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Na	kolika	módních	přehlídkách	jste	v	životě	byli?	Kolik	z	nich	se	konalo	v	kostele	a	byly	uvede-
ny	biblickým	čtením?
Přijdou	vám	tyto	otázky	poněkud	ztřeštěné?	Pokud	ano,	není	se	čemu	divit,	podobné	spojení	

je	krajně	neobvyklé,	přesto	si	toto	neotřelé	spojení	našlo	dostatek	diváků,	kteří	tak	přispěli	na	
dobřanské	varhany	částkou	vyšší	než	21	000	Kč.	Za	správní	radu	děkujeme.
Uznání	si	zaslouží	všichni	zúčastnění,	nejvíce	pak	Marie	Baštářová	a	 Jiří	Krejčík,	kteří	s	ná-

padem	přišli,	prosadili	si	ho	a	dotáhli	akci	ke	zdárnému	konci.	Sluší	se	poděkovat	i	všem	ostat-
ním,	kteří	jim	s	tím	pomohli,	v	čele	s	Městským	kulturním	střediskem.	Nepominutelné	zásluhy	
má	také	designérka	Lída	Bernklauová,	Dobřanské	pekařství,	paní	Okrouhlá,	manželé	Kozlerovi	
a	mnoho	dalších,	kteří	se	více	či	méně	na	akci	nějak	podíleli.	
Bylo	fajn	zažít	na	vlastní	kůži	akci,	která	jakoby	vypadla	z	anglického	filmu.	Dámy	pro	dobro-

činnost	překonávají	hranice	možného,	nadchnou	i	kněze	a	výsledkem	je	něco,	co	naoko	vypadá	
svatokrádežně,	ale	ve	skutečnosti	je	to	tak	poctivé	a	opravdové,	jak	má	duchovní	život	být.
To,	že	jde	o	správnou	myšlenku,	dokresluje	i	fakt,	že	Světlana	Nálepková	(mimochodem	uhran-

čivě)	zazpívala	bez	nároku	na	honorář	a	ještě	jako	brigádnice	vypomohla	s	předváděním	šatů.
Ano,	šlo	především	o	módu,	takže	nás	chlapů	tam	moc	nebylo.	Není	nám	většinou	příjemné	

vše,	co	zavání	vybíráním	oblečení,	ale	vzhledem	ke	kráse	a	šarmu	modelek	to	ani	nebolelo.	Celko-
vá	atmosféra	akce	včetně	výstavy	pěkných	obrazů	Slávky	Štrbové	za	sebou	nechala	velmi	příjem-
ný	pocit,	díky	kterému	se	dala	přežít	i	ta	lavina	šatstva.

Martin Sobotka, starosta

Molo kolem oltářů

Foto: Jan Vaněk
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Kulturní kalendář

	4.	6.	/	16:00	/	kostel	sv.	Víta
 Dobřanské pohledy –	vernisáž	výstavy
	4.–26.	6.	/	kostel	sv.	Víta
 Dobřanské pohledy – výstava
	6.	6.	/	11:00	/	fotbalový	areál	Dobřany
 Fotbal U16 ČR – Gruzie
	6.	6.	/	14:00	/	společenský	sál	COMTES	FHT
 Posezení pro dříve narozené
	8.	6.	/	13:00	/	Tenisová	hala	Dobřany
 Startujeme prázdniny
	14.–16.	6.
 Dobřanská pouť
	15.	6.	/	16:00	/	náměstí	T.G.M.
 Svatovítské slavnosti
	16.	6.	/	17:00	/	kostel	sv.	Mikuláše
 Benefiční koncert pro Dobřany
	22.–23.	6.
 24hours OffROAD Maraton
	28.	6.	/	17:00	/	u	fotbalového	hřiště
 Hudební minifestival Kořeny a květy

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

	10.	8.	/	u	kina	Káčko
 Dobřanský FESTovní zpívání
	10.	8.
  VI. retro jízda aneb v čem jsme jezdili 

za socialismu
	14. 8.
 Zahajovací koncert letní hudební  
 školy J. J. I. Brentner
	24.	8.	/	kostel	sv.	Víta
  Závěrečný koncert „akordeonová letní 

škola“
	31. 8.
  Den otevřených závor na Šlovickém 

vrchu

	2. 9.
 První zvonění a burza kroužků
	7. 9.
  Lívancový běh
 Pohádkový les
 Radbuza Fest
	 Oslavy výročí mikroregionu Radbuza – 

Chotěšov – Dobřany
	14.–15.	9.	/	Šlovický	vrch
 Predator race
	15. 9.
  Pohádkové náměstí
	21. 9.
  Dobřanská 50
	22. 9.
	 Dobřanské	štrůdlování

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

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

Zákaz průjezdu kamionů funguje, 
tvrdí čerstvý průzkum 

 
Program	rozvoje	města	Dobřany	uvádí	jako	problém,	který	trápil	občany	v	roce	2014,	tranzitní	

nákladní	dopravu.	Pro	objektivní	ověření	toho,	zda	je	tento	dojem	pravdivý,	město	v	roce	2015	
zadalo	odborné	dopravní	firmě	EDIP	vypracování	směrového	dopravního	průzkumu.	Ten	skuteč-
ně	potvrdil	vysoký	podíl	tranzitu.	Na	jeho	základě	a	po	dlouhé	přípravě	a	jednáních	s	dotčenými	
orgány	bylo	v	roce	2018	osazeno	dopravní	značení	omezující	vjezd	nákladních	vozidel	o	nejvyšší	
povolené	hmotnosti	převyšující	12	t	přes	město	Dobřany.	
A	 jaký	má	 tedy	vliv	 zákaz	 tranzitu	nákladní	dopravy	na	 intenzitu	dopravy	na	 silnici	 II/180	

v	Dobřanech?	Na	základě	požadavku	města	byl	v	dubnu	2019	proveden	stejnou	firmou	ověřovací	
dopravní	průzkum.	Porovnáním	jeho	výsledků	s	čísly	z	roku	2015	zjistíme,	že	došlo	k	výraznému	
poklesu	počtu	kamionů	projíždějících	městem.	
Na	 stanovišti	 u	Penny	marketu	byla	data	 získána	detektorem	dopravy	 (měřeno	od	9.	 4.	 do	

16.	4.),	u	čerpací	stanice	upřesňujícím	ručním	měřením	(16.	4.	po	dobu	4	hodin).	Závěry	průzku-
mu	přehledně	shrnuje	níže	uvedená	tabulka	a	graf.

 
	Výše	uvedená	čísla	jasně	ukazují,	že	došlo	k	výraznému	poklesu	především	u	kamionů.	Kom-

pletní	ověřovací	průzkum	si	můžete	stáhnout	na	webových	stránkách	města.
Další	 snížení	zátěže	nákladní	dopravou	přinese	omezení	 jejího	vjezdu	na	místní	komunika-

ce.	Stanovení	místní	úpravy	provozu	na	pozemních	komunikacích	koncem	května	nabylo	právní	
moci.	Více	viz	samostatný	článek	„Úprava	provozu	na	komunikacích	–	ZÓNY“.

Lenka Tomanová, místostarostka

ZÁŘÍ

Letní dvojčíslo Dobřanských listů vyjde 
v druhé polovině července.
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Krátce
(tom)	 Sotva	 se	 stromy	 zazelenaly,	 arboris-

té	začali	 s	 jejich	ošetřováním.	Na	Pančavě	 tak	
bude	kromě	výjimek	opečován	každý	strom.	

(sob)	 Spolupráce	 kraje	 s	 městem	 Dobřany	
při	 ochraně	 přírody	 je	 nejtěsnější	 ze	 všech	
obcí.	 I	 tato	 slova	 pronesl	 vedoucí	 oddělení	
ochrany	 přírody	 plzeňského	Krajského	 úřadu	
Jan	Kroupar	(vpravo)	k	zástupcům	úřadu	vlá-
dy	Horní	Falce,	kteří	se	přijeli	v	rámci	své	stáže	
inspirovat	na	Šlovický	vrch.

(sob)	Do	konce	července	by	měl	být	vybudo-
vaný	chodník	z	města	k	velkoskladu	Penny.	Pro-
jekt,	který	odstartoval	výkupy	pozemků	od	spe-
kulantů,	 se	 tak	konečně	uskuteční.	Příjemné	 je,	
že	město	ho	nebude	platit,	neboť	se	k	úhradě	za-
vázala	firma	PEBAL.	Největším	úskalím	celé	stav-
by	bude	dodání	lávky	do	železničního	viaduktu.

(red)	Chodidla	plavců	budou	mít	v	létě	pří-
jemnější	 pohyb	 při	 cestě	 do	 vody.	 Technické	
služby	totiž	pořídily	na	břehy	nový	kamenný	
koberec,	který	je	jen	jedním	z	vylepšení	Bioto-
pu	Kotynka	pro	sezónu	2019.

Firmy navazují vztahy s místem, kde působí
Nově	zavedený	systém	finančních	darů,	které	platí	firmy	podle	zastavěné	plochy	svých	závodů,	

nabírá	správný	směr.	Jeho	vedlejším	efektem	mělo	být	to,	že	se	zástupci	velkých	podniků	začnou	
více	zajímat	o	dění	ve	městě.
U	většiny	firem	se	to	daří,	neboť	mají	zájem	o	dlouhodobou	spolupráci	se	spolky,	školami	a	dal-

šími	neziskovými	organizacemi.
Příkladem	 jsou	dva	největší	dárci,	 jejichž	příspěvek	 tvoří	drtivou	většinu	 celého	objemu	 fi-

nančních	prostředků.	Jde	o	Pebal	a	Penny.
Prvně	jmenovaná	firma	trvala	na	tom,	aby	peníze	šly	do	různých	sektorů,	zejména	sportu,	kul-

tury	i	zdravotnictví.	Nejvíce	budou	sponzorovat	hokejbal	(200	000	Kč)	a	Svatovítské	slavnosti	
(150	000	Kč).

Penny	využilo	faktu,	že	má	hodně	zaměstnanců	z	Dobřan,	a	nechalo	rozhodnutí	na	nich.	Nejví-
ce	peněz	půjde	na	sousedskou	výpomoc,	tedy	na	auto,	které	vozí	děti	z	Vodního	Újezda	do	školy	
a	seniory	k	 lékaři,	za	službami	i	za	kulturou,	půjde	o	250	000	Kč.	Dále	podpoří	klimatizaci	do	
tělocvičny	Restartu	a	základní	školu.
Další	dary	jsou	sice	drobnější,	ale	pomohou	širokému	okruhu	spolků.	Pro	některé	z	nich	půjde	

o	zásadní	pomoc,	a	dokonce	i	o	největší	příspěvek	z	celého	roku.
Martin Sobotka, starosta

Rozkvetlé Dobřany
Už	se	těšíte,	jak	nám	město	rozkvete?	Letničková	sezóna	klepe	na	dveře,	a	proto	se	pojďme	po-

dívat,	jak	to	u	nás	v	Dobřanech	bude	v	létě	vypadat.	Na	třídě	1.	máje	bude	naše	zraky	těšit	letnič-
ková	směs	z	přímého	výsevu	s	pohádkovým	názvem	Červánková.	Směs	má	výraznou	barevnost,	
dominantní	oranžová	a	žlutá	barva	jsou	doplněny	jemnými	odstíny	lososové	a	bílé.	U	kamenného	
mostu	vykvete	Lednická	radost.	Její	základ	tvoří	fialová	a	růžová	barva,	které	se	ve	směsi	objevují	
v	různých	stupních	sytosti	a	v	nejsvětlejším	tónu	přechází	až	do	bílé.	Jako	akcent	je	použita	barva	
oranžová,	která	s	růžovofialovými	tóny	vytváří	netradiční,	ale	velmi	zajímavou	a	neokoukanou	
barevnou kombinaci.
Lidická	 ulice	 a	 náměstí	 ožijí	 barevnými	 květinovými	 závěsy,	 nebudou	 chybět	 ani	 květinové	

pyramidy,	letos	trochu	pestřejší,	než	jsme	byli	z	minulých	let	zvyklí.	Záhon	porozumění	změnil	
svůj	tvar,	je	o	nějaký	ten	metr	čtvereční	větší	a	bude	osázen	letničkami	ze	zahradnické	produkce	
psychiatrické	nemocnice.	Letničková	výzdoba	bude	město	zkrášlovat	až	do	prvních	podzimních	
mrazíků.

Ing. Milena Vladyková, městská zahradnice
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Prodej dřeva
Město	 Dobřany	 oznamuje,	 že	 pro	 občany	
zahájilo	 příležitostný	 prodej	 dřeva	 (vět-
šinou	 jehličnatého).	 Klády	 v	 délce	 2	 me-
try	 se	nachází	v	 lese	u	dobře	přístupných	
cest.	Cena	je	stanovena	na	500	Kč	bez	DPH	
za	prostorový	metr.	V	případě	zájmu	kon-
taktujte	 lesního	 města	 Dobřany	 p.	 Petra	
Čabradu,	 tel.	 730	 152	 451,	 e-mail:	 cabra-
da@dobrany.cz.	 Bližší	 informace	 najdete	
na	webových	stránkách	v	sekci	„Lesy“.

Lenka Tomanová, místostarostka

Úprava provozu na komunikacích – ZÓNY
Na místních komunikacích ve správě města se bude jezdit jen „třicítkou“ a bez nákladních 
vozidel nebo vozidel s hmotností nad 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy, což přispěje ke 
zvýšení bezpečnosti občanů.

První	impuls	k	tak	rozsáhlému	opatření	jsme	dostali	v	roce	2016	formou	petice	od	občanů	z	lo-
kality	„Za	Stodolami“.	V	loňském	roce	jsme	nechali	zpracovat	odbornou	dopravní	firmou	návrh	na	
sjednocení	dopravního	značení	zón	s	trvalým	dopravním	omezením	a	návrh	nových	zón.	Dále	do-
pravní	inženýr	připravil	návrh	na	organizaci	dopravy	v	ulicích	Krále	Jiřího,	Smetanova	a	Krátká.	
Návrh	z	hlediska	bezpečnosti	a	plynulosti	dopravního	provozu	odsouhlasila	Policie	ČR	a	Odbor	

správní	a	dopravní	ve	Stodě	jej	bez	připomínek	stanovil.	Ve	všech	zónách	je	omezená rychlost 
na 30 km/hod. a zakázán vjezd nákladních vozidel nebo vozidel nad 3,5 tuny mimo do-
pravní obsluhy.	 Zůstává	zóna	v	centru,	kde	se	 smí	parkovat	 jen	na	vyhrazených	parkovacích	
místech.	Na	Pančavě	dojde	k	doplnění	značek	na	všech	odbočkách	od	ulic	třída	1.	máje,	Spojovací	
a	Plzeňská	(kromě	vjezdu	na	placené	parkoviště).	Značky	budou	dále	doplněny	i	na	odbočkách	
od	ulic	Stromořadí,	Přeštická,	Lipová,	Jiráskova	a	osazeny	nejpozději	k	datu	17.	06.	2019.
Lze	shrnout,	že	bez	omezení	zůstávají	ve	městě	jen	krajské	komunikace,	ulice	Nádražní	a	Stro-

mořadí	včetně	všech	odboček	k	hlavní.
Lenka Tomanová, místostarostka

V souladu se Závaznými pravidly Fondu rozvoje bydlení schválenými 
Zastupitelstvem města Dobřany ze dne 29.04.2019, usnesením č. 143, 

a zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, 
zveřejňuje město Dobřany výzvu pro 

 

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ OBČANŮ 
O ZÁPŮJČKU 

Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 
 

na poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení pro fyzické a právnické osoby, které vlastní 
obytné budovy nebo stavby sloužící k trvalému bydlení na území města Dobřany 

a v místních částech obce Šlovice a Vodní Újezd. 
 

Žádosti je možné podávat od 13.05.2019. 
Termín ukončení příjmu žádostí stanoví Rada města Dobřany v návaznosti na stav účtu 

Fondu rozvoje bydlení. Žádosti budou posuzovány průběžně. 
 

Informace naleznete na webových stránkách města Dobřany: www.dobrany.cz 
Formulář žádosti a přílohy lze vyzvednout v podatelně MěÚ Dobřany. 

Kontaktní osoba pro legislativní podporu a Vaše dotazy: 
Bc. Lucie Kučerková - 377 195 853, kucerkova@dobrany.cz 

   
Bc.  Martin Sobotka 

starosta města Dobřany 

Centrum města PančavaJižní část města od odboček 
ulice Stromořadí

Houpací lávka s další 
komplikací
Projekt	 na	 obnovu	 houpací	 lávky	 zůstane	

ještě	 nějakou	 dobu	 v	 šuplíku.	 Už	 jsme	 vás	
informovali	 o	 tom,	 že	 zádrhelem	 je	 souhlas	
majitelů	 pozemku,	 u	 kterých	 vázne	 dědictví.	
Konkrétně,	než	se	vyřešilo,	zemřel	předpoklá-
daný	dědic	a	na	jeho	místo	nastoupil	nezletilý.	
Z	tohoto	důvodu	bylo	projednání	pozastaveno	
do	doby,	než	soud	ustanovil	opatrovníka.	Nyní	
bohužel	 zemřel	 druhý	 spoluvlastník	 proble-
matické	 parcely,	 tudíž	 čekání	 na	 projednání	
povolení	 se	 zase	 oddaluje.	 Přejme	 notářům	
klid	na	práci	a	případným	dalším	následným	
dědicům	železné	zdraví.

Martin Sobotka, starosta

Máme novou smlouvu 
s městskou policií
Město	 Dobřany	 je	 historicky	 zavázáno	

smlouvou	 s	 krajským	 ředitelstvím	 státní	 po-
licie	k	tomu,	že	bude	mít	smlouvu	s	městskou	
policií.	Plzeň	nám	ale	tu	stávající	vypověděla	
vzhledem	k	 růstu	nákladů	na	 služby.	Během	
jednání	o	nové	smlouvě	se	ukázalo,	že	pro	obě	
strany	(Dobřany	i	MP	Plzeň)	bude	výhodnější	
omezit	počet	 služeb,	 konkrétně	 zrušit	pravi-
delný	měsíční	 rozpis.	 Po	 důkladném	 vyhod-
nocení	 bezpečnostní	 komisí	 vyšlo	 najevo,	 že	
vzhledem	k	posílení	státní	policie	 je	pro	nás	
aktuálně	pomoc	městských	strážníků	nejuži-
tečnější	 pro	 zvýšení	 bezpečnosti	 při	 kultur-
ních akcích.
Smlouva	umožňuje	přiobjednat	další	 služ-

by	podle	potřeby,	a	 to	nejen	samotné	hlídky,	
ale	 i	 oblíbené	 preventivní	 akce	 pro	 školáky.	
Nová	 smlouva	 nakonec	 povede	 i	 ke	 snížení	
nákladů	města.

Martin Sobotka, starosta
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Žadatel: Název akce/projektu: Dotace:

Sdružení	nezávislých	Dobřany	z.	s. Branně	orientační	soutěž	dvojic	žactva	–	Memoriál	Václava	Lecjakse 8	000	Kč

TJ	Dobřany,	z.	s.	–	pétanque	club JUNIOR	CUP 5	500	Kč

TJ	Dobřany,	z.	s.	–	oddíl	hokejbalu Mládežnický	hokejbal	na	cestách 33	000	Kč

Pionýr,	z.	s.	–	Pionýrská	skupina	Dobřany Pionýr	–	Kouzlo	života 14	000	Kč

Johan,	zapsaný	ústav TARTAS	2019	–	Regionální	přehlídka	dětských	divadelních,	recitačních	
a	loutkářských	kolektivů

25	000	Kč

Sbor	dobrovolných	hasičů	města	Dobřany Letní	soustředění	mladých	hasičů	–	Úborsko	2019 30	000	Kč

Hubert	Dušák DOBŘANSKÝ	FESTovní	ZPÍVÁNÍ 30	000	Kč

Klub	českých	turistů,	odbor	Dobřany Dobřanská	"50"	–	každoroční	turistická	akce... 4	100	Kč

Myslivecký	spolek	Dobřany Myslivecký	den	pro	děti	a	veřejnost 16	000	Kč

ZO	ČZS	Dobřany Zájezd	-	pražské	zahrady 9	000	Kč

Sbor	dobrovolných	hasičů	města	Dobřany Soutěž	hasičských	sborů	"O	štít	města	Dobřany" 10	000	Kč

Petr	Spálenka Běh	Martinskou	stěnou 4	000	Kč

BUDULÍNEK,	z.	s. Lívancový	běh 8	800	Kč

BUDULÍNEK,	z.	s. Draci	a	dýně	–	workshopy	pro	děti 4	800	Kč

BUDULÍNEK,	z.	s. Letní	příměstský	tábor	pro	děti	–	mladší	děti 8	000	Kč

BUDULÍNEK,	z.	s. Letní	příměstský	tábor	pro	děti	–	starší	děti 12	000	Kč

BUDULÍNEK,	z.	s. Budulínkova	stezka	pro	děti 5	000	Kč

RuKa	JUDO,	z.	s. Odpoledne se sebeobranou 8	000	Kč

TJ	Dobřany,	z.	s.	–	oddíl	fourcrossu Evropský	pohár	ve	fourcrossu	2019 45	000	Kč

R.S.T.,	z.	s. RETRO	–	SPORTOVNÍ	PŘÍMĚSTSKÝ	TÁBOR	RESTART 15	000	Kč

JUNIORFEST,	z.	s. Mezinárodní	filmový	festival	pro	děti	a	mládež	JUNIORFEST	2019 89	000	Kč

Přátelé	Koinonie Pohádkové	náměstí	Dobřany 15	000	Kč

Přátelé	Koinonie Ať	jsi	velký,	nebo	malý,	spolu	nás	to	s	dřevem	baví! 12	800	Kč

Přátelé	Koinonie Dílnička	sv.	Anežky	Dobřany 10	000	Kč

422 000 Kč

Výsledky GDT 2019 – Výzva č. 2
V	rámci	Výzvy	č.	2	Globálního	dotačního	titulu	města	Dobřany	na	rok	2019	pro	poskytování	neinvestičních	dotací	v	oblastech	kultury,	sportu,	

cestovního	ruchu	a	turistiky,	environmentální	osvěty,	výchovy	a	vzdělávání,	zdravotnictví	a	sociální	péče,	prevence	užívání	drog	a	kriminality	a	dal-
ších	veřejně	prospěšných	společenských	aktivit	bylo	letos	posuzováno	24	žádostí	o	poskytnutí	dotace	na	jednorázové	akce.	Rada	města	Dobřany	ve	
spolupráci	s	komisí	pro	Globální	dotační	titul	města	Dobřany	rozdělila	mezi	žadatele	o	dotaci	částku	422	000	Kč,	a	to	takto:

Pavel Sloup, předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany

Oznámení
Z	 důvodu	 velkého	 zájmu	 se	 od	 17.	 června	

mohou	 na	 podatelně	 Městského	 úřadu	 evi-
dovat	 do	 pořadníku	 zájemci	 o	 výrobu	 dřeva	
formou	 samovýroby	 v	 městských	 lesích	 na	
rok	 2019.	 Bude	 evidováno	 prvních	 45	 ucha-
zečů.	Kompletní	podmínky	a	ceník	najdete	na	
webových	stránkách	http://www.dobrany.cz/
mestsky-urad/lesy/.

Lenka Tomanová, místostarostka

Oprava jezu byla zahájena
Jedná	se	o	celkovou	rekonstrukci	jezu	ve	správě	státního	podniku	Povodí	Vltavy,	při	které	do-

jde	k	opravě	nebo	náhradě	poškozených	konstrukčních	částí	 jezu,	který	byl	státnímu	podniku	
předán	Úřadem	pro	zastupování	 státu	ve	věcech	majetkových	zhruba	před	2	 lety	ve	špatném	
technickém	stavu.	Práce	potrvají	cca	6	měsíců,	tj.	do	konce	října	letošního	roku,	a	provádí	je	vy-
soutěžená	firma	Novastav,	a.s.
Po	opravě	bude	jez	dobře	plnit	svoji	hlavní	funkci	-	stabilizace	koryta	toku	v	nadjezí.
Práce	si	vyžádají	finanční	náklady	6,4	mil.	Kč,	které	hradí	státní	podnik	z	vlastních	zdrojů.

Ing. Hugo Roldán, odd. styku s veřejností 
Povodí Vltavy, státní podnik
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Většina spolků má po výročních schůzích a hromadách
Dobrým	zvykem	tradičních	spolků	je	zvát	představitele	města	na	svá	vý-

roční	setkání.	Letos	přišlo	7	pozvání.	Schůze	rybářů	bohužel	kolidovala	s	pro-
tokolárními	povinnostmi	při	návštěvě	maďarského	velvyslance,	jinak	se	nám	
podařilo	navštívit	všechny.
Ukazuje	se,	že	spolky	jsou	stále	pod	větším	tlakem	administrativy	a	dalších	

povinností.	Přesto	se	zdají	být	v	dobré	kondici.	Na	většině	jednání	se	pouze	
potvrdil	stávající	stav,	kdy	se	problémy	daří	řešit.	Největší	zlepšení	atmosféry	
je	znát	u	šlovických	hasičů,	kde	se	oproti	roku	2015	postupně	vytratily	stíž-
nosti	vedení	na	nízkou	aktivitu	členů,	naopak	z	obrazové	prezentace	je	znát,	
že	vesnice	ožívá.	Dobřanští,	kteří	zajišťují	chod	zásahové	jednotky,	těží	v	po-
slední	době	z	dobré	práce	s	mládeží,	kdy	k	výjezdům	vyráží	kluci	z	obzvlášť	
silného	ročníku	mladých	hasičů.	Je	třeba	připomenout,	že	jejich	dobrovolná	

práce	šetří	městu	miliony,	bez	nich	by	muselo	zřizovat	profesionální	jednotku,	nebo	na	ni	přispívat.
Nejklidnější	průběh	měla	schůze	turistů,	spolku,	který	v	ČR	existuje	ještě	od	zápasu	o	samostatný	český	stát.	U	zahrádkářů	došlo	ke	generační	

obměně	a	sluší	se	poděkovat	dnes	již	bývalé	předsedkyni	Libuši	Kopejtkové	za	odvedenou	práci.
O	něco	více	problémů	řešili	myslivci,	kteří	výrazně	obměnili	složení	výboru.	Nejnapínavější	byla	schůze	TJ	Dobřany,	kde	visela	ve	vzduchu	rezigna-

ce	vedení	bez	naděje	na	adekvátní	náhradu.	Tady	jsme	museli	za	město	hodně	pomoci	tak,	aby	se	zlepšily	podmínky	pro	výkon	práce	funkcionářů.
Děkujeme	tradičním	spolkům	za	jejich	práci	i	za	pozvání	na	schůze,	kde	máme	možnost	vnímat,	jak	na	tom	naši	partneři	jsou.	Většinou	se	také	

povede	vymyslet	něco	nového,	letos	se	například	na	„výročce“	turistů	domluvilo	jejich	zapojení	do	akce	„Ukliďme	Česko“,	do	které	se	i	díky	tomu	
nakonec	zapojilo	větší	množství	spolků.

Martin Sobotka, starosta

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)

Díl 15.

Mezitím	 v	 roce	 1953	 došlo	 k	 radikálnímu	
obratu,	který	změnil	celou	koncepci	českoslo-
venského	hospodářství	a	způsobil	asi	mnohým	
vedoucím	 pracovníkům	 časté	 bezesné	 noci.	
Byl	 to	 požadavek,	 pravděpodobně	 z	 centra	
RVHP,	zvýšit	výrobu	o	263	%	v	roce	1953	proti	
roku	1948,	zkrátit	 termíny	výroby	o	kvartály,	
někdy	dokonce	o	roky,	což	jen	dokresluje	ne-
jen	 rozpor	 mezi	 zdroji	 a	 nově	 zakládanými	
podniky,	zejména	na	Slovensku,	ale	i	chaos	bez	
koncepce.	 Škodovce,	 kde	 jsem	 pracoval,	 byly	
přiřazeny	výrobky	především	z	oblasti	těžké-
ho	 strojírenství,	 materiálové	 zásoby	 byly	 ale	
přitom	 vyčerpány,	 přísun	 nového	 materiálu	
z	Ostravy	zaostával	a	začal	se	též	objevovat	ne-
dostatek	elektrické	energie	i	pro	domácnosti.
Měl	 bych	 se	 ale	 vrátit	 k	 osobním	 problé-

mům.	 Přednostním	 zájmem	 byl	 pro	mne	 sa-
mozřejmě	můj	zdravotní	stav,	kdy	jsem	nevě-
děl,	jestli	opět	neskončím	v	nějakém	sanatoriu.	
Žil	jsem	z	týdne	na	týden,	všechno	ostatní	jsem	
odsouval	do	blíže	neurčité	budoucnosti.	V	roce	
1953	 jsem	přečkal	červnové	události	v	klidu,	
neboť	vzhledem	k	mé	snížené	pohyblivosti	ná-
sledkem	plicního	pneumotoraxu	jsem	byl	rád,	
že	se	na	své	pracoviště	vůbec	dostanu.
V	osobní	rovině	se	pro	mne	vyjasnila	situ-

ace.	 Lída,	 moje	 dlouholetá	 známost	 ještě	 ze	
střední	školy,	která	přečkala	čtyři	roky	mého	

studia	 v	 Praze	 a	 mé	 onemocnění	 TBC,	 byla	
přesto	ochotna	se	za	mne	provdat.	Svatba	byla	
v	 létě	1952	v	Kolinci,	 nejprve	na	MNV	a	pak	
v	místním	kostele,	kde	jsme	si	slíbili	věrnost,	
„dokud	 nás	 smrt	 nerozdělí“.	 Litoval	 jsem,	 že	
se	konce	mého	studia	a	svatby	nedočkal	můj	
dědeček,	 s	 jehož	 stříbrnými	 „roskopfkami“	
jsem	přečkal	pražské	studium.	Měly	sice	dvo-
jitý	 plášť,	 byly	 dost	 těžké	 a	 někdy	 si	 chodily,	
jak	 chtěly,	měly	 asi	už	punc	 starožitnosti.	Na	
promoci	jsem	dostal	od	Lídy	své	první	náram-
kové	hodinky	„Pobědy“,	ještě	leží	u	mne	doma	
v	šuplíku.	Při	svatbě	se	nekonala	žádná	oslava	
s	pohoštěním,	protože	existovaly	dosud	potra-
vinové	lístky,	které	byly	zrušeny	až	v	r.	1953,	
osm let po válce.
Na	 vysokých	 školách	 se	 uskutečnily	 pro-

věrky	 posluchačů,	 většina	 musela	 opustit	
studium	z	ideologických	důvodů,	týkalo	se	to	
zejména	 posluchačů	 právnické	 a	 filozofické	
fakulty,	 kde	 před	 rokem	 1948	 měli	 převahu	
nekomunističtí	 posluchači.	 Prověrkový	 mlýn	
však	semlel	i	studenty	z	komunistické	strany,	
třeba	 jen	 proto,	 že	 se	 jejich	 názory	 lišily	 od	
„správné“	 stranické	 linie,	 která	 platila	 v	 sou-
časné	době.
Postupně	 byla	 také	 prováděna	 likvidace	

malých	 živnostníků	 a	 řemeslníků,	 která	 byla	
v	 Československu,	 na	 rozdíl	 od	 NDR,	 téměř	

stoprocentní.	 V	 Německé	 demokratické	 re-
publice	(NDR)	byly	vedle	státních	a	družstev-
ních	 podniků	 i	 soukromé	 živnosti,	 obchody	
a	hospody,	které	přetrvaly	celou	éru	studené	
války	až	do	rozpadu	východního	bloku,	a	ob-
dobná	situace	byla	i	v	Maďarsku	a	Polsku.	My	
jsme	se	vždy	ukazovali	být	více	ideologičtí,	než	
bylo	potřeba.
Komplikovanější	byla	situace	v	zemědělství.	

Po válce se v r. 1945 provedla pozemková re-
forma,	 zkonfiskovaná	 půda	 Němců,	 Maďarů	
a	českých	zrádců	národa	byla	rozdělena	mezi	
drobné	 rolníky.	 Ve	 volebním	 programu	 pro-
hlašovala	KSČ,	že	u	nás	nikdy	nevzniknou	kol-
chozy	jako	v	SSSR.	V	dalším	vývoji	se	však	plně	
uplatnilo	 přísloví	 „Když	 ptáčka	 lapají,	 pěkně	
mu	 zpívají“.	 V	 roce	 1949	 byl	 na	 sjezdu	 KSČ	
přijat	program	socialistické	přestavby	vesnice	
a	 tam,	 kde	 nepomáhalo	 přesvědčování,	 na-
stoupilo	násilí	státu,	aby	se	splnil	časový	plán.	
Filmové	zpracování	Vojtěcha	Jasného	„Všichni	
dobří	 rodáci“	bylo	natočen	podle	osudu	 sku-
tečných	 osob	 v	moravské	 vesnici	 Bystré,	 ov-
šem	až	v	roce	1968,	kdy	už	byla	poměrně	velká	
tvůrčí	svoboda.
Převzetím	diplomu	s	vyznamenáním	skon-

čilo	pro	mne	čtyřleté	období,	od	něhož	jsem	si	
původně	tolik	sliboval.

(Konec.)

(V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na ukončení studií v Praze, návrat do Dobřan a nástup do zaměstnání v plzeňských Závodech V. I. Lenina.)
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Kniha Zdivočelé Sudety: Nový pohled na 
dramatický rok 1938 Vám vyšla koncem 
loňského roku. Měl jste již několik mož-
ností ji osobně představit veřejnosti, a do-
konce převzít výroční cenu nakladatelství 
Mladá fronta. Jak se to stane, že člověk za-
čne psát knihy na toto téma?  
Pracuji	 na	 Krajském	 úřadě	 Plzeňského	

kraje	a	ve	své	působnosti	mám	kromě	jiného	
na	starost	i	koordinaci	péče	o	válečné	hroby	
a	pietní	místa	v	kraji.	Na	začátku	všeho	byla	
příprava	materiálů	k	problematice	válečných	
hrobů.	 To	 bylo	 přibližně	 v	 roce	 2003,	 tedy	
cca	 rok	 před	 dobou	 platnosti	 zákona	 o	 vá-
lečných	hrobech.	Od	druhé	poloviny	devade-
sátých	 let	 minulého	 století	 jsem	 se	 v	 rámci	
resortu	 obrany	 podílel	 na	 odtajňování	 pí-
semností	a	i	díky	tomu	jsem	získal	poměrně	
slušný	 přehled	 o	 archiváliích	 všeho	 druhu,	
včetně	 těch	válečných.	Mou	další	kratochvílí	
je	ohýbání	písmenek	a	od	toho	byl	již	jen	malý	
krůček	k	sepsání	knihy.	Současně	mne	k	tomu	
pobízeli	i	kamarádi,	kteří	říkali,	že	mé	články	
v	odborném	tisku	se	jim	zamlouvají	a	že	bych	
měl	v	psaní	pokračovat.	Jinak	kniha	vyšla	na	
konci	října	 loňského	roku.	Zúčastnil	 jsem	se	
několika	prezentací	v	Praze,	Plzni	či	Českých	
Budějovicích.	 Pozván	 jsem	 byl	 i	 do	 živého	
vysílání	 TV	 Prima	 k	 problematice	 září	 roku	
1938	 za	 účasti	 politologů	 a	 historiků.	 Zážit-
kem	pro	mne	bylo	i	to,	že	jsem	měl	možnost	
se	 v	 TV	Prima	 seznámit	 s	 panem	 režisérem	
Zdeňkem	Troškou	a	pohovořit	si	s	ním.	Nako-
nec	mi	do	mé	knihy	napsal	věnování.	

Můžete, prosím, knihu čtenářům DL blí-
že představit?
V	knize	je	zachycen	jakýsi	průřez	kritickým	

rokem	 1938	 za	 použití	 kombinace	 dobových	
a	 současných	 fotografií.	 Dále	 je	 zde	 použito	
dobového	 tisku,	 který	 zveřejněné	 informace	
vhodně	doplnil.	 Jádrem	knihy	 jsou	denní	roz-
kazy	 pěšího	 pluku	 35	 „Foligno“	 z	 krizových	
dní	 roku	1938,	 které	nám	dávají	 hodnověrný	
a	nezkreslený	obraz	nejen	o	době,	ale	i	tom,	jak	
ji	 prožívali	 obyčejní	 vojáci.	 Zajímavé	 to	může	
být	i	z	toho	pohledu,	že	u	tohoto	pluku	sloužilo	
množství	našich	předků.	Určitě	v	nejednom	do-
mácím	albu	by	se	našla	fotografie	našich	dědů,	
otců	z	působení	u	tohoto	vojenského	tělesa.	To	
samé	v	bleděmodrém	platí	o	službě	u	9.	prapo-
ru	 Stráže	 obrany	 státu	 v	Domažlicích.	Mimo-
chodem	 z	 1201	 jeho	 příslušníků	 v	 září	 roku	
1938	je	mi	známo	804	jmen	včetně	adres	jejich	
bydliště	atd.	Dalšími	zajímavými	informacemi,	
které	jsou	v	knize	podchyceny,	jsou	např.	udá-
losti	ze	Železné	Rudy,	Chebu	či	z	Tachova.

Kniha má 380 stran a mnoho dobových 
fotografií. Jak dlouho jste ji psal a kde jste 
získával uvedené materiály a fotografie?
Samotné	 práce	 na	 knize	 trvaly	 přibližně	

5	 let.	 K	 tomu	 je	 ale	 zapotřebí	 přičíst	 i	 mou	
dlouholetou	 badatelskou	 činnost	 v	 různých	
archivech,	z	nichž	nejvýznamnější	byl	Vojen-
sko-historický	 v	 Praze	 Karlíně	 (bývalá	 Inva-
lidovna).	Po	jeho	přestěhování	pak	mé	kroky	
směřovaly	do	Prahy-Ruzyně.	 Z	 těchto	 zdrojů	
také	pochází	celá	řada	fotografií,	včetně	těch	
poskytnutých	 Janem	 Lakosilem	 z	 Prahy,	 pa-

nem	 Celerem	 z	 Chotěšova	 nebo	 laskavostí	
ředitelky	SOA	v	Horšovském	Týně,	paní	Mgr.	
Radky	Kinkorové.

Téma Sudet stále budí emoce... V Dobřa-
nech dosud žijí pamětníci roku 1938 (viz 
např. články pana Zymáka v DL). Daří se 
Vám komunikovat s oběma stranami?
Ano,	 disponuji	 informacemi	 i	 z	 té	 druhé	

strany.	Řada	z	nich	bude	zveřejněna	v	mé	bu-
doucí	práci,	nazvané	Klatba	Sudet.	V	současné	
době	je	rukopis	této	knihy	před	odevzdáním.

Týká se některá uvedená zpověď vašich 
předků?
Ne.	 Přesto	 lze	 příběh	 v	 knize	 nalézt,	 resp.	

jeho	 část.	 Pokud	 by	 se	 měl	 zveřejnit	 tak,	 jak	
se	opravdu	odehrál,	nikdo	by	tomu	nevěřil.	Na	
počátku	by	byla	lihová	mafie	z	roku	1938	a	na	
konci	 emigrace	 sudetského	 Němce	 z	 americ-
ké	okupační	zóny	do	Československa	na	konci	
roku	1948.	Kamenní	svědci	tohoto	příběhu	jsou	
toho	i	do	dnešních	dní	názorným	dokladem.	

Jak by se podle vás mělo o této proble-
matice učit ve školách?
Nejsem	 povolán	 k	 tomu,	 abych	 radil	 uči-

telům.	 Určitě	 by	 se	 ale	 měla	 říkat	 pravda	
a	neměla	by	se	před	ní	strkat	hlava	do	písku.	
Historickou	paměť	totiž	nelze	umlčet.	V	roce	
1945	bylo	uzákoněno	v	dnešní	době	nemys-
litelné	 odstranění	 symbolů	 doby	 nesvobody.	
Následovala	likvidace	většiny	německých	pa-
mátníků,	např.	z	období	1.	světové	války.	Ony	
přesto	přežily.	Dnes	se	děje	něco	obdobného.	

V poslední otázce našeho povídání máte 
možnost pozvat mě i čtenáře listů k přečte-
ní knihy. Proč bychom měli sáhnout právě 
po této knize?
Kniha	 obsahuje	 značné	 množství	 obrazo-

vých	materiálů.	Třeba	na	nich	poznáte	něco,	
co	ze	svého	okolí	důvěrně	znáte.	Nebo	tam	na-
jdete	zmínku	o	někom,	koho	jste,	byť	třeba	jen	
z	fotografií,	znali.	V	knize	jsou	uvedeny	i	zmín-
ky,	 které	 se	 bezprostředně	 dotýkají	 Dobřan.	
Jako	 příklad	 lze	 uvést	 informace	 o	 činnosti	
remontní	eskadrony	v	Dobřanech	nebo	o	udá-
lostech	v	noci	z	13.	na	14.	května	1946.	Určitě	
zajímavé	 jsou	 i	údaje	o	záškodnické	činnosti	
Wehrwolfu	nebo	prakticky	neznámé	informa-
ce	o	průchodu	Banderovců	přes	území	západ-
ních	Čech	v	roce	1947.

 
Děkuji za rozhovor. Jaroslava Umnerová

Dobřaňák Milan Jenčík je velký příznivec vojenství, dlouhodobý spolupracovník Muzea na demarkační linii v Rokycanech, autor několika odborných 
článků, spoluautor knihy o lehkém opevnění - Plzeňská čára a také milovník lesa a přírody. Věnuje se vojenské historii, problematice opevňování i před-
náškové činnosti. Na krajském úřadě má kromě jiného na starost koordinaci péče o válečné hroby a pietní místa v kraji. Za tuto činnost obdržel několik 
našich i cizích státních vyznamenání.
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1. Slavnostní koncert partnerské hudební školy Brežice navštívil velvyslanec 
Slovinska v České republice Leon Marc. Zleva: ředitel ZUŠ Dobřany Jan Vozár, ře-
ditel Hudební školy Brežice Daniel Ivsa, starosta města Brežice Ivan Molan, vel-
vyslanec Slovinska v ČR Leon Marc a starosta města Dobřany Martin Sobotka.
2. V rámci programu oficiální návštěvy navštívila delegace řadu míst ve městě, 
mimo jiné i fotbalový stadion.
3. Účinkující partnerské školy při závěrečné písni hudební pohádky Když padá 
hvězda.
4. Sólisté partnerské školy při vystoupení k Káčku.
5. Pedagogický sbor ZUŠ J. S. Bacha připravil pro slovinské hudebníky program 
s názvem Cyklotoulky po krásách Dobřan.
6. Na cirkusovém vystoupení ZŠ Dobřany se podílel každý člen výpravy.
7. Zpáteční cestu měli žáci a učitelé dobřanské školy zpestřenou zastávkou v Ma-
riboru. Na břehu řeky Drávy viděli čtyřsetleté vinné révy – nejstarší ve Slovinsku.

Ve	dnech	23.	–26.	5.	se	uskutečnily	hned	dvě	partnerské	návštěvy.	Hudební	škola	a	delegace	v	čele	se	starostou	Brežic	zavítala	do	Dobřan	a	Základní	
škola	Dobřany	navštívila	ve	stejný	termín	tamní	školu.		
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro 
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Oddělení	pro	dospělé
pondělí	 7:30–12:00	 13:00–17:00
úterý	 7:30–11:00	 13:00–15:00
středa	 7:30–12:00	 13:00–18:00
pátek	 7:30–11:00

Oddělení	pro	děti
pondělí	 	 12:00–17:00
úterý	 	 12:00–15:00
středa	 9:00–11:00	 12:00–18:00
čtvrtek	 	 12:00–15:00

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
JAZAIRIOVÁ Pavla: Příběhy
Kniha	známé	novinářky	a	cestovatelky	zave-
de	 čtenáře	 na	 tři	 kontinenty.	Do	 jihoameric-
ké	Kolumbie,	do	Indie	a	do	dvou	evropských	
velkoměst,	Říma	a	Paříže.	Ve	všech	případech	
přináší	osobní	svědectví	o	tom,	co	utváří	tam-
ní	životní	styl.	Její	reportáže	jsou	jen	ověřené	
informace,	vždy	ponechá	čtenáři	prostor	pro	
vytvoření	vlastního	názoru.

STINE R. L.: Ostrov strachu
Umíráte	touhou	si	hrát?	Vítejte	v	ulici	strachu.	
Jediný	způsob	jak	vyhrát	hru	je	zůstat	naživu	
jako	poslední.	Ale	…	ulice	přece	nemůže	být	
zlá,	že	ne?	Že	ne?
 
VONDRUŠKA Vlastimil: Život staré Šumavy
Proměny	 života	 staré	 Šumavy,	 doplněné	 té-
měř	 stem	 unikátních	 dobových	 fotografií.	
Poutavá	a	trochu	nostalgická	připomínka	za-
niklého	světa.

BROOKS – DUTTON Benjamin: 
Pršení je super, tati!
Příběh	o	muži	a	dítěti,	kteří	ztratili	milovanou	
ženu.	Co	se	dělo	v	prvním	roce	poté,	 co	Ben	
ovdověl?	O	emocích,	které	s	sebou	přináší	bo-
lest	a	žal	a	které	lidi	provázejí	po	osudových	
ztrátách.	S	notnou	dávkou	anglického	humo-
ru,	 mužským	 odstupem,	 a	 přesto	 otevřeně	
vysvětluje,	 co	 znamená	 být	 osamělý	 rodič	
chlapečka,	který	ztratil	matku	a	ještě	nechápe	
význam	slova	„smrt“.

KNIHY PRO DĚTI
CIPROVÁ Oldřiška: 
Zhubni a nezblbni!
Super	deník	pro	náctileté	s	recepty	k	sežrání.
Velmi	 vtipně	 popsané	 lapálie	 obyčejné	 pu-
berťačky	 Káji	 na	 cestě	 za	 vysněnou	 váhou.	
Ozvláštněny	 jsou	 zdravými	 recepty,	 které	 si	
každý	zvládne	uvařit	sám,	bez	dozoru	rodičů.	
Hubnout	se	musí	zdravě!!!

KONEČNÝ Jaromír: Tuhej tulipán
Detektivka pro mladý.
Napínavý	 detektivní	 příběh	 ze	 současnos-
ti.	 Leon,	 který	 se	 dostal	 na	 šikmou	 plochu	
a	skončil	v	nápravném	zařízení	pro	mladistvé,	
začne	 po	 propuštění	 pracovat	 a	 hned	 první	
den	v	práci	 zakopne	o	mrtvolu.	V	 jeho	nevi-
nu	věří	 jediný	 člověk,	 dcera	 jeho	 šéfa	Laura.	

Rozhodnou	se	na	vlastní	pěst	vypátrat	skuteč-
ného	vraha.	Bláznivé	dobrodružství	začíná…

ŠKALOUDOVÁ Renata: 
Rozumí koza petrželi?
a	další	„To	se	jen	tak	říká“
Jak	 kouká	 tele	 na	 nová	 vrata?	 Proč	 se	 nemá	
házet	 flinta	 do	 žita?	 Kdo	 slyší	 i	 trávu	 růst?	
Dospělí	mluví	někdy	tak	zvláštně.	Když	se	jich	
zeptáte,	řeknou:	„Nechytej	mě	za	slovo,	to	se	
jen	tak	říká.“	Pak	se	v	tom	má	jeden	vyznat…
S	pomocí	této	knihy	se	v	tom	opravdu	vyznáte.

LEBLANC Catherine: Jak vyzrát na duchy?
Vrzání	parket,	stíny,	které	procházejí	zdí,	hou-
pající	se	lustr?
Otevři	tuhle	knihu	a	v	mžiku	poznáš	všechna	
tajemství,	jak	si	poradit	s	přízraky!

Prázdninová výpůjční doba 
1. 7. 2019 – 31. 8. 2019 

 
Dospělé oddělení 
Úterý   7,30 – 11,00 
Středa 7,30 – 12,00   13,00 – 18,00 
Pátek  7,30 – 11,00 
 
Dětské oddělení 
Pondělí  9,00 – 11,00  12,00 – 17,00 
 

 
Internet pro veřejnost jen ve výpůjční době knihovny 
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Poctivá práce, zasloužená odměna aneb Být fér je normální
Dostat	řádně	zaplaceno	za	odvedenou	práci	-	

dnes	již	běžná	věc	a	také	jedna	z	podmínek,	pod-
le	které	si	vybíráme	zaměstnání.	Proč	by	 tomu	
tak	 nemělo	 být	 i	 ve	 vzdálených	místech	 světa,	
kde	se	pěstují	oblíbené	pochutiny.	V	zemích	tzv.	
globálního	Jihu	(např.	země	Afriky,	Jižní	Ameri-
ky,	Asie)	pěstují	na	plantážích	pěstitelé	kávu,	čaj,	
kakaové	boby,	 cukrovou	 třtinu,	 banány	a	další.	
Často	na	polích	pracují	celé	rodiny,	přesto	jejich	
výdělek	z	prodeje	nepokryje	náklady	na	pěsto-
vání	ani	nestačí	na	zajištění	rodiny.	
Nechali	jsme	se	inspirovat	nevládní	organiza-

cí	Na	Zemi	a	druhou	květnovou	sobotu,	na	Svě-
tový	 den	 pro	 fair	 trade,	 jsme	 na	 faře	Koinonie	
Jan	Křtitel	uspořádali	Férový	piknik.	Podmínky	
účasti	 na	 pikniku	 byly	 vcelku	 jednoduché:	 při-
pravit	občerstvení	s	využitím	Fairtrade	a	podpo-
řit	tak	vzdálené	pěstitele,	nebo	jít	cestou	lokál-
ních	produktů	a	podpořit	tak	místní	producenty.	
Pozvat	své	nejbližší,	přátele	nebo	se	jen	tak	přijít	
podívat.	Setkání	na	faře	bylo	naprosto	jedinečné.	
Ušlechtilá	myšlenka	ještě	umocněná	atmosférou,	která	panovala,	skvělými	lidmi,	kteří	se	zúčastnili…
Děkuji	všem,	kteří	věnovali	alespoň	chvilku	svého	času	a	úsilí	pikniku	a	vyjádřili	tak	podporu	myšlence	Fairtrade.	Vše,	co	bylo	k	ochutnání,	bylo	

vskutku	lahodné.
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Tartas
Regionální přehlídka dětského divadla již po třinácté v Dobřanech (a po jedenácté v Káčku)

Dětská	 divadelní	 přehlídka	 od	 roku	 2000,	
kdy	ji	začalo	pořádat	plzeňské	centrum	Johan,	
vystřídala	několik	měst	a	prostor.	A	po	třinác-
ti	 letech	 jejího	 konání	 v	 Dobřanech	 se	 snad	
dá	říct,	že	našla	prostor	stálý.	Díky	vstřícnosti	
města	Dobřany,	Káčka,	Základní	školy	a	Základ-
ní	umělecké	školy	už	se	z	dobřanského	Tartasu	
stala	prestižní	tradice,	na	kterou	se	dětští	diva-
delníci	z	Plzeňského	regionu	moc	těší,	přestože	
si	účast	na	ní	musejí	pro	velký	zájem	vybojovat.	
Přáním	pořadatelů	by	samozřejmě	bylo,	aby	na	
Tartas	mohly	 jet	 všechny	 soubory,	 které	 o	 to	
stojí,	ale	týdenní	festival	bohužel	není	možný.		
V	 letošním	 ročníku	 se	 představilo	 celkem	

12	 inspirativních	 inscenací,	 z	 nichž	 odborný	
lektorský	sbor	vybíral	jednu,	jež	bude	Plzeň-

ský	 kraj	 reprezentovat	 na	 národní	 přehlídce	
Dětská	 scéna.	 Touto	 inscenací	 se	 stal	 Nižší	
princip	 souboru	 Kastrol,	 reflektující	 školní	
život	dospívajících	dětí,	a	co	je	na	něm	pro	ně	
důležité...	(V	inscenaci	se	neobjevil	žádný	uči-
tel,	ani	výuka	žádného	předmětu.)
U	dvou	souborů	porota	 ještě	využila	mož-

nost	doporučit	další	zajímavá	představení	do	
širšího	 výběru	 národní	 přehlídky.	 V	 autor-
ském	představení	Hrdinství	souboru	Ježkovy	
voči	se	mladí	herci	skrze	ohledávání	různých	
podob	hrdinství	vyrovnávají	s	odkazem	druhé	
světové	 války.	 Druhá	 doporučená	 inscenace	
Morana	Mařena	 souboru	Kosáci	pak	 zpraco-
vává	mysteriózní	románový	příběh	současné-
ho	českého	autora	prostřednictvím	bohatých	

scénických	prostředků.
Kromě	 hraní	 divadla	 a	 sledování	 divadel-

ní	práce	ostatních	souborů	zažívají	účastníci	
přehlídky	 společný	 průvod	 masek	 městem,	
společenský	 večer	 a	 práci	 v	 dílnách	 napříč	
soubory	pod	vedením	studentů	Ateliéru	dra-
matické	výchovy	FPE	ZČU.
Co	 říci	 závěrem?	 Dětskému	 divadlu	 se	

v	Dobřanech	daří	a	my	jako	organizátoři	dou-
fáme,	že	tomu	tak	bude	i	nadále.	

Eva Gažáková

Projekt je realizován za finanční 
podpory města Dobřany v rámci 
Globálního dotačního titulu. 

Inscenace Hrdinství (soubor Ježkovy voči) Inscenace Morana Mařena (soubor Kosáci) Inscenace Nižší princip (soubor Kastrol)

Dobřany
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Bez obalu, bez odpadu II.
Světový	 den	 vody,	 Den	 Země,	 mimo	 jiné	

i	 tyto	 dny	 jsme	 oslavili	 a	 podpořili	 výstavou	
v	dobřanské	galerii	nazvanou	Bez	obalu	aneb	
Já	v	plastech	nenosím.	Původní	myšlenka	vy-
stavit	 autorské	 látkové	 tašky	velmi	 záhy	pře-
sáhla	 i	 do	 tématu	 problematiky	 plastového	
a	nadbytečného	odpadu,	znečištění	vod	a	celé	
planety odpadky. Cílem výstavy bylo upozor-
nit	na	hrozivou	situaci	s	odpadky	(především	
plastovými),	týkající	se	celého	světa,	poukázat	
na	nadbytečné	a	mnohdy	 i	 zbytečné	–	 i	 když	
velmi	pohodlné	–	používání	a	nadužívání	jed-
norázových	výrobků.	A	také	nabídnout	a	uká-
zat	řešení:	nakupovat	do	opakovaně	použitel-
ných	látkových	tašek	a	sáčků,	vlastních	nádob	
či	kelímků,	omezit	nákup	vody	a	nápojů	v	PET	
lahvích,	 představit	 zejména	 dívkám	 a	 ženám	
ekologické	 i	ekonomicky	výhodné	opakovaně	
použitelné	předměty	a	doplňky	dámské	hygie-
ny.	Pozvání	podílet	se	na	výstavě	přijala	i	prv-
ní	bezobalová	prodejna	v	západních	Čechách,	
plzeňský	 Ekosvět,	 který	 přispěl	 stáčenou	
ekodrogerií	 a	 doplňky	 do	 domácnosti.	 Pozi-
tivní	ohlasy	sklidila	výstava	již	během	příprav,	
úspěch	měla	i	vernisáž	a	výstava	samotná	bě-

hem	svého	trvání.	Návštěvníci	obdivovali	umě-
lecky	vyvedené	látkové	tašky	a	sáčky,	nevěříc-
ně	kroutili	hlavami	na	hrozným	stavem	planety	
a	mnozí	z	nich	se	veřejně	upsali	k	závazku,	že	

to	 zkusí	 BEZ	 OBALU,	 BEZ	 ODPADU.	 Výstava	
přilákala	veřejnost	dospěláckou	 i	 školní.	Moc	
děkuji	všem	vyučujícím,	kteří	přišli	na	výstavu	
s	 celými	 třídami.	 Děti	 byly	 zaujaté,	 sdělovaly	
zkušenosti	z	rodin	a	podepsaly	závazek	za	sní-
žení	množství	odpadu	a	třídění.	A	pokud	doma	
nabádaly	rodiče	ke	změně,	věřím,	že	jim	rodiče	
naslouchali	a	nechali	se	dětmi	inspirovat.
Chtěla	bych	poděkovat	všem,	kteří	do	toho	

s	 námi	 šli:	 Gábině	 Klinkovské,	 Vendulce	 Ur-
bancové,	Veronice	Tanísek	Kockové,	Janě	Hlu-
ché	a	Janě	Hartlové	a	jejich	Ekosvětu.	Speciál-
ní	dík	patří	Petře	Kalistii	Lammas,	která	nad	
rámec	výstavy	přijela	na	setkání	nad	tématem	
ekodomácnosti	 a	 ekodrogerie.	 Bylo	 to	 velmi	
milé	a	přínosné	posezení	pro	všechny	zúčast-
něné,	vyměnily	jsme	si	vlastní	zkušenosti,	po-
vzbudily	a	podpořily	se.
Že	je	život	a	domácnost	s	omezením	obalů,	

tedy	 i	 odpadu	 nákladná	 a	 náročná?	Naopak,	
doma	se	vždycky	nějaký	ten	obal	na	opakova-
né	použití	najde	(krabička,	sklenice),	stačí	jen	
chtít	a	zkusit	to.	A	nakupovat	opravdu	jen	to,	
co	potřebujeme,	to	se	také	dá	zvládnout.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany 

Zaujalo Vás téma nakládání s odpady, 
bezodpadové domácnosti a životního 
stylu, tzv. Zerowaste či ekodrogerie? Rádi 
byste podpořili myšlenku Fair Trade? Kde 
nakoupit výrobky Fairtrade, kde nakoupit 
bez obalu, jak se ve všem zorientovat? 
Zastavte se za námi v IC Dobřany, rádi Vám 
poskytneme další informace, brožurky, 
předáme si osobní zkušenosti. Těší nás Váš 
zájem, tak se stavte  nebo napište na 
peksova@dobrany.cz. Děkujeme!

Ocenění za jedinečnou výstavu patří 
i Dobřanským

Ve	čtvrtek	16.	května	2019	se	ve	Smetanově	síni	Obecního	domu	v	Praze	uskutečnilo	slavnostní	
vyhlášení	výsledků	XVII.	ročníku	Národní	soutěže	muzeí	Gloria	musaealis.	Výstava	„Kořeny“,	při-
pravená	oddělením	botaniky	ZČM	v	Plzni,	získala	v	kategorii	Muzejní	výstava	roku	v	konkurenci	
39	projektů	krásné	2. místo.	Na	výstavě	Kořeny	se	významně	podíleli	Dobřaňáci	Gabriela	Klin-
kovská,	Ivana	Vyhnalová	s	dětmi	z	výtvarného	oboru	a	přispěly	také	městské	lesy.	Blahopřejeme!	

Redakce DL

Dobřansko-vstišské zastoupení na Gloria musaealis: Gabriela Klinkovská, Ondřej Peksa (1. a 4. zleva)

Ani ve Šlovicích letos nechybělo společné setkání 
u májky. Foto: Václav Balvín
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LETNÍ KINO
NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ

23/07
2019

CESTA DO PRAVĚKU
Československo, dobrodružný, 85 min, přístupný

Putování čtveřice chlapců inspiruje nález 
zkamenělého trilobita a touha malého Jirky 
spatřit naživo exponáty, které ho okouzlily 
v muzeu. Vydají se tak na cestu do pravěku...

24/07
2019

VŠECHNO BUDE
ČR/Slovinsko, road movie, 85 min, 12+

Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství 
a svobodě. Příběh dvou kluků, kterým ještě 
nebylo ani patnáct a kteří se společně vydávají 
v ukradeném autě na cestu přes celou republiku.

25/07
2019

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
USA, animovaný, 104 min, přístupný, dabing

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí, 
aby společně našli Skrytý svět, jedinou naději 
na záchranu lidskodračího společenství. Najdou 
ho? A najdou ho včas?

26/07
2019

BOHEMIAN RHAPSODY
USA/VB, životopisný, 134 min, 12+, dabing

Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu 
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho 
Mercuryho od založení skupiny Queen až po 
památný koncert Live Aid v roce 1985.  

27/07
2019

ŽENY V BĚHU
ČR, komedie, 93 min, přístupný

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je 
pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – 
zaběhnout maraton! Jen musí přesvědčit své tři 
dcery a běžet jako rodinná štafeta.

30/07
2019

LIMONÁDOVÝ JOE 
ANEB KOŇSKÁ OPERA
Československo, parodie, 95 min, přístupný

Oblíbená westernová parodie. Kovboj, který pije 
pouze Kolaloku, padouch Hogofogo, „arizonská 
pěnice“ Tornádo Lou a naivní kráska Winnifred.

31/07
2019

TRABANTEM TAM A ZASE 
ZPÁTKY
ČR, dokument, 114 min, 12+

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava 
uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty 
ve velkém stylu.

01/08
2019

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
VB/USA, rodinný/fantasy, 134 min, 12+, dabing

Grindelwald splnil hrozbu, že uteče z vazby, a začal 
shromažďovat své stoupence. Chystá se připravit 
vládu čarodějů nad nemagickými bytostmi.

02/08
2019

MAMMA MIA! 
HERE WE GO AGAIN
USA, muzikál, 114 min, přístupný, dabing

Nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova 
Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si 
s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.

03/08
2019

ČERTÍ BRKO
ČR, pohádka, 99 min, přístupný

Čert Bonifác má doručit na pekelnou pobočku 
Pervidle nové čertí brko, které zapisuje hříchy 
lidí z Pytlova. Zdejší šejdíř mu ho ukradne a tím 
se spustí řetězec nečekaných událostí...

ZAČÁTEK VE 21:30  |  VSTUP ZDARMA  |  V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ SE PŘEDSTAVENÍ RUŠÍ

Výstava výtvarných prací 
pacientů arteterapie 
Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

28. 6.–31. 7. 2019
Vernisáž výstavy 27. 6. 2019 v 16:00 hodin

Kostel sv. Víta
náměstí T.G.M., Dobřany | www.kacko.cz | www.dobrany.cz
po–pá 8:30–17:00 (12:15–13:00 polední pauza) | so, ne 13:00–17:00 Dobřany

Městské kulturní středisko
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Ponorka Band zve

Po	dlouhé	zimě	konečně	přišlo	období,	kdy	
můžeme	hrát	na	venkovních	akcích.	Přes	jaro	
jsme	nezaháleli	a	připravili	jsme	si	pár	nových	
písniček.	Budeme	moc	rádi,	když	se	na	něja-
kém	vystoupení	s	Vámi	potkáme.	
14.	června	 	DOBŘANY	-	pivovar	Modrá	

hvězda	-	pouťová	zábava	 
od 19 hodin

15.	června	 	DOLNÍ	LUKAVICE	na	náměstí	-	
100	let	Sokola	od	20	hodin

22.	června		 	JESENICE	-	parket	soc.	domu	
Krajánek	od	14	hodin	

29.	června		 	KOSTELEC	U	STŘÍBRA	-	 
pouťová	zábava	od	19	hodin

5.	července		 	MĚCHOLUPY	-	letní	parket	-	
taneční	zábava	od	20	hodin	

13.	července	 	ČIŽICE	-	parket	ČIHULE	-	 
Benátská	noc	od	19	hodin

27.	července	 	DOLANY	na	hřišti	-	Anenská	
zábava	od	20	hodin

3.	srpna		 	DRUZTOVÁ	-	parket	U	Apola	 
od 19 hodin 

17.	srpna		 	CHLUMČANY	-	náměstí	-	 
Den	Chlumčan	od	22	hodin	

7.	září	 	DOBŘANY	-		náměstí	T.	G.	M.	-	
Radbuza	fest

Aktuální	 informace	 naleznete	 na	 face-
bookové	stránce	kapely.	Těšíme	se	na	Vás!

Ponorka Band

Vážení	přátelé	dobřanských	varhan,
letos	podruhé	jsme	se	zúčastnili	soutěže	veřejných	sbírek	na	památky	MÁME	VYBRÁNO	a	díky	

vašim	hlasům	jsme	získali	1.	místo!	
	Na	slavnostním	vyhlášení	výsledků	soutěže	v	úterý	28.	5.	2019	v	barokním	refektáři	domini-

kánského	kláštera	v	Praze	jsme	převzali	Cenu veřejnosti 2019 za 1. místo ve výši 18 500 Kč 
pro	nadační	fond	Přátelé	dobřanských	varhan.	Zasláno	bylo	974	hlasů,	tj.	více	než	dvojnásobek	
ve	srovnání	s	loňským	rokem.	
	Další	velkou	radostí	a	povzbuzením	pro	nás	bylo	ocenění	1. místem v Ceně redakce PROPA-

MÁTKY	za	vizuálně	přehlednou	on-line	prezentaci	celého	projektu	a	propagaci	akcí	spojených	
se sbírkou.  
Pořadatelem	soutěže	je	Institut	pro	památky	a	kulturu,	o.p.s.	Více	na	portálu	PROPAMÁTKY	

www.propamatky.info.	Celkové	výsledky	najdete	na	stránkách	soutěže	www.mamevybrano.cz.	
Moc	děkujeme	za	vaše	hlasy	a	podporu	našeho	projektu!

 Mgr. Monika Tomešová, sekretářka
Přátelé dobřanských varhan, nadační fond

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
vás zvou na výstavu

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2019
ŽIVOT A VODA

Vernisáž výstavy děl se bude konat 
v úterý 4. června 2019 v 16:00 hodin v kostele sv. Víta. 

Všichni účastníci soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni 
(pozvánky nebudou rozesílány). 

Výstava bude přístupná veřejnosti 
do neděle 23. června 2019.

(po–pá 8:30–12:15 a 13:00–17:00 / so, ne 13:00–17:00)

(tj. též ve vodě, u vody, na vodě, pod vodou, za vodou ...)

Přátelé	dobřanských	varhan,	nadační	fond	/	č.	ú. 	279515107/0300		
  dobranskevarhany		/		info@dobranskevarhany.cz		/		tel. :	(+420)	734	787	092		
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Třetí třídy navštívily Městský úřad i ekovýstavu
Začátek	dubna	zahájily	všechny	 třetí	 třídy	

v	 rámci	 prvouky	 exkurzemi	 na	 MěÚ	 v	 Dob-
řanech.	 Samozřejmě	 že	 ne	 všechny	 najed-
nou,	 ale	 pro	 každou	 třídu	 si	 pan	 starosta	
Bc.	 Martin	 Sobotka	 s	 paní	 místostarostkou	
Mgr.	 Lenkou	 Tomanovou	 vyhradili	 jiný	 den.	
Oba	 dva	 nás	 však	 vždy	 uvítali	 již	 před	 rad-
nicí,	 aby	 se	 dětem	představili	 a	 seznámili	 je	
se	 sochařskou	výzdobou	budovy.	Děti	 se	 tak	
například	dozvěděli,	že	socha	ve	výklenku	na	
nároží	radnice	vedoucí	ke	škole	(které	si	 jen	
málokdo	povšimne)	 je	 zpodobněním	pravdy.	
Uvnitř	radnice	hned	za	hlavním	vstupem	jsme	
si	 prohlédli	 dvě	 staré	 fotografie	 ze	 začátku	
20.	století.	Vyslechli	jsme	si	zde	velmi	zajíma-
vé	informace	z	historie,	které	vedly	ke	zničení	
staré	radnice	a	následně	ke	stavbě	nové	budo-
vy,	která	slouží	dodnes,	dále	o	jejím	architek-
tovi,	 staviteli	 i	o	krátkém	času,	za	který	byla	
ve	své	době	postavena	bez	bagrů	či	laserových	
metrů.	Mnoho	dětí	vyprávění	zaujalo	a	pilně	
si	 zapisovaly	poznámky	do	připravených	 zá-
znamníčků,	 kam	 posléze	 přibývaly	 i	 drobné	
skici	toho,	co	jsme	během	exkurze	slyšeli	a	vi-
děli.	Děti	už	tak	vědí,	že	ve	vnitrobloku	školy	
si	hrají	vedle	bývalé	šatlavy	nebo	že	nad	zad-
ním	vchodem	radnice	na	ně	shlíží	pískovcový	
základní kámen budovy.
V	zasedací	místnosti,	kde	se	obvykle	schází	

zastupitelstvo	města,	 si	 ti	 šťastnější,	 kteří	 se	
posadili	 na	 místo	 starosty	 a	 místostarostky,	

mohli	nechat	kolem	krku	zavěsit	slavnostní	ře-
tězy,	kterými	byli	do	té	doby	ozdobeni	pan	sta-
rosta a paní místostarostka. Pak následovalo 
„zasedání“.	Děti	zde	mohly	vyjádřit	své	názory	
a	přednést	své	nápady	ohledně	města	či	naší	
školy.	Také	děti	vymýšlely,	co	by	se	ještě	dalo	
zlepšit.	 Některé	 návrhy	 byly	 hodně	 odvážné,	
jiné	reálnější,	a	některé	dokonce	–	podle	slov	
pana	starosty	–	již	ve	vývoji.	Každý	byl	pozor-
ně	vyslechnut	a	dočkal	se	vždy	odpovědi.
Viděli	 jsme	 též	 nové	 prostory	 úřadu	 plné	

světla	 i	skrytých	významů	(např.	příběh	loga	
města)	nebo	dosud	prázdná	místa	 v	 rámech	
pro	fotografie	bývalých	starostů	města,	které	
tu	byly	zavěšeny	k	100.	výročí	naší	republiky.
Dětem	se	velmi	líbila	i	kancelář	pana	staros-

ty	s	oslňujícím	lustrem	a	výhledem	na	náměstí.
Místem,	kde	jsme	si	však	užili	nejvíce	legra-

ce,	byla	obřadní	síň.	Paní	místostarostka	pro	
děti	 připravila	 poznávací	 hru	 s	 objevováním	
míst	 na	 cenných	 obrazech,	 které	 namaloval	
zdejší	 rodák	 Josef	 Langl.	 Detailně	 v	 nich	 vy-
obrazil,	 jak	 vypadaly	 Dobřany	 na	 začátku	
20.	 století.	Poté	 jsme	se	 stali	 svatebčany	a	 ti	
nejodvážnější	 dokonce	 vstoupili	 do	 „sranda	
manželství“	 při	 „sranda	 svatbě“,	 která	 podle	
slov	 jedné	 žačky	 byla	 „nádherná“.	 V	 jednom	
případě	padl	dokonce	i	„sranda	novomanžel-
ský	polibek“!
Návštěvu	 radnice	 jsme	 ukončili	 na	 místě,	

kam	se	opravdu	jen	tak	někdo	nedostane	–	na	

radniční	půdě.	A	viděli	jsme	„poklad“.	Nedáv-
no	objevený	obrovský	dřevěný	erb,	který	pa-
matuje	 ještě	německou	část	historie	Dobřan.	
Možná	 že	 se	 s	 ním	 v	 dohledné	 době	 budou	
moci	seznámit	i	ostatní	návštěvníci	města.	Po	
odborném	restaurátorském	ošetření	by	 totiž	
mohl	zářit	ve	své	plné	kráse	pro	všechny.
Nejen	 třeťáci,	 ale	 kdokoli	 může	 ještě	 do	

konce	 dubna	 zavítat	 na	 výstavu	 „Bez	 obalu	
aneb	Já	v	plastu	nenosím“	v	městském	infor-
mačním	 centru,	 kam	 směřovaly	 naše	 kroky	
hned	z	MÚ.	Zde	jsme	opět	–	v	rámci	prvouky	
–	zhlédli	povedenou	instalaci	na	vážné	téma,	
které	by	v	dnešní	době	mělo	oslovit	každého	
obyvatele	 naší	 planety,	 pokud	 ji	 chce	 zacho-
vat	pro	budoucí	generace.	Šokující	byl	koutek	
věnovaný	„moři	plastů“	a	následkům	činnosti	
člověka	 (zbavování	 se	 nepotřebných	 obalů),	
ale	vystavené	jsou	i	obaly,	které	nejsou	jen	na	
jedno	použití.	Víte,	že	i	drogerie	může	být	eko-
logická?	Děti	se	podepsaly	nebo	nechaly	vzka-
zy	na	připraveném	panelu	a	slíbily	si,	že	se	bu-
dou	snažit	přírodu	ochraňovat.	Na	závěr	bych	
ráda	připomněla,	že	jednou	z	vystavujících	je	
i	vedoucí	našeho	dětského	klubu	Bc.	Gabriela	
Klinkovská.
Většina	 dětí	 hodnotila	 tyto	 návštěvy	 velmi	

pozitivně	a	znovu	si	vypůjčím	slova	jedné	žač-
ky,	kterými	ukončila	svůj	referát	o	exkurzi:	„Ka-
ždopádně	lituji	každé	třídy,	co	ji	nezkusila.“	

MgA et Mgr. Veronika Sirová, učitelka

Letošní Zlatý list
Z Ostrova na Martiňák a zpět
I	 tak	 by	 se	 dala	 nazvat	 tradiční	 podoba	

stezky	 přírodovědné	 soutěže	 Zlatý	 list,	 jejíž	
dobřanské	místní	kolo	připadlo	letos,	v	jejím	
47.	 ročníku,	 na	 pátek	 26.	 dubna.	 Pořádala	 ji	
opět	dobřanská	Základní	škola	ve	spolupráci	
s	 dobřanskou	 základní	 organizací	 Českého	
svazu	 ochránců	 přírody.	 Deseti	 stanovišti,	
pečlivě	připravenými	 -	 jako	každý	rok	 -	paní	
učitelkou	Alenou	Boudovou,	proběhlo	celkem	

141	dětí	od	4.	do	9.	třídy	včetně	6	žáků	z	part-
nerské	plzeňské	školy.	Na	trati	si	děti	prově-
řily	 své	 znalosti	 z	 geologie,	 hydrobiologie,	
zoologie	bezobratlých,	ryb,	obojživelníků,	pla-
zů	a	savců,	meteorologie,	ekologie	a	ochrany	
přírody,	 ornitologie,	 dendrologie	 a	 botaniky	
a	po	vysilujícím	výkonu	byly	odměněny	grilo-
vaným	párkem	a	ty	nejlepší	diplomy	a	příro-
dovědnými	knihami.

Poděkování	patří	všem	externím	pomocní-
kům	na	stanovištích,	a	to:	Ludmile	Košudové,	
Josefu	Černákovi,	Vojtěchu	Vácovi,	Petru	Ště-
pánovi,	 Natálii	 Brejchové,	 Michaele	 Pickové,	
Pavlu	 Krákorovi,	 Sabině	 Šimonové,	 Adrianě	
Kaslové,	 Janě	 Šístkové	 a	 Martinu	 Kopsovi	
a	 v	 cílovém	 „bufetu“	Petru	Mišterovi.	 Soutěž	
byla	podpořena	městem	Dobřany.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Mladší vítězové místního kola Starší vítězové místního kolaMístní kolo
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Příprava přestupu žáků 5. ročníku na 2. stupeň školy

Závěr	každého	školního	roku	je	pro	učitele	
i	žáky	na	jednu	stranu	poměrně	hektický,	pro-
tože	 je	 třeba	probrat	 zbývající	 učivo,	uzavřít	
klasifikaci,	absolvovat	množství	vzdělávacích	
a	 sportovních	 akcí,	 ale	 na	 druhou	 stranu	 je	
to	období	plné	zážitků	ze	školních	výletů,	ex-
kurzí	a	myšlenek	na	to,	 jak	co	nejlépe	prožít	
prázdniny.	 Pro	 žáky	 5.	 ročníku	 však	 vyvstá-
vá	 ještě	mnoho	 dalších	 otázek,	 souvisejících	
s	 přestupem	 na	 vyšší	 stupeň.	 Kdo	 nás	 bude	
učit?	 Jací	 ti	 učitelé	 budou?	 Kdo	 bude	 naším	
třídním	učitelem?	Kde	bude	naše	 třída?	 Jaké	
to	 bude	 potkávat	 se	 s	 žáky	 starších	 roční-
ků?	Určitě	 jsou	 i	další	otázky,	které	v	dětech	
mohou	vyvolávat	 jisté	obavy	z	přestupu.	Pro	
zmírnění	těchto	obav	či	jejich	úplné	rozpuště-
ní	připravil	kolektiv	učitelek	spolu	s	vedením	
školy	 plán	 aktivit	 vedoucích	 k	 vzájemnému	
poznání	 žáků,	 seznámení	 se	 s	 možnými	 bu-
doucími	 třídními	 učitelkami,	 s	 prostředím	
a	organizací	výuky	v	budově	2.	stupně.	
První	společnou	akcí	současných	a	budou-

cích	 třídních	učitelek	byl	 „apríl“,	 kdy	1.	 dub-
na	se	učitelky	2.	 stupně	vydaly	za	poznáním	
svých	budoucích	 žáčků	do	 jejich	 „domácího“	
prostředí	a	třídní	učitelky	současného	5.	roč-
níku	je	zastupovaly	ve	třídách	na	2.	stupni.
K	vzájemnému	poznání	přispěl	i	Badatelský	

den,	při	kterém	se	skupinky	dětí	věnovaly	akti-
vitám	z	přírodopisu,	dějepisu,	chemie	a	fyziky.	
Při	dějepisné	aktivitě	si	mladí	„archeologové“	
vyzkoušeli	výrobu	keramické	nádoby	stejným	
způsobem	jako	pravěcí	lidé,	tj.	bez	hrnčířské-
ho	kruhu.	Vytvořené	nádoby	poté	pomocí	kla-
cíků	a	šňůr	ozdobili	vzory	neolitických	kultur.

Poznávání hmyzu se stalo hlavní náplní 
přírodovědného	 bádání.	 Děti	 mikroskopem	
pozorovaly	 předložené	 preparáty	 hmyzu	
a	určovaly,	co	viděly.	Samy	si	zhotovily	mikro-
skopický	preparát	z	různých	částí	těla	hmyzu	
a	sledovaly	tento	tajemný	svět.	Správným	vy-
barvením	 obrázku	 přírody	 porovnávaly,	 jak	
jej	vidí	včela	a	jak	ho	vidíme	my	lidé.
Na	 fyzikální	aktivitě	děti	učily	plavat	plas-

telínu,	uváděly	plechovku	do	pohybu	pomocí	
„nabitého“	brčka	a	stavěly	most	přes	pomysl-
nou	řeku	z	proužků	čtvrtky,	izolepy	a	čtyř	dře-

věných	špalíčků.	Po	dokončení	stavby	mostu	
proběhla	 zatěžkávací	 zkouška,	 která	 určila	
skupinku	nejlepších	„konstruktérů“.
Aktivitou	zaměřenou	na	chemii	děti	zjišťo-

valy	pomocí	jodové	tinktury	přítomnost	vita-
mínu	C	v	citronu,	 jablku	a	banánu,	vytvářely	
přírodní	indikátor	kyselosti	či	zásaditosti	pro-
středí	a	zkoumaly	přítomnost	bílkovin,	cukrů	
a	tuků	v	různých	plodech.
Nápad	přípravy	přestupu	žáků	na	2.	stupeň	

se	zrodil	v	kolektivu	učitelek	obou	stupňů	pod	
vedením	 ředitele	 školy	 a	 za	 přispění	 školní	
psycholožky.	Od	nápadu	uplynulo	mnoho	ho-
din	 strávených	 nad	 přípravami	 jednotlivých	

aktivit,	které	vyvrcholily	výše	uvedeným	Ba-
datelským	dnem	v	pátek	17.	5.	2019.	Organi-
zátoři	 se	při	 této	akci	mohli	 spolehnout	 i	na	
pomoc	 mentorů,	 kterými	 byli	 vybraní	 žáci	
9.	 a	 8.	 ročníku.	 Odměnou	 všem	 organizáto-
rům	byly	aktivní	děti,	které	pracovaly	s	hlubo-
kým	zaujetím,	a	dojem,	že	většina	současných	
„páťáků“	se	bude	na	2.	stupeň	spíše	 těšit.	Za	
kvalitní	 přípravu	 Badatelského	 dne	 děkuji	
učitelkám	A.	Boudové,	J.	Fialové,	B.	Grätchové,	
M.	 Hlaváčové,	 M.	 Petrželkové,	 E.	 Cafourkové	
a	J.	Ježkové.	Budoucím	šesťákům	přeji	hodně	
štěstí	při	vzdělávání	na	2.	stupni.

Vladislav Kouřil, zástupce ředitele ZŠ

Den vítězství v Holoubkově

Právě	na	Den	vítězství,	tedy	8.	května,	se	v	Holoubkově	u	Rokycan	konalo	krajské	kolo	přírodo-
vědné	soutěže	Zlatý	list.	Naši	školu	reprezentovala	dvě	družstva	–	z	kategorie	mladších	6.	C	a	za	
starší	tým	žáků	biologických	praktik.	Mladší	tým	se	v	soutěži	konané	formou	stezky	se	stanovišti		
umístil	na	krásném	druhém	místě	a	nezklamal	ani	starší	tým,	kterému	tentokrát	připadla	příčka	
bronzová.	Celkově	tak	lze	letošní	ročník	hodnotit	jako	povedený,	stále	je	však	na	čem	pracovat.	
Závěrem	patří	dík	všem	vyučujícím	přírodopisu,	bez	jejichž	přičinění	by	takovéto	výsledky	ne-
byly	možné.

Filip Umner
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Cirkus ve Slovinsku

Již	od	ledna	tohoto	roku	se	scházel	tým	uči-
telů	ZŠ	Dobřany,	rozšířený	o	dva	měsíce	poz-
ději	čtyřiceti	žáky	a	žákyněmi	školy,	a	připra-
voval	cirkusové	vystoupení	pro	své	partnery	
v	 partnerské	 škole	 ve	 slovinských	Brežicích.	
Téma	bylo	vybráno	již	o	rok	dříve	a	se	stejnou	

vervou	se	do	přípravy	vystoupení	pustili	i	slo-
vinští	přátelé.
Dny	 přátelství	 se	 uskutečnily	 23.	 -	 25.	

5.	 2019	 a	 na	 programu	 kromě	 jiného	 bylo	
alarmující	 divadelní	 představení	 Mati	 Gaia	
o	 ekologickém	 ohrožení	 naší	 planety,	 účast	

v	mezinárodním	projektu	Běh	klimatické	so-
lidarity,	při	němž	naši	žáci	a	učitelé	uběhli	či	
ušli	270,5	km	na	 trase	kolem	brežické	 školy	
(z	celkových	4.938	km,	které	naběhali	 či	na-
chodili	 slovinští	 školáci),	 skvělé	 vystoupení	
mažoretek	 z	 obce	 Dobové	 či	 obě	 cirkusová	
představení	našich	škol.	Při	nedělní	zpáteční	
cestě	 jsme	 pak	 navštívili	 druhé	 největší	 slo-
vinské	město	Maribor	a	prohlédli	si	městský	
park,	 historické	Akvárium	–	 terárium,	 histo-
rické	centrum	města	a	nábřeží	řeky	Drávy.
Děti	 byly	 ubytovány	 ve	 slovinských	 rodi-

nách,	většina	si	užila	dobře	připravených	ro-
dinných	programů,	byla	posílena	dlouhá	přá-
telství	a	navázána	přátelství	nová.	Partnerství	
mezi	 školami	 již	 pěstujeme	 16.	 rokem.	 Díky	
všem,	kteří	k	tomu	přispěli.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Příprava na Běh klimatické solidarityPředstavení slovinských dětí Mati Gaia

Školní akademie
Školní	akademie	se	letos	konala	14.	5.	opět	v	kině	Káčko.	Žáci	naší	školy	s	nadšením	nacvičovali,	trénovali,	filmovali	a	připravovali	vše,	aby	tento	

den	na	jevišti	před	zraky	diváků	zazářili.	Před	začátkem	vládla	v	šatně	nervozita,	která	během	vystoupení	zmizela,	a	zůstala	jen	radost	z	podařeného	
výkonu.	Ať	už	se	jednalo	o	tanec,	zpěv,	vtipné	scénky,	pohádku	nebo	film,	vše	sklidilo	od	diváků	zasloužený	potlesk.	Obě	představení	se	vydařila	
a	rodiče	i	žáci	odcházeli	domů	spokojeni.		 	 	 	 	 	 								Mgr. Zuzana Straková, učitelka ZŠ Dobřany

Foto: Matěj Urbanec
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Pojďme pomoci jedné malinkaté škole…
O	tom,	že	Dobřany	v	západních	Čechách	mají	svého	partnera,	kamaráda	-	Dobřany	v	Orlických	horách	-	snad	netřeba	psát.	Od	roku	1998	se	usku-

tečnilo	již	mnoho	setkání	mezi	našimi	občany	(školy,	spolky,	instituce).	Během	té	doby	došlo	k	vzájemným	inspiracím	a	uzavření	přátelství	mezi	
jednotlivci.	Partnerství	již	nemá	podobu	čistě	formální,	nýbrž	je	hodnotově	naplněno	a	naplňováno.	
Pevné	přátelství	se	pozná	především	v	čase,	kdy	jedna	strana	strádá	a	nedaří	se	jí.		Když	jsme	se	dozvěděli,	že	se	Dobřany	v	Orlických	horách	potý-

kají	s	obrovským	problémem	v	oblasti	dětí	a	školství,	chtěli	jsme	pomoci.	Samotnou	školu	v	horách	známe	a	víme,	jak	je	perfektní,	a	proto	se	zrodil	
nápad	uspořádat	Benefiční	koncert.	Zvláštním a milým hostem koncertu bude herečka a moderátorka Lucie Zedníčková.

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Průběh stavby 
Bohužel	 ani	 nám	 se	 nevyhnuly	 problémy,	 které	mohou	 v	 průběhu	

stavby	a	přestavby	nastat.	Kvůli	plynulým	stavebním	pracím	 i	v	zimě	
a	kvůli	ochraně	 stavby	před	vodou	byla	nad	školou	postavena	provi-
zorní	střecha,	která	se	pod	tíhou	sněhu	zřítila.	Tím	se	stavba	opozdila	
a celá budova protekla. 
Dalším,	a	to	bohužel	velmi	zásadním	problémem	byly	chyby	architekta,	

které	se	však	zjistily	až	v	průběhu	stavby.	Vinou	chybného	projektu,	kdy	
se	musely	přepočítávat	celé	stropy,	ocelová	konstrukce	a	mnoho	věcí	bylo	
v	projektu	opomenuto,	začaly	strmě	stoupat	náklady	na	stavbu.	Díky	dob-
ré	práci	stavební	firmy	se	podařilo	chyby	odhalit	a	v	poměrně	krátkých	
intervalech	vyřešit,	každá	tato	chyba	však	přinesla	nemalé	vícepráce.	
Dotační	systém	bohužel	na	chyby	nereaguje	a	z	dotací	nedostaneme	

žádnou	další	kompenzaci.	Vícenáklady	na	stavbu	tedy	odhadujeme	již	
kolem	3	mil.	Kč	a	musíme	je	uhradit	sami.	

Finanční situace a rozpočet 
Na	začátku	stavby	jsme	byli	postaveni	před	realitu,	že	musíme	sehnat	

k	dofinancování	3,5	mil.	Kč.	Částka	to	byla	pro	nás	velmi	vysoká,	ale	roz-
hodli	jsme	se	toto	riziko	podstoupit.	Když	se	po	výběrovém	řízení	uká-
zalo,	že	částka	k	dofinancování	vyšplhala	až	na	6,5	mil.,	rozhodnutí,	zda	
celou	akci	nevzdáme,	bylo	těžké,	ale	nakonec	jsme	měli	odvahu	i	přes	
tuto	obrovskou	sumu	se	do	stavby	pustit.	Další	navýšení	o	3	mil.,	tedy	
spoluúčast	9,5	mil.,	je	pro	nás	všechny	zúčastněné	už	obrovský	balvan,	
ale	už	není	cesty	zpět.	
Díky	obrovskému	úsilí	se	nám	však	k	dnešnímu	dni	podařilo	sehnat	

z	 nadací,	 od	 sponzorů,	 ze	 sbírek	 rodičů	 na	 transparentní	 účet	 pořá-
dáním	 benefičních	 koncertů,	 divadelních	 představení,	 dražeb	 atd.	 již	
6	mil.	Kč.	Je	to	pro	naši	malou	vesničku	i	školu	skoro	zázrak.	Bohužel	
díky	výše	popsaným	vícenákladům	zatím	slavit	nemůžeme,	stále	tedy	
ještě	 chybí	3,5	mil	Kč.,	 chybí	 síly	na	hledání	 financí	 a	 začínají	 chybět	
i	dveře,	na	které	s	žebráckou	čepicí	ředitel	školy	ještě	nezaťukal.	

ZŠ a MŠ Trivium plus - zřícená střecha

Chcete pomoci,  ale nemůžete přijít na koncert?
Nevadí! Kasička na vybírání finančního daru je připravena 
v ZUŠ J. S. Bacha Dobřany (u ředitele ZUŠ J. Vozára) již nyní.

Už	se	velmi	těším	na	dobu,	kdy	přestanu	být	žebrákem	a	stavebním	
koordinátorem,	a	vrátím	se	k	práci	ředitele	školy.	
Budeme	opravdu	 vděčni,	 pokud	nám	dokážete	pomoci,	 děláme,	 co	

můžeme,	 aby	 i	 v	malinkých	Dobřanech	mohla	 být	 nadále	malá	 škola	
(trošku	větší)	s	velkým	jménem	a	potenciálem.	Děkujeme!

Jan Grulich, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRIVIUM PLUS  
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 

DOBŘANY 2, 518 01 DOBRUŠKA, skola@trivium.cz, 
www.trivium.cz; IČ: 64829804, TEL: 494665240 

Č.Ú. 8212150277/0100 KB Nové Město nad Metují, 
Inkasa: 43-7678600247/0100, Datová schránka: tywmbp7
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Macarát pro Ulitu na statku 

„Vítám	vás	na	Benefičním	koncertu	na	pod-
poru	zapsaného	spolku	Ulita	na	statku“.	Těmi-
to	 slovy	přivítal	diváky	ve	 středu	15.	 května	
v	 18	 hodin	 pan	 Jan	 Vozár,	 ředitel	 Základní	
umělecké	školy	J.	S.	Bacha	v	Dobřanech.	Kon-

cert	uspořádal	v	sále	dobřanské	firmy	Comtes	
VHT	 dětský	 orchestr	 MACARÁT	 pod	 taktov-
kou	 dirigentů	 a	 zároveň	 vedoucích	 souboru	
Petra	Vacka	a	Davida	Kováře	pro	spolek	Ulita	
na	 statku,	 který	 sídlí	 v	 Chouzovech	 u	 Plzně	
a	 pomáhá	 dětem	 i	 dospělým	 s	 psychickými	
potížemi	a	obtížemi	v	sociálním	kontaktu,	ze-
jména	s	autismem.
Před	 začátkem	 koncertu	 si	 návštěvníci	

mohli	prohlédnout	koláže	z	fotografií	z	různo-
rodých	činností	spolku,	fotoknihy	a	fotografie	
ze	statku,	kde	aktivity	probíhají.	Pro	ty,	kteří	
nikdy	 neslyšeli	 o	 autismu,	 byly	 připraveny	
formou	psaného	 i	 kresleného	 textu	 základní	
informace.

První	 melodie	 „Pevnost	 Boyard“	 od	 Paula	
Koulaka	 příjemně	 naladila	 všechny	 zúčast-
něné.	 Užívali	 si	 i	 další	 známé	melodie,	 např.	
„Another	 day	 in	 Paradise“	 od	 Phila	 Collinse,	
„Rolling	in	the	deep“	od	Adele	a	„Madagaskar“	
od	Hanse	Zimmera.	Hudební	program	oboha-
tili	svými	sóly	David	Brant	na	akordeon,	Julie	
Benetková,	 Eva	 Šimková	 a	Ema	 Ircingová	na	
saxofon	a	pan	učitel	David	Kovář	na	klarinet.	
Organizátoři	 pozvali	 na	 Benefiční	 koncert	
i	dva	hosty	–	píseň	„The	power	of	love“	zazpí-
val	 Patrik	 Hradecký,	 na	 akordeon	 hrála	 Na-
tálie	Bocková	a	spolu	se	členy	orchestru	Ma-
carát	přidali	další	část	do	hudební	skládačky.	
Mezi	skladbami	zaznělo	i	mluvené	slovo,	pan	
učitel	Vacek	vyprávěl	o	macarátu	 jeskynním,	
kterému	dorůstají	 nožičky,	 když	 o	 ně	přijde.	
Podobenství	použil	pro	dětský	orchestr	-	když	
někteří	členové	odrostou,	přijdou	noví	a	Ma-
carát	hraje	dál.
Po	poslední	melodii	„Madagaskar“	od	Han-

se	Zimmera	přizval	pan	ředitel	Vozár	k	předá-
ní	symbolického	šeku	10	890	Kč	předsedkyni	
spolku	 Zuzanu	 Bartoňovou.	 Touto	 částkou	
přispěli	žáci	Základní	školy	Dobřany	–	Maca-
rát	pro	ně	uspořádal	dopoledne	dva	koncer-
ty.	Další	peníze	přinesl	koncert	pro	veřejnost	
a	celkový	výtěžek	byl	32	240	Kč.	Předání	pe-
něz	 vytvořilo	 symbolickou	 tečku	 za	 skvělým	
hudebním	 zážitkem	 a	 hlubokým	 lidským	 či-
nem	zároveň.
„Děkujeme,	MACARÁTE,“	děkuje	za	všechny	

členy	spolku	Ulita	na	statku	dětským	i	dospě-
lým	 členům	 orchestru	 předsedkyně	 Zuzana	
Bartoňová.

Mezinárodní	 akordeonová	 soutěž	 v	 Pule	
v	 Chorvatsku	 má	 již	 několikaletou	 tradici	
–	letos	se	konal	již	44.	ročník,	kterého	se	zú-
častnilo	 přes	 200	 akordeonistů	 ze	 13	 zemí	
(Srbsko,	 Čína,	 Francie,	 Švýcarsko,	 Německo,	
Česká	 republika,	 Bulharsko,	 Dánsko,	 Itálie,	
Slovensko,	Slovinsko,	Bulharsko,	Chorvatsko).	
Naše	město	a	stát	reprezentovali	akordeonis-
té	z	naší	zušky	pod	vedením	Petra	Vacka	a	Ma-
gdy	Vozárové	v	komorní	hře.	Nejlépe	si	vedla	
dvojice	David	Brant	a	Šárka	Samcová	(příčná	
flétna)	–	přivezla	zlaté	pásmo,	dále	Theresie	
Eisenhammerová,	Martin	Chodl,	Antonín	Šne-
berger	stříbrné	pásmo	a	David	Brant	s	Ond-
řejem	Adámkem	vybojovali	pásmo	bronzové.	
I	když	příprava	na	soutěž,	dlouhá	cesta	a	sa-
motná	soutěž	byla	náročná,	děti	si	výlet	spolu	
s	některými	rodiči,	kteří	je	doprovázeli,	báječ-
ně	užily.	

Akordeonisté ze ZUŠ na soutěži v Chorvatsku
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Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v ústředním kole	Národní	soutěže	ZUŠ	vyhlášené	MŠMT

(25.–28.	4.	2019	Liberec	–	komorní hra 
s převahou dechových nástrojů)

zobcová flétna
Štěpánka Opltová
Františka Peksová
Iveta Korotvičková

M.	Vozárová 1. místo
kategorie	I.	c)

zleva David Brant, Jiří Beránek, Natálie Bocková, Martin Chodl, Šárka 
Samcová

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

v ústředním kole	Národní	soutěže	ZUŠ	vyhlášené	MŠMT
(10.–12.	5.	2019	–	Plzeň	–	akordeon,	včetně	komorní hry)

David Brant P.	Vacek 1. místo
kategorie	VI.

Martin Chodl P.	Vacek 1. místo
kategorie	I.

Natálie Bocková P.	Vacek 1. místo
kategorie	VIII.

Jiří Beránek P.	Vacek 2. místo
kategorie	IX.

Antonín Šneberger P.	Vacek 2. místo
kategorie	III.

David Brant –	akordeon
Šárka Samcová –	příč.	flétna

P.	Vacek
M.	Vozárová

1. místo
kategorie	II.	a)

společná fotka rodinných příslušníků a pí uč. Magdy Vozárové
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Kulinářské okénko 
ze školní jídelny
Řapíkatý celer
Řapíkatý	celer	patří	do	rodu	miříkovitých,	

je	 pěstován	 jako	 koření	 nebo	 jako	 zelenina.	
Obsahuje	velké	množství	vitamínů	a	minerál-
ních	látek.	Celer	má	protizánětlivé	účinky,	sni-
žuje	krevní	 tlak	a	hladinu	cholesterolu.	Díky	
vitamínu	 C,	 který	 celer	 obsahuje,	 posiluje	
imunitní	systém.		Může	se	tepelně	zpracovat,	
ale	je	výborný	i	čerstvý,	syrový.
Z	řapíkatého	celeru	v	jídelně	vaříme	napří-

klad	marockou	 polévku,	 na	 svačinky	 připra-
vujeme	pomazánku.

Marocká polévka
Na	oleji	osmahneme	nakrájený	řapíkatý	ce-

ler,	 přisypeme	 římský	kmín,	 zalijeme	vodou,	
přidáme	předem	namočené	bílé	nebo	červené	
fazole	a	vaříme.	Když	jsou	fazole	měkké,	při-
dáme	plechovku	sterilované	cizrny	a	nakráje-
ná	rajčata.	Ochutíme	kůrou	z	citronu,	osolíme	
a	nakonec	přidáme	čerstvou	petrželku.

Pomazánka z řapíkatého celeru
Řapíkatý	celer	si	nakrájíme	nadrobno	a	os-

mahneme	na	oleji,	okořeníme	solí	a	kmínem.	
Vychlazený	 celer	 přimícháme	 například	 do	
pomazánkového	másla,	lučiny	či	žervé.	Podá-
váme	na	pečivu.
Dip	se	zeleninou,	například	ke	grilování
Do	zakysané	smetany	přidáme	nastrouha-

nou	nivu,	česnek,	sůl,	pepř	a	vše	promícháme.	
Řapíkatý	 celer,	mrkev	 a	 salátovou	 okurku	 si	
očistíme,	oloupeme	a	nakrájíme	na	hranolky.	
Dip	nandáme	do	mističky,	zapíchneme	do	něj	
zeleninové	hranolky	a	podáváme.

Přejeme dobrou chuť!

Středověk a Chvála jídla ve školní jídelně

V	rámci	projektu	100	let	společně	proběhla	
v	jídelně	naprosto	ojedinělá	akce,	která	i	v	nás	
před	samotnou	realizací	vyvolávala	jisté	oba-
vy.	 Oběd	 ve	 stylu	 středověku.	 Na	 jídelníčku	
ten	den	bylo	mládě	z	kvočny	pečené		na	rož-
ni,		bramborová	placka,	polévka	ze	zametené	
krčmy,	 stůl	pro	 trávožrouty.	 Jedlo	se	rukama	
a	 kosti	 se	 pak	 odhazovaly,	 tak	 jako	 ve	 stře-
dověku,	 pro	 psy	 na	 zem.	 Nechyběla	 typická	
výzdoba,	personál	se	oblékl	do	dobových	kos-
týmů	a	holota,	která	přišla	bez	čipu,	prošla	ru-
kama	rytíře	kata.	Přes	počáteční	obavy	se	děti	
chovaly	skvěle,	atmosféra	podtržená	dobovou	
hudbou	je	zcela	uchvátila	a	padalo	hodně	do-
tazů,	kdy	to	budeme	opakovat.
Poslední	akcí	v	rámci	projektu	byla	Chvála	

jídla,	konaná	už	třetím	rokem.	Jedná	se	o	za-
hradní	 párty,	 kde	 vyhodnocujeme	 společný	
školní	 rok	 včetně	 všech	 soutěží	 a	 projektů.	
Bohužel	 letos	 nám	 poprvé	 nepřálo	 počasí,	
proto	se	celá	akce	musela	přesunout	do	pro-
stor	vstupního	vestibulu	a	tělocvičny	2.	stup-
ně	základní	školy.	S	deštivým	počasím	jsme	se	
tedy	vypořádali	a	dvě	hodiny	se	bavili	soutě-
žemi,	vylosovali	jsme	vítěze	všech	tipovacích	
soutěží	a	vyhlásili	nejlepšího	dětského	stráv-
níka roku.

Letos	se	do	akce	zapojily	i	dvě	třídy	z	2.	stup-
ně	a		prezentovaly	se	spolužákům	a	učitelům	
svým	kulinářským	uměním.	K	palačinkám	od	
žáků	deváté	třídy	a	jablečného	štrůdlu	děvčat	
ze	šesté	třídy	se	připojila	školní	jídelna	ochut-
návkou	dušené	kukuřice.	Všem	dětem,	učite-
lům	a	vychovatelkám	děkuji	za	velkou	pomoc	
při	přípravě	 i	 realizace	 této	akce.	Už	 se	moc	
těšíme	na	Chválu	jídla	č.	4.
Projekt	 100	 let	 společně	 je	 tedy	 za	 námi.	

Vyhlašovateli	 projetku,	 Veřejné	 informační	
službě,	jsme	zaslali	všechny	získané	materiály	
a	uvidíme,	jak	budeme	úspěšní.	Projekt	mapu-
je	vývoj	školního	stravování,	snaží	se	přiblížit	
tuto	 problematiku	 veřejnosti	 a	 vyvrátit	 tak	
mýty,	 které	 se	dodnes	 šíří	 napříč	 společnos-
tí,	většinou	neprávem.	Co	myslíte,	podařilo	se	
nám	to?

Renáta Černá a Lenka Šístková, ŠJ Dobřany
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Školní jídelna vaří
i pro strávníky 
s dietním omezením
Od	 tohoto	 školního	 roku	 připravujeme	 ve	

školní	jídelně	i	stravu	pro	děti	a	dospělé,	kteří	
mají	lékařem	nařízené	dietní	omezení.	Aktuál-
ně	se	jedná	o	dietu	bezlepkovou,	bezlaktózovou	
a	další	jiná	dietní	opatření	či	alergie.	Na	vše	do-
hlíží	 nutriční	 terapeutka	 Lenka	 Šístková,	DiS.,	
která	denně	připravuje	dietní	 rozpis	pro	 spe-
ciálně	vyškolenou	kuchařku.	Zákonní	zástupci	
dítěte	 s	 dietním	 či	 jiným	 stravovacím	 omeze-
ním	musí	podle	vyhlášky	o	školním	stravování	
doložit	lékařské	potrvzení	a	pak	je	to	jen	na	do-
mluvě	o	postupu	jídelny	se	slečnou	Šístkovou.	
Dospělí	 strávníci	 nemusí	 dokládat	 potvrzení,	
zde	se	postupuje	jen	na	základě	dohody.	Pokud	
tedy	 trpíte	 alergií	 nebo	 máte	 dietní	 opatření	
a	 nebaví	 vás	 denně	 si	 vařit	 speciální	 stravu,	
obraťte	se	na	školní	jídelnu,	rádi	vám	ulehčíme.
Věřím,	že	tato	služba,	která	umožňuje	i	dě-

tem	 se	 stravovacím	 omezením	 obědvat	 ve	
školní	jídelně,	je	velmi	dobře	nastavená.		
        Renáta Černá

Čarodějné hry v Dobřanech
Akce,	kterou	připravili	vedoucí,	rodiče	a	děti	

pořádající	Pionýrské	skupiny	v	Dobřanech	od-
poledne	30.	dubna	2019	v	prostoru	bývalých	
kasáren.	 Počasí	 dobré,	 čarodějnice	 u	 startu	
rozdávala	 startovní	 kartičky,	 aby	 bylo	 kam	
zapisovat	splněné	úkoly.	Všude	bylo	vidět	ča-
rodějnice	a	čaroděje	menší	 i	větší,	ale	hlavně	
zhruba	sto	dětí	v	doprovodu	dospělých	si	pro-
šlo	od	startu	do	cíle	7	stanovišť.	Na	nich	si	děti	
mohly	vyzkoušet	hod	kroužky	na	klobouk	sta-
ré	čarodějnice,	skok	v	pytli,	chytání	jedovatých	
pavouků	na	prut,	hledání	bonbonů	v	pilinách	
mezi	pavouky,	hod	míčkem	na	pavučinu,	hod	
šipkami	do	terče	s	netopýrem,	sovou,	koštětem	
a	pavoukem.	V	cíli	si	pak	mohly	zejména	menší	

děti	za	pomoci	rodičů	vybarvit	obrázek	čaro-
dějnice.	Tentokrát	nečekala	odměna	v	podobě	
bonbonů,	placky	a	perníčků	na	každém	stano-
višti,	ale	až	v	cíli.	Připraveno	bylo	i	pití,	a	 jak	
bylo	vidět,	všem	se	akce	líbila.	A	na	závěr	bylo	
možné	 si	 před	 klubovnou	 zahrádkářů,	 kteří	
s	pionýry	na	akci	spolupracují,	opéci	buřtíka.	
Myslíme	si,	že	se	akce	povedla,	alespoň	to	tak	
podle	slov	a	výrazů	obličejů	dětí	vypadalo.	
Poděkování	 patří	 vedoucím,	 maminkám,	

které	přišly	na	pomoc,	a	i	dětem	z	oddílu	Del-
fíni,	 zahrádkářům,	 městu	 a	 MěKS	 Dobřany,	
které	akci	podpořilo	finančně	a	pomohlo	s	její	
propagací.	

Text a foto Pionýrská skupina – L. Nejedlá

Rybáři
Ve	 druhé	 polovině	 května	 konečně	 zapr-

šelo,	 a	 tak	 se	 naše	 rybníky	 naplnily,	 hlavně	
Montajch	a	Vysoká.	Kluci	Kuba	s	Davidem	se	
od	16.	dubna	věnovali	převážně	pstruhům.	Na	
zahájení	moc	úspěšní	nebyli,	 bylo	moc	vody,	
ale	ulovili	štiku	53	cm.	Následně	si	ale	pak	již	
dobře	 zachytali.	 Většinou	 braly	 menší	 ryby,	
ale	 povedlo	 se	 jim	 ulovit	 i	 několik	 duháků	
okolo	40	cm.	Občas	ale	zašli	 i	na	řeku	a	vět-
šinou	ulovili.	Nedávno	mi	David	zase	přinesl	
kapra	okolo	50	cm,	protože	já	jsem	zatím	letos	
na	rybách	 ještě	nebyl.	Také	hospodář	mi	po-
vídal,	že	viděl	na	řece	ulovit	mimo	jiného	dva	
kapry	okolo	70	cm	a	na	přehradě	kapra	16	kg.	
Ryby	tedy	na	řece	jsou.
Poslední	jarní	výlov	byl	27.	4.	na	Dolní	Ko-

tynce.	Naše	černé	obavy	se	vyplnily.	Z	očekáva-
ného	množství	chyběly	2/3	ks	kapra	K3.	U	K1	
a	K2	byly	výsledky	dobré,	takže	bylo	dostatek	
násady	do	rybníků.	Škoda	jen,	že	v	té	době	ještě	
nenatekla	Vysoká.	Vydry	dávají	očividně	před-

nost	větší	rybě,	proč	se	honit	za	malými	čud-
lami.	Slovilo	se	také	200	štiček	mezi	20-30	cm	
a	tím	byl	z	vlastních	zdrojů	splněn	na	150	%	
násadový	plán	pro	 letošní	 rok.	Dobře	dopadl	
také	odchov	rychlené	štičky	na	vytěrácích.	Ze	
40	000	ks	váčkového	plůdku	se	slovilo	2	400	
ks	štičky	o	velikosti	7	cm.	To	je	docela	dobrý	
výsledek.	S	takovými	ztrátami	se	na	nechráně-
ném	rybníku	počítá.	Drobnými	rybkami	se	to-
tiž	živí	různí	vodní	brouci	a	larvy,	vodní	ptáci,	
a	také	když	plůdek	spotřebuje	živiny	z	váčku,	
začínají	se	štičky	požírat	navzájem.	Část	slove-
ných	štiček	se	rozsadila	do	rybníků	a	1	900	ks	
se	prodalo	MO	Stod.	Do	uvolněných	vytěráků	
hodlá	teď	hospodář	osadit	plůdek	kapra	a	bí-
lou	 rybu.	Z	ÚS	 jsme	obdrželi	1	300	ks	úhoře	
15-20	cm,	který	byl	vysazen	do	Židováku.
Koncem	května	začne	Povodí	Vltavy	opra-

vovat	jez	pod	školou.	Aby	na	něm	mohli	pra-
covat,	 musí	 nejprve	 odvést	 vodu	 z	 nadjezí	
provizorním	 korytem	 loukou	 až	 pod	 soutok	

řeky	s	náhonem.	Po	odvedení	vody	se	plánuje	
slovení	 tůně	 pod	 jezem,	 kde	 je	 hloubka	 2,5-
3	m,	pomocí	el.	 agregátu	a	přesazení	 ryb	do	
řeky.	 Možná	 tam	 bude	 i	 nějaké	 překvapení.	
Rád bych se tam podíval.
Pro	 mě	 bylo	 nemilým	 překvapením,	 když	

mi	 známí	 řekli,	 že	 někdo	 vykácel	 vrby	 pod	
mostem.	 Byly	 sice	 až	 dole	 u	 vody,	 ale	 určitě	
nebránily	průtoku	vody,	a	to	ani	při	povodni,	
řeka	je	tam	široká.	Komu	ale	překážel	ten	oře-
šák?	Rád	jsem	pod	ním	chytával.	K	polednímu	
pěkně	stínil	a	hlavně	jsem	se	přidržoval	jeho	
spodních	větví,	když	jsem	slézal	po	vysokém	
svahu	k	vodě	a	potom	zase	nahoru.	Navíc	 již	
začal	plodit	ořechy.	Předloni,	když	se	prořezá-
valy	vysoké	topoly	pod	mostem	na	straně	od	
Dobřánek,	také	někomu	překážela	jabloň,	kte-
rá	dávala	dobrá	jablka	a	nikoho	neohrožovala.	
Nevím,	proč	oba	stromy	musely	být	odstraně-
ny.	Asi	proto,	že	byly	užitečné.

Vladislav Šefl
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Oslavy osvobození v Dobřanech a Klub vojenské historie

Dne	4.	května	v	sobotu	jsme	se	snažili	(KVH)	
připomenout	veřejnosti	konec	II.	světové	vál-
ky	a	také	osvobození	Dobřan.
Dobřany	samotné	byly	osvobozeny	6.	květ-

na,	a	to	bez	jediného	výstřelu.	My	jsme	se	však	
rozhodli	 uspořádat	 fiktivní	 bojovou	 ukázku	
z	konce	války,	protože	i	na	jejím	konci	v	květ-
nových	 dnech	 se	 bojovalo,	 i	 když	 ne	 u	 nás.	
K	tomuto	nás	vedla	hlavně	myšlenka,	že	je	na	
co	koukat	a	pro	diváky	jsou	bojové	ukázky	líbi-
vé	(snad	).	Za	druhé:	bojová	ukázka	je	v	rám-
ci	oslav	jediná	široko	daleko,	tak	proč	neudělat	
i	takovou	reklamu	našemu	městu.	No	a	za	třetí	
nás	to	baví,	i	když	to	znamená	spoustu	práce,	
papírování	a	času.
Samotné	 přípravy	 začínají	 již	 na	 podzim,	

a	to	jednáním	s	městem,	zda	vůbec	o	něco	ta-
kového	je	zájem,	zda	to	lze	provést	a	na	jakém	
pozemku.	 A	 konečně	 také,	 kolik	 nám	 měs-
to	 přispěje,	 protože	 vše	 něco	 stojí.	 S	 radostí	
městu	děkuji,	že	nám	v	každém	ohledu	vyšlo	
vstříc,	protože	bez	 jeho	podpory	by	nic	tako-
vého	 udělat	 v	 Dobřanech	 nešlo.	 Zkrátka	 by	
nebylo	kde	a	nebylo	by	ani	za	co.	Poté	násle-
duje	kolotoč	různých	potvrzení,	jež	jsou	třeba	
pro	balistika,	který	uzná	střelnici	(celý	prostor	

ukázky	 je	 veden	 jako	 střelnice),	 a	 pro	 policii	
z	 odboru	 zbraní,	 která	 vydává	 konečné	 roz-
hodnutí.	Mezi	tím	vším	se	shání	účinkující,	lidé	
na	 organizační	 složku	 (tady	 děkuji	 dobřan-
ským	skautům	a	všem,	kteří	vyslyšeli	naši	vý-
zvu	–	DÍKY	MOC),	technika	do	ukázky,	munice	
a	nějaké	zázemí	pro	účinkující	v	podobě	dobo-
vého	tábora	s	polní	kuchyní,	proviantem	a	sa-
mozřejmě	někým,	 kdo	 bude	 vařit	 –	 taky	 dík.	
Při	tom	všem	je	jasné,	že	rozpočet	je	napnutý,	
až	přepnutý	a	sháníme	ještě	sponzory,	aby	nás	
to	stálo	jen	čas	a	fyzické	úsilí.
Letos	nás	podpořily	firmy:	Petr	Opálko	-		Dob-

řany;	Venap	Systems	-	Vstiš;	Dobřanská	zmrzli-
na;	 restaurace	 Scéna	 v	Dobřanech.	 Vám	 všem	
také	děkuji.	Našla	se	i	jedna	fyzická	osoba,	která	
nabídla	 svoji	 pomoc,	 jedná	 se	 o	 pana	Michala	
Šaška.	Michale,	díky.	Výčet	by	nebyl	úplný,	kdy-
bych	nepoděkoval	hasičům,	policii	ze	služebny	
v	Dobřanech,	Technickým	službám	města	Dob-
řany,	správci	fotbalového	hřiště	a	restauraci	na	
fotbalovém	 hřišti.	 A	 na	 závěr	 děkuji	 ředitelce	
MKS	Dobřany,	paní	Jaroslavě	Umnerové.
Dále	náš	spolek	vystavěl	a	nabídl	k	prohléd-

nutí	výše	zmíněný	dobový	tábor.	Také	jsme	se	
organizačně	 podíleli	 na	 pietním	 aktu	 na	 ná-

městí	T.	G.	Masaryka,	kde	jsme	společně	s	dob-
řanskými	skauty	postavili	k	pomníku	čestnou	
stráž	 s	 prapory	 a	 státní	 vlajkou.	 Následně	
skauti	coby	kladeči	věnců	a	kytek	tyto	položili,	
aby	mohli	delegáti	města,	Poslanecké	sněmov-
ny	a	spolků	urovnat	stuhy	a	uctít	tak	památku	
obětem	II.	sv.	války.	Potěšil	mě	projev	pana	sta-
rosty	Martina	Sobotky,	který	neopomněl	zmí-
nit	 nešťastný	 nálet	 na	Dobřany	 z	 roku	 1943,	
kdy	mimo	obětí	z	řad	civilistů	a	wehrmachtu	
zahynuli	i	první	spojenečtí	vojáci.
Závěrem	 bych	 rád	 dodal:	 „Přípravy,	 čas	

a	 práce	 nám	 za	 to	 stály,	 i	 když	 vše	 v	 závě-
ru	 uteklo	 jako	 mávnutím	 proutku.	 Myslím,	
že	 jsme	 se	 oslav	 osvobození	 v	 našem	městě	
zhostili	důstojně	a	neudělali	tak	ostudu.“
Jen	tak	pro	zasmání,	či	zamyšlení:	v	nedaleké	

obci	 visela	 vlajka	USA	vzhůru	nohama.	Někde	
zase	 kladli	 věnce	 v	 novodobých	 amerických	
uniformách	v	plné	polní	a	se	zbraní.	A	jinde	to	
zas	vypadalo	jako	na	neonacistickém	srazu.	Vše	
se	událo	nedaleko	od	nás.	Jsem	jen	rád,	že	v	na-
šem	okolí	jsou	lidé,	které	to	baví,	rozumí	tomu	
a	nedělají	si	z	toho	výdělečný	podnik,	či	politiku.

Tak	 doufám,	 že	 i	 Vám	 se	 oslavy	 v	 našem	
městě	líbily.

Za KVH posádkového velitelství v Dobřanech
Miloslav Faifr
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Za vzácnými živočichy a rostlinami na Šlovický vrch
Dav	 lidí	 na	 nádraží	 působil	 monumen-

tálně.	 A	 co	 je	 neuvěřitelné,	 všichni	 patřili	
k	 zájemcům	o	poznávání	 přírody	 Šlovického	
vrchu.	 Organizátoři	 očekávali	 obvyklou	 dva-
cítku	účastníků	–	co	teď	se	stovkou?	Za	tluko-
tu	slavíků	jsme	došli	k	ohradě	s	exmoorskými	
koňmi.	 Zdeněk	 Myslík	 (z	 Agentury	 ochrany	
přírody	 a	 krajiny)	 a	 Ondřej	 Peksa	 (správce	
Šlovického	 vrchu)	 představili	 historii	 i	 sou-
časnost	Šlovičáku	a	vysvětlili,	kdo,	jak	a	proč	
pomáhá	 jeho	 obyvatelům.	 Zatímco	 dospělí	
poslouchali,	děti	hbitě	zkoumaly	louže	a	brzy	
byla	 v	 bahnité	 tůňce	 nalezena	 první	 kuňka	
a	také	utopeny	první	boty.	To	navnadilo	k	prů-
zkumu	 i	 dospělé.	 Pokusili	 jsme	 se	 zmenšit	
exkurzní	 skupinu	 tím,	že	zájemci	o	botaniku	
vyrazí	zvlášť.	Tento	trik	ovšem	nezabral,	pro-
tože	se	ukázalo,	že	„kytky“	zajímají	překvapi-
vě	hodně	lidí.	A	tak	jsme	se	prostě	rozdělili	na	
tři	skupiny,	které	se	později	prostřídaly.	Jedna	
z	nich	si	všímala	především	rostlin	s	výkladem	
botaniček	Ivony	Matějkové	a	Sylvie	Pecháčko-
vé	 ze	 Západočeského	muzea.	 Kvůli	 suchému	
a	poté	chladnému	počasí	předchozích	dnů	se	
odvážilo	vykvést	jen	málo	rostlin.	Přesto	jsme	
si	ukázali	léčivky	(kostival,	 jitrocel,	řepík,	če-
kanka)	a	řekli	pár	zajímavostí	o	mateřídoušce.	
Dozvěděli	jsme	se,	proč	se	místní	lomikámen	
jmenuje	zrnatý,	a	také	to,	že	v	loužích	žijí	ne-
jen	žáby,	ale	také	žabník.	Děti	zaujaly	různé	sí-
tiny	a	rozrazil	zvaný	bouřka	(utrhly	ji	a	druhý	
den	opravdu	bouřka	přišla).	Podařilo	se	nám	

najít	 jeden	 z	místních	 pokladů:	 trávu	 odem-
ku	vodní.	Není	 to	žádná	přitažlivá	krasavice,	
a	letos	navíc	byla	pětkrát	menší	než	obvykle.	
Nejblíž	ale	roste	až	u	České	Lípy,	pro	Plzeňský	
kraj	je	to	tedy	opravdu	unikátní	lokalita.	
Kromě	 zajímavých	 rostlin	 jsme	 viděli	

i	žábronožky,	zatímco	listonohové	a	růže	gal-
ská	čekají	na	příští	návštěvu.	Koníci	nás	přišli	
zkontrolovat,	takže	jsme	si	je	prohlédli	zblíz-
ka.	Potěšilo	nás,	 že	z	bohaté	potravní	nabíd-

ky	si	vybírají	hlavně	trávy	a	díky	tomu	zbývá	
více	místa	 na	 luční	 květiny,	 ať	 už	 je	 to	 žlutě	
kvetoucí	štírovník	 lidově	zvaný	„pantoflíčky“	
nebo	třeba	kohoutek	luční	či	chrpy.		Nakonec	
došlo	i	na	klábosení	u	ohýnku	s	buřty.	Za	kole-
gy	přírodovědce	děkuji	všem	účastníkům:	byli	
jste	skvělí.	Zvědavé	publikum	všeho	věku,	kdy	
i	děti	se	ptají,	to	je	radost	a	také	známka	dobré	
budoucnosti	Šlovičáku.

Za oganizátory exkurze Sylvie Pecháčková

Zahrádkářský koutek
Uplynulý	měsíc	byl	bohatý	na	naše	akce.	Nejprve	jsme	se	ve	čtvrtek	25.	dubna	sešli	na	brigádě.	Jedna	skupina	prostříhala	stromy	kolem	Kotynky,	

druhá	vyplela	a	upravila	kruhový	objezd	na	ulici	Lipová	a	poslední	skupina	uklidila	okolí	klubovny	a	vygruntovala	v	ní	po	zimě.
Účast	byla	hojná	a	práce	nám	šla	rychle	od	ruky.	Za	chvíli	jsme	měli	plný	kontejner,	který	nám	přistavily	Technické	služby	města	Dobřany.
Další	akcí,	kterou	jsme	pořádali	společně	s	Pionýrskou	skupinou,	bylo	soutěžní	odpoledne	pro	děti	v	předvečer	1.	máje.	Zahrádkáři	uspořádali	

několik	soutěžních	her	–	házení	kroužků,	lovení	hraček	na	udici	a	speciální	zahrádkářskou	–	sázení	šťastné	fazole.	Na	závěr	si	děti	i	jejich	doprovod	
opekly	špekáčky	na	ohni.	Letos	přišlo	přes	sedmdesát	dětí	a	všem	se	akce	líbila.
Za	dobrou	práci	jsme	pro	zahrádkářky	uspořádali	18.	května	posezení	u	harmoniky.	Každá	účastnice	dostala	kytičku	a	společně	jsme	si	zazpívali.	

Byl	to	příjemný	večer.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Zora Richterová
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Jarní činnost mladých hasičů

Jarní	činnost	jsme	zahájili	soutěží	v	Oplotě,	
do	které	jsme	přihlásili	dvě	družstva	starších.	
Soupeřilo	 se	 v	 určování	 hasicích	 přístrojů,	
technických	 prostředků,	 určování	 azimutu	
a	topografických	značek	a	v	částečném	útoku	
CTIF.	Některé	disciplíny	probíhaly	uvnitř	bu-
dovy	a	požární	útok	CTIF	jsme	běhali	venku.	
Počasí	 nám	 přálo,	 takže	 jsme	mohli	 většinu	
času	 trávit	 venku.	 A	 jak	 to	 dopadlo?	 Jedno	
naše	 družstvo	 získalo	 třetí	medailové	místo,	
no	 a	 to	 druhé	 družstvo	 po	 malém	 zaváhání	
v	požárním	útoku	CTIF	skončilo	na	12.	místě	
z	32	soutěžních	 týmů.	 	V	měsíci	dubnu	 jsme	
skládali	 zkoušky	 z	 hasičských	 odborek	 před	
komisí	 z	 OSH	 Plzeň-jih,	 a	 to:	 preventistu	 ju-
niora:	 Matyáš	 Kříž,	 Ondra	 Folk	 a	 Kristýnka	
Kaslová,	strojníka	 juniora:	Klárka	Gregorová,	
Vítek	Gregor,	Tomáš	Folk	a	Terezka	Ebelende-
rová,	 kronikáře:	 Anička	 Umnerová	 a	 Anička	
Urbancová,	 strojníka:	Matěj	Urbanec	a	Matěj	
Jírovec.	 Odznaky	 odborek,	 které	 jsme	 všich-
ni	 získali,	 dostaneme	při	 letním	 soustředění	
v	 Úborsku.	 Koncem	měsíce	 dubna	 jsme	 byli	
ještě	s	 jedním	družstvem	starších	na	soutěži	

v	Chlumu.	Tam	jsme	soutěžili	ve	štafetě	dvo-
jic	 a	 v	požárním	útoku.	 Počasí	 nám	moc	ne-
přálo,	bylo	jako	na	houpačce.	Chvíli	slunečno	
a	chvíli	pršelo,	dokonce	padaly	i	kroupy,	a	to	
zrovna,	když	jsme	se	připravovali	na	požární	
útok.	Štafetu	dvojic	 i	požární	útok	 jsme	pro-
vedli	bez	trestných	bodů,	ale	časy	mohly	být	
o	něco	lepší.	A	tak	jsme	skončili	na	11.	místě	
z	26	týmů.		Počátkem	měsíce	května	uspořá-
dal	náš	sbor	společně	s	Okresním	sdružením	
hasičů	Plzeň-jih	soutěž	v	přeboru	jednotlivců	
na	60	m	s	překážkami.	Soutěž	se	konala	na	na-
šem	novém	stadionu.	Zúčastnilo	se	celkem	50	

soutěžících,	soutěžilo	se	ve	4	kategoriích	a	ka-
ždý	závodník	měl	2	pokusy.	Náš	sbor	zajistil	
překážky,	občerstvení,	zdravotní	dozor,	 tech-
nickou	četu	a	další	nutné	organizační	záleži-
tosti.	 V	 kategorii	 starších	 dívek	 za	 nás	 star-
tovaly	 2	 závodnice.	 Míša	 Kudličková	 získala	
2.	místo	a	Anička	Umnerová	3.	místo	z	15	sou-
těžících.	 V	 kategorii	 starších	 chlapců	 za	 náš	
sbor	soutěžil	Matěj	Jírovec.	Tomu	po	zaváhání	
při	 prvním	 pokusu	 uniklo	 medailové	 místo.	
Soutěž	se	všem	líbila	a	líbil	se	jim	i	náš	nový	
stadion.	Počasí	nám	také	přálo,	začalo	pršet	až	
po	ukončení	soutěže.																																		
Koncem	měsíce	května	nás	čeká	ještě	dru-

hé	kolo	v	přeboru	jednotlivců	na	60	m	s	pře-
kážkami,	 a	 to	 v	 Přešticích.	 Počátkem	měsíce	
června	 jedeme	 na	 okresní	 kolo	 Plamene	 do	
Nepomuka,	koncem	června	pojedeme	ještě	na	
soutěž	do	Dnešic	a	pak	už	se	těšíme	na	letní	
soustředění	v	Úborsku.

Helena Dvořáková, vedoucí mládeže 
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Myslivecký den 
pro děti a veřejnost
Myslivecké spolek Dobřany pořádá v pátek 
21. června 2019 akci „Myslivecký den pro 
děti a veřejnost“. 

Místem	konání	 jsou	 lesní	pozemky	v	pro-
storu	 lesa	 „Vysoká“	 (směrem	 za	 řízenou	
skládkou	 odpadů	 Vysoká)	 a	 v	 okolí	 mysli-
vecké	 chaty	 „Diana“.	 Páteční	 dopoledne	 je	
převážně	určeno	pro	žáky	základní	a	mateř-
ské	 školy	 Dobřany,	 vítána	 je	 i	 účast	 široké	
veřejnosti.	Cílem	projektu,	který	je	podpořen	
Grantovým	dotačním	titulem	města	Dobřany,	
je	přiblížit	práci	členů	mysliveckého	sdruže-
ní	z	hlediska	ochrany	lesů	a	lesních	porostů,	
vysvětlení	 role	 myslivců	 jako	 ochránců	 pří-
rody	 a	 přiblížení	 důležitosti	 lesů	 pro	 život	
obyvatel.	Program	akce	nabízí	rovněž	ukázky	
výcviku	 loveckých	psů	 a	dravců,	 ukázky	do-
krmování	 lesní	 zvěře	 a	 umění	mysliveckých	
trubačů.	Součástí	programu	jsou	i	soutěže	ve	
střelbě	ze	vzduchové	pušky	na	 terč,	 soutěže	
v	 poznávání	 zvuků	 lesních	 zvířat	 a	 soutěže	
v	poznávání	 lesních	porostů.	Pro	děti	 je	při-
praveno	občerstvení,	drobné	dárky	a	pro	sou-
těžící	 diplomy	 s	 cenou.	K	 vidění	bude	 i	 živá	
zvěř,	např.	prase	divoké,	 liška	a	různé	druhy	
dravců.	Po	celou	dobu	konání	této	akce	je	za-
jištěno	občerstvení.		
Tímto	 zvou	 členové	 Mysliveckého	 spolku	

Dobřany	k	návštěvě	nejen	příznivce	myslivos-
ti,	ale	i	ostatní	dobřanské	občany.

MS Dobřany

Trochu	mimo	předchozí	plán	jsme	se	na	městské	zahradě	sešli	o	den	dřív.	A	ještěže	tak,	sobota	
propršela.	Natáhli	jsme	darovaný	plot	(Umnerovi,	Urbancovi,	děkujeme)	mezi	městskou	zahra-
dou	a	zbylou	částí	pozemku,	vyčistili	cesty	mezi	záhony,	vypleli	záhony	květin	a	bylinek,	opekli	
buřty	a	naplánovali,	 co	pořídíme.	Děkuju	všem,	kteří	přišli,	 a	 ještě	víc	po	 tom,	co	se	narychlo	
změnil	termín.	Jste	báječní.	Díky!

Vendulka Urbancová

Hráči Viktorie Plzeň opět v Dobřanech
Trenérský tandem Martin Bruha a Martin 
Zehle připravil překvapení pro hráče mladší 
přípravky fotbalového oddílu TJ Dobřany.

Na	 trénink	 dorazili	 hráči	 plzeňské	 Viktorie	
Patrik	Hrošovský	a	Joel	Kayamba.	Oba	hráči	ra-
dili	dobřanským	nadějím	při	práci	s	míčem,	kdy	
podstatná	 část	 tréninku	 byla	 vedena	 metodou	
Coerver	 Coachingu,	 jenž	 si	 klade	 za	 cíl	 rozvoj	
solidních	 základů	 individuálních	 dovedností	
hráče,	 jež	 vedou	k	úspěchu.	Následně	 se	 zapo-
jili	 jako	mentoři	 do	 utkání	 na	 dvě	 branky,	 kdy	
motivovali	 hráče	 k	 tomu,	 aby	 převedli	 doved-
nosti	získané	při	tréninku	do	zápasové	praxe.	Po	
skončení	 herní	 části	 následovalo	 společné	 foto	
a	 autogramiáda.	 Tímto	bych	 chtěl	 ještě	 jednou	
poděkovat	oběma	hráčům,	že	si	našli	chvilku	ve	
svém	nabitém	programu	a	přišli	podpořit	mladé	
fotbalisty	v	jejich	zápalu	pro	tento	sport.

Martin Bruha
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Fotbal – rozpis 
mistrovských utkání 
jaro 2019

Muži – OP PJ 
8.	6.	 17:00	 MA	–	Klášter
15.	6.	 17:00	 Hradec	1946	–	MA

Dorost – KSD B
9.	6.	 10:15	 Strašice	–	D
15.	6.	 10:00	 D	–	Mýto

Starší žáci – OP PJ
9.	6.	 10:30	 Chotěšov	–	SŽ

Branně orientační soutěž dvojic žactva Memoriál Václava Lecjakse
V	sobotu	18.	května	2019	pořádalo	Sdruže-

ní	nezávislých	Dobřany,	z.	s.,	již	9.	ročník	Bran-
ně	orientační	soutěže	dvojic	žactva	Memoriál	
Václava	 Lecjakse.	 I	 když	 byla	 ráno	 zima,	 na	
start	ve	Školní	ulici	u	ordinace	dětské	 lékař-
ky	a	ředitelky	soutěže	MUDr.	Jitky	Šebestové	
dorazilo	a	zapsalo	se	19	dvojic	celkem	ve	3	ka-
tegoriích.	 Každá	 dvojice	 musela	 proběhnout	
neznámou	 tratí	 dle	 mapy	 a	 itineráře	 všemi	
kontrolními	body	v	co	nejkratším	čase	a	najít	
cíl,	kde	čekalo	na	všechny	i	malé	občerstvení.	
Po	odpočinku	absolvovaly	dvojice	ještě	disci-
plíny:	 střelbu	 ze	 vzduchovky,	 hod	 granátem,	
odhad	vzdálenosti,	test	zručnosti	a	vědomost-
ní	test.	Jakmile	všichni	splnili	zadané	soutěžní	
úkoly,	došlo	na	vyhlášení	výsledků.	
Mezi	 ty	 nejlepší	 patří	 a	 velkou	 gratulaci	 si	

zaslouží:	v kategorii A:	 1.	 Eliška	 Soukupová,	
Jan	 Soukup,	 2.	 Alena	 Vydrová,	 Tomáš	 Vydra,	
3.	Tadeáš	Mařík,	Jana	Maříková,	v kategorii B: 

1.	Kateřina	Supová,	Anna	Urbancová,	2.	Ondřej	
Špinka,	 Jakub	 Duban,	 3.	 Pavlína	 Wagnerová,	
Krištof	Mařík,	v kategorii C:	1.	David	Fonhau-
ser,	 Šimon	 Mařík,	 2.	 Ondřej	 Davídek,	 Tomáš	
Holeček,	3.	Natálie	Andrýsová,	Julie	Nesvedová.
Chtěla	bych	poděkovat	všem	zúčastněným,	

že	dodržovali	bezpečnostní	pokyny	a	doběhli	
bez	 zranění	 či	 porušování	 pravidel.	 Budeme	
se	na	vás	všechny	těšit	opět	za	rok.	
Velké	díky	patří	všem	členům	SND,	kteří	mi	

pomohli	při	organizaci	a	hlavně	průběhu	celé	
soutěže.		
Letos	jsem	již	po	páté	hlavním	pořadatelem	

a	 vedoucí	 trati	 po	 Václavu	 Lecjaksovi,	 který	
byl	dlouholetým	členem	sdružení	a	zakladatel	
této	 soutěže.	 Proto	 i	 název	 nese	 jeho	 jméno	
jako	poděkování.

Dominika Bošková
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Amatér cup 2019

17.	 ročník	 nejstaršího	 pétanque	 turnaje	
v	našem	okolí	se	konal	ve	středu	1.	května	ve	
sportovním	areálu	Džungle.	Počasí	bylo	vrtka-
vé,	 ale	 těch	pár	 kapek	každý	přežil.	 Klatovští	

tentokráte	 nepřijeli,	 dali	 přednost	 republi-
kovému	 turnaji	 na	 Moravě.	 A	 tak	 byl	 turnaj	
prezentací	 rodiny	 Štulců,	 ta	 totiž	 za	 pomoci	
rodinných	 přátel	 dodala	 polovinu	 účastníků	

soutěže.	Dvojice	si	vylosovaly	startující	pozice	
ve	dvou	základních	skupinách.	Boje	byly	velmi	
vyrovnané	a	o	pořadí	v	obou	skupinách	rozho-
dovalo	až	skóre.	Potěšitelné	bylo,	že	se	dařilo	
mládí,	 zejména	 Honzíkovi	 a	 Davidovi	 Štulco-
vým,	kteří	svoji	skupinu	vyhráli.	Naopak	staří	
kozáci,	členové	klubu,	neoslnili.	V	závěrečných	
zápasech	o	celkové	pořadí,	po	boji	o	3.	místo,	
zdolali	 Zdeněk	 a	 Matěj	 Hájek	 dvojici	 Miluš	
a	 Evička	 Štulcovy.	 Honza	 Štulc	 sen.	 s	 Vojtou	
Švábkem	porazili	překvapení	 turnaje,	 juniory	
Honzíka	a	Davida	Štulce.	V	pořadí,	jaké	v	tur-
naji	obsadily,	si	dvojice	vybíraly	ceny.	A	dostalo	
se	na	všechny.	Další	akcí	pétanque	clubu	bude	
„Junior	cup“,	dětský	turnaj	dvojic	22.	června.

Zdeněk Duban

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

 
 

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

v Dobřanech  

 

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

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

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

 

 

 

 

 
PS: Přijďte, i kdyby se na nás mraky kabonily, u nás nezmoknete!!! Rodiče a všechny 
další dospěláky prosíme o trpělivost a řádnou podporu soutěžících při plnění 
náročných úkolů. 
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Šneci v semifinále 1. ligy
1. liga – muži:
Realizační tým: Václav Šlehofer st. a Daniel Ko-
vářík st. Vedoucí: Jaroslav Tauer     
A	 tým	 skončil	 nakonec	 po	 zkl.	 části	 třetí	

o	pouhý	bodík	a	ve	vyřazovacích	bojích	nara-
zil	na	šestou	Opavu.	Velmi	nepříjemného	a	na-
víc	notně	posíleného	soupeře	jsme	nepodce-
nili,	ale	věděli	 jsme,	že	to	bude	boj.	A	byl.	Po	
dvou domácích výhrách na obou stranách 
musel	 rozhodovat	 pátý	 duel	 v	 Dobřanech.	
V	první	třetině	jsme	se	dobrého	výsledku	za-
lekli	a	s	výbornou	Opavou,	resp.	výběrem	se-
veru	Moravy,	prohráváme	0:2.	Ve	druhé	části	
přežijeme	 několik	 závarů	 soupeře	 a	 poté	 už	
hrajeme	pouze	my.	Zápas	naši	kluci	otočili,	ale	
bylo	 to	s	velkým	vypětím	všech	sil.	Vyřazení	
Opavy	si	považujeme,	neboť	to	byl	úplně	jiný	
tým	než	v	zkl.	části	a	především	nesmírně	sil-
ný.	Ano,	i	my	jsme	reagovali	doplněním	kádru	
Kaňákem,	 Suchým	 či	 Rubnerem,	 jenže	 tihle	
kluci	zde	válí	od	žáčků,	resp.	si	zde	prošli	na-
šimi	mládežnickými	kategoriemi.	Nás	pocho-
pitelně	hřeje,	 že	mají	 k	městu	 či	 klubu	úzký	
vztah	a	vždy	se	mezi	Šneky	rádi	vracejí.	Tedy	
postup	a	dál???	Semifinále....Nyní	jsme	vyzvali	
Poličku,	 tedy	 čtvrtého	 v	 pořadí	 po	 zkl.	 části,	
i	 tady	 se	 jedná	 o	 velmi	 těžkého	 protivníka.	
Východočeši	po	leta	spolupracují,	a	úzce,	s	ex-
traligovým	Letohradem.	Ten	má	již	po	sezóně.	
Zbytek	si	dosaďte	sami....	My	se	však	postaví-
me	každému	tak,	jak	je	nám	to	po	roky	vlastní.	

Konečný	výsledek	série	hrané	opět	na	tři	ví-
tězná	utkání	 zmíníme	v	příštím	vydání.	Pro-
zatím	je	aktuální	stav	2:2	na	zápasy,	přičemž	
pátý	duel	se	odehraje	opět	na	našem	krásném	
novém	stadionu	v	Dobřanech	v	sobotu	25.	5.

Extraliga – junioři
Realizační tým: Václav Šlehofer st. Vedoucí: Ja-
roslav Tauer
Juniorka	má	 již	 po	 sezóně,	 přesto	 se	 udr-

žuje	minimálně	v	tréninkovém	rytmu	nadále.	

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

Tabulka extraligy juniorů po zkl. části
1.	 Hostivař	Praha	 22	 17	 1	 1	 3	 119:45	 54
2.	 HBC	Plzeň	 22	 17	 1	 1	 3	 117:33	 54
3.	 Aut.	Pardubice	 22	 17	 0	 2	 3	 105:27	 53
4.	 Elba	Ústí	n.	L.	 22	 15	 2	 1	 4	 102:34	 50
5.	 Letohrad	 22	 13	 2	 2	 5	 84:39	 45
6.	 Kert	Park	Praha	 22	 13	 2	 0	 7	 80:54	 43
7.	 HC	ŠD	Písek	 22	 12	 3	 1	 6	 84:40	 43
8.	 H.	Králové	 22	 10	 1	 4	 7	 75:74	 36
9.	 ALPIQ	Kladno	 22	 10	 1	 0	 11	 63:61	 32
10.	TygřiM.	Boleslav	 22	 6	 1	 2	 13	 67:74	 22
11. Snack Dobřany 22 5 1 1 15 48:97 18
12.	Čes.	Třebová	 22	 5	 0	 2	 15	 52:133	 17
13.	KOVO	Praha	 22	 4	 2	 0	 16	 55:111	 16
14.	Buldoci	Stříbro	 22	 4	 0	 0	 18	 29:104	 12
15.	Nové	Strašecí	 22	 0	 0	 0	 22	 31:185	 0

Tabulka Přeboru ČR, Sk. Jih+Západ – ml. žáci k 20. 5.
1.	 Suchdol	n.	L.	 19	 17	 0	 1	 1	 196:48	 52
2.	 HBC	Prachatice	 20	 16	 0	 1	 3	 134:34	 49
3.	 HBC	Plzeň	 20	 13	 2	 0	 5	 100:43	 43
4.	 Tatran	Třemošná	 20	 10	 2	 0	 8	 62:63	 34
5. Snack Dobřany 20 9 0 1 10 96:132 28
6.	 Pedagog	ČB	 20	 4	 1	 1	 14	 39:121	 15
7.	 Olymp	J.	Hradec	 19	 3	 0	 0	 16	 45:141	 9
8.	 Blatná	Datels	 20	 1	 1	 2	 16	 40:130	 7

Tabulka 2. ligy Západ po zkl. části
1.	 Plzeň	-	Litice	 20	 17	 0	 0	 3	 151:27	 51
2.	 Fireball	99	Plzeň	 20	 15	 2	 0	 3	 142:52	 49
3.	 HBC	Plzeň	B	 20	 15	 0	 1	 4	 160:47	 46
4. TJ Snack Dobřany B 20 14 0 0 6 129:79 42
5.	 Horní	Bříza	 20	 11	 2	 1	 6	 85:55	 38
6.	 Tatran	Třemošná	 20	 10	 0	 1	 9	 92:53	 31
7.	 HBC	Rolling	Balw.	Plzeň	 20	 9	 0	 1	 10	 75:99	 28
8.	 Taurus	Plzeň	 20	 6	 1	 0	 13	 56:107	 20
9.	 SHC	Viktoria	Plzeň	 20	 6	 0	 1	 13	 73:117	 19
10.	Plzeň	-	Litice	B	 20	 2	 0	 0	 18	 38:158	 	6
11.	Černíkovice	 20	 0	 0	 0	 20	 24:231	 	0

Na snímku tým TJ Snack Dobřany 8. 5. 2019 po výhře nad Opavou.
Zleva nahoře: Otakar Stráský, Petr Skála, Jan Kovařík, Pavel Sloup, Ondřej Šlehofer, Jakub Voves, Jan 
Brtník, Daniel Kovařík st., Tomáš Truchlý, Lukáš Kaňák, Ondřej Málek a Marek Rubner
Pod nimi zleva: Filip Suchý, Daniel Kovařík ml., Václav Šlehofer ml., Michal Hrubý, Václav Šlehofer 
st., Tomáš Duchek, Václav Jánský a Daniel Čech
Ležící: Jan Marek a Ondřej Jásek
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Mistrovství republiky v badmintonu 
v Dobřanech
V areálu Tenisové haly v Dobřanech se ve dnech 18.–19. května 2019 uskutečnilo historic-
ky vůbec první Mistrovství ČR v badmintonu kategorie dětí do 11 let. Akce se zúčastnilo 96 
hráčů, k tomu nespočet rodičů, trenérů a doprovodu a také organizační tým, jemuž veleli 
předsedkyně Západočeského badmintonového svazu Milada Nováková a vrchní rozhodčí 
Tomáš Knopp. Zahájení MČR se zúčastnil také starosta města Dobřany Martin Sobotka, 
který vyjádřil podporu města sportovním aktivitám a popřál účastníkům mistrovství, aby 
si nastávající sportovní klání užili a bojovali v duchu fair play. 

Dlužno	říci,	že	areál	sportovní	haly	v	Dobřa-
nech	 akci	 takového	 rozsahu	 doposud	 nezažil,	
přesto	 se	podařilo	organizačně	vše	 zajistit	 tak,	
aby	pořadatelé	i	účastníci	byli	s	průběhem	i	vý-
sledky	mistrovství	maximálně	spokojeni.	Na	do-
jmy	po	ukončení	soutěže	jsme	se	zeptali	ředitel-
ky	turnaje	Milady	Novákové.
„Za	svoji	dlouhou	pořadatelskou	kariéru	jsem	

toho	 zažila	 opravdu	 hodně,	 nikdy	 však	 turnaj,	
kde	bylo	třeba	během	prvního	dne	sehrát	přes	
250	zápasů	ve	skupinách.	Nebudu	říkat,	že	jsme	
si	s	Tomem	(vrchním	rozhodčím	Tomášem	Knoppem)	byli	na	sto	procent	jisti,	že	to	bez	potíží	
zvládneme.	Obávali	 jsme	 se,	 jestli	 se	 hráči	 a	 jejich	 rodiče	 v	 námi	nastaveném	 systému	 rychle	
a	správně	zorientují.	Zápasy	ve	skupinách	se	ale	odehrály	většinou	pod	časovým	limitem	a	při-
nesly	 hodně	 vyrovnané	 souboje,	 ve	 kterých	 rozhodlo	 jen	 pár	 drobných	 chyb,	 nervozita	 nebo	
chvilková	ztráta	koncentrace.	Samozřejmě	nechyběly	slzičky	a	zklamání,	ale	to	k	bojům	o	medai-
le	(a	nejen	k	nim)	jistě	patří…	Rozcházeli	a	rozjížděli	jsme	se	spokojeni	–	vítězové	samozřejmě	
s	radostnějšími	pocity	než	ti,	kterým	se	vyhrát	nepodařilo.	Chtěla	bych	využít	 této	příležitosti	
a	poděkovat	účastníkům	za	předvedené	výkony,	pořadatelům	za	pomoc	a	provozovatelům	dob-
řanské	Tenisové	haly	za	spolupráci.“
V	nedělním	dopoledni,	kdy	se	dohrávala	poslední	soutěžní	kola,	přijela	do	místa	konání	mis-

trovství	i	Česká	televize,	která	zde	natáčela	pořad	Lvíčata,	věnovaný	malým	badmintonistům.
Jako	člen	natáčecího	týmu	se	mezi	námi	objevil	i	olympijský	vítěz	Aleš	Valenta,	který	význam-

nou	měrou	přispěl	k	pohodové	atmosféře	celého	natáčení.	Dle	předběžného	sdělení	by	se	měl	
pořad	vysílat	na	„ČT:D“	dne	8.	června	2019.

Vladimír Tomášek, foto: Vladimír Tomášek, Tomáš Knopp

Většina	juniorů	se	také	přemístila	do	společ-
né	přípravy	k	rozhodujícím	bojům	v	mužské	
kategorii.

Přebor ČR, sk. Jih-Západ
Realizační tým: Petr Úbl, Marek Chamola 
a Václav Šlehofer st. Vedoucí: Alice Hradská 
Žáčci	 rovněž	 zakončili	 soutěžní	 sezónu	

domácím	 utkáním	 s	 Českými	 Budějovicemi,	
ale	i	tady	platí,	že	zde	nastupují	mladší	kluci,	
kteří	 věkem	 spadají	 spíše	 do	 kategorie	 pří-
pravek.	 Ta	 svoji	 turnajovou	 pouť	 ještě	 neu-
končila.	Čeká	nás	červnový	turnaj	v	Berouně,	
resp.	 v	 Nižboru,	 a	 také	 turnaje	 v	 regionální	
soutěži	 Jih+Západ,	 ten	nejbližší	25.	5.	v	Pra-
chaticích.
Nadále	trénujeme	třikrát	v	týdnu	Po,	Út	a	Čt	

od 16.15 h.
Děti	narozené	v	roce	2006	a	mladší	nadále	

přibíráme	 do	 našich	 řad.	 Starší,	 talentovaní,	
pohybově	nadaní	 či	 šikovní	kluci	 si	hokejbal	
k	nám	mohou	přijít	rovněž	vyzkoušet.

Tel. kontakt: 721 475 172

B tým – Region Západ
Realizační tým: Milan Kadaník, Václav Šlehofer 
st.
Také	rezerva	mužů	dohrála.	Skončili	 jsme	

čtvrtí	 a	 postoupili	 tak	 rovnou	 do	 semifiná-
le.	 To	 už	 ale	 pro	 naši	 Benfiku,	 resp.	 záložní	
mužský	 tým,	 byla	 konečná.	 Převážně	 smě-
sice	 junioři,	 staří	 pardálové	 či	 kluci	 mající	
hokejbal	 rádi	 nestačili	 na	 litické	 áčko	 a	 po	
dvou	prohraných	zápasech	tak	naše	Benfika	
alias	 TJ	 Snack	 Dobřany	 B	 sezónu	 končí	 na	
4.	příčce.	Účel	i	tato	kategorie	splnila,	neboť	
dle	 nastavených	 not	 fungovala	 perfektně	
spolupráce	mezi	A	týmem,	juniorkou	a	právě	
zmíněným	 béčkem.	 Díky	 za	 vedení	 rezervy	
mužů	náleží	Milanu	Kadaníkovi	spolu	s	Pav-
lem	Smolou.

Více	 informací	 o	 našem	 klubu	 najdeš	 na	
www.snackdobrany.websnadno.cz	nebo	na	fb	
stránkách snackdobrany.

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Společné foto žáčků po domácím zápase s Jind-
řichovým Hradcem
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Další úspěchy dobřanských judistů

S	blížícím	se	koncem	školního	roku	se	blíží	
i	konec	judistické	sezóny,	naši	judisté	však	ve	
svém	 nasazení	 nepolevují,	 ba	 právě	 naopak.	
Dne	27.	4.	jsme	se	zúčastnili	Velké	ceny	města	
Blatná,	kde	v	kategorii	mláďat	 získali	2.	mís-
ta	Matěj	Khás	a	Šimon	Voller,	3.	místo	Vojtěch	
Hrubeš,	který	měl	ve	své	váhové	skupině	cel-
kem	12	závodníků.	Čtvrtá	místa	obsadili	Voj-
těch	Vydra	 a	Adam	Malán.	 V	 kategorii	mlad-
ších	žáků	získal	3.	místo	Jan	Eichler	a	6.	místo	
ve	velmi	silné	konkurenci	Daniel	Šimon.	Další	
velký	závod,	kterého	se	náš	klub	účastnil,	byla	

18.	 5.	 Velká	 cena	 Prachatic,	 odkud	 jsme	 při-
vezli	 celkem	 5	 cenných	 kovů.	 Závodníci	 zde	
v	napínavých	bojích	předvedli	 krásné	osobní	
techniky,	 které	 vypilovali	 předešlý	 víkend	na	
tříhodinovém	 semináři.	 V	 Prachaticích	 zís-
kali	v	kategorii	mláďat	2.	místa	Šimon	Voller	
a	Adam	Malán,	3.	místo	obsadil	Tomáš	Hančík,	
který	se	z	osmičlenné	skupiny	dokázal	probo-
jovat	až	na	stupně	vítězů.	Čtvrtá	místa	získali	
Pavel	Škrlant,	Vojtěch	Hrubeš,	David	Chmelík	
a	Matěj	Khás.	V	kategorii	mladších	žáků	patřila	
2.	místa	Filipu	Hančíkovi	a	Janu	Eichlerovi.	

Kromě	 klasických	 judo	 tréninků	 jsme	 pro	
naše	 judisty	 připravili	 do	 začátku	 letních	
prázdnin	 i	 tréninky	 atletické	 přípravky	 pod	
vedením	zkušených	trenérů.	Na	ukončení	se-
zóny	nás	 ještě	čekají	klubové	závody,	na	kte-
rých	si	poměří	síly	všichni	naši	judisté	včetně	
našich	 nejmenších	 tygříků.	 Závodníci	 budou	
své	 dovednosti	 zlepšovat	 i	 během	 letních	
prázdnin,	protože	 již	v	září	 je	čekají	další	zá-
vody,	na	které	jistě	dorazí	v	plné	síle,	a	my	jim	
budeme	přát,	aby	další	sezóna	byla	stejně	tak	
úspěšná	jako	ta	letošní.																						RuKa JUDO

Sportovní aktivity ve Šlovicích

Centrum	Šlovice	i	přilehlá	hřiště	nabízejí	občanům	Šlovic	také	sportovní	vyžití.	Víceúčelový	sál	je	využíván	například	pro	dětské	sportovní	hry.	
Děti	si	mohou	vyzkoušet	florbal,	badminton,	kužele,	kin-ball	nebo	cvičení	na	žíněnkách.	Zacvičit	si	může	každý	ve	středu	od	17:30	do	18:30	pod	
vedením	pana	Jana	Lukeše.	Sportovní	hry	probíhají	do	26.	června	a	po	prázdninové	přestávce	budou	pokračovat	od	srpna	na	venkovním	hřišti.	
Dospělí	se	mohou	každý	čtvrtek	v	18-19	hodin	protáhnout	na	cvičení	power	-	jógy,	které	pořádá	Fit	studio	aerobic	Robert	Narovec.	Cvičení	je	

určeno	pro	ženy	i	muže.	Letošní	sezóna	skončila	v	květnu,	nová	sezóna	začne	opět	v	říjnu.
Venkovní	sportovní	hřiště	s	umělým	povrchem	využívají	k	míčovým	hrám	děti,	mládež	i	dospělí,	malé	děti	se	vyřádí	na	dětském	hřišti.
V	sále	a	na	travnatém	i	umělém	hřišti	trénují	také	sportovní	oddíly,	například	Biatlon	Litice,	tým	amerického	fotbalu	Pilsen	Patriots	nebo	ama-

térští	hokejisté	z	týmu	Vikingů.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Jana Hájková
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Turisté vás zvou
8. června
JANOVICE – KLENOVÁ – 
NEZNAŠOVY
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	
v	 7.50,	 z	 Dobřan	 v	 8.06	 do	

Janovic.	 Z	 Janovic	 půjdeme	 po	 zelené	 TZ	 na	
zříceninu	 hradu	Klenová,	 dále	 po	 zelené	TZ,	
pak	přejdeme	na	červenou,	poté	navážeme	na	
žlutou	TZ	 a	 dojdeme	do	Neznašov.	 Zpět	 vla-
kem	z	Neznašov	ve	14.21	do	Klatov.	Z	Klatov	
v	 14.48	 přes	 Dobřany	 do	 Plzně.	 Délka	 trasy	
10,5	km.	Vedoucí	Jirka	Nový.

10. – 12. června
VYŠŠÍ BROD – pobytová turistika

15. června
BEZDĚKOV – KLATOVY
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 7.50,	 z	 Dobřan	
v	8.06	do	Bezděkova.	Půjdeme	po	modré	TZ	
kolem	Drážského	mlýna	a	dojdeme	ke	zříce-
nině	tvrze	Beňovy.	Cestou	možnost	vystoupat	
na	rozhlednu	Klatovská	hůrka	a	stále	po	mod-
ré	TZ	dojdeme	do	Klatov.	Zpět	vlakem	v	13.17	
nebo	ve	14.48.	Délka	trasy	9	km.	Vedoucí	Jirka	
Nový.

18. ČERVNA
Z DOBŘÍKOVA PŘES KORÁB DO KDYNĚ
Z	Dobřan	vlakem	v	6.39,	z	Plzně	v	7.10	do	Do-
mažlic.	Z	Domažlic	v	8.21	do	Dobříkova.	Z	žel.	

stanice	 Dobříkov	 půjdeme	 po	 žluté	 TZ	 přes	
osadu	 Branišov	 na	 rozhlednu	 Koráb	 a	 poté	
pokračujeme	do	Kdyně.	Zpět	vlakem	v	14.29	
do	Klatov,	odtud	v	15.17	do	Dobřan.	Délka	tra-
sy	10-12	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

22. června
DEŠENICE – DĚPOLTICE – ZELENÁ LHOTA
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 6.40,	 z	 Dobřan	
v	 6.57	 do	 Dešenic.	 Půjdeme	 po	 žluté	 kolem	
Muzea	šumavského	pivovarnictví	do	Matějovi-
ček,	kde	přejdeme	na	NS	Po	stopách	farmářů,	
po	které	dojdeme	do	Děpoltic.	Odtud	nejprve	
po	 zelené	TZ	a	pak	po	 červené	dojdeme	pod	
Prenet,	odkud	po	zelené	TZ	dojdeme	do	Zelené	
Lhoty.	Délka	trasy	11	km.	Vedoucí	Jirka	Nový.

25. června
KLABAVA – VRŠÍČEK – ROKYCANY
Odjedeme	 vlakem	 z	Dobřan	 v	 7.53	 do	Plzně	
a	dále	v	8.37	do	Klabavy.	Z	žel.	stanice	Klabava	
projdeme	až	na	zelenou	TZ	a	po	ní	půjdeme	
pod	Vršíček,	po	žluté	TZ	vystoupáme	ke	kos-
telu.	Vrátíme	se	zpět	na	zelenou	TZ	a	po	ní	do-
jdeme	do	Rokycan.	Zpět	vlakem	v	14.29	nebo	
14.50	 (rychlík	v	15.29	 jede	z	RO	až	do	Dob-
řan).	Délka	trasy	9	km.	Vedoucí	Jirka	Nový.

29. června
EJPOVICE – STARÝ PLZENEC
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 7.53	 Plzně	

a	v	8.37	do	Ejpovic.	Půjdeme	po	žluté	TZ	k	Jan-
dově	 skále,	 podejdeme	 dálnici	 na	Merfánku,	
dojdeme	k	mohylovému	pohřebišti	a	stále	po	
žluté	TZ	kolem	rotundy	sv.	Petra	a	Pavla	do-
jdeme	do	St.	Plzence.	Zpět	vlakem	v	15.39	do	
Plzně,	do	Dobřan	v	16.12.	Délka	trasy	11	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.		 

2. července
ZE STARÉHO SEDLIŠTĚ NA PŘIMDU
Odjedeme	 vlakem	 z	Dobřan	 v	 5.25	 do	Plzně	
a	v	6.05	do	Plané	u	M.	L.,	odtud	v	7.08	do	Sta-
rého	 Sedliště,	 kde	 budeme	 v	 7.46.	 Půjdeme	
z	žel.	stanice	po	zelené	TZ	do	Nového	Sedliště	
-	Labuť	-	Újezd	nad	Přimdou	-	Přimda.	Odtud	
busem		v	14.10	do	Boru,	dále	do	Plzně	v	14.28.	
Z	Plzně	vlakem	v	16.12	nebo	17.10	do	Dobřan.	
Délka	trasy	11	km.	Vedoucí	Jinda	Šmatlák.

6. července
POCHOD VE SVÁTEČNÍ DEN
Sejdeme	 se	 v	Dobřanech	na	kruháku	v	8.20.	
Půjdeme	přes	Martinskou	stěnu	do	Nové	Vsi,	
projdeme	 lesními	cestami	k	Líním	a	vrátíme	
se	zpět	do	Dobřan.	Délka	trasy	10	km.	Vedoucí	
Jirka Nový.                                                  

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

Krajem minerálních vod
Pro tento pochod volíme Konstantinovy Lázně a okolí. 

Z	 Dobřan	 vyjíždíme	 ranním	 vlakem	 směr	
Plzeň	 a	dále	pokračujeme	motorákem,	 který	
míří	do	Bezdružic.	Za	žel.	st.	Pňovany	vjíždíme	
do	lesa	a	 již	nedaleko	před	námi	se	objevuje	
nová	rekonstrukce	mostu	přes	řeku	Mži	(vod-
ní	 nádrž	Hracholusky),	 přejíždíme	po	mostě	
a	 dále	 romantickým	 údolím,	 až	 náš	 vláček	
zastaví	ve	stanici	Strahov.	Vystupujeme	a	zde	
nám	začíná	naše	pěší	putování.
Naši	 další	 cestu	určuje	 červená	 t.	 zn.,	 kte-

rá	 nás	 přivádí	 k	 zřícenině	 hradu	 „Gutštejn“.	
Samotný	hrad	stojí	na	ostrohu	nad	potokem	
„Hadovkou“,	 působí	 impozantním	 dojmem,	
zejména	 jeho	mohutná	válcová	věž.	Využívá-
me	 této	 příležitosti	 a	 hrad	 si	 prohlédneme.	
V	 podhradí	 na	 místním	 tábořišti	 rozděláme	
oheň	 a	 opékáme	 si	 vuřty.	 Po	 malé	 svačince	
naše	cesta	pokračuje	po	n.	st.	směr	osada	„Ši-
pín“.	 Procházíme	 bývalým	 hradištěm	 „Beze-
mínské“,	 zastavujeme	se	na	vyhlídce,	 z	které	
je	 nádherný	pohled	na	hrad.	 Posléze	 schází-

me	k	potoku	 „Úterý“,	přejdeme	po	mostu	na	
druhý	 břeh	 a	 již	 stoupáme	 k	 osadě	 „Šipín“.	
Po	 výstupu	 jdeme	 silnicí	 vedoucí	 k	 samotné	
osadě.	Při	vstupu	do	osady	míjíme	historický	
kamenný	sloupek	s	nikou	a	křížkem.	Vstupu-
jeme	do	osady,	vlevo	schovaná	za	keři	je	stud-
na,	z	které	vytéká	minerální	voda.	Celé	osadě	
vévodí	zářící	stavba	-	kostel	spolu	s	hřbitovem	
a	 farou,	mimo	 jiné	 vše	obnovené	 -	 opravené	
spolu	 s	 bývalou	 školou.	 Na	 místní	 tabuli	 se	
dovídáme	 celou	 historii	 tohoto	 místa,	 neo-
pomeneme	se	zastavit	na	vyhlídce,	z	které	je	
krásný	 pohled	 do	 údolí	 potoka	 a	 jeho	 okolí.	
Opouštíme	 Šipín	 a	 po	 krátkém	 úseku	 cestu	
se	ocitáme	před	dřevěným	sroubeným	koste-
líkem	se	dvěma	prameny	 léčivé	vody.	O	 léči-
vých	schopnostech	těchto	vod	vypráví	několik	
legend.	Scházíme	k	zbořeništi	Dudákovského	
mlýna	a	jdeme	dále	po	cestách	vedoucích	ko-
lem	bývalého	opevnění	bunkrů	„řopíků“,	které	
měly	sloužit	k	obraně	proti	Němcům	za	II.	sv.	

války.	Bohužel	se	tak	nestalo!	Během	pocho-
du	 překonáváme	 tok	 potoka	 „Úterý“,	míjíme	
„Falkštejnský	vodopád“,	Koňský	pramen	a	po	
silnici	dojdeme	do	obce	„Nová	Ves“.	Odtud	od-
jíždíme	busem	do	Konstantinových	Lázní.	Po	
příjezdu	nám	nezbývá	mnoho	času	do	odjez-
du	 vlaku,	 odpočíváme,	 dnes	 máme	 v	 nohou	
17	km	a	jsme	značně	unaveni.	Posléze	odjíž-
díme	domů.
Závěrem:	 Je	 krásné	 setkávat	 se	 s	 odka-

zem	našich	předků	ať	 ve	 formě	hmotné,	 tak	
i	duševní.	Svědky	toho	jsou	historické	stavby	
(hrady,	kostely,	bunkry	apod.)	nebo	udržova-
ná	okolní	příroda	(lesy,	potoky,	parky	apod.).	
Važme	si	tohoto	odkazu,	neničme	jej,	naopak	
jej	 zvelebujme	a	uchovejme	pro	budoucí	 ge-
nerace.
S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“

Jindřich Šmatlák
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Společenská rubrika

21.	6.	2019	uplyne	20	let	od	úmrtí	naší	
drahé	maminky,	babičky	a	prababičky

Anny Benediktové.

Kdo	jste	ji	znal	a	měl	rád,	
vzpomeňte	s	námi.
Dcery	Jarka	a	Věra,	

vnoučata	a	pravnoučata

Vzpomínka

Dne	13.	6.	2019	tomu	budou	3	roky,	
co	nás	navždy	opustil	

pan Vladislav Duba.

S	láskou	vzpomíná	manželka,	
syn	a	dcera	s	rodinami	i	ostatní	příbuzní.

Vzpomínka

...cokoliv jsme na Vás milovali a čemukoliv 
jsme se obdivovali, trvá a potrvá v očích 

všech a ve věčnosti časů...

Dne	31.	5.	2019	jsme	si	připomněli	
již	8	dlouhých	let,	co	nás	opustil	

pan Vojtěch Vachl,

a	dne	9.	7.	2019	uplyne	1	rok	od	chvíle,	
kdy	od	nás	navždy	odešla	

paní Jaroslava Vachlová.

S	láskou	vzpomínají	
děti	Roman	a	Martina	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	9.	6.	2019	tomu	bude	rok,	
co	zemřel	náš	drahý	manžel,	tatínek,	

děda	a	praděda	

pan Karel Hrubý	ze	Šlovic.

Za	tichou	vzpomínku	děkuje	manželka	
a celá rodina.

Vzpomínka

Čas utíká a nevrací, co vzal,
jen žal a vzpomínky v srdci žijí dál.

Dne	12.	6.	2019	uplynou	2	smutné	roky,	
co	nás	opustil	drahý	a	milovaný	syn,	
manžel,	otec,	bratr,	švagr,	zeť	a	strýc

pan Milan Pytlík	z	Dobřan.

Za	tichou	vzpomínku	děkuje	rodina.

Vzpomínka

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ

ČERVEN–ČERVENEC 2019

po 3. 6. 14	–	17
pá 7. 6. 14	–	17
čt	13.	6. 14	–	17
út	2.	7. 14	–	17

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu 
lze domluvit 

na tel.: 773 478 883.

3. 7. – 15. 9. 2019 
ZAVŘENO 

Vydal ses na cestu, kterou jde každý sám.

Dne	15.	6.	to	bude	10	let,	co	od	nás	odešel

pan František Pecl.

Za	tichou	vzpomínku	děkuje	
manželka	a	syn.

Vzpomínka

Věnujte	s	námi	vzpomínku	na	

paní Helenu Špačkovou,	
která	nás	opustila	dne	25.	května	2019.	

Děkujeme.	
Dcera	Helena	Bártová	s	rodinou.

Vzpomínka
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Inzerce

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	-	Individuální	i	skupinová	výuka,	tel.	724	015	347,	

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

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

Půjčovna 

- stavebních strojů 
- zahradních strojů  
- hobby 

Petr Řezáč      
Vodní Újezd 
608 701 409 

Jsme	strojírenská	firma	se	sídlem	v	Dobřanech	
a	v	současné	době	hledáme ZAMĚSTNANCE na pozici:
 
• Obsluha CNC obráběcích strojů
• Skladník – sklad materiálu
 (práce vhodná pro muže)

Nabízíme: 
-	5	týdnů	dovolené
-	příspěvek	na	stravování
-	příspěvek	na	dopravu
-	13.	plat	a	poukázky	Flexipass
-	zázemí	silné	zahraniční	společnosti
-	moderní	prostředí
- práce na HPP

Kontakt:  
Oty	Kovala	1	172,	Dobřany	334	41
E-mail:	kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.:	377	201	512

 
 
 
 
 

 
 

R. S. T. z. s. – Sportovní dům RESTART 
 

     pořádá  

 
     RETRO – sportovní příměstský tábor 

 
               v termínech:  

       1. - 4. 7. 2019 
                  7. 7. (večer) - 8. 7. 2019  

 
 

Informace a přihlášky na heat.dobrany@seznam.cz, tel. 724985191, uzávěrka 21. 6. 19 
              

           Akce podpořena z Globálního dotačního titulu města Dobřany 
  

Na problémy 
nejste sami

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

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

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

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská	poradna	poskytuje	rady,	informace	a	pomoc	všem,	kteří	se	
na	ni	obrátí.	Usiluje	o	to,	aby	občané	netrpěli	neznalostí	svých	práv	
a	povinností,	neznalostí	dostupných	služeb	nebo	neschopností	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.
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MOJE STOLETÍ
6. 6. ve 20:00
ČR, dokument, 104 min, přístupný, 

režie: Theodora Remundová

Mozaika příběhů ze století naší republiky ve 

vzpomínkách stoletých obyvatel od vzniku Českoslov-

enska až k jejich/její současnosti. Zásadní momenty 

jejich osobních příběhů sledujeme v souvislosti se 

společenskými proměnami od první republiky přes 

2. světovou válku, 50. léta, rok 1968 a normalizaci až 

k sametové revoluci. Některým společenské proměny 

zásadně změnily směřování osudu, jiní se přizpůsobili.

Vstupné: 100 Kč

TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
7. 6. v 17:00
ČR, animovaný/rodinný, 80 min, přístupný,

režie: Jan Jirků

Televize TvMiniUni vysílá, a i tentokrát tvrdí, že od-

poví i na ty nejvšetečnější dětské otázky. Ovšem 

popravdě pan Vrána dnes nemá moc dobrou náladu, 

a tak žádá pana praještěra Voráčka, aby vybral jenom 

lehké otázky a ty složité vyřadil... ale pozor!!! Žádné 

otázky od dětí tu nejsou, všechny zmizely! A s nimi 

zmizel i lapač otázek. Rozjíždí se velké pátrání plné 

dobrodružství i záhad. Jak tohle celé dopadne?

Vstupné: 120 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX
7. 6. ve 20:00
USA, akční/dobrodružný/fantasy, 114 min, 12+, 

dabing, režie: Simon Kinberg

Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní zá-

chrannou misi na oběžné dráze k ohrožené posádce 

raketoplánu, zdá se, že mají vše pod kontrolou a ope-

race probíhá zdárně. Ale zdání klame. Jean Grey (So-

phie Turner) je zasažena neznámou a smrtící kosmic-

kou silou, která ji promění v jednoho z nejsilnějších 

mutantů. Jean zápasí nejen se svou nově nabitou 

a nestabilní silou, ale i se svými osobními démony.

Vstupné: 130 Kč

TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
9. 6. v 15:00
ČR, animovaný/rodinný, 80 min, přístupný,

režie: Jan Jirků

Vstupné: 120 Kč

PSÍ POSLÁNÍ 2
9. 6. v 18:00 

USA, rodinný, 108 min, přístupný, dabing,

režie: Gail Mancuso

Některá přátelství jsou věčná. Milovaný pes Bailey 

nalezne nový smysl života. Naváže pevné pouto 

s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa, 

která si nedokázali ani ve snu představit. Tak začíná 

Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplně-

nými láskou, přátelstvím, věrností a také několika 

fakt skvělými drbáními na bříšku. 

Vstupné: 120 Kč

NEVIDITELNÉ
13. 6. ve 20:00
Francie, komedie, 102 min, 12+, titulky,

režie: Louis-Julien Petit

Citlivá a empatická komedie vypráví o čtyřech pra-

covnicích, které se v denním centru na předměstí 

francouzského města snaží pomoci ženám ve složité 

životní situaci. Když má být centrum uzavřeno, jeho 

zaměstnankyně se nevzdávají a berou situaci do 

vlastních rukou. Od teď udělají vše pro to, aby svým 

návštěvnicím pomohly postavit se znovu na vlastní 

nohy, i když to bude znamenat porušení pravidel.

Vstupné: 100 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX
14. 6. v 17:00
USA, akční/dobrodružný/fantasy, 114 min, 12+, 

dabing, režie: Simon Kinberg

Vstupné: 130 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
14. 6. ve 20:00 

USA, akční/sci-fi, 115 min, přístupný, dabing

režie: F. Gary Gray

Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před 

šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství 

čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeř-

nému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.

Vstupné: 130 Kč

TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
16. 6. v 15:00
ČR, animovaný/rodinný, 80 min, přístupný,

režie: Jan Jirků

Vstupné: 120 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX (3D)
16. 6. v 18:00
USA, akční/dobrodružný/fantasy, 114 min, 12+, 

dabing, režie: Simon Kinberg

Vstupné: 150 Kč

SPITFIRE
20. 6. ve 20:00
Velká Británie, dokument, 99 min, 12+, titulky,

režie: D. Fairhead, A. Palmer

Příběh letounu Spitfire, který změnil běh světových 

dějin, je vyprávěný posledními dosud žijícími vete-

rány druhé světové války. Dokumentární film ohromí 

fantastickými záběry z ptačí perspektivy natočenými 

špičkovým leteckým kameramanem i vzácnými, digi-

tálně upravenými archivními záznamy z bouřlivých 

čtyřicátých let, kdy byl tento letoun králem nebes.

Vstupné: 100 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
21. 6. v 17:00
USA, animovaný, 86 min, přístupný, dabing,

režie: Chris Renaud, Jonathan del Val

Teriéra Maxe čekají další změny. Nejdřív se k nim nas-

těhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na ně-

jaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou mi-

minko. Jelikož bylo naprosto bezbranné, začal ho Max 

na každém kroku hlídat a chránit. Z ustavičných sta-

rostí si vytvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi 

naordinoval pobyt na venkově. Jenže pobyt v přírodě 

znamená pro každé městské zvíře doslova peklo.

Vstupné: 120 Kč

BRANKÁŘ
21. 6. ve 20:00  
Německo/VB, biografický/drama, 120 min, 12+, 

titulky, režie: M. H. Rosenmüller

Dramatický životní příběh legendárního fotbalisty 

Manchester City Berta Trautmanna, který se v pová-

lečné Anglii prosadil navzdory svému německému 

původu. Příběh muže, který miloval fotbal, Anglii 

a ženu svého života Margaret, a díky svým výjimeč-

ným schopnostem a vytrvalosti se dokázal z nená-

viděného „nácka“ stát britským národním hrdinou.

Vstupné: 100 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
23. 6. v 15:00
USA, animovaný, 86 min, přístupný, dabing,

režie: Chris Renaud, Jonathan del Val

Vstupné: 120 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
23. 6. v 18:00 

USA, akční/sci-fi, 115 min, přístupný, dabing

režie: F. Gary Gray

Vstupné: 130 Kč

YESTERDAY
27. 6. ve 20:00
Velká Británie, komedie/hudební,  117 min, přístupný, 

titulky, režie: Danny Boyle

Neúspěšný písničkář Jack (Himesh Patel) chce po-

věsit kytaru na hřebík, protože ať dělá, co dělá, po-

slouchá ho jenom nejlepší kamarádka Ellie (Lily Ja-

mes). Pak ho ale v důsledku chvilkového záhadného 

globálního zatmění porazí autobus. A to zcela změní 

nejen jeho život a způsobí i jednu hudební katastrofu. 

Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich 

písničky pamatuje jen on. Toho by měl využít.

Vstupné: 130 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
28. 6. v 15:00
USA, animovaný, 86 min, přístupný, dabing,

režie: Chris Renaud, Jonathan del Val

Vstupné: 120 Kč

NA ČERVENEC PŘIPRAVUJEME:
(29. 6.–7. 7. nehrajeme)

SPIDER–MAN: DALEKO OD DOMOVA
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
LVÍ KRÁL

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko



Informační přehled

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační	hodiny:
	 pro	nemocné	 prevence
pondělí	 7:30	–	10:00	 13:30	–	15:00
úterý	 13:00	–	15:00	 15:00	–	18:00
středa	 7:30	–	11:00	 11:00	–	14:30	
čtvrtek	 7:30	–	10:00	 10:00	–	12:00
pátek	 7:30	–	10:00	 10:00	–	13:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz

pondělí	 8:00	–	15:00
úterý,	čtvrtek	 8:00	–	18:00	 na	objednání
středa	 8:00	–	11:00	 na	objednání

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

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

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

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

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

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

Městské kulturní středisko Dobřany
Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí	–	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
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150      
Záchranka: 155 
Policie: 158 Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859

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



 

POUŤ
2019

15/06 
náměstí T.G.M.
10:30  Nešťastný šafářův    
 dvoreček (Divadlo KAPSA Andělská Hora)
16:00 Parkán
18:00 Extra Band revival
19:00 Předání ocenění úspěšným reprezentantům města
20:00 Gentiana
22:00 Katr Plzeň

16/06    
kostel sv. Mikuláše
17:00  Dětská lidová muzika  Vozembach hraje Dobřanům
  (výtěžek z koncertu bude použit na fi nancování školy pro děti z Dobřan v Orlických horách)

14/06–16/06
Stánkový prodej a atrakce na „Žabáku“ (Školní ulice)

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy.

Dobřany

DOBŘANSKÁ


