
Odjedeme	z	Plzně	HN	v	7:40	do	Dobřan.	Pů-
jdeme	 od	 kruháku	 v	 8:30	 přes	Martiňák	 do	
lesů	k	Nové	Vsi	a	zpět.	Délka	trasy	9	km.	
Vedoucí	J.	Nový.

út	21.	září	
Z	Osvračína	do	Kolovče
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	6:21	do	Plzně	a	
odtud	v	6:53	do	Osvračína.	Ze	železniční	sta-
nice	 jdeme	po	žluté	TZ	Minov,	 rozcestí	Květ-
kovice,	 dále	 po	 silnici	 cca	 3	 km	 do	 Kolovče.	
Zde	muzeum,	mlýn	apod.	Z	Kolovče	odjedeme	
busem	 v	 14:12	 do	 Klatov	 a	 dále	 v	 15:30	 do	
Dobřan	a	Plzně.	Délka	trasy	9	km.	
Vedoucí	J.	Šmatlák.

pá	24.	září	
Soběkury	–	Merklín
Odjedeme	busem	z	Bor	v	6:30,	Dobřany	čerp.	
st.	v	6:45	do	Soběkur	-	7:09.	Půjdeme	k	rybní-
kům	Jordány,	Chalupy	a	kolem	Drahov.	rybní-
ka	dojdeme	do	Merklína.	Zpět	busem	v	14:00	
do	Dobřan	a	Plzně.	Délka	trasy	10	km.	
Vedoucí		J.	Nový.

út	28.	září	
Z	Chlumčan		do	Dolní	Lukavice
Odjedeme	z	Plzně	HN	vlakem	v	7:40,	z	Dobřan	
v	 7:55	 do	 Chlumčan.	Odtud	 jdeme	do	Horní	
Lukavice,	 Dolní	 Lukavice.	 Odjedeme	 busem	
v	14:36	do	Přeštic.	Vlakem	z	Přeštic	v	14:51	
do	Dobřan	a	Plzně.	Délka	trasy	8	km.	
Vedoucí	J.	Šmatlák.

Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám spo-
lečnost? Pojďte se s námi projít. Chodíme za 
každého počasí. Případné změny najdete ve 
vývěsní skříňce u Komerční banky.

Za krásami 
Plzeňského kraje
Rád	bych	se	zmínil	o	třech	pochodech,	které	

jsme	uskutečnili	v	červenci	a	srpnu.
Prvním	pochodem	byla	návštěva	 tajemné-

ho	podzemí	v	Nevřeni	u	Plzně.	O	této	lokalitě	
„kaolinový	 důl“	 jsme	 se	 dozvěděli	 prostřed-
nictvím	České	 televize	 v	 pořadu	Toulavá	 ka-
mera.	Důl	samotný	se	nachází	nedaleko	obce	
Nevřeň.	 Jedná	 se	 o	 soustavu	 podzemních	
chodeb	a	sálů,	které	vznikly	hlubinným	dolo-
váním	pískovce	s	významnou	složkou	–	kao-
linem.	Prostorami	dolu	nás	prováděla	místní	
průvodkyně,	která	nám	pověděla	mnoho	zají-
mavostí	o	této	činnosti.
Druhou	 vycházku	 zaměřenou	 na	 barokní	

stavební	 památky	 jsme	 uskutečnili	 návště-
vou	kláštera	v	Kladrubech.	Jde	o	významnou	
církevní	 stavbu.	 Spolu	 s	 průvodcem	 jsme	
si	 prohlédli	 celý	 objekt,	 vyslechli	 obsáhlou	
přednášku	o	historii	a	významu	tohoto	kláš-
tera	pro	celý	kraj.	Poté	jsme	se	vydali	místní	
naučnou	 stezkou	 do	 blízkého	 okolí	 Kladrub.	
Moc	se	nám	líbilo	upravené	místo	u	jezu	řeky	
Úhlavky.	 Cestou	 jsme	míjeli	 několik	 betono-
vých	bunkrů,	tzv.	„řopíků“,	svědků	obranných	
objektů	 budovaných	 v	 letech	 1920–1938,	
tedy	před	II.	světovou	válkou.
Třetím	 místem,	 taktéž	 spojeným	 s	 baro-

kem,	byl	Mariánský	Týnec.	Tento	areál	staveb	
lze	 s	 klidem	nazvat	 stavební	perlou	 severní-
ho	 Plzeňska.	 Bohužel	 jsme	 neměli	 možnost	
prohlédnout	si	celý	areál,	ale	i	tak	jsme	viděli	
velkolepou,	krásnou	stavbu,	byli	jsme	zvědavi	
na	 novou	 dostavbu	 celého	 křídla.	Moc	 se	 to	
povedlo,	staré	a	nové	stavby	tvoří	jeden	har-
monický	celek.
Závěrem:	Je	vidět,	že	i	v	této	době	je	možno	

věci	napravit	a	dovést	je	k	zdárnému	konci.
S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“	 	

Jindřich Šmatlák

Tenisový memoriál
Již	po	šestnácté	se	5.	července	2021	uskutečnil	na	kurtech	v	Džungli	turnaj	teniso-

vých	veteránů,	Memoriál	Josefa	Kreuzmana.	Zúčastnilo	se	ho	18	tenistů	ze	širokého	
okolí.	 Letos	 konečně	 zase	 jednou	po	 několika	 horkých	 létech	 neatakovala	 stupnice	
teploměru	30	stupňů,	a	tak	se	hrálo	za	příjemného	tenisového	počasí.	 Jako	obvykle	
byl	turnaj	vypsán	ve	dvou	kategoriích:	nad	50	a	nad	60	let	věku.	V	kategorii	mladších	
byl	mezi	12	účastníky	nejlepším	Karel	Virt	z	Plzně.	Poprvé,	až	ve	finále	okusil	porážku	
dobřanský	Pavel	Verner	a	obsadil	tak	místo	druhé.	Po	létech	též	získal	nejlepší	umís-
tění	pro	domácího	hráče.	Třetím	nejúspěšnějším	tentokrát	byl	Stanislav	Havlíček	ze	
Starého	Plzence,	který	v	boji	o	bronzový	stupínek	porazil	plzeňského	Vladimíra	Chlád-
ka.	V	kategorii	nad	60	let	se	tentokrát	sešlo	jen	šest	borců.	Jasným	vítězem	mezi	nimi	
byl	Jiří	Kucharik	z	Klatov,	který	deklasoval	všechny	své	soupeře	a	již	mimo	kategorie	

porazil	i	Karla	Virta.	Druhým	byl	Ivan	Pergler	z	Přeštic.	Na	dalších	místech	se	umístili	Vladimír	Pašinský	a	Zbyněk	Drezsler,	oba	z	Plzně.	Turnaj	byl	
i	tentokrát	dotován	z	globálního	dárcovského	a	dotačního	titulu	města	Dobřany,	a	tak	si	vítězové	odnesli	hodnotné	věcné	ceny.	Všichni	pak,	krom	mi-
lého	setkání	s	přáteli,	i	sportovní	prožitky	z	příjemně	stráveného	dne.	 	 	 	 	 								Za tenisový oddíl Ing. Pavel Vrzal
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Vítání občánků
Po	dlouhé	době	jsme	mohli	uskutečnit	milou	oslavu	vítání	nových	občánků	města.	Panem	Martinem	Sobotkou,	starostou	města,	byli	přivítáni	ve	
dnech	24.	7.,	31.	7.	a	7.	8.	2021	tito	noví	občánci:

30. srpna oslavila 
krásné	90.	narozeniny

paní	Anna	Krejčová	
z	Dobřan.	

Všechno	nejlepší	
a	hodně	zdraví	přeje	rodina.

Blahopřání

Eliáš Bárta, Jáchym Čapek, Monika Liptaiová, Pavel Černý, David Jinšík, 
Amálie Abrahamová, Samuel Štych, Adéla Karafová, Niki Vasilečko, 

Krásné	85.	narozeniny	
oslavila 2. srpna 

naše	maminka,	babička	
a	prababička,	

paní	Libuše	Štrosová. 

Do	dalších	let	přejeme	
pevné	zdraví,	štěstí	a	pohodu.	
Přejí	děti,	vnoučata	a	všechna	
pravnoučata	s	rodinami.

Blahopřání

Lucie Nechoďdomů,  Aneta Neubauerová a Nela Neubauerová, Valentýna 
Baumruková, Lukáš Vinický, Adéla Housarová, Josef Doubek.

Mikuláš Jáchim, Veronika Černá, Tereza Poková, Linda Zahradníková,  
Tomáš Krištof, Štěpán Malý, Stela Sýkorová, Anežka Čepická,

Marlen Hříšná, Anna Černá, Tereza Kříhová, Elena Zemanová, Michaela 
Doubková, Alžběta Kubecová,

Matyáš Blažek, Jan Hohlberger, Natálie Pikunová, Tobiáš Glatter, Antonín 
Tušek, Jindřich Haišman, Adéla Řeřichová, Jakub Horčík,
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15.	8.		2021	uplynulo	již	15	let,	
co	tiše	odešla	do	hvězdného	nebe

paní	Věra	Gaňová.

Nikdy	nezapomeneme.
Dcery	Věra,	Libuše,	Zdenka	s	rodinami	

a	ostatní	příbuzní.	
Děkujeme	za	tichou	vzpomínku.

Vzpomínka

Dne	31.	8.	2021	uplynuly	2	roky,	
co	nás	navždy	opustila	naše	milovaná	
dcera,	manželka,	maminka	a	babička,

paní	Jaroslava	Kurtinová.

S		láskou	vzpomíná	celá	rodina	Kurtinova	
a	Kilbergerova.

Vzpomínka

Dne	2.	října	2021	
si	připomeneme	8.	výročí	úmrtí	

pana Josefa	Maška	
z	Dobřan.

Za	vzpomínku	děkuje	
manželka	s	rodinou.

Vzpomínka

Dne	5.	srpna	uplynulo	20	let,	
co	od	nás	odešla	naše	maminka,	babička	

a	prababička,

paní	Marie	Duchková.

Kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte	s	námi.
S	láskou	a	úctou	vzpomínají	dcery	

Maruš,	Jaruš,	Liduš	a	Hana	s	rodinami.
Nikdy	nezapomeneme.

Vzpomínka

Dne	14.	8.	2021	uplynuly	3	roky,	
kdy	od	nás	navždy	odešel	

pan Miloslav	Kolář. 

Za	tichou	vzpomínku	děkuje	manželka	
a	rodina.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.

Vzpomínka

25.	8.	2021	jsme	si	připomněli	
nedožitých	60	let	

paní	Dany	Winterové.

Za	tichou	vzpomínku	děkují	manžel	Fanda,	
syn	Michal	s	manželkou	Danuší,	

dcera	Lenka	s	manželem	Martinem	
a	vnoučata	Martínek,	Tomášek,	

Eliška	a	Terezka.

Vzpomínka

7.	9.	uplynou	dva	smutné	roky	od	odchodu	
naší	drahé	maminky,	sestry,	babičky,	

prababičky,	tchýně	a	švagrové,	

paní	Jarušky	Válkové.

Byla	to	žena	s	krásným	srdcem,	
které	bylo	otevřené	pro	všechny.	

Prosíme,	kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Rodina	Válkova	a	Štenglova

Vzpomínka

Dne	27.	8.	uplynulo	třicet	let,	
kdy	ve	věku	39	let	tragicky	zemřel			

pan	Jaroslav	Bernklau,	
milující	manžel,	tatínek,	vždy	usměvavý	
a	obětavý	kamarád	a	také	úspěšný	

sportovec	-	v	zápase,	ve	volném	stylu.

S	láskou	stále	vzpomínají	manželka,	
dcera	Lidka,	syn	Jaroslav,	

rodina	Kleknerova	a	Ortmannova.

Vzpomínka

Dne 18. 9. 2021 
uplyne	6	smutných	let	od	chvíle,	

kdy	nás	navždy	opustila	

paní	Marie	Bittnerová.

Vzpomeňte	s	námi.	Rodina.

Vzpomínka
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Inzerce

Firma VENAP systems s.r.o. se sídlem ve Vstiši 
hledá nové zaměstnance na pozice:

Jsme malá rodinná firma, která vyrábí prototypové díly 
pro automobilový průmysl. Nové kolegy sami zaškolíme. 

Kontakt: 
Libor Oplt – 602 569 570 – libor.oplt@venapsystems.cz

Programátor a obsluha CNC obráběcích center

Obsluha vstřikovacího lisu

PRACOVNÍ	DOBA	OPRAVNY	OBUVI	A	VÝROBA	KLÍČŮ
ZÁŘÍ	A	ŘÍJEN	2021

út	14.	9. 14–17 st	13.	10. 14–17
út	21.	9. 14–17 út	19.	10. 14–17
po	27.	9. 14–17 po	25.	10. 14–17
st	6.	10. 14–17 pá	29.	10. 14–17

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

Na	problémy	
nejste	sami

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

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

tel.:	777	944	563,	e-mail:	poradna@opplzen.cz,	www.opplzen.cz

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

Naše	služby	jsou	bezplatné,	nezávislé,	nestranné	a	diskrétní.	
Poradenství	poskytujeme	zejména	v	těchto	oblastech:
 bydlení  finanční problematika  rodina a mezilidské vztahy 
 sociální a zdravotní pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy 

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele  pracovně–právní vztahy

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Hledáme
Operátory
výroby
do Chlumčan

since 1883

do Chlumčan

33.000 Kč
 5 týdnů dovolené

 13. plat
 37,5 hodin / týdně

   benefi ty od 15 900 / rok

Stabilní práce na kariera.rako.cz

tel.: 378 022 750
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Inzerce

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	 –	 Individuální	 i	 skupinová	výuka,	 též	online	

(Skype	apod.),	tel.	724	015	347,	www.anglickyjazyk.net

			Prodám	zánovní	vestavnou	plyn.	desku	(4	plotýnky),	
	 s	elektrickou	jiskrou,	za	1000	Kč.	Tel.	723	115	393

			Prodám	urnový	hrob	na	hřbitově	v	Dobřanech	
	 (paní	Tomanová).	Více	informací	v	infocentru	v	Dobřanech,		
	 tel.	377	972	725.

			Zahradnické	práce	–	stříhání	a	údržba	živých	plotů.
 E-mail:	zahrady.js@seznam.cz,	tel.	602	885	277

Firma Hrubý autodoprava s.r.o. přijme

ŘIDIČE SKUPINY 
C+E

pro rozvoz zboží obchodního řetězce Penny Market

Mzda: 40.000 – 50.000 Kč

Informace: tel. 733 145 331
e-mail: r.benesova@hruby-autodoprava.cz

ORNICE
ZA ODVOZ

Smluvně přenechám v roce 2021 dle podmínek 
ZPF ornici z Dobřan v objemu ca. 300 m3. 
Bližší informace na tel. č. 603 239 953 nebo 
ornice@obalar.cz

Příspěvky	 do	 DL	 musí	 být	 zasílány	 elektronicky	 na	 e-mail	

listy@dobrany.cz do	 20.	 dne	 v	 měsíci. Texty	 jsou	 přijímány	

v	 maximálním	 rozsahu	 cca	 2	 500	 znaků	 (vč.	 mezer),	

nerozhodne-li	 redakce	 v	 individuálních	 případech	 jinak.	 Plné	

znění	Zásad	pro	vydávání	zpravodaje,	ceník	inzerce	a	návod	na	

kontrolu	publikovaných	textů	najdete	na	

www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/

Velikost inzerátu
1 strana (186 x 263 mm) 5 400 Kč
1/2 strany (186 x 128,5 mm) 2 700 Kč
1/4 strany (91 x 128,5 mm) 1 350 Kč
1/8 strany (91 x 63 mm) 675 Kč

Řádková nekomerční inzerce max. 92 znaků zdarma
vyměním, daruji, hledá se, koupím...

Řádková komerční inzerce max. 92 znaků  50 Kč
prodej, služby...

Společenská rubrika zdarma

Inzerce v Dobřanských listech
Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

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

Slevy
	opakovaná plošná inzerce 
 2 výtisky      15 % z celkové ceny
 3 a více výtisků     25 % z celkové ceny
 11 výtisků (roční)     30 % z celkové ceny

	nabídka pracovních míst    25 % z ceny inzerce

	souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Podklady pro inzerci
INDD, AI, EPS, PDF - písma musí být převedená na křivky

Obrázky: TIFF, JPG, BMP - rozlišení 300 dpi (obrázky musí být dodány zvlášť - nevložené do textu)
Texty: DOC, DOCX, ODT, TXT
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Nabídka zájmových činností ve školním roce 2021/2022

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (KURZY)
ZŠ DOBŘANY
Kroužky budou zahájeny v týdnu 

od 13. 9. 2021. 

Přihlášení do kroužků provádí paní Vítová v kanceláři 

na 2. stupni ZŠ od 7.00 do 15.30 hodin, příp. telefo-

nicky 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 učitelů a naplně-

nosti kroužků) začátkem září na plakátcích ve škole.

Kroužek č. 1

Florbal – přípravka

Vedoucí:  Kouřil

Kdy: středa 15:30–17:00

Kde: sportovní hala

Cena: 1040 Kč

Kroužek č. 2

Florbal – mladší žáci

Vedoucí:  Kouřil

Kdy: středa 15:30–17:00

Kde: sportovní hala

Cena: 1040 Kč

Kroužek č. 3

Florbal – starší žáci

Vedoucí:  Hajšman

Kdy: úterý 18:30–20:00

Kde: sportovní hala

Cena: 1040 Kč

Kroužek č. 4

Florbal – dívky 6.–9. tř.

Vedoucí:  Kouřil

Kdy: pátek 14:00–15:30

Kde: sportovní hala

Cena: 1040 Kč

 

Kroužek č. 5

Keramika pro pokračující

Vedoucí:  Šindelářová

Kdy: sobota 13:00–17:00 (první schůzka 9. 10.)

Kde: školní dílna

Cena: dle počtu zúčastněných

Kroužek č. 6

Příprava na přijímací zkoušky – matematika

Vedoucí:  učitelka matematiky v ročníku

Kdy: dle domluvy

Kde: 2. stupeň ZŠ

Cena: dle počtu přihlášených žáků

Kroužek č. 7

3D tisk a robotika

Vedoucí:  Palkoska, Hajšman, Rada

Kdy: úterý 14:00–15:00

Kde: 2. stupeň ZŠ

Cena: 760 Kč

Žáci se naučí pracovat s programem pro 3D tiskárny, 

vytisknou si vlastní návrhy – modely, naučí se stavět 

a programovat roboty Mindstorme.

Kroužek č. 8

Anglický jazyk pro 1.–2. ročník

Vedoucí:  Ratajová, Vebrová

Kdy: středa 14:00–15:00

Kde: 1. stupeň ZŠ

Cena: 500 Kč 

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA při MKS ve spolupráci se ZŠ
Pro: 1.–5. ročník

Vedoucí:  Gabriela Klinkovská, tel. 733 395 711

Kdy:  pondělí  15:30–17:00

Kde: 2. stupeň ZŠ

Cena:  1 340 Kč

Pokud dítě navštěvuje školní družinu, paní Klinkovská 

dítě převede přímo na kroužek.

KURZY ANGLIČTINY
Pro: začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé

Kde: jednací sál MKS Dobřany

Kdy: bude upřesněno

Vyučující: Mgr. Jiří Vondruška

Cena: podle počtu přihlášených účastníků

Informace a přihlášky: MKS Dobřany, tel. 377 972 725

KURZ ITALŠTINY
Pro: úplné a falešné začátečníky A0 – A1

Kdy: pondělí 17:00–18:00

Kde: fara, náměstí T.G.M. 3, Dobřany

Kontakt: tel. 732 901 900

 e-mail: dobrany@koinonia.cz

Začínáme 4. 10. 2021. 

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Vedoucí: Milan Dvořák ml., tel. 602 877 910

Pro: děti ze 2. – 4. tříd

Vedoucí: Helena Dvořáková, tel. 728 817 495

Pro: děti z 5. – 9. tříd

Kdy: pátek 16:00 (obě skupiny)

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.

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) 16:00–17:00

 – starší (12–15 let) 17:00–18:00

 středa – dívčí oddíl

 Věra Šístková „Šíša“,  tel. 604 470 501

 – mladší (5/6–11 let) 16:00–17:00

 – starší (12–15 let) 17:00–18:00

Kde: klubovna na Ostrově – u Žabáku

Náplň: fyzický a duševní rozvoj dětí, poznávání 

přírody a manuální zručnost, o letních prázdninách 

14denní tábor v Trpístech u Úterského potoka

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
ODDÍL STRÁŽCI DOBŘANY
Vedoucí: Petr Plátek Mištera, tel. 607 611 541

Pro: děti od 7 do 15 let 

Kdy: pátek 16:00–17:00

Kde: klubovna na Ostrově

Náplň: poznávání přírody formou her a výletů, 

o letních prázdninách pořádáme čtrnáctidenní 

tábor u Nepomuka.

Začínáme 3. 9. 2021. 

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY
Vedoucí: Libuše Nejedlá, tel. 603 112 996

 libuse.nejedla@seznam.cz  

 Petra Mašková, tel. 604 676 594

Kdy: čtvrtek 16:00–18:00

Kde: klubovna v bývalých kasárnách, U Trati 1014

Cena: 500 Kč/rok

Náplň: 1x týdně pravidelní činnost + 1x za 14 dnů 

výtvarná činnost

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI MS DOBŘANY
Vedoucí: Pavel Krákora, tel. 725 362 448

Pro: děti od 1. třídy

Kdy: 1x měsíčně v klubovně

 1x měsíčně vycházka o víkendech

Kde: klubovna v objektu ČOV v Plzeňské ul. 

Náplň: nauka o zvěři, kynologii, vycházky do přírody, 

zásady pobytu v přírodě, sázení stromků, v zimě 

přikrmování, apod.

1. akce: 11. 9. 2021 v 10:00 od ČOV

 Den českého lesa (celodenní výlet auty)

2. vycházka: 28. 9. 2021 v 8:00 od ČOV

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – ODBOR DOBŘANY
Kdy: úterý a pátek (vycházky) 

Informace:  Jindřich Šmatlák, tel. 773 919 362
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BUDULÍNEK, z. s.
Aktivity pro děti a dospělé podzim 2021

Cvičení pro děti s Vlaďkou

Pro: děti ve věku 4–5 let bez rodičů

Kdy: pondělí 17:00 či 17:30 (bude upřesněno)

Kde: prostory v Sokolovské 1010     

Informace a přihlášky: V. Duchková, tel. 776 124 174

Tanec pro ženy

– radost z tance a pohybu v rytmu orientu

Kdy: pondělí 18:30 či 19:00 (bude upřesněno) 

Kde: prostory v Sokolovské 1010  

Informace a přihlášky: Z. Štychová, tel. 725 909 846

Tvořivé hýbánky 

–  pohyb a tvoření

Pro: děti ve věku cca 6 let bez rodičů     

Kdy: úterý odpoledne (bude upřesněno)

Kde: prostory MC Budulínek, U Trati 1014  

Informace a přihlášky: M. Holerová, tel. 736 611 303

Klub Myšiček 

–  herna s krátkým programem, cvičením a říkankami

Pro: děti ve věku 1–2 roky s rodiči          

Kdy: středa 9:00–10:30

Kde: prostory MC Budulínek, U Trati 1014

Informace a přihlášky: A. Vítková, tel. 774 163 738

Všechny aktivity předpokládáme začít během 

měsíce září, konkrétní datumy Vám sdělí lektorky 

jednotlivých aktivit.

SPORTOVNÍ DŮM RESTART – R.S.T. z. s.
Kde: Sokolovská 1009 (bývalá kasárna)

POLE FITNESS DANCE GIRLS 

Pro: děti 9–15 let         

Kdy: pondělí 15:00–16:00 (začátečníci)

 pondělí 16:00–17:00 (mírně pokročilé)

 pondělí 17:00–18:00 (pokročilé)

 pátek 15:00–16:00 (začátečníci)

DANCE FOR KIDS 

Pro: děti 5–13 let         

Kdy: úterý 16:00–17:00

BABY FIT 

Pro: děti 10–24 měsíců s rodiči          

Kdy: pondělí 10:00–11:00

ZDRAVÁ ZÁDA PRO DĚTI 

Kdy: středa 16:00–17:00

JUMPING KIDS 

Pro: děti 5–13 let          

Kdy: úterý 15:30–16:15 (začátečníci)

 čtvrtek 16:15–17:00 (skákající)

HRAVÁ JÓGA PRO ZDRAVÉ DĚTI 

Pro: děti 5–12 let         

Kdy: úterý 17:00–18:00

DĚTI V POHYBU – KIDS FIT 

Pro: děti 4–7 let         

Kdy: středa 17:00–18:00

BOX FOR KIDS 

Pro: děti 5–14 let         

Kdy: čtvrtek 17:00–18:00

 neděle 16:00–17:00

H.E.A.T. program ZŠ KLUB 

Pro: děti 6–13 let         

Kdy: středa 12:45–13:20

Děti 12–15 let jsou vítány na všech skupinových 

lekcích dle rozvrhu.

Kontakt: recepce – 607 479 947, provoz – 724 985 191, 

heat.dobrany@seznam.cz

http://heat.dobrany.eu/

https://heatdobrany.isportsystem.cz/ (zde můžete 

online rezervovat místo pro své dítko)

https://www.facebook.com/heat.dobrany/

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE MO DOBŘANY
Vedoucí: David Šmůla, tel. 730 976 203

 Karel Ryšavý, tel. 603 211 810

 rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz

Pro: děti od 1. třídy do 15 let 

Kdy: čtvrtek 16:00–17:00

Kde: klubovna, U Trati 1014 (v bývalých kasárnách)

Náplň: nauka o rybách, praktická výuka rybolovu, 

 poznávání přírody

1. informační schůzka: 9. 9. 2021 od 16:00 na rybníku 

Dolní Kotynka

TENISOVÁ AKADEMIE DOBŘANY
Pro: děti od 4 do 7 let (Tenisová školička)

 děti od 8 do 18 let (Tenisová škola)

Kde: Tenisová hala, Přeštická ul.

Informace:  Mgr. Pavlína Naslerová, tel. 702 063 002

 e-mail: pavlinasmatova@seznam.cz

Podzimní kurz je 12týdenní (27. 9. – 17. 12. 2021).

Přihlášky k odevzdání do 14. 9. 2021 (ke stažení na 

www.dobrany.tenishala.cz).

Není třeba si kupovat tenisovou raketu – lze zapůjčit.

TJ DOBŘANY, z.s. – ODDÍL FOTBALU
Kdy: – přípravky

  úterý, čtvrtek 16:00–17:30

 – žáci

  pondělí, čtvrtek 16:30–18:00

 – dorost

  pondělí, středa 18:00–19:30

Kde: Fotbalový stadion TJ Dobřany, Vodárenská 1293

Bližší informace: Helena Fabiánová, tel. 603 818 755

TJ DOBŘANY, z.s. – ODDÍL HOKEJBALU
Kdy: – mikro a minipřípravka

  úterý, čtvrtek 16:00–17:15

 – přípravka a žáci

  úterý, středa, čtvrtek 16:45–18:15

Kde: Pebal aréna – sportovní areál pod nádražím

Informace: Petr Úbl, tel. 723 015 843

TJ DOBŘANY, z.s. – ODDÍL BADMINTONU
Pro: děti od 10 let a mládež     

Kdy: úterý a pátek 17:00–18:30

Kde: sportovní hala pod nádražím

SALSA AEROBIK, PILATES, YOGA 
A REHABILITAČNÍ CVIKY NA ZÁDA
Kdy: čtvrtek 19:00–20:00

Kde: tělocvična I. stupně ZŠ 

Cena: 50 Kč/hod.

Cvičíme: 30 minut salsa aerobic a 30 minut pilates, 

yogu a rehabilitační cviky na záda

Kontakt: Martina Rakus, tel. 725 562 243

Začínáme 16. 9. 2021.

JÓGA, TANEC A CVIČENÍ
AKTIVITY PRO DĚTI

Kdy: pondělí 16:15

DYNAMICKÁ JÓGA

Kdy: pondělí 17:30

FYZIO-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

Kdy: pondělí 18:30

TVŮRČÍ TANEC PRO DĚTI

Kdy: středa 18:00

HATHA JÓGA

Kdy: středa 19:00

KUNDALINI JÓGA

Kdy: sobota 8:15 (1x za 14 dní)

Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ

Kontakt: Petra G. Levorová, tel. 607 683 993

e-mail: peta.levorova@seznam.cz

www.terapie-komplexni.cz

Začínáme 13. 9. 2021.
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ATLAS PTÁKŮ
2. 9. ve 20:00
ČR, Slovinsko, Slovensko / drama / 90 min / 12+

režie: Olmo Omerzu

Když se ukáže, že ze staré rodinné firmy kdosi vy-

vádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s novou 

realitou, na níž nebyl nikdo připraven.

Vstupné: 130 Kč

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
3. 9. v 17:00
USA / animovaný / 107 min / přístupný / dabing

režie: Tom McGrath

Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho 

staršího bráchu Tima? Oba sice trochu dospěli, ale do 

obleku se nasoukala Timova dcera Tina.

Vstupné: 120 Kč

ZÁTOPEK
3. 9. ve 20:00
ČR, SR / dramatický příběh / 130 min / přístupný / 

režie: David Ondříček

Výpravný film, věnovaný nejen sportovnímu, ale i ži-

votnímu příběhu jednoho z největších světových at-

letů všech dob, Emila Zátopka.

Vstupné: 130 Kč

DRAČÍ ZEMĚ
5. 9. v 15:00
Německo / animovaný / 91 min / přístupný / dabing

režie: Tomer Eshed

Drak Plamínek, zlodějíček Ben a skřítek Kecka se vy-

dávají na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je naleze-

ní dračí země.

Vstupné: 120 Kč

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
5. 9. v 18:00 (dabing)      7. 9. ve 20:00 (titulky)

USA / akční, dobrodružný / 133 min / 12+

režie: Destin D. Cretton

Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu 

Schang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, 

když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset 

prstenů.

Vstupné: 130 Kč

PERSKÉ LEKCE
9. 9. ve 20:00
Bělorusko, Německo, Rusko / drama / 123 min / 15+ / 

titulky / režie: V. Perelman

Okupovaná Francie, 1942. Gilles je spolu s ostatními 

židy zatčen vojáky SS a poslán do tábora v Německu. 

Jen o vlásek unikne popravě, protože přísahá dozor-

cům, že není Žid, ale Peršan.

Vstupné: 100 Kč

AINBO: HRDINKA PRALESA
10. 9. v 17:00
USA, Peru / animovaný / 85 min / přístupný / dabing

režie: José Zelada

Narodila se hluboko v amazonském pralese a s po-

mocí roztomilého a legračního armandilla Dilla a ob-

tloustlého tapíra Vacyho bude statečně bojovat za 

záchranu svého vzácného domova!  

Vstupné: 120 Kč

JEDINĚ TEREZA
10. 9. ve 20:00
ČR / romantická komedie / 102 min / přístupný

režie: Jaroslav Fuit

Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. 

Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně 

všechno. Navzdory tomu, že ho čekají četné nástra-

hy, omyly a fatální nedorozumění.

Vstupné: 130 Kč

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
12. 9. v 15:00
USA / animovaný / 107 min / přístupný / dabing

režie: Tom McGrath

Vstupné: 120 Kč

ZÁTOPEK
12. 9. v 18:00
ČR, SR / dramatický příběh / 130 min / přístupný / 

režie: David Ondříček

Výpravný film, věnovaný nejen sportovnímu, ale i ži-

votnímu příběhu Emila Zátopka.

Vstupné: 130 Kč

CESTA DOMŮ
14. 9. ve 20:00 
ČR / lyrická komedie / 92 min / 12+ / režie: Tomáš Vorel

Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli. Hrdinové 

našeho příběhu, každý svým způsobem, hledají ztra-

cenou harmonii se zvířaty, s rostlinami a hlavně se 

sebou samými.

Vstupné: 120 Kč

MARŤANSKÉ LODĚ
16. 9. ve 20:00
ČR, Norsko / romance, drama / 77 min / přístupný

režie: Jan Foukal

Martin a Eliška se poprvé setkávají na narozeninové 

party ve vybydlených prostorách brněnského nádra-

ží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednáš-

ku, kterou pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní 

krouží, ona ho loví.

Vstupné: 130 Kč

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
17. 9. v 17:00
USA / animovaný / 107 min / přístupný / dabing

režie: Tom McGrath

Vstupné: 120 Kč

AFTER: TAJEMSTVÍ
17. 9. ve 20:00 
USA / romantický / 99 min / 12+ / titulky

režie: Castille Landon

Osudová láska Tessy a Hardina podstupuje zatím nej-

větší zkoušku. Zkoušku, která může zanechat jejich 

vztah plný vášně v troskách. 

Vstupné: 130 Kč

AINBO: HRDINKA PRALESA
19. 9. v 15:00
USA, Peru / animovaný / 85 min / přístupný / dabing

režie: José Zelada

Vstupné: 120 Kč

JEDINĚ TEREZA
19. 9. v 18:00
21. 9. ve 20:00
ČR / romantická komedie / 102 min / přístupný

režie: Jaroslav Fuit

Vstupné: 130 Kč

KLÍCKA
23. 9. ve 20:00
VB, Kanada / drama / 107 min / 15+ / titulky

režie: Sean Durkin

S vidinou snadno nabytého bohatství v tepajícím 

Londýně konce 80. let 20. století opouští obchodník 

Rory svůj pohodlný život v USA a přesouvá se s celou 

rodinu do velkolepého sídla na anglickém venkově.

Vstupné: 100 Kč

ZBOŽŇOVANÝ
24. 9. ve 20:00
ČR / komedie / 99 min / 12+ / režie: Petr Kolečko

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do dů-

chodu. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. 

Má jedno velké tajemství.

Vstupné: 130 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
26. 9. v 15:00 
USA / animovaný / 88 min / přístupný / dabing

režie: Cal Brunker

Odvážná štěňata se vydají za svým dosud největším 

dobrodružstvím. Jít do akce je přiměje Humdinger, 

špatností skrz naskrz prolezlý tlusťoch, který se 

právě stal starostou Adventure City.

Vstupné: 120 Kč

CESTA DOMŮ
26. 9. v 18:00 
ČR / lyrická komedie / 92 min / 12+ / režie: Tomáš Vorel

Vstupné: 120 Kč

FESTIVAL PANA RIFKINA
30. 9. ve 20:00 
USA / komedie / 88 min / 12+ / titulky

režie: Woody Allen

Manželství Morta Rifkina a jeho ženy Sue už delší 

dobu není právě idylické. Přesto, nebo možná právě 

proto, doprovází Mort svou manželku, publicistku Sue 

na filmový festival v San Sebastianu.

Vstupné: 120 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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ZDRAVOTNÍ	STŘEDISKO	(Třída 1. máje 1300)
Praktický	lékař	pro	dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí	 6:00–12:00	 14:00–18:00
úterý 6:00–13:00
středa	 6:00–12:00	 13:00	liché	týdny
	 	 													Vstiš
čtvrtek	 6:00–12:00	 13:00	Harmonie
pátek	 6:00–12:00
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky 
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace 
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický	lékař	pro	dospělé,
poradna	pro	sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308, 374 449  944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí	 7:30–11:00	
	 11:15–12:30	 pro	podniky	a	objednané
	 15:00–18:00	 pouze	po	tel.	domluvě
úterý 7:30–11:30 
 11:30–13:00 pro	objednané
středa,	pátek	 7:30–11:00	
	 11:15–13:00	 pro	podniky	a	objednané
čtvrtek	 7:30–11:00	
	 11:15–13:00	 pro	objednané
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky 
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace 
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
	 prevence	 pro	nemocné
pondělí	 7:30–10:00	 13:30–15:00
úterý	 13:00–15:00	 15:00–17:00
středa	 7:30–11:00	 11:00–14:30	
čtvrtek	 7:30–10:00	 10:00–12:00
pátek	 7:30–10:00	 10:00–13:00

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

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

Diabetologická	ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa	 6:30–7:30	 náběry
	 7:30–14:30	 ordinace

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

čtvrtek	 8:30–12:00	 12:30–14:30
pátek	 7:00–11:00	 11:00–13:00
perimetry:
pondělí,	čtvrtek	 8:00–8:30	 po	objednání
středa	 11:30–13:00	 po	objednání
Vyšetření	pouze	po	telefonické	domluvě.

Kožní	ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační	hodiny:
pondělí	 8:00–14:00
Vyšetření	po	telefonickém	objednání.

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

Kardiologická	ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
pondělí	 8:00–15:00
úterý 8:00–18:00
středa,	čtvrtek	 8:00–15:00
pátek	 7:00–11:00

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

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

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

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

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

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

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, Dobřany, tel.: 377 972 754, 732 114 040
úterý 8:00–11:00
čtvrtek	 8:00–11:00
pátek	 8:00–11:00

Chlumčany, tel.: tel.: 377 973 124
pondělí,	středa	 8:00–11:00
Nouzový provoz ordinace, upřednostňujeme 
telefonické konzultace.

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

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

Jubilata	Dobřany	pro	osoby	potřebující	
péči	–	pečovatelská	služba
Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Mgr. Ivana Kvíderová
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
pondělí–pátek	 7:00–19:00
so,	ne,	svátek	 7:00–9:00	 11:30–14:00
   17:00–19:00
Sběrný	dvůr
tel.: 721 529 770
pondělí	 	 14:00–18:00
st,	pá,	ne	 9:00–13:00	 14:00–18:00

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

Městské	kulturní	středisko	Dobřany
Dobřanská	galerie,	kostel	sv.	Víta,	IC
Náměstí T.G.M. 5, tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Provozní	doba:																	
pondělí–pátek	 8:30–12:15	 13:00–17:00
sobota,	neděle	 	 13:00–17:00

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

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








