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Úspěch dobřanských sportovců

1.

2.

(red) V polovině března se v přeštickém kulturním domě konalo slavnostní vyhlášení ankety
Sportovec roku 2018 okresu Plzeň-jih. Ocenění na tomto galavečeru převzalo hned několik dobřanských sportovců.
1. Prvním vyhlášeným byl kolektiv žactva TJ Dobřany z oddílu kopané pod vedením trenérů
Jaroslava Krátkého, Martina Bruhy a Miroslava Homra, který ocenění z rukou starosty Dobřan
Martina Sobotky a starosty Přeštic Karla Naxery převzal.
Miroslav Homr také převzal cenu pro svého bratra Michala, který byl nominován a oceněn
v kategorii rozhodčí.
2. V kategorii Ceny pořadatelských měst předávala Dobřaňákům ocenění místostarostka Lenka Tomanová a obdržel ho za své výkony v uplynulé sezóně oddíl starších žáků stolního tenisu
TJ Dobřany ve složení Jakub Šperl, Filip Umner a Matěj Urbanec. Na pódium je doprovodil trenér
Luděk Reitšpies.
3. Za svoji účast a zlato pro ČR na hokejbalovém mistrovství světa U20 v Kanadě si vysokoškolák Pavel Sloup ml. vysloužil ocenění v kategorii dorost a k němu ještě přezval zvláštní cenu
Karlovy univerzity.
Na základě dohody starostů obou pořadatelských měst bude tento galavečer v příštím roce
hostit město Dobřany.
Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Foto: Jakub Urbanec

3.

Město Dobřany,

Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
hledá

pracovníky/ce na údržbu
městské zeleně
Forma pracovního poměru:
 Dohoda o provedení práce
 Dohoda o pracovní činnosti
 Pracovní smlouva
Termín nástupu:
 ihned nebo dle dohody
 nejlépe od 1. 4. 2019
 odměna dle platových tarifů ve VS
Bližší informace podá tajemník MěÚ Dobřany
Ing. Petr Brandl, tel.: 377 195 841
nebo vedoucí technických služeb
Michal Pokorný, mob.: 724 004 389.

Zprávy z radnice

Kulturní kalendář
DUBEN
 do 16. 4. / kostel sv. Víta
Maďarsko na křižovatce evropských
kulturních cest – výstava
 do 30. 4. / Dobřanská galerie
Bez obalu aneb Já v plastu nenosím –
výstava
 12. 4. / 20:00 / Káčko
Saturnin – divadelní představení
 13. 4. / 9:00–11:00 / jednací sál MKS
Burza oblečení a potřeb pro děti
 13. 4. / 9:00–15:00 / náměstí T.G.M.
Velikonoční jarmark
 13. 4. / od 11:00 fanzóna / náměstí T.G.M.
Krajský půlmaraton
 13. 4. / 14:00 / Káčko
Oslavy založení souboru Dobřanské
bábinky
 14. 4. / pořádá MKS Dobřany
Zájezd na muzikál Kvítek mandragory
 16. 4.–30. 5. / kostel sv. Víta
Slávka Štrbová – výstava obrazů
 17. 4. / 17:00 / sál hasičské zbrojnice
Komunitní setkání – kulturní zařízení
 20. 4.
Rybářské závody pro dospělé
 21. 4.
Rybářské závody pro děti
 22. 4. / 18:00 / kostel sv. Víta
Velikonoční koncert P.U.D.U. a AmiKo
 26.–28. 4. / Káčko
	
TARTAS – přehlídka dětských divadelních
souborů
 27. 4. / 8:00 / náměstí T.G.M.
Sousedský Bleší trh
 27. 4. / 18:00 / jednací sál MKS
Setkání na téma Ekohygiena
 30. 4. / 17:30 / prostor u Spolkového domu
	
Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti
a Čarodějné hry

KVĚTEN
 4
. 5. / 10:40–11:30 / náměstí T.G.M.
/ 13:00 / louka u fotbalového areálu
Oslavy osvobození a konvoj
 12. 5. / sraz v 7:00 / za fotbalovým hřištěm
Vítání ptačího zpěvu
 14. 5. / 15:30 a 17:30 / Káčko
Školní akademie – ZŠ
 18. 5. / zápis od 8:30, start v 9:30 / Školní ul.
BOS – branně orientační soutěž
 18. 5. / 16:00 / kostel sv. Víta
Fashion Art Show
 24. 5. / kostel sv. Víta, kostel sv. Mikuláše
Noc kostelů
 30. 5. / Penny sklad
„Vím, kde žiju“ – den otevřených dveří
 31. 5.
Slavnostní otevření sportovního
areálu pod nádražím
 31. 5.–1. 6.
	
ZUŠ open
 Dobřanská galerie
Historie Dobřan – výstava fotografií
Výhled je průběžně doplňován.
Podněty na kultura@dobrany.cz
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Poprvé na apríla dopravilo na výuku školáky
ZŠ Dobřany bydlící ve Vodním Újezdu
městské vozidlo.
Město Dobřany několikrát připomínkovalo u Plzeňského organizátora veřejné dopravy změny
jízdních řádů včetně „ranního školního autobusu“ z Vodního Újezdu do Dobřan. Tento spoj totiž
přijíždí do Dobřan pozdě (v 7:33 hodin) a především žáci prvního stupně mají problém stihnout
začátek vyučování. Na únorovém veřejném jednání osadního výboru, na kterém bylo přítomno
vedení města, bylo díky iniciativě paní Řezáčové vymyšleno řešení výše zmíněného problému.
Do prosincových změn autobusových jízdních řádů pomůže město poskytnutím vozidla v rámci
„sousedské výpomoci“ a od změn jízdních řádů v prosinci 2019 bude dopravu školáků zajišťovat veřejný dopravce. Tímto děkujeme i Plzeňskému organizátorovi veřejné dopravy, že vyslyšel
připomínky města a spoj přiveze školáky základky v 7:18 na zastávku u kruhového objezdu na
tř. 1. máje a středoškoláky doveze na nádraží s návazností na vlakový spoj do Plzně.
Lenka Tomanová, místostarostka

Projekt ošetření dřevin v obcích
Mikroregionu Radbuza

V rámci mikroregionu byla v roce 2015
založena komise pro lesy. Ta postupem času
začala více řešit problematiku mimolesní zeleně, která se před začátkem kůrovcové kalamity stala palčivější. Vznikl nápad na společné výběrové řízení k ošetření dřevin v obcích
mikroregionu, které by měly zájem o zeleň
pečovat, a toto výběrové řízení opakovat každý rok dle nutnosti řezů a s možností zapojení či odstoupení obcí. Kvůli různorodosti
evidence zeleně v jednotlivých obcích bylo
nutné vysoutěžit zpracování jednotné inventarizace dřevin, která pak sloužila jako pod-

klad pro zadání VŘ. Nakonec se po změnách
v komunálních volbách 2018 do společného
výběrového řízení zapojily obce Kvíčovice,
Zemětice, Nová Ves, Neuměř a Hradec u Stoda
a město Dobřany. Bylo osloveno 12 arboristických firem, nabídku na ošetření přes 1 100
kusů stromů podaly 3 firmy, které všechny
splnily kvalifikační předpoklady. Nejlepší
cenovou nabídku podala firma PROFI TREE
WORK zastoupená panem Hupačem. Ta bude
během roku dle typů řezů provádět ošetření
stromů.
Dalším tématem pro komisi je společné řešení nedostatku lesního sadebního materiálu.
Prověřujeme možnost založení lesní školky,
která by dodávala obcím sazenice a alespoň
tak částečně pokryla poptávku po sazenicích.
Lenka Tomanová, předsedkyně komise

Zprávy z radnice

Informace pro občany k platbě místního poplatku
za komunální odpady a místního poplatku ze psa
1) Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt  
činí 500 Kč pro rok 2019.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2019 (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

Krátce
(jar) Zástupci města se pravidelně účastní
setkání se seniory a nejinak tomu bylo i při
příležitosti oslav MDŽ. Oba domy s poskytováním pečovatelských služeb navštívil starosta
města Martin Sobotka, který všem přítomným
dámám předal dárek v podobě kytičky. Doprovázela ho místostarosta Lenka Tomanová,
ředitelka MKS Jaroslava Umnerová a sociální
pracovnice Libuše Pokorná.

určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí  500 Kč pro rok 2019.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2019 (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) Poplatek 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. 2019 (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

(sob) Do původního projektu parkoviště
u ZUŠ se podařilo zapracovat důležitou změnu.
Všechny povrchové vody budou nově svedeny
do historické dešťové kanalizace. Místo toho,
aby tekly splaškovými rozvody a ohrožovaly
domy na křižovatce Lipové s průtahem, skončí
v mlýnském náhonu. Tam budou dokonce i užitečné, neboť zlepší množství relativně čisté
vody v tomto toku. Jde o výsledek studie na rozdělení splaškových a dešťových vod v ulici Stromořadí, která bude mít příznivý dopad i jinde.
Například pro rekonstrukci Hornické ulice
a pro nemovitosti na jih od Dobytčího plácku.

Informace pro žadatele o přidělení
(výměnu) bytu ve městě Dobřany
Dle směrnice Rady města Dobřany č. 01/2011 má žadatel o přidělení (o výměnu) bytu
města Dobřany povinnost každoročně potvrdit, že na své žádosti trvá. Tato povinnost musí
být splněna nejpozději do 30. 4. příslušného roku, a to písemně prostřednictvím správně vyplněného formuláře „Obnovení žádosti o byt města Dobřany“. Příslušný formulář je k dispozici na internetových stránkách města www.dobrany.cz nebo v kanceláři pokladny MěÚ.
Doporučujeme, aby byla žádost doložena osobně, a mohly tak být překontrolovány údaje
uvedené v původní žádosti.
Pokud žadatel o byt žádost neobnoví do stanoveného termínu, jeho žádost o přidělení bytu
(o výměnu bytu) pozbývá platnosti a je automaticky vyřazena ze seznamu žadatelů o byt
města Dobřany.
Více informací sdělí referentka odboru vnitřních a sociálních věcí MěÚ Dobřany, kancelář
č. 102, paní Jánská Milena, janska@dobrany.cz, tel.: 377 195 860.

(jar) Po uzávěrce únorového vydání Dobřanských listů rada města jmenovala spolkovou komisi, a to ve složení předseda – Petr Úbl,
členové - Daniela Okrouhlá, Petra Mašková,
Alena Palkosková, Zuzana Civišová, Jaroslav
Hornak. Tato komise, jak už je z jejího názvu
patrné, se bude zabývat spolky, a to na úrovni
komunikace, plánování, koordinování a spolupráce jednotlivých spolků, ale také komunikace s dalšími komisemi i městem samotným.

www.dobrany.cz

|

3

Zprávy z radnice

Jak se hledá místo
pro kulturu
Titulek není úplně přesný, hledat je třeba
místo také pro sport, společenské aktivity
a podobně. Proto je jednou ze stěžejních inspirací zkušenost z Březové na Sokolovsku,
kde vytvořili komplex budov, jenž má schopnost pokrýt současné i budoucí potřeby spolků, města i občanů.
Také tam předcházela konečnému rozhodnutí rozsáhlá debata o funkcích, které dohromady naplní budovy užitečným obsahem.
Velkou odlišností od Dobřan bylo to, že bylo
předem určené, kde má takové místo vzniknout.
Od první exkurze v roce 2015 do Březové
bylo jasné, že u nás musíme k věci přistoupit
ještě trochu jinak, neboť naše budovy zralé
na přestavbu tvoří jakýsi trojúhelník s těmito vrcholy: Káčko, ZUŠ a knihovna a nakonec
hala pod nádražím. K tomu existují i prostory, které nepatří městu. Sál nemocnice a firmy Comtes. Zásadní schůzka se uskutečnila
v říjnu 2017 v Dobřanech, kde se diskutovala
osnova budoucích úvah. Zúčastnili se radní,
zástupci MKS, správci areálů, starosta Březové a projektant, který navrhl tamní kulturně
i sportovně společenské centrum.
Tehdy se mimo jiné vylepšila myšlenka
dostavby Káčka tak, aby se odstranily vážné
provozní nedostatky, které tato budova od
samého počátku nese. Prvotně se tento nápad
datuje do roku 2015, kdy jsme měnili studii
kasárna. Tehdy se ale nepočítalo s tím, že by
se budova nové občanské vybavenosti a stávajícího Káčka spojila do jedné. To jsme vyslovili
až v konstruktivní debatě na místě, přímo na
silnici za Káčkem.
Od té doby se úvahy pohybují zhruba
v těchto mantinelech. Potřebujeme:
 Velký sál (250 lidí) na max. 8 akcí v roce.
	Malý sál (120 lidí) na zbylé plesy, koncerty
a podobně.
	Nové prostory pro ZUŠ, ve které roste počet
oborů i žáků.
 Prostory pro tělocvik, kroužky, fitko.

K tomu existuje několik kombinací toho, jak
a kde budovat. Právě k tomu je třeba široké
diskuze, na kterou vás tímto ještě jednou srdečně zveme. Každý dobrý nápad se hodí, na
zadání musí existovat široká shoda. I proto
jsme debatu nechali až na dobu, kdy se ztlumí
volební vášně.
Přijďte se prosím vyjádřit, ať stejně jako
v Březové vybudujeme něco životaschopného.
Martin Sobotka, starosta
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Dotazníkové šetření v domech s možností
poskytování pečovatelské služby Loudů
a Harmonie
Dotazníkové šetření, pořádané městem
Dobřany za účasti starosty Martina Sobotky
a místostarostky Lenky Tomanové, zaměřené
na kvalitu poskytované péče pečovatelskou
službou Jubilata pro osoby potřebující péči
v Dobřanech, proběhlo v měsíci únoru letošního roku v obou domech s poskytováním pečovatelské služby. Dotazník obsahoval 9 otázek.
Uživatelé pečovatelských služeb měli možnost
vyjádřit se např. ke kvalitě služeb, časové i finanční dostupnosti, k chybějícím službám.
Jako první vyplňovali dotazníky uživatelé
pečovatelských služeb v DPPS Harmonie, Sokolovská 1002-1006 v Dobřanech. Šetření se
zúčastnilo 19 zdejších obyvatel z celkového
počtu 45. Obyvatelé Harmonie jsou s prací pečovatelek velice spokojeni, největším problémem ve zdejším domě je chybějící kadeřnice,
která by obyvatele ostříhala buď přímo u nich
doma, či v místnosti určené pro tuto službu.
Tímto prosíme kadeřnice/kadeřníky, kteří by
měli zájem poskytovat své služby obyvatelům DPPS Harmonie, zavolejte na tel. číslo 377 195 861,
paní Grunská, město Dobřany.
Následně měli možnost dotazníky vyplnit obyvatelé DPPS Loudů na adrese Loudů 1022, Dobřany. Zde projevilo zájem bohužel pouhých 7 zdejších obyvatel z celkového počtu 53. I tady je
většina dotazovaných spokojena s prací pečovatelek, někteří však spokojeni nejsou. V případě
nespokojenosti se jednalo o úklid domácnosti a mytí oken. Vzhledem k tomu, že zástupci města
jsou informováni o tom, že pečovatelská služba má dlouhodobě nedostatek pečovatelek, snaží se
situaci usnadnit jak obyvatelům, tak pečovatelkám. Tímto hledáme spolehlivou fyzickou osobu,
či úklidovou firmu, která by měla zájem mýt okna v domácnostech obyvatel DPPS Loudů. Zájemci
volejte na tel. číslo 733 141 900, paní Šatrová, služba Jubilata pro osoby potřebující péči Dobřany,
Diakonie Západ.
Libuše Pokorná, sociální pracovnice

Zprávy z radnice / Jak to vidí opozice

Jak to v Dobřánkách dopadne?
Stavba okružní křižovatky v Komenského ulici je v plném proudu,
a proto přichází ten správný čas pro rozhodnutí, jak bude vypadat zeleň
na nově vzniklém ostrůvku.
Byly zpracovány 3 varianty zájmového území, které Vám v krátkosti
představíme.
Varianta 1: Květinový štěrkový záhon
Záhon bude založen technologií štěrkového záhonu. Tyto výsadby
velice dobře odolávají suchu a extrémním podmínkám, které budou
na okružní křižovatce panovat. Taxonomické složení je navrženo tak,
aby byl prostor atraktivní od jara až téměř do zámrzu. Osazovací plán
pracuje s kontrastem žluté a fialové barvy, které jsou doplněny o bílou
a růžovou.

Varianta 1

Varianta 2: Kvetoucí keře
Varianta číslo 2 je inspirována okružní křižovatkou v Lipové ulici.
Návrh navazuje na myšlenku výše zmíněné křižovatky, používá však
pestřejší skladbu keřů. Zvolené keře jsou nápadné svým kvetením
a především odolností k suchu. Návrh opět pracuje s kontrastem žluté
a fialové barvy.

Varianta 3: Přírodě blízké společenstvo
Třetí návrh je inspirován Martinskou stěnou, pískovcovými stěnami
a vegetací zde žijící. Záhon přiznává kámen jako plnohodnotný prvek
výsadby, v lokáních místech nechává působit pískovcovou drť, která
bude osazena pouze nízkými rozchodníky. Podmínka neprůhlednosti
okružní křižovatky je dodržena použitím vyšších keřů.

Je jen na čtenářích Dobřanských listů, která z variant bude vítězná.
Návrh, který obdrží nejvíce hlasů, bude realizován na podzim roku
2019. Hlasovat můžete do konce letních prázdnin, tedy do 31. 08. 2019,
a to několika způsoby. Elektronicky na email vladykova@dobrany.cz
(v emailu prosím uveďte číslo a název varianty, pro kterou chcete hlasovat), osobně v MKS Dobřany nebo v sídle Technických služeb města
Dobřany (v době úředních hodin městské zahradnice, po 15:00-17:00).
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na výše uvedený
email. Těšíme se na každý váš hlas.
Milena Vladyková, městská zahradnice

Varianta 2

Varianta 3

Diskuse o velkých investičních akcích města
Vážení spoluobčané,
vždy znovu a znovu jsme opakovali, že velké investiční akce města musí projít důkladnou a širokou diskusí. Na lednovém zastupitelstvu jsme
uspěli a pan starosta svolal na 15. duben pracovní jednání zastupitelstva, které se bude zabývat v dostatečném časovém horizontu (pěti až šesti let)
výhradně plánovanými záměry města.
Naším cílem je zahájit jednání o investicích v dostatečném časovém předstihu tak, aby nám na konci roku nebyl předložen rozpočet k rychlému
schválení. Chtěli bychom také vytvořit jakousi „tradici“ výročního projednávání těchto plánů a zapojit do diskuse co nejvíce organizací, spolků a občanů. Přáli bychom si, aby investiční politika města měla pevnější pravidla.
Investice lze rozdělit do oblastí, jako je kultura, sport, doprava či infrastruktura města. Pro každou investiční akci lze pak zveřejnit (např. na webu
města, či v těchto listech) dostupné podklady: důvodovou zprávu, plánované roky realizace, stav přípravy, již zpracovanou projektovou dokumentaci, předpokládanou hodnotu, možnosti získat dotaci, názory zastupitelů a občanů. Nakonec by každá investice měla dostat svoji prioritu, která
rozhodne o jejím zařazení do konkrétního rozpočtu města.
Rozhodně je o čem přemýšlet a jednat. Město plánuje nový kulturní stánek, školní družinu, parkovací dům. Uvažuje se o domu pro seniory.
Nezbytná je také rekonstrukce sportovní haly. Musíme se též zamýšlet nad smysluplným využitím bývalé jízdárny. Nebude možné donekonečna
odkládat odkanalizování Šlovic a alespoň přivedení vody do Vodního Újezda.
O výsledku jednání vás budeme samozřejmě informovat.
Za Otevřené město Dobřany Josef Weinreb

www.dobrany.cz
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Rozhovor s Luďkem Reitšpiesem, předsedou TJ Dobřany
Luděk Reitšpies je předsedou TJ desátým rokem. Trenérsky se navíc věnuje mladým stolním tenistům několikrát týdně, víkendy s nimi tráví na soutěžích
a v létě pořádá čtrnáctidenní soustředění pro mladé členy oddílu.
Jak se člověk stane předsedou TJ?
Tak, že se nechá na schůzi výkonného výboru TJ ostatními členy ukecat. Ale vážně, předchozí předseda Karel Havlík vykonával tuto
funkci přes třicet let, a tedy měl již na odpočinek plné právo. Na VV TJ bylo, aby našel jeho
nástupce, kterého pak samozřejmě volí valná
hromada TJ, složená z delegátů jednotlivých
oddílů. Vzhledem k tomu, že mám k úředničení z titulu svého zaměstnání tak nějak blízko, padla volba členů výkonného výboru na
mě. Navíc jsem se netajil tím, že mám určitou
představu o dalším chodu TJ. K mému překvapení jsem byl následně valnou hromadou
do této vděčné a po všech stránkách výhodné
funkce zvolen.

Jaké změny proběhly v TJ po tvém zvolení do funkce předsedy?

Myslím, že jich byla spousta. Některé byly
kosmetické, některé byly naopak zcela zásadní. V první řadě jsme skutečně pečlivě zaktualizovali členskou základnu a poněkud zefektivnili naše hospodaření. Mým cílem bylo již
od prvopočátku začít intenzivněji využívat
dotační tituly, vyhlašované napříč jejich poskytovateli. Pro to však muselo být vytvořeno
dostatečné zázemí. Hlavní změnou v tomto
ohledu bylo zavedení podvojného účetnictví,
s čímž souviselo i vedení pokladních knih jednotlivými oddíly. Další zásadní změnou, a přiznám se, že velmi nepopulární, bylo zavedení
členských příspěvků ve výši 500 Kč za dospělého člena a 100 Kč za člena ve věku do 18 let.
Toto bylo společně s vedením účetnictví zcela
zásadní pro to, abychom se mohli vůbec o dotace ucházet. Mnoho dalších změn proběhlo
po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, ale to by vydalo na samostatný článek.
Jak vypadá současná struktura TJ?

Chod TJ řídí mezi valnými hromadami výkonný výbor v čele s předsedou, tajemníkem
a hospodářem. Nejvyšším orgánem je valná
hromada, jejíž funkci plní shromáždění delegátů. Ta je v souladu se stanovami svolávána
1x za rok. Členství v TJ je podmíněno příslušností alespoň k jednomu sportovnímu oddílu.
Myslím, že je z čeho vybírat, neboť v současné
době tvoří TJ dvanáct oddílů. Bližší informace
o činnosti TJ včetně všech zásadních dokumentů (stanovy, výroční zprávy, závěrečné
účetní dokumenty atd.) jsou zveřejňovány na
stránkách TJ: http://tj.dobrany.eu
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Jak funguje financovaní TJ?
Hlavním zdrojem vlastních příjmů TJ jsou
členské příspěvky. Dále jsou to příspěvky oddílové, které si však vybírají pouze některé oddíly.
Dalším zdrojem vlastních příjmů jsou finanční
prostředky z pronájmů sportovišť, finančních
darů a z reklamy a propagace. Tyto vlastní
prostředky samosebou pro uspokojení potřeb
TJ nepostačují. Proto jsou pro TJ zcela zásadní finanční prostředky poskytované městem
z globálního dotačního titulu a taktéž finanční
prostředky získané z dotací, o které žádáme
Plzeňský kraj a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Zdůrazňuji, že se jedná o finanční
prostředky neinvestičního charakteru. To znamená, že jsou primárně určeny k pokrytí nákladů na činnost TJ a jejích provozních nákladů.

Pomohlo by zvýšení členských poplatků
členů TJ?
Ano, částečně určitě. Je třeba si uvědomit,
že finanční prostředky získané z dotací jsou
přísně účelově vázány a musí být také využity do konce roku, na který je dotační titul vyhlašován. Je tedy zřejmé, že z takto získaných
finančních prostředků si nemůže TJ vytvářet
rezervu tzv. “na horší časy”. Toto však neplatí
pro vlastní příjmy, jejichž základ tvoří právě
členské příspěvky. Bohužel zvýšení členských
příspěvků je velmi nepopulární záležitost, přičemž některé oddíly hovoří o jejich dalším zvýšení jako o likvidační záležitosti pro některé jejich členy. Některé oddíly by v případě zvýšení
členských příspěvků řady TJ patrně i opustily.
Město investovalo do sportovišť. Co
o těchto investicích soudíš?

Investice města do sportu samozřejmě kvituji. Odpovídající sportovní zázemí zájem dobřanské veřejnosti o sport, zejména pak dětí,
zcela jistě pozitivně ovlivní. Důkazem toho
může být oddíl kopané, kde po výstavbě krás-

ného a moderního fotbalového areálu se to
dětmi na hřišti jen hemží. Rodiče zcela logicky preferují to, aby jejich ratolesti trávily svůj
volný čas v moderním, zdravém a bezpečném
prostředí. Obdobně to platí i pro nedávno dokončený sportovní areál pod nádražím, který
splňuje taktéž ta nejvyšší kritéria. Chápu, že
nesportující dobřanské veřejnosti se mohou
zdát takto investované prostředky města jako
nehospodárně a úzce vynaložené. Obecně si
však myslím, že je to soudobý trend a mé cesty
po všech koutech republiky s mladými stolními tenisty jsou toho jasným důkazem. I v menších městech a obcích vyrůstají často i nákladnější sportoviště. Vždy je jen otázkou, zda obce
hradí náklady na tato sportoviště z vlastních
zdrojů, či z dotací. Myslím, že i v tomto ohledu
si Dobřany vedou velmi zdatně.
Co ti v TJ dělá dnes radost?

Každý úspěch, kterého dobřanští sportovci dosáhnou, bez ohledu na to, zda je těchto
úspěchů dosaženo na úrovni regionu, kraje
či celé republiky. Každý výsledek se totiž počítá a každy sportovec ví, že úspěch nepřichází samosebou. Naopak je vždy podložen
nezměrným úsilím jednotlivce, či celého kolektivu. O to větší mám radost z toho, že jsou
někteří dobřanští sportovci dokonce členy
reprezentačních kádrů a získávají vavříny na
evropských i světových šampionátech. To je
opravdu skvělá propagace nejen dobřanského sportu, ale i města Dobřany, jakožto jeho
nějvětšího podporovatele.
Kromě radosti z dosažených sportovních
úspěchů mě samozřejmě těší i každé, byť jen
nepatrné vylepšení našich sportovišť.
Nedávno
zastupitelstvo
schválilo
bezúplatný převod nemovitého majetku TJ
na město. Co tomu předcházelo?

Tato myšlenka byla diskutována již podstatně dříve, nicméně jsme nebyli do určité
doby převodu majetku na město nakloněni.
Zásadní zlom nastal v okamžiku, kdy byl odsouhlasen převod fotbalového areálu. O tom,
že to byl správný krok, již dnes nemůže být
jakákoliv diskuse. Jak vypadal tento areál
v minulosti a jak vypadá dnes, se může každý
přesvědčit sám. Finanční možnosti města a TJ
stran investic do majetku jsou totiž nesrovnatelné. Získat finanční prostředky investičního
charakteru se pro TJ ukázalo jako mimořádně složité, až nemožné. Důkazem toho může
být žádost o investiční dotaci z MŠMT podaná

Paměť domova
v roce 2013 na komplexní rekonstrukci sokolovny. Po nezměrném úsilí, kdy bylo investováno 120 000 Kč do stavební připravenosti
včetně pravomocného stavebního povolení
a vysoutěžení zhotovitele, jsme nakonec požadované finanční prostředky neobdrželi.
Navíc zpracování žádosti a zejména vytvoření potřebného zázemí pro poskytnutí dotace
je natolik složité a finančně náročné, že není
možné toto vytvářet po nocích, tzv. doma na
koleni. V tomto ohledu věřím, že modernizace
fotbalového areálu a sportovního areálu pod
nádražím není ze strany města posledním
krokem. Velmi bych si přál, aby se postupně
podobné modernizace dočkala sokolovna
i areál Džungle. Chápu však, že vše vyžaduje čas, přičemž jsem si vědom toho, že město musí krom sportu investovat zejména do
rozvoje infrastruktury, občanské vybavenosti apod., tedy do požitků, které jsou schopni
konzumovat všichni občané města.
Jakými sporty jsi prošel sám?

V mládí jsem aktivně hrál fotbal, dále jsem
provozoval cyklistiku s místními nadšenci
v čele s panem Františkem Machatým. Zkusil
jsem i několik závodů tzv. Železného muže.
Poté, co se začal věnovat stolnímu tenisu můj
syn, jsem již šestnáctým rokem členem oddílu stolního tenisu, kde působím jako předseda oddílu a hlavně jako trenér mládeže. Je-li
“personální nouze”, nastupuji v družstvu hrajícím regionální přebor.

Máš mimo sport nějaký volný čas? Jak ho
trávíš?
Volného času je velmi málo. Pokud se nějaký najde, snažím se relaxovat prací na zahrádce a procházkami se psem.

Máš možnost oslovit čtenáře Dobřanských listů.

Jako předseda TJ samozřejmě zvu všechny
Dobřaňáky bez rozdílu věku na naše sportoviště. V dnešní době, kdy většina populace včetně
mě tráví až příliš mnoho času před počítačem,
je sport v jakékoliv podobě příjemnou relaxací
a také příležitostí na setkání s obdobně smýšlejícími lidmi. V případě dětí považuji sport
za zcela zásadní pro jejich další vývoj. Ideální
kombinací pak je, když nás navštíví nejen děti,
ale také jejich rodiče současně. Rodiče, kteří
svého potomka ve sportu nadšeně podporují,
jsou pak většinou zárukou toho, že děti u sportu
vydrží a nepodlehnou pokušením, které se jim
v určitém věku mohou zdát daleko lákavějšími.
Jakub Urbanec

Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením Mgr.
Michaely Hlaváčové a Mgr. Jaroslava Šedivého 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 12.

(V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na onemocnění tuberkulózou a zahájení léčby na klinice
Prof. Jedličky v Praze v Kateřinské ulici.)
Co mne však zdeptalo, byla sousedova
zmínka o týdnech a měsících. Léčba TBC
vyžaduje od pacienta trpělivost, je to běh
na dlouhou trať, on už v tom lítal druhý rok.
Tak jsem sebral veškeré duševní síly, napsal
domů, aby neměli o mě obavu, a chystal se na
dopis Lídě.
Mezitím mi byl založen na pravé plíci pneumotorax, který se musel pravidelně doplňovat
za jeden až dva týdny. Kromě toho jsem polykal třikrát denně vždy 10 tabletek tzv. PASu.
Těch tablet jsem v příštích měsících spolykal
několik tisíc. Nepříjemná stránka pneumotoraxu spočívala v tom, že nežli jsem vyšel schody v rozsahu jednoho poschodí, které jsem
předtím normálně bral po dvou, musel jsem
teď několikrát odpočívat.
Když jsem se trochu sebral, napsal jsem
konečně Lídě dopis. Vylíčil jsem jí svou zdravotní situaci, a že budu čekat na odpověď jako
nikdy, ať je jakákoli, ať se nezlobí, že to po
ní žádám. Když jsem konečně dostal od Lídy
dopis, hned v úvodu jsem dostal vyčiněno, že
jsem nedal o sobě dva týdny žádnou zprávu,
na kterou Lída čekala „jako nevím na co“. Že
mezi námi se nic nemění.
Lékaři mi doporučili, abych po propuštění z kliniky uvažoval ve svém vlastním zájmu o několikaměsíčním pobytu v sanatoriu,
v mém případě by bylo nejvhodnější Mezinárodní studentské sanatorium v Třebotově
u Prahy, kde se nechá studovat a podle stavu
zdravotní situace i skládat zkoušky.
U mě ale neprobíhá nic normálně, zkomplikovala se situace s mým pneumotoraxem.
Tam, kde jsem měl nález, byl účinek pneumotoraxu slabý, bránily tomu srůsty, které bylo
třeba operativně odstranit. Operace se konala
20. února a i po těch téměř 65 letech si některé detaily velice dobře pamatuji. Večer jsem
podepsal revers, který na pracně vybudované
pacientově duševní rovnováze zrovna moc
nepřidá, ale tak to prostě chodí. Na noc jsem

dostal nějaké tablety, abych spal, a druhý den
ráno mě sestry oholily pravé podpaží a část
hrudi. Operace se konala při vědomí, bez
uspání. Zřízenci mě připoutali k lůžku, které
otočili tak, že jsem měl oholené místo nahoře,
dostal jsem injekci na místní umrtvení, přehodili přese mne bílou roušku a byl jsem jen
„případ“.
Slyšel jsem všechny pokyny pana profesora, zpočátku jsem bolest necítil, jen takový
tupý tlak a ztratil jsem pojem o čase. Klinika
byla fakultní pracoviště a sloužila též pro výuku studentů medicíny. Zdálo se mi ale (podle stylu výkladu pana profesora), že operaci
přihlížela nějaká lékařská delegace, protože
vyzval všechny členy, aby se podívali periskopem, který jsem měl „vsunutý“ mezi žebry
dovnitř.
A pan profesor, bez ohledu na to, že jsem
byl při vědomí, pokračoval: „Ten růžový pruh
je plicní aorta. Kdyby se dostal nástroj na přepalování srůstů do kontaktu s aortou, byl by
to pacientův konec. Něco na způsobu chrlení
krve, což je poslední stadium TBC, nepodaříli se ji zastavit.“ A členové delegace se dívali,
a jestli si uvědomovali, že pod rouškou leží
živý pacient při vědomí, nevím, ale každá delegace mi mohla být v této chvíli ukradená.
Měl jsem jediné přání, aby už bylo po všem.
Jediná osoba, moje studentská lékařka
MUDr. Petříková, se zachovala lidsky. Občas
odhrnula roušku, utírala mi pot s čela a šeptala, že už bude brzy konec, abych to vydržel.
Umrtvení přestávalo působit a já jsem postupně začínal cítit všechno „naostro“. Šití ran
po vytažených trubicích jsem už cítil naplno.
Nakonec mně širokou náplastí zalepili rány
a já jsem se odplížil na svoje podlaží, protože
jsem cítil každý krok. Operace byla úspěšná,
pneumotorax fungoval i na plicním hrotu
a pocit, že už to mám za sebou, vynahradil
všechno.
(Pokračování příště.)
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Téma měsíce: Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
Poslední březnové pondělí se v Dobřanské galerii uskutečnila vernisáž výstava Bez obalu aneb Já v plastech nenosím, která je zaměřena nejen na autorské látkové tašky, pytlíky a sáčky, ale také na další neplastové varianty věcí, které běžně používáme. Výstava, která potrvá do konce dubna, má oslavit
Den Země a upozornit na množství odpadu, který je denně produkován. Každý návštěvník má možnost udělat si obrázek o stavu naší planety i o možnostech nepoužívání plastu a zkusit žít bez obalu/bez odpadu...

Má to smysl, třiďte odpad!
Neděláme to přece jen pro sebe, ale pro
všechny kolem, pro následující generace.
A pro Zemi. Máme jen jednu jedinou, na
jedno jediné použití.
P.S. Vězme, že to jde. Nejen u nás doma,
u vás doma, u každého z nás. A jde to i ve
velkém, mimo naše domácnosti. Třeba v dobřanské školní jídelně. Taková první vlaštovka,
která může být povzbuzením pro ostatní. Nevzdávejte to! I když to občas vypadá, že snad
ani nenakoupíte. Každý nepoužitý plast se počítá! Držím palce! Nám všem i Zemi.
S úctou k přírodě i všem, kteří s tím už něco
dělají,
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Od konce března používá školní jídelna na balení školních svačinek papírové sáčky místo mikrotenových.
Ale stále platí, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
Lámeme si hlavu s tím, co kam patří, do jaké
popelnice, kontejneru. Ale když nakoupíme bez
zbytečných obalů, budeme mít o starost méně.
Na výstavě Bez obalu aneb Já v plastech nenosím, má každá látková taška, každý sáček,
pytlík, každý vystavený předmět za sebou příběh. Příběh nápadu, tvorby, ušití, malování.
Stejně tak má za sebou dlouhou cestu jakýkoliv výrobek v obchodě, minulost, ale i budoucnost. Z čeho je vyrobený, kde ho vyrobili,
jak dlouhou cestu urazil do obchodu. Už při
jeho výrobě bylo znečištěno životní prostředí,
spotřebováno mnoho vody, na Zemi zůstala
nesmazatelná ekologická stopa. My si ho pak
v obchodě vybereme, koupíme a doma větší či
menší část vyhodíme, protože je zabalený, nejčastěji v plastových obalech. A po čase vyhodíme i zakoupený výrobek, protože už dosloužil. Obaly, pokud to jde, vytřídíme. Když máme
štěstí, vytřídíme i výrobek. A dál? Co se stane
se směsným či vytříděným odpadem? Pouze
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malá část je recyklována, část jde do spalovny s výtopnou, většinou však odpad končí na
skládce (někde je skládkou jezero, řeka, moře,
oceán!). V přírodě pak odpad zůstává stovky
let. Znečišťuje půdu, vodu, zabíjí…
Člověk se v posledních staletích intenzivně snaží o zkvalitnění života, zjednodušení
práce. Životní úroveň se neustále zvyšuje. Je
však znakem kvality a úrovně života, symbolem luxusu nakupování do plastu? Používání
výrobků na jedno použití? Čím více tím lépe?
Je známkou pokroku kupování a následné vyhazování zbytečných, nadbytečných obalů, do
kterých jsou výrobky baleny? Zaručuje mnohonásobný obal kvalitu či čistotu a zdravotní
nezávadnost výrobku?
V posledních desetiletích halíme sami sebe
i celou planetu do plastu a odpadu. Zatímco
my jsme si tohle vybrali sami, planety Země
se nikdo neptal. My máme možnost s tím něco
udělat, Země se bez naší pomoci neobejde.
Zkusme to jinak! Bez obalu a tím pádem
i bez odpadu. Budeme mít o starost méně.

Výstavou to nekončí
Před koncem výstavy, v pondělí 29. 4., se
od 18 hodin uskuteční v jednacím sále našeho centra setkání s jednou z vystavovatelek
- Petrou Lammas, která se věnuje šíření informací o látkových plenách, šátcích, dámské
ekohygieně a výrobě sáčků na chléb, ubrousků na svačiny, pytlíků na zeleninu, prsních
vložek, podložek pro miminka a právě i dámských hygienických pomůcek.
Petra už nechtěla vytvářet další odpad v podobě plastových sáčků na chléb a zeleninu,
menstruačních vložek a tamponů, odličovacích tamponků…. Učila se redukovat svůj odpad, protože si přeje, aby planeta byla krásné
místo k žití pro nás a další generace, co přijdou po nás. Nikoliv smetištěm. Dochází jí dopady spotřebního chování a učí se je měnit…
Přijďte si na toto téma popovídat a zkusit
to také.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS

Kultura

Místní knihovna
ve Šlovicích
V roce 2018 navštěvovalo naši knihovnu
29 čtenářů, z toho bylo 11 dětí. Mohli si vybírat z téměř 600 titulů knih, které se během
roku doplňovaly o další nové knížky. Celkem
se jich z doplňkového fondu Městské knihovny Dobřany vyměnilo na 450 v šesti dávkách.

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
TAYLOR Kathryn: Léto divokých květin
Zoe se vypraví do Cornwallu, kde zažila před čtrnácti lety svou nejhorší noční můru. Chce odhalit
tajemství onoho osudového léta. Setká se znovu
se svou osudovou láskou. Pozvolna se mezi nimi
začne probouzet dávný cit. Vydrží jejich láska
výčitky z minulosti či závazky současnosti?
MIKULAS William L.:
Jak zkrotit roztěkanost
Jak se zbavit nesoustředěnosti a zlepšit celkové zdraví a výkonnost. Soustředění a vnímavost je síla, která vám otevře nové obzory.
TOMČÍK Jiří: Od nosorožců k protinožcům
Tanzanie, Filipíny, Borneo, Bali a Austrálie –
tyto úžasné země můžete navštívit v poutavě
literárně zpracované knize s překrásnými fotografiemi.

WORTH Sandra: Králova dcera
Román o první tudorovské královně.
Skvěle napsaný historický román líčí konec
„války růží“ v Anglii a také život a lásku opomíjené královny Alžběty z Yorku.

KNIHY PRO DĚTI

POSPÍŠILOVÁ Zuzana: Jedeme do školy
Vše co jezdí, létá nebo pluje, zaparkovalo
v této interaktivní, bohatě ilustrované knížce,
plné veršů, obrázků a úkolů. Dobrý způsob,
jak procvičit se svým předškolákem dovednosti potřebné pro vstup do první třídy.

VOTRADOVSKÁ Tereza: Řez kočkou
Řez kočkou, skafandrem, masožravou rostlinou, trubkou i sopkou – vše máme. Co má kočka v břiše nebo kosmonaut pod skafandrem?
Rádi se s vámi o pohled do útrob podělíme.

LEHEČKOVÁ Hana: Co se děje v Podpostelí
Už vás někdy napadlo, co se děje pod vaší postelí, když zhasnete lampičku a pokoj přikryje tma?
Vydejte se s námi na tajemnou pohádkovou výpravu pod sedm dětských postýlek a postelí.
Žádný strach a obavy. Uvidíte úžasná kouzla,
zažijete spoustu legrace! Nebudete litovat.

Tak chutná duha
Pojďte si vyzkoušet, jestli je vaření vaše parketa. Seznamte se s různými druhy ovoce a zeleniny. Recepty jsou rozdělené podle barev.
Máte jedinečnou příležitost ochutnat a sníst
celou duhu. Vařením vás budou provázet postavičky ovoce a zeleniny. Nebudou chybět ani
nápoje a hlavně zmrzlina!

V knihovně jsou k dispozici knihy pro dospělé, mládež i dětské čtenáře, pro dívky
i chlapce. Knihovnice vychází svým čtenářům
vstříc, a pokud není knížka v knihovně, zajišťuje ji prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby odjinud. V minulém roce se začaly do
knihovny doplňovat také časopisy, v nabídce
bylo 10 titulů. Na své si mohli přijít zahrádkáři, cestovatelé, zájemci o historii nebo zdravý životní styl. Největší zájem mezi čtenáři
byl o detektivky, romány pro ženy, historické
romány. Děvčata dávala přednost knížkám
o princeznách, kluci se zajímali o knížky o zvířatech a o encyklopedie. Starší děvčata si půjčovala fantasy a dívčí romány. Malé děti využívaly dětský koutek, kde si mohly hrát, kreslit
a prohlížet knížky i dětské časopisy.

Knihovna má svoje webové stránky na
webovém portále Města Dobřany - http://
www.dobrany.cz/knihovna-slovice/.
Informace o novinkách zveřejňujeme i na
facebookovém profilu obce Šlovice.
V knihovně uvítáme nové zájemce, kteří
mají čas a chuť rozšířit naši šlovickou čtenářskou komunitu. Služby knihovny jsou zdarma,
otevřeno je každou středu v Centru Šlovice od
16 do 18 hodin.
Jana Hájková, knihovnice MK Šlovice

www.dobrany.cz
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Workshop
„Fotíme mobilem“
V sobotu 16. března se v jednacím sále MKS
Dobřany uskutečnil workshop "Fotíme mobilem" pod vedením pana Jakuba Urbance. Sešlo se celkem 18 účastníků – muži, ženy, děti
i dospělí.
A co jsme se naučili? Především to, že fotografování není jen slepé a bezduché mačkání
spouště. Pokud chceme, aby i po letech na nás
fotografie dýchla původní atmosférou a emocemi, pak stojí za to se chvíli zastavit a zapřemýšlet, co a jak chceme na fotce zachytit. Není
důležitá kvantita, ale kvalita. A kvalitní fotka
se dá udělat i s mobilem.
Poté, co jsme venku „nalovili“ nějaké vlastní snímky dle zadání, učili jsme se v aplikaci
Snapseed fotky upravovat. Fotky se nám doslova měnily před očima – pohrávali jsme si
s barvami, sytostí, ostrostí, dramatičností,
zkusili udělat retro fotky....
Děkuji Kubovi, že nás tak krásně a laskavě
provedl workshopem a předal neocenitelné
rady.
Vlaďka Duchková

Káčko hostilo starosty
obcí Plzeňského kraje

(jar) V pátek 22. března 2019 se uskutečnil
v dobřanském Káčku XXI. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Význam
tohoto setkání podpořili svojí účastí pan hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, pan primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a jejich
náměstci.
Na sněmu byly zvoleny nové výkonné orgány sdružení na další čtyřleté období, které
budou svoji práci vykonávat bezplatně. Předsedou SMO PK se stal pan Mgr. Rudolf Salvetr,
starosta města Klatovy, dále byli zvoleni místopředsedové, a to pan Bc. Martin Sobotka,
starosta Dobřan, pan JUDr. Zdeněk Novák,
starosta Domažlic, a pan Václav Kočí, starosta
Rokycan. Dobřany tak v SMO PK posílily, mají
dokonce prvního místopředsedu.
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Večer ve společnosti anglické královské rodiny
Druhá březnová sobota patřila jako již tradičně maškarnímu bálu pro dospělé. I letos se sešla
řada účastníků v originálních, ale i tradičních kostýmech, kteří se při poslechu místní kapely
Ponorka Band dobře bavili až do ranních hodin.
Tento bál by se 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
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
DOBŘANSKÁ ZMRZLINA – Lenka Žďánská, Vodárenská ul., Dobřany
ELASTO FORM Bohemia, s. r. o., – reklamní a dárkové předměty, Přeštice
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
LB DESING, květinářství – Lýdie Bernklauová, Lidická 118, Dobřany
MOTOKÁRY PLZEŇ – Michal Švihla, U Ježíška 2, Plzeň
NÁBYTEK ERHART - Petr Erhart, Stromořadí 252, Dobřany
OFFPARK Dobřany – Jaroslav Cibulka, Šlovický vrch - Dobřany
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
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
DĚKUJEME!

Výzva
Pro připravované materiály k areálu bývalého tankodromu na Šlovickém vrchu hledáme
pamětníky, kteří mají ve svých archivech fotografie či jiné dokumenty. Pokud se chcete
o tyto materiály jakýmkoliv způsobem podělit, ozvěte se na e-mail kultura@dobrany.cz nebo
přijďte do informačního centra. Děkuji.
Jaroslava Umnerová, MKS Dobřany

Kultura

Maďarský den
Třetí březnovou sobotu přivítalo vedení
města vzácnou návštěvu. Dobřany navštívil maďarský velvyslanec dr. Miklós Boros
u příležitosti pietního aktu u pamětní desky
Norberta Ormaiho, dobřanského rodáka, maďarského národního hrdiny, generála, který
se výrazně zapojil do tamní revoluce v letech
1848–1849. Akt byl v letošním roce doplněn
zahájením výstavy Maďarsko na křižovatce
evropských kulturních cest, která je umístěna
do 16. 4. v kostele sv. Víta. Výstava představuje maďarské zastávky v rámci evropských
kulturních cest a představuje maďarskou část
svatomartinské cesty, vinnou cestu Iter Vitis,
cestu židovského kulturního dědictví, cestu
historických lázeňských měst a secesní cestu.
Odpolední program zakončila projekce maďarského filmu Rodinné štěstí v kině Káčko.
Při krátkém setkání vedení města a zástupců maďarské strany padlo mnoho návrhů na
program "maďarského dne" v roce 2020 a již
nyní mohu prozradit, že se můžeme těšit na
kulinářský zážitek.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS

ředitelka Maďarského institutu Gertrud Kelemen, velvyslanec dr. Miklós Boros a plukovník Zsolt
Annus

Oslavy Mikroregionu Radbuza jsou zahájeny

Klub seniorů slavil MDŽ

V sobotu 23. 3. 2019, tj. na den přesně, kdy před 20 lety došlo k založení Mikroregion Radbuza,
se v kulturním domě v Holýšově sešla řada současných i minulých zástupců mikroregionu na
Reprezentačním plese. Nechyběli ani partneři a přátelé mikroregionu a samozřejmě ani zakladatelé, kterým současný předseda svazku Martin Sobotka předal ocenění za jejich mnohaletou spolupráci včetně velkého poděkování a uznání. Hlavním tahounem při zrodu celého mikroregionu
byl pan Jaroslav Sýkora, bývalý starosta členské obce Dobřany, dále bývalá starostka členské obce
Chotěšov paní Jaroslava Mathesová, a bývalý starosta členské obce Stod pan Lubomír Jungbauer.
Oslavy byly započaty v nejjižnější části území, kterým protéká řeka Radbuza, a budou dále
pokračovat akcí pro veřejnost ve Stodu dne 22. 6. 2019, Zakončené budou v Chotěšově, odkud se
pojede neckyáda po řece Radbuze až do Dobřan, a to dne 7. 9. 2019.
Andrea Kubernátová, manažerka Mikroregionu Radbuza

Pro seniory jsme připravili občerstvení
s hudbou. A. Felzmannová připravila dárečky,
bábinky je rozdaly a zazpívaly. Dárky byly přijaty s velikou radostí. Pan starosta M. Sobotka, pí místostarostka L. Tomanová, pí J. Umnerová, ředitelka MKS, a pí Pokorná, sociální
pracovnice, nás potěšili kytičkou, které pan
starosta rozdal, a popřál ke dni žen. Bylo to
krásné, veselé odpoledne plné písní a radosti.
Jarmila Štěpařová

www.dobrany.cz
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Unikátní propojení krásy a barokního unikátu
V polovině května ožije kostel svatého Víta jedinečnou akcí, jejíž název FASHION ART SHOW dává tušit, že půjde o módu. Ale nejen o módu
ve smyslu oblékání, ale také o stavební módu, květiny, líčení a účesy.
Právě vám představuji projekt vlasových stylistů Marie Baštařové a Jiřího Krejčíka, kteří se v Dobřanech věnují česání a líčení. Ke spolupráci
přizvali mnoho svých přátel a v průběhu odpoledne si návštěvníci show
budou moci prohlédnout obrazy paní Slávky Štrbové, zhlédnout ukázku šatů Svatebního salonu Blovice, potěšit své oko krásami květinové
výzdoby kostela od místní designérky Lýdie Bernklauové a také být
účastni představení módní značky JAROSLAVA paní Jaroslavy Procházkové. O vizáž modelek obou přehlídek se postará právě duo Baštařová
Krejčík. V závěrečném pěveckém vystoupení se představí nová hvězda
filmového plátna Kuba Čech, který má jednu z hlavních rolí ve filmu
Uzly a pomeranče. Rozhodně je na co se těšit.
Počet vstupenek je omezen a veškeré vstupné bude věnováno Nadačnímu fondu Přátelé dobřanských varhan.
Dovoluji si vám představit módní návrhářku Jaroslavu Procházkovou

Značka JAROSLAVA se zabývá úpletovou módou
specifickou pro náročnou klientelu, která má zájem
o nadčasový styl čistoty designu, harmonicky kultivovanou barevnost a kvalitní zpracování. Typickým
znakem je jednoduchost a elegance, která obsahuje
praktickou podobu pohodlnosti. Pravidelnými zákaznicemi jsou např. Ivana Chýlková, Klára Cibulková,
Radka Pavlovčinová a Irena Máchová.
Jaroslavo, jak těžké pro Vás bylo se na samém začátku v módní
branži prosadit?  Jak tvrdý je módní byznys u nás?
Studovala jsem v Praze na VŠUP obor oděvní výtvarnictví, kde jsem
získala znalosti v oblasti dějin umění, všeobecný přehled o různých
výtvarných technikách a kvalitní řemeslné vybavení, které mi v budoucnu dalo základ. Řemeslo pro to, abych mohla svobodně vymýšlet
různé oděvní kreace. Rozhled v oblasti světové módy jsem pak získala
v Londýně, kde jsem dva roky studovala a získala titul MA. V Praze zase
naopak AM (tedy titul akad. malířka) a tato dvě písmenka v různém
pořadí mi symbolizovala touhu dělat svou práci co nejlépe, zavazova-
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la mě k tomu, abych i nadále hledala způsob svého profesního rozvoje
a tím vytvářela oblečení, které dělá radost svým nositelkám. Vymýšlím
design, který je blízký mému naturelu, který není poplatný současným
trendům, je nadčasový, a tudíž ignoruje absolutní diktát módního byznysu – dává mi svobodu.
Kde berete inspiraci pro Vaši tvorbu a čím vším se zabýváte?

Většinou se jedná pouze o pocit, zážitek z výstavy, emotivní dojem
z hudby, cokoliv, co mě osloví na člověčí podvědomé úrovni... To všechno míří k tomu, že vytvořím koncepci – kostru. A do té potom zasazuji
barvy, odstíny, vzorky a toto všechno potom zabalím do jednoho společného jmenovatele a tím je praktičnost, pohodlnost... Protože pokud
se člověk cítí dobře, tak taky vypadá dobře a to je hlavním cílem mé
práce.
Dalším směrem, kudy se ubírá má práce, je tvorba filmových a divadelních kostýmů, což mi přináší velké potěšení. Ráda bych podotkla, že
oba směry se prolínají, navzájem doplňují, jsou si oboustranně inspirací. Mám ráda dobové filmy – „Mazaný Filip“, „Tobruk“, za který jsem
dostala ocenění v Los Angeles, „Pražské orgie“, který teprve bude mít
premiéru na podzim – ale zároveň moc ráda vytvářím kostýmní výpravu pro filmy ze současnosti!
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Kultura

Mateřské centrum Budulínek Dobřany pořádá

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
HRAČEK A POTŘEB PRO DĚTI
Jaro/ léto
Kdy:

sobota 13. 4. 2019 od 9,00 do 11,00 hodin
Kde: jednací sál MěKS Dobřany

Příjem oceněných a popsaných věcí (originální značka a cena na každém kusu oblečení) + jmenný
seznam věcí přineste v pátek 12. 4. 2019 od 16 do 18 hodin.
Omezen počet položek – max 100ks (větší množství pouze po telefonické domluvě předem).
Podrobná pravidla najdete na místě prodeje nebo https://mcbudulinek.webnode.cz/
Další informace : Lucie Korotvičková – 724 352 063
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Kultura

Městské kulturní středisko Dobřany zve na výstavu

BEZ OBALU
aneb

JÁ V PLASTECH NENOSÍM
25. 3. - 30. 4. 2019
Vystaveny jsou látkové tašky, sáčky, pytlíky, ekodrogerie,
ekoobaly a další ekopředměty denní potřeby.

29. 4. 2019, 18:00, jednací sál MKS Dobřany
Setkání s Petrou Kalistiou Lammas
na téma dámská ekohygiena,
látkové pleny a život
bez odpadu.

DEN
ZEMĚ

22. dubna

Dobřanská galerie | náměstí T. G. M. 5 | www.kacko.cz
PO - PÁ 8:30 - 16:00 (12:15 - 13:00 polední pauza)
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Kultura

Fanzóna
Dobřany
náměstí T. G. M.
10:30–11:30 hodin
vystoupení kapely
Semtex

Přijďte fandit
a bavit se!

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Zlatý skřivánek opět zpívá v Dobřanech

Malé dny harmoniky,
Klingenthal 2019

Klingenthal je malebné městečko na německé straně Krušných hor, kde se dne
9. a 10. března 2019 konal 47. ročník Malých
dnů harmoniky. Soutěž je určena mladým
akordeonistům a vítá jak hudebníky z Německa, tak i z Česka, soutěží se v sólové i komorní hře.
Tohoto hudebního svátku se žáci ze ZUŠ
J. S. Bacha Dobřany účastní pravidelně. Letos
pan učitel Petr Vacek vyslal s akordeonem
Davida Branta, který spolu se Šárkou Samcovou, hráčkou na příčnou flétnu, vytvořili
zajímavé duo. V jejich kategorii D1K1, komorní hra mladších žáků, soutěžilo 5 dvojic,
jak čistě akordeonových, tak i s doprovodem
jiného nástroje. David a Šárka porotu svým
vystoupením zaujali a jejich bodové hodnocení vyneslo tuto dvojici na příčku nejvyšší. Odměnou za první místo byl diplom
a koncert vítězů, kde mohli veřejnosti předvést své umění. Velkou radost z nečekaného
úspěchu dobřanského dua v soutěži, kde se
potkávají ti nejlepší akordeonisté z obou
stran hranic, měli nejen oba hudebníci a rodiče, ale i jejich učitelé Petr Vacek a Magda
Vozárová.
Dobrou náladu z úspěšného výletu nikomu
nepokazil ani orkán Eberhart, který znepříjemnil podvečerní návrat zpět do Dobřan.
Michaela Samcová
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Ve dnech 18. 3. - 20. 3. 2019 proběhlo v Karlových
Varech celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Na letošní 24. ročník se z naší školy probojovala Veronika Chamolová, a to hned do
dvou kategorií. V úterý si zkusila změřit síly v kategorii C2 s děvčaty a chlapci, kteří se na základních
uměleckých školách věnují popovému zpěvu. Mezi
45 dalšími soutěžícími získala čestné uznání. Ve
středu soutěžila v kategorii C1, která je určena pro
žáky věnující se klasickému zpěvu, a i zde měla početnou konkurenci 32 dalších zpěváků z celé České
republiky. Porota v této kategorii udělila dvě první
ceny a my máme velkou radost, že jedna z nich patří Veronice, která obdržela též zvláštní cenu členky
poroty prof. Chaloupkové za kultivovaný hlasový
projev. V minulosti tuto pěveckou soutěž vyhráli
naši bývalí žáci – Jan Šístková (2010, 2014) a Filip
Brada (2015). Paní učitelka MgA. Michaela Vacková, která soutěžní výkon Veroniky doprovodila na
klavír, dostala navíc ocenění poroty za citlivý klavírní doprovod. Za přípravu bych rád poděkoval
zleva pí uč. Klára Vlahačová Kartáková (syn paní učitelce Mgr. Kláře Vlahačové Kartákové a za
Vítek), Veronika Chamolová, pí uč. Michaela podporu rodičům Chamolovým.
Vacková
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v celostátním kole 24. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
(19.–20. 3. 2019 – ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary)

Veronika Chamolová

zpěv

K. Vlahačová Kartáková

Veronika Chamolová

zpěv

K. Vlahačová Kartáková

1. místo
kategorie C1

Čestné uznání
kategorie C2

Dragutin Križanić oslavil významné životní
jubileum
Milý Drago,
člověk je tak krásný, jak krásná je jeho duše.
Tak velký, jak velké je jeho srdce.
Tak starý, na kolik se cítí.
Tak silný, jak dokáže pomoci slabým.
Tak šťastný, jak se umí těšit z maličkostí.
Tak moudrý, aby inspiroval a zlepšil život ostatních.
Chtěl bych Ti ze srdce poděkovat za všechno, co jsme
spolu prožili. Byl jsi vždy pro mě velkým vzorem, který má charisma, má rád lidi a život. Všechno nejlepší
k narozeninám přeje Jan Vozár, Dobřanské bábinky a kolektiv zaměstnanců ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.
5. března 2019 oslavil krásné 70. narozeniny bývalý ředitel Glasbeny šoli v Brežici (Slovinsko)
a čestný občan města Dobřany pan Dragutin Križanić. Měl jsem to štěstí mu osobně popřát k jeho
významnému jubileu.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Školství, spolky a neziskové organizace

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

Dne 17. 4. 2019 od 16:00 do 18:00 hod.

v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT

Vás zveme na

(16.–17. 3. 2019 Dobřany – komorní hra s převahou dechových nástrojů)

Štěpánka Opltová

Františka Peksová
Iveta Korotvičková
Jan Bouřil
Inka Radějová
Klára Pokorná
Natálie Regnerová
Anna Kabátová
Julie Kreinerová
Šárka Samcová
Klára Maxová
Anna Marie Klinkovská
Kristýna Vápeníková
Stella Doubková
Daniel Pöndl

zobcová flétna
zobcová flétna

M. Vozárová

1. místo s postupem

M. Vozárová

1. místo s postupem

zobcová flétna
zobcová flétna
zobcová flétna
zobcová flétna
zobcová flétna

kategorie I. c)

2. náhradník do celostátního kola

kategorie II. c)
E. Šustrová

1. místo

příčná flétna

M. Vozárová

2. místo

zobcová flétna

E. Šustrová

3. místo

zobcová flétna
cembalo

příčná flétna
zobcová flétna
zobcová flétna

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ MŠ

T. Šmatová–Živná

kategorie I. d)

kategorie II. a)
kategorie III. c)

zobcová flétna

Den otevřených dveří se bude konat
současně v obou budovách Mateřské
školy: Loudů 850 a Stromořadí 922

Dne 2. 5. 2019 od 9:00 do 12:00
Julie Kreinerová získala zvláštní cenu
za citlivé provedení generálbasového partu.
Paní učitelka Magda Vozárová získala
zvláštní cenu za vynikající
pedagogické vedení.

a od 13:00 do 15:00 hod.

a 3. 5. 2019 od 13:00 do 15:00 hod.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
na školní rok 2019/2020
Zápis se bude konat současně v obou
budovách Mateřské školy Dobřany
Loudů 850 a Stromořadí 922.

Pro školní rok 2019/2020 budou nově
přijaty děti do MŠ Dobřany

v ul. Průmyslová, budově firmy COMTES.
K předškolnímu vzdělávání budou děti

zleva F. Peksová, I. Korotvičková Š. Opltová

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,

zleva pí uč. E. Šustrová, A. Kabátová, N. Regnerová, J. Kreinerová, p. řed. J. Vozár

zleva I. Radějová, J. Bouřil, pí uč. M. Vozárová,
K. Pokorná

ředitelka Mateřské školy Dobřany

www.dobrany.cz
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Barvy a vůně ve školní jídelně

Bylo na čase se tak trochu odvázat a připravit našim strávníkům exotický jídelníček. V týdnu
od 11. 3. do 15. 3. tak byly na jídelníčku vidět speciality jako HOTPOT, CHAČAPURI, TYROLSKÉ
ŠPEKOVÉ KNEDLÍKY, ŽIVÁŇSKÁ PEČENĚ a TACOS.
Uhodnete, pro jakou kuchyni jsou typické výše uvedené speciality? Děti ve školní jídelně měly
nápovědu, proto se jim povedlo většinu uhádnout, jen HOTPOT byl tvrdým oříškem. Teď už můžeme prozradit, že toto jídlo je typické pro Holandsko. Všech pět jídel bylo opravdu povedených,
proto budou zařazována do jídelníčku naší jídelny častěji.
Renáta Černá a Lenka Šístková

MDŽ ve Vodním Újezdu

Ve Vodním Újezdu mají ženy hezkou tradici. Při příležitosti MDŽ se sejdou a oslaví svůj svátek.
Letos tomu nebylo jinak. Osadní výbor obce za podpory MÚ Dobřany toto setkání zorganizoval ve
společenské místnosti u obecní knihovny v pátek 8. března. Obyvatelky Vodňáku pobesedovaly
u kafíčka, osladily si život dortíkem a domů si odnesly jarní petrklíč. 		
Jiřina Řezáčová

Kulinářské okénko
ze školní jídelny
Řeřicha setá
Je to velmi zdravá a chutná bylinka, kterou
si můžete jednoduše vypěstovat za pár dní
i doma. Výhodou je, že ji můžete sázet a sklízet
během celého roku. Pokud si její semínka nasypete na mokrou vatu a dáte na okno, do tří
dnů začne klíčit a za několik dalších dní roste.
Kolem osmého až desátého dne jsou její zelené lístky připraveny ke sklizni. Obsahuje velké
množství vitamínů A, B, C, E i K, z minerálů potom, draslík, sodík, hořčík, železo, fosfor, vápník, je tedy bohatá na antioxidanty. Tato bylinka
posiluje imunitu, působí protizánětlivě, podporuje trávení, činnost ledvin a jater. V kuchyni ji
můžeme použít do salátů, pomazánek, polévek,
na brambory místo pažitky nebo například do
nádivek. Je vhodné ji používat spíše čerstvou,
aby neztratila vitamíny a další důležité látky.
Připravili jsme si pro vás recept na pomazánku, kterou již ochutnaly i děti v mateřské
školce.

Pomazánka s řeřichou
Lučinu smícháme s polotučným tvarohem,
přidáme pokrájenou řeřichu a dále nesolíme.
Mažeme na libovolné pečivo. Podáváme se zeleninou. Tato jednoduchá a velmi zdravá pomazánka je vhodná ke snídani, svačině nebo
k večeři.

Konečně jsme se dočkali!
Konečně je tu jaro a prsty všech zahrádkářů
svrbí touhou pustit se do zahradnických prací.
15. března jsme měli přednášku městské
zahradnice Ing. Vladykové. Z její přednášky
vybírám:
Mnoho stromů ve městě je zanedbaných.
Některé až tak, že jsou životu nebezpečné a budou se muset vykácet. Část stromů se bude
radikálně seřezávat, aby se nerozlomily. Město
nakoupilo zalévací vaky, aby ochránilo novou
výsadbu stromů před letními úpaly.
Je zapotřebí dávat pozor, aby se mulč nedo-
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stal až k patě stromu. Kůra by začala vlivem
vlhka zahnívat a strom může i uhynout.
Plánují se osvědčené letničkové záhony
u kruhového objezdu a letos už by měly být
hezké trvalkové záhony u fotbalového hřiště.
Dále paní Vladyková doporučuje jarní řez levandule, abychom udrželi úhledné keříky. Tyto
keříky, stejně jako trávy a jiné, máme zastřihovat
do úhledných bochánků, aby byla zahrada pohledná i v době, kdy ještě nevyrazily nové letorosty.
Pro záhony, kterým se nechceme příliš věnovat, doporučuje paní Vladyková dnes módní

směsné letničkové záhony z přímých výsevů.
Můžeme si koupit speciální směs semen, nebo
si ji vytvořit sami.
Důležité je mít důkladně odplevelený a pohnojený záhon. Pak stačí čtrnáct dní po výsevu
letničky vyplít a záhon za horka občas zalévat.
Pokud dobře zvolíme směs květin, budeme mít
od jara do podzimu plno krásných květů.
Dále upozorňujeme: Zahrádkáři plánují na
červen autobusový zájezd do pražských zahrad. Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel.
722 556 560.		
Zora Richterová

Školství, spolky a neziskové organizace

Jarní ples květin

Zkvalitnění ochrany zasahujících hasičů

V prvním čtvrtletí letošního roku došlo
k dalšímu zkvalitnění ochrany zasahujících
hasičů nejen dobřanské dobrovolné jednotky
pořízením zbrusu nových moderních dýchacích přístrojů. Jde o 8 kompletních přístrojů

značky Dräger typu PSS 4000 a 4 kusů vyváděcích (evakuačních) masek od stejného dodavatele za téměř 400 000 korun. Oproti dosud používaným dýchacím přístrojům značky
Pluto mají nové přístroje nižší celkovou hmotnost a disponují celou řadou moderních, pro
uživatele komfortních funkcí, které zkvalitňují používání dýchacích přístrojů při zásazích.
Všechny doposud používané dýchací přístroje značky Pluto budou stále ve službách
města Dobřany, a to v jednotce Šlovice, kde
nahradí již dosluhující morálně a technicky
zastaralé dýchací přístroje značky Saturn.
Děkujeme zřizovateli za pořízení těchto
nových přístrojů, které zkvalitní ochranu zasahujících hasičů. Potřebu neustále zkvalitňovat, doplňovat a modernizovat vybavení
hasičské jednotky dokládá stále se zvyšující
počet zásahů. Ke dni 16. 3. 2019 zasahovala
dobřanská hasičská jednotka již u 34 událostí.
Ing. Milan Dvořák, DiS, velitel

MKS Dobřany a Základní škola Dobřany vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2019
ŽIVOT A VODA (tj. též ve vodě, u vody, na vodě, pod vodou, za vodou ...)

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ) | B – školáci 1. stupně ZŠ | C – školáci 2. stupně ZŠ | D – starší a dospělí

Uzávěrka soutěže: pátek 17. 5. 2019
1. Výtvarná soutěž

2. Literární soutěž

3. Fotografická soutěž

Dne 23. 3. 2019 se konal 17. ročník Jarního
plesu květin. V rámci hledání dobré kapely
padla letošní volba na skupinu Relax a všichni zúčastnění potvrdí, že hudba byla výborná. I když do plného sálu chybělo tak čtyřicet míst, ti, co přišli, nelitovali. Letošní ples
byl významný především tím, že rok 2019
je třicátým rokem od znovuobnovení ČSSD
v Dobřanech. Třicáté výročí bude prolínat
všemi akcemi, které budeme v letošním roce
pořádat.
Slabá účast byla způsobena stejným termínem plesu Mikroregionu Radbuza v Holýšově. Možná by do budoucna stálo za zamyšlení
uvádět termíny plesů již na podzim, když je
potom za spoluúčasti města vytvářena termínová konkurence dobřanským organizátorům.
Děkujeme touto cestou štědrým sponzorům, kteří zajistili bohatou tombolu, a všem,
kteří přišli a podpořili ples v Dobřanech.
Rovněž děkujeme za spoluúčast a finanční
příspěvek MKS Dobřany.
Budeme se na Vás těšit i příští rok.
Za organizátory Dagmar Terelmešová

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

dne 30. dubna 2019
od 17:30 hodin

Co vás čeká:
• Soutěžní a dovednostní disciplíny pro děti
• Šance pro děti vyrobit si něco samy
• 18:00 – Opékání uzenin ve spolupráci s místními zahrádkáři

Na akci se finančně podílí MěÚ Dobřany a MŠMT

www.dobrany.cz
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Tesařský kurz na dobřanské faře

Poslední únorový týden se pro nás, příznivce dílny sv. Josefa, nesl v duchu vůně smrkového dřeva a smoly a také řemesla sv. Josefa.
V areálu fary se totiž nachází historický objekt bývalých maštalí, který si zaslouží důstojnou opravu. Vyhlásili jsme tedy tesařský kurz,
na kterém se ručně opracují trámy z kulatiny,
jež později budou použity k opravě celého
krovu.
Pozvali jsme našeho kamaráda Roberta Malého, který provozuje tradiční tesařské kurzy
v Nové Vsi u Brloha v jižních Čechách (http://
www.roubenkyasruby.cz/) a který naši nabídku s radostí přijal.
Materiál jsme vybrali rovnou v lese, některé kmeny měly průměr kolem 45 cm a délku

DÍLNIČKA SV. ANEŽKY
DOBŘANY
Je určena dětem s rodiči či prarodiči.
Probíhá každé 3. úterý v měsíci
na faře v Dobřanech od 16 do 18 hod.
Tvoříme převážně z přírodních
materiálů a na jaře se začneme
více věnovat zahradnickým
dovednostem.
19. 02. 2019 – mini zahrádka
19. 03. 2019 – opravdová zahrádka
16. 04. 2019 – opravdová zahrádka
21. 05. 2019 – opravdová zahrádka
18. 06. 2019 – opravdová zahrádka
Náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany
tel. 730 588 580, dobrany@koinonia.cz

DÍLNA SV. JOSEFA

Každý čtvrtek na faře v Dobřanech
od 16 do 18.30 hod. mimo státní svátky
a školní prázdniny. Učíme se pracovat
se dřevem a vyrábíme všechno možné.
www.dilnasvatehojosefa.cz
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12 m a váhu kolem jedné tuny, takže po nemalých obtížích, jak vlastně dostat tak dlouhou
kulatinu na dvůr, jsme mohli začít.
Na tesání se nás sešlo devět. Naučili jsme
se vyměřovat trám šnorovačkou (brnkačkou), vrubovat a hrubovat sekerou hlavatkou,
lícovat širočinou, zkusili jsme spodní práci
středověkou bradaticí a lesní bradaticí, dále
jsme vyzkoušeli švédské a skandinávské sekery.
Také manipulace těžkých kmenů na válcích
byla poučná.
Po prvním dni každý z nás začal nacházet
svaly, o kterých jsme neměli ani tušení. Oblepené puchýře a mozoly byly na denním pořádku, ale byli jsme šťastní.

K celkové pohodě přispělo i rodinné klima, které nám zajistila Koinonia. Každý večer jsme pak vyjeli na prohlídku kouzelných
historických krovů do okolí Dobřan a během
týdne jsme přivítali několik přátel, kteří se zapojili do tesání a vyzkoušeli si, jak se to dělá.
V pátek večer jsme oslavili blížící se konec
kurzu a v přátelském duchu jsme poseděli při
sklence dobrého vína a hře na kytaru a v sobotu odpoledne se nakonec nikomu ani nechtělo domů. Sice nebylo místo na těle, které
by nás nebolelo, ale všichni odjeli s úsměvem
na tváři.
Za tým dílny sv. Josefa děkuji Robertovi
a rovněž sestrám a bratřím z komunity, kteří
nám umožnili krásný kurz.
V roce 2019 se uskuteční také truhlářské
kurzy, vhodné pro všechny zájemce, i úplné
začátečníky.
Na těchto kurzech se naučíme pracovat
s ručním truhlářským nářadím podle tradičních historických postupů.
Termíny a témata kurzů:
5.–7. 4.
Lavička s vyřezávanými boky
3.–5. 5.	Svlakové dveře pobíjené –
společný výrobek
21.–23. 6. Cinkovaná stolička
12.–14. 7. Špaletové okno - společný výrobek
2.–4. 8.	Selská lavička s nakročenými
nohami

Více informací o těchto kurzech naleznete
na truhlarstvi-postaru.cz nebo na telefonu
736 415 438.
Miloš Kodýdek

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické
při Západočeském muzeu v Plzni
a Myslivecké sdružení Dobřany
si Vás dovolují pozvat na 12. ranní vycházku

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

spojenou s odchytem, kroužkováním a poznáváním ptactva

V NEDĚLI 12. 5. 2019
Sraz: v 7.00 hod. na parkovišti u fotbalového stadionu.
S sebou: pevnou obuv (nebo gumovky), svačinu, dobrou náladu; dalekohled
či fotoaparát jsou vhodné.
Další informace: Krátká vycházka (1 km) kolem řeky Radbuzy, je vhodné
i pro děti. Bude možno si detailně prohlédnout odchytové pomůcky i kroužkování.
Organizátor: p. Krákora (725 362 448).

Školství, spolky a neziskové organizace

Novinky ze Šlovíku

Záhadné značky
(red) V polovině března se na různých místech po městě objevily značky, které evidentně upozorňovaly na psí exkrementy. Značky
byly v parku po nádražím, v parku u hřbitova,
před školní jídelnou a i na řadě dalších míst.
K akci se přihlásily děti ze školního klubu
a v krátkém rozhovoru se nám podařilo zjistit
proč.

Šlovický vrch se stává oblíbeným místem procházek i turistickou atrakcí. Chybí mu ovšem
infrastruktura, která by zpříjemnila návštěvníkům pobyt, informovala i bavila. V únoru vznikl
první návrh projektu, na základě kterého by měla být s pomocí evropské dotace vybudována
naučná stezka ve formě hledačky a další zajímavé prvky. Do Dobřan byli pozváni zástupci Agentury ochrany přírody, kteří mají evropské dotace na starost. Jednalo se o tom, co je možno z Operačního programu Životní prostředí podpořit a za jakých podmínek. Započal dialog, díky němuž
projekt nebude psán "naslepo", ale naopak s velkou pravděpodobností budoucí podpory. Jednání
bylo zakončeno obhlídkou terénu osvěženou pozorováním exmoorských koní.
Ondřej Peksa, správce Šlovického vrchu

Trochu jiná vycházka

V neděli 24. 2. jsme se sešli u klubovny mysliveckého kroužku, kde na nás čekal Pavel Krákora
a začátek netradiční vycházky. Netradiční v tom, že jsme si vyzkoušeli, jak se staví posed. Naložili
jsme, co bylo třeba, a vyrazili na Kamínek. Po příjezdu se do nás pokoušel dostat poslední zbytek
nočního mrazu, ale my jsme ho překonali prací. Děti i dospělí se činili a část posedu byla připravena k přepravě na určené místo. Po opečení buřtíků jsme pokračovali v budování. Čas vycházky
se blížil ke svému konci. Po úklidu jsme se šli projít alespoň k altánku, kde jsme se po svačince
a symbolickém kole otázek rozloučili, a vyrazili k domovům.		
Lucie Štychová

Proč jste to udělali?
No, to je jednoduché... Nelíbí se nám, když
jsou psí hovínka na chodnících a v trávě.
Chtěli jsme upozornit na to, že jsou mezi
náma lidi, kteří hovínka nesbírají.
Taky proto, aby si lidi neumazali boty. To se
nám totiž občas stane, když jdeme s klubem
ven a rozběhneme se do trávy.
Povedlo se vám, co jste chtěli?
Jo, povedlo. Lidí ví, kam nemají šlapat. A taky
jsme upozornili na to, že to někteří páníčkové
nesebírají.
Podle čeho jste vybírali ta místa?
Prostě jsme šli s klubem ven, a když jsme viděli nějaké hovínko, tak jsme tam dali značku.
Dávali jsme je na místa, kam chodíme skoro
každý den.
Značek jsme měli asi padesát a nestačily nám!
Co bude dál?
No, ještě je chvíli necháme a pak je asi zkusíme dát jinam.
Třeba si lidi uvědomí, že je to ošklivé, a příště
hovínko seberou.
Co chystáte dál?
V klubu chceme nakreslit komiks, který ukáže lidem, co mají pejsky, jak se mají chovat na
procházce.
Chcete "pejskařům" něco vzkázat?
Jo, chceme pochválit ty, co sbírají.
No a těm co nesbírají, vzkazujeme: SBÍREJTE
a uklízejte si po svých pejscích.
Respondenty byly Tereza Vesecká, Ema Boučková, Evelína Spurná, David Šmůla a Lukáš Bokr

www.dobrany.cz

|

21

Školství, spolky a neziskové organizace

Zpráva o činnosti ČRS

Rybáři

Koncem února jsem se již doslechl, že na
řece začali brát kapři. Vloni jsem byl vlastně
takhle zjara také úspěšný. V neděli 3. 3. jsme
si smluvili na 16:00 schůzku na rybníku Vysoká, abychom viděli, jaký je stav odbahnění,
a domluvil se další postup prací. Když jsme
odcházeli, pochlubil se hospodář p. Lev svým
dopoledním úlovkem, vyfoceným na mobilu.
Vyprávěl pak, jak šel ráno na ryby mezi mosty
a jak si zachytal. První úlovek byl kapr 42 cm,
tak ho pustil. Další záběr dával tušit, že ryba
je tentokrát větší. S vlascem 0,18 mm nemohl
moc dělat a nechal rybu vytáčet přes brzdu.
Prý mu projela pod obloukem starého mostu
až ke Kraftovi. Potom se ji přece jenom podařilo otočit a šťastně protáhnout zpět pod obloukem mostu. Pak již bylo vyhráno. Po desetiminutovém boji skončil v podběráku pěkně
rostlý vysoký baculatý kapr 62 cm. Ale to nebylo všechno! Další kapr měl 45 cm. Po chvíli
váhání ho ale také pustil – a dobře udělal. Za
odměnu mu přišel ještě kapr 59 cm. Tak to už
je úlovek!
Také bratr a kluci prý nějaké kapry, cejny
a velkého karasa chytili. Již jsem se chystal,
že také s vnoučky vyrazíme k vodě, ale začala
mě zase zlobit noha a 11. 3. jsem zase skončil
v nemocnici. A bylo po rybách.
Rybářský bál 21. 2. dopadl výtečně, bylo vyprodáno do posledního místa. Všem prý se to
moc líbilo, a kdo měl štěstí, vyhrál ještě některou z mnoha hodnotných cen bohaté tomboly. Většinu cen věnovali naši vážení sponzoři,
kterým touto cestou děkujeme.
Vladislav Šefl

V sobotu 16. 3. se konala výroční členská
schůze. Zúčastnilo se ale pouhých 33 členů,
což je na naši organizaci žalostně málo. Členská schůze je totiž rozhodujícím orgánem MO
a nadpolovičním počtem přítomných členů
pak schvaluje usnesení schůze. Tak se může
stát, že v takovém případě malá skupinka
přítomných rozhodne o záležitostech, které
se dotknou všech členů. To se stalo např. při
návrhu na zrušení Židováku jako RMV. Hodně
členů se pak vyjadřovalo, že se jim to nelíbí,
ale svojí neúčastí na VČS to umožnili. Rovněž
na této schůzi došlo k podobné situaci. Skupina členů předložila petici, která obsahovala
několik více či méně dobrých návrhů:
-	vrátit do rybářského řádu povinnost mít
u sebe při lovu podběrák
- zákaz používání lovu „na srkačku“
- stanovit míru okouna na 15 cm
-	povolit na MP revírech lov muškařením
po celý rok
Nadpoloviční většina z 33 přítomných to
odsouhlasila (stačilo min. 17 hlasů) vlastně
za všech 460 členů a VČS uložila zástupci naší
MO na konferenci ZČ ÚS, aby tam toto navrhl
a prosazoval.
Naše členy bude asi nejvíce zajímat zpráva
hospodáře za r. 2018, z níž část uvádím:
MO ČRS Dobřany má 460 členů, z toho 388
dospělých, 18 dorostu od 15-18 let a 54 dětí
do 15 let. Že u nás o rybářský sport mají zájem
i ženy, dosvědčuje jejich počet - 22 dospělých
žen a 13 dívek do 15 let.
A nyní k úlovkům na našich revírech.
V r. 2018 bylo na úseku R2 uloveno našimi
členy i členy jiných organizací dohromady:
797 ks kapra o váze 1697 kg ø 2,13 kg
115 ks štiky		
179 kg
ø 1,55 kg
18 ks candáta		
37,1 kg
ø 2,06 kg
5 ks sumce		
52,5 kg
ø 10,50 kg
18 ks úhoře		
14,5 kg
ø 0,81 kg

na rybníku Dolní Kotynka
 Předprodej lístků na hrázi rybníka již v pátek 19.4. 2019 od 17:00 do 18:00 hod.
 Doprodej lístků 20.4. 2019 od 5:00 hod, cena lístku 150,- Kč

Celkem naši členové navštívili 102 revírů
a ulovili 3 127 ryb o váze 4 420 kg. Aby na našich revírech byla udržována rybí obsádka co
do množství, tak i druhů ryb, bylo v r. 2018
vysazeno:
na úsek Radbuza 2:
- na jaře
292 ks kapra o váze 245 kg
2 650 ks rychlené štiky á 10 cm vlastní produkce vychované z váčkového plůdku
- na podzim
3 900 ks jelce jesena á 12 cm
4 600 ks jelce tlouště á 8 cm
2 600 ks candáta á 10 cm
225 ks lína o váze 55 kg
2 310 ks kapra o váze 2 391 kg
na Židovák bylo vysazeno:
- zjara		
300 ks rychlené štiky
200 ks kapra o váze 168 kg
4 ks candáta o váze 2,3 kg
230 ks úhoře á 20 cm
- na podzim
500 ks kapra o váze 500 kg
2200 ks candáta á 10 cm
225 ks lína o váze 55 kg
Nyní se připravují jarní výlovy Horní Kotynky na 6. 4. a Dolní Kotynky na 27. 4. Hospodář připravuje výběrové rybníčky nad Horní
Kotynkou na osazení váčkovým plůdkem pro
odchov rychlené štiky.
Vladislav Šefl

místní organizace Dobřany
za podpory Městského kulturního střediska Dobřany

místní organizace Dobřany
za podpory Městského kulturního střediska Dobřany

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

pořádá v neděli 21. dubna 2019 od 7:30 hod.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníku Dolní Kotynka pro děti do 15 let
 Zúčastnit se mohou všechny děti, které zvládnou samostatně ovládat rybářský prut,
děti nemusí mít rybářský lístek!
 Malé děti mohou chytat s rodiči na samostatném úseku rybníka
 Způsob lovu: chytá se na 1 prut dle rybářského řádu a to, položená, plavaná, feeder
 Prezentace účastníků a losování míst 7:30 – 8:00 hod. (pozdní příchod možný)

 Lov dle rybářského řádu, s omezením na 1 prut

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

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

 Vyhodnocení závodu v 11:00 hod.

 Vyhodnocení závodů ve 12:00 hod.

 Startovné: zdarma

 Hodnotné ceny – občerstvení zajištěno

 Pro závodníky je připraveno občerstvení a hodnotné ceny, pro první tři poháry
 V případě horšího počasí se po dohodě závodníků může čas ukončení změnit
 Kontaktní osoba - David Šmůla, tel.: 730976203, propozice závodu na www.rybaridobrany.webnode.cz

Petrův zdar

22

|

Srdečně zve výbor MO ČRS DOBŘANY

duben 2019

ø 2,04 kg
ø 1,64 kg
ø 1,97 kg
ø 0,55 kg

Čes ký ry b á řský sv az

Český rybářský svaz

pořádá v sobotu 20. dubna 2019 od 6:00 hod.

Na Židováku bylo uloveno:
353 ks kapra o váze 719 kg
22 ks štiky		
36,1 kg
11 ks candáta		
21,7 kg
14 ks úhoře		
7,7 kg

Petrův zdar

Srdečně zve MO ČRS DOBŘANY
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2. ročník turnaje v karetní hře PRŠÍ

V sobotu 16. 3. 2019 proběhl v Pivnici Snack Hájek - Hájková druhý ročník turnaje v karetní hře Prší. Přípravy na tento turnaj nebyly jednoduché.
Aby bylo vše připraveno ke spokojenosti přihlášených hráčů a hráček, chvilku to trvalo. Účast oproti loňskému roku se zdvojnásobila, hrálo tedy
nečekaných 40 hráčů. Velký dík patří všem sponzorům, bez kterých by se nedal turnaj uspořádat na takové úrovni. Podle ohlasů ze zákulisí byli
všichni velmi spokojeni. Je to pro nás velké povzbuzení k přípravě 3. ročníku, na který se všichni už teď těšíme.
Výsledky: 1. místo pan Polomis
2. místo pan Vlažný 3. místo pan Otýs
Za pořadatele Petr a Jiřina Keszeghovi, Otto Malý a Jana Bradová.

Jarní turnaj v pétanque

Letošní první turnaj v pétanque dvojic se
hrál 23. března na hřištích ve sportovním
areálu Džungle. Jarní turnaj, tzn. také krásné jarní počasí. Dorazili milovníci pétanque
z Plzně, Klatov či Zavlekova. Potěšitelná byla
i účast mládeže, která dala tentokráte přednost pétanque před tablety. Po rozlosování
do skupin, kde hrál každý s každým, bylo
znát, kdo si to letos už zkusil. A tak k žádným

výrazným překvapením už nedošlo. První
skupinu vyhráli Rudla Rieckel s Boži Kubovou
a s nimi postoupili klatovští Martina Salvová
s Alenou Polívkovou. Z druhé skupiny jasně
postoupili Martin Klasna s Michalem Macháčkem z Klatov, s nimi pak dobřansko-zavlekovská dvojice Josef Harant s Petrem Hnojským. Ve třetí skupině došlo k překvapení,
když Jakub Duban se svým dědou Zdeňkem
porazili favority turnaje Vláďu Kháse s Jirkou
Salvou, kteří také postoupili do dalších bojů.
Postupující dvojice vytvořily dvě semifinálové skupiny. V první skupině se rozehráli Khás
se Salvou a postoupili do boje o první místo.
Do boje o třetí místo pak šli Klasna s Macháčkem a o páté místo Salvová s Polívkovou.
Druhá skupina byla daleko vyrovnanější, neboť v ní hráli dva vítězové ze skupin. Proto při
vyrovnaném počtu vítězství muselo o umístění rozhodnout skóre. Do boje o první místo
postoupili Dubanovi, k utkání o třetí místo
Rieckel s Kubovou a o páté místo nastoupili
Harant s Hnojským. Dvojice ze třetích míst
ve skupinách hrály turnaj útěchy, ten vyhráli Evička a Honzík Štulcovi. V utkání o první
místo nezopakovali Dubanovi úspěch ze základní skupiny a prohráli s Khásem a Salvou.

V zápase o třetí místo porazili nejtěsnějším
rozdílem Klasna s Macháčkem domácí Rieckela s Kubovou. A v boji o páté místo porazili Harant s Hnojským klatovské Salvovou
s Polívkovou. Další akcí Pétanque clubu bude
Dobřanská trojka, turnaj trojic dobřanských
spolků. K účasti zveme trojice, třeba i rodinné, nebo složené z kamarádů z hospody.
Zdeněk Duban

www.dobrany.cz

|

23

Sport

Šneci v jarních bojích
Než nakoukneme pod pokličku dobřanského hokejbalu, pak musím zmínit jednu velmi milou sportovní událost, spojenou i s naším klubem.
Ačkoliv jsme kolektivní sport, i tak ale úspěch
jednotlivce nelze opomenout. Odchovanec TJ Snack
Dobřany Pavel Sloup byl odměněn na vyhlášení prestižní ankety Sportovec roku Plzeň-Jih. Kraloval v kategorii dorostenec a zaslouženě. Díky
svým výkonům v našem mateřském klubu se probojoval do reprezentace ČR, přičemž s výběrem ČR U20 získal letos zlatou medaili na mistrovství světa juniorů v Kanadě. Gratulace je tedy nepochybně na místě.
Pavel Sloup hraje a působí v našem klubu od žáčků a věříme, že zdaleka
neřekl poslední slovo.

1. liga – muži:
Realizační tým:Václav Šlehofer st. a Daniel Kovářík st., vedoucí: Jaroslav
Tauer

A tým čekal na úvod soutěžního jara tzv. zápas pravdy, když do Dobřan dorazilo Brno. Vyrovnaný duel jsme ale zvládli a výhrou 5:2 se
udrželi na špici tabulky. Poté následovalo venkovní dvojkolo v Praze
a Jihlavě, i tam jsme dvakrát urvali výhru. Jenže po úspěšném rozjezdu
nepotvrzujeme roli favorita a doma nestačíme na Poličku. Právě zmíněná role nám nesedí, což může být dáno i tím, že je zde hodně mladý
kádr. Nicméně i s tímhle musíme permanentně pracovat, neboť šikovnost či kvalita tady určitě nechybí. Základní část skončí po 18 kolech
a poté se nejlepší osmička bude rvát od nuly o nejvyšší příčky. My v této
společnosti ani letos chybět nebudeme.
Tabulka 1. ligy mužů
1. TJ Snack Dobřany
2. HBC Prachatice
3. HBK Bulldogs Brno
4. Polička
5. SK Jihlava
6. Praha-Hostivař
7. Svítkov Pardubice
8. SHC Opava
9. Přelouč
10. Olymp Jin. Hradec

14 10
12 9
13 8
13 7
13 5
14 5
13 5
13 5
12 2
13 2

0
0
2
0
1
0
1
0
1
2

0
1
0
1
0
2
0
1
2
0

4
2
3
5
7
7
7
7
7
9

56:33
49:22
46:39
49:28
35:39
44:50
43:49
29:42
22:43
36:64

Extraliga – junioři
Realizační tým: Václav Šlehofer st., vedoucí: Jaroslav Tauer

30
28
28
22
17
17
17
16
10
10

Ano, tady stále platí, že jsme pozměnili priority. Z větší části v tomto
týmu nastupují věkem žáci, a dokonce i loňští mladší. Čili o zápasových
výsledcích tady moc řeč být nemůže. Přece jen soupeříme s republikou
a poskládané týmy s 20letými hochy jen tak nepřelstíte. Zpět ale k tomu
našemu. Ta hrstka starších kluků se svými výkony a přístupem ke sportu pere o dres áčka a ti mladší se tzv. obehrávají ve starší věkové kategorii, čímž se logicky výkonnostně posouvají dál. Z toho máme pochopitelně dobrý pocit a o ten jde především. I tady samozřejmě je snahou
rvát se o každý gól, a když to jen „maličko“ jde se s věkově dobře poskládaným soupeřem porvat o výhru, pak do toho samozřejmě šlápneme.
Letos jsme porazili Stříbro doma 5:0, poté následovala vysoká porážka
v Praze Hostivaři, dále poctivě i přes smolnou prohru odbojovaný zápas
doma s Kladnem a naposledy výhra 6:2 v Novém Strašecí. Prostě pracujeme na nejvyšší možné obrátky se snahou vychovávat nejen dobré
mladé sportovce.
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Tabulka extraligy juniorů
1. HBC Plzeň
16
2. Praha- Hostivař
13
3. Letohrad
14
4. Aut. Pardubice
14
5. Elba Ústí n. Lab.
13
6. HC ŠD Písek
16
7. Kert Park Praha
14
8. Hradec Králové
16
9. ALPIQ Kladno
15
10. Snack Dobřany
16
11. KOVO Praha
16
12. Buldoci Stříbro
15
13. Česká Třebová
14
14. Mladá Boleslav
11
15. Nové Strašecí
15

11
11
10
10
9
7
8
7
6
5
4
4
3
2
0

1
1
1
0
1
3
2
0
0
1
2
0
0
0
0

1
0
1
2
1
1
0
3
0
1
0
0
1
1
0

3 77:26
1 65:26
2 58:20
2 61:14
2 52:21
5 53:34
4 49:34
6 51:59
9 42:48
9 41:59
10 49:61
11 24:59
10 30:83
8 31:43
15 17:113

36
35
33
32
30
28
28
24
18
18
16
12
10
7
0

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

Stále se to sice opakuje, ale to, že i zde z většiny nastupují přípravkáři, je realitou. To nám ale v žádném případě nevadí a obzvlášť v této
kategorii. Dětem se tak můžeme věnovat delší dobu a učit je v podstatě
úplným začátkům. I zde jsou mezi caparty talenti a šikovní sportovci.
Snahou tedy musí být, jejich nadání rozvíjet a obecně vzato všechny
potencionální hokejbalisty či sportovce neustále výkonnostně posouvat dál. Ani v této soutěži pro nás zápasový výsledek není podstatný.
Ano, samozřejmě, že i děti prohry vnímají a každý chce vyhrávat. Nebo
ne??? Jak je zmíněno výše, priorita je práce v tréninku s následným posunem vpřed, což platí nejen pro děti, ale vpřed bychom se měli chtít
posouvat v klubu úplně všichni. Trénujeme třikrát v týdnu Po, Út a Čt
od 16.15 h.
Děti narozené v roce 2006 a mladší nadále přibíráme do našich řad.
Starší, talentovaní, pohybově nadaní či šikovní kluci si hokejbal k nám
mohou přijít rovněž vyzkoušet.
Tel. kontakt 721 475 172.

Tabulka Přeboru ČR, Sk. Jih+Západ – MŽ
1. HBC Prachatice
12 10 0 1
2. Suchdol nad Lužnicí 11 9 0 1
3. HBC Plzeň
12 7 2 0
4. TJ Snack Dobřany
12 8 0 0
5. Tatran Třemošná
12 5 2 0
6. Ped. Čes. Budějovice 12 2 0 1
7. Blatná Datels
12 1 0 1
8. Olymp Jin. Hradec
11 1 0 0

1 92:16 31
1 132:29 28
3 72:24 25
4 66:79 24
5 36:46 19
9 21:92 7
10 22:84 4
10 24:95 3

Mužská dvojka, nebo také Benfika, hraje svoji soutěž zde v regionu.
Osu tvoří starší či bývalí hráči A týmu a snahou je k nim doplňovat mladé kluky z juniorky. Také kluci z mužského áčka, kteří jsou po zranění či
v trestu, sem do regionální soutěže chodí hrát. Také tady platí, co bylo
kdysi zmíněno, B tým je účelový mančaft, sloužící prioritně týmu A.

Tabulka 2. ligy Západ
1. Plzeň-Litice
2. Fireball 99 Plzeň
3. Snack Dobřany B

15 12 0
14 12 0
15 11 0

0
0
0

3
2
4

110:19 36
109:39 36
107:59 33

Sport
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

HBC Plzeň B
Horní Bříza
Taurus Plzeň
SHC Viktoria Plzeň
Tatran Třemošná
Rolling Balwans Plzeň
Plzeň-Litice B
Černíkovice

13
15
15
14
14
13
13
15

10
9
6
5
5
4
1
0

0
2
1
0
0
0
0
0

1 2 104:27
0 4 63:36
0 8 52:76
1 8 56:73
0 9 60:48
1 8 34:72
0 12 21:118
0 15 15:164

31
31
20
16
15
13
3
0

1. dobřanské Crosscountry

Všechny tabulky zde uvedené jsou aktuální k 22. 3.
Více informací o našem klubu najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz nebo na fb stránkách snackdobrany.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

TJ Snack Dobřany A po výhře v Jihlavě
Zleva stojí: O. Stráský, J. Kovařík, V. Šlehofer ml., J. Voves, P. Sloup, O. Šlehofer, P. Skála, D. Kovářík st. a O. Málek
Pod nimi zleva: D. Kovařík ml., V. Šlehofer st., T. Duchek, D. Čech
Ležící gólmani: M. Hrubý a J. Marek

Tj Snack Dobřany junioři po výhře v Novém Strašecí
Zleva stojí: Matoušek, Brabec, Čech, T. Duchek, Vaníček, L. Hrubý a Neumaier
Nad nimi: Koželuh a Truchlý
Pod nimi zleva: Stránský, V. Šlehofer st., A. Duchek, Fanfule, Jánský a Jan
Brtník
Sedící: Jiří Brtník a M.

V sobotu 16. 3. 2019 se v areálu MX Park odjelo 1. dobřanské
Crosscountry, pořádané Hec klubem. Závodilo se celkem v pěti kategoriích, motorky Hobby a Profi, čtyřkolky Sport a ATV (tzv. Pracáky)
a Buggy. Jelo se ve třech rozjížďkách po 60 minutách. Vzhledem k tomu,
jaké panovalo počasí (od pátku pršelo), byly obavy z počtu závodníků
na místě. Jak se však v sobotu ráno ukázalo, byly zbytečné. Dorazilo asi
80 motorkářů, 30 čtyřkolkářů a 3 buginy.
Start první rozjížďky byl v 11 hodin a začínaly motorky. Byla připravena náročná trať s mnoha strmými výjezdy a bahnitými brody, které
vytrvalý déšť doladil do opravdového extrému. Mnozí závodníci měli
s těmito úseky trati problémy, padali ve výjezdech a pokoušeli se je zdolat několika pokusy. Na bahnitých brodech se tvořily zácpy, takže jsme
museli kvůli plynulosti závodu tato kritická místa vypustit a přeznačit
trať. Mnozí jezdci si sáhli opravdu na dno svých sil.
Kategorie čtyřkolek měla trať trochu odlišnou vzhledem k rozměrům
závodních strojů, nicméně ani ta nedala jezdcům vydechnout. Již po
prvním kole byla identifikace jezdců nemožná, všichni vypadali stejně,
jedna velká koule bláta.
Jako poslední startovaly buginy, které měly stejnou trať jako čtyřkolky, bohužel jejich startovní pole nebylo z nejpočetnějších, na start se
dostavily 3 stroje. Ve druhém kole jeden stroj odpadl, takže dál se bojovalo ve dvou. Tyto posádky mezi sebou bojovaly celou dobu, mnohokrát
si vyměnily pozice a sváděly tvrdé boje, což bylo kvitováno návštěvníky,
kteří obě posádky nadšeně povzbuzovali.
Celkově se dají závody označit jako vydařené, reakce ze strany závodníků byly pozitivní, což je pro nás jako pro pořadatele největší odměnou
a motivací pro uspořádání dalšího takového závodu.
Závěrem bychom chtěli Všem jezdcům poděkovat za účast, jelikož
skutečnost, že dorazili i přes nepřízeň počasí, svědčí o jejich nadšení
pro tento sport.
Děkuje HEC-klub Enduro, foto: Matěj Urbanec
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Fotbal – rozpis
mistrovských utkání
jaro 2019
Muži – OP PJ
6. 4.
16:30
13. 4.
16:30
20. 4.
17:00
27. 4.
17:00
4. 5.
17:00
12. 5.
17:00
18. 5.
17:00
25. 5.
14:00

Dorost – KSD B
7. 4.
10:15
14. 4.
10:00
21. 4.
10:30
28. 4.
10:00
4. 5.
10:00
12. 5.
10:00
19. 5.
10:00
26. 5.
10:00

MA – Spálené Poříčí
Merklín – MA
MA – Blovice
MA – Žinkovy
MA – Vstiš
Lužany – MA
Zdemyslice – MA
Stod – MA
Blovice – D
D – Radnice
Kasejovice – D
D – Plzeň-Černice
Mirošov – D
D – Mladotice
Nepomuk – D
D – Kralovice

Starší žáci – OP PJ
6. 4.
14:00
SŽ – Chlumčany
13. 4.
11:00
Štěnovice – SŽ
20. 4.
14:30
SŽ – Stod
27. 4.
10:30
Klášter – SŽ
4. 5.
14:30
SŽ – Chotěšov
12. 5.
11:00
Chlumčany – SŽ
18. 5.
14:30
SŽ – Štěnovice
25. 5.
11:30
Stod – SŽ

Mladší žáci – OP PJ
3. 4.
17:00
MŽ – Vstiš
9. 4.
17:00
Přeštice – MŽ
17. 4.
17:00
MŽ – Spálené Poříčí
26. 4.
17:00
Losiná – MŽ
1. 5.
17:00
MŽ – Blovice
8. 5.
16:30
Radkovice – MŽ
15. 5.
17:00
MŽ – Dvorec
22. 5.
16:30
Kasejovice – MŽ
29. 5.
17:00
MŽ – Stod
Starší přípravka – OP PJ
5. 4.
16:30
Vstiš – SP
12. 4.
16:30
SP – Dolní Lukavice
19. 4.
16:30
Radkovice – SP
26. 4.
16:30
SP – Merklín

Mladší přípravka – OP PJ
2. 4.
16:30
MP – Chotěšov
5. 4.
16:30
Vstiš – MP
12. 4.
16:30
MP – Dolní Lukavice
19. 4.
16:30
Radkovice – MP
26. 4.
16:30
MP – Merklín
3. 5.
16:30
Přeštice – MP
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Úspěchy starší přípravky a mladších žáků
V zimním období se starší přípravka zúčastnila Zimní halové ligy mládeže, která se konala ve
Štěnovicích.
Přihlášených týmů byl letos rekordní počet, konkrétně 23. Turnaj byl rozdělen na tři turnajová
kola, ve kterých se sčítaly výsledky a body. Poté bylo sestaveno posledních osm týmů, které se
utkaly ve velkém finále. Dobřanští kluci zde vybojovali 1. místo.
Ve stejném provedení absolvovali zimní turnaj i mladší žáci, kterým se povedlo probojovat
také do velkého finále, kde nakonec skončili na krásném 2. místě z celkových 14 týmů.
Na závěr by chtěl předseda oddílu kopané poděkovat všem trenérům za dobře odvedenou práci a klukům za výbornou reprezentaci našeho klubu a města Dobřany. Odměnou za to vše nám
je skutečnost, že naši nejmladší fotbalisté byli v anketě Sportovec okresu Plzeň-jih za rok 2018
vyhlášeni nejlepším kolektivem v kategorii žáků.
Jakub Kraus

Sport

Zimní úspěchy mladší přípravky

Turnaj „Mikulášské trojičky“ v Rokycanech
Po podzimní sezóně přišel zimní čas
a s ním i halové turnaje. Fotbalová mladší přípravka TJ Dobřany toužila ukázat rodičům,
fanouškům i soupeřům, co vše se naučila během pravidelných tréninků ve sportovní hale
pod nádražím, a pokud počasí dovolilo i na
novém multifunkčním hřišti. Z tohoto důvodu
trenérské duo Martin Bruha a Martin Zehle
přihlásilo kluky na kvalitně obsazené turnaje a bylo v očekávání, jak obstojí ve srovnání
i s kluby, se kterými jinak nemají možnost se
utkat.
Na začátku prosince 2018 tým ve složení Filip Bruha, Lukáš Soukup, Adam Rataj,
Kryštof Kobsa, Tomáš Brunner, Bertík Eisenhammer, Tomáš Felix a Michal Trdlička
vyhrál oblíbený turnaj „Mikulášské trojičky“
v Rokycanech, kdy kluci porazili týmy Viktorie Plzeň, FK Příbram, Rapid Plzeň, Viktorie
Žižkov, Kohouti Rokycany, Beroun a Horažďovice a bez porážky ovládli turnaj, kdy nastříleli neuvěřitelných 78 branek.
Po celou zimu probíhal již tradiční dlouhodobý turnaj Zimní halová liga mládeže ve
sportovní hale ve Štěnovicích a my nechtěli
zůstat pozadu za letošními skvělými výkony
starší přípravky a žáků TJ Dobřany na témže
turnaji. Kluci ročníků 2010 až 2012 se přes
dva vyřazovací turnaje probili do finálové
skupiny, kde až na jednu porážku vyhráli
všechny zápasy a po zásluze mohli zvednout
nad hlavu pohár pro celkového vítěze turnaje. Nejlepším hráčem celého turnaje byl vybrán na základě hlasování trenérů dobřanský
Martin Zehle junior. Dalšími tahouny týmu

byli především Filip Königsmark, Adam Bláha, Marek Hodan a Josef Neuschl.
V Rokycanech jsme se zúčastnili ještě v únoru 2019 turnaje O pohár starosty
města Rokycany, který byl vypsán opět pro
ročník 2012. Kluci vyhráli základní skupinu
a v semifinále narazili na favorita turnaje –
přípravku fotbalové akademie FK Příbram.
V tomto semifinále nepřipustili, že by jejich

spanilá jízda měla končit, a výsledkem 2:0
postoupili do finále, kde opět výsledkem 2:0
porazili tým FK Blatná a mohli převzít pohár
pro vítěze z rukou starosty města Rokycany.
I na tomto turnaji jsme obdrželi individuální
ocenění, kdy nejlepším brankářem byl vyhlášen dobřanský Filip Bruha.
Zimní halová sezóna byla z našeho pohledu velice úspěšná a chtěl bych touto cestou
poděkovat především rodičům za skvělou
podporu na turnajích. Kluci si odnesli zážitky,
utužili partu a poznali, že když poctivě na tréninku pracují, mohou dosáhnout pěkných výsledků. Přesto by měl fotbal být v jejich věku
pro ně zábavou, radostí a místem, kde potkají
své kamarády.
Tímto zveme všechny fanoušky na naše
jarní domácí utkání a těšíme se, že díky vaší
podpoře budeme dosahovat podobných výsledků jako během zimy. Pro případné zájemce z řad kluků i holek ročníků 2011 až 2013
máme vzkaz: „Přijď mezi nás“. Od dubna
trénujeme každé pondělí a čtvrtek od 16 hodin na fotbalovém stadionu. Zároveň na jaro
připravuje fotbalový oddíl ve spolupráci se
společností DATOS Group, která poskytuje
účetní a daňové služby hráčům FC Viktoria
Plzeň, trénink pro hráče přípravky za účasti
ligových hráčů. Na podzim jsme přivítali Patrika Hrošovského a Romana Procházku. Kdo
to bude tentokrát? Nechte se překvapit.
Martin Bruha

Zimní halová liga mládeže ve Štěnovicích
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Dobřany hostily další díl seriálu Běhu Martinskou stěnou
Ani ženy nezůstaly bez ovací. Nejrychleji
trasu zdolala Šárka Vančurová z BKV Holýšov.
Ta v cíli slyšela časový údaj 36:25. Druhá Kristýna Miljanecová z týmu 321start si oddychla
až o pár minut později, to už stopky ukazovaly
38:24. Třetím místem vítěznou skupinku žen
uzavřela Kateřina Kofroňová z pořadatelského oddílu 456CÍL. Té patřil čas 40:30.
Dále patří obdiv již zmíněnému vítězi Davidu Lukášovi. Přijel, přečkal krutou noc, zvítězil a zase s příslibem své účasti na říjnovém
Běhu Martinskou stěnou odjel domů.
Kdo se stane 6. října vítězem? Bůh ví! Nechme se překvapit, co si připraví chlapci od „čtyři pět šestek”.
Petr Spálenka

Po loňské říjnové premiéře, kdy se na Martinské stěně obnovila tradice terénního běhu,
se letos sešla až třicítka běžců, kteří navzdory
nevlídnému počasí změřili síly v tamních kopcích. Naštěstí se nenaplnila hororová předpověď počasí, která hrozila v čase startu extrémními srážkami. Zůstalo jen u poprchávání, což
je na běh ideální počasí. A vítr? Ten se vyfoukal už v noci na neděli.
Ráno se pořadatelé sešli, aby vyznačili trať.
Po proběhnutí okruhu, kdy byly sebrány popadané větve a nastříkáno několik směrovek,
při návratu do cíle přivítali dvacítku lidí, kteří
klábosili u stolu s občerstvením. Postupně se
areál startu naplnil sportovci a zvědavci, kteří
se přišli i přes nepřízeň počasí podívat, cože
se to v lese za městem koná.
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Když se trousili poslední běžci, byl čas na
výklad trasy běhu, který měl hlavně upozornit
na riziková místa. Ta mohla ve vlhku představovat nenápadnou nástrahu. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Pár minut před startem došlo
na společné foto, poslední protažení a čas
ukusoval poslední minuty do startu.
Následoval pokyn - jak jsou tu zvyklí - čtyři,
pět, šest, start!
Poté se skupina borců dala do pohybu. Už
po prvním kilometru se utvořily skupiny běžců a první kopec je nakrájel ještě na menší
kousky. Právě tyto strmé kopce, které byly
dva, se běžely celkem dvakrát a daly zabrat
i těm nejzkušenějším pokořitelům.
První čtveřice se celé první kolo držela pohromadě a v mírném odstupu doběhla až do
cíle. Zbytek pole se držel po dvojicích, či běžel
o samotě. Na trati bylo možné spatřit i rodáka
z Dobřan Antonína Hornáka. Antonín už za
chvíli oslaví svou třetí pětadvacítku, a když
k tomu připočteme několik desítek tisíc kilometrů během patnácti let, co se tento borec
věnuje dálkovému běhu, je to důvod k úžasu
nad fyzičkou tohoto čiperky.
Když už do cíle dobíhali poslední běžci, začalo se vše připravovat na závěrečné vyhlašování výsledků. Sportovci si ukrátili čas u připraveného bufetu a doplňovali energii, která
zůstala kdesi v kopcích lesoparku. Výsledky
hotové a mohlo se gratulovat.
Na první místo si vylezl plzeňský David Lukáš, který trasu dlouhou 7,2 km uběhl v čase
29:37, druhé místo si vyběhal Pavel Hubáček
z nedaleké Valchy u Plzně. Jeho čas v cíli ukázal 30:17. Třetí příčku v pořadí mužů obsadil
Josef Král z Dobřan. Displej stopek udával čas
30:38.
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH DOBŘANY z.s.
pořádá v sobotu 18. května 2019
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

Klub českých turistů, odbor Dobřany

Turisté vás zvou
9. dubna
M. Touškov – Čemíny – Košetice – Červená Punčocha
– Nová Hospoda
Odjedeme busem z Dobřan
u čerp. st. v 6.50 do Plzně CAN. Z Plzně v 7.18
do M. Touškova. Odtud do Čemín po červené
TZ, dále po modré TZ do Košetic – Červená
Punčocha, lesem po červené TZ Nevřeň, Nová
Hospoda, občerstvení, odjezd busem ze zastávky Nevřeň, N. Hospoda v 15.02. V Plzni
CAN 15.22, přesun na hl. nádraží, odjezd vlakem v 15.50 (16.12), nebo odjezd busem ze
Všerub v 13.30 (15.01). Délka trasy 13 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

13. dubna
Martinská stěna – účast na 15. výročí založení Dobřanských bábinek
Sejdeme se u „kruháku“ v 8.20. Půjdeme přes
starý most, projdeme celou Martinskou stěnu,
občerstvíme se v restauraci Na Růžku a pak
společně odejdeme do Káčka na oslavu bábinek. Vedoucí Jirka Nový.

16. dubna
Ze Švihova do Měčína
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8.06, ve Švihově
v 8.31. Z žel. st. Švihov půjdeme po modré TZ
přes hráz do Mečkova, Malince a Měčína. Odtud busem v 14.16 do Přeštic. Z Přeštic busem
v 15.10 do Dobřan. Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

20. dubna
Posvátným hájem na Svatobor
Odjedeme vlakem v 8.06 do Klatov, z Klatov
v 9.22 do Sušice. Půjdeme ze sušického nám.
po červené TZ kolem sv. Antoníčka hadí stezkou kolem bývalé Mirvaldovy útulny na Svatobor. Odtud po žluté TZ do Horních Dvorců
a po zelené do Volšov. Pak po červené přes
Páteček, Červ. Dvorce a V Luhu zpět do Sušice. Vlakem v 15.44 do Klatov, z Klatov v 16.46.
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jirka Nový.
23. dubna
Karlovy Vary a okolí
Odjedeme vlakem v 7.24 do Plzně. Trolejbusem na CAN, odkud jede bus v 8.15. Prohlídka
KV a okolí – Doubí, Obora Linhart, Křižíkova,
pravoslavný chrám, Zámecký vrch, Diana,
město. Oběd Ventura Pub na Moskevské ul.
Zpět pojedeme busem v 15.25 nebo 16.35 do
Plzně a z Plzně buď vlakem v 17.50, nebo busem v 18.30 do Dobřan. Vedoucí Jindra Šmatlák, po KV provází Marta Suchá.
27. dubna
Kolinec – Hrádek u Sušice
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8.06 do Klatov
a odtud v 9.22 do Kolince. Z žel. st. Kolinec
půjdeme kolem žid. hřbitova neznačenou cestou do osady Pazderna, pak po cestě do obce
Čermná, dále po cyklost. č. 2084 do obce Zbytnice. Přijdeme na NS „Okolím Hrádku“ a dojdeme do zámku Hrádek u Sušice. Zpět vlakem

z Hrádku v 15.49, z Klatov 16.46. Délka trasy
10 km. Vedoucí Jirka Nový.

30. dubna
Z Heřmanovy Hutě do Kladrub u Stříbra
Odjedeme vlakem 7.53 z Dobřan do Plzně.
Z Plzně CAN busem v 9.10 do Nýřan. Z Nýřan
v 9.35 do H. Hutě, tam v 9.48. Z žel. stanice
H. Huť půjdeme po zelené TZ přes osadu Vlkýš, dále po silnici, přejdeme na cyklo č. 2210
– Nový Dvůr k rozc. „Březovka“, (přejdeme
silnici) – Žďár – po silnici – Kladruby (klášter,
město). Zpět z Kladrub busem v 14.27 do Stříbra, odtud v 14.46 do Plzně. Z Plzně v 15.50
do Dobřan. Délka trasy 12 km. Vedoucí Jindra
Šmatlák.

4. května
Šťáhlavy – Radyně – St. Plzenec
Odjedeme vlakem v 7,53 z Dobřan a z Plzně
v 9.28 do Šťáhlav. Půjdeme z nádraží ČD po
červené TZ pomalu k lesu a lesem po červené
TZ až na parkoviště ke zřícenině hradu Radyně. Pak do Starého Plzence na oběd, poté na
vlak v 15.39. Z Plzně do Dobřan v 16.12. Délka
trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.
Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společnost? Pojďte se s námi projít. Zveme všechny
občany. Chodíme za každého počasí. Případné
změny najdete ve vývěsní skříňce u Komerční
banky.

Za tajemnými kameny
Tentokrát pro náš pochod volíme krajinu
kolem Chanovic. Z žel. st. Jetenovice se dáme
po zelené t. z., vedoucí romantickou krajinou
s množstvím rybníků, polními i lesními cestami a s množstvím zarostlých kopců. Potkáváme
se s různě utvářenými skupinami i samostatnými balvany. Mezi poli míjíme několik smírčích křížů a historických kamenných milníků.
Na příhodném místě s překrásným výhledem posvačíme na kamenech, tvarem připomínajících stůl s posezením. Procházíme tamními vesnicemi, mimochodem velmi čistými,
s klasickým rybníčkem.
Před osadou Újezd u Chanovic nás místní značení upozorní na místní raritu „Žižkův
kámen“, odbočíme z hlavní trasy a jdeme si
jej prohlédnout. Po prohlídce se vracíme na
původní trasu, procházíme Újezdem a lesní
cestou jdeme směrem na Chanovice. Nedaleko Chanovic nás upoutá velmi impozantně
vypadající skála, přicházíme blíž a zjišťujeme,

že se nacházíme u Žižkovy skály. Zde se chvíli
zdržíme, pořídíme společné foto a pokračuje-

me po modré t. z., která nás přivádí do parku
chanovického zámku. Procházíme parkem,
prohlížíme si pěkně upravený zámecký areál
spolu se zámkem. V Chanovicích neopomeneme navštívit místní skanzen, ve kterém je postaveno několik dobových srubových budov,
jako např. obytné domy, špýchar, stodoly, stáje
a podobně. Máme v úmyslu navštívit rozhlednu, ale bohužel je zavřená.
Poté jsme předpokládali, že se někde občerstvíme, ale v tomto bodě jsme neuspěli.
Nikde během celé naší cesty jsme neměli tuto
možnost. Hladoví a žízniví odjíždíme busem
do Horažďovic, ale i tam v hostinci na nádraží
mají zavřeno.
Závěrem: Je škoda, že v tak krásné krajině,
kde se člověk cítí tak dobře a získává mnoho
dojmů, není mnohdy místo, kde by si odpočinul
a mohl tento prožitek umocnit dobrým jídlem.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

www.dobrany.cz
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Pozvánky na akce v okolí

Velikonoce klepou na dveře…
Pozvánka na vernisáž výstavy Josef
a Václav Kašparovi, bratři ze Žákavy
Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
všimli jste si toho taky? Čas je neúprosný!
Někdy se prožene kolem nás tak rychle, že se
ani nestačíme divit, co všechno jsme zvládli,
co jsme zvládnout nestihli, a někdy ani nemáme čas nad tím hloubat. Někdy se čas zase nesnesitelně vleče a mučí nás tím, že to, na co se
těšíme, se ani trochu nepřibližuje.
Každý ale ví, že co se vleče, neuteče, a že
kdo si počká, ten se dočká! My jsme se taky
dočkali a zase po roce se můžeme radovat
z přicházejícího jara. Ráno už se lépe vstává,
večer se nemusí a hlavně nechce tak rychle
domů. Vyjdete ven, zhluboka se nadechnete
a kolem Vás to voní. Žijeme najednou tak nějak lépe a radostněji. A nejkrásnější na tom je,
že máme chuť šířit radost dál. U nás v muzeu
jsme naladěni na stejnou jarní notu, a jakmile
v parku roztaje poslední sníh, vylezou první
sněženky, a když přicházíme ráno do práce
a doprovází nás zpěv ptáků, víme, že se blíží
Velikonoční jarmark! Letos proběhne v sobotu 30. 3. již šestnáctý ročník. Od 9.00 do
15.hod se bude o Vaše smysly (a peněženky)
pokoušet rozmanitá směs chutí a vůní, oko
zase potěší nejen velikonoční dekorace, šper-
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ky a látkové zboží. A když jsme na zámku, nesmí chybět ani meče pro chrabré rytíře!
Ale nejen jídlem – zvlášť když prožíváme
dobu postní – a nákupy živ je člověk. Nasytit ducha můžete ve čtvrtek 4. 4. od 17 hod.
v kapli sv. Ondřeje, kde proběhne slavnostní
zahájení výstavy Josef a Václav Kašparovi, bratři ze Žákavy. Vernisáž bude pojatá jako vzpomínkový večer na oba bratry s jejich rodinou
a uměleckými kolegy. Srdečně zveme ke vzpomínce i Vás! Výstava potrvá do 18. 5. 2019.
Závěrem bych chtěla mnohokrát poděkovat
všem malým i velkým návštěvníkům, kteří se
zapojili do Loutkové laboratoře. Děti se vrhaly
do výroby originálních loutek s elánem sobě
vlastním a za trpělivé pomoci svých rodičů
a prarodičů vytvářely skutečné skvosty. Největší radost jsem ale měla z toho, když dospělí
zapomněli na svůj věk, každodenní starosti
a čas, schovali se za kulisy loutkového divadla
a pomocí loutek se vrátili do svého dětství.
Když jsme se pak loučili, oči jim zářily. A to je
pro nás ta největší odměna, která dává naší
práci smysl.
Děkujeme Vám a těšíme se na další společné zážitky!
Mgr. Tereza Pelcrová, Muzejní pedagog a PR

Jako každý rok si i letos Plzeň první květnový týden připomene události, které se odehrály na začátku května roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy osvobození americkou armádou,
se uskuteční od pátku 3. do pondělí 6. května
tradičně s bohatým vojensko-historickým
a kulturním programem. K němu neodmyslitelně patří dobové vojenské kempy, stejně tak
setkání s válečnými veterány, vzpomínkové
akty a atraktivní koncertní vystoupení, letos
například s hudebními seskupeními Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Čechomor nebo Hana
Holišová & New Time Orchestra. Lákavá přehlídka historické vojenské techniky Convoy
of Liberty projede Plzní v neděli 5. května.
Celý program završí hlavní vzpomínkový akt
u pomníku Díky, Ameriko! v pondělí 6. května
v 16 hodin. S celou Evropou si připomeneme
75. výročí otevření druhé fronty ve francouzské Normandii. Bojů o přístavy u kanálu La
Manche se zúčastnila také čs. zahraniční jednotka ve Velké Británii - Československá samostatná obrněná brigáda, které bude věnována výstava ve Smetanových sadech a soutěž
pro děti.
Více o programu www.slavnostisvobody.cz.

Společenská rubrika

Odešla první dáma
dobřanských ochotníků

Vzpomínka na prvního správce biotopu

„Zákazů tu můžeš mít, kolik chceš, Češi je poslouchat nebudou. V Německu by jim správce napařil
pokutu, tady se ti vysmějou.“
Po obdivuhodně statečném boji se zlou
nemocí nás opustila vynikající herečka a kamarádka Zdeňka Tothová. Patřila mezi sedm
prvních statečných členů, kteří se pokusili
vzkřísit ochotnické divadlo. Téměř přesně
před 9 lety tak dosáhla zaslouženého potlesku po premiéře Rozmarného ducha.
Kdo divadlu rozuměl, věděl, že byla nejlepší z nás. Nepodbízela se, nechtěla se líbit za
každou cenu, ale tvrdě makala na tom, aby
ztvárnila Ruth Condominovou na samé hraně profesionality. Podle porotců na přehlídce
v Horažďovicích pojala tuto postavu snad až
příliš přísně.
Ne, od té doby jsem pár jiných Ruth viděl, ta
Zdenčina byla nejvěrohodnější. Její duše byla
tolik citlivá na každou nespravedlnost, že pro
ni bylo často velmi těžké snášet dnešní svět.
Naštěstí byla obdařená též mimořádnou dávkou odvahy.
Nás mladší mnohému naučila, v mnohém
nás posunula, nenechala nám usnout na vavřínech. Jsme jí moc vděčni a bude nám moc
chybět. Cítíme soustrast s její rodinou, i v tom,
jak dbala o blaho svých dcer, vynikala.
Za celý soubor Zdeničce naposledy tleskáme. Herecké i životní bravo. A pokud tě nějaká
hra ještě čeká, zlom vaz!
Martin Sobotka, principál

Na státní svátek 28. září 2011 jsem měl tu čest dělat rozhovor s prvním správcem biotopu, Jaroslavem Fraňkem. Jeho zásluhy o rozjezd koupaliště, láska k vodě i suchý humor vyvolávají i po
letech úsměv na tváři. O to smutnější je, že první „plavčík“ nás navždy opustil. Upřímné kondolence jeho rodině, čest jeho památce. A malá vzpomínka na onen rozhovor.
Martin Sobotka

Vzpomínka

Vzpomínka

Jen bolest v srdcích a slzy v očích máme,
na milovanou maminku a babičku stále vzpomínáme.

Dny, týdny, měsíce a léta stále plynou,
ale nezacelí ránu bolestivou....

Dne 10. 4. 2019 uplynul rok, co nás navždy
opustila milovaná maminka, manželka,
babička, tchyně a švagrová

Dne 17. dubna 2019 uplyne 6 let od úmrtí

Jaroslava Hančíková.

pana Karla Bittnera z Dobřan.

Manžel Václav, dcera Lenka s manželem,
syn Radek s manželkou, vnoučata Ondra,
Vašek, Filip, Tomáš, příbuzní a přátelé

Za tichou vzpomínku děkuje manželka
s celou rodinou.

www.dobrany.cz
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Inzerce

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své
potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech
a v současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozici:

• SAP Expert
• Pracovník ve výrobě – konzervace
(práce vhodná pro muže)
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na dopravu
- 13. plat a poukázky Flexipass
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní prostředí
- práce na HPP

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

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
 rodina a mezilidské vztahy
 finanční problematika
 občanskoprávní vztahy
 ochrana spotřebitele
 majetkoprávní vztahy
 sociální a zdravotní pojištění
 pracovně-právní vztahy
 správní řízení (jednání s úřady)

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

www.anglickyjazyk.net

Informace pro přispěvatele
	Příspěvky do Dobřanských listů posílejte na e-mailovou adresu:
listy@dobrany.cz.

	Maximální rozsah textu je 2500 znaků vč. mezer.
	Uzávěrka je vždy do 20. dne v měsíci.

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336.
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková. Redakce: Městské kulturní

Dobřany
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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středisko Dobřany, telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz,
facebook.com/DobranskeListy. Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Typografie: Kalous & Skřivan. Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 900 ks.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Registrováno:
MK ČR E12353. Periodický tisk územního samosprávného celku.

Inzerce

Půjčovna
- stavebních strojů
- zahradních strojů
- hobby
www.pujcavrat.cz
petr.rezac@email.cz

Petr Řezáč
Vodní Újezd
608 701 409

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?
= prodej, koupě, dražby, exekuce, výkupy =
= odhad tržní ceny nemovitosti k dědickému řízení =
= pojištění majetku, životní pojištění, penzijní připojištění =

Renáta Tomášková
606 622 951, ravokastom@gmail.com
Realitní agentura TomSoLa Group s.r.o.

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
DUBEN 2019
čt 4. 4.

14 – 17

po 15. 4.

14 – 17

po 8. 4.

pá 12. 4.
st 24. 4.

pá 26. 4.

14 – 17
14 – 17
14 – 17
9 – 12

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na tel.: 773 478 883.
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Udělejte první krok k hvězdné kariéře.
Vážení zájemci o práci,
zejména pak SVÁŘEČI, zveme vás na prohlídku
nejmodernějšího zařízení na výrobu autobusů
v Evropě. Do výrobního závodu EvoBus Holýšov,
kde se rodí autobusy Mercedes-Benz.
Chcete vědět, jak by mohla vypadat vaše práce? Přáli
byste si nastartovat kariéru s možností rychlého růstu?
Být součástí prestižní značky? Na pevných základech
našich úspěchů a šikovnosti řemeslníků rosteme.
Přidejte se ke stabilní prosperující firmě.
Během prohlídky výroby 27. 4. budete moci vyhrát
hodnotné ceny a hlavně i získat novou práci jako
svářeč a stát se součástí našeho hvězdného týmu. Do
stabilního zázemí prestižní značky nabíráme schopné
lidi, kteří chtějí profesně růst. Nemáte potřebnou
kvalifikaci? Nevadí, nabízíme vám rekvalifikaci. Plus
celou řadu zajímavých zaměstnaneckých benefitů.

Volejte 733 627 642
Evobus.jobs.cz
kariera.evobus@daimler.com
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duben 2019

Přijďte se
k nám podívat

Benefity:
5 týdnů dovolené

27. 4. 2019
9–14 hod.

Podíl na zisku
Možnost vzdělávání – podpora zaměstnanců
při zvyšování kvalifikace
Ubytování – Možnost dočasného ubytování
na smluvní ubytovně
Věrnostní prémie – v období 2019 – 2021
speciální prémie za loajalitu zaměstnanců
Příplatky za směnnost a víkendy
Příspěvek na volnočasové aktivity – flexipass
Příspěvek na penzijní spoření
Odměna za doporučení nového kolegy
Příspěvek na dopravu do práce
Skvělá kantýna přímo v areálu firmy
Zdravotní péče – den zdraví pro zaměstnance
Firemní akce – rodinný den pro zaměstnance a jejich rodiny

Adresa
K EvoBusu 610,
345 62 Holýšov

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
11. 4. ve 20:00
ČR, dokument, 120 min, 12+, režie: Dan Přibáň
Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů
napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát
není žádná žena a putování smečky mužů nabírá
často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až
domů. Překonává Himaláje i diktatury, láme výškové
rekordy i prchá před policií. Přestože jde mnohokrát
do tuhého, mezinárodní posádka bojuje s nástrahami
s černým humorem a sebeironií.
Vstupné: 100 Kč

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
13. 4. ve 20:00
USA, horor, 101 min, 15+, titulky
režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
Doktor Louis Creed se s manželkou a dvěma dětmi
přestěhoval na venkov, do domu na kraji lesa. V něm
se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém
místní děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata. Když
soused Jud najde ležet u cesty mrtvého kocoura jejich dcery Ellie, rodiče nevědí, co jí říct. Jud Louisovi
prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí, nebudou
jí muset říkat nic. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný.
Vstupné: 120 Kč

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
14. 4. v 15:00
ČR, animovaný, 72 min, přístupný, režie: Michal Žabka
Na kraji Třeskoprsk bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají
na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý vypráví příběh, který považuje za nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův
palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném
Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků.
Vstupné: 120 Kč

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
14. 4. v 18:00
ČR, dokument, 120 min, 12+, režie: Dan Přibáň
Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů
napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát
není žádná žena a putování smečky mužů nabírá
často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až
domů.
Vstupné: 100 Kč

MODLITBA
18. 4. ve 20:00
Francie, drama, 107 min, 15+, titulky
režie: Cédric Kahn
Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíždí
se svou závislostí na heroinu poprat do katolického
rehabilitačního centra ve francouzských Alpách, je
studií (ne)dobrovolné řehole a proměny prchlivého
adolescenta ve svébytnou duchovní bytost. Nenápadný, ale pronikavý a nesentimentální snímek

o víře, možnostech nápravy, různých podobách závislosti a obtížné volbě mezi láskou k člověku a láskou k Bohu.
Vstupné: 100 Kč

HELLBOY
19. 4. ve 20:00
USA, fantasy/dobrodružný, 121 min, 15+, dabing
režie: Neil Marshall
Hellboy se vydává do Londýna, kde se probrala ze
záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Musí „Královně
krve“ zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu. Ta však potřebuje nejprve nabrat síly poté,
co ji v dávných dobách zabil samotný král Artuš.
Vstupné: 130 Kč

HLEDÁ SE YETTI
20. 4. v 17:00
USA, animovaný, 95 min, přístupný, dabing
režie: Chris Butler
Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj
názor obhájil, vydává se na americký severozápad
objevit - Yettiho. Pan Článek - lehce bláznivý, překvapivě bystrý a citlivý tvor, který představuje posledního jedince svého druhu, čelí osamělosti a věří, že Sir
Lionel je jediným mužem, který mu může pomoci.
Vstupné: 120 Kč

Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin
Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co
většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku
rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je
vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky.
Vstupné: 130 Kč

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
25. 4. ve 20:00
Německo/Itálie, drama, 188 min, 15+, titulky
režie: Florian Henckel von Donnersmarck
Kurt se s moderním uměním seznámil jako dítě na
výstavě pořádané nacisty. Po válce pak prokáže svůj
talent a studuje výtvarnou akademii v Drážďanech.
Zde potkává Ellie a je přesvědčen, že našel lásku svého života. Její otec, prominentní lékař Carl Seeband,
se snaží jejich vztah zničit. Nikdo z nich zatím netuší,
že jejich životy jsou dávno propojeny hrozným zločinem, do kterého byl Seeband za války zapleten.
Vstupné: 110 Kč

OSTRÝM NOŽOM
2. 5. ve 20:00
Slovensko, drama, 89 min, 15+, slovenské znění
režie: Teodor Kuhn
Příběh otce, kterému zavraždili syna, smutek otce,
který musí pochovat své dítě, emotivní drama otce,
který si pro spravedlnost musí dojít sám.

METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC
20. 4. ve 20:00

HLEDÁ SE YETTI
3. 5. v 17:00

Francie/USA, hudební, 132 min, přístupný, originální
znění, režie: Don Kent
Starořímský amfiteátr v Nimes je jedním z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů. I za bílého dne a bez lidí
sálá z tohoto architektonického monumentu genius
loci. Což teprve večer, kdy tmu prořezává palba světel
a ohňů. Hetfield, Hammett, Trujillo a Ulrich vstupují do
starořímské arény kde v mystickém prostředí rozduní své prověřené metalové skladby.
Vstupné: 180 Kč

USA, animovaný, 95 min, přístupný, dabing
režie: Chris Butler
Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj
názor obhájil, vydává se na americký severozápad
objevit - Yettiho.

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
21. 4. v 15:00

USA, akční/dobrodružný, 12+, dabing
režie: Anthony Russo, Joe Russo
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby sebrali
poslední síly a pokusili se vrátit úder.

Francie/Čína, animovaný, 92 min, přístupný, dabing
režie: Héléne Giraud, Thomas Szabo
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je
nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu.
Jenže dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou
náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Pro její rodiče tak existuje pouze jedna cesta:
dát dohromady starou partu!
Vstupné: 120 Kč

TERORISTKA
21. 4. v 18:00
ČR, černá komedie/drama, 95 min, 12+
režie: Radek Bajgar
Marie (Iva Janžurová) je učitelka na penzi, která si
jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva.

AVENGERS: ENDGAME
3. 5. ve 20:00
5. 5. v 18:00 (3D)

UGLYDOLLS
5. 5. v 15:00
USA, animovaný/dobrodružný, přístupný, dabing
režie: Kelly Asbury
V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní
vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co
je vidět. Na druhé straně hor je jiný svět – Perfection – město, ve kterém jsou podle protokolu cvičeny
dokonalé hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány
do „skutečného světa“, aby našly své milující dítě.
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

MUDr. Petr Bureš

Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
6:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
6:00 – 13:00
středa
6:00 – 12:00 13:00 liché týdny

		

čtvrtek
pátek

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

Vstiš

13:00 Harmonie

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová

tel.: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 11:00
11:15 – 12:30 pro podniky a objednané
15:00 – 18:00 pro pracující a objednané
úterý
7:30 – 11:30
11:30 – 13:00 pro objednané
středa, pátek
7:30 – 11:00
11:15 – 13:00 pro podniky a objednané
čtvrtek
7:30 – 11:00
11:15 – 13:00 pro objednané

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
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

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková

Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
7:30 – 13:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

náběry
ordinace

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 17:00
úterý, středa
7:30 – 13:00
čtvrtek
7:30 – 17:00
pátek
7:30 – 13:00

pondělí
úterý, čtvrtek
středa

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

MUDr. Petr Krčál

pro objednané

MUDr. Regina Janů

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

Interní ambulance

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

Dermatologie

Odběry krve

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
tel. ústředna: 377 195 831
pondělí, středa 7:15 – 11:15
(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

Sběrný dvůr
pro objednané

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

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

Správa bytů

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

na objednání
na objednání

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

Gynekologie

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

8:00 – 15:00
8:00 – 18:00
8:00 – 11:00

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz

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

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:30 – 12:15 13:00 – 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
Sousedská výpomoc – 734 258 859

