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Tenkrát a dnes
V redakci DL připravujeme fotoseriál, který však bez vás, čtenářů, nezvládneme. 
Prosíme o pomoc! 

•  Máte doma vy, nebo někdo z vašich blízkých fotografie jakéhokoliv místa 
v Dobřanech z let cca 1980–2000? 

•  Byli byste ochotni se s námi podělit a zapůjčit je k naskenování? 

Zveřejnění majitele fotografie je samozřejmostí /pokud nepožádá o opak/. 
Finanční odměnu neslibujeme, ale dobrý pocit z pomoci s vytvořením fotoarchivu 
ze zmíněných let ano!

Fotografie můžete zaslat na mail: listy@dobrany.cz, nebo přinést k naskenování 
do Informačního střediska. Děkujeme!



Sloupek
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřan-

ských listů,
v dubnových listech, které právě čtete, 

máte možnost zrevidovat se starostou města 
plnění programu rozvoje, tentokrát na téma 
doprava. Potěšit oko pohledem na mladé 
a úspěšné lidi ve vašem okolí. Dozvědět se 
o akci, kterou chystá školní jídelna, a to o akci, 
která je jedinou svého druhu v okolí - Food 
revolution day - světová kampaň za kvalit-
ní stravování pod záštitou Jamieho Olivera. 
Přečíst si zajímavý trojrozhovor s protějšky 
vedení města, články o událostech uplynulé-
ho měsíce, ale také zjistit a následně zapsat 
do kalendáře termíny akcí, které se v Dobřa-
nech chystají v měsících následujících ...  

Mnoho slunečných jarních dnů, stráve-
ných doma i venku, přeje 

Jaroslava Umnerová
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V týdnu od 20. března Technické služby ve 
spolupráci s firmou Silnice Chmelíř vylepšova-
ly v ulicích Loudů, Sokolovská, Husova a Školní 
parkovací místa o vodorovné dopravní značení. 
Řidiči respektovali dočasnou dopravní značku 
zákaz stání, díky čemuž akce proběhla rychle 
a bez problémů. Řidičům za to děkujeme.

Lenka Tomanová, místostarostka

(red) První březnovou sobotu se uskutečni-
la již šestá sousedská vycházka, tentokrát do 
prostor, které nejsou běžně přístupné. Svoji 
pohostinnost ukázala Koinonie Jan Křtitel, 
která spravuje dobřanskou faru i zvonici, z níž 
mohl každý z návštěvníků pohlédnout na pro-
sluněné náměstí z ptačí perspektivy.  

Plnění programu rozvoje II. díl
Doprava a bezpečnost

Opatření 2.1: 
Omezení negativních vlivů dopravy na sil-
niční síti
Zásady rozvoje:
Aktivně vystupovat ve prospěch majetkopráv-
ního vyřešení pozemků pod komunikacemi 
Plzeňského kraje.  
Spolupracovat s krajem při zlepšování do-
pravně technického a stavebního stavu silnic.
Zpomalit vozidla na vjezdech do zastavěných 
částí města.
Nejzásadnějším krokem pro výše uvede-
ná opatření byly výkupy pozemků, zejména 
pak od společnosti SEPA Credit. Bez tohoto 
kroku by nebylo možné uskutečnit vjezdové 
ostrůvky, kruhové objezdy (Dobřánky, Osob-
laho, Jiráskova) ani zlepšit technický stav ko-
munikací.
Jednání s krajem vedla k tomu, že pro příští 
rok se chystá rekonstrukce ulic Komenského 
a Chotěšovská v Dobřánkách včetně okružní 
křižovatky. Přitom také jednáme s ČEZ Dis-
tribuce, aby energetici posílili svou investiční 
činnost tam, kde to před výkupem od SEPA 
Credit nebylo možné. Pracujeme na tom, aby 
v roce 2019 došlo i na Plzeňskou ulici, kde 
je navíc nutné rekonstruovat vodohospodář-
skou infrastrukturu. 
U vjezdových ostrůvků máme požádáno o do-
taci. Splnili jsme i závazek, že provedeme sle-
dování tranzitní nákladní dopravy, jehož vý-
sledky jsou takové, že projednáváme možnost 
zakázat průjezd kamionů, které mají možnost 
jet jinudy. Příklad Ejpovic, které se o to poku-
sily před námi, ale zatím nedává moc důvodů 
k optimismu. Ale kdo se ani nepokusí, nic ne-
získá.
Nepřipustit využití velkých rozvojových lo-
kalit (letiště Líně) bez vybudování potřebné 
dopravní infrastruktury (přímé napojení na 
dálnici D5, obchvat Dobřan a Vodního Újezdu 
na silnici II/180).
Jsme ve sporu s Ministerstvem obrany ČR, ne-
boť si chceme zachovat kontrolu nad letištěm. 
V tomto smyslu nám velmi pomáhá spoluprá-
ce s dalšími obcemi Mikroregionu Radbuza. 
Jakákoliv megalomanská výstavba na letišti 
by mohla ohrozit kvalitu života v Dobřanech, 
proto jde o jedno z prioritních témat, kterým 
se zabýváme.

Opatření 2.2: 
Rozvoj místních komunikací včetně parko-
vacích míst 
Zásady rozvoje: Pokračovat s rekonstrukce-
mi místních komunikací s ohledem na jejich 

technický stav, dopravní význam a bezpeč-
nost silničního provozu.
Rozvoj místních komunikací řešit komplexně 
vč. související infrastruktury a navazujících 
ploch. 
Projekty pro rekonstrukci komunikací, které 
se připravovaly ještě v rámci minulého plá-
novacího období pro dotace EU, postupně 
budujeme ze svého (část Hornické, Pobřež-
ní a zpevnění povrchů v garážích u Plzeňské 
ulice), v ulici U Radbuzy narážíme na to, že 
je potřeba zkoordinovat postup s energetiky 
a vyřešit otázku kanalizačních přípojek. Za-
čali jsme projektovat Lipovou, Luční a zbytek 
Hornické. V přípravě jsou také další etapy re-
konstrukce ulice Stromořadí. V úseku od Širo-
ké k Lipové jsme ve fázi, kdy řešíme odvedení 
srážkových vod z této oblasti, kde je to velice 
problematické. Rekonstrukce Tylovy ulice se 
zadrhla ve fázi stavebního povolení.
Problém místních komunikací je v tom, že již 
se začínají „rozpadat“ některé úseky rekon-
struované již po revoluci, aniž by se na někte-
ré jiné úseky vůbec dostalo.
Zvláštní kapitolou je sídliště, kde jsme uspěli 
s dotací v další fázi regenerace panelového 
sídliště a zadali jsme řešení ožehavé situace 
v ulicích Loudů, Husova, Sportovců a zejména 
F. X. Nohy, kde zvažujeme možnost propojení 
s Nádražní ulicí.
V rámci zvýšení bezpečnosti žáků I. stupně 
ZŠ jsme provedli na základě odborného pro-
jektu změnu organizace dopravy. Pro odstra-
nění psychologické přednosti na křižovatce 
Stromořadí x Chlumčanská x Široká jsme 
udělali vše, co zákon umožňuje, přesto tam 
k nehodám dochází. Neblahým vlivem nejen 
této křižovatky se Dobřany poprvé v historii 
dostaly na první místo v nehodovosti na okre-
se. Dalším nebezpečným místem je křižovat-
ka Lipové s průtahem. Pro ni odborná firma 
EDIP zpracovává variantní řešení pro zlepše-
ní jejího stavu. Podařilo se i omezit parkování 
nákladních vozů v kasárnách, dlouhodobým 
cílem je odtud kamiony dostat zcela.
Využít vhodné plochy pro navýšení počtu par-
kovacích míst v sídlištích
Na Pančavě vznikla nová parkoviště v ulici 
Loudů a Sportovců, nalajnováním parkoviště 
u nádraží stouplo několikanásobně jeho vyu-
žití. V současné době se řeší zvýšení kapacity 
kolmých stání vyznačením jednotlivých míst.
Na základě velké poptávky po placených za-
bezpečených parkovacích stáních jsme pro-
vedli pilotní pokus u haly pod nádražím. Není 
bez zajímavosti, že bylo prakticky vyprodáno 
ještě před tím, než bylo uvedeno do provozu. 
Vedeme majetkoprávní jednání s železnicí tak, 

Šestá sousedská

Parkování na sídlišti
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aby bylo možné vytvořit záchytné parkoviště 
v prostoru bývalého nákladového nádraží.
V sídlišti „Hornická“ jsme po projednání s veřej-
ností zadali projekt na parkovací místa v pro-
storu pod garážemi směrem k mateřské škole.

Opatření 2.3: 
Zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty 
Zásady rozvoje: 
Vybudovat chybějící úseky chodníků podél 
průjezdních úseků silnic 
Pokračovat v realizaci bezpečných míst pro 
přecházení přes frekventované komunikace
Připravit a postupně budovat cyklotrasy ve 
městě a v okolí 
Zajistit bezpečné propojení komunikací vhod-
ných pro cyklistický provoz v zastavěném území
Z opatření výslovně zmíněných v progra-
mu rozvoje máme za sebou cyklogenerel 
a postupně naplňujeme jeho závěry, první-
mi opatřeními je zavádění zklidněných zón, 
cyklostezka na Šlovice a na Vstiš, na kterou 
chceme napojit i Vodní Újezd. Pro tuto míst-
ní část do budoucna nicméně majetkoprávně 
připravujeme i trasu podél silnice 180/II. Ve 
spolupráci s Chlumčany, které mají již za se-
bou komplexní pozemkovou úpravu, chystá-
me i cyklotrasy, které nás vzájemně propojí.
Na dotaci se chystá chodník k Penny – skladu, 
pro Vodní Újezd jsme ve fázi územního řízení 
a jednáme se silničáři o provizorním zvýšení 
bezpečnosti chodců za použití takzvaných ci-
ty-blocků.

Opatření 2.4: 
Zlepšení možností využití veřejné dopravy 
Zásady rozvoje: 
Zlepšit veřejnou dopravu mezi Dobřany a dal-
šími většími sídly (Chlumčany, Chotěšov, Stod) 
Vytvořit podmínky pro lepší dostupnost ná-
draží ze vzdálenějších částí města 

Zvýšit standard autobusových zastávek úpra-
vou nástupišť, přístupových chodníků a dopl-
něním přístřešků
V těchto otázkách aktivně spolupracujeme 
s těmi, kteří mají za uvedené oblasti zod-
povědnost. Připomínkovali jsme nový plán 
autobusových spojů, pokud toto využití od-
bornosti Lenky Tomanové z jejího minulého 
zaměstnání nebude zmařeno, situace s auto-
busovými spoji se skokově zlepší. Kraj ovšem 
zvažuje, že se nové poptávkové řízení neusku-
teční, s čímž mnoho nezmůžeme.
Ve spolupráci s železnicí pracujeme na tom, 
aby nádražní budova byla zachována a nečekal 
nás chlumčanský model, chceme využít perón 
i pro autobusy. V Dobřanech by tak vznikl jeden 
z prvních přestupních uzlů švýcarského typu 
v ČR. Opět jsme především v cizích rukou, pro-
tože závisíme na tom, jak dopadne velký evrop-
ský projekt zrychlení trati Plzeň - Železná Ruda.

Opatření 2.5: 
Zvýšení bezpečnosti ve městě 
Zásady rozvoje: 
Udržet úroveň spolupráce města s policií 
Personálně posílit obvodní oddělení Policie ČR 
Zlepšit prevenci bezpečnostních rizik ve městě
Pro obvodní oddělení Policie ČR se chystá 
další zvýšení počtu tabulkových míst, dobrou 
personální prací velitele Pavla Vaníka se snad 
podaří na tato místa dostat i kvalitní policis-
ty. Spolupráci města s policií hodnotí krajské 
ředitelství jako vzornou. Pro zvýšení bezpeč-
nosti zkvalitňujeme kamerový systém. Velký 
význam v prevenci má i terénní práce Diako-
nie Plzeň. Počet trestných činů v Dobřanech 
neroste, poslední dobou spíše klesá.
S prací všech složek integrovaného záchran-
ného systému se budete letos moci seznámit 
v zajímavých kulisách letiště Líně.

Martin Sobotka, starosta

Vyšší daň z nemovitosti, protože…
Ne každý má možnost žít v početnější do-

mácnosti, z jakéhokoliv důvodu. Chce snad 
město podporovat porodnost? Město chce 
více. Také více vrátí? A co poplatníci zatíženi 
hlukem, nepřiměřenou dopravou, třeba v pa-
mátkové zóně... apod? Nenapadne některé, 
proč být pořádný a třídit? Co z toho. Kde je 
ucelený souhrn výhod či nevýhod pro jednotli-
vé skupiny. Proč novela rozděluje poplatníky? 
Jaký postup mají třeba v partnerských měs-
tech? Možná se pletu, třeba budeme výsled-
kem překvapeni. Snad příjemně. My jsme tři.

Josef V.

Napsali jste nám

Město uspělo s žádostí 
o dotaci na regeneraci 
panelového sídliště

(sob) Dotaci ve výši 2,4 miliónu získá měs-
to od ministerstva pro místní rozvoj na osmou 
etapu Regenerace sídliště Pančava. Opravy 
budou probíhat v ulicích Osvobození a Pro-
tifašistických bojovníků včetně nového stání 
pro kontejnery a v části komunikace Sokolov-
ská. Vznikne též workoutové hřiště v prosto-
ru mezi ulicemi Loudů a Plzeňská, kde dojde 
i k obnově zanedbaného kurtu. Lanová pyra-
mida potěší děti v prostoru za Snack barem.

Stod zpracuje Dobřanům 
studii za milión

(sob) Obce s rozšířenou působností mohou 
žádat o 100% dotaci na studie veřejných pro-
stranství pro města ve svém správním území. 
Dobřany tak navrhly Stodu zpracování tří ta-
kovýchto dokumentů. Jedná se o zastavěné 
území Šlovic, Vodního Újezda a o sídliště Hor-
nická. Cena přesahuje milión korun (téměř 
stejně jako celý územní plán) a město obdrží 
mimo jiné i podklady pro projekty, které by 
muselo platit při rekonstrukcích komunikací. 
Například zaměření vchodů, vjezdů, inženýr-
ských sítí a podobně. Do budoucna tak bude 
možné upravit vzhled a funkce zmíněných 
území tak, aby působila příjemně a poskytla 
dostatek zeleně, parkování i dalších funkcí.
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Poděkování za reprezentaci města Dobřany 
v roce 2016

 
Město pokračuje ve snaze důstojně podě-

kovat všem obyvatelům, kteří dosáhli vy-
nikajících úspěchů, a ocenit je. Pravidelné 
oceňování úspěchů, které radnice zavedla 
před dvěma lety, si klade za cíl povzbudit 
občany, kteří se zabývají zajímavými věcmi 
na vrcholné úrovni. 

 
Také rok 2016 přinesl úctyhodnou porci 

mimořádných výkonů minimálně v celore-
publikovém měřítku:

 TJ Snack Dobřany  starší dorostenci získali 
1. místo v Extralize hokejbalu v sezoně 2015-
2016

TJ oddíl cyklistiky (bude předáno na květ-
nových víkendových závodech horských kol 
na Šlovickém vrchu): 

Daniel Bittner - kategorie kadet 15/16 let, 
disciplína XCO (cross country) celkově 3. mís-
to v Českém poháru, 3. místo na MČR, 1. místo 
celkově v Českém poháru ve sprintu a mistr 
ČR ve sprintu a účast na ME

Matěj Fejfar - kategorie boys 15/16, dis-
ciplína bikros, 3. místo na MČR a 2. místo na 
MČR  v kategorii cruiser mini

Jaroslav Fejfar - kategorie cruiser 30/39 let 
celkově 2. místo v Českém poháru

Michal Brožík - disciplína fourcross, kate-
gorie hobby celkové 2. místo v Českém poháru

Tomáš Brožík - disciplína fourcross, katego-
rie elit 7. místo v závodě Světové série, celko-
vé 13. místo ve Světové sérii.

 

Šimon Mertl a Antonín Šneberger jsou ve 
své kategorii vítězové celostátního kola v só-
lové hře na akordeon.

 

Film režiséra Tomáše Weinreba Já, Olga Hep-
narová získal řadu nominací v soutěži Český 
lev, z nichž některé i proměnil. V Cenách čes-
ké filmové kritiky byl spolu s kolegou Petrem 
Kazdou oceněn za nejlepší režii a získal i Cenu 
Innogy pro Objev roku 2016. Film byl také za-
hajovací projekcí loňského festivalu Berlinale. 

  

Tereza Čechurová v sedle Elfen Prinze se 
stala vicemistryní ČR v drezuře v kategorii 
starší junioři.

Titul juniorského světového vicemistra 
v požárním sportu vybojoval Jan Šváb.

 
 Věříme, že i rok 2017 se ponese ve znamení 

dobřanských zdarů. Budeme rádi, pokud nás 
o úspěších budete informovat, a to kontakto-
váním tajemnice Spolkové komise Rady města 
Dobřany Lucie Kučerkové (377 195 853, ku-
cerkova@dobrany.cz), nebo redakce Dobřan-
ských listů.

 Lenka Tomanová, místostarostka

Informace pro občany k platbě 
místního poplatku za komunální 
odpady a místního poplatku ze 
psa
1)   Poplatek za komunální odpad pro 

fyzické osoby, které mají v obci 
trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok 
2017.  Poplatek je splatný jedno-
rázově nejpozději  do 30.04. 2017 
(složenky se neposílají).  Poplatek je 
možné uhradit přímo v pokladně Měst-
ského úřadu nebo bezhotovostní plat-
bou  převodem na účty Města Dobřany:  
u KB  19 - 1223361/0100 nebo u ČS   
19 - 725295379/0800 variabilní 
symbol - 13371, specifický symbol - 
rodné číslo poplatníka

2)   Poplatek za komunální odpad pro fy-
zické osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba 
činí 500 Kč pro rok 2017.   Poplatek 
je splatný jednorázově nejpozději  do 
30.04. 2017 (složenky se neposílají).  
Poplatek je možné uhradit přímo v po-
kladně Městského úřadu nebo bezhoto-
vostní platbou  převodem na účty Měs-
ta Dobřany: u KB 19 - 1223361/0100 
nebo u ČS 19 - 725295379/0800  
variabilní symbol - 13372, specific-
ký symbol - rodné číslo poplatníka 
(majitele nemovitosti)

3)   Poplatek ze psa chovaného v rodin-
ném domě činí 200 Kč, ze psa chova-
ného v ostatních obytných domech 
800 Kč.  U držitele psa, který je poži-
vatel invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který je 
jediným zdrojem příjmu, anebo poži-
vatel sirotčího důchodu, činí poplatek: 
ze psa chovaného v rodinném domě 
100 Kč, ze psa chovaného v ostatních 
obytných domech 200 Kč.  Za druhé-
ho a každého dalšího psa se poplatek 
zvyšuje o 50 %.   Poplatek je splat-
ný jednorázově nejpozději do 30.04. 
2017 (složenky se neposílají).  Popla-
tek je možné uhradit přímo v pokladně 
Městského úřadu nebo bezhotovostní 
platbou  převodem na účty Města Dob-
řany: u KB 19 - 1223361/0100 nebo 
u ČS 19 - 725295379/0800  variabil-
ní symbol - 1341, specifický symbol - 
rodné číslo poplatníka (držitele psa)

Kontakty: správce poplatku: MěÚ Dobřany, 
přízemí č. dveří 103, tel. 377 195 845, 
e-mail: benediktyova@dobrany.cz
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Téma měsíce

V pátek 20. května 
proběhne další roč-
ník mezinárodního 
projektu Food Revo-
lution Day. Jedná se 
o světovou kampaň 
za kvalitní stravování 
pod záštitou Jamieho 

Olivera. Hlavní myšlenkou je, aby se děti uči-
ly nejen kvalitně jíst, ale pokud mají špatné 
stravovací návyky, aby je změnily. Je to vlastně 
taková oslava vaření s cílem vzbudit v dětech 
zájem o dobré, kvalitní a čerstvé jídlo, při je-
hož přípravě je prosazováno maximální vyu-
žití lokálních surovin.

Základní škola v Dobřanech se s touto myš-
lenkou zcela ztotožňuje. Ve školní jídelně děti 
denně dostávají čerstvou, nutričně vyváže-
nou a kvalitní stravu. V rámci služeb jídelny 
mají možnost i objednání čerstvé dopolední 
svačiny. Proto jsme se rozhodli podpořit tuto 
zajímavou kampaň a v pátek 12. 5. 2017 
uspořádat ve škole Food Revolution Day po 
dobřansku, tedy Chválu jídla (dobrého, 
zdravého, pestrého…).

Páteční výuka bude přizpůsobena celému 
tematickému dni. Děti budou během vyučo-
vacích hodin plnit teoreticky i prakticky zají-
mavé úkoly týkající se stravování. Také budou 
připravovat vzorové školní svačiny. Ty budou 
poté vyfotografovány a v odpolední části ko-
mise vybere nejlepší svačinu. Zároveň – věří-
me – že jídelna získá další inspiraci k přípravě 
školních svačin.

A na co se může těšit dobřanská veřejnost?
Od 13:30 hod. bude na zahradě 2. stupně 

Základní školy velká zahradní párty. Bude se 
vařit a profesionální kuchaři nás na pódiu na-
učí několik dipů ke grilování (grilovací období 
se blíží…).

V připravených stáncích budou probíhat 
ochutnávky výrobků dodavatelů školní jí-
delny, některých dobřanských spolků i vás, 
budete-li chtít se zúčastnit. Děti společně se 
skauty budou vařit „nekonečnou“ bramborač-
ku. V závěru tohoto krásného odpoledne vy-
hodnotíme nejlepší školní svačinu.

Tuto úžasnou akci už pořádá 196 zemí včet-
ně České republiky. U nás v Dobřanech je to 
sice premiéra, ale Jamiemu jsme to napsali. 
Až mu napíšeme, jak to bylo u nás skvělé, tak 
příště určitě přijede. 

Srdečně vás zveme – přijďte ochutnat a in-
spirovat se.

Renáta Černá, vedoucí školní jídelny ZŠ

(Bližší informace ve školní jídelně, tel.: 377 
972 488, e-mail: sjdobrany@seznam.cz).

Food Revolution Day poprvé v Dobřanech

Základní škola Dobřany a partneři  
 

FOOD REVOLUTION DAY 
aneb 

CHVÁLA JÍDLA 
(dobrého, pestrého, zdravého …) 

v pátek 12. 5. 2017  
 

Vstupujeme s mnoha dalšími českými školami, školkami, družinami, dětskými 
domovy, knihovnami a spolky do 3. ročníku projektu Nadace Jamieho Olivera 
Food Revolution Day v České republice a chceme v tento den věnovat čas  
a pozornost tomu, co a jak jíme, jak zdravěji a zodpovědněji přistupovat ke 
stravování, a také si chceme vyměnit zkušenosti, nápady a recepty a vyzkoušet si 
zábavnou formou přípravu jídla. 

 
 

CO NÁS ČEKÁ? 
TÉMATICKÉ ŠKOLNÍ DOPOLEDNE 

1. STUPEŇ ZŠ 2. STUPEŇ ZŠ 
1. - 2. vyuč. hod.: příprava vzorové školní 
svačiny v jednotlivých třídách; fotografie hotové 
svačiny pro výstavu + předání písemného 
receptu - do 9.25 hod., pak konzumace svačin 

1. – 3. vyuč. hod.: výuka o jídle a stravování 
v jednotlivých vyučovacích předmětech 

3. – 4. / 5. vyuč. hod.: výuka o jídle a 
stravování v jednotlivých vyučovacích 
předmětech 

4. - 5. vyuč. hod.: příprava vzorové školní 
svačiny v jednotlivých třídách; fotografie hotové 
svačiny pro výstavu + předání písemného 
receptu - do 12.00 hod., pak konzumace svačin 

ZAHRADNÍ PÁRTY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 
13.30 – 16.00 hod.: 

• výstava fotografií vzorových školních svačin + vyhlášení vítězů nejlepších nápadů 
v kategorii A (1. – 3. roč.), B (4. – 6. roč.), C (7. - 9. roč.) *) 

• stánky s ochutnávkami jídla různých výrobců (spolky, dodavatelé školní jídelny, 
rodiče …) 

• Cooking show o dipech ke grilování – na zahradním pódiu 
• „Nekonečná“ bramboračka – vařená průběžně v retro polní kuchyni 
• „Voda pomáhá“ – fundraisingová kampaň – koupí 1 lahve pitné vody (Šumavský 

pramen) v hodnotě 30 Kč podpoříme konkrétní projekt pomoci klientům Diakonie 
ČCE Západ 

• … a další atrakce  
Vstupné: 30 Kč nebo 15 vzorků od jednoho jídla k ochutnávce. 

*) kritéria soutěže o vzorovou školní svačinu: rozměry svačiny (musí se vejít do standardní dvoukomorové 
krabičky o rozměrech 12,5x13,5x5 cm + 9,5x13,5x5 cm), proveditelnost výroby ve školní jídelně (možno 
konzultovat předem s paní vedoucí), cena svačiny do 20 Kč, neotřelost nápadu, vkusnost vzhledu 
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Příprava rozhovorů se může zdát poměrně jednoduchou činností, ale opak je pravdou, hledáte člověka významného, nebo něčím zajímavého…. Při plá-
nování dubnového - aprílového rozhovoru nás trochu ovlivnilo právě slovo APRÍL. A tak jsme připravili trojrozhovor se zajímavými, důležitými a trochou 
tajemství obestřenými osobnostmi: životními partnery nejvyšších představitelů města. Nepouštíme do světa žádnou „kachnu“, jak by se od aprílu dalo 
čekat, ale trochu šprýmu a žertování si prostě nemůžeme odpustit, a právě proto nehledíte na nejserióznější fotografie, které máme k dispozici. 

Letos budete slavit dvacáté výročí svat-
by… Jaká je první vzpomínka na svatební 
den?

Brali jsme se v Sobotce, byla to jenom malá 
svatba s rodiči a sourozenci a o týden později 
veselka v Dobřanech. Mezi tím nás vyplavila 
povodeň na svatební cestě po Českém ráji. 

Jaké je to být paní starostová? Nastudo-
vala sis k tomuto postu nějakou odbornou 
literaturu, třeba knihy z první republiky 
a podobně?

Člověk je víc na očích, ale jinak to není o moc 
jiné než být paní rozhlasáková nebo paní čezá-
ková. Mám svoji profesi a ta s tím nijak nesou-
visí. Jenom jsem oprášila pravidla etikety.

Kdo je hlavou rodiny u vás doma?
Známe se skoro 30 let, fungujeme jako 

parťáci, důležitá rozhodnutí děláme společně.

Není tajemstvím, že jsi s nástupem man-
žela do funkce starosty nesouhlasila, přes-
to má Martin tvoji podporu. Změnil se tvůj 
postoj po více než dvou letech ve funkci? 

Já na takovou variantu vůbec nebyla na-
chystaná, takže šlo spíš o šokovou reakci na 
způsob, jak k tomu došlo. Leader naší kandi-
dátky v den voleb rezignoval poté, co ho půl 
roku celé sdružení podporovalo. Krom zkla-
mání z kolegy bylo potřeba z týdne na týden 
řešit novou situaci v rámci fungování celé ro-
diny. Musel se s tím vyrovnat Martin, musela 
jsem se s tím vyrovnat já, musely to zpracovat 

Jiřina Sobotková, manželka starosty 
Martina Sobotky

dcery. Bylo to náročné tím množstvím emocí 
a rychlostí změn, ale moji důvěru, že to zvlád-
ne, měl od začátku.

Zaznamenáváš na Martinovi po dobu 
starostování nějaké kvalitativní změny?

To souvisí s předchozí odpovědí, líbí se mi, 
jak se k tomu postavil - věcně a s velkory-
sostí. Asi každému svědčí, když před výzvou 
neuhne. Jinak na nás na obou zaznamenávám 
v poslední době spíš změny kvantitativní, 
z času na pohyb se ukrajuje snadno, ale ne-
prospívá nám to.

Někteří partneři umí naznačit, že dě-
láte něco špatně třeba otázkou: „Už zase 
chceš zachránit svět?“ Tahle otázka umí ve 
správném smyslu „brzdit“ nebo vrátit na 
zem rozevlátého lokálního politika. Umíš 
tohle i se svým partnerem? 

Nemyslím si, že to je potřeba. My jedeme 
spíš na pochvaly, představa, jak se po pra-
covním dnu dobijeme kritikou, je neveselá. 
Řešíme běžné provozní věci, jsme rádi spolu. 
A kdo má doma dospívající dítě, ví, že o kri-
tické připomínky není nikdy nouze, my máme 
tři. Nejspolehlivější technikou je humor. 
A v tomhle ohledu jsem si vybrala dobře. :)

David Toman, manžel místostarostky 
Lenky Tomanové

Loni jste oslavili kulaté, desetileté výro-
čí manželství… Jaká je první vzpomínka na 
svatební den?

Byl první podzimní den a bylo krásné poča-
sí, teplo. Až příliš velké teplo. A do toho během 
obřadu recitace veršů básníka Stěpana Stěpa-
niče, na což jsem nebyl psychicky připraven…

Kdybys byl místostarostou ty, byla by 
tvoje žena „paní místostarostová“. Jakým 
titulem máme ale oslovovat tebe?

Odpověď na tuto otázku není vůbec jed-
noduchá... Aktuálně asi neexistuje oficiálně 
schválené názvosloví v této oblasti, nerad 
bych se tedy pouštěl na tenký led a zůstal 
bych u oslovení „ten, co tančí s místostarost-
kou“.

Jaké klady a zápory má post manžela po-
litičky?

Post manžela političky má také nějaké kla-
dy?  Hlavně si žádný takový post nepřipouš-
tím. Dokonce jsem ani nepožadoval a nepoža-
duji po kamarádech a známých, aby mi vykali 
a během různých akcí mi přenechávali důstoj-
ná místa u oken. 

Zaznamenala vaše rodina nějaké změny 
v souvislosti s usednutím matky na radni-
ci?

Asi nejmarkantnější změnou byl úbytek ví-
kendů. Podle kalendáře má náš rok stále těch 
52 týdnů, jak tomu dříve bývalo. Nicméně 
pocitově se mi zdá, že nám jich skoro polovi-
nu „někdo“ zcizil. Netušil jsem, kolik spolků 
a jiných zájmových sdružení existuje v na-
šem městě a přilehlém vesmíru. A všechny 
tyto subjekty musí mít někdy schůze, nejlépe 
v sobotu odpoledne, v nejhorším případě pak 
v neděli dopoledne.

Jaké ceremoniální povinnosti vyplýva-
jí z Lenčiny funkce pro tebe? Musíš třeba 
víc chodit do společnosti a oblékat oblek 
s kravatou?

Do společnosti jsem chodil vždycky rád, ko-
neckonců ve společnosti jsme se poznali. Těch 
ceremonií zas tolik není, navíc jsem si oblíbil 
roli, kterou nazývám “gardepán”. Tato role mi 
zaručuje, že nejsem za nic zodpovědný a jako 
bonus se můžu různě zapojovat do rozhovorů 
na rozličná témata, o kterých (většinou) ne-
mám ani páru.

Někteří partneři umí naznačit, že dě-
láte něco špatně třeba otázkou: „Už zase 
chceš zachránit svět?“ Tahle otázka umí ve 
správném smyslu „brzdit“ nebo vrátit na 
zem rozevlátého lokálního politika. Umíš 
tohle i se svým partnerem? 

Výše zmíněnou techniku lze použít pouze 
v případě nouze nejvyšší, je to něco jako za-
táhnutí za záchrannou brzdu. Také v tomto 
případě pak následuje spousta otázek a vy-
světlování.

Trénink obdivu na projev mistostarostky
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Ladislav Terelmeš, manžel místostarostky 
Dagmar Terelmešové

Jste manželé 29 let… Jaká je první vzpo-
mínka na svatební den?

Vzpomínek je více, ale asi svatební sólo, ne-
umím moc tancovat.

Tvoje žena prošla za posledních pár let 
několika politickými posty: byla krajskou 
radní, senátorkou, je místostarostkou. Co 
z toho jsi na životě rodiny zaznamenával 
nejvíc?

Ve funkcích je to stejné, Dáša se snaží dě-
lat vše zodpovědně. Když studovala školu při 
práci, tak to bylo nejhektičtější, pak v Senátu.

I když už není senátorkou, je stále hod-
ně pracovně vytížená.. Jak nejraději trávíte 
společný volný čas?

Volný čas můžeme trávit různě. Máme rádi 
výlety, motorku, ale taky zahradu, tam se pěk-
ně odpočívá.

Řekl jsi někdy manželce, aby se na to vy-
kašlala a odešla z funkce nebo z politiky?

Odejít z funkce? To jsem říkal už několikrát. 
Dáša se jen tak nevzdává.

Myslíš, že má jako blondýna v politice 
výhodu?

Jako blondýna výhodu určitě nemá, ba na-
opak. Vždyť znáte vtipy na blondýny…

Někteří partneři umí naznačit, že dě-
láte něco špatně třeba otázkou: „Už zase 
chceš zachránit svět?“ Tahle otázka umí ve 
správném smyslu „brzdit“ nebo vrátit na 
zem rozevlátého lokálního politika. Umíš 
tohle i se svým partnerem? 

Já jí řeknu rovnou, když si myslím, že to pře-
hání, ale většinou má pravdu. Je rozumnější.

Děkujeme za rozhovor.

(V předchozím díle se pan Königsmark zabýval vzájemnými vztahy mezi Čechy a Němci za války a také 
tím, jak se jeho maminka musela po náletu skrývat, aby ji neposlali na nucené práce do Německa.) 

… Ale tu a tam sem přišli nějací říšští Němci, 
protože Hitler jim, těm sudetským Němcům, 
moc nevěřil. Oni na jedné straně byli takoví, kte-
ří se dali do Sudetendeutsche Partei  a pak do 
NSDAP, ale můžu vám říct, netrvalo to dlouho. 
K nám chodila babi Gründlová, její muž zemřel 
a ona vychovávala dva chlapce. Ten jejich táta 
býval hajný a babka měla také hospodářství. Ta 
chodila k naší babi. Z těch sudetských Němců 
byli určití horliví. Ti, co prožili první světovou 
válku a ztratili své děti anebo podobně, ti už 
horliví pro Hitlera nebyli, ale byli mlčenliví. Ale 
ti, co byli horliví, ti změnili svůj názor, když jim 
Hitler zabil děti, zahnal je na frontu a tam padli. 
To byla ta babi Gründlová, ta byla snad u naší 
babi každý den. Ta přišla a říkala: „Káčo, člověče 
Káčo, ty ‚faueins‘ (rakety V-1), ty jí dají, tej Ang-
ličce, ty jí dají, tej Anglii.“ Tak to si člověk myslel, 
že je pro Hitlera také, ovšem najednou přišla, že 
padl Franz, bába plakala. Já to nepoznal, ale já 
povídám: „Babi, pročpak plače?“ Já to nevěděl, 
co to je, že padl voják, že to byl její syn. Padl 
Franz, tak jsem si myslel, že upadl, a on padl 
na východní frontě. A už to tam začalo: „Ta svi-
ni Hitler, ta svini Hitler.“ No, zabil jí syna. Babi 
Gründlová měla dva syny, oba narukovali, oba 
padli na východní frontě. Na odsun pak šla 
sama. Za každého vojáka z Dobřan, který padl, 
se konala mše v kostele, vždy v neděli. Mezi ol-
tář a lavice postavili prázdnou rakev a za ní stál 
březový kříž a na něm vojenská helma. A slou-
žila se za něj mše. A tak ti Němci vůči Hitlero-
vi měnili svůj názor, svoje pochopení, protože 
ztráceli své děti. A na tu frontu musel kdekdo, 
nemyslete si, sedláci, starší, Hitler už to neměl 
kde brát, a tak bral všecko. Pak tu ke všem 
sedlákům nasadili francouzské zajatce, kteří 
museli pracovat za ty, co odešli na frontu, těm 
ženským je dal do hospodářství. A tak to pokra-
čovalo, až se to blížilo k nedůvěře. Ta nedůvěra 
přišla, když se Stalin, Roosevelt a Churchill do-
hodli v Teheránu na otevření druhé fronty.

Vzpomenete si na příjezd Američanů do 
Dobřan? 

Víte, kde jsme byli toho šestého? Jako kluci 
jsme chodili s lhotskými do školy, ti sem chodili 
do školy, ti patřili ještě do Sudet, hranice byla až 
u Valchy. A my jsme tam k nim chodili ke konci 
války se houpat na bombardér. Tam spadl bom-
bardér, ten tady takhle kroužil, čoudilo se z něj 
a on přistál na poli u Lhoty, asi padesát metrů od 
silnice, a roztrhl se napůl. A tam bylo takové to 

křídlo vzadu. Deset kluků na jednu stranu, deset 
kluků na druhou stranu a houpali jsme se. Ono 
to bylo veliké. Tak jsme chodili za kluky do Lho-
ty. A toho šestého května jsme tam byli také. Byli 
jsme se houpat a šli jsme zpátky a tady u Bár-
tova mlýna (to se tam říkalo, ale správně to byl 
Koppův mlýn, to byl Němec a jmenoval se Kopp) 
jsme vyšli na silnici. A teď jsme koukali, po silni-
ci šli vojáci, pět, deset, zase nějaká skupina, měli 
ruksaky, měli zbraně a měli pancéřové pěstě, ty 
proti tankům. A tady na té cestě jsme na ně čeka-
li, tam jsme se s nimi setkali a oni se nás ptali, od-
kud jsme. Tak jsme říkali, že jsme tamhle z Wie-
sengrundu, a ptali se, jestli jsou tu Američani. 
My jsme nevěděli, kdo to je, bylo nám jedenáct 
let. Jestli jsou tu američtí vojáci, tak jsme říka-
li: „Ne, německý.“ Oni říkali pořád americký, tak 
jsme s nimi šli až k Dobřanům. Na každé výpa-
dové silnici z Dobřan byly Pancersperre, to byly 
tankové zátarasy, aby mohlo projet úzké auto, 
ale tank ne. A před panelárnou si všichni lehli do 
strouhy, na obou stranách silnice, a koukali dale-
kohledy do města.  My jsme potom odešli a oni 
tam zůstali ležet, oni sem nešli, do města. A ten 
zábor americký, víte, jak vypadal? To už můj táta 
byl v revolučním národním výboru, ale oni ho 
Němci neuznali, ten revoluční národní výbor, 
a město jim odmítli předat, protože nic nikomu 
neudělali, nikoho z ničeho nevinili, ale nepředali 
jim město, že ho předají americké armádě. Ten 
velitel, ten policista, ten Hüls, to byl mého spo-
lužáka táta. Víte, jak to přišli zabrat? Přijely dva 
džípy, žádné tanky, nic, přijely dva džípy, to říkal 
táta. Přijely dva džípy, to bylo osm vojáků, něja-
ký styčný důstojník, a ten přišel na radnici a tam 
se dohadoval a Němci říkali, že by město předali 
veliteli, to nebyl velitel, ta armáda, co sem po-
stupovala, to byly takzvané Panzerspitze, to byly 
tankové úderné jednotky, ale za nimi šla okupač-
ní armáda, která to, co oni dobyli těmi tanky, tak 
to okupační armáda obsadila a držela to potom. 
Tak se nějak domlouvali a teprve za nimi v jednu 
hodinu začaly jezdit tanky. Američani byli s těmi 
Němci velcí kamarádi. Ti vojáci všichni utíkali 
Američanům do náručí, aby je zajali Američani, 
aby se nedostali do zajetí Rusům, protože oni 
v Rusku napáchali strašné zločiny, vypálili tisíce 
vesnic, vyvraždili tisíce lidí, dětí. 

(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce 2014 / 15 projektový 
tým (v dílčím projektu Obrazy historie regionu) 
ve složení: Lucie Hodanová, Michaela Palucho-
vá, Mgr. Blanka Eisenhammerová

Pan Václav Königsmark (*1934 v Dobřanech)
Díl 4.
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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

SNEL Eline: Klidně a pozorně jako žabka
Cvičení mindfulness pro děti a jejich rodiče.
Kniha je nádherným úvodem do techniky 
mindfulness pro děti a rodiče. Jednoduchým 
způsobem popisuje, co je to mindfulness 
(česky překládáno jako všímavost nebo plná 
pozornost) a jak cvičení založená na mindfu-
lness mohou dětem pomoci uklidnit se, lépe 
se soustředit, snadněji usnout, zmírnit dětské 
obavy a strach, zvládat hněv atd.

COFFA Martin: Dítě v mlze
Detektiv stíhá detektiva a ten je díky svým zku-
šenostem vždycky o krok napřed. Jeho vzkaz 
„bolest za bolest“ navíc hovoří víc než jasně…

Léčivá síla rostlin
Babiččina přírodní lékárna.
Užívání, pěstování, účinné látky. V knize na-
leznete přehled nejběžnějších léčivých stro-
mů, keřů, bylin a rady pro jejich pěstování, 
sběr a použití.

PEKÁRKOVÁ Iva: Pečená zebra
Odkud se berou ty podivné existence, které 
se potloukají po Praze a zjevně dělají něco 
nekalého? Co české holky vidí na černoších 
a proč jim některé tolik nadbíhají? Pečená 
zebra je psaná s nadhledem, vtipem a pocho-
pením. Každý příběh je podložený skutečnou 
událostí. Přečíst si pečenou zebru, to je tak 
trochu jako cestovat po Africe s vynikajícím 
průvodcem.  

KNIHY PRO DĚTI
Netiketa – Dobré mravy na internetu
Veselé příběhy Franty, který poznává dobré 
mravy na internetu. 
Kniha je průvodcem mládeže po interneto-
vém světě. Zábavnou a srozumitelnou formou 
zasvěcuje do tajemství netikety, tedy slušného 

chování na internetu. Učí, jak kultivovaně blo-
govat a psát příspěvky na sociálních sítích, jak 
používat smartphony a tablety. Ukazuje rizika 
kyberšikany i způsoby, jak ji řešit, aby se in-
ternet stal bezpečnějším místem.

VLADISLAV Jan: Propánakrále!
Třicet strašidelných pohádek kočičího krále.
Při jejich čtení běhá příjemný mráz po zádech. 
Knížka pro neohrožené děti, které už omrzely 
princezny a princové.

DAIRMAN Tara: Všechy čtyři hvězdičky
Seznamte se s jedenáctiletou Gladys Gatsbyo-
vou, nejpřísnější restaurační kritičkou!

Bob a Tom – Expedice Afrika
Procestujte Afriku a bavte se!
Sluncem spalované pouště, rozlehlé savany, 
stále zelené deštné pralesy. Čeká na vás expe-
dice plná dobrodružství a humorných příhod. 
Přidejte se ke zkušeným dobrodruhům Bo-
bovi a Tomovi a vydejte se s nimi do kolébky 
lidstva, do Afriky!
• Komiksy
• Hádanky
• Dobrodružství

Rozšíření služeb turistického informačního centra
V měsíci březnu došlo k rozšíření služeb v oblasti rezervace a prodeje vstupenek na kultur-

ní akce o nový systém, kterým je TICKETPORTAL. V nabídce nadále zůstávají i ostatní portály 
Plzeňská vstupenka, Ticketstream, Ticket art a také samozřejmě kino Káčko. V infocentru si 
můžete rovnou zakoupit vstupenky, které nabízí výše uvedené portály, nebo si rezervaci pro-
vést již doma a vstupenky si vyzvednout a zaplatit na místě. Cenu vstupenek je možné uhradit 
hotově nebo platební kartou.

K dalším službám, které poskytujeme, patří internet pro veřejnost, kopírování, laminování, 
kroužková vazba, prodej map a drobných upomínkových předmětů.

U nás můžete navštívit Dobřanskou galerii nebo kostel svatého Víta.
Eva Špísová, referentka turistického a informačního centra
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Večer plný lékařů i bezdomovců
Nejen sousedská vycházka, ale také Maškarní bál pro dospělé se konal první březno-

vou sobotu.
Tancechtiví dospělí se měli možnost v kulturním domě PN na několik hodin oprostit 

od starostí všedních dnů, vrátit se do dětských let a strávit večer v převleku za oblíbe-
ného filmového hrdinu či postavu ze světa showbyznysu. 

K poslechu a tanci hrála místní kapela Ponorka band, která letos oslaví 10 let působe-
ní, a návštěvníci měli možnost využít oblíbený selfiemat. 

Tento bál by se neuskutečnil bez podpory uvedených firem, které věnovaly ceny to 
tomboly, za což jim patří velké díky. 

Věřím, že i v příštím roce bude možnost uspořádat podobnou zábavu a opět si užít 
večer plný legrace a tance.

Fotografie z akce najdete na www.facebook.com/MKSDobrany.
Jaroslava Umnerová, ředitelka  MKS Dobřany

• A6 EXPRESS, autodoprava a pneuservis – Petr Opálko, Lipová 888, Dobřany
• AUTOMYČKA DOBŘANY – Jiří Koubovský, Pobřežní 1027, Dobřany
• CUKRÁRNA U BROUČKŮ – Zdeňka Nová, náměstí T. G. M. 114, Dobřany
• DEVĚTSIL JST, s.r.o., - lékárna Dobřany, Sokolovská 967, Dobřany
• DOBŘANSKÉ PEKAŘSTVÍ, s.r.o., náměstí T. G. M. 156, Dobřany
• ELASTO FORM Bohemia, s.r.o., reklamní a dárkové předměty, Přeštice
• KOVO-ELEKTRO DOBŘANY – Vladimír Míka, náměstí T. G. M. 117, Dobřany
• MIJA DESIGN nehtová modeláž – Jitka Hulová, Lidická 918, 334 41 Dobřany
• NÁBYTEK ERHART – Petr Erhart, Stromořadí 252, Dobřany
• PIVNICE HÁJEK&HÁJKOVÁ  –  Snack pivnice, 17. listopadu 881, Dobřany
• SOS Print, s.r.o., OFSETOVÁ TISKÁRNA, Švihovská 165/10, Plzeň
• TENISOVÁ HALA DOBŘANY – Vladimír Tomášek, Přeštická 1268, Dobřany
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Blíží se veliký Tartas!
O víkendu 21. – 23. 4. 2017 budou Dobřany 

už po dvanácté hostit postupovou regionální 
přehlídku dětského divadla, která nese při-
léhavé jméno Tartas. Stejně jako každý rok 
o sobě dá vědět hned v pátek o půl šesté od-
poledne tartasícím průvodem masek, který 
půjde městem od Káčka na náměstí. Vzápětí 
budou mít kolemjdoucí možnost zhlédnout 
inspirativní venkovní představení u kostela 
svatého Víta.

Z inscenací, které může veřejnost během 
tří dnů v kulturním zařízení Káčko zhléd-
nout, bude odborná porota vybírat ty, které 
pojedou reprezentovat Plzeňský (a částečně 
i Karlovarský) kraj na národní přehlídku do 
Svitav. Jelikož je dětské divadlo obor, který 
v současné době utěšeně vzkvétá, přestalo být 
možné, aby do Dobřan přijely všechny dětské 
soubory, které mají o přehlídku zájem. Tak 
postupně vznikla oblastní předkola – Tajtrlíci, 
ze kterých už může do Dobřan postoupit jen 
část souborů. Letos „skrze Tajtrlíky“ prošlo 32 
inscenací (pro srovnání – poprvé, v roce 2005, 
bylo v Dobřanech inscenací 8 z celých západ-
ních Čech a oblastní předkola nebyla vůbec 
potřeba). 

Letos se publiku během Tartasu předsta-
ví patnáct souborů s inscenacemi rozličných 
divadelních pojetí i závažností témat. Diváci 
mohou navštívit celou přehlídku nebo zvolit 
jen některé představení či blok několika ins-
cenací:

Pátek 21. 4. 2017
15:00 1. BLOK PŘEDSTAVENÍ
Amélie  KOŠ 
(Komunitní škola při 1. ZŠ Plzeň) / 45 min
Klofáci ZUŠ Kdyně / 30 min

19:30  2. BLOK PŘEDSTAVENÍ
Déjà vu Edice 13 
(ZUŠ J. Kličky Klatovy) / 20 min
Zvěstování panně Marii TOGAMA 
(ZŠ T. G. Masaryka, Sušice) / 10 min
Oskar a Růžová paní Piškvorky 
(ZUŠ R. Schumanna Aš) / 45 min

Sobota 22. 4. 2017
10:30  3. BLOK PŘEDSTAVENÍ
Polštářová válka O-E-ICE 
(ZUŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem) 
/ 15 min
Kočičí palác Prasátko v županu 
(ZUŠ Stříbro) / 15 min
Brémští muzikanti Malá (j)elita 
(ZUŠ Rokycany) / 12 min
Otík, aneb co se skrývá v kolébce JOJO 
(ZUŠ Horažďovice) / 12 min

15:00  4. BLOK PŘEDSTAVENÍ
Western Kastról 
(Soukromá ZUŠ Trnka, Plzeň) / 30 min
Ošklivý a zacuchaná Darebáci 
(ZUŠ R. Schumanna Aš) / 25 min
Zlozvykárium aneb Pohádky pro zlobivé 
děti a jejich starostlivé rodiče Smršť 
(GFK Plzeň) / 30 min

Neděle 23. 4. 2017
9:30  5. BLOK PŘEDSTAVENÍ
Robinsoni Dětský divadelní spolek KOSÁCI
(Kulturní a okrašlovací spolek – KOS, z. s.) / 12 min
Hledá se hlava Dramatický TIK ŤAK 
(SVČ, Sušice) / 30 min
Jmenuji se Martina Křiklouni 
(ZUŠ J. Kličky Klatovy) / 20 min

Jak je z programu vidět, rozhodně je na co 
se těšit – a my se také do Dobřan těšíme!

Za organizátory z centra Johan 
Eva Gažáková

Postupové přehlídky dětského divadla každoroč-
ně iniciuje Ministerstvo kultury ČR. Regionální 
přehlídku pro kraje Plzeňský a Karlovarský – 
Tartas – organizuje plzeňské centrum Johan, 
z. ú., s finanční podporou MK ČR, Plzeňského kra-
je a měst Plzeň a Dobřany. Partnerem přehlídky 
je Pivovar Modrá hvězda a nemohla by se usku-
tečnit bez spolupráce se ZŠ Dobřany, dobřanskou 
ZUŠ a víceúčelovým kulturním zařízením Káčko. 

Zlozvykárium aneb Pohádky pro zlobivé děti 
a jejich starostlivé rodiče souboru Smršť 
z Gymnázia Fr. Křižíka, Plzeň

Kulturní kalendář

8. 4. Velikonoční jarmark
9. 4. Klub cestovatelů – ETIOPIE
13. 4. Reality šou – divadlo, Káčko
21.–23. 4. Divadelní TARTAS
22. 4. Rybářské závody pro dospělé
22. 4. Krajský půlmaraton
23. 4. Rybářské závody pro děti
24. 4. Kavárna tvořenÍČKO
25. 4. Kavárna po škole
28. 4.  Manželský čtyřúhelník – 
 divadlo, Káčko
29. 4. Brigáda na Martinské stěně
30. 4.  Předvečer 1. máje 
 se soutěžemi pro děti
30. 4. Čarodějné hry

 
6. 5. Oslavy osvobození – konvoj
6. 5. MČR seniorů – badminton
12. 5. Food Revolution Day
13.–14. 5. Dual a 4X cup
20. 5.  Májové slavnosti 
27. 5. Koncert hudební školy Brežice
30. 5. ZUŠ Open
Školní akademie
  
  
2. 6. Budulínkova stezka
3. 6. Dětský den
9. 6. Noc kostelů
10. 6. Startujeme prázdniny
16.–18. 6. 24hour OffROAD Maraton
16.–18. 6. Dobřanské pohledy
16.–18. 6. Dobřanská pouť
17. 6. Svatovítské slavnosti
23. 6. Závěrečný koncert ZUŠ
23. 6. Den s IZS

25.–29. 7. Letní kino

1.–5. 8. Letní kino
12. 8. Folkové FESTovní zpívání

3. 9. Pohádkové náměstí
4. 9. První zvonění a burza kroužků
16. 9. Dobřanská 50, Pohádkový les,
 Radbuza Fest, Timbersport
Haydnovy hudební slavnosti 2017

Posvícení
Kavárna tvořenÍČKO 
Pouť na Kamínku
Večer se světýlky

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN
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V prodeji v Městském 
kulturním středisku 

Dobřany, náměstí T.G.M. 5

cena: 245 Kč

Městské kulturní 
středisko Dobřany
vás zve na výstavu

ZAHRADA
			práce dětí z Výtvarné 

dílničky Gabriely  
Klinkovské

	keramika 
 Jany Šindelářové

13. 3.–21. 4. 2017
Dobřanská galerie 

náměstí T.G.M. 5, Dobřany

otevírací doba: 
po–pá 9:00–12:15 a 13:00–16:00

6. dubna 2017 ve 20:00 hodin
LVÍ ŽENA
Norsko, drama, 118 min, 12+, titulky, režie: Vibeke Idsøe, 110 Kč

Příběh nás zavádí do chladného severu Evropy na začátku 20. století. 

Děvčátko Eva se narodilo s hypertrichózou – onemocněním, díky kterému 

jí po celém těle roste nadměrné množství chlupů. Odmala tak prochází ru-

kama doktorů, kteří si s ní neví rady, a spolužáků, kteří se jí smějí. Ani vlastní 

otec netuší, jak má ke své dceři přistupovat, a drží ji raději v ústraní. Eva se 

ale rozhodne, že svůj sen žít jako ostatní naplní za každou cenu...

KINO KÁČKO, SOKOLOVSKÁ 1011, DOBŘANY • WWW.KACKO.CZ • DUBEN 2017

20. dubna 2017 ve 20:00 hodin
150 MILIGRAMŮ
Francie, drama, 128 min, 15+, titulky, režie: Emmanuelle Bercot, 90 Kč

Pneumoložka pracující v nemocnici v Brestu přijde na souvislost mezi 

nevyjasněnými úmrtími pacientů a podáváním léku Mediator, který je na trhu 

již 30 let. Má-li zvítězit pravda, musí Irène Frachon, jejímž skutečným příběhem 

se film inspiroval, svést boj Davida s Goliášem. Film ji sleduje od počátku, kdy 

je se svým tvrzením sama proti všem, až po vypuknutí mediální bouře, kterou 

její zjištění způsobí.

27. dubna 2017 ve 20:00 hodin
PŘES KOSTI MRTVÝCH
Polsko/ČR/..., drama/thriller, 128 min, 12+, titulky, režie: Agnieszka Holland, 110 Kč

Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové, učitelky 

angličtiny v důchodovém věku, sledujeme  vzrůstající hrůzu malé osady na 

polsko-českém pohraničí, ve které se v rychlém sledu stane několik záhad-

ných vražd bez jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu. Hrůza a zděšení 

z vražd kontrastují s obecným nezájmem, který doprovází masové vybíjení 

divoké zvěře v právě probíhající lovecké sezóně.

V HLAVNÍ ROLI ŽENA

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany Vás 
srdečně zve do prostor bývalých kasáren 

 

 

dne 30. dubna 2017 

 

od 17:30 hodin 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Co vás čeká: 
 

• Soutěžní a dovednostní disciplíny pro děti  

• Šance pro děti vyrobit si něco samy 

• 18:00 – Opékání uzenin ve spolupráci 

s místními zahrádkáři 

 
Na akci se finančně podílí MěÚ Dobřany a MŠMT 
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ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
7.–8. 4. 2017 / Janáčkova konzervatoř 
a Gymnázium Ostrava
Pro Bohemia Ostrava 2017
15. ročník mezinárodní interpretační 
soutěže v sólovém zpěvu

8. 4. 2017 / 13.00–16.00 / náměstí T.G.M.
Velikonoční jarmark
– vystoupí keltská hudební skupina 
Dé Domhnaigh ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

8.–9. 4. 2017 / SOUE, Vejprnická, Plzeň
Krajské kolo ve hře na kytaru

11. 4. 2017 / 17.00 / sál ZUŠ
Klavírní recitál – Krste Badarovski
– po skončení koncertu se uskuteční seminář 
pro žáky klávesových nástrojů

14. 4. 2017 / 10.00–16.00 / statek 
Lüftnerka, ZOO Plzeň
Velikonoční putování
– vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany, koncert je věnovaný k oslavám 70. 
výročí založení hudební školy v Dobřanech

19. 4. 2017 / 18.00 / sál ZUŠ
Koncert studentů plzeňské konzervatoře
– vystoupí studenti ze třídy prof. J. Brané

20. 4. 2017 / ZUŠ Ostrava – Moravská Ostrava
Mezinárodní akordeonová soutěž 2017

20.–23. 4. 2017 / ZUŠ Taussigova 1150, 
Praha
Ústřední kolo ve hře na klavír

22. 4. 2017 / 11.00 / Saloon Roudná, Plzeň
Oblastní kolo festivalu Porta

23. 4. 2017 / 18.00 / Volary
Keltský festival Beltain
– vystoupí keltská hudební skupina 
Dé Domhnaigh ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

26. 4. 2017 / 17.00 / KD Šeříkovka, Plzeň
Vystoupení pro seniory
– vystoupí keltská hudební skupina 
Dé Domhnaigh ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

27. 4. 2017 / 14.00 / PD Loudů, Dobřany
Vystoupení pro Klub důchodců
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

28. 4. 2017 / 20.00 / KD Snopoušovy
Vystoupení pro seniory
– vystoupí keltská hudební skupina 
Dé Domhnaigh ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

29. 4. 2017 / 12.00 / Zámek Nižbor
Keltský festival Beltain
– vystoupí keltská hudební skupina 
Dé Domhnaigh ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace 
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT 

(17.–18. 3. 2017 – Plzeň – klavír)
Jakub Kotlár Z. Fryčková 1. místo s postupem kategorie VII.
Šimon Bukovjan J. Vozár 1. místo kategorie VIII.
Bára Plajnerová J. Vozár 2. místo kategorie III.
Radek Plajner J. Vozár 2. místo kategorie 0.
Barbora Skutková J. Vozár 2. místo kategorie VII.
Pavel Kidala J. Vozár 2. místo kategorie II.
Anežka Hlaváčová M. Vacková 3. místo kategorie II.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace 
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT 

(3. 3. 2017 – Přeštice – kytara)
Denisa Vokračková L. Telešnuková 1. místo s postupem kategorie II.
Daniel Mertl L. Telešnuková 1. místo kategorie V.

zleva: R. Plajner, A. Hlaváčová, B. Plajnerová, 
P. Kidala

zleva: B. Skutková, Š. Bukovjan
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GRATULUJEME

Davidu Brantovi  

k 2. místu 

na 45. ročníku Mezinárodní 
akordeonové soutěže 

„Malé dny harmoniky“
Klingenthal - SRN

GRATULUJEME

Kristýně Málkové
a Tomáši Duchkovi  

k 2. místu 

v celostátním kole 
XXII. ročníku 

pěvecké soutěže
KARLOVARSKÝ 

SKŘIVÁNEK 2017.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace 
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT 

(10. 3. 2017 – Starý Plzenec – housle)
Marie Tomášková J. Faltýnová 1. místo s postupem kategorie II.
Adéla Bartoníčková J. Rada 1. místo kategorie I.
Aneta Jungová J. Rada 1. místo kategorie II.
Marie Anna Klinkovská J. Rada 2. místo kategorie 0.
Jiří Němeček J. Rada 2. místo kategorie IV.
Veronika Chamolová J. Faltýnová 2. místo kategorie III.

GRATULUJEME

Jakubu Kotlárovi  

k 1. místu 

v krajském kole Národní 
soutěže ZUŠ ve hře na klavír 

a k postupu do ústředního kola!

13. března zahrál dobřanskému publiku za-
jímavý klavírista Jan Lukš, student 3. ročníku 
JAMU v Brně. Během svého klavírního recitálu 
představil mimo jiné cyklus skladeb - Obrázky 
z výstavy od M. P. Musorgského.

Pan Jaroslav Krček předává cenné rady ve-
doucím souboru pí uč. K. Vlahačové Kartákové 
a M. Vozárové

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Český rok s Vozembachem pokřtil 
Jaroslav Krček

Základní umělecká škola J. S. Bacha v Dob-
řanech slaví v tomto kalendářním roce 70 let 
od svého založení a na své oslavy se náležitě 
připravila. Jako první přišel popřát škole lido-
vý soubor Vozembach s tanečním oddělením 
školy a předvedl divákům zajímavé pásmo 
„Český rok s Vozembachem“. Tento program 
mohli slyšet již naši krajané v chorvatském 
Daruvaru a žáci, učitelé a občané partner-
ského města Brežice ve Slovinsku. V Čechách 
jsme uvedli 3. března 2017 premiéru. V pás-
mu lidových písní a slovesnosti si lidé mohou 
projít a užít cestu od Nového roku k adventu.

 Ve druhé polovině koncertu došlo ke slav-
nostnímu křtu již druhého CD tohoto souboru 
se stejnojmenným názvem „Český rok s Vo-

zembachem“. „Jsme rádi, že nám jej pokřtil 
pan Jaroslav Krček – umělecký vedoucí sou-
boru Musica Bohemica, kterého si velice vá-
žíme jako člověka i hudebníka,“ shodly se obě 
vedoucí souboru.

Základní umělecká škola bude své naro-
zeniny slavit během celého roku – na každý 
měsíc má připravený program. V měsíci dub-
nu vás zveme na Velikonoční putování do pl-
zeňské ZOO a v květnu můžete slyšet a vidět 
naše kamarády ze Slovinska, se kterými nás 
spojuje patnáctileté partnerství. Velký projekt 
se uskuteční na konci měsíce května na pod-
poru základního uměleckého vzdělávání na 
dobřanském náměstí.

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Oslavy ZUŠ J. S. Bacha 
Dobřany pokračují  
V roce 2017 oslaví Základní umělecká škola 
J. S. Bacha v Dobřanech svoje 70. narozeni-
ny, a proto bychom vás rádi pozvali na ně-
které z akcí, které budou kulatému výročí 
věnovány.

DUBEN
VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ 
–  žáci a učitelé ZUŠ vás provedou obdobím od 

Popeleční středy, přes postní období k svát-
kům jara 

14. dubna 2017 (pátek – st. svátek)
statek Lüftnerka a okolí – ZOO Plzeň

KVĚTEN
SLAVNOSTNÍ KONCERT PARTNERSKÉ 
HUDEBNÍ ŠKOLY Z BREŽICE 
ZE SLOVINSKA 
–  vystoupí žáci a učitelé hudební školy z Bre-

žice a žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

27. května 2017 (sobota) od 17.00 hodin
Dům hudby – Konzervatoř Plzeň

ZUŠ OPEN 
–  celorepublikový projekt na podporu uni-

kátního systému uměleckého vzdělávání 
v Česku

–  koncerty, výstavy, soutěže, vystoupení na 
nejrůznějších místech ve městě v podání 
žáků hudebního, výtvarného a tanečního 
oboru

30. května 2017 (úterý) – Dobřany

ČERVEN
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŠKOLY
–  vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dob-

řany
–  předprodej vstupenek u ředitele školy,  

e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz, tel.: 
736 472 478

23. června 2017 (pátek) od 18.00 hodin
velký sál Měšťanské besedy – Plzeň

PO STOPÁCH HUDEBNÍCH SKLADATELŮ
–  výlet historickým autobusem po západních 

Čechách 
28. června 2017 (středa)

Přeštice, Dolní Lukavice, Lužany, Rožmitál 
pod Třemšínem, Vysoká u Příbrami

Srdečně vás zveme na taneční absolventský 
koncert: 

Anny Bromové 

Anety Vozárové    

Kláry Weberové 

pod vedením Pavlíny Stupkové 

Dne 5. 5. 2017 od 17:00 v dobřanském kině 
Káčko. 

                  Hosté: žáci tanečního oboru 
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Úspěch deváťáků ve srovnávacích testech Kalibro
ZŠ Dobřany se pilotně již v roce 1996 a pravidelně od roku 
2003 (s výjimkou let 2006 – 2007, kdy probíhaly testy CER-
MAT) účastní srovnávacích testů Kalibro (www.kalibro.cz). 
Letošní výsledky našich deváťáků jsou historicky nejlepší 
za celé sledované období. Ve všech předmětech (český jazyk, 
matematika a anglický jazyk) byl průměr školy vyšší než 
průměr republiky a kraje. 

V českém jazyce (Čj) měla škola úspěšnost 66,5 % (kraj 63,4 %, 
republika 61,5 %), v matematice (M) jsme dosáhli na 56,1 % (kraj 
55,9 %, republika 53,1 %) a v anglickém jazyce (Aj) byla škola na 
67,5 % (kraj 61,3 % a republika 62 %).  Tato čísla ještě výrazněji 
předstihla samotná třída 9. B, která měla český jazyk na 69,6 %, 
matematiku na 59,2 % (velký úspěch!) a anglický jazyk 69,8 %. Tes-
tování se účastnilo cca 2.600 žáků v cca 142 devátých třídách cca 
93 škol (počty se mírně lišily v jednotlivých předmětech).

K nejúspěšnějším žákům letošního devátého ročníku patří 
(1. řada fotografie zleva): Michaela Provazníková (1. místo v roč-
níku M), Erika Hessová (1. Čj), Viliam Smola (2. M), dále pak 
(2. řada fotografie zleva): Zdeněk Tolar (2. Aj), Magdalena Cebová 
(1. M, 2. Čj), Michaela Picková (1. Aj, 3. Čj), Adam Pokorný (1. M), 
Martin Kops (3. Aj) a Barbora Rutkovská (3. M).

Blahopřeji všem úspěšným žákům a žákyním a přeji jim, ať se jim 
stejně daří i u přijímacích zkoušek na střední školy. Děkuji všem ko-
legyním a kolegům, kteří na úspěchu našich žáků mají podíl.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Poděkování patří 
Vozembachu
Základní umělecká škola Dobřany uvedla 
3. března v Káčku hudební pořad Rok s Vo-
zembachem. Publikum tvořili žáci prvního 
stupně ZŠ a vystoupení přijali s nadšením. 
Zde jsou některé jejich ohlasy:

Milý Vozembachu, děkuji ti za krásnou hud-
bu. Moc se mi to líbilo. Skoro mě to rozbreče-
lo. Evelínka Spurná

Moc se mi líbilo, jak zpívali a hráli na basu, 
housle, flétny, dřívka, klarinet a dudy. Hezké 
byly také všechny kroje. Těším se, až půjdeme 
zas někam za kulturou. Šárka Bardounová

Moc se mi to líbilo, hrály tam šikovné děti 
a moc se jim vystoupení povedlo. Nejhezčí 
byla májka. Aneta Šípová

Za ZŠ Dobřany Alena Formánková

 

 
SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY 

srdečně zvou rodiče žáků na 3. cyklus besed 
Kavárna po škole 

úterý 25. 4. 2017  

Když se z počítače stane zlý pán 
V rámci besedy se budeme věnovat především kyberšikaně a nadměrnému trávení 

času u počítače, mobilního telefonu nebo herní konzole. Kyberšikana je fenomén, který 
se stále více rozmáhá. Typický příklad kyberšikany má podobu zveřejňování 

zesměšňujících tvrzení, případně intimních fotografií druhé osoby na internetu, 
obvykle na sociálních sítích. Povíme si více o podobách kyberšikany a o tom, jak jí 

předcházet a jak řešit její důsledky. Beseda si klade za cíl přiblížit rodičům internetové 
prostředí, ve kterém se děti pohybují suverénně, ale s jeho nástrahami si často neumí 
poradit ony ani dospělí. Budeme si také povídat o tom, co dělat, když naše děti tráví 

neúměrné množství času u počítače nebo obdobných zařízení. Řekneme si, jak 
rozpoznat, kdy jde ještě o neškodné experimentování a kdy už je situace vážnější  

a vyžaduje nějakou intervenci od rodičů. Počítáme s vašimi dotazy. 

Lektoři: Mgr. Tereza a Mgr. Jan Betlachovi 
 

od 17.00 do 19.00 hodin 

učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618) 
vstup zdarma do počtu volných míst • malé občerstvení zajištěno 
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Zahrádkáři 
se vzdělávali

V sobotu 11. února se konala v klubovně 
dobřanských zahrádkářů odborná přednáš-
ka Milana Hacaperky ze Zahradnictví Erika 
Chvojkovice. Téma bylo „Jaro na zahrádce 
– co, kdy a jak“. Tento zahradnický odborník 
přijel do Dobřan již po třetí. Jeho výklad byl 
spíše praktický. Pan Hacaperka požádal pří-
tomné, aby i během jeho výkladu vznášeli 
dotazy. To se také dělo, a tak opravdu došlo 
na „co, kdy a jak“. Probrala se zahrada květi-
nová, zelinářská i ovocná. Došlo i na některé 
tzv. vychytávky méně známé i starším zahrád-
kářům. Na závěr byli zahrádkáři pozváni k ná-
vštěvě Zahradnictví Erika ve Chvojkovicích 
a přednášející Milan Hacaperka byl odměněn 
potleskem za krásnou a poučnou přednášku, 
které se zúčastnilo přes 40 zahrádkářů i dal-
ších občanů města. Tato akce byla uspořádána 
ve spolupráci s Městským kulturním středis-
kem Dobřany.

Zdeněk Duban

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ – DUBEN

út 4. 4. 14 – 17
čt 6. 4. 9 – 12
út 11. 4. 14 – 17
čt 20. 4. 14 – 17
st 26. 4. 14 – 17

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu 
lze domluvit 

na tel.: 773 478 883.

Na Šlovickém vrchu přibylo 2 000 stromků
18. 3. se skauti a jejich příznivci rozhodli pomoci svému městu a na Šlovickém vrchu vysa-
dili 2 000 nových stromků.

Po deštivé noci se ráno 18. 3. sešli skauti a jejich přátelé na Šlovickém 
vrchu v místě bývalého depa a vyrazili na předem vybranou paseku, kde 
na ně čekalo 2 000 sazenic boroviček.

Hajný a kamarád Gejza na celou výsadbu dohlíželi. Všem vysvětlili, 
jak správně stromky zasadit, tedy jak daleko od sebe mají být a jak hlu-
boko. Správná vzdálenost je totiž důležitá pro jejich další údržbu a růst.

Cca 50 lidí se rozdělilo do dvojic či trojic a začalo se s výsadbou.
Kolem jedné hodiny byly všechny stromky v zemi na svém novém sta-

novišti. Zbyl čas i na malou svačinku.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům a úředníkům z města, kteří nelenili, přiložili ruku 

k dílu, aby se dobrá práce podařila. Díky.
Za středisko Zelený šíp Šíša

S dětmi na zahradě v dubnu 
Zima se zdá opravdu pryč, a tak je čas nabídnout aktivity 
na zahradě, které děti baví. Nejpoužívanějším nářadím jsou 
nůžky. Je zapotřebí odstranit z okrasných keřů a stromů 
všechny suché a poškozené větve. Pryč musí všechno dřevo, 
které je mrtvé a poškozené. Stříháme až do zdravé tkáně.  
A když si někteří netroufneme dát dětem nůžky do ruky  
v předtuše radikálního řezu, mohou větvě odvážet nebo 
odnášet. 

Je čas vysazovat okrasné keře bez kořenového balu, tzv. 
prostokořenné. Ty z kontejnerů můžeme vysazovat i později. 

Prokypříme trávníky, pokud jsme to ještě nestihli. Hráběmi 
odstraníme mech a stařinu, prokypříme povrch. Na konci 
měsíce povyskočí pažit, a pokud má již více než 10 cm,  
je potřeba poprvé ho posekat, aby zhoustl. Optimální doba 
sekání trávy vychází na čas, kdy rozkvete v našich krajích 
zlatice (zlatý déšť).V půli měsíce můžeme prořídlý trávník 
podsít. 

Odstraníme chvojí či listí z trvalek náchylných k promrznutí, rozhrneme hlínu a sestřihneme větve. 

Za okny či ve skleníku vyséváme s dětmi laskavce, krásenky, netýkavku a ostálky. 
Pokud je příznivá předpověď, mohou na konci měsíce do půdy i mečíky. Do konce dubna je možné uložit do země 
naklíčrné brambory.  

V půli dubna musíme na záhony s osivem. Do volné půdy vyséváme ředkvičky, mrkev, karotku, pastinák, řepu, 
petržel, ředkev, vodnici, tuřín, kopr, zelí, kapustu, pozdní kedlubnu, nakládačky, tykve, hrách, fazol, bob, cibuli  
a jarní česnek. 

Nezapomeneme na zdobení vajíček a pletení pomlázek. 
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Rybáři
Koncem února 

a v březnu se již trochu 
oteplilo, ale stále ještě 
bylo chladno a většinou 

pofukoval studený vítr. Byl jsem u řeky asi je-
nom 4x, ale chytil jsem jen několik podouství 
a jelečků a většinou mě nepříjemný větřík brzy 
zahnal domů, kde již na mě čekali vnoučci - da-
rebáčci.  Slyšel jsem ale již o úlovku několika 
kaprů.

S dětským kroužkem jsme poprvé vyrazi-
li 9. 3. pod mosty. Bylo chladno a foukal vítr, 
a proto dorazilo jenom 8 dětí. Moc úspěchů 
jsem nečekal, ale k mému údivu se chytilo ně-
kolik podouství, kapr 43 cm a další dva unik-
li. Další schůzka se za týden konala na Dolní 
Kotynce. Počasí tentokrát bylo lepší, přišlo 13 
dětí a těšily se, jak si zachytají. Ale ryby nás 
zklamaly. Chytili se jenom dva kapříci okolo 
20 cm a jeden „velikán“ 5 cm.

V sobotu 18. 3. se konala výroční členská 
schůze, na které byli přítomní seznámeni 

s hospodařením a činností MO za r. 2016. Je 
ostuda, že na naši VČS si udělal čas vážený 
host, starosta města, a z počtu 343 dospělých 
členů se jich dostavilo pouze 27, z čehož nad-
poloviční většinu tvořil výbor MO. Pro naše 
členy je asi nejzajímavější zpráva hospodáře 
a z ní tyto údaje:

V r. 2016 měla naše MO 406 členů, z toho 
343 dospělých, 18 dorostu mezi 15-18 roky 
a 45 dětí do 15 let. V r. 2016 bylo do revíru 
R2 a rybníku Židovák vysazeno 3150 ks kapra 
K3 o hmotnosti 3595 kg, 3 000 ks jelce a 3000 
podoustve vel. 10 cm.

Našimi členy bylo uloveno na revíru Rad-
buza 2:

770  ks kapra 1 360 kg Ø 1,8 kg
71 ks štiky 114 kg Ø 1,6 kg
33 ks candáta 65 kg Ø 2,0 kg
1 ks sumce 12,8 kg

Na revíru Židovák bylo uloveno našimi členy:
170  ks kapra 302 kg Ø 1,8 kg

13 ks štiky 24,8 kg Ø 1,9 kg
8 ks candáta 14 kg Ø 1,8 kg

Celkově naši členové navštívili 42 revírů 
a ulovili 2100 ks ryb o hmotnosti 3466 kg. Z ÚS 
ale ještě nedošly údaje o tom, kolik ryb nalovili 
na našich revírech členové cizích organizací.

Každý rok uklízíme odpadky okolo našich 
rybníků. Opět mě rozčílilo, když jsem teď vi-
děl, že nějací zhovadilci opět poházeli odpad 
v prostoru nad Horní Kotynkou a na příjezdu 
k Černoblatům. Nechápu lidi, kteří naloží pyt-
le s odpadem do auta, a pak je vyhodí někde 
u rybníka, v lese nebo do příkopu u silnice. 
Přitom je možno odpad bezplatně ukládat do 
odpadových kontejnerů po městě, nebo do 
sběrného dvora.

V sobotu 22. 4. se budou konat na Dolní 
Kotynce rybářské závody pro dospělé a hned 
v neděli 23. 4. závody pro děti. Podrobnosti 
budou uvedeny na plakátech.

Vladislav Šefl

Rybáři Dobřany oznamují, že poslední prodej povolenek bude ve středu 26. 4. 2017 od 17:00 do 18:30 hodin v klubovně místní 
organizace. V minulém čísle DL bylo chybně uvedeno datum.

 

Český rybářský svaz  
místní organizace Dobřany 

za podpory Městského kulturního střediska Dobřany 

pořádá v neděli 23. dubna 2017 od 7.30 hod. 
 

 
 

na rybníku Dolní Kotynka pro děti do 15 let 

➢ Zúčastnit se mohou všechny děti, které zvládnou samostatně ovládat rybářský prut, 
děti nemusí mít rybářský lístek! 

➢ Způsob lovu: chytá se na 1 prut, položená, plavaná, feeder 

➢ Prezentace účastníků a losování míst 7.30 – 8.00 hod. (pozdní příchod možný) 

➢ Začátek závodu v 8.00 hod., ukončení lovu v 10.30 hod.  

➢ Vyhodnocení závodu v 11.00 hod. 

➢ Startovné: zdarma 

➢ Pro závodníky je připraveno občerstvení a hodnotné ceny, pro první tři poháry  

➢ V případě horšího počasí se po dohodě závodníků může čas ukončení změnit 

➢ Kontakt pro info: tel.: 604 334 827 
 

          Petrův zdar                           Srdečně zve MO ČRS DOBŘANY 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

 

Český rybářský svaz  
místní organizace Dobřany  

 

pořádá v sobotu 22. dubna 2017 od 6:00 hod. 
 

 

 

na rybníku Dolní Kotynka  
➢ Předprodej lístků na hrázi rybníka již v pátek 21.4. 2017 od 17:00 do 18:00 hod. 

➢ Doprodej lístků 22.4. 2017 od 5.00 hod, cena lístku 150,- Kč  

➢ Lov dle rybářského řádu, s omezením na 1 prut 

➢ Začátek závodů v 6:00 hod., střídání v 9:00 hod. 

➢ Vyhodnocení závodů ve 12:00 hod. 

➢ Hodnotné ceny – občerstvení zajištěno 

    

  Petrův zdar                           Srdečně zve výbor MO ČRS DOBŘANY 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

  

MMMAAARRRTTTIIIŇŇŇÁÁÁKKK      
111999...   PPPRRRAAACCCOOOVVVNNNÍÍÍ   
DDDOOOPPPOOOLLLEEEDDDNNNEEE   

   
vvv   sssooobbboootttuuu   222999...   444...   222000111777      

oooddd   999...000000   hhhooodddiiinnn      
uuu   kkkaaapppllliiičččkkkyyy   

   
Program: drobná péče o park, úprava místa kolem 

včelařské expozice, hrabání listí; na závěr u ohně 

opékání uzenin; s sebou: pracovní (kožené) rukavice 
 

Další informace: P. Krákora - 725 362 448. 
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Letošní sezóna odstartována stříbrnou medailí
Týmy ze širokého okolí opět svedly boj o pohár starosty SDH.

V sobotu 4. března uspořádal náš sbor již 
tradiční zimní soutěž mladých hasičů. Přihlá-
silo se celkem 26 tříčlenných družstev. Jednalo 
se například o sbory ze Dnešic, Chotěšova, Ne-

pomuku, Přeštic, Chlumu, Oplota nebo Želčan 
a přijeli také naši tradiční hosté ze středočes-
kého Rožmitálu pod Třemšínem. Soutěžilo se 
v mnoha hasičských disciplínách, do kterých 

lze zařadit například určová-
ní technických prostředků, 

uzlování, základy první 
pomoci nebo topografie. 
Jedinou z nehasičských 
disciplín byly šipky, 
které doslova zatočily 

s výsledkovou listinou. 
Při rovnosti bodů rozho-

doval čas uzlování, což se 
zrovna přihodilo mezi naším 

a želčanským družstvem. Zlatou 
medaili si vybojovalo družstvo ze Dne-

šic, hned za nimi se umístilo jedno ze šesti 
dobřanských družstev a bronz získalo druž-
stvo ze Želčan. Všechny děti si odnesly pěkné 
ceny, kterými přispěli i naši tradiční sponzoři: 
Městské kulturní středisko Dobřany, Triumfa, 
cukrárna U Broučků, Ekokom, HZS Plzeňské-
ho kraje, Radio FM plus a Město Dobřany, za 
což jim velmi děkujeme. Touto soutěží jsme 
zahájili letošní sezonu, další nás čeká již 18. 
3. v Oplotě.

Štěpánka Jindrová, 
instruktorka Mladých hasičů

Vaření a vzpomínání
Ve čtvrtek 9. března 2017 jsme navštívili 

s kroužkem vaření pečovatelský dům Harmo-
nie. Nejdříve jsme v jídelně připravili pomazán-
ku z tvarohu, zakysané smetany a jarní cibulky. 
Pak jsme vyrazili do Harmonie. Nejdříve jsme 
si povídali. Jedna paní povídala krásné historky 
z dětství. Potom jsme si namazali pomazánku 
na dobřanský pecen a ozdobili rajčaty. Moc 
jsme si všichni pochutnali. Byl to super zážitek.

Simona Šmídová 3.A

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
klientům pečovatelského domu, kteří si na 
nás udělali čas, paní Šatrové za organizaci 
a dětem z kroužku vaření. Bylo to velmi pěkné 
odpoledne. Děti se pochlubily svým uměním 
a poslechly si zážitky a zkušenosti starší ge-
nerace, která má stále co předávat.

Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

Včelařská sezóna začíná
Začíná včelařská sezóna a naučnou stezku 

lesoparku Martinská stěna obohatí expozice 
proskleného včelího úlu, která je umístěna 
v krajní části parku u české květnice s rozma-
nitými druhy rostlin. Na této rozkvetlé louce, 
ale i na jiných květech bude možné pozorovat 
včelky, jak sbírají pyl 
a nektar. Přelétáváním 
z květu na květ přená-
šejí pylová zrna a opylují 
rostliny. Tímto se včelky 
nemalou měrou podí-
lejí na zachování roz-
manitosti rostlin, keřů 
a stromů v naší krásné 
přírodě.

Včely fascinují člověka od chvíle, kdy je za-
čal pozorovat. Všechny kultury, jež znají tyto 
živočichy, vždy považovaly včely za symbol 
pozitivních a užitečných vlastností, jako jsou 
harmonie, píle a nesobeckost. 

Pro moderního člověka jsou včely indiká-
torem stavu životního prostředí a svědkem 
soužití člověka a přírody. Včelařská expozi-
ce nabízí možnost nahlédnout přímo do úlu 
a pozorovat včelí život. Rozvoj včelstva, klade-
ní vajíček, stavbu voskových plástů, vkládání 
pylových a medových zásob. 

Úl je osazen plemenem včely medonosné 
kraňské (Apis Mellifera Carnica). Mezi dopro-
vodnými vlastnostmi vyniká svou mírností 
(neútočí na člověka), sezením na plástu, rych-
lým jarním rozvojem, malou rojivostí, silnou 
energií letu, čistícím pudem, má dobrý sbě-

rací a orientační smysl, 
dokáže využít nekta-
rovou a medovicovou 
snůšku.

Součástí expozice 
jsou naučné tabule ze 
života včel. K dispozi-
ci jsou včelařské kukly 
k případné ochraně. 
Loňský rok byl premié-

rový pro expozici uspořádanou členy ZO ČSV 
Dobřany. Snad neznepříjemnila procházku 
žádným návštěvníkům lesoparku, ba naopak 
obohatila pozorovatele a přátele přírody 
o mnohé zajímavosti ze života včel.

Co napsat závěrem? Včely žily na Zemi o mi-
liony let dříve než lidé. My ke svému životu 
potřebujeme zdravou přírodu a čisté životní 
prostředí. Neničme přírodu ani životní pro-
středí, zachovejme je zdravé a čisté nejen pro 
včely, ale i pro naše další generace.

Jan Plášil ml.
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TJ Dobřany – oddíl fourcrossu Vás zve
Bike weekend v Dobřanech je opět po roce zpátky a spolu s ním seriál závodů Oneal Dual cup a Cy-

cology Fourcross cup, nevšední podívaná spojená s adrenalinem a dobrou zábavou. Opět předělané 
tratě budou výzvou pro jezdce a zajímavou podívanou pro diváky. Samozřejmostí je i závod dětí, do 
kterého se mohou přihlásit děti všech věkových kategorií. Po sobotním závodu budou jezdce a divá-
ky bavit kapely zvučných jmen. Vstup na akci je zdarma. Těšíme se na Vás 13. - 14. 5. na Šlovičáku.

Tomáš Brožík

DOBŘANYBIKEWEEKEND
 tato akce je podpořena GLOBÁLNÍM DOTAČNÍM TITULEM města DOBŘANY

TRÉNINK/PREZENTACE
9:00 - 12:00
START KVALIFIKACE
12:30
START ZÁVODU
14:00 13.-14.5.

FACEBOOK.COM/DUALCUP

AFTER PARTY

SOBOTA VEČER

KONCERTY

VSTUP ZDARMA

Jarní turnaj v pétanque

V sobotu 25. března se na hřištích ve spor-
tovním areálu hrál první letošní turnaj dvojic 
v pétanque. O turnaj byl velký zájem. Přije-
lo pět dvojic z Klatov, také Plzeňáci i dvojice 
z Prahy, všichni pořádně natěšeni a připraveni. 
Zejména Klatovští, jejichž čtyři dvojice postou-
pily ze skupin do semifinále. Tam postoupily 
i tři dvojice domácích. V semifinále štěstí dob-
řanské hráče opustilo a žádná dvojice se do 
finálové skupiny nedostala. Zde se utkali Hůr-
ka se Salvou a Kolářová se Salvovou z Klatov, 
Pražáci Kraus s Vítovcovou a plzeňští Mráz se 
Špiclovou. Ostatní dvojice hrály turnaj útěchy. 

Zde čest dobřanských zachraňovala dvojice 
Duban s Khásem, kteří tento turnaj vyhráli. Ve 
finálové skupině se přestalo dařit Vítovcové 
s Krausem, kteří doposud všechny své soupeře 
porazili, ale nyní prohráli úplně všechno. Více 
se také čekalo od největších favoritů turnaje 
Mráze se Špiclovou, kteří skončili třetí. O vítězi 
turnaje rozhodovalo až skóre, to měli nejlep-
ší Hůrka se Salvou. Druhé místo obsadily Ko-
vářová se Salvovou. Příští akcí je „Dobřanská 
trojka“, turnaj trojic. Na tento turnaj srdečně 
zveme zástupce všech dobřanských spolků.

Zdeněk Duban

(red) Dobřanský tým Subaru Dobřany na Tua-
reg rallye 2017 v Maroku dokázal vyhrát. Do cíle 
si přivezl 4,5hodinový náskok. Gratulujeme. In-
formace a další fotografie ze závodu najdete na 
www.facebook.com/CzechSubaruOffroadTeam

(red) Kapela Faux Pase Fonet vyhrála oblastní 
Podbrdské kolo Porty v Hořovicích a postoupila 
tak do finále Porty v Řevnicích. Zároveň vyhrála 
i písnička Kejklířův král z tvorby Zuzany Pokorné 
autorskou soutěž a bude na řevnické Portě bo-
jovat o cenu i v této kategorii. Zdroj foto: www.
facebook.com/PodbrdskeOblastniKoloPorty

Úspěch dobřanského týmu 
na Tuareg rallye 2017

Faux Pase Fonet postupuje

Dear Stánička,
many happy returns, unflagging 
optimism, vigor and energy, many 
cycling and biking miles on the clock 
and truckload of love, luck and fun
to your beautiful jubilee                    
from your like-minded fellow students 
and from George.

Prostě přejeme ze srdce všechno nej, 
ať je Ti i po padesátce hej! 
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Zlaté Horažďovice, stříbrné Nýřany 
Malebné město Horažďovice, ležící na levém břehu zlatonosné řeky Otavy, se v neděli 
5. 3. 2017 stalo velmi příhodně doslova zlatým dolem i pro mladé dobřanské stolní 
tenisty. Drahý kov však tentokrát neležel v písku na dně řeky Otavy, ale byl vytěžen 
v bojích za zelenými stoly.   

Hostitelem 5. divizního krajského bodo-
vacího turnaje mládeže se letos již podru-
hé staly Horažďovice. Moderní a rozlehlá 
tělocvična zdejší základní školy přivítala 
více než 70 dětí z celého Plzeňského kraje 
dychtících nejen po medailích a krásných 
věcných cenách, ale i po bodech do krajské-
ho žebříčku. V neposlední řadě je motivací 
všem zúčastněným 
postup prvních čtyř 
hráčů v příslušné di-
vizi do divize o jeden 
stupeň vyšší. Naopak 
hrozba sestupu po-
sledních čtyř hráčů 
v příslušné divizi do 
divize o jeden stu-
peň nižší je pak pro 
všechny pomyslným 
Damoklovým mečem, 
zavěšeným u stropu 
tělocvičny. Pokusit se 
uspět alespoň v ně-
které z 5 divizí, do 
kterých jsou hráči 
zařazeni na základě dosaženého bodového 
zisku z předchozích turnajů, to bylo přání 
všech 6 zúčastněných dobřanských stolních 
tenistů. A podařilo se! Ve třech z pěti divizí 
totiž Dobřaňáci stanuli na stupni nejvyšším. 
I tam, kde to necinklo, je však potřeba naše 
hráče za předvedený výkon pochválit. K lep-
šímu umístění totiž někdy chyběl našim 
hráčům jen pomyslný kousek štěstí. To se 
v Horažďovicích obrátilo zády hlavně k Ši-
monu Uhlíkovi, který v drtivé většině svých 
prohraných zápasů odcházel od stolu po 
nejtěsnějším výsledku 2:3, přičemž do sta-
vu 2:2 zpravidla tahali jeho soupeři za krat-
ší konec. Bohužel i trocha štěstí je ve sportu 
někdy potřeba. Určitě to ale vyjde příště. 
A komu se naopak dařilo? 

Jakub Šperl
1. místo ve třetí divizi, postup do divize druhé

Filip Umner
1. místo ve čtvrté divizi, postup do divize třetí

Tomáš Duchek
1. místo v páté divizi 
(v jeho případě první účast na turnaji), postup 
do divize čtvrté 

Celé neděle strávené stolním tenisem 
jsme tak nemuseli litovat. Ve světle dosaže-
ných výsledků tomu bylo přesně naopak!

Následující neděli, tedy 12. 3. 2017, jsme 
opět nezaháleli. Respektive nezahálel Ja-
kub Šperl, který z titulu svého umístění na 
krajských přeborech mladšího žactva a tak-
též z titulu svého postavení na krajském 

žebříčku této věkové 
kategorie obdržel po-
zvánku na výběrový 
turnaj TOP 12. Právo 
účasti na tomto „tur-
naji pravdy“, jak již 
z jeho názvu vyplývá, 
má 12 nejlepších hrá-
čů v dané věkové ka-
tegorii a již samotná 
účast má svoji váhu. 
My jsme se však pou-
ze s účastí nespokojili 
a do Nýřan, kde byl 
tento turnaj sehrán, 
jsme odjížděli s cí-
lem zisku jednoho 

z cenných kovů. Důležitý krok k výbornému 
umístění Jakub učinil již v základní skupině, 
kterou se ztrátou pouze jediného setu bez 
obtíží vyhrál. Následně jej čekala finálová 
skupina, do které byli nasazeni dva nejlepší 
hráči z obou šestičlenných základních sku-
pin, přičemž výsledek dosažený v základní 
skupině se ve finálové skupině započítává. 
S jedním započteným vítězstvím ze základ-
ní skupiny tak na Jakuba čekaly dva zápasy 
se soupeři z druhé základní skupiny. Po dal-
ším bezproblémovém vítězství čekal Jakuba 
boj o zlato, přičemž mu soupeřem byl jeho 
semifinálový přemožitel z krajských přebo-
rů mladšího žactva, David Bednář z Unionu 
Plzeň. Ani v tomto zápasu Jakub na svého 
věkem sice mladšího, ale herně výrazně 
zkušenějšího soupeře recept nenašel. Vyni-
kající druhé místo však Jakubovi nepřineslo 
pouze zisk prestižní plakety, ale i nominaci 
do finále Západočeského poháru, ve kterém 
se každoročně utkávají čtyři nejlepší hráči 
z TOP 12 Plzeňského kraje se čtyřmi nejlep-
šími hráči kraje Karlovarského. I zde nebude 
Jakub bez šancí na dobré umístění, tak mu 
držme palce. 

za oddíl stolního tenisu TJ Dobřany, 
Luděk Reitšpies 

Fotbalové přípravky TJ Dobřany se v zimě zú-
častnily halových turnajů ve Štěnovicích, Holý-
šově, Rokycanech a minipřípravka v Klatovech. 
Nejmenší fotbalisté hrají zápasy v pátek a za-
čínáme hrát 7. 4. od 16 h.  Mladší přípravka 
v Chlumčanech, starší přípravka „na domácím 
hřišti ve Dnešicích“ s Přešticemi.

Dobřanští mladí fotbalisté, kterým věnují svůj 
čas trenéři J. Kraus, J. Krátký a J. Král, se v prů-
běhu zimní přestávky zúčastnili zimní halové 
ligy ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci), 
která se konala ve Štěnovicích. Liga spočívala 
ve dvou kvalifikačních turnajích a závěrečném 
finále. Mladší žáci ve své kategorii obsadili 
krásné druhé místo, žáci starší se umístili hned 
za trojicí nejlepších a odvezli si cenné čtvrté 
místo. Tímto chceme poděkovat trenérům i klu-
kům za jejich nadšení a čas strávený na hřišti. 
Rodičům patří díky za jejich podporu a ochotu 
pomáhat dobřanskému sportu. 

Fotbal
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Šneci v rozhodujících bitvách

Po dlouhé zimní přípravě odstartovaly jarní 
boje. Zkl. část hraná na 22 kol pomalu spěje 
do svého závěru. Muži TJ Snack Dobřany mají 
již tři jarní kola za sebou, ale o povedených zá-
pasech to bohužel není. V úvodním velmi těž-
kém duelu na hřišti daleké České Třebové sice 
Dobřany zvítězily po nájezdech, ale potvrzení 
úspěchu se v domácích dvou duelech neko-
nalo. Zápasy se zkrátka nepovedly. Ono je ale 
jednoduché říct, může za to ten či onen. Opak 
je pravdou, může za to vždycky celý mančaft. 
Je to přece kolektivní sport, nebo ne???

Šneci mají v mužské 2. nejvyšší soutěži v ČR 
ještě tři šance. Po domácích nezdarech s Klad-
nem a Poličkou míříme do Jihlavy, následně 
do Nového Strašecí a jarní seriál zakončíme 
doma s Berounem. Tabulka je neuvěřitelně 
našlapaná a úkol zní jasně. Pokud nechceme, 
a to my nechceme, sezónu ukončit během 
dubna, pak prostě musíme bodovat.

V mládeži se rovněž jede na plné obrátky, 
dorost bude hrát ve skupině o konečné umís-
tění od 4. do 8. místa, kde se střetne s Cho-
mutovem, Ústí nad Labem, Blatnou a Zliví. 
S každým si to rozdáme ve stylu doma - venku.

Starší žáci nám dělají letos nejlepší reklamu, 
když ve dvanáctičlenné republikové soutěži 
prozatím okupují druhou příčku, která (i třetí 

tým) zaručuje účast na republikovém mistrov-
ství ČR. I tato soutěž má 22 kol. Naposledy Šne-
ci dokázali vyhrát v Plzni, kde si naši kluci vy-
dobyli vítězství 3:0 nad plzeňskými Mečouny.

Dále máme nejmladší kategorie, kde se spí-
še snažíme kluky učit základům hokejbalu, ale 
pochopitelně tak, aby z něj měli co možná nej-
lepší pocit. Prostě hokejbalem se bavit a záro-
veň odkrývat tajemství sportovních základů. 
Tihle pracovití „prckové“ odehráli svůj turnaj 
v Dobřanech a v Třemošné. Zeptáte-li se, jak 
a kolik, odpovím, že na výsledky zde opravdu 
nehledíme. Šnečci totiž hrají celkově parádně 
a i góly už dávat umíme, je opravdu jedno kde, 
komu a kdy!!!!

Celkově se dá říct, že můžeme být s chodem 
klubu spokojeni, nikoli uspokojeni. Nějaká re-
zervička by měla být v rámci motivace vždy 
na místě, a tu si také necháváme. Pořád je co 
zlepšovat či posouvat.

Václav Šlehofer, TJ Snack Dobřany 

Tabulka 1. NÁR. HOKEJBALOVÉ LIGY – MUŽI
1. SHC Opava 19 14 1 3  73:32 47
2. Polička 18 12 2 2  64:35 42
3. Olymp J. Hradec 18 11 2 1  77:37 38
4. Karviná 17 11 2 0  65:39 37
5. SK Jihlava 18 10 0 1  46:39 31
6. Jungle Fever 19 7 3 3  53:39 30
7. Nové Strašecí 19 8 2 1  52:54 29
8. TJ Snack Dobřany 19 8 1 2  63:58 28
9. Kelti 2008 19 5 5 1  55:56 26
10. Rondo Teplice 18 7 1 3  39:57 26
11. Svítkov Stars 18 7 1 2  46:51 25
12. Přelouč 19 6 1 4  39:45 24
13. Tygři M. Boleslav 19 4 5 1  57:72 23
14. Plzeň–Litice 19 3 2 6  41:57 19
15. Č. Třebová 18 5 1 2  43:62 19
16. HBK Bulldogs Brno 18 3 4 2  41:60 19
17. Chlumec n. C. 19 4 2 3  36:67 19
18. Tatran Třemošná 18 4 2 0  35:65 16

Tabulka mist. ČR st. žáků, sk. Střed k 24. 3. 2017
1. HBC Hostivař 14 12 0 1 1 101:31 37
2. TJ Snack Dobřany 14 10 2 1 1 89:23 35
3. Kelti 2008 14 9 3 1 1 62:28 34
4. HBC Plzeň 14 9 0 2 3 95:26 29
5. HBC Prachatice 14 9 0 0 5 67:62 27
6. KOVO Praha 13 7 0 0 6 49:40 21
7. Suchdol n. L. 12 6 1 0 5 43:39 20
8. Rakovník 13 3 2 0 8 29:48 13
9. Nové Strašecí 13 2 2 0 9 43:92 10
10. Elba DDM Ústí n. L. 14 2 0 2 10 27:104 8
11. Pedag. Č. Budějovice 13 2 0 1 10 30:102 7
12. ALPIQ Kladno 14 0 0 2 12 22:62 2
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Přijďte fandit a bavit se!

www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje 
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz

Z důvodu konání půlmaratonu budou probíhat 22. 4. 2017 od 11:00 do 14:00 hodin 
uzavírky na trase Plzeň-Bory – Litice – Šlovice – Dobřany – Lhota – Valcha. 

Využijte proto parkoviště před Západočeskou univerzitou na Borech, odkud pro Vás bude zajištěna  
kyvadlová doprava k areálu Škodaland. Dojde také k omezení spojů MHD linky č. 21 a 26. Děkujeme za pochopení.

 KRAJSKÝ 
PŮLMARATON

FANZÓNA Dobřany
náměstí T.G.M.  

od 11:20 do 13:00 hodin

– kapela Semtex

– skákací hrad pro děti

22. dubna 2017

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2017

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany

Věkové kategorie účastníků soutěže:

A – předškoláci (MŠ)       
B – školáci 1. stupně ZŠ       
C – školáci 2. stupně ZŠ       

D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie 

budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce

Uzávěrka soutěže: 
pátek 26. 5. 2017

Soutěžní práce je možno osobně předat 
v kanceláři Základní školy, příp. zaslat poštou 
(Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 
334 41 Dobřany – zásilku prosím označte 
výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 
377 972 480 (MěKS Dobřany), či 377 972 515 
(ZŠ Dobřany).

Vyhodnocení soutěže a výstava:

Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 
16. 6. 2017 v 15:00 hodin v budově školní 
jídelny ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni 
účastníci soutěží jsou na vernisáž srdečně 
zváni (pozvánky nebudou rozesílány). 
Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu 
17. 6. a v neděli 18. 6. od 10:00 do 16:00 
hodin.

Právo zveřejnění:

S cílem propagace města Dobřany si 
vyhlašovatelé vyhrazují právo zveřejňovat 
soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní 
výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele 
(pokud se, zejména ve výtvarné soutěži, 
nedohodne soutěžící s pořadateli jinak). 
Autorská práva zůstávají zachována autorovi 
soutěžních prací.

1. Výtvarná soutěž

garantky soutěže: 
Mgr. Jana Šindelářová a Mgr. Eva Fekerlová

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním 
soutěžním výtvorem v daném tématu zpraco-
vaném libovolnou technikou, dvojrozměrným 
i trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž, 
textilie, keramika, dřevořezba, ...). Soutěžní prá-
ci je nutno označit (ze zadní strany či visačkou) 
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií 
a názvem soutěžní práce.
Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapa-
city výstavy a označit je jako nesoutěžní.

2. Literární soutěž

garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním vý-
tvorem v daném tématu zpracovaném v libovol-
ném slohovém útvaru (např. popis, esej, úvaha, 
líčení, povídka, pohádka, báseň, fejeton, ...). 
Rozsah práce je maximálně 2 strany strojopisu 
formátu A4, je možno ji zaslat také e-mailem 
přímo na adresu garanta: jpfs@email.cz. Sou-
těžní práci je nutno označit jménem a příjme-
ním autora, soutěžní kategorií a názvem soutěž-
ní práce.

3. Fotografická soutěž

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevný-
mi nebo černobílými fotografiemi o rozměrech 
minimálně 9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo 
větší). Fotografie je nutno ze zadní strany ozna-
čit jménem a příjmením autora, soutěžní kate-
gorií a názvem soutěžní práce.

Protiklady

vyhlašují soutěž



23www.dobrany.cz |

Turisté vás zvou
5. dubna
POMOC PŘÍRODĚ
Sraz v pracovním oděvu 
v 7,30 hod. v klubovně odbo-
ru KČT. Lesní práce podle po-

kynů hajného pana Loukoty. V případě velmi 
špatného počasí, další týden za stejných pod-
mínek. Vedoucí Jindra Šmatlák.

8. dubna
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. do Plzně a MHD 
č. 4 na konečnou Košutka. Povede nás červená 
tz. na Krkavec, kde přejdeme na modrou tz, po 
které dojdeme do Záluží. Dále pak po zelené 
do Třemošné na nádraží ČD a po žluté do cíle 
/vodní nádrž na Bílém potoce/, kde je prezen-
tace setkání od 9,00 hod. Délka vycházky 12 
km. Vedoucí KAREL Bohmann.

11. dubna
Z BOCHOVA DO BOCHOVA
Odjedeme vlakem v 5,28 hod. do Plzně a BU-
Sem v 6,00 hod. do Bochova. Půjdeme ne-
značenou cestou kolem Bochovského potoka 
k Železitému pramenu. Vystoupáme na zříce-
ninu hradu Hartenštejn, navštívíme rozhled-
ny a po červené tz. se vrátíme do Bochova. 
Prohlédneme si zajímavosti města a v 14,45 
hod. odjedeme BUSem zpět. Délka vycházky 
11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

15. dubna 
Z NEZNAŠOV DO KLATOV
Odjedeme vlakem v 8,29 do Neznašov. Vyjdeme 
po žluté tz. do Radimovy a na Kašpárkovnu. Zde 
přejdeme na červenou tz., která nás dovede do 
Střeziměře, Křištína, Hejna, Lub a Klatov. Délka 
vycházky 15 km. Stoupání 365, klesání 425 m. 
Odjezd 16,46 hod. Nebo půjdeme jen do Lub, 
11 km. Stoupání 343, klesání 397 m. Odjezd 
v 14,30 a 16,28 hod. Vedoucí Luboš Kučera.

18. dubna
Z OŠELÍNA DO SVOJŠÍNA
Odjedeme vlakem v 6,12 hod, /z Plzně v 7,02 
hod./ do Ošelína. Půjdeme po červené tz. po-
dél řeky Mže do Svojšína, kde přejdeme na na-
učnou stezku „Defilé“, vyjdeme na vyhlídkové 
místo a zpět do Svojšína. Délka vycházky 12 
km. Odjezd vlakem v 14,21, nebo v 16,22 hod. 
Vedoucí Jindra Šmatlák.

23. dubna 
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA 
Sejdeme se v 13,00 hod. u kruhového objezdu. 
Půjdeme Tyršovou ulicí k řece a kolem řeky 
k Vartovu mlýnu a do Nové Vsi. Zelená tz. nás 

dovede do Dobřan. Délka vycházky 10 km. Ve-
doucí Karel Bohmann.

25. dubna
ŽICHOVICE - RÁBÍ - HORAŽĎOVICE
Odjedeme vlakem v 6,29 hod. /z Klatov v 7,20 
hod./do Žichovic. Půjdeme po žluté tz. na 
hrad Rabí a prohlídneme si hrad. Vrátíme se 
na zelenou tz. a půjdeme po ní do „Vluhu“, 
kde přejdeme na NS, dále přes Velké Hydčice 
k zřícenině hradu Prácheň a po zelené tz. do 
Horažďovic. Délka vycházky 15 km. Stoupání 
306, klesání 331 m. Odjezd vlakem v 14,23 
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

29. dubna
NA  BĚLĚČ  ZA ŽLUTOU SASANKOU
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do 
Švihova. Půjdeme po cyklostezce 2042 a dále 
po naučné stezce na PR Běleč. Vystoupáme na 
vrchol kopce, kde se pokocháme žlutou sasan-
kou, a sestoupíme zpět  do Švihova. Stoupání 
a klesání 400 m. Délka vycházky 12 km. Ve-
doucí Karel Bohmann.

2. května
Z BABYLONU DO DOMAŽLIC
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,10 
hod./ na Babylon. Půjdeme kolem rybníka 
k rozcestníku Baština a dále po zelené tz. 
do Domažlic. Délka vycházky 12 km. Odjezd 
v 15,30 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

6. května
Z PETROVIC NAD ÚHLAVOU DO NEZNAŠOV
Odjedeme z Dobřan v 7,17 hod. do Nýrska. 
Půjdeme po neznačených cestách do Hodou-
sic a po CS 2048 do Blata, Opálky, kde přejde-
me na zelenou tz., která nás dovede na Javor. 
Neznačenou cestou přijdeme na Javor - vy-
hlídku. Přejdeme na cyklostezku 2210 a do-
jdeme přes Loučany k rozcestníku nad Horní 
Lhotu a po žluté sejdeme do Neznašov. Délky 
vycházky 15 km. Stoupání 366, klesání 351 m. 
Vedoucí Luboš Kučera.

Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho měs-
ta. Případné změny plánu zveřejníme ve vývěsní 
skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Za Janem Žižkou do Sudoměře
I v předjaří jsou jižní Čechy krás-

né, mají svoji neopakovatelnou 
atmosféru spolu s množstvím 
rybníků, lužních lesů a blat. 
Mimo tyto přírodní krásy 
je zde mnoho stavebních 
památek, ať už světských, 
nebo církevních.

V dobách minulých se 
zde stalo nemálo význam-
ných událostí. Jednou z nich, 
která nás zaujala, je bitva u Sudo-
měře, kde husité pod vedením Jana Žižky 
svedli vítěznou bitvu s panským vojskem (že-
leznými pány). Ačkoliv byli husité v menšině, 
pouze 400 bojovníků včetně žen a dětí, proti 
přesile 700 ozbrojených jezdců (želez. pánů) 
je bitva významná v tom, že zde Žižka použil 
poprvé svoji pověstnou vozovou hradbu.

Bitva se udála na hrázi rybníků „Markovec“ 
a „Škaredý“. Na počest této bitvy je zde umís-
těna mohyla Jana Žižky. Docházíme k mohyle, 
v tichu a pokoře na chvíli postojíme, obklope-
ni zvláštní atmosférou se v duchu přeneseme 
do doby, kdy zde 400 odvážných bojovníků 
čelilo mnohanásobné přesile železných pánů. 
Obdivujíce jejich statečnost vzdáváme čest 
a pokračujeme v naší cestě, která vede po hrá-
zích mnoha rybníků do obce Kestřany.

V Kestřanech si nenecháme ujít návštěvu 
místních tvrzí. Prohlídka jedné z nich spolu 
s odborným výkladem průvodkyně je velmi za-

jímavá. Dozvídáme se mnohé o histo-
rii tohoto místa – kraje. Využívá-

me nabídku místního hostince 
k občerstvení a po obědě 

odjíždíme autobusem do 
města Písku. 

Procházíme historic-
kým jádrem města, naším 

cílem je starý kamenný 
most, po kterém přecházíme 

řeku Otavu na druhou stranu 
nábřeží. Stezka vede podél řeky 

pod městskými branami, procházíme 
kolem „Křižíkovy elektrárny“ a jádro starého 
města opouštíme „Putimskou branou“. Pokra-
čujeme v cestě, která nás dovede na nádraží 
ČD – odjezd vlakem domů. 

Závěrem: Važme si našich předků za to, co 
všechno dokázali a vykonali pro to, abychom 
my mohli spokojeně žít a užívat si života.

S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Mohyla
V hlubokém zamyšlení zde stojím
a na tebe hledím,
v duchu vidím hrstku bojovníků tvých
rvoucích se s vojskem
pánů železem pobitých.
Cepy, meče, kosy, sudlice se v slunci blyští,
zatímco rudá krev z ran prýští.
Vzdejme čest, ať v míru zde spolu leží 
a netíží je nepřátelství již více.

Tipy na výlet



24 duben 2017|

Společenská rubrika

Dne 25. dubna by oslavil 61. narozeniny 
náš milovaný tatínek, dědeček a tchán

pan Ladislav Bašný.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Vzpomínka

Dne 17. dubna 2017 uplynou 4 roky 
ode dne, kdy nás navždy opustil 

pan Karel Bittner z Dobřan.

Vám, kteří jste ho znali, děkuji za tichou 
vzpomínku. Manželka Eva, dcera Jana 

s přítelem Danem, vnučka Janina 
s manželem, pravnoučátka Michálek 

a Petruška a rodina Špillerova.

Vzpomínka

Vítání občánků
Dne 11.03.2017 a 18.03.2017 byli přivítáni starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou tito noví občánci města:

Petra Ebelenderová, Natálie Šeflová, Tomáš Heitzer, Štěpán Preis, Jakub 
Gaži

Viktorie Krausová,  Johana Štaifová, Linda Fojtíková, Martina Rychlá,  
Dominika Opálková

Nela Vinická, Jaroslav Kynzl, Aneta Reitermanová, Marek Vimr, Jáchym 
Křen, Leona Pěchotová, Elena Kroftová

Ondřej Hájek, Zuzana Farkašová, Kateřina Prausová, Vojtěch Harant,  
Štěpánka Krausová, Dominik Lánský, Jan Klimeš

Krásné 85. narozeniny oslaví 28. dubna 
naše maminka, babička, prababička, teta

paní Zdeňka Procházková.

Do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí 
a pohodu přejí děti Fanda a Alena, 

vnoučata Michal a Petra, pravnučka 
Dominika a Jana s rodinou.

Blahopřání
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Na problémy nejste sami

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

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

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

e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na 
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a po-
vinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své 
potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní 
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve sna-
ze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
  bydlení  
  systém sociálních dávek a pomoci 
  rodina a mezilidské vztahy 
  finanční problematika 
  občanskoprávní vztahy 
  ochrana spotřebitele 
  majetkoprávní vztahy 
  sociální a zdravotní pojištění 
  pracovně-právní vztahy 
  správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Dobřany
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Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1 
Plzeň-Litice www.aggeo.cz

s.r.o.

�ilovat   znamená 
� umět   si   vychutnávat   život

Italské speciality

Otevřeno
Po-Pá 9:30 - 13:00  13:30 - 18:00, So  8:00 - 12:00

Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

ROMAN VACHL
Komenského 506, CHLUMČANY

• PNEUSERVIS pro osobní a nákladní automobily,
 možnost uskladnění pneumatik,
 prodej pneumatik

•  SERVIS nákladních  
automobilů,

• VÝKUP EUR PALET
•	 	PŘIJMEME	ŘIDIČE	MKD

KONTAKT:  773 790 033
Směr Plzeň k benzince

Pan Petr Roušal z Dobřan se ptá:
Přemýšlím o nákupu nemovitosti v Dobřa-
nech. Vím, že hypoteční úvěry hodně zpřísni-
ly. Chtěl bych vědět, zda dosáhnu na nákup 
nemovitosti, když mám finanční prostředky 
pouze na vybavení, a zda cena nemovitostí 
bude klesat.

Pane Roušale, děkuji za hodně diskutovaný dotaz.
Od 1. 4. 2017 Vám banky půjčí maximálně 80 % z hodnoty nemovi-
tosti. Po vás chtějí, abyste měl 20 % vlastních zdrojů a 4 % na daň 
z nabytí nemovitosti, kterou po novu platí kupující a nelze ji zahrnout 
do hypotečního úvěru.  V praxi však dokážeme řešit i tuto situaci. To 
znamená, pane Roušale, že 100 % financování hodnoty nemovitosti 
není nemožné. Je reálné např. zkombinovat hypoteční úvěr a úvěr ze 
stavebního spoření. Stavební spořitelny vám dnes dovolí půjčit si pe-
níze dokonce i na vybavení domácnosti, např. TV, lednice…
Tento způsob je hodně populární u mladší generace, která chce finan-
covat vlastní bydlení, ale jejich úspory nejsou velké. Úroková sazba 
u hypotečních úvěrů se dnes pohybuje v průměru kolem 2 %. 
V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by ceny nemovitostí v do-
hledné době klesaly, a to s ohledem na kombinaci několika ekonomic-
kých faktorů: např. růst platů a mezd, nízké úrokové sazby apod.

Na dotaz pana Roušala odpovídala:
Gabriela Fišerová – hypoteční specialista

Chtěli byste se také na něco zeptat?  
Pište na e-mail: gabriela.fiserova@chytryhonza.cz

Řádková inzerce
		ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku. 
 Tel.: 775 285 102
		Koupím RD nebo byt v Dobřanech. Tel. 721 682 948.
		Pronajmu v Dobřanech místnost na podnikání – kancelář, služby, 

apod. Tel.: 606 280 813
		Společnost Dorfner s. r. o. hledá schopného pracovníka úklidu na 

(DPP) zkrácený úvazek do výrobního podniku v Dobřanech v blíz-
kosti nádraží. Úklid se provádí od pondělí do pátku 16:00–19:00. 
Příjemné čisté prostředí, nenáročná práce. Jedná se hlavně o úklid 
kanceláří. Bližší informace na tel.: 720 991 377.

		Vyměním cihlový byt 3+1 s balkónem v osobním vlastnictví za 
menší v Dobřanech. Případně je možná koupě – prodej. 

 Tel.: 728 045 965

Více na www.pujcavrat.cz 

                Půjčovna stavebních strojů, věcí pro domácnost a volný čas. 

Rezervace, ceny a dotazy na tel. 608 701 409  

Petr Řezáč Vodní Újezd  

Půjčovna 
Vertikutátor (provzušňovač) benzínový 

Bourací kladivo 15kg 

Čistič koberců 

Vrtací kladivo 6,4kg 

Vibrační deska 100kg 

A mnoho dalšího... 

Vibrační pech Wacker 75kg 

Nosič kol Thule na 4 kola  

Střešní box 500litrů 

Rozmetač hnojiva a osiva 

Ponorný vibrátor na beton 



ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
1. 4. v 17:00 2. 4. v 15:00
USA, animovaný, 88 min, přístupný, dabing, režie: 
Kelly Asbury
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydá-
vá společně se svými nejlepšími kamarády 
Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující 
a napínavou pouť Zakázaným lesem plným 
kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, 
dávno ztracenou vesnici dříve, než se to poda-
ří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.

Vstupné: 120 Kč

BÁBA Z LEDU
1. 4. ve 20:00
ČR, drama/komedie, 106 min, 12+, režie: Bohdan 
Sláma
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) 
začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) 
pozvolna měnit svůj stereotypní život, který 
se doposud točil výhradně kolem jejích synů 
(Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra 
Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Za-
tímco šedesátnice Hana prožívá love story, 
tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrá-
cejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na po-
vrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství.

Vstupné: 120 Kč

LVÍ ŽENA
6. 4. ve 20:00
Norsko, drama, 118 min, 12+, titulky, režie: Vibeke 
Idsoe
Příběh nás zavádí do chladného severu Ev-
ropy na začátku 20. století. Děvčátko Eva se 
narodilo s hypertrichózou – onemocněním, 
díky kterému jí po celém těle roste nadměrné 
množství chlupů. Odmala tak prochází ruka-
ma doktorů, kteří si s ní neví rady, a spolužá-
ků, kteří se jí smějí. Ani vlastní otec netuší, jak 
má ke své dceři přistupovat, a drží ji raději 
v ústraní. Eva se ale rozhodne, že svůj sen žít 
jako ostatní naplní za každou cenu… 

Vstupné: 110 Kč

MASARYK 
7. 4. ve 20:00
ČR/SR, drama/historický/životopisný, 113 min, 
12+, režie: Julius Ševčík
V životě Jana Masaryka (Karel Roden) se skrý-
vá mnoho tajemství. Na pozadí historických 
událostí se odehrává napínavý životní příběh 
okouzlujícího, ale nevyrovnaného muže a jeho 
marného boje o budoucnost vlastní země.

Vstupné: 130 Kč

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
8. 4. v 17:00 (3D) 9. 4. v 15:00
USA, animovaný, 88 min, přístupný, dabing, režie: 
Kelly Asbury

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává 
společně se svými nejlepšími kamarády Kou-
mákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a na-
pínavou pouť Zakázaným lesem.

Vstupné: 140 Kč (3D) / 120 Kč

ÚKRYT V ZOO
8. 4. ve 20:00
USA/VB/ČR, historický/drama, 127 min, 12+, ti-
tulky, režie: Niki Caro
Uprchlíci z varšavského ghetta našli útočiště 
v tamní zoologické zahradě. Nebezpečný plán 
se zrodil v hlavě manželky jejího ředitele. Vý-
sledkem bylo přes 300 zachráněných životů.

Vstupné: 110 Kč

ŠPUNTI NA VODĚ
14. 4. ve 20:00 16. 4. v 18:00
15. 4. v 17:00
ČR, rodinný/komedie, 85 min, přístupný, režie: Jiří 
Chlumský
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davi-
da (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. 
Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pa-
vel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. 
Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit 
za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, 
jako za starých časů. Jenže od dob společných 
spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že 
Igor a David jsou ženatí a mají děti. Tátové se 
rozhodnou vydat na vodu v kánoích i se vše-
mi dětmi. A tak nyní již desetičlenná expedice 
vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc dobro-
družstvím a spoustě humorných zážitků… 

Vstupné: 120 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 8
15. 4. ve 20:00
USA, akční, 136 min, 12+, titulky, režie: F. Gary Gray
Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou ro-
dinu. Na stranu zla přetáhla Doma legendární 
kyber-teroristka přezdívaná Cipher (Charlize 
Theron), která je stejně krásná jako nebezpeč-
ná. Není tedy divu, že Toretto naprosto ztratil 
hlavu a vykašlal se nejen na Letty (Michelle 
Rodriguez), ale i na všechny staré kámoše... 

Vstupné: 130 Kč

PÁSMO POHÁDEK
16. 4. v 15:00 
62 min, přístupný
Jak Křemílek a Vochomůrka udělali obrovi píš-
ťalku, Říkání o víle Amálce, O Makové panence 
a kaňce Čunčové,... 

Vstupné: 50 Kč

150 MILIGRAMŮ 
20. 4. ve 20:00
Francie, drama, 128 min, 15+, titulky, režie: 
Emmanuelle Bercot

Pneumoložka pracující v nemocnici v Bres-
tu přijde na souvislost mezi nevyjasněnými 
úmrtími pacientů a podáváním léku Medi-
ator, který je na trhu již 30 let. Má-li zvítězit 
pravda, musí Irene Frachon, jejímž skutečným 
příběhem se film inspiroval, svést boj Davida 
s Goliášem. Film ji sleduje od počátku, kdy 
je se svým tvrzením sama proti všem, až po 
vypuknutí mediální bouře, kterou její zjištění 
způsobí. 

Vstupné: 90 Kč

PŘES KOSTI MRTVÝCH
27. 4. ve 20:00
Polsko/ČR/Německo,..., drama/thriller, 128 min, 
12+, titulky, režie: Agnieszka Holland
Skrze energickou a značně excentrickou po-
stavu Janiny Dušejkové, učitelky angličtiny 
v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající 
hrůzu malé osady na polsko-českém pohra-
ničí, ve které se v rychlém sledu stane něko-
lik záhadných vražd bez jasně vysvětlitelné 
logiky nebo motivu. Hrůza a zděšení z vražd 
kontrastují s obecným nezájmem, který do-
provází masové vybíjení divoké zvěře v právě 
probíhající lovecké sezóně. 

Vstupné: 110 Kč

MIMI ŠÉF
29. 4. v 17:00 30. 4. v 15:00
USA, animovaný, 97 min, přístupný, dabing, režie: 
Tom McGrath
Seznámíte se s hodně zvláštním batoletem. 
Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví 
hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky 
se chová jako tajný agent. Toho si všimne jeho 
starší bratr Tim, který z jeho příchodu do ro-
diny zrovna velkou radost nemá. Doteď byl 
jedináčkem, který měl veškerou rodičovskou 
lásku, a to mu skvěle vyhovovalo. Navíc se zdá, 
že rodiče si ničeho podivného na novém pří-
růstku nevšímají. A tak se Tim snaží novému 
sourozenci podívat na zoubek.

Vstupné: 130 Kč

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
29. 4. ve 20:00 30. 4. v 18:00
ČR/SR/Polsko, milostné drama, 115 min, přístup-
ný, režie: Jan Hřebejk
Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahrad-
nictví. 
Tři mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela 
Míčová a Klára Melíšková) a jejich dvě děti 
(Samuel Budiman a Josefína Marková) čeka-
jí během německé okupace na návrat svých 
vězněných mužů a otců (Martin Finger a Jiří 
Macháček). Válkou vynucenému rodinnému 
společenství mezitím obětavě pomáhá rodin-
ný přítel, lékař Jiří (Ondřej Sokol).

Vstupné: 120 Kč
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

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

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

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

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

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

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

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá 7:30 – 13:00

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

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

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

Interní ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová
kontakt: 775 002 155 
Ordinační hodiny:
úterý 7:30 – 14:30
 odpoledne pro objednané
pátek 7:30 – 14:30

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

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE
kontakt: 377 224 305
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek 6:00 – 12:00

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956, kontakt: 775 313 801, hrubesova@hotmail.cz
pondělí 8:00 – 15:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 18:00 na objednání
středa 8:00 – 11:00 na objednání

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

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, pátek 9:00 – 11:00
čtvrtek 16:00 – 18:00

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

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
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
kontakt: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz

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

Městské kulturní středisko Dobřany
Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 9:00 – 12:15 13:00 – 16:00

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

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150     Záchranka: 155  Policie: 158
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů 
ve městě
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