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Pietní akt na počest dobřanského rodáka Norberta Ormaiho přilákal velké množství lidí. Další informace na stranách 4, 5 a 13.
Foto: Attila Gál, Maďarský institut Praha

Ke kruhovým objezdům v Dobřanech
V minulém čísle vyšel článek pana Hajdúka, jehož titulek sliboval hlubší zamyšlení nad okružními křižovatkami na našem katastru. Zabýval se pouze jedním z plánovaných, přičemž si autor
pečlivě nespočítal jeho ramena. Plánovaný „kruháč“ na výjezdu k Vodnímu Újezdu bude mít čtyři
výjezdy, dva do ulice Chotěšovská, jeden do Komenského a třetí do ulice V Dobřánkách. Tím se
bude podobat objezdu na třídě 1. máje, který také dělí silnici II/180 a umožňuje odbočit do dvou
směrů. Bude mít o výjezd více než křižovatka na Lipové, která se dále dělí už jen do Přeštické ulice.
Důvodem není touha po kruhovém objezdu, jejímž výsledkem by byla hrdost. Pro kruhový objezd se vyslovili odborníci kvůli rozhledovým poměrům a tendenci řidičů vyjíždět z města vysokou rychlostí. Samotný objezd je z hlediska bezpečnosti jen součástí řešení, není řešením celým.
Lidi kromě něj ochrání vjezdový ostrůvek od Lhoty před nebezpečným horizontem, chodníky,
přechody pro chodce a zálivy autobusových zastávek.
Jakkoliv se nám někdy zdají názory odborníků v rozporu se selským rozumem, lepší vodítko
pro správná rozhodnutí nenajdeme. Když už mluvíme o objezdech v množném čísle, zaznamenali
jste nějaké stížnosti lidí, kteří bydlí u dvou stávajících „okružek“? Mně se zatím nic nedoneslo,
naopak si všímám toho, jak bezpečně se u nich přecházejí rušné krajské komunikace.
Martin Sobotka, starosta
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Zprávy z radnice

Otázka pro starostu
Vážený pane starosto,
jsem rodák z Dobřan, nyní však žiji /bohužel/ ve Starém Plzenci. V Dobřanech podnikám – mám tam pronajatý sklad ve firmě
AVAS, s. r. o.
Velice obdivuji, co se podařilo v Dobřanech
po r. 1989.
Nyní k mým dotazům:
1) Zajímalo by mě, proč se nevyužije
zděná věž na Šlovickém vrchu ke zbudování rozhledny
2) Zda se uvažuje o zřízení muzea, které
by bylo věnováno bývalým kasárnám
Za odpovědi předem děkuji.
Adolf Brabenec
Vážený pane Brabenče,
srovnávání Dobřan a Starého Plzence je
poměrně časté, bylo i medializované. Základem k tomu, aby se bydliště rozvíjelo,
je to, že je milováno svými obyvateli. Přeji
Vám, ať si Plzenečtí místo naříkání vyhrnou rukávy a začnou své geniálně položené město zkrášlovat. A leccos tam děláte
skvěle, třeba lesní hospodářství se rozvíjí
přímo vzorně.
K vašim dotazům:
1) Věž patří soukromníkovi, který odmítl mnoho nabídek na odkoupení.
Naposledy jsme dostali „výhodnou“
nabídku na „symbolický“ pronájem. Za
dvacet tisíc ročně s tím, že bychom zaplatili drahé opravy bez jistoty, že věž
budeme moci využívat. Daleko lépe se
jednalo s církví a už máme v majetku
zvonici na náměstí.
2) Je to velký sen místního klubu vojenské historie a můj také. Zachránili jsme
pro něj budovy původních stájí, postupně je chceme uvolnit s tím, že najdeme
pro drobné řemeslníky jiné prostory.
Pak začne rekonstrukce. Sondujeme
i možnost, že by zde vznikla pobočka
Vojenského historického ústavu specializovaná na jízdu a využití koňské síly
v armádě. Držme si palce, je to velký
úkol a spousta práce.
S úctou
Martin Sobotka, starosta
Máte také otázku na starostu města? Využijte e-mail listy@dobrany.cz, tel. č. 377 972
725 nebo ji přineste osobně do informačního centra, nám. T. G. M. 5 Dobřany, vždy do
20. dne v měsíci.
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Dobré účty dělají dobré přátele aneb Ryba
bez měkkého bříška
Rovnoměrnost rozdělení zakázek – protipóly

v grafu stavební firmy, které měly v daném roce zakázky nad 5 milionů
2009 – 106,4 mil. investic celkem, z toho
dvě nejsilnější firmy 69%

2015 114,5 mil. investic celkem, z toho dvě
nejsilnější firmy 27%
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Poznámka - Pod položkou „Zbytek“ se skrývají všechny další zakázky firmám a další investice města

V nedávné hospodářské historii města se
všemu vymykají roky 2008 až 2010. V těchto
třech posledních letech působnosti starosty
Jaroslava Sýkory překračovaly vždy investice
hladinu 100 milionů korun. Od té doby tuto
hranici pokořil jen rok 2015 a 2017, přičemž
například součet let 2012 a 2013 byl nižší, než
v roce 2008, 2009 i 2010.
Jedno brutální rčení k tomu říká, když se
kácí les, létají třísky. Je zcela pochopitelné, že
právě z této doby zůstává řada detailů, které
se kvůli rozsáhlé výstavbě nedařilo dořešit.
Jednou z nich byly vztahy s firmami.
Při jednáních s vítězi veřejných zakázek,
kteří jsou u nás poprvé, jsem slyšel, dříve jsme
do Dobřan nechodili, protože tu byli vítězové
předem daní. Nemyslím si, že je to spravedlivé
hodnocení, ale to nehraje roli. V obchodních
vztazích hraje dobrá pověst důležitou roli.
Pokud ji máte pošramocenou, je vcelku jedno,
zda jste si to zkazili vlastní vinou, nebo vás někdo jen pomlouvá.
V danou chvíli nepomůže hledání viníka,
lízání bolístek či skuhrání nad rozlitým mlékem. Musíte začít jednat a ze vztahu s firmami
vymést všechny znaky „kamarádství“, přejít
na styl „já pán, ty pán“. Nebát se dohadování
a konfliktu, pokud jde o to, aby město za své
peníze dostalo odpovídající kvalitu. Znamená
to hodně času úsilí a nervů, ale výsledky budou dvojí. Jednak naši nástupci nebudou muset dělat úplně zbytečnou práci, když budou
opravovat stavby, které by při přísném dozorování fungovaly ještě desítky let. Za druhé se
férově tvrdým přístupem domůžete toho, že
si nikdo nebude beztrestně myslet, že město
je pokladnička, kterou lze šikovně navrtat. Za
třetí se tím výrazně omezí prostor pro pokušení ke korupčnímu jednání.
Platit 110% ceny za 80% díla je sebevražedné. Jedním z kroků, ke kterým dlouho nebyla
potřebná vůle, je směrnice pro malé zakáz-

ky. Nebudu tvrdit, že se zcela povedla a že se
občas neobjedeme bez nutných výjimek. Ale
uvedu příklad zakázky, kterou městu dodávala
na základě dlouholetých dohod jistá firma. Její
prvotní ocenění bylo téměř dva miliony korun,
když jsme ji podle směrnice podrobili soutěži,
snížila se cena o půl milionu. V takové situaci
je mi poměrně jedno, že dotyčná firma nedá
obvyklý sponzorský dar 50 tisíc. Dalším příkladem je prodej dřeva, kde jsme díky zavedení
aukcí také přišli o pár drobných na sponzoringu, ale dostali se z pásma podprůměrného zpeněžení mezi nejlepší vlastníky s podobnou výměrou lesů. O „dobřanském“ modelu, kdy nám
němečtí vlastníci firem v průmyslových zónách
odpírali podporu, jsme již psali hodně. Dobrou
zprávou je, že podepsalo i Penny. Tři hektary
krát patnáct korun za metr čtverečný a rok, to
už je částka, která rozvoji města pomůže.
Skrytým příběhem minulé doby je i vyčištění
vztahů s developery, i tady jsem slyšel, že u nás
nemá smysl se o pozemky hlásit, protože je
dopředu jasné, kdo to koupí. Dvakrát za sebou
tato zlomyslná domněnka nevyšla a najednou
je o nás zájem. Zastupitelstvo 21. března schválilo dohodu o narovnání, díky které se městu
vrátí škoda na pokutě a pozemcích, o kterou by
přišlo vinou nedůslednosti při vymáhání závazků města. Jsem rád, že se to povedlo.
Vzpomněl jsem si na okamžik, když jsme
se jako zaměstnanci plzeňského rozhlasu sešli s tehdejším generálním ředitelem Českého
rozhlasu Václavek Kasíkem. Řekl, rozhlas je stabilní silná velryba s tlustou kůží, kterou jen tak
něco neohrozí. Ale má měkké bříško, na které
je snadné se přisát. Manažerským mementem
pro mě je od té doby to, že ochrana měkkého
bříška je důležitým úkolem. Zvlášť pokud zatím stále ještě plátujeme plošky v řádech statisíců. Brzy se dostane i na menší částky. Posilování břišního svalstva je všestranně užitečné.
Martin Sobotka, starosta
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V městských lesích bude na jaře rušno

Uberme stínů!

Největší jarní starostí obvykle bývají práce spojené s prvním zalesněním, tj. příprava
půdy, postavení oplocenek, nákup a dovoz sazenic, jejich distribuce na místo a zajištění
jejich výsadby. Kromě výše zmíněného se letos bude budovat i infrastruktura, na kterou
město získalo dotace v Programu rozvoje venkova.

Město se s majitelem a provozovatelem veřejného osvětlení dohodlo na několika opatřeních,
která povedou k zlepšení této důležité služby.
Jedním z prvků je posílení lamp v místech,
kde je dnes nedostatek světla pro bezpečný
pohyb. Celkem by se letos mělo dostat na nejméně padesát stožárů, které budou osazeny
výkonnějšími svítidly.
Vyzýváme proto občany k zaslání tipů
na místa, kde by mělo ubývat šero. Využít
mohou adresu epepa@dobrany.cz nebo tip
donést do IC na náměstí.
A na závěr jeden kuriózní příběh o tom,
že někdo tu má šero rád. Neznámý pachatel
ukradl 30 m vodiče v ulici Plzeňská, takže se
její velká část ocitla ve tmě. Lidé v oblasti by
se měli mít na pozoru, když jim unikl člověk,
který na dvou stožárech stříhal drát, mohli by
v noci přijít i o část svého majetku.
Martin Sobotka, starosta

První z nich je rekonstrukce lesní cesty na
Šlovickém vrchu v rámci opatření Lesnická infrastruktura – investice do lesních cest. Cesta
začíná nedaleko vyhlídky, kde začne lemovat
ohradu pro exmoorské koně, pokračuje lesem
a vyústí u polí mezi „Mukavou“ a „ U Křížku“.
Délka této lesní cesty je 2,5 km, široká bude
4 metry. V pátek 23. března si stavbu převzala
firma STRABAG, která se stala vítězem výběrového řízení, a cestu by měla dokončit v srpnu letošního roku. Mezi poli bude komunikace dále pokračovat jako polní cesta v délce
680 metrů k areálu obalovny, která leží u bývalého hlavního tahu z Plzně na Klatovy.
Uleví se motoristům na silnici II/180,
jimž doposud hrozila kolize s lesní techni-

kou, která vyjížděla z/do lesa na rovinatém
a frekventovaném úseku nedaleko nájezdu
na přivaděč. Cestu kromě toho ocení i cyklisté, pěší turisté. Město zároveň připravuje
prodloužení cesty od obalovny, čímž dojde
k napojení místní části Šlovice před pole „Na
Mukavě“.
Druhá dotace se týká lesoparku Martinská
stěna, kde v rámci opatření Neproduktivní
investice v lesích usměrníme cyklisty jezdící
na lesních cestách určených jen pro pěší, a to
postavením několika akátových cyklostojanů.
Dále vznikne nedaleko „kostkovky“ u 9. zastavení nerezovo-akátové workoutové hřiště,
které posílí rekreační funkci lesa.
Lenka Tomanová, místostarostka

Selská hrdost
nevymřela

Rád bych prostřednictvím Dobřanských listů poděkoval Josefu Kraftovi za férová jednání
o směně pozemků. Jeho morálně vyspělý postoj k věci vedl k výsledku, který respektuje
poslání obou subjektů. Město musí vytvářet
podmínky pro rovnoměrný rozvoj území, zemědělec obdělávat půdu a pečovat o ni. Pokud
se obě strany vystříhají spekulací, chamtivosti, je na světě hned lépe. Každé vítězství poctivé přímočarosti nad navoněnou neupřímností
se sluší oslavit, aspoň článkem.
Martin Sobotka, starosta

Nová výbava u hasičů

Výzva občanům!
Vážení občané,
vzhledem k připravované galerii starostů města k 100. výročí oslav vzniku Československé republiky v prostorách radnice se na Vás obracíme s výzvou týkající se doplnění fotogalerie. Pro úplnost výčtu starostů hledáme i fotografie z doby okupace.
Pokud Vy sami vlastníte fotografii nebo negativ fotografie níže jmenovaných, nebo víte o někom, kdo by byl příbuzným nebo známým, prosím kontaktujte místostarostku města Dagmar
Terelmešovou: 733 698 631, 377 195 838, terelmesova@dobrany.cz.
Období Československé republiky: 1919–1938
František Chlad, Bohumil Votík, Ladislav Tlustý, Alois Sedláček
Období Sudetské župy: 1938–1945
Franz Schwanig, Johannes Nowara
Národní výbory: 1945–1990
František Trykar, Josef Fabián, Adolf Reitšmíd, František Havlíček, Vladimír Trykar, Jan Podzimek,
Ján Chlebo.
Jménem města Dobřany děkuji všem občanům za případnou spolupráci a ochotu pomoci.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

(red) Od poloviny března může místní jednotka hasičů naplno využívat zbrusu nový
přívěs, který nahradil vysloužilý Robur. Jeho
součástí je jak přenosná motorová stříkačka,
tak spousta dalších věcných prostředků, jako
například přejezdový můstek, hadice atd...
Pořízení tohoto speciálního přívěsu bylo financováno městem Dobřany a nadačním
fondem na podporu jednotek a sborů dobrovolných hasičů. Celková cena přívěsu včetně
vybavení přesáhla 200 tisíc korun.

www.dobrany.cz
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Informace pro občany k platbě
místního poplatku za komunální
odpady a místního poplatku ze
psa

Vzpomínková událost v Dobřanech

1) P
 oplatek za komunální odpad pro
fyzické osoby, které mají v obci
trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok
2018. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04.2018
(složenky se neposílají). Poplatek je
možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou 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 fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
činí 500 Kč pro rok 2018. Poplatek
je splatný jednorázově nejpozději do
30.04.2018 (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany: u KB 19 - 1223361/0100
nebo u ČS 19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
(majitele nemovitosti)
3) P
 oplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech
800 Kč. U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
ze psa chovaného v rodinném domě
100 Kč, ze psa chovaného v ostatních
obytných domech 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek
zvyšuje o 50 %. Poplatek je splatný
jednorázově nejpozději do 30.04.2018
(složenky se neposílají). Poplatek je
možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo u ČS
19 - 725295379/0800 variabilní
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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V sobotu dne 10. 3. 2018 ve 13 hodin byla
slavnostně odhalena pamětní deska Norberta
Ormaiho, rodáka z Dobřan, plukovníka maďarské revoluce a boje za svobodu v letech
1848-49, který zahynul mučednickou smrtí.
Autorem pamětní desky, která je umístěna na
domu č.p.112 na náměstí T.G.M. v Dobřanech,
je maďarský výtvarník Attila Zsigmond.
Čestná stráž husarů v historických kostýmech na koních stojících u odhalené desky
umocňovala důležitost a význam pietního
aktu. Slunné počasí příjemně doplňovalo tuto
neobvyklou událost.
Pan Bc. Martin Sobotka, starosta města, ve
svém slavnostním projevu přivítal zástupce maďarského velvyslanectví spolu s jeho
Excelencí Miklósem Borosem, velvyslancem
Maďarska, a další pozvané hosty, zástupce
maďarských spolků žijících v České republice
i přítomné občany Dobřan. Ve svém krátkém
a dobře předneseném projevu připomenul
i život plukovníka Norberta Ormaiho státní
tajemník Ministerstva zahraničních věcí a zahraničního obchodu Maďarska Csaba Balogh
a poděkoval představitelům i občanům města
Dobřany za možnost uctění památky této významné osobnosti. Po kladení věnců a květin
zazněla hymna česká i maďarská, čímž byl
důstojně ukončen pietní akt a vzdána pocta
maďarskému hrdinovi.
Pro všechny pozvané hosty a přítomné občany Dobřan byla připravena zdarma ochutnávka
maďarského guláše, který uvařil a vydával maďarský kuchař. V odpoledních hodinách všem
přítomným zpříjemňovala pobyt na náměstí
hudba vojenského maďarského orchestru.
V kostele svatého Víta se uskutečnila v 13.30
vernisáž výstavy, připravené maďarským Vojensko-historickým ústavem a muzeem ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem
Dobřany. Výstavu věnovanou maďarské revoluci a Norbertu Ormaimu zahájil starosta měs-

ta Bc. Martin Sobotka a generálmajor Lászlo
Domján, kterým pohotově tlumočili Ing. Jaroslava Marková a plukovník Zsolt Annus.
O hudební doprovod se postarali bratři Štěpán
Kos - klavír a Martin Kos - housle. Pro zájemce
bude expozice otevřena do konce dubna.
Velikou třešničkou na dortu byl klavírní
recitál z děl Ference Liszta v podání Štěpána
Kosa ve spolupráci se Základní uměleckou
školou J. S. Bacha Dobřany, který byl zahájen
v 17 hodin.
Pan Štěpán Kos (12. 9. 1975) pochází z hornobřízské muzikantské rodiny, vystudoval
Konzervatoř v Plzni, poté Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Ivana
Klánského. Je velmi vyhledávaným komorním
hráčem. Štěpán Kos získal řadu ocenění v národních i mezinárodních klavírních soutěžích
a koncertoval v mnoha zemích Evropy. Recitál
byl uskutečněn na zapůjčeném klavíru značky
W. Hoffmann firmy C. Bechstein Europe, s.r.o.,
z dceřiné firmy v Hradci Králové, z regionu
proslaveného řemeslnou výrobou hudebních
nástrojů.
Pan Štěpán Kos hrál skladby Ference Lizsta, klavírního rakousko-uherského virtuóza
a hudebního skladatele. Za skvělý umělecký
zážitek je nutno poděkovat panu Janu Vozárovi, řediteli hudební školy v Dobřanech, který výběrem skladatele a jeho tvorby potěšil
všechny účastníky, zvláště maďarské hosty.
Také dokázal získat pro uskutečnění klavírního recitálu svého pracovně vytíženého přítele, pana Štěpána Kosa. Koncerty tohoto typu
se nekonají v chladném prostředí kostelů,
a pokud ano, tak pouze výjimečně. Všichni
přítomní odcházeli po skončení programu
s nezapomenutelným kulturním prožitkem,
jednalo se o záblesk kultury evropské třídy.
Praha, Berlín, Paříž by nám mohly závidět.
Za důstojnou reprezentaci města Dobřany je
třeba poděkovat starostovi panu Bc. Martinu
Sobotkovi, místostarostkám paní Mgr. Dagmar Terelmešové, paní Ing. Lence Tomanové
a asistence starosty paní Ivaně Šustrové. Dále
ředitelce kulturního střediska paní Jaroslavě Umnerové za přípravu vernisáže výstavy
a koordinaci kulturních akcí, řediteli Základní
umělecké školy J. S. Bacha Dobřany za zorganizování nezapomenutelného klavírního recitálu v kostele svatého Víta, paní Ing. Jaroslavě
Markové za tlumočení dle potřeby maďarským
hostům, paní Hodkové ze Šlovic za půjčení
koní k čestné stráži husarů u pamětní desky.
Poděkování patří také panu Miroslavu Čechurovi, majiteli restaurace "Na Růžku" za jeho
vstřícnost k požadavkům maďarských hostů.
Věra Langová, obyvatelka města

Téma měsíce

Pietní akt na počest dobřanského rodáka Norberta Ormaiho

Foto: Attila Gál, Jaroslava Pluhařová, Karel Sedláček, Petr Šístek
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Paměť domova
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války a po válce (zhruba do roku 1953). Respektují
přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet
v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

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

Díl 2.

(V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na své rané dětství, začátek školní docházky a účast na bohoslužbách.)
Neméně slavný byl i svátek Božího těla. To
se opět konal průvod kolem náměstí s hudbou
a zpěvem a se čtyřmi zastaveními u slavnostně vyzdobených oltářů u vybraných domů.
V tu dobu už kvetly kopretiny a pivoňky a družičky květní lístky z košíčků sypaly na cestu.
Protože na náměstí většinou bydleli Němci,
byly i oltáře u německých domů. V r. 1938 již
bylo společné soužití Čechů a Němců vážně
narušeno a Češi měli svůj průvod a mši uvnitř
ústavu v ústavní kapli. Byl jsem tam s maminkou a jasně se na to pamatuji.
Další slavnostní den, vlastně večer, byl
5. červenec. Následujícího dne 6. července
1415 byl v Kostnici upálen mistr Jan Hus.
V podvečer se proto konala slavnost na náměstí, kde uprostřed byl Husův pomník. Němečtí obyvatelé Dobřan tuto slavnost ignorovali. Svůj vztah vyjádřili po začlenění města
k Velkoněmecké říši v r. 1938 tím, že pomník
odstranili a zničili.
Slavnosti se zúčastnili různé spolky, politické strany, Sokolové, vojáci, hasiči, školy apod.
Po projevech se hrála naše hymna a po slavnosti už za šera byl průvod na vrch Kamínek,
kde byla zapálena velká připravená hranice.
Oheň byl vidět zdaleka. Přitom se zpívala píseň „Hranice vzplála tam na břehu Rýna, na
ní umírá vlasti věrný syn...“ Ve filmu „Obecná
škola“ předvádí tuto píseň učitel Hnízdo při
hodině dějepisu u tabule s houslemi ve vynikajícím podání bohužel už dnes zemřelého
Jana Třísky. Kde autor scénáře Zdeněk Svěrák
k této písni přišel, nevím, ale já jsem ji ještě ve
škole zpíval.
Od Hitlerova nástupu k moci v lednu 1933
hrozilo pro naši republiku vážné nebezpečí.
V roce 1935 vytvořil Konrad Henlein novou
stranu Sudetendeutsche Partei (SdP), která
vyšla z voleb jako nejsilnější strana vůbec,
získala téměř 2/3 hlasů v německém táboře
a tím ochromila i ty německé strany, které

svou další existenci spatřovaly ve spolupráci
s Československou republikou.
V dubnu 1938 byl v Karlových Varech sjezd
SdP s požadavky na vytvoření uzavřeného
německého území s úplnou samosprávou.
Současně se strana netajila svou představou,
že sudetští Němci jsou součástí německého
národa, s nimiž bylo, je a zůstane neodbytně
spojeno s konečným cílem připojení sudetského území k Německu. V pohraničí už docházelo na mnohých místech k incidentům
mezi sudetskými Němci a českým obyvatelstvem, v Chomutově byla skupina českých vojáků přepadena henleinovci. Koncem května
r. 1938 povolal ministr národní obrany jeden
ročník zálohy se souhlasem vlády na mimořádné cvičení. Tatínka toto cvičení minulo,
v té době byl věkově starší.
I v Dobřanech se konal sraz ordnerů (pozn:
Sudetoněmecký sbor dobrovolníků; německy: Sudetendeutsches Freikorps, SdFK, zná-

mí jako Ordneři, podle Ordnergruppe; byla
to sudetoněmecká polovojenská organizace
založená v září 1938 za účelem destabilizace
situace v československém pohraničí pomocí
ozbrojených útoků, sabotáží a diverze) a henleinovců. Pamatuji se na průvod na náměstí,
vpředu mládež s bubny a píšťalami, prapory
SdP a projevy, kterým jsem nerozuměl, zdravení vztyčenou pravicí. Dědeček, který uměl
německy, pak doma uváděl některé nenávistné výroky vůči republice. Ale vzhledem
k tomu, co psaly noviny o situaci v Chebu,
Karlových Varech, Chomutově a v jiných oblastech pohraničí, byl u nás poměrný klid,
žádné střílení se nekonalo.
(Pokračování příště.)
Své vzpomínky zpracoval pan Ing. Václav Zymák, CSc., ve školním roce 2017/18 dle otázek
projektového týmu vedeného Mgr. Michaelou
Hlaváčovou a Mgr. Jaroslavem Šedivým

1938 Třída paní učitelky Emy Utlerové

Město Dobřany vyhlašuje výběrové řízení na pozici

investiční technik/technička

Dobřany
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Kultura
do poslední chvíle, o životě, který se od toho
našeho „normálního“ liší jen nepatrně, přesto
však zásadně.

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
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí		
úterý		
středa
9:00–11:00
čtvrtek		

13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00
12:00–17:00
12:00–15:00
12:00–18:00
12:00–15:00

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
SERNO Wolf: Medikus z Heidelbergu
Kanton Thurgau kolem
roku 1500.
Nevlastní matka dvanáctiletého Lukase rodí
v bolestech. Dítěti se
ale nedaří prodrat se na
svět. Novorozence a rodičku by mohl zachránit
císařský řez, ale nebezpečnou operaci zakázala
církev. Lukasův otec se zákazu vzepře a zákrok se mu podaří úspěšně provést. Od tohoto
okamžiku má Lukas jediný cíl. Stát se lékařem.

GEIGER Arno: Starý král ve vyhnanství
Když mi bylo šest let,
přestal mě můj děda
poznávat. Bydlel v sousedním domě pod námi.
Někdy měl radost, že mě
vidí, přicházel ke mně
a říkal mi Helmute. Nebyl jsem z toho zrovna
moudrý. Potom děda
zemřel. Na tyhle zážitky
jsem zapomněl – dokud ta nemoc nepropukla u mého otce. Arno Geiger vypráví o otcově
minulosti a přítomnosti. O tom „starém králi“, jenž se ocitl na sklonku života ve vyhnanství Alzheimerovy choroby. Úžasně dojemná
i vtipná kniha o životě, který stojí za to žít až

KUŤÁK Jaroslav: Strašidla z Woodlandu
Nepropustné
hvozdy,
vzrostlé trnité keře,
prastaré stromy. Takový je les, kolem kterého
krouží golfisté na hřišti
Woodland. Není mnoho těch, kteří se odváží
opustit bezpečí otevřeného prostoru a jdou hledat
zatoulaný míček. Bojovní
obyvatelé z minulosti se sem prý dodnes vracejí. Mají snad prsty v záhadných vraždách?
SVOBODA Jan: Agrese a agresivita
v předškolním a mladším školním věku
Obecně zaznívají stížnosti na zvyšující se
dětskou agresivitu. Ta
opravdu existuje. Vždy
ale jako důsledek, není
příčinou sama o sobě.
Text pomáhá čtenáři
pochopit její podstatu
a předkládá možné postupy řešení. Knihu uvítají pedagogové v mateřských školách a v prvních dvou třídách základní školy a rodiče.

KNIHY PRO DĚTI

ŠEDOVÁ Martina: Kouzla z květin
Tvorba dekorací, aranžmá ze sezónních rostlinek, květinové tvoření
vás obohatí i o procházky do přírody. Materiál
je totiž nejlepší osobně
a vlastnoručně nasbírat. Autorka je zkušená floristka a krok za krokem popisuje, jak vytvářet originální dekorace pro různé příležitosti z běžně dostupných
přírodnin a dalších materiálů.

JURÁČKOVÁ Lenka: Kam zmizela Anna?
Třináctiletý Adam pomáhá tátovi s úklidem domu,
který jeho rodina nedávno
koupila. Dům má v sobě
něco nezvykle tajemného.
Adam objeví v úkrytu za
skříní zvláštní fotografii
z roku 1946 s věnováním. Následně se rozhodne pátrat po klukovi z fotky a dívce, do níž se
tehdy zamiloval. Podaří se mu zjistit, jaké byly
jejich osudy a jak ovlivnil poválečný odsun
Němců z malé sudetské vesnice jejich lásku?

NOWAK Jenny:
Jak mi zvířata mluvila do života
Veselé historky o zvířatech pro čtenáře od 12
do 99 let.
Zvířata mohu mít i své
zvláštnosti. Třeba pštros,
který si o sobě myslí, že
je kachna, nebo medvědice, která miluje knedlíky
a místo parfému používá
citron nebo pomeranč.
Pokud máte rádi zvířata, pusťte se do čtení.

HUŠTAN Radek: Příhody z notového sešitu
Osmnáct zábavných
příběhů, ve kterých se
nejen malí muzikanti,
ale i ostatní zvídavé
děti přenesou do kouzelného hudebního světa. Seznamte se i vy
s hudebními nástroji, skladateli a muzikantskou řečí.

Kulturní kalendář
DUBEN
2.–30. 4.	Výstava v galerii –
Fotoklub Stod
11. 4.
DOD Comtes FHT
14. 4.
Burza oblečení a potřeb
pro děti
17. 4.
Kavárna po škole
20. 4.
Posezení pro dříve narozené
21. 4.
Krajský půlmaraton
21. 4.
Rybářské závody pro dospělé
22. 4.
Dětské rybářské závody
30. 4.
Předvečer 1. máje
Čarodějné hry

KVĚTEN
3. 5.
6. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
26. 5.

Tchyně na zabití – divadlo
Oslavy osvobození + konvoj
ZUŠ Open, ZUŠ
Noc kostelů
ZUŠ Open, náměstí
Evropský pohár 4CROSS

ČERVEN
2. 6.
8. 6.
9. 6.
15.–17. 6.
16. 6.
23. 6.
25. 6.
30. 6.

Dětský den
Dobřanské pohledy, vernisáž
Sraz rodáků, Vodní Újezd
Svatovítská pouť
Svatovítské slavnosti
24hours OffROAD Maraton
Bachovský koncert,
kostel sv. Mikuláše
Startujeme prázdniny,
tenisová hala

www.dobrany.cz
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Kultura

Za kulturou do Prahy

Velikonoční jarmark

V sobotu 10. března 2018 se konal již 2. organizovaný výlet do Hudebního divadla v Karlíně.Dopravu autobusem a zakoupení vstupenek zajišťovalo dobřanské Městské kulturní
středisko Muzikálové představení Čas růží je
romantický příběh se známými písničkami
Karla Gotta, se spoustou tance, barev a účinkujících všech věkových kategorií. Příběh
je zpracován poutavě, i když druhá polovina představení má větší spád. Malí diváci se
mohou těšit na písničku o včelce Máje, pouť
s houpačkami a kolotočem a v neposlední
řadě mohou obdivovat pěvecké a taneční výkony malých herců a zpěváků. Romantiky určitě dojme příběh o tajemství starého obrazu
a o osudu jedné velké celoživotní lásky.
Děkujeme za krásný výlet a těšíme se na další!
Dana Brožková

Děkujeme za pochvalná slova a doplňuji informace k dalšímu představení. V neděli
29. dubna jedeme do pražského divadla Broadway na další muzikálový hit - Muž se železnou
maskou. Kapacita autobusu je již vyčerpána,
ale zoufat nemusíte, připravujeme další výlety
za kulturou. Pokud máte chuť vyrazit s námi do
Prahy na podzim tohoto roku, doporučuji sledovat Dobřanské listy a reklamní plochy MKS.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Fotíme mobilem
V neděli 18. 3. se v informačním centru konal workshop „Fotíme mobilem“. Dílna měla
tři části: teorii, praxi a úpravu fotografií. Vše
bylo výborně nachystané. Probrali jsme základy kompozice, nejčastější chyby a tipy jak fotit
mobilem. Po výkladu teorie jsme se vydali do
terénu. I přes velkou zimu jsme nafotili pár
snímků a vrátili se zpět do vyhřátého jednacího sálu, kde jsme se učili upravovat fotky
v aplikaci Snapseed.
Fotodílnu vedl Jakub Urbanec, kterému
patří velký dík za to, že ve svém volném čase
předává své zkušenosti a znalosti s focením
využitelné v praxi, protože s mobilem dnes
fotí snad každý.
Kateřina Škrlantová, účastnice workshopu
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V sobotu před Květnou nedělí bylo na dobřanském
náměstí opět příjemně
živo, konal se tradiční Velikonoční jarmark. Místní
spolky, chráněné dílny
i řemeslníci připravili pro
návštěvníky pestrou nabídku nejen velikonočního
zboží, k dostání byly kraslice,
jarní dekorace, šperky, oděvy,
módní doplňky, drátované a tkané vý-

robky, slané i sladké občerstvení. Celou akci zpříjemnili zpěvem chlumčanské
sbory Rarášci a Tamtamy
a dobřanští De Domhnaigh, pro malé i velké sehrál pohádku „Polívka se
vaří“ plzeňský divadelní
spolek HISTRIO.
Za organizátory MC Budulínek, z. s., a MKS Dobřany
Zuzana Peksová

Výroční turistickou známku mají i Dobřany
Sté výročí vzniku Československé republiky si kromě řady větších či menších akcí
můžeme také připomenout speciální sběratelskou edicí turistických známek.
Známky mají společnou zadní stranu
s portrétem prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka, případně spoluzakladatele ČSR
Milana Rastislava Štefánika. Motiv přední
strany si vybírá objednavatel a v současné
době jich je k dostání téměř 120, což ale není konečné číslo. Konečný počet bude zveřejněn na
konci dubna a následně se všechny objeví v tištěném atlasu známek společnosti TURISTICKÉ
ZNÁMKY, s. r. o. Dle výrobce známek bude mít edice velkou sběratelskou hodnotu, protože se
jedná o uzavřený celek. Může tak prý být zajímavým sběratelským artiklem i pro ty, kteří jinak
turistické známky nesbírají. Každá známka navíc obsahuje kupon, a kdo těchto kuponů nasbírá
deset, získá zdarma speciální prémiovou známku.
A co že se objevilo právě na té dobřanské známce? Motiv ze standarty 2. dragounského pluku
domácího vojska 1918 v Dobřanech - štít se lvem, který je doplněn textem ze standarty VE SVORNOSTI DÁLE.
Do prodeje se u nás dostalo i několik kusů výročních turistických nálepek s historickým snímkem náměstí a stejným motivem jako na známce, tak doporučuji neotálet s nákupem. Známky
i nálepky jsou k zakoupení v našem informačním středisku.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Kultura

Mrazík s "rodinou", kokosy na sněhu, mouchy
v nadživotní velikosti...

Významní rodáci
města
V březnu 2018 si naše město připomnělo
rodáka Norberta Ormaiho, který je maďarským národním hrdinou, a informace k tomuto tématu najdete na jiném místě vydání
DL ... Město je však neodmyslitelně spojeno
s řadou dalších jmen, jako např. František
Xaver Noha - vůdce rumburské vzpoury, po
kterém je pojmenována jedna z dobřanských
ulic, Josef Langl - významný malíř, který
prožil většinu života ve Vídni, ale panorama
rodných Dobřan se nejednou objevilo v jeho
dílech a také třeba Ota Koval - režisér a scénárista, jenž v 70. a 80. letech minulého století
spolu s Věrou Šimkovou-Plívovou patřil k režisérům, kteří se věnovali výhradně dětské
tvorbě.

...a nejen tito jmenovaní byli k vidění na druhém maškarním bálu pro dospělé.
První březnová sobota patřila více než stovce místních i přespolních, kteří si přišli poslechnout
a hlavně si zatančit na známé české hity v podání dobřanské kapely Ponorka band. V letošním
roce jsme zaznamenali větší zájem o vstupenky na tuto událost, což nás utvrzuje v tom, že tato
zábava v Dobřanech chyběla a má smysl ji organizovat i v dalších letech. Příští rok na viděnou!
Tento bál by se však neuskutečnil bez podpory níže uvedených firem, které věnovaly ceny do
tomboly, za což jim patří velké poděkování.
fotografie z akce najdete na www.facebook.com/MKSDobrany
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
A6 EXPRESS, autodoprava a pneuservis - Petr Opálko, Lipová 888, Dobřany
AG25, s.r.o., – Richard Bělohubý, Dílenská 1448/3, Plzeň
Aggeo, italské speciality - náměstí T. G. M. 15, Dobřany
AUTO TOMÁŠ K, s.r.o., – Na Přeložce 289, Horšovský Týn
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
DIVADELNÍ SLUŽBY PLZEŇ - Sukova 26, Plzeň
DOBŘANSKÁ ZMRZLINA - „U Hřiště“ Dobřany, Klatovská 99/14 Plzeň
DOBŘANSKÉ PEKAŘSTVÍ, s.r.o., - nám. T. G. M. 156, Dobřany
ELASTO FORM Bohemia, s.r.o., – reklamní a dárkové předměty, Přeštice
ELEKTRO BÁRTÍK – Školní 108, Dobřany
CHEESE-BOX – fotokoutek Cheese-box.cz
KADEŘNICKÝ SALON MÁŘÍ MAGDALÉNA – Marie Baštařová, Císaře Karla 1139, Dobřany
KOVO-ELEKTRO DOBŘANY – Vladimír Míka, nám. T. G. M. 117, Dobřany
MOTOKÁRY PLZEŇ – Michal Švihla, U Ježíška 2, Plzeň
NÁBYTEK ERHART - Petr Erhart, Stromořadí 252, Dobřany
OSIVA BORŠOV, ČSO DOBŘANY – Komenského 259, Dobřany
PEBAL, s.r.o., - U Mexika 1339, Nýřany
PEŠEK MACHINERY – Kovovýroba Michal Pešek, Dnešice 6
PIVNICE HÁJEK&HÁJKOVÁ - Snack pivnice, 17. listopadu 881, Dobřany
R.P.I. REAL, spol. s r.o., – podlahy, Sokolovská 1007, DOBŘANY
RYBÁŘSKÉ POTŘEBY A RYBÁRNA U KRTKŮ - Lipová 1290, Dobřany
SOS Print, s.r.o., OFSETOVÁ TISKÁRNA - Švihovská 165/10, Plzeň
ŠVADLENKA A DĚTSKÉ OBLEČENÍ DOBŘANY – Lenka Žďánská, Lipová 198, Dobřany
TENISOVÁ HALA DOBŘANY – Vladimír Tomášek, Přeštická 1268, Dobřany
W-AUDIO - Petr Walczysko, Dobřany

A právě tuto osobnost české kinematografie připomeneme jednou z dubnových projekcí v kině Káčko. Mimochodem, víte, že Ota
Koval je jedním z důvodů, proč se naše kino
jmenuje Káčko?
V neděli 15. dubna, tři dny po 87. výročí jeho narození, se můžete těšit na pohádkový film z roku 1978 Kočičí princ, kde se
díky dětské představivosti prolíná realita
s pohádkovou fantazií. Rodina správce Krále, čítaje mámu tátu, Radka, Terezku a kočku
Lízu, se stěhuje na zámek. Zdejší restaurátor
Albert ovšem nemá kočky rád. Když se Líze
narodí pět koťátek, Albert je odveze ze zámku, ale dětem se na poslední chvíli podaří
je zachránit. V noci se pak Radek, tajně sledován Terezkou, vydá do kouzelné země za
zrcadlem, aby tu získal živou vodu a vrátil
život utopené Líze... Přijďte s námi zavzpomínat na osobnost města a ukázat dětem či
vnoučatům trošičku opomíjenou tvorbu tohoto režiséra. Projekce začne v 15 hodin
a vstupné je 50 Kč.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
použitý zdroj: Dobřanský rodák Ota Koval.
Dobřany, 2007. ISBN 978-80-254-0534-5.

www.dobrany.cz
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Režie: Rostislav Kuba

Tereza Šefrnová
Martin Maxa

Přijďte se zasmát a potěšit z cizího neštěstí.

Budeme hrát jako o život!

Miroslav Šimůnek

Vzestup a pád malého českého človíčka
vám zaručeně provětrá bránici
a zbaví všech nemocí,
protože smích léčí!

Milan Pitkin

a

Miluše Bittnerová

a
n
d

Petr Jančařík

k

š

Rostislav Kuba

Agentura Nordproduction uvádí:
skvělou komedii
známého komika Jaroslava Sypala
ze současnosti, nabitou humorem.
Hrají herci pražských divadel,
které máte rádi.

Michaela Kuklová

Jaroslav Sypal

Kultura

19. 10. 2018 | 19:00 | Káčko Dobřany
vstupné: 320 Kč
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5
nebo na www.kacko.cz.
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Kultura

21. dubna 2018
FANZÓNA DOBŘANY
náměstí T.G.M.
12:30 – 13:45 hodin
Vystoupení kapely Electric
21

START
CÍL

19

18

20

1

17

2
16
3
15

Přijďte fandit a bavit se!

14

4

7

13
8

9
11

6
5

12

10

Z důvodu konání půlmaratonu budou 21. 4. 2018 od 12:15 do 15:00 hodin probíhat
uzavírky na trase: Plzeň-Bory – Litice – Šlovice – Dobřany – Lhota – Valcha.
V Dobřanech bude omezen provoz v čase od 12:30 do 14:00 hodin.

2017_cz063_Pulmaraton_A2_Fanzona.indd 2

07.03.2018 17:31:42
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Školství, spolky a neziskové organizace

SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DOBŘANY
ve spolupráci s MAS Radbuza, z.s.
v rámci tvorby MAP SO ORP Stod a SO ORP Nýřany

srdečně zvou rodiče žáků a veřejnost na 4. cyklus besed

Kavárna po škole
úterý 17. 4. 2018 od 16.00 do 18.00 hod.

O čtenářství … Listování knihou
nejen s Lukášem Hejlíkem
Program:
1. část Listování knihou – dílna čtení (od 16.00 do 16.50 hod.)
Lektorky dílen: Mgr. Michaela Hlaváčová, Mgr. Naděžda Vlasáková,
Mgr. Štěpánka Opltová
Chtěli byste, aby vaše děti četly a zároveň rozvíjely své čtenářské
dovednosti? Během naší dílny čtení budeme nejen listovat knihou, ale ukážeme
si také, jak můžeme diskutovat o přečteném textu a jak zachytit vlastní postřehy.
Přineste si vlastní knihu (beletrii) s sebou! Prosíme o přihlášky účastníků na tel.
377 972 515 do 16. 4. 2018.
2. část Listování s Lukášem Hejlíkem (od 17.00 do 18.00 hod.)
Coby diváci zažijeme během scénického čtení s Lukášem Hejlíkem, jak
kniha „ožívá“ přímo před očima. Během téměř hodinového divadelního
vystoupení se přeneseme do děje knihy „Co by můj syn měl vědět o světě“
(Fredrik Backman), budeme sledovat, jak se otáčí stránka za stránkou, uvidíme,
jak je možné knihu číst...
Rodiče, zkuste si zažít oblíbený pořad, který každoročně navštěvují i Vaše
děti, žáci dobřanské školy!

Pozor – koná se v Káčku (Sokolovská 1011, Dobřany)!
vstup zdarma
malé občerstvení pro účastníky 1. části Kavárny zajištěno

LiStOVáNí.cz:

Co by můj syn měl vědět o světě (Fredrik Backman)
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá
všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky,
která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích,
potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně
starého syna.
Backman: „Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem.
Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak
jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako já.“
Hejlík: „Ta ztracenost otců při nakupování! To, jak dětské hraní
nemá logiku a jak se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak živě
a vy tak mrtvě, najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být
nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme. A nezvládneme.“
Délka představení: do 50 min.
Nabídka uvedené knihy nebo audioknihy k prodeji za cenu
250 Kč. Vydalo nakladatelství Host v roce 2017 v překladu Heleny
Matochové.
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Školství, spolky a neziskové organizace

Uherské rezonance v kostele sv. Víta

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
5. dubna 2018 / 19:00 / kulturní sál
pivovaru Letiny

Posezení s Petrem Jančaříkem
v pivovaru
hosté: Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D.
– biskup plzeňské diecéze, Josef Baxa –
předseda Nejvyššího správního soudu,
Václav Vítovec – Atom muzeum Brdy
– vystoupí žáci pěveckého oddělení ZUŠ
J. S. Bacha Dobřany a klavírista Tomáš
Impellizzeri

7. dubna 2018 / velký sál Městského
kulturního střediska Domažlice
Významné maďarské výročí jsme si mohli 10. března připomenout prostřednictvím
mnoha smyslů – zrak zaměstnal samotný akt
odhalení desky, jazyk si pochutnal na guláši
a v 17 hodin přišla řada na sluch. V kostele
sv. Víta se konal klavírní recitál Štěpána Kosa.
Celý koncert byl výjimečný nejen tím, že
se konal v kostele, což je u klavírních recitálů něco velice nezvyklého, ale také tím, že nástroj zapůjčila firma C. Bechstein Europe, s.r.o.,
z Hradce Králové. Nástroj si jel do Hradce vybrat sám interpret, aby nejlépe odpovídal jeho
požadavkům a prostorovým dispozicím.
Program byl sestaven výhradně z děl maďarského skladatele Ference Liszta, tedy člověka, který byl s revolucí v roce 1848 spjat
nejen národností, ale i životem. Celý program
byl příjemně vyvážený. Velmi sympatickým
prvkem bylo střídání virtuózních etud na motivy Paganiniho a děl s více duchovním a oduševnělým nádechem.
2. 5. 2018 od 9 do 12 a od 13 do 15 hod.
3. 5. 2018 od 13 do 15 hod.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
na školní rok 2018/2019

Zápis se bude konat současně v obou
budovách Mateřské školy Dobřany
Loudů 850 a Stromořadí 922.

K předškolnímu vzdělávání budou děti
přijímány dle jednotných kritérií.

U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné
tiskopisy a informace k zahájení řízení
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
Nutno doložit rodný list dítěte.
Bc. Jana Kleisnerová,
ředitelka Mateřské školy Dobřany

Z Lisztových děl je slyšet obdivuhodná znalost nástroje, každá z etud skýtá pro klavíristu
své nástrahy. Na výkonu Štěpána Kosa oceňuji
na jedné straně profesionalitu a na straně druhé uvolněnost a upřímnost, s jakou se zhostil
práce v tak extrémních podmínkách (klavír
přes noc vstřebal takovou vlhkost a nízkou
teplotu, jakou si nikdo nedokázal představit).
Velkolepým završením, na které čekal snad
každý fanoušek klavírní literatury, byla pak
Transcendentální etuda č. 4 Mazeppa, kterou
Štěpán Kos zahájil s nečekaným temperamentem a v této atmosféře udržel publikum až do
konce.
Obecenstvo na oplátku zasypalo umělce zaslouženým dlouhým potleskem. Závěrem lze
jen připojit přání, aby koncertů takové úrovně
v Dobřanech jen přibývalo a aby jarní a letní
teploty byly dalším umělcům více nakloněny.
Šárka Kučerová
studentka 6. ročníku plzeňské konzervatoře

Krajské kolo dětských skupin
scénického tance – taneční obor
12. dubna 2018 / 14:00 / PD Loudů

Vystoupení pro Klub důchodců		
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
17. dubna 2018 / 17:00 / sál ZUŠ

Žákovský koncert
19. dubna 2018 / 18:00 / Západočeské
muzeum hudby Plzeň

Koncert houslových nadějí
20. dubna 2018 / 16:00 / kulturní sál
Psychiatrické nemocnice Dobřany

Setkání seniorů
– vystoupí žáci akordeonového oddělení
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

21. dubna 2018 / SOUE, Plzeň,

DOBŘANSKÉ
POHLEDY 2018
Téma: LES

Uzávěrka soutěže: úterý 15. 5. 2018
Soutěžní práce je možno osobně předat
v kanceláři Základní školy Dobřany, příp.
zaslat poštou (Základní škola Dobřany,
tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku
prosím označte výrazem Dobřanské
pohledy).
Další informace na tel. č.:
377 972 480 (MKS Dobřany)
377 972 515 (ZŠ Dobřany)

Vejprnická

Krajské kolo ve hře na dudy
a hře lidových souborů
24. dubna 2018 / 17:00 / sál ZUŠ

Žákovský koncert
26. dubna 2018 / Národopisné
muzeum Plzeň

Koncert
– vystoupí žáci akordeonového oddělení
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

27.–29. dubna 2018 / ZUŠ Turnov

Ústřední kolo v sólovém a komorním
zpěvu

www.dobrany.cz
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Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(17.–18. 3. 2018 – Plzeň – sólový a komorní zpěv)

zpěv
Tomáš Duchek

L. Bínová

Kristýna Málková
Jakub Reiser
Společné foto – zpěv

komorní zpěv
Štěpánka Vyletová
Zuzana Sobotková
Tomáš Duchek

2. místo

kategorie III.

L. Bínová

nesoutěžila

L. Bínová

Štěpánka Vyletová

kategorie VI.

1. místo

L. Bínová

Veronika Chamolová

1. místo s postupem

L. Bínová

1. místo

kategorie I.
kategorie I.

kategorie VIII.

L. Bínová

1. místo s postupem

kategorie III.

L. Bínová

1. místo

kategorie III.

Vojtěch Kordík
Štěpánka Vyletová
Štěpánka Jindrová
Zuzana Sobotková
Co se mezi námi – taneční obor

Gratulujeme Tomáši Duchkovi k 1. místu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ
v sólovém zpěvu a k postupu do ústředního kola!!!
Gratulujeme Štěpánce Vyletové, Zuzaně Sobotkové, Tomáši Duchkovi, Vojtěchu Kordíkovi
k 1. místu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v komorním zpěvu
a k postupu do ústředního kola!!!
Zvláštní cenu poroty za vynikající klavírní doprovod získala paní učitelka Michaela Vacková

a cenu poroty za dramaturgii a výbornou přípravu žáků obdržela paní učitelka Lucie Bínová.
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace

Modrooká – taneční obor

v oblastním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Plzeň – taneční obor)

taneční choreografie – Co se mezi námi

Anna Marie Klinkovská, Anna Peksová, Anna Urbancová, Adéla Holubová,
Adéla Kabátová, Kateřina Schleglová, Alena Benediktová, Klára Sýkorová,
Klára Maxová, Marie Kapitánová, Bára Plajnerová, Adéla Bartoníčková,
Lucie Tobrmanová, Dominika Šrajerová, Adéla Valentová
P. Stupová
(red) V pátek 23. 3. proběhly v dobřanském
kostele sv. Mikuláše dva výchovné koncerty,
kterých se zúčastnily děti ze stodské a dobřanské Základní školy. Dětem zahrálo slovinské žesťové kvarteto Contrast. Hudebníci
byli skvělí, hráli např. známé filmové melodie
a s doprovodným slovem ředitele ZUŠ Jana Vozára a faráře Martina Váni měl koncert energii
a spád. Snad ani ty 3 °C tolik nevadily... Akce
byla částečně finančně podpořena MAS Radbuza v rámci realizace Místního akčního plánu ve
vzdělávání.
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Zlaté pásmo

1. místo s postupem

kategorie III.

diplom za dramaturgické vystavění choreografie v souladu s hudbou

taneční choreografie – Modrooká

Františka Peksová, Štěpánka Vozárová, Kateřina Supová, Julie Kreinerová,
Bára Tobrmanová, Ema Sloupová, Lucie Maxová
P. Stupová

Zlaté pásmo

1. místo s postupem

diplom za práci s prostorem

kategorie II.

taneční choreografie – Slavík

Lucie Tobrmanová, Ester Vaňková, Barbora Prosserová, Simona Mašková,
Eliška Koubová, Magdalena Böhmová
P. Stupová

Stříbrné pásmo		

kategorie II.

Školství, spolky a neziskové organizace

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

(24.–25. 3. 2018 – Plzeň – příčná flétna, klarinet, saxofon)

příčná flétna

Šárka Samcová
Veronika Dvořáková

M. Vozárová

1. místo s postupem

kategorie III.

D. Kovář

1. místo s postupem

kategorie I.

D. Kovář

2. místo

kategorie IX.

M. Vozárová

Kristýna Vápeníková

E. Šustrová

klarinet
Vojtěch Hrubeš
Ivan Raděj

D. Kovář

saxofon
Julie Benetková

1. místo
2. místo

2. místo

kategorie IX.

kategorie VIII.

kategorie II.

Gratulujeme Šárce Samcové a Vojtěchu Hrubešovi k 1. místu v krajském kole

Magda Vozárová a Šárka Samcová – příčná flétna

Národní soutěže ZUŠ ve hře na příčnou flétnu, klarinet a k postupu do ústředního kola!!!
Zvláštní cenu poroty za pedagogické vedení získala paní učitelka Magda Vozárová.
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
Františka Peksová

(10. 3. 2018 – Plzeň – zobcová flétna)

Iveta Korotvičková
Jan Bouřil
Kristýna Vápeníková
Šárka Samcová
Markéta Regentová
Klára Pokorná
Radka Štádlerová
Stella Doubková

M. Vozárová

1. místo s postupem

kategorie II.

E. Šustrová

1. místo

kategorie VIII.

M. Vozárová

M. Vozárová

1. místo
1. místo

M. Vozárová

2. místo

J. Faltýnová

2. místo

J. Faltýnová

M. Vozárová
E. Šustrová

2. místo
2. místo
2. místo

kategorie III.

Vojtěch Hrubeš a Ivan Raděj – klarinet

kategorie IV.

kategorie III.

kategorie VIII.
kategorie VI.

kategorie VIII.
kategorie IV.

Gratulujeme Františce Peksové k 1. místu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ
ve hře na zobcovou flétnu a k postupu do ústředního kola!!!

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
ve 12. ročníku soutěže Plzeňský akordeon – sólo, komorní hra
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„Jarohraní“

Jarní prázdniny 2018

Tak se jmenovala akce, kterou jako každoročně na sobotu 10. března
2018 připravili pro sebe i širokou veřejnost pionýři z Dobřan. A o co
šlo? O přípravu výzdoby na Velikonoce. Maminky spolu s dětmi za pomoci vedoucích si mohly vyrobit velikonoční přáníčka, nazdobit kraslice, svíčku, vyrobit velkou provázkovou kraslici a věneček, nebo vyrobit
motýla z pedigu. Těm, co přišli, se tvoření moc líbilo a každý z nich si
hrdě odnášel svých 8 výrobků k vyzdobení svého pokojíku. Přítomným
maminkám patří naše velké poděkování za pomoc a jejich nadšení při
tvoření. No a těm, které tvoření baví, nabízíme šanci se u nás zastavit
a tvořit, a to i dříve než při „Andělském tvoření“ před Mikulášem. Tvoříme na schůzkách a i o volných dnech, kdy jsou prázdniny.
L. Nejedlá

Jarní názvem, teplotou a datem zimní. Takové byly letošní prázdniny
u Delfínů, kdy ne sice všichni, ale ti co přišli, se dobře bavili, protože ne
každý mohl jet lyžovat. A nebyli to jen pionýři, otevřeli jsme dveře všem,
kteří měli zájem. Mimo úterý, kdy jsme společně navštívili zejména novou expozici v plzeňské Techmánii, jsme se bavili v klubovně a jejím
okolí. A to při stolních či míčových hrách, jízdě na koloběžkách, tvoření,
nebo jen tak. Zvládli jsme si vyrobit obal na trhačku, notýsek, skořápkami a ubrouskem ozdobit staré CD, z polystyrenového kruhu a ovčího
rouna nazdobit ovečku nebo vytvořit velikonoční věnec. Vyrobili jsme si
nosič na kraslice v podobě slepičky, kterou jsme nazdobili buď mramorováním, nebo oblékli do „košilky“. Obtisky jsme nazdobili svíčky, provázkem lahev a sklenici, které se později díky našim šikovným rukám
a dalšímu zdobení změnily na krásnou dekoraci. Zopakovali jsme si malování voskem i zdobení smaltem, ozdobili svícínek mozaikou a prostírku nažehlovacím obrázkem. Zvládli jsme si vyrobit i zápich do květníku,
záložku do knížky, velikonoční přáníčka, gelovou a plovoucí svíčku. Bylo
toho dost, a kdo přišel, neprohloupil. A kdo má zájem, může přijít příště.
Za všechny L. Nejedlá

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany

vás srdečně zve do prostor bývalých kasáren

dne 30. dubna 2018
od 17:30 hodin

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany
pořádá:

7. ročník příměstského letního tábora
na téma

„100py času“
výlety, příroda, tvoření, sport, hry a další – pro všechny menší i větší

v termínu 30. července – 3. srpna 2018 v klubovně i mimo (bývalá kasárna)
Informace a přihlášky na libuse.nejedla@seznam.cz, tel.603 112 996

Co vás čeká:

Akce je podpořena z Globálního dotačního titulu města Dobřany.

• 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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LETNÍ KINO

náměstí T.G.M., Dobřany
24.–28. 7. 2018
31. 7.–4. 8. 2018

Školství, spolky a neziskové organizace

Zahrada Anežky České

Dobřanská filiálka litické Koinonie Jan Křtitel se s velkou vervou pustila do obnovy historického objektu barokní fary na dobřanském
náměstí. Kromě již zahájených stavebních
prací v severní části samotné fary je zpracován projekt na přeměnu farní stodoly v Komunitní centrum, na jehož realizaci se spojila
Koinonie s městem Dobřany a společně žádají
o grant z IROPu. Třetím cílem obnovy se stala
farní zahrada v zadním traktu farního areálu.
V tomto případě Koinonie uspěla s žádostí
o grant v programu Zelené oázy Nadace Part-

nerství. Na projekt Zahrada Anežky České získá částku 87.585 Kč. Obnova by podle studie
Jitky Dlouhé, DiS., měla proběhnout v termínu
březen - říjen 2018. Bude se týkat vykácení
nevhodných dřevin (to již proběhlo), terénních úprav, nové výsadby a osazení mobiliáře
a dalšího vybavení (10 vyvýšených záhonů,
trojkomorový kompostér, lavice a stůl ...).
V rámci obnovy bude na zahradě také umístěna dřevěná socha Anežky České. Od dubna
se rozběhne kroužek Zahrada Anežky České,
který bude na stejném principu jako již exis-

tující Dílna svatého Josefa podporovat děti
a jejich rodiče, příp. prarodiče, v získávání
znalostí a dovedností spojených s péčí o zahradu, příp. i s dalšími tématy (suchá vazba,
konzervace ovoce, zimní přikrmování ptactva
...). Věříme, že tento záměr rozšíří nabídku
volnočasových aktivit v Dobřanech a posílí
mezigenerační vztahy v rodinách.
V sobotu 10. 3. 2018 proběhlo první pracovní dopoledne, jehož se zúčastnilo zhruba dvacet dobrovolníků převážně z dobřanské farnosti, dospělých i dětí. Byly vykáceny nevhodné
zeravy a další stromy a keře, aby uvolnily místo
nové výsadbě či stávajícím stromům. Za zmínku stojí především vzácný cedr, ale hodnotné
a malebné jsou i staré jabloně či lísky. Část vytěženého dřeva bude využita jako palivo, větve
budou rozštěpkovány a využity při výsadbách
na zahradě. Počasí brigádníkům přálo, k chuti
přišel i čaj, obložené housky a něco sladkého
pečeného. Další pracovní dopoledne se bude
konat v sobotu 7. 4. 2018 od 9.00 hodin, bude
se věnovat terénním úpravám pro budoucí výsadbu a ochotné ruce jsou vždy vítány.
Snahou realizátorů je v duchu programu
Zelené oázy vytvořit klidné zákoutí v centru
městské zástavby, jež by v určitém provozním
režimu mohlo sloužit návštěvníkům fary, Komunitního centra, žákům školy a školní družiny a příležitostně i širší veřejnosti (Dny otevřených zahrad, Noc kostelů apod.)
Jaroslav Šedivý a Lenka Šparglová

Jarní ples květin

BACHOVSKÉ
varhany Dobřany
PRO

Stav konta: 121 765,80 Kč

Staňte se přáteli dobřanských varhan!
č. ú. : 280176237/0300
č. ú. : 279515107/0300

Dne 17. 3. 2018 se konal již 16. Jarní ples květin, který pořádala MO ČSSD Dobřany. Plný sál
a dobrá nálada byly důkazem, že ani velmi špatné počasí a náledí nemohou zkazit potěšení z tance a posezení s přáteli. Kulturní program zajistila taneční skupina AVANTI z Domažlic, která ve
dvou vstupech předvedla latinskoamerické tance a francouzský kankán.
Děkujeme všem sponzorům, mezi nimi i městu Dobřany za zajištění sálu a sponzorské příspěvky.
Za MO ČSSD Dobřany Dagmar Terelmešová

info@dobranskevarhany.cz / tel. : (+420) 734 787 092
dobranskevarhany / www.dobranskevarhany.cz
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Zimní soutěžení mladých hasičů

V sobotu 3. března uspořádal náš sbor již
32. ročník „Zimní soutěže MH“. Na soutěž
tradičně zveme mladé hasiče z okolních sborů, ale i naše dlouholeté kamarády z Rožmitálu pod Třemšínem. Do letošního ročníku
se přihlásilo celkem 26 tříčlenných družstev,

a to např. z Chotěšova, Dnešic, Přeštic, Oplota, Želčan, Blovic apod. Mladí hasiči soutěžili
v disciplínách závodu požární všestrannosti,
což představuje např. vázání uzlů, určování
topografických značek, práce s mapou a buzolou, zdravotní přípravu, určování technických

prostředků, využití hasicích přístrojů apod.
Náš sbor postavil celkem 6 družstev /3 starší
a 3 mladší/.
A jak to dopadlo? Naši mladí hasiči se předvedli, projevila se perná příprava pravidelných týdenních schůzek. Děvčata - Andrejka
Hošková, Míša Kudličková a Kája Kuželová
- získala první místo, byla opravdu nejlepší. Ani kluci nezůstali pozadu - Ondra Kops,
Matěj Urbanec a Filip Umner - získali krásné
druhé místo. Třetí družstvo našich starších po
zaváhání na azimutu obsadilo 5. místo – jinak
by bylo třetí. Naši mladší se také moc snažili,
ale musí se ještě hodně učit, aby šli ve stopách
svých starších kamarádů. Soutěže se nakonec
zúčastnilo jen 21 družstev, protože některé
děti „skolila“ chřipka. Ale i tak byla dobřanská
hasičská zbrojnice nacpaná k prasknutí. Na
ocenění kolektivů se podíleli i naši tradiční
sponzoři, jako např. město Dobřany, HZS Plzeňského kraje, Triumfa, cukrárna „U Broučků“ apod., za což jim děkujeme.
A co nás ještě čeká? Např. příprava na soutěž v Oplotě koncem března, v dubnu zkoušky z hasičských odborek, pak další soutěže,
okresní kolo hry Plamen a pak už se těšíme na
letní soustředění.
Za vedení kolektivu MH – Helena Dvořáková

Segedínové mistrovství 2018 – dohra u zeleného stolu
Podivná pachuť zůstala za devátým dobřanským mistrovstvím v segedínu. Tato pachuť nebyla ale způsobena nepoživatelnými
vzorky – takové letos nebyly. Vše má za následek podivné vyvrcholení celé soutěže. Ale
začněme od začátku.
10. března 2018 se v restauraci Scéna shromáždilo 10 soutěžních vzorků oblíbeného zelného pokrmu, několik šišek knedlíků a hlavně
10 hodnotitelů. Soutěž samotná měla celkem
standardní průběh, kdy jednotlivé vzorky byly
podrobeny optickému, čichovému a samozřejmě především chuťovému zkoumání. Na
talířích porotců se střídaly vzorky segedínů,
jemně se mezi sebou lišící odstíny hnědé či
použitými surovinami (např. letos výjimečně
použitá anglická slanina). Jak již bylo zmíněno
v úvodu, vysloveně špatných vzorků nebylo,
a tak i bodové ohodnocení zúčastněných bylo
vzácně vyrovnané.
Po skončení ochutnávky všichni soutěžící
odevzdali karty, do kterých poznačili body
přidělené jednotlivým vzorkům, a po krátkém
(žel, asi až příliš krátkém) sčítání se mohlo jít
na vyhlášení výsledků. Letošní mimořádně
vyrovnaný ročník dokládá i to, že jsme zazna-
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Prchavé jsou okamžiky štěstí
menali dvě první, dvě druhá, a dokonce i dvě
třetí místa, a tak stupně vítězů byly skutečně
plné. O první místo se rozdělili Zbyněk „Baťa“
s Martinem „Přecedou“ Tomanem (každý po
23 bodech), druzí byli Tomáš „Klaus“ Duchek
a David „Turbo“ Toman (17 bodů každý), patnáct bodů stačilo Josefu „Bobanovi“ Čimerovi
a Marku „Mařenovi“ Chamolovi na dělené třetí
místo. Výsledky byly vyhlášeny, ceny rozdány,
přípitky vypity a někteří již odešli domů. Zbylí soutěžící se ještě dívali do výsledků a tu si
všimli, že Baťův součet tak úplně neodpovídá
bodům, které byly jeho výtvoru uděleny. Kont-

rolní součet potvrdil hroznou pravdu – Baťovi
bylo chybou sčítacího komisaře omylem přičteno 7 bodů, a tak neměl být první, ale až třetí.
A tak se taky stalo. Oficiální výsledky tedy vypadají takto: 1. místo Přeceda, dělené druhé
místo Klaus a Turbo a až třetí Baťa. Původně
prvnímu Baťovi byla tato nová, a poněkud
trapná skutečnost citlivě sdělena zprávou na
sociální síti. A aby trapného nebylo málo, sčítacím komisařem byl právě vítězný Přeceda.
Rozhodli jsme se proto dát slovo i postiženému Baťovi. A zde je jeho stručný komentář:
„No, je to divný, že jo. Nejdřív prej – vyhráls,
dej paňáky. Pak ti daj pohár, a když se s ním
vyfotíš, všude to nasdílíš a pochlubíš se i na
oddělení, tak prej prrr, dej to zpátky, jseš třetí.
Myslím si, že to je tím, že jsem vodešel a voni
se na mě domluvili. Asi to dam k řešení krajskému výboru Českého svazu segedínu.“
Věříme, že tato politováníhodná situace se
již nebude opakovat a příští segedínová mistrovství se nebudou rozhodovat v bafuňářském přítmí zelených stolů.
Tento článek ještě mohl na základě prodělané sebekritiky sepsat bývalý sčítací komisař
Přeceda.

Školství, spolky a neziskové organizace

Jaro na zahrádce

Turnaj v Prší

Dne 16. března 2018 proběhla v klubovně ČZS přednáška pana
Milana Hacaperky, odborníka ze zahradnictví v Cerhovicích, na téma:
JARO NA VAŠÍ ZAHRÁDCE

Z přednášky uvádíme pár informací:
• Na Josefa vysít rajčata.
•	Výsevy zeleniny (mrkev, petržel) do půdy – vysévejte namočené
osivo (nejlépe do stimulátoru), nabobtnalá semena si udrží vlhkost
i v sušším období, lépe vzchází a snáze se s osivem manipuluje.
•	Postřiky na bázi přípravku Rock effect (různí dodavatelé) jsou vynikající na likvidaci přezimujících škůdců a chrání rostliny až tři
měsíce před napadením - zvláště proti mšicím. Jsou vhodné i pro
ekologické pěstování.
•	Polyversum – chytrá houba proti plísním - bramborové, okurkové,
na jahodách atd. - ve formě smáčitelného prášku. Jeho hlavní účinnou složkou je mikroskopický houbový organismus (Oomyceta)
Pythium oligandrum. Přípravek nenapadá samotnou rostlinu, ale
pouze plíseň na ní. Vzhledem k biologickému principu účinku nelze přípravkem rostliny předávkovat.
•	Vitality komplex obsahuje enzymy a stimulační látky ze zažívacího
traktu žížal, které usnadňují (zrychlují) transport živin z půdy do
rostlin a procesy v rostlinách, zlepšují využití živin z půdy a pomáhají ke zvětšení kořenové plochy, následně i nadzemní části rostliny.
	Obsahuje huminové a fulvinové kyseliny, které omezují únavu
půdy a její vyčerpání, vytváří podmínky pro tvorbu humusu, zpřístupňují živiny pro rostliny.
•	Pokud je pod ovocnými stromy tráva, doporučuje pan Hacaperka po
obvodu koruny stromu zarazit do půdy kůly a hnojit stromy tak, že
kůly vyjmeme, nasypeme hnojivo, např. Cererit (nemusí se rozpouštět)
a vrátíme kůl na své místo. Je to důležité k tomu, aby se hnojivo dostalo
pod kořeny trávy, která by hnojivo nepropustila ke kořenům stromu.
•	K desinfekci záhonů a skleníků použít dusíkaté vápno (50 g na m2)
a zakrýt folií, zničí se houbové choroby. Je nutno provést nejméně
3 týdny před výsadbou.

V sobotu 17. 3. 2018 proběhl první ročník turnaje v karetní hře PRŠÍ v Pivnici Hájek - Hájková. Akce se zúčastnilo dle ohlasů
20 spokojených hráčů. Velké poděkování patří
všem sponzorům, kterým se omlouváme, že je nevypisujeme jmenovitě. Díky jejich dárkům odcházel každý hráč s cenou
za umístění. Výsledkem byla spokojenost zúčastněných a dobrá nálada,
která přešla do večerní Josefovské zábavy. Už nyní připravujeme 2. ročník a těšíme se na ještě větší účast.
Za pořadatele manželé Keszeghovi, Otto Malý, Jana Bradová
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Rybáři
Tak jsem se posledně radoval, že jsme díky
mírné zimě nemuseli sekat otvory v ledu na
rybnících. Ve 3. dekádě února a začátkem
března ale ještě zima ukázala, co umí, teploty
klesly až na -14°C a sekat se muselo. Potom se
oteplilo, ale většinou zase foukal vítr. Konečně
ráno dne 16. 3. bylo na teploměru +6°C a kouř
z komína kotelny stoupal kolmo vzhůru, takže
bezvětří, ideální stav. Po obědě jsem popadl
pruty a hurá k řece. Usadil jsem se hned pod
mostem a doufal, že ulovím alespoň nějakou
čudlu. Netrvalo ani pět minut, když brčko zajelo pod hladinu. Zásek a byl to kapřík tak
37 cm. Potom jsem chytil plotičku, jelečka
a malou podoustev. Mezitím jsem měl ještě 4
pěkné záběry, ale zásek šel vždy do prázdna.
Náhle brčko zase zmizelo pod vodou. Po záseku jsem si říkal – zase kapřík. Náhle se prut
pořádně ohnul, brzda navijáku prokluzovala
a vlasec řezal vodu po proudu. Potom se ryba
otočila a podle brnknutí vlasce, hřbetní ploutve
a víru na hladině bylo jasné, že to není kapřík,
ale pěkný kapr. Najednou vyrazil proti vodě,
a tak jsem rychle navíjel. Když byla ryba přede
mnou, zase zavrčela brzda navijáku a ryba vyrazila doprostřed řeky. Musel jsem ji zdolávat
opatrně a pomalu, protože jsem měl slabý vlasec a malý háček. Při tvrdším tahu by si mohla
vytrhnout háček z tlamy, nebo přetrhnout vlasec. Pak už jezdila nahoru a dolů podél břehu,
ale z vody se jí vůbec nechtělo a občas provedla
náhlý výpad. Při jedné otočce se již blýskla pod
hladinou a já viděl, že je to pěkný kapr - lysec.
Ještě chvíli vzdoroval, než skončil v podběráku.
Měřil rovných 50 cm a vážil přesně 3 kg. První
docházka k vodě a hned takový úlovek. A druhý
den již byla zase zima jako na Sibiři a meteorologové vyhrožovali, že bude zima až do dubna.
V pátek 23. 2. jsme pořádali rybářský bál. Vydařil se, bylo téměř plno. Mile mě překvapilo,
jak bylo všude čisto, podlaha nablýskaná, obsluha skvělá, akorát trochu vyšší ceny. Tombola
byla mimořádně bohatá díky našim váženým
Čes ký ry b á řský sv az

sponzorům, kterým touto cestou děkujeme.
Také naše MO zakoupila hodně cen. Mezi hlavními cenami bylo celé sele, celý divočák, půlka
velkého prasete, části divočáků, asi 20 kaprů,
pstruzi a mnoho dalších hodnotných cen.
Na sobotu 17. 3. byla svolána výroční členská
schůze, na které jsme uvítali významné hosty –
starostu Dobřan Martina Sobotku a jednatele
Zpč. ÚS Martina Bílého. Vzhledem k návštěvě
těchto hostů nás potěšila i vyšší účast, dostavilo se 51 členů. Všechny rybáře bude asi nejvíce
zajímat zpráva hospodáře a výkazy z ÚS:
Naše MO má v současnosti 422 členů,
z toho 356 dospělých, 16 dorostu a 50 dětí do
15 let. Členové naší MO lovili v rámci US na
43 revírech a ulovili celkem 2 392 ryb o váze
2 933 kg. Z toho bylo 1 335 kg kapra o váze
2 976 kg, 231 ks cejna – 125 kg, 153 ks štiky
– 265 kg, 90 ks candáta – 159 kg, 21 ks sumce
– 195 kg, 18 ks amura – 59 kg, 1 ks tolstolobika – 11 kg, 14 ks bolena – 19 kg. Při porovnání s níže uvedenými výkazy je patrno, že naši
členové hojně navštěvují cizí revíry a více jak
polovinu ryb ulovili na nich.
Na revíru Radbuza 2 bylo v r. 2017 uloveno:
členy MO Dobřany
kapr: 388 ks/803,3 kg, Ø 2,08 kg
štika: 84 ks/135,7 kg, Ø 1,62 kg
candát: 15 ks/20,5 kg, Ø 1,37 kg
úhoř: 16 ks/11,6 kg, Ø 0,73 kg
sumec: 1 ks/9,8 kg
členy jiných
kapr: 185 ks/361,7 kg, Ø 1,96 kg
štika: 22 ks/39,9 kg, Ø 1,84 kg
candát: 7 ks/17,7 kg, Ø 2,10 kg
úhoř: 15 ks/9,6 kg, Ø 0,64 kg
celkem
kapr: 573 ks/1167 kg, Ø 2,04 kg
štika: 106 ks/175 kg, Ø 1,66 kg
candát: 22 ks/35,2 kg, Ø 1,60 kg
úhoř: 31 ks/21,2 kg, Ø 0,68 kg
sumec: 1 ks /9,8 kg

místní organizace Dobřany
za podpory Městského kulturního střediska Dobřany

pořádá v neděli 22. dubna 2018 od 7:30 hod.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

 Začátek závodu v 8:00 hod., ukončení lovu v 10:30 hod.

Na Židovák:
300 ks štiky 7-8 cm, 210 ks kapra K3, 400 kg
kapra 40-60 cm

Dle zprávy vedoucího rybářského kroužku
Davida Šefla je ve školním roce 2017/2018
do kroužku přihlášeno 21 dětí, z toho 3 dívky. Kroužek se schází každý čtvrtek od 16:00
přes zimu v klubovně Budulínka, a až se oteplí, bude se provádět nácvik rybolovu na řece
a na rybnících.
Tato členská schůze byla zároveň schůzí
volební a přítomní členové schvalovali návrh
nového výboru MO na další 4 roky. Jeho složení uvedu v dalším čísle DL.
Poslední termín výdeje povolenek je v sobotu 14. 4. v čase 9:00–11:00
Vladislav Šefl
Český rybářský svaz

pořádá v sobotu 21. dubna 2018 od 6:00 hod.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

na rybníku Dolní Kotynka pro děti do 15 let

 Prezentace účastníků a losování míst 7:30 – 8:00 hod. (pozdní příchod možný)

V r. 2017 bylo do revíru Radbuza 2 nasazeno:
1 200 ks rychlené štiky 7-8 cm, 750 ks kapra
K2-K3 o váze 768 kg, 30 000 ks jelce jesena
cca 8 cm, 700 ks candáta 8 cm, 14 kg candáta 25-30 cm, 30 kg štiky 40-70 cm, 1850 kg
kapra 40-60 cm

místní organizace Dobřany
za podpory Městského kulturního střediska Dobřany

na rybníku Dolní Kotynka

 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

Na revíru Radbuza 2R (nádrž Židovák)
bylo v r. 2017 uloveno:
členy MO Dobřany
kapr: 251 ks/468,3 kg, Ø 1,86 kg
štika: 13 ks/25,2 kg, Ø 1,94 kg
candát: 17 ks/41,9 kg, Ø 2,46 kg
úhoř: 13 ks/5,6 kg, Ø 0,43 kg
členy cizích MO
kapr: 130 ks/261,8 kg, Ø 2,01 kg
štika: 3 ks/4,7 kg, Ø 1,57 kg
candát: 3 ks/6,3 kg, Ø 2,10 kg
úhoř: 10 ks/7,4 kg, Ø 0,74 kg
celkem
kapr: 381 ks/730 kg, Ø 1,92 kg
štika: 16 ks/30 kg, Ø 1, 87 kg
candát: 20 ks/48 kg, Ø 2,41 kg
úhoř: 23 ks/13 kg, Ø 0,57 kg

 Předprodej lístků na hrázi rybníka již v pátek 20.4. 2018 od 17:00 do 18:00 hod.
 Doprodej lístků 21.4. 2018 od 5:00 hod, cena lístku 150,- Kč
 Lov dle rybářského řádu, s omezením na 1 prut

 Vyhodnocení závodu v 11:00 hod.

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

 Startovné: zdarma
 Pro závodníky je připraveno občerstvení a hodnotné ceny, pro první tři poháry

 Vyhodnocení závodů ve 12:00 hod.

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

 Hodnotné ceny – občerstvení zajištěno

 Kontakt pro info: tel.: 604 334 827
Petrův zdar
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Máme zlato!!!

Zase po roce se v poháru mladých nadějí
zapsala zlatým písmem do kuželkářské historie další dobřanská naděje. Po Valerii Fišerové a Michaele Provazníkové se povedlo

vyhrát tuto dlouhodobou soutěž tentokrát
Ivance Zrůstkové. Jedna z posledních děvčat
z dobřanské líhně si dovolila dokonce vynechat první turnaj. Po průměrném výkonu na druhém turnaji v Blatné, kde zahrála
„jen“ 239, to vypadalo, že bude v celkovém
pořadí bez šancí na úspěch. Poprvé na sebe
upozornila na domácí dráze, kde jasně vyhrála, když porazila 276 kuželek. Ještě lepšího výkonu dosáhla na kuželně plzeňského
Slavoje (295) a posunula se na první místo
průběžného pořadí. Vše bylo však potřeba
potvrdit ve velkém finále, kam postupuje jen
úzká špička z celé republiky. Finálový turnaj
se poprvé hrál v Blansku, a tak to byla velká
neznámá, jenže Ivanka nenechala nikoho na
pochybách. Po perfektním výkonu (274) splnila roli favoritky a radovala se z celkového
triumfu.

Ivanka byla vždy velkým talentem a je jedna z mnoha dětí, které CB Dobřany vychovávalo. Postupem času však dětí ubývalo a nebýt dědy Ládi Zrůstka, který byl s Ivankou na
každém tréninku, skončila by možná i ona.
Děda byl pro Ivanku doprovodem a často
i trenérem, a i on má tedy velkou zásluhu na
tomto úspěchu.
Martin Provazník

Jarní turnaj v pétanque

První letošní pétanque turnaj se hrál v pátek 23. března, když domácí pořadatelé odstranili poslední zbytky sněhu a ledu z hřišť.
Druhý den v sobotu 24. března se do Dobřan
sjeli nedočkaví příznivci této hry z Klatov,
Plzně a samozřejmě i domácí. Hodně přišlo i dětí. Počasí bylo vskutku jarní, hřejivé
sluníčko střídal studený vítr. Po rozlosování
a zahájení začaly boje ve skupinách. V A skupině byly dvojice vyrovnané a každá jednou
vyhrála a jednou prohrála, a tak rozhodovalo
skóre. To měli nejlepší Bohouš Kuba a František Pošar díky vítězství nad Vojtou a Natálkou Švábkovými 13 : 0. Druhými postupujícími z této skupiny se stali Zdeněk Duban
a Josef Harant. Také B skupina byla velice vy-

rovnaná, tři dvojice měly po dvou vítězstvích
a jedné prohře, a tak opět rozhodovalo skóre.
To měli o jeden jediný bod nejhorší Matěj
Hájek s Filipem Baumrukem a černý Petr
nepostupujících zůstal jim. Dále postoupily
obě dvojice z Klatov - Hůrková s Vítovcovou
a Klasna s Macháčkem. Ve třetí skupině si
suverénně počínali Rudla Rieckel s Ivanou
Korandovou, kteří přehráli i největší favority turnaje, Jindru Hůrku s Lucií Kovářovou.
Tentokráte se vůbec nedařilo černým koňům
turnaje - Janu Štulcovi st. s dcerou Kateřinou,
a proto dále nepostoupili. Tři zápasy semifinále přinesly celkem jasná vítězství. V jeho
prvním zápase překvapivě nestačili vítězové
skupiny A Bohouš Kuba s Františkem Poša-

rem na klatovské Michala Klasnu s Martinem
Macháčkem a podlehli jim 12 : 2. V druhém
semifinálovém zápase zase nestačili vítězové
C skupiny Rudla Rieckel s Ivanou Korandovou na Zdeňka Dubana s Josefem Harantem
a prohráli s nimi 13 : 1. Ve třetím semifinálovém zápase na sebe narazily dvojice z Klatov. Ani v tomto klání vítěz základní skupiny, Jindra Hůrková s Karolínou Vítovcovou,
nestačily na Jindru Hůrku a Lucii Kovářovou
. Dvojice, které skončily ve skupinách na
třetím a čtvrtém místě, hrály s poraženými semifinalisty turnaj útěchy systémem
K.O. Jeho vítězkami se stala Jindra Hůrková
s Karolínou Vítovcovou. Finále turnaje začalo pro dobřanské Zdeňka Dubana s Josefem
Harantem výborně, vedli nad Klasnou s Macháčkem už 11 : 0. Pak se jim nezdařila jedna
hra a soupeř začal snižovat. Nakonec Duban
s Harantem dovedli zápas k vítěznému konci
13 : 6. Hned ve druhém finálovém zápase se
Dobřanští utkali s Hůrkou a Kovářovou a nestačili se divit. Celkem rychle prohráli 13 : 0.
V posledním zápase si to Klatovští rozdali
o první místo. Rozjetí Hůrka s Kovářovou
porazili Klasnu s Macháčkem 13 : 10, druzí
tak skončili Duban s Harantem. Již ve velice
chladném a větrném počasí dostaly úspěšné
dvojice diplomy a ceny. Další akcí na hřištích
pétanque bude Dobřanská trojka, turnaj trojic dobřanských spolků. Zúčastnit se mohou
i tzv. nezapsané spolky nebo třeba trojice
z jedné rodiny, ulice či hospody. Všichni jsou
zváni.
Zdeněk Duban

www.dobrany.cz
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Dílčí úspěch mužů v 1. lize
1. liga – muži: 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Daniel Kovářík st.
a Bohuslav Havránek

Na jaře naši muži odehráli poslední tři kola v základní části, když se postupně střetli s Brnem na
jejich půdě a v domácím dvojkole s Pardubicemi
a Třemošnou. Věděli jsme, že plný počet získaných
bodů (tedy devět) nás může posunout do první
čtyřky nejlepších. To by znamenalo, že tato čtveřice týmů postoupí přímo do čvrtfinále play off, přičemž první dva zápasy, v sérii hrané na
tři vítězná utkání, odehraje na domácím stadionu. Dobřany v úvodním
jarním kole poráží v Brně domácí Buldoky 2 : 1, když výhru doslova vydřou. Daleká cesta (v jeden den přes 600 km) tak pro náš tým uteče velmi rychle, pochopitelně hlavně ta zpáteční ... V následujícím týdnu jsme
se pokusili kvalitně připravit na rozhodující, poslední domácí dvojkolo
základní části 1. ligy.
Do Dobřan dorazily nejdříve 17. 3. posílené Pardubice a odjely domů
s debaklem 1 : 7. První úkol byl tedy splněn. Na druhý jsme chtěli navázat a povedlo se. V neděli 18. 3. jsme přejeli nedalekého rivala -Třemošnou v poměru 8 : 3 a potvrdili tak konečnou, a v průběhu sezóny
i někdy hodně vzdálenou, čtvrtou příčku. Ano, je to úspěch v republikovém měření, nicméně pořád jen dílčí, neboť sezóna vygraduje zápasy
play off. Zbývá dodat, že poslední dva domácí duely, resp. první dva na
jaře, jsme již odehráli v naší nové hale, která však není úplně „zkompletována“, což nám - skromným Šnekům ale vůbec nevadí. První branku
v nové hale vsítil v 1. lize mužů pardubickému Svítkovu dorostenec
Ondřej Šlehofer a prvním hatrickem v tomtéž zápase ji pokřtil Petr
Skála, který jako bonus zacílil ještě dvě trefy navíc, čímž udeřil gólově
celkem pětkrát.
Hala, byť nedostavěná, znamená obrovskou přeměnu hokejbalu. Původem je to sport venkovní, čili naše hala bude, vlastně už je, v republice
raritou. Tento sport se opět posune dál a Dobřany v tom budou figurovat.
Neskutečné. My jsme nesmírně hrdí na to, co se v Dobřanech vybudovalo
nejen pro hokejbal, ale i pro sport jako takový. Prioritně patří poděkování městu Dobřany. Nelze nevidět a nevnímat při výjezdech k venkovním
zápasům, že tento projekt uznává a chválí celá naše republika.
Zpět ke sportovní stránce: Zápasy play off pro nás začínají víkend po
Velikonocích, tedy 7.-8. 4., nyní se nacházíme ve fázi náležité přípravy
na tyto duely. Soupeře si nelze vybírat, ve čtvrtfinále se potkáte pouze s republikovou kvalitou. Při vší úctě ke všem soupeřům očekáváme
Přelouč, poněvadž co se týká kvality, měla by být minimálně papírově lepším a zdatnějším týmem v porovnání s jejím sokem z předkola
z Berouna. Jenže to je pouhá spekulace a na favority se v play off jaksi
po léta nehraje. Tedy ani my nevstoupíme do čtvrtfinále jako favorit,
max. tak na zmíněném papíře.... Jediné, co platí pořád, je to, že vše se
rozhodne na hřišti.

1. liga – muži 2017–18 po zkl. části
1. Karviná
22 16
2. Polička
22 13
3. SK Jihlava
22 15
4. Snack Dobřany
22 12
5. Přelouč
22 11
6. Olymp J. Hradec
22 12
7. SHC Opava
22 12
8. HBC Prachatice
22 12
9. Svítkov Pardubice
22 11
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0
3
0
3
2
1
1
0
1

1
3
2
1
2
1
0
0
1

5
3
5
6
7
8
9
10
9

111 : 62 49
101 : 49 48
101 : 58 47
73 : 48 43
67 : 57 39
85 : 58 39
61 : 46 38
71 : 50 36
81 : 72 36

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jungle F. Kladno
HBK Bulldogs Brno
Kelti Beroun
Nové Strašecí
Tygři M. Boleslav
Plzeň-Litice
Tatran Třemošná

22
22
22
22
22
22
22

10
8
7
6
5
3
3

1
1
2
2
3
0
0

1
1
0
3
1
2
1

10
12
13
11
13
17
18

72 : 70
57 : 79
60 : 92
53 : 86
52 : 107
41 : 81
33 : 104

33
27
25
25
22
11
10

Zpět ke konci zkl. části hrané na 22 kol a k play off 1. ligy mužů.
O lepším postavení týmů se stejným počtem bodů rozhodl prvotně
lepší vzájemný zápas. Do předkola play off jdou týmy na 5. až 12. místě.
Postoupivší 4 celky z předkola se popasují s první čtveřicí týmů po
zkl. části. Tedy i pro TJ Snack Dobřany vzejde soupeř z předkola play off.
Papírově to vychází na Přelouč, jenže karty se mohou zamíchat a trumfy v rukou pro celé play off může mít úplně někdo jiný ... Mančaft čeká
13.a 14. baráž o setrváni v 1. lize, přičemž 15. a 16. mužstvo z 1. ligy
mužů sestupuje.

Po utkání doma s Pardubicemi 17. 3. 2018
Zleva stojí: Málek, J Kovářík, Skala, O. Šlehofer, Kobr, V. Šlehofer ml.,
Koželuh, Juráček, Kůrka a Čech
Pod nimi zleva: Hůrka, Zelenka, trenér V. Šlehofer st. a Truchlý
Dole zleva brankáři: Hájek a Marek

Mládež své soutěže také rozehrála
Extraliga staršího dorostu 2017-18
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matoušek a Jan Marek

Kluci museli odehrát úvodní zápasy v nedaleké Třemošné, neboť
v hale ještě koncem února a dál hrát nešlo. Přesto jsme své zápasy
u sousedů coby hostitelé zvládli. Dobřanští mladíci postupně na severu
Plzeňska porazili pražskou Hostivař 3 : 2 po nájezdech, Jihlavu 3 : 1
a Chomutov 5 : 0. Třemošenským za poskytnutí azylu včetně nově zrekonstruovaného zázemí touto cestou děkujeme. V dalším utkání extraligy staršího dorostu v rámci jara už v domácí hale porážíme Buldoky
ze Stříbra 4 : 0.
Do konce základní části našim klukům zbývá odehrát domácí duel
s Kladnem a následné výjezdy do Ústí nad Labem, Nového Strašecí
a Písku určí Dobřanům, zda půjdeme do předkola (5. až 12. tým), nebo
přímo jako naši muži do čtvrtfinále (1.-4.tým) play off. V těchto prognózách ovšem „nelétáme v nebi“, neboť spousta kluků tradičně alternuje
mezi muži a síly se tím pádem tříští.

Sport
Extraliga st. dorostu k 21. 3. 2018
1. HBC Plzeň
19
2. Autosklo Pardubice
19
3. Hradec Králové
19
4. HBC Praha - Hostivař
18
5. ALPIQ Kladno
18
6. HC ŠD Písek
19
7. Snack Dobřany
18
8. Elba DDM Ústí n. L.
17
9. Č. Třebová
20
10. Karviná
18
11. KOVO Praha
17
12. Buldoci Stříbro
17
13. HBC Gladiators Olomouc 18
14. SK Jihlava
18
15. Nové Strašecí
18
16. Wolves Chomutov
17

17
16
13
12
11
12
10
9
8
8
6
4
3
2
1
1

1
2
1
1
2
0
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0

1
0
0
1
1
2
2
0
1
0
2
1
0
1
0
0

0
1
5
4
4
5
5
6
11
10
8
12
15
15
16
16

122 : 27 54
90 : 27 52
110 : 36 41
94 : 34 39
107 : 47 38
88 : 32 38
50 : 37 34
66 : 28 31
53 : 81 25
59 : 65 24
52 : 63 22
43 : 81 13
34 : 121 9
27 : 98
7
22 : 150 5
13 : 103 3

především na mládežnickém poli, pak logicky ani tuhle stránku nechceme podcenit.

Tabulka Přeboru ml. žáků k 21. 3.
1. HBC Plzeň
13
2. Suchdol n. L.
11
3. HBC Prachatice A
12
4. Pedagog ČB
12
5. Snack Dobřany
10
6. HBC Prachatice B
12
7. Buldoci Stříbro
9
8. Tatran Třemošná
12
9. Olymp J. Hradec
11

12
8
5
5
5
5
4
4
0

1
0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
1
1
0
0
0
0

0
3
5
6
4
7
4
8
11

106 : 6
71 : 36
47 : 45
65 : 51
40 : 49
35 : 41
42 : 35
36 : 88
12 : 103

38
24
18
16
16
15
14
12
0

Extraliga mladšího dorostu 2017-18
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matoušek, Václav Šlehofer ml.
a Miroslav Kodýtek

I v této kategorii dosahují kluci velmi dobrých výsledků. Jádro týmu
tvoří loňští žáci a zároveň zde zapracováváme naše kluky z mladších
kategorií, tedy stávajících mladších a starších žáků. Naproti tomu šikovné mladší dorostence posunujeme mezi starší vrstevníky. Zde je třeba
zmínit Michala Neumaiera, který coby starší žák zaskakuje i ve starším
dorostu. Jaro jsme odstartovali velice dobrým výkonem hned v prvním
utkání proti Plzni. A i přes porážku kluci ukázali, že hokejbal hrát umí
a dokážou se postavit i ročníkově srovnaným týmům. Následná výhra v Prachaticích či v Jindřichově Hradci to jen potvrdila. V posledním utkání jsme smolně prohráli rozdílovým gólem v poslední minutě
v Č. Budějovicích, i tento zápas lze hodnotit jako úspěšný. My si z něj
vezmeme určitě pozitiva a negativa se budeme snažit v budoucnu eliminovat. Zde bych chtěl zmínit i oslabení v tomto týmu zaviněné zraněním
Davida Vaníčka během tréninkové jednotky. Věříme, že David bude brzy
fit a svojí poctivou prací se opět pomaloučku polehoučku posune vpřed,
tak jako tomu bylo doposud.

Extraliga mladšího dorostu k 21. 3.
1. Suchdol n. L.
15 14
2. HBC Plzeň
18 12
3. Kert Park Praha
17 12
4. Pedagog ČB
18 10
5. Snack Dobřany
16 6
6. HBC Prachatice
16
4
7. KOVO Praha
17
2
8. Olymp J. Hradec
15
1

0
2
0
2
1
0
0
0

1
2
1
0
1
0
0
0

Mladší žáci, přípravka a minipřípravka
Realizační tým: Petr Úbl, Alice Hradská, Petr Česák
a Václav Šlehofer st.
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92 : 27
84 : 29
78 : 33
84 : 53
53 : 52
49 : 73
30 : 107
17 : 113

Nejmenší Šnečci
Děti ročníku narození 2007-8 a mladší, nechť zamíří mezi nás – Šneky. Trénujeme pravidelně pondělky, úterky a čtvrtky od 16.15 h. Samozřejmě mohou dorazit i starší nadaní kluci.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Sportovec roku 2017

43
42
37
34
21
12
6
3

Nejmenší a nejmladší Šnečci už také odehráli své zápasy, k tomu všemu poctivě trénují, nově už třikrát v týdnu. Zde na výsledky nehledíme
a s dětmi intenzivně pracujeme. Především tak, aby se nejen něco naučily, ale odcházely domů spokojeni. K úterním a čtvrtečním tréninkovým jednotkám přidáváme pondělky. Přece jen je třeba zohlednit fakt,
že kluci se brzy budou měřit s republikovými soupeři a ti určitě nespí.
Jelikož se Dobřany drží roky na hokejbalovém republikovém výsluní

Slavnostní galavečer tradiční ankety Sportovec roku Plzeň-jih se konal v Přešticích dne 13. 3. 2018.
Celou prestižní akci tentokrát pořádalo Kulturní a komunitní centrum Přeštice ve spolupráci s městem Přeštice a Plzeňskou sportovní
unií. V galerii oceněných byl v kategorii Trenér roku vyhlášen Václav
Šlehofer st. z našeho klubu.
Petr Chvojka - předseda klubu TJ Snack Dobřany
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Dobřanští judisté trénují a reprezentují

V SOBOTU

Mladí judisté klubu RuKa JUDO jsou v plném proudu zimní a jarní přípravy. I když
pravidelné tréninky nesou své ovoce v podobě zvýšené fyzické kondice a zlepšující se
techniky, jen tato příprava by na velmi vysokou úroveň ostatních klubů nestačila, a proto
mají judisté kromě toho zahrnuta i pravidelná
soustředění. Tyto víkendové akce se konají
v Českém lese a většinou se ještě intenzivněji
zaměřují na zlepšení fyzické kondice a technické průpravy. Letošní zimní soustředění
bylo díky sněhové nadílce příznivé i pro běžkaře, a tak se část účastníků vydala po krásách
okolí, zbytek nezahálel a doháněl svoji fyzickou kondici na saních a bobech.
Připravenost dobřanských judistů jsme
byli v březnu prověřit na meziklubových závodech, které pořádal DDM STOD. Startovalo
se v devíti kategoriích ve věku od sedmi do
deseti let. Naši judisti předvedli skvělé výko-

ny a odnesli si 4x zlato (Stela Baxová, Vojtěch
Hrubeš, David Šmůla, Simona Šmídová), 5x
stříbro a 8x bronz. Velmi gratulujeme!!!
Pracujeme i na team buildingu, a proto
jsme v březnu pro judisty připravili přespání
v tělocvičně, jehož součástí byl dvouhodinový
trénink, překvapení večera v podobě skákacího hradu se skluzavkou a promítání pohádky
před usnutím. Společného přenocování se
zúčastnili i naši nejmenší judisté ve věku od
čtyř let. Všem se tato akce líbila a já slibuji, že
nebyla poslední.
Tímto děkuji judistům RuKa JUDO za skvělou reprezentaci dobřanského juda, za jejich
odvahu a rvavost, kterou předvádí na závodech, a držím palce na další závody, které
pořádá náš klub RuKa JUDO dne 26. 5. 2018
v tělocvičně 1. stupně. Tímto Vás srdečně zvu,
přijďte podpořit naše judisty!
Trenér Karel Fojtík

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH DOBŘANY z.s.
pořádá v sobotu 19. května
pro děti z Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu

BRANNÌ ORIENTAÈNÍ SOUTÌŽ DVOJIC ŽACTVA

MEMORIÁL VÁCLAVA LECJAKSE
V kategoriích: malé děti do 2. tř. s rodiči,
mladší žáci do 5. tř. a starší žáci do 9. tř.
Start ve Školní ul. u dětské ordinace v 9.30 h.
zápis do soutěže od 8.30 hodin
ceny pro každého startujícího
poháry pro vítěze
Projekt je podpořen GDT města Dobřany

Fourcrossové závody na Šlovickém vrchu
Jaro se nezadržitelně blíží a s ním i začátek bikové sezony. Ta letošní bude na Šlovickém vrchu
stát za to, připravili jsme dva závodní víkendy.
První z nich je Evropský pohár ve fourcrossu!
Závod, který je součástí dvanáctidílného seriálu,
jedoucí se v Itálii, Německu, Švýcarsku a u nás
v Česku, právě v Dobřanech. Závod, kterého se
zúčastňuje kompletní evropská špička, včetně
vítězů světového poháru a mistrů světa. Tohle
všechno uvidíte 26. 5. na Šlovičáku v areálu TJ
Dobřany. Samozřejmostí je doprovodný program a závody pro děti.
Další skvělý závod bude 16. 9., a to mistrovství republiky! O titul mistra se pojede v Dobřanech vůbec poprvé. Mistrovský závod je výjimečný tím,
že se každý rok jede na jiném místě. Pár dalších let tady tento závod neuvidíme a není závodníka, který by nechtěl nosit mistrovský dres.
Září je ale ještě daleko a my máme celou sezonu před sebou. Pevně také doufáme v nové členy našeho spolku, obzvlášť z řad dětí.
V případě zájmu rodičů a dětí prosím pište na email: brozik.t@seznam.cz
Tomáš Brožík
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Sportovní dům ReStarT

V minulém čísle DL jste byli informováni o otevření nového sportovního domu
RESTART, který je provozován sportovním
spolkem R.S.T. z.s. Pojďme si přiblížit, jak to
všechno začalo a co Vás u nás čeká.
Jsme sportovní nadšenci v čele s naší LUCIÍ, která když se pro něco rozhodne, obětuje
tomu vše. Dokáže nás svou neoblomnou vůlí
motivovat ke spolupráci a obrovským výkonům. Samozřejmě ne vždy se všechno zrealizuje, jak si přejeme, ale vždy jedeme dál…
První myšlenka na větší vlastní sportovní
objekt přišla v červnu 2017. Dozvěděli jsme
se, že sport centrum Kalikovský mlýn končí
s H.E.A.T. programem, který jsme tenkrát jako
klienti navštěvovali. Největší nadšenec z nás,
Lucie Preisová, lektorka H.E.A.T. programu
s dlouholetou praxí, přišla s nápadem dopřát
i našemu malému městu Dobřany H.E.A.T.
program.
Ale jak jej zrealizovat, kde sehnat ten
správný prostor? Začali jsme hledat a oslovili jsme p. starostu M. Sobotku. Pan starosta
nám předložil několik dostupných a provozuschopných místností a budov, které pro nás
však nebyly akceptovatelné. Až, lépe řečeno
už v září přišel návrh na současnou budovu
v kasárnách, v ul. Sokolovská 1009. Tento objekt jsme si šli prohlédnout a popravdě jsme
nebyli nikterak nadšeni. Když však Lucka
řekla, „jdeme do toho“!!! rázem byl z jedné
místnosti sportovní komplex!!!!!!! Tvrdě jsme
dřeli svátky nesvátky, rodina nerodina, Vánoce nevánoce, jak můžete vidět i na našich
stránkách heat.dobrany.eu, kde je vše zdokumentováno.
Velké poděkování samozřejmě patří městu. Celý náš sportovní tým děkuje především
panu starostovi M. Sobotkovi, paní místostarostce D. Terelmešové a M. Pokornému.
Upřímně děkujeme za všechno - za trpělivost, ochotu, podporu a za realizaci důležitých oprav, bez kterých by sportovní dům
RESTART nemohl fungovat na takové úrovni,
jako funguje, a my bychom vše sami nezvládli.
DĚKUJEME MOC!!!!

A co Vám, občanům, nabízíme?
1. Sport - snažíme se Vás všechny zvednout
z gauče, děti od počítačů a mobilů.

2. H.E.A.T - program - je možné vysvětlit jedním slovem - chůze. To znamená, že
všichni, kdo umíte chodit, děti, dorost, mladí,
starší, ale i ti nejstarší z Vás můžou přirozeně
vylepšit fyzickou kondici. Nebojte se!!!! Přijďte!!! Přihlaste se!!!! Projdete si hodinu s vyškoleným lektorem na pásu, který půjde tak,
jak půjdete vy, nebojte se - žádná elektrika
a předvolená rychlost, pouze Vaše nohy a pás
MAXER RUNNER. Chůze je nejpřirozenější
a nejzdravější pohyb.
3. H.E.A.T - kids - hodiny pro naše děti, bývají často obsazeny, dětem se u nás líbí, učíme
je správně chodit a hýbat se tou nejpřirozenější formou, a tou je chůze.
4. H.E.A.T. - senior - hodiny pro naše nejstarší. Už k nám chodí i pár seniorů po operaci
páteře, srdce, kolenního kloubu. Společně to
zvládneme. Respektujeme individuální přístup a každý si drží tempo podle svých možností. Seniory, kteří na sobě pracují bez ohledu na věk a chtějí být svému zdraví prospěšní,
upřímně obdivujeme a srdečně vítáme. Přijďte také, vaše srdce si to zaslouží!

Koho neosloví H.E.A.T. program, má možnost si vybrat nepřeberné množství sportovních aktivit v multifunkčním sálu. FITNESS
pro děti, jóga, jóga pro maminky s dětmi, cvičení pro těhotné, box, box pro děti
s prvky sebeobrany, cardio workout, kruhový trénink, TRX, posilováni středu těla,
velké míče, bodyforming. Spoustu dalších
aktivit pro Vás připravujeme, například také
FITNESS CENTRUM s RELAXAČNÍ ZÓNOU
pro odpočinek po náročných sportovních výkonech.
Všechny informace naleznete na heat.
dobrany.eu. Pro ty, kteří nejsou přátelé s internetem, jsou připraveny naše skvělé recepční poradit s registrací, přihlášením a rezervováním hodin. Neostýchejte se nás na cokoli
zeptat!!!
Jsme všichni jen obyčejní lidé, kteří mají
rádi sport. Přidejte se k nám! Bez Vás nejsme
a nebudeme nic, ale s Vámi je vítězství naše.
Odhoďte zábrany, přijďte!!!!
Váš tým R.S.T. z.s. (Respektuj SvéTělo)

Stolní tenisté znovu
úspěšní

První jarní neděli, tedy 25. 3., se družstvo
starších žáků TJ Dobřany vydalo na Krajský
přebor družstev ve stolním tenise. V sestavě
Jakub Šperl, Filip Umner a Marek Šimek se
nám opět poměrně dařilo. Ze základní skupiny, kde jsme mimo jiné byli soupeřem pozdějších vítězů z týmu Unionu Plzeň, jsme postoupili z druhého místa. Tato základní skupina
sice byla mimořádně vyrovnaná, i tak jsme si
ale vydobyli postup do semifinále, kde jsme
se utkali s jedním z favoritů, Sokolem Plzeň
V. Postup do finále nám unikl opravdu těsně,
po smolně prohrané čtyřhře. Čekal nás proto zápas o bronz s Unionem Plzeň „B“. Zápas
byl sice též velice vyrovnaný, ale po tentokrát
zvládnuté čtyřhře a možná trochu překvapivé výhře Umnera nad Bystřickým jsme zápas
vyhráli a po roce obhájili bronzové umístění.
Dobřanští stolní tenisté tak opět vzorně reprezentovali svůj oddíli v konkurenci družstev z celého Plzeňského kraje.
Filip Umner

Cyklovýlety
První cyklovýlet za krásami okolím Dobřan
je naplánován na 12. 5. 2018. Pojedeme na
Křižák a vyjížďka má cca 20 km. Pak pravidelně každou druhou sobotu v měsíci budeme organizovat výlet na kole po okolí Dobřan.
Po domluvě s účastníky plánujeme výlet na
Šumavu, možná i s přespáním. Vše záleží na
domluvě těch, kteří budou mít zájem procestovat na kole šumavskou krajinu. V září pak
chceme podniknout pravidelný výlet vlakem
na Špičák a zpátky do Dobřan na kole.
Veškeré informace se dozvíte na tel. č. +420
603 872 821 nebo +420 721 713 079.
Těšíme se na Vaši účast.
Josef Hájek a Josef Polívka
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Tipy na výlet

Dobřanská 50
v novém pojetí
Vzhledem k významným událostem, kterými jsou 130 let od založení turistického hnutí
v Československu a 100. výročí vzniku Československé republiky, jsme se rozhodli naši
tradiční akci, Dobřanskou 50, konanou až na
podzim 22. 9. 2018, rozšířit o další aktivity,
kterými jsou:

• pochod páníčků se svými psy
• toulavý kočárek

Rozšířením Dobřanské 50 o tyto dvě možnosti chceme docílit toho, aby se více občanů
zapojilo do turistických akcí, které podporují
pohyb a přispívají k upevnění zdraví.
Pro naplnění tohoto cíle bude nutné, abychom oslovili všechny občany – mládežnické
organizace, cyklisty, maminky s dětmi, školy
a ostatní společenské organizace a spolky ke
spolupráci.
Prozatím jsme plány konzultovali se zástupci města a kulturního střediska a ti naši
aktivitu podporují.
Snahou je, aby se lidé dostali do přírody,
a k tomu chceme využít atraktivních míst,
která v okolí Dobřan jsou. Trasy povedou
na Šlovický vrch, využijeme naučnou stezku
„Martinská stěna“, nedaleký Křížový vrch.
Abychom se stanoveného úkolu se ctí zhostili,
je třeba již dnes začít pracovat.
Na spolupráci na této akci se těší turisté.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Turisté vás zvou
3. dubna
Z PAČEJOVA DO BŘEŽAN
Odjedeme vlakem v 6,40 hod.
/z Plzně v 7,08 hod./ do Pačejova. Vyjdeme po modré
tz. kolem kolejí asi 1 km k Lindovskému lesu,
kde odbočíme na neznačenou cestu do Týřovic. Pokračujeme ke keltskému oltáři a kolem
turistického přístřešku do Břežan. Délka vycházky 10 km. Zpět dle situace. Vedoucí Jindra
Šmatlák.

7. dubna
JARNÍ POCHOD
Akci pořádá KČT Fakultní nemocnice v Plzni
na trasách 6, 12, 18, 20 km. Odjedeme vlakem v 7,53 hod. do Plzně a MHD do Černic.
Start: Dům hasičů od 7,30 hod., cíl tamtéž do
16,00 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
10. dubna
Z PLZNĚ DOUDLEVEC DO LITIC
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Odjedeme vlakem v 9,27 hod. do Plzně - Doudlevec. Půjdeme přes České údolí k přehradě,
kolem Škodalandu, po lávce přes přehradu
a po silnici do Litic. Délka vycházky 9 km. Zpět
BUSem v 14,58 hod. Vedoucí Jiří Nový.		
			
14. dubna
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO
KRAJE
Odjedeme vlakem v 8,06 hod do Přeštic. Půjdeme po naučné stezce "Se sv. Vojtěchem
okolo Přeštic“. Vyjdeme od nádraží kolem loděnice do Příchovic, dále se dáme ke sv. Vojtěchovi na Ticholovec, Strážov, ke kapli Vícov
a po silnici do Přeštic, do místa setkání. Délka
vycházky 11 km. Vedoucí Karel Bohman.

17. dubna
Z PRASKOLES PŘES ŽEBRÁK DO KUBLOVA
Odjedeme vlakem v 5,24 hod. /z Plzně
v 6,19 hod./ do Praskoles. Povede nás modrá tz. přes Chustiny do Žebráku a červená
na Točník. Pak sejdeme na zelenou tz. a po
ní dojdeme do Březové, přejdeme na žlutou,
která vede NS Údolím ticha do Kublova. Délka
vycházky 13 km. Odjezd BUSem v 13,25 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
21. dubna
ZE ŠVIHOVA PŘES VÝROV DO ŠVIHOVA
Odjedeme vlakem v 8,06 hod. /R/ do Švihova.
Povede nás zelená tz. přes Kokšín a NS „Švihov
a okolí“ do Výrova, odtud pak zelená do Melechova a dále c.s. č. 38 /2042/ do Švihova. Délka vycházky 12 km. Odjezd v 13,26 hod. – R /
14,58 hod. os. Vedoucí Karel Bohmann

24. dubna
ZE ŠPIČÁKU DO ALŽBĚTÍNA
Odjedeme vlakem v 5,40 hod na Špičák. Vyjedeme lanovkou na vrchol Špičáku a půjdeme po žlutém značení k Čertovu jezeru. Dále
se vydáme po červeném značení do Alžbětína. Délka vycházky 9 km. Odjezd vlakem
v 14,01 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

28. dubna
Z MILAVČE DO TRHANOVA
Odjedeme vlakem v 8,06 /přes Klatovy a Domažlice/ do Milavče. Odtud nás povede modrá k mohylovému pohřebišti, kde přejdeme
na CS Baldov, a zastavíme se u památníku
bitva u Domažlic. Z Domažlic odjedeme vlakem v 14,34 hod. přes Plzeň. Délka vycházky
10 km. Vedoucí Karel Bohman

1. května
Sejdeme se u kruhového objezdu v 9 hod.
a půjdeme přes Dobřánky na Martinskou
stěnu, do Nové Vsi a Lhoty. Vystoupáme na

Šlovický vrch, kde je možno opéct si uzenky, a vrátíme se do Dobřan. Délka vycházky
13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.		
			
5. května
Z CHLUMČAN DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 8,06 hod. do Chlumčan.
Půjdeme lesní cestou do Dolní Lukavice a odbočíme z ní do Chlumčan. Rozhlédneme se
z Hujábu a vrátíme se po staré silnici z Vysoké
do Dobřan. Délka vycházky 9 km. Vedoucí Karel Bohmann.
Pojďte se s námi projít. Zveme všechny občany.
Chodíme pomalu a za každého počasí. Případné změny zveřejníme ve vývěsní skříňce.

Fotbal – rozpis
mistrovských utkání
jaro 2018
Okresní přebor mužů
7. 4.
16:30
Starý Smolivec – MA
14. 4. 16:30
Kasejovice – MA
22. 4. 14:00
MA – Klášter
28. 4. 17:00
Předenice – MA
5. 5.
17:00
MA – Žinkovy
8. 5.
14:00
Vstiš – MA
13. 5. 17:00
Nepomuk "B" – MA
Dorost – KSD B
1. 4.
14:00
7. 4.
10:00
15. 4. 14:00
22. 4. 10:00
29. 4. 14:00
6. 5.
10:00
13. 5. 14:00

OP – starší žáci
7. 4.
13:30
21. 4. 14:00
28. 4. 14:00
1. 5.
14:30
6. 5.
10:00
8. 5.
14:30
12. 5. 14:30

D – Meclov
Chlumčany – D
D – Horažďovice
Hradešice – D
D – Kasejovice
Švihov – D
D – Žákava
Spálené Poříčí – SŽ
SŽ – Kasejovice
Klášter – SŽ
SŽ – Štěnovice
Chlumčany – SŽ
Stod – SŽ
SŽ – Spálené Poříčí

Starší přípravka "A"
6. 4.
16:30
Vstiš – SP
13. 4. 17:00
Merklín – SP
20. 4. 16:00
SP – Chotěšov
27. 4. 16:30
Chlumčany – SP
4. 5.
16:00
SP – Dolní Lukavice
11. 5. 17:00
FC Dráčci N. Ves – SP
Mladší přípravka "A"
6. 4.
16:30
Vstiš – MP
13. 4. 17:00
Merklín – MP
20. 4. 16:00
MP – Chotěšov
4. 5.
16:00
MP – Dolní Lukavice
11. 5. 16:30
Stod "A" – MP

Tipy na výlet

Chotěšovský festival vína
Oslavy Dne vítězství v Chotěšově se ponesou ve znamení hudby, jídla a především dobrého vína. V úterý 8. 5. 2018 se totiž v areálu kláštera Chotěšov uskuteční 1. ročník Chotěšovského festivalu vína!
vinařskou atmosféru navodí v odpoledních
hodinách Cimbálová muzika Trnka, večer
zas pro změnu rozproudí publikum jižanské
rytmy v podání kapely OchoRíos. Pro zájemce
budou v průběhu odpoledne připraveny též
komentované prohlídky interiérů kláštera.
K vidění budou též výstavy obrazů Miloslava
Čelakovského a Jožky Osoby, stálá výstava
soch Ludmily Seefried Matějkové a výstava
leteckých fotografií Chotěšova a jeho okolí od
Václava Celera. Otevřena pro veřejnost bude
rovněž stálá expozice historie hasičské techniky, výzbroje a výstroje a dalších historických předmětů a dokumentů dobrovolných
hasičů.
Festivalem bude provázet moderátor Luděk Holý, kterého doplní odborník na víno,
pan Jiří Hudec. Oblíbená dvojice svým nezaměnitelným způsobem představí všechny přítomné vinaře, doporučí nejzajímavější vzorky
V atraktivních prostorách kláštera se předbudou vína bílá, červená i růžová, suchá i slada současně se podělí alespoň o trochu svých
staví 12 pečlivě vybraných, výhradně malých
ká, tichá i perlivá. Na své si zkrátka přijde úplbohatých znalostí.
a středních, vinařství z Moravy a z Čech. U jeně každý. Kromě vína bude k zakoupení také
jich stánků budou moci návštěvníci ochutnávat
široký sortiment tematického občerstvení.
degustační vzorky toho nejlepšího, co tuzemOrganizátoři akce připravili pro návštěvníOtevírací doba areálu: 12:00 – 22:00 hod.
ská produkce v současnosti nabízí. K dispozici
ky bohatý doprovodný program. Tu správnou
Vstupné na akci bude činit 50 Kč.

Slavnosti svobody Plzeň 3.–6. května 2018
Události odehrávající se na začátku
května roku 1945 si
jako každý rok Plzeň
připomene Slavnostmi svobody, tradiční akcí s bohatým vojensko-historickým a kulturním programem.
Oslavy osvobození americkou armádou se
uskuteční od čtvrtka 3. do neděle 6. května,
kdy vyvrcholí vzpomínkovým setkáním u památníku Díky, Ameriko!, kterému se po dvou
letech vrací jeho původní podoba. Hlavnímu
programu bude předcházet 1. května koncert
The Australian Pink Floyd Show s nesmrtelnou hudbou legendární kapely Pink Floyd
v lochotínském amfiteátru.
Convoy of Liberty, tradiční přehlídka vojenských historických vozidel s 200 kusy
techniky, projede zhruba dvoukilometrovou trasu ze Sukovy ulice po Klatovské třídě
až do sadů Pětatřicátníků letos mimořádně
v sobotu 5. května. Ve vzduchu ji přeletem
doprovodí nejen současné vojenské letouny,
ale i nejslavnější a nejlepší stíhací letadlo britského královského letectva z druhé světové
války, Spitfire Harvard. Čelo konvoje včetně

džípů s válečnými veterány bude pokračovat
ze sadů Pětatřicátníků na náměstí Republiky,
kde budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka a setkat
se s americkými a belgickými veterány.
K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy. V parku za OC Plzeň
Plaza se rozloží vojenské tábory 16. obrněné
divize a Československé samostatné obrněné brigády. K vidění tady bude i polní letiště
s dvoumístným průzkumným letadlem Piper L4H a tábor RAF britského královského
letectva, jehož 100. výročí založení si letos
připomínáme a v němž za druhé světové války sloužilo 2 402 Čechů a Slováků. Královské
letectvo a navíc ženské pomocné letecké sbory (WAAF) připomene také kemp v prostoru
U Zvonu, vedle Křižíkových sadů a Proluky,
kde je pravidelně při oslavách v rámci projektu Plzeň 1945 představován život v táboře
2. pěší divize a taky civilistů. Camp Raiders
s expozicí americké pěchoty bude mít své stanoviště před kulturním domem Peklo.
Součástí slavností bude jedinečný kulturní
program, který Plzeň přenese zpět do radosti
z konce války a osvobození. Hlavní program

na náměstí Republiky zahájí v pátek 4. května
nejlepší big band všech dob s více než 80letou
historií, legendární americký The Count Basie
Orchestra, o jehož kvalitách vypovídá celkem
18 cen Grammy. Folkové sobotní odpoledne
bude hostit Nezmary a Big Band Klatovy, Cop,
Taxmeny, Nadoraz nebo v poslední době oblíbenou kapelu Jelen. Neděle bude patřit Hrádeckému Big Bandu, kapele St. Johnny Blues
a Mydy Rabycad. V Křižíkových sadech oživí
vojenské ležení folklor, swing, scénky s komentářem či ukázky módy a na pódiu amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza se
představí folkoví a country muzikanti.
Slavnosti svobody doprovází vzpomínkové
akty u jednotlivých památníků, speciální akce,
mezi nimi 3. května proběhnou Plzeňské rozhovory II na téma 100 let česko-amerických
vztahů s podtitulem Co nás spojuje, a výstavy.
Například venkovní expozice ve Smetanových
sadech s názvem Muži generála Pierce připomene 75. výročí založení 16. obrněné divize,
která v roce 1945 vstoupila do Plzně jako první jednotka americké armády.
Více informací o programu najdete na
www.slavnostisvobody.cz

www.dobrany.cz
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Napsali jste nám / Společenská rubrika

Poděkování a žádost

Napsali jste nám

Vážení,
chtěli bychom touto cestou poděkovat městskému úřadu za pochopení a vstřícnost při projednávání naší petice ohledně regulace dopravy v Chlumčanské ulici. Je to již skoro rok, co naše ulice
byla osazena dopravními značkami „zóna 30", kde je i zákaz vjezdu nákladních automobilů. Jak asi
vypadá vztah některých řidičů k těmto značkám, je asi jasné. Nejenom, že někteří nedodržují předepsanou rychlost, ale průjezd nákladních aut, a dokonce i kamionů není výjimkou. Proto bychom
chtěli touto cestou požádat vedení města o prosazení kontroly tohoto problému Policií ČR.
Znovu chválíme „radnici" za její přístup k našemu problému a věříme, že nám i tentokrát pomůže
umravnit nezodpovědné řidiče. Předem děkujeme.
Za petiční výbor Jaromír Heřman

Otázka na redakci DL:
Dříve jsme byli zvyklí na kritické názory
opozice. Dlouho nic nebylo, přitom lidi ze
zastupitelstva často kritizují radnici. To
jste začali cenzurovat?

Vítání občánků
Dne 17. 3. 2018 byli přivítáni starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou tito noví občánci
města:

Odpověď redakce DL:
Redakce DL necenzuruje a je vždy připravena otisknout článek, který občané pošlou.
V redakci DL jsou zastoupeny všechny strany, ktreré se účastnily komunálních voleb
včetně opozice. Všechny materiály opozice
byly vždy uveřejněny tak, jak byly dodány.

Vzpomínka
1. března 2018 uplynulo 10 let,
co nás opustil

pan Stanislav Krištof.

Markéta Drechslerová, Eliška Filipová, Vojtěch Klíma, Antonín Kubec, Viktorie Mišterová, Ondřej
Poslední, Karolína Skálová, Jan Vlček

Vzpomíná dcera s manželem
a vnuci Václav a Milan.

Vzpomínka
Vítr jeho stopy svál,
v našich srdcích však žije dál....
Dne 17. dubna 2018 uplyne 5 let od úmrtí

pana Karla Bittnera z Dobřan.

Rozálie Jandová, Ella Kohoutová, Emma Kohoutová, Anna Kohoutová, Ellen Skuhrová, Nina
Vasilečko
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Vám, kteří jste ho znali, děkuje za tichou
vzpomínku manželka s celou rodinou.

Inzerce

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ – DUBEN

po 9. 4.

14 – 17

čt 12. 4.

9 – 12

st 18. 4.

14 – 17

pá 20. 4.

9 – 12

po 23. 4

14 – 17

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

pá 27. 4.

9 – 12

Koupíme pozemek
pro stavbu RD v Dobřanech (možno i s domem).
Platba v hotovosti, záloha možná.
Za nabídky předem děkujeme.
Zahradníkovi

Tel.: 775 62 75 75
www.dobrany.cz
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NOVĚ OTEVÍRÁME
Patnáct let se věnuji vlasovému designu.
Po celou dobu, jsem čerpala zkušenosti
a pilovala své dovednosti v řadě prestižních
salonů v Plzni a Praze.
Nyní jsem se rozhodla otevřít nový salon
v Dobřanech, ve svém bydlišti a své znalosti
v oblasti péče o vlasy předat Vám.
Zavolejte si pro objednání
na +420 776 737 395
 zuzana švihlová - hair artist | u lomy 1147, dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

Kontakty: tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří
se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností
vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní
a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy
občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:

 bydlení 			
 systém sociálních dávek a pomoci
 ochrana spotřebitele 		
 sociální a zdravotní pojištění 		
 majetkoprávní vztahy 		

 rodina a mezilidské vztahy
 občanskoprávní vztahy
 finanční problematika
 správní řízení (jednání s úřady)
 pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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Řádková inzerce
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku.
Tel.: 775 285 102

 ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, tel.: 724 015 347,
www.anglickyjazyk.net


Podlahářské práce – PVC, vinyl, plovoucí podlahy, koberce atd.
Tel. 721 396 017


Prodám chatu se zahradou v Dobřánkách (voda+elektřina).
Tel.: 704 073 110, po 17. hodině.


Prodám dámské kolo zn. Kellys, 3x řazení, od 25. 11. 2011.
Původní cena 8 000 Kč, nyní 4 000 Kč. Možná sleva.
Tel.: 732 613 833 (Dobřany).

 Prodám kovovou postel na zakázku – vyztužená na 130 kg +
matrace. Původní cena 35.000 Kč, nyní dohodou.
Tel. 731 475 389

Informační centrum Dobřany hledá na letní sezonu 2018

BRIGÁDNÍKA/BRIGÁDNICI
Požadavek: věk 18 let, znalost města a okolí, jazyková
vybavenost AJ, NJ
Náplň práce: zajišťování provozu IC Dobřany
(obsluha zákazníků, prodej zboží, průvodcovská činnost
v kostele sv. Víta)
Pracovní doba: dle domluvy, červen–září 2018 (práce především o víkendech)
Bližší informace: tel.: 377 972 480, e-mail: kultura@dobrany.cz

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
TLUMOČNÍK
5. 4. ve 20:00

DO VĚTRU
12. 4. ve 20:00

RAMPAGE: NIČITELÉ
15. 4. v 18:00

ČR/SR/Rakousko, tragikomedie, 113 min,12+, titulky,
režie: Martin Šulík
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří
páni (Jiří Menzel, Peter Simonischek), kteří cestují
napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během cesty se dostávají do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají
mozaikovitý obraz světa, který se navenek mění, ale
v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty.
Vstupné: 100 Kč

ČR, romantické drama/boat movie, 78 min, přístupný, režie: Sofie Šustková
Sourozenci Matyáš (Matyáš Řezníček) a Natálie (Jenovéfa Boková) se plaví jako posádka plachetnice,
na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza (Vladimír Polívka). Postupné sbližování
Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců
a na povrch začínají vyplouvat skutečnosti, které
ukáží jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném světle.
Vstupné: 110 Kč

USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 107 min, 12+, titulky,
režie: Brad Peyton
Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem
(Johnson) a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem, o kterého se Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní mírného
lidoopa v obrovské zuřící monstrum.
Vstupné: 120 Kč

TÁTOVA VOLHA
6. 4. ve 20:00

FAKJŮ PANE UČITELI 3
13. 4. ve 20:00

ČR, komedie/drama, 90 min, přístup., režie: J. Vejdělek
Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se
jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě nemanželského
syna. To alespoň naznačuje objevená dětská kresba.
Eva je rozhodnutá nečekané odhalení ignorovat, ale
Tereza se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem
volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek.
Vstupné: 130 Kč

Německo, komedie, 120 min, 12+, dabing, režie: Bora
Dagtekin
Samozvaný učitel Zeki Müller (Elyas M‘Barek) je zpět.
Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze
svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co v nich
ještě zbývá. Ale už toho v nich moc na vyždímání
není. Uspěje při záchraně školy a jejích chovanců?
Vstupné: 130 Kč

JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU
7. 4. v 17:00		
8. 4. v 15:00

USA, animovaný/rodinný, 95 min, přístupný, dabing,
režie: Will Gluck
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel
statku (Domhnall Gleeson) se však o svůj životní
prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak
začíná bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.
Vstupné: 120 Kč

Norsko/Německo, komedie/rodinný, 95 min, přístupný, dabing, režie: Arild Fröhlich
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel
svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pomoci
svého vynálezu, vany času, se vrátí do minulosti, aby
zabránil její svatbě s padouchem. V minulosti však
uvízne. Podaří se Líze a Bulíkovi doktora zachránit,
aniž by narušili běh dějin?
Vstupné: 100 Kč

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
7. 4. ve 20:00

HASTRMAN
19. 4. ve 20:00

KRÁLÍČEK PETR
14. 4. v 17:00

PEPA
14. 4. ve 20:00

USA, akční/sci-fi/thriller, 140 min, 12+, titulky/3D
dabing, režie: Steven Spielberg
Je rok 2045 a svět se ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, světě virtuální
reality, který vytvořil geniální a excentrický James
Halliday (Mark Rylance).
Vstupné: 120 Kč

ČR, komedie, 90 min, 12+, režie: Ján Novák
Pepa (Michal Suchánek) je úředník žijící se svou rodinou v obyčejném okresním městě. Je tak trochu
podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od ženy
(Petra Špalková), natož od dcery (Natálie Grossová).
Pepa ví, že se musí něco změnit, a dokonce velmi
dobře ví, co to „něco“ je. Jenže! Cesta k cíli bývá někdy hodně trnitá...
Vstupné: 120 Kč

DEN CO DEN
8. 4. v 18:00

KOČIČÍ PRINC
15. 4. v 15:00

USA, romantický, 97 min, 12+, titulky, režie: Michael
Sucsy
Příběh vypráví jaké to je, když se každý den probudíte v jiném těle a každý den žijete život někoho
jiného. Platí jedna jediná zásada – vyhněte se tomu,
aby si někdo všiml, že na jeden den přebýváte v těle
někoho jiného a nepleťte se do jeho života. Vše je
v pořádku, až do rána, kdy se probudíte v těle Justina
a zamilujete se do jeho přítelkyně Rhiannon.
Vstupné: 130 Kč

Československo/NDR, pohádka, 80 min, přístupný,
režie: Ota Koval
Hrdiny příběhu jsou sourozenci Radek a Terezka Královi. V souladu s rodinným příjmením si děti cestou
do nového bydliště představují, že putují pohádkovou krajinou. Reálné osoby, které potkávají, se jim
vzápětí projektují do fantazijních postav. V pohádkovém prostoru se tak vyskytuje kočka Králových, Líza,
i zlověstně působící zámecký restaurátor Albert.
Vstupné: 50 Kč

VZPOMÍNKA
NA OTU KOVALA

26. 4. ve 20:00

ČR, romantický thriller, 100 min, 12+, režie: Ondřej
Havelka
Baron de Caus (Karel Dobrý) se vrací se svým sluhou
(Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na
svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk
se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se
stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera
Katynka (Simona Zmrzlá) revoltující proti autoritám
vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů.
Vstupné: 120 Kč

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
27. 4. ve 20:00
29. 4. v 18:00
ČR, romantická komedie, 89 min, 12+, režie: Tomáš
Svoboda
Marie (Anna Polívková) pracuje jako úspěšná televizní
moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat blbce.
Naopak její sestra Karolína (Ester Geislerová) už toho
pravého našla a plánuje svatbu. Marie doma potkává
svou dávnou lásku, Jiřího (Jaroslav Plesl). Během pár
okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí. Ale
celá věc má háček. Jiří je snoubencem její sestry.
Vstupné: 130 Kč

V HUSÍ KŮŽI
28. 4. v 17:00

29. 4. v 15:00

USA/Čína, animovaný, 91 min, přístupný, dabing,
režie: Christopher Jenkins
Houser Peng při létání srazí dvě malé kachničky, které se díky tomu ztratí. O tom, že by jim pomohl jejich
hejno najít a napravit, co spískal, nechce ani slyšet.
Nakonec ale souhlasí. Jejich společné dobrodružství
ukáže, že rodina může mít všechny možné podoby
i tvary a dokonce i peří.
Vstupné: 120 Kč

AVENGERS: INFINITY WAR
28. 4. ve 20:00
USA, akční/dobrodružný, 155 min, 12+, titulky, režie:
Anthony a Joe Russo
Přichází nejsmrtonosnější a nejultimátnější válka
všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci
musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív než jeho bleskový útok, provázený
ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
Vstupné: 120 Kč
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Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544
e-mail: 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
tel.: 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
tel.: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 – 10:00
úterý
13:00 – 15:00
středa
7:30 – 11:00
čtvrtek
7:30 – 10:00
pátek
7:30 – 10:00

Diabetologie

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

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

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

tel.: 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

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá
7:30 – 13:00

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

Gynekologie

MUDr. Petr Krčál

tel.: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (sudé)
7:00 – 13:00
čtvrtek
7:00 – 13:00
pátek (lichý)
7:00 – 13:00

pro objednané

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

Interní ambulance

MUDr. Gabriela Rybářová

tel.: 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.
tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00

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

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

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
tel. ústředna: 377 195 831
pondělí, středa 7:15 – 11:15
(úřední dny)
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:15
pátek
8:00 – 11:15

12:00 – 17:00
12:00 – 14:30
12:00 – 13:00

tel.: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz
pro objednané

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
pondělí, středa		 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30

Gynekologická poradna
MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101, tel.: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Nová 956

MVDr. Tereza Sýkorová

Správa bytů

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

Mgr. Michaela Hrubešová

Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Jana Šatrová, Dis.
e-mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz
ponděl – pátek 7:00 – 19:00
so, ne, svátek
7:00 – 9:00 11:30 – 14:00
		 17:00 – 19:00

Veterinární ordinace

MUDr. Regina Janů

Odběry krve
náběry
ordinace

tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 18:00 na objednání
středa
8:00 – 11:00 na objednání

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

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany

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

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

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
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