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Letiště Líně v obležení záchranných složek a dětí

Vrtulník armádních záchranářů, speciální technika hasičského sboru a hned tří policií byla
k vidění v pátek 23. června v areálu letiště Líně, který není obvykle veřejnosti dostupný. Kromě
složek Integrovaného záchranného systému (IZS) k programu přispěl ještě BESIP a soukromé
letecké muzeum Clasiictrainers/Hangar 3. Akci pořádalo město Dobřany a firma PlaneStation
Pilsen s.r.o ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza.
Den IZS měl dobrou formou ukázat, jak složité je udržet klidný a bezpečný život, což se dle
mého soudu podařilo. Akci navštívila nejen Základní škola Dobřany, ale i několik dalších škol
z mikroregionu a spolu s odpolední částí programu pro neorganizovanou veřejnost se tak v areálu prostřídalo na 1500 lidí.
Jednotlivé složky se k akci postavily velice vstřícně a prostor letiště využily, jak se patří. K vidění byl mimo jiné sací bagr, schengenský bus, obrněné vozidlo zásahové jednotky, pojízdná kriminalistická laboratoř a spousta další zajímavé techniky. Z dynamických ukázek zaujali psovodi,
hasiči a hlavy všech šly do záklonu při letové ukázce letuschopných originálů stíhaček z druhé
světové války.
Velké poděkování patří firmě PlaneStation Pilsen s.r.o, která se ukázala jako dobrý hostitel
a velice pružný partner. Dále pak armádě, policii státní i městské, všem zúčastněným hasičům,
BESIPu, který představil simulátor nárazu, a samozřejmě i majitelům letadel.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Sloupek
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
na tomto místě si Vám dovoluji popřát krásné a pohodové léto plné zážitků
se svými blízkými, ať už to bude u vody,
v lese, na výstavě nebo třeba při některém
filmu letního kina na dobřanském náměstí, jehož program najdete na str. 31, a připomenout soutěž vyhlášenou v minulém
vydání ČTEME DOBŘANSKÉ LISTY. Nezapomeňte se fotit a poslat své fotografie při
čtení našich-vašich listů!
Jaroslava Umnerová

Upozornění Správy
bytů města Dobřany
Žádáme obyvatele všech bytů, které nepatří
do majetku města Dobřany, aby své záležitosti nevyřizovali prostřednictvím telefonu 739
280 800, na kterém bývá obvykle k zastižení
zaměstnanec MěÚ Jan Šváb.
Každé SVJ má svého správce, kterému platí
za správu bytů, není důvod využívat zaměstnance města.
V rámci zlepšení služeb lidem z městských
bytů bude telefon 739 280 800 obsluhovat
více lidí v době, kdy bude Jan Šváb na dovolené či z jiných důvodů nepřítomen.
Adresy domů, o které pečuje Správa bytů
města Dobřany:
 Lidická 119, 918
 Lipová 155
 Loudů 1022, 1028, 1029
 n
ám. T.G.M. 5, 111, 114, 115, 116, 117, 145,
149, 151, 282
 Palackého 742
 Pobřežní 434, 460
 S
okolovská 394, 967, 1000, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, 1009, 1012
 Spojovací 827, 828
 Stromořadí 784, 790
 Nová 956, 306
 t
ř. 1. máje 1056, 1057, 1058, 1059, 1060,
1061, 1300
 Sportovců 901
 Jiráskova 368
Ostatní adresy mají jiné správce a neočekává se, že lidé na nich bydlící budou obslouženi
městem.
Uvedené opatření zrychlí vyřizování požadavků oprávněných osob.
Tým Správy bytů města Dobřany
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Jak se plní PRM – Ekonomický rozvoj –
strategická oblast číslo 4
Dostáváme se k poslední strategické oblasti, kterou určil Program rozvoje města
v roce 2014. Česká ekonomika opět zažívá
horkou fázi růstu, což svádí k tomu podceňovat témata ekonomického rozvoje. Domnívám se, že je nutné se tomuto tématu
věnovat, ačkoliv není nijak vděčné a většina populace nad ním zívá.
Opatření 4.1: Vytváření podmínek
pro vznik nových pracovních míst
Zásady rozvoje:
-	Zkvalitnit technickou připravenost podnikatelských lokalit ve prospěch malých
a středních podniků
-	Eliminovat rizika nepřiměřeného rozsahu
investičního rozvoje
Malé a střední podniky jsou tím, co dělá
Německo bohatým. Tradice rodinných firem
se silným zakotvením v místě, kde působí, je
dobrým vzorem toho, oč se máme pokoušet.
Připravujeme tedy ruku v ruce s dobřanskými
malými podniky zónu pro malé firmy směrem
na Šlovice za bývalou obalovnou.
Zároveň se snažíme do města nalákat menší
firmy, které mají vazbu na Českou republiku
a neberou nás jen jako jednu z investic, ze které
vytěží maximum a odejdou. Již dva roky u nás
tak působí 100% česká firma Applycon, která
patří mezi absolutní světovou špičku v oboru
inteligentních textilií. Přinesla zpočátku třicítku pracovních míst a dnes hledá v Dobřanech
možnosti dalšího růstu. Firma sází na české
zaměstnance v kmenovém stavu, což je ideální stav. Bez agenturních cizinců, bez hlučných
ubytoven. Firma též podporuje život ve městě,
stala se generálním partnerem ZUŠ.
Od loňského roku je pro mě jednou ze tří
časově nejnáročnějších aktivit přilákání české firmy střední velikosti tak, aby uzavřela
zónu nad Penny skladem. Pozemky tam patřily soukromým osobám a už už hrozilo, že
tam vznikne kovárna pro 1500 zaměstnanců,
z nichž jen menšina bude mluvit česky. Pomáháme s výkupy a dalšími problémy plzeňské
firmě PEBAL, která sem plánuje přesunout
závod z pronajatých prostor v Nýřanech. Mezi
stovkou stávajících zaměstnanců byste cizince napočítali na prstech jedné ruky, a to jde
ještě o Ukrajince, kteří se zde usadili nastálo.
Zaučení dělníka ve firmě trvá dlouho a podnik
tak spoléhá na lidi, kteří po zaškolení nezmizí.
PEBAL neznamená jen investici a zvýšení počtu pracovních míst, znamená i změnu
přístupu firem k Dobřanům. Pokud investice
klapne, vybudují nám chodník na Osoblaho,

na sport a kulturu budou dávat 200 000 Kč
ročně, k čemuž se zavážou na 10 let. Již teď
nám firma darovala 1,8 milionů na pozemky
SEPA credit nutné k napojení areálu, aniž bychom se za to museli zavázat.
Po vzoru PEBAL přesvědčujeme i ostatní
firmy k uzavření desetiletých sponzorských
smluv, které by nahradily variantu, kdy by
k jejich větší odpovědnosti k Dobřanům sloužila úprava koeficientů pro daň z nemovitosti.

Opatření 4.2: Využití finančních zdrojů EU
2014-2020 pro rozvoj města
Zásady rozvoje:
-	Zajistit koncepční přípravu využití finančních zdrojů EU 2014-2020
-	Prosadit priority a rozvojové potřeby města v územně zaměřených programech (ITI,
MAS)
-	Posílit kapacitu města pro správu projektů,
pořízeného a stávajícího majetku a zajištění
spolufinancování
Jak asi víte, programové období 2014-2020
se rozjíždí ze strany vlády a ministerstev ještě pomaleji, než tomu bylo v tom minulém.
Nejlepší spolupráce je zatím s MAS Radbuza,
kde se již bavíme o konkrétních projektech.
V rámci ITI měl vzniknout přestupní uzel na
našem nádraží, ale dosud se neví, zda se vůbec bude železniční trať modernizovat, původně se mělo příští rok začít stavět, ale železnice ještě nemá ani hotový projekt. Kapacita
města pro spolufinancování je vzhledem k vývoji sdílených daní dostatečně robustní. Péče
o majetek se systematizuje a zlepšuje tak, aby
nedocházelo k vícenákladům kvůli nedostatečné údržbě. Pro všechny vyhlášené dotační výzvy chystáme projekty tak, abychom se
mohli zapojit. Včetně koncepčních materiálů,
bez nichž o některé dotace nepůjde žádat.

Opatření 4.3: Spolupráce se zaměstnavateli
-	Zajistit průběžnou komunikaci se zaměstnavateli ve městě
-	Nadále zapojovat zaměstnavatele do života
města
-	Podpořit zaměstnávání místních obyvatel
-	Provázat prezentaci města a zaměstnavatelů
- Využít potenciál místních podnikatelů
Ve většině oblastí nebylo příliš na co navázat,
zejména zahraniční investoři neměli velkou snahu o navázání vztahu s městem, což se postupně
zlepšuje. Firmy začínají chápat, že by měly komunikovat s radnicí i mezi sebou. Po pilotních
pokusech o organizaci setkání podnikatelů se
zdá, že je po podobných příležitostech hlad.
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Poněkud paradoxně vyznívá požadavek
na podpoře zaměstnávání místních obyvatel.
Formy často volají a žádají město o doporučení zaměstnanců, například telefonáty z firem,
nepomůžete nám teď hned sehnat 14 zaměstnanců? Přesto se jeden stěžejní krok odehrál,
zejména místostarostka Dagmar Terelmešová
přispěla k tomu, že psychiatrická nemocnice
se nedostala do vážných potíží, které hrozily
po nekoncepčních krocích ministra zdravotnictví Němečka. Ztráta takového počtu míst
by byla bolestná i v dnešní situaci.
Pro využití potenciálu místních podnikatelů
slouží například výše zmíněná zóna na Šlovice.

Opatření 4.4: Rozvoj služeb pro obyvatele
Zásady rozvoje:
- Udržet vybavenost službami ve městě
V tomto směru se přes veškerou snahu nedaří splnit hlavní přání obyvatel, kterým chybí fit
centrum. Jednáme již se třetím potencionálním
investorem, přičemž narážíme hlavně na to, že
nemáme k pronájmu odpovídající prostory.
Jinak je situace se službami stabilizovaná,
k čemuž město stále přispívá podporou ve
formě umírněných nájmů nebytových prostor.

Opatření 4.5: Rozvoj služeb pro návštěvníky
města
Zásady rozvoje:
-	Zkvalitnit provázanost nabídky pro oddych
a rekreaci obyvatel
-	Doplnit a zkvalitnit služby pro návštěvníky
města
-	Rozvíjet komplexní nabídku pro návštěvníky města
V červnu 2015 byl otevřený lesopark Martinská stěna, loni rozhledna na Šlovičáku. Díky
místostarostce Lence Tomanové a ředitelce

MKS Jaroslavě Umnerové se daří potenciál místa využívat, postupně vylepšovat zázemí a udržovat pozitivní povědomí o těchto místech. Plánujeme další „turistické atrakce“, získali jsme
věž, abychom ji zpřístupnili; stadion u vodárny
poskytuje zázemí pro cyklisty a vodáky, pokud
se podaří projekt mikroregionu; velký potenciál má chystaná úprava náplavky mezi mosty,
která bude slavnostně spuštěna uměleckým
sympoziem příští rok; město též aktivně spolupůsobí v projektu Dobřanské varhany, který
může obrovsky zužitkovat dobřanské baroko
a přivést do města řadu návštěvníků.
Opatření 4.6: Marketing a vnější vztahy města
Zásady rozvoje:
-	Vytvořit jednotný styl prezentace města založený na pozitivech a specifikách města
- Rozvíjet vztahy s partnerskými městy
- Rozvíjet vztahy s dalšími městy a obcemi
Marketingové aktivity získaly velký impuls
a nabraly nevídané tempo zejména spolu se
zaváděním nového loga.
Vztahy s partnerskými městy nabírají nový
směr, kdy dochází nejen ke kulturní a vzdělávací výměně, ale aktivně se pracuje i na využití potenciálu mezinárodní spolupráce pro
konkrétní ekonomické aktivity.
Vztahy s dalšími městy jsou rozvíjeny systematicky dle průniku zájmů. Velmi prospěšný
je tah za jeden provaz s dalšími obcemi kolem
letiště Líně; navazujeme vazby s ostatními
obcemi kolem Vysoké kvůli muflonům i kvůli
dohledu nad plány kraje na prudký rozmach
cyklistiky v této oblasti. Mikroregion rozjel
spolupráci nad konkrétními projekty, které
pomohou všem ušetřit prostředky a zkvalitnit
veřejnou službu.
Martin Sobotka, starosta

Fotbal v Dobřanech mezistátně a prvoligově
Nový sportovní areál u vodárny zaujal nejen dobřanskou fotbalovou veřejnost. Ačkoliv se na
něm v době uzávěrky stále odstraňují nedostatky a čeká se na kolaudaci, město a klub navazují
spolupráci s atraktivními partnery.
Slavnostní zahájení provozu by mělo obstarat mezistátní utkání Česko – Bavorsko reprezentací žen do 19 let. Něžnému pohlaví bude patřit i nejvyšší soutěž v kopané, náš stadion si pronajala
FC Viktoria Plzeň jako oficiální hřiště pro 1. ligu žen a dorostenek. Můžeme se těšit na utkání
mimo jiné i s oběma pražskými S. První utkání se uskuteční o víkendu 20. a 21. srpna.
Stadion ale město v první řadě opravilo pro dobřanskou mládež, která bude mít přednost. FC
Viktoria se v tomto směru chová jako správný host. Bez povýšenosti dává přednost místním žákům, dorostencům i A-týmu. Chystá se i širší spolupráce s FC VP jako s nejvýznamnějším klubem
v regionu, která snad pomůže k tomu, aby dobřanský fotbal dosáhl slušivé úrovně krajského
přeboru.
Martin Sobotka, starosta
Poznámka redakce: V době odeslání prázdninového vydání DL do tisku nebyly známy podrobnosti
k jednotlivým zápasům FC Viktoria Plzeň. Zápas Česko – Bavorsko se odehraje v neděli 6. 8. 2017.
Sledujte městské informační zdroje v době prázdnin. Děkujeme za pochopení.

Městská zvonice
v Dobřanech bude
majetkem města
Dobřany

(red) Městu Dobřany se v prvním červnovém týdnu podařilo dokončit dvouletý proces
převodu církevních budov v Dobřanech. Kostel
sv. Mikuláše, fara a zvonice se nejprve staly majetkem Koinonie Jan Křtitel, posledně jmenovaná nemovitost nyní přešla do rukou města.
Koinonia Jan Křtitel převzala po odchodu
předchozího faráře dočasnou duchovní správu
nad dobřanskou farností. Spolupráce s městem byla natolik úspěšná, že se díky bývalému biskupu Františku Radkovskému podařilo
domluvit, že se v Dobřanech Koinonia usadí
natrvalo. Za tímto účelem jim darovala církev
budovy na náměstí s tím, že v budoucnu bude
zvonice převedena do majetku města. Situaci
poněkud zdržela nutnost dořešit restituční
spor. Na konci roku 2015 podalo biskupství na
Dobřany žalobu o navrácení sporných nemovitostí. Výsledkem následujících jednání byla
oboustranně výhodná směna, která zvýšila
hodnotu nemovitostí města i církve, neboť se
pole a louky zcelily do ekonomičtějších celků.
Město také získalo pozemky sousedící s rekonstruovaným sportovním areálem, a může
tak návštěvníkům od prázdnin nabídnout lepší areál s více parkovacími místy.

V úterý 6. 6. 2017 v dopoledních hodinách
byla v obřadní síni města Dobřany slavnostně podepsána smlouva. Po zapsání na katastr
zadá město projekt na nutné úpravy tak, aby
se věž mohla stát novou kulturní a turistickou
atrakcí.

www.dobrany.cz
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Naše obec recyklací
elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 303 televizí, 139 monitorů a 4 336,54 kg drobného
elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 303 televizí, 139 monitorů a 4 336,54 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 165,78 MWh elektřiny, 8 798,89
litrů ropy, 742,40 m3 vody a 6,51 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 35,27 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 152,93 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je,
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.
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Spolupráce v novém
Psychiatrická nemocnice Dobřany a město Dobřany mají tradičně výborné vztahy a dlouhodobě spolupracují. Přesto jsou nové oblasti, kde je možné začít. Jedná se především
o kulturu a péči o městskou zeleň.
Život města Dobřany je více než století spojen s Psychiatrickou nemocnicí. Pokud kdekoliv v ČR řeknete jméno našeho města, každý si
vybaví především Psychiatrickou nemocnici. Je
nutné opomenout vtipy a narážky a uvědomit
si, jak úzce jsou obě instituce a lidé v nich spojeni. Jedná se o největšího zaměstnavatele v okolí,
proto v dobřanských rodinách bývá pravidlem,
že alespoň jeden člen rodiny pracuje nebo
pracoval v Psychiatrické nemocnici. Tak jak
se vyvíjí město, právě tak se mění a modernizují budovy, vybavení psychiatrických nemocnic
a velkými změnami prošla psychiatrická péče. Dnešní psychiatrická zařízení nejsou uzavřené
a sterilní ústavy, ale otevírají se veřejnosti. Pacienti mají k dispozici různé pracovní i jiné aktivity a mnohé se změnilo i v oblasti léčebných metod a postupů. Velkými změnami prošel i náhled
veřejnosti na psychicky a psychiatricky nemocné. Většina z nás si v této rušné a stresující době
uvědomuje, že psychická nemoc je jako každá jiná, může potkat každého z nás a musí být léčena
odborníky.
Právě uvědomění si nutnosti zachování takových zařízení, jakými jsou moderní Psychiatrické
nemocnice, a jejich stabilizace vedlo vedení města a vedení Psychiatrické nemocnice k vzájemné
dohodě o rozšíření oblastí nových aktivit, aby bylo zřejmé, jak si oba subjekty váží vzájemné
spolupráce.
Jedním z nových směrů je zpřístupnění výtvarného umění pacientů nemocnice, které bude
nyní viditelnější pro veřejnost, protože se dostane do výstavních prostor MKS Dobřany. Výstavu
těchto děl bude možné zhlédnout od 27. července do 31. srpna 2017 v prostorách dobřanské
galerie na Náměstí T.G.M. čp. 5. Výstava je organizována PaedDr. Vladimírem Blažkem z oddělení
arteterapie PN Dobřany a Městským kulturním střediskem Dobřany.
Jako druhá oblast spolupráce se jeví péče o zeleň, kdy město chce využít bohaté zkušenosti,
které odpovědní pracovníci v Psychiatrické nemocnici mají. Jedná se o výsadbu okrasných květinových záhonů v centru města. Prvním záhonem vytvořeným touto spoluprací je „Záhon porozumění“ u kruhového objezdu na třídě 1. máje.
V současné době probíhá v České republice transformace psychiatrické péče a v rámci řešení
pokus omyl jsou tendence velké instituce psychiatrické péče zmenšovat a pacienty přesouvat do
ambulantní péče. Jsou ale diagnózy, kdy ambulantní péče není možná, tak budeme doufat, že si
tento fakt uvědomí i ti odpovědní.
Přijďte se podívat na výstavu a ukažte tím, že dobřanská veřejnost za naší Psychiatrickou nemocnicí stojí a že si uvědomujeme její důležitost.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

Máte zájem nabídnout činnost
Vaší organizace, spolku, sdružení
atd. dětem a jejich rodičům
prostřednictvím připravované

Městské kulturní středisko Dobřany
přijme

která se uskuteční v rámci akce
První zvonění?

Nástup od 1. září 2017.

BURZY KROUŽKŮ,

Dejte nám o sobě vědět
na tel. č. 377 972 480
nebo e-mailu kultura@dobrany.cz.

POKLADNÍ DO KINA KÁČKO
(DPP, cca 25 hodin měsíčně).

Bližší informace u ředitelky
MKS Dobřany – Jaroslava Umnerová,
na tel. č. 377 972 480
nebo e-mailu kultura@dobrany.cz.

Co se děje

Dvojitá radost aneb Jak mohou dárky a dobroty z Mikulášského jarmarku
pomáhat po celý rok
V únorovém čísle Dobřanských listů jsme
v článku „Poděkování za velkou pomoc” děkovali za podporu, které se našemu Nadačnímu
fondu Klíček dostalo z výtěžku Mikulášského
jarmarku pořádaného v Dobřanech. Prodejem
drobných dárků i velkých dobrot se podařilo
shromáždit skutečně neuvěřitelně vysokou
částku 51.333,- Kč. Dar byl na náš sbírkový
účet připsán 24. ledna letošního roku a my bychom se s Vámi rádi podělili o radost a užitek,
které dar z Dobřan způsobil.
Po úvaze jsme se rozhodli rozdělit dar na
tři části a využít jej na zakoupení zahradního nábytku k dětskému hospici v Malejovích,
na pokrytí spotřeby elektřiny na jeden měsíc
provozu hospicového respitního domu a dále
jako příspěvek na pořízení nového kopírovacího stroje, díky kterému můžeme tisknout
jak materiály a letáčky pro rodiče nemocných
dětí, studenty a zdravotníky, tak například
i obrázky na vybarvování pro děti a samozřejmě také spoustu dalších potřebných tiskovin.
Zázemí domu v Malejovicích, prvního domu
dětského hospice, je důležité nejen pro naše
hosty - rodiny s vážně nemocnými dětmi a rodiny pozůstalé, ale je to velmi důležitý prostor
pro všechnu další práci našeho nadačního
fondu: máme tady mj. i půjčovnu ošetřovatelských pomůcek, které půjčujeme a rozvážíme
po celé republice do rodin pečujících o své
vážně nemocné dítě v domácím prostředí, je
tu veliká příruční knihovna, náš archiv, ale
také sklad vybavení pro naše letní tábory
a prostor pro vzdělávací semináře (například
pro nemocniční herní specialisty).
Rádi bychom Vás, čtenáře Dobřanských
listů, k nám do Malejovic pozvali - a pokud
máte přístup k internetu, nemusíte kvůli návštěvě Malejovic ani nikam daleko cestovat:
pro takovou malou návštěvu stačí zadat si
do vyhledávače spojení „Ferdinandovy zahrady” a najít si archiv České televize, která
před nedávnem odvysílala osmidílný pořad se
stejným názvem. Sedmý díl pořadu byl totiž
věnovaný právě naší zahradě u dětského hospice v Malejovicích - jmenuje se „Odpočinková
zahrada” a je dlouhý cca 26 minut. Když budete pořad sledovat pozorně, můžete si všimnout mnoha zajímavých momentů: například
v úvodu pořadu při procházce naší zahradou
uvažuje p. Ferdinand Leffler, zahradní architekt, podle něhož je celý pořad pojmenován,
v rozhovoru s další zahradní architektkou,
Ditou Landovskou, o tom, jaký typ lidí sem
k nám do Malejovic, do dětského hospice,
vlastně jezdí - snaží se totiž vcítit do pocitů

hostů našeho domu, aby připravované návrhy na úpravu zahrady byly, jak se říká, šité na
míru. Díky této poznámce p. architekta jsme si
znovu uvědomili, v jak zvláštní situaci se rodiny s vážně a nevyléčitelně nemocnými dětmi
ocitají: při pohledu zvenčí o nich mohou lidé
uvažovat jako o nějakém “typu”, ale ono je to
přesně tak, jak to před několika lety popsala
maminka jednoho vážně nemocného dítěte:
„Před pár týdny jsem se v televizi dívala na
nějaký pořad, kde ukazovali hodně nemocné
děti - ani ve snu by mě nenapadlo, že se tady,
na tom samém oddělení, sama se svým dítětem zanedlouho ocitnu!”
Tato maminka pak dlouhé měsíce využívala
zázemí naší svépomocné ubytovny pro rodiče,
kterou jsme už v roce 1993 zřídili v motolské
nemocnici (a která, jak jsme psali v minulém
článku, byla z prapodivného rozhodnutí ředitele nemocnice, p. Miloslava Ludvíka, v říjnu
loňského roku zrušená - mimochodem: senátoři naši petici, která za zachování ubytovny
vznikla a kterou podepsalo také mnoho obyvatel Dobřan, plně podpořili a ve svém Usnesení mj. konstatovali, že by naše “unikátní
služba” měla pokračovat! Tak uvidíme, co na
to vedení motolské nemocnice - zatím mlčí…).
Během let jsme se potkali s mnoha rodinami s nemocnými dětmi a každý příběh byl úplně jiný, jedinečný. Co měly rodiny společného,
to byla situace, ve které se ocitly a ve které
potřebovaly mnohdy stejné nebo podobné
věci, a to proto, aby mohly dál žít pokud možno po svém, aby mohly dál zařizovat všechno
tak, jak byly zvyklé a aby mohli rodiče dávat
co nejlepší podporu svým dětem (a to nejen
těm nemocným, ale i jejich zdravým sourozencům) a aby také mohli dávat podporu sobě navzájem. Je to pro celou rodinu moc těžká doba,

když dítě vážně onemocní, a je to nepředstavitelně těžká doba, když na nemoc není lék.
A přitom i vážně nemocné děti potřebují více
než jen odbornou péči zdravotníků – jsou to
děti, které mají své plány, přání, sny i strachy,
děti, které si potřebují povídat, něco podnikat,
které potřebují kamarády, svobodu a rozlet,
které se chtějí také na něco těšit a v něčem
se rozvíjet a které nechtějí být jen objektem
něčí péče a nechtějí být jen na někom závislé a v tom všem jim může náš dětský hospic něco
nabídnout. Bez podpory dárců a podporovatelů by ale jeho provoz nebylo možné zajistit.
Děkujeme tedy Vám všem, kdo jste se na té
„dvojité radosti” podíleli: dobroty, na kterých
jste si pochutnali na Mikulášském jarmarku,
a dárky, které jste si tam koupili a kterými jste
potěšili sebe nebo své blízké, vydělaly na radost, která tady v Malejovicích potrvá mnoho
měsíců a možná i let: krásný bílý zahradní nábytek už slouží a bude, doufáme, sloužit našim
hostům mnoho let, stejně tak kopírovací a tiskový stroj, který jsme zčásti hradili také z daru
od Vás a jehož pořízení jsme dlouho odkládali.
Na jiném místě v tomto čísle Dobřanských listů si můžete přečíst o další úspěšné akci, kterou k přivítání prázdnin uspořádala v Tenisové hale a jejím okolí paní Bohumila Nekolová
- výtěžek se rozhodla věnovat také na podporu naší práce a my jej s radostí použijeme při
organizování našeho letošního letního tábora,
na který přijíždějí děti po náročné nemocniční
léčbě, děti s nějakým výrazným zdravotním
omezením a také pozůstalí sourozenci - často
se svými rodiči nebo prarodiči.
Děkujeme Vám všem, že i díky Vaší podpoře
můžeme ve své práci pokračovat!
Za Nadační fond Klíček
Markéta Královcová

Plus pro lidi v krizové situaci
Plus pro lidi v krizové situaci je jednou ze sociálních služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ.
Jejím posláním je poskytnou psychickou podporu a bezpečně provést člověka situací, kterou
vnímá jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující. Cílem je zabránit dalším nepříznivému vývoji
situace.
Služba je určena dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, seniorům, párům či rodinám v obtížných životních situacích. Službu mohou využít jak jednotlivci, tak skupiny.
Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. Pracovníci služby tedy působí v celém
Plzeňském kraji. Obě formy poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a anonymní.
Plus pro lidi v krizové situaci Dobřany:
Kontaktní adresa: Náměstí T. G .M. 282, 334 41, Dobřany
E-mail: plus.dobrany@diakonie.cz
Telefon: +420 734 640 492

www.dobrany.cz
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Rozhovor s Ing. Milenou Vladykovou
Na základě výsledků programu rozvoje města dochází k postupnému zlepšování kvality a péče o městskou zeleň. Jedná se však o práci náročnou, kterou
je nutné svěřit do rukou odborníkům na tuto problematiku. Takového odborníka již naše město má, a jak bylo avizováno v předešlém čísle, máme pro vás
rozhovor s městskou zahradnicí. Ing. Milena Vladyková pochází z Plzně, ale aktuálně bydlí ve vesničce jménem Hořehledy v podhůří Brd. Vystudovala
Mendelovu univerzitu v Brně, studijní program Zahradní architektura – Management zahradních a krajinářských úprav. Po ukončení studií pracovala jako
zahradnice v jedné plzeňské společnosti. Od dubna 2017 působí v Dobřanech, kde jako městská zahradnice spravuje veřejnou zeleň. Jako malá se chtěla stát
paleontologem, nebo květinářkou, takže se jí splnil sen. Hloubí díry v zemi a sází do nich květiny.

Vaše spolupráce s městem byla navázána již dříve, ale městskou zahradnicí jste u nás od
jara letošního roku. Jaká byla Vaše první pracovní pochůzka po městě?
První seznámení s městskou zelení proběhlo přibližně před rokem, kdy jsem byla přizvána
k tvorbě pasportu zeleně paní Ing. Hanou Hrdličkovou (zahradní architektka a správkyně zeleně
města Plzeň). Tato spolupráce nakonec vyústila k nabídce pracovní pozice od vedení radnice.
První pracovní pochůzku po městě bych přirovnala k prohlídce nejproblémovějších míst města,
a že jich nebylo málo. Již od začátku bylo nutné stanovit priority a vytvořit koncepci každodenní
péče o zeleň. Dále jsem byla seznámena s technikou, kterou disponují Technické služby města Dobřany, kterou hojně využívám i já. Když jedu ve svém traktůrku, děti mávají, muži troubí a dámy jen
nevěřícně hledí. V neposlední řadě jsme spolu s vedením radnice přesně stanovili mojí pracovní
náplň a povinnosti, protože doposud v Dobřanech žádný správce zeleně nepůsobil. Pak už jsem
oblékla pracovní oděv a ochranné pomůcky a plná elánu jsem vyrazila do víru velkoměsta.
Již během prvních dní jsem zjistila, že obyvatelé Dobřan mají o zeleň zájem a že se snaží zkrášlovat si své okolí. Jsem velice ráda, že se můj nápad zorganizovat soutěž, které by se mohli zúčastnit
všichni zkrášlovatelé a zkrášlovatelky oken či balkónů, líbil jak paní místostarostce Lence Tomanové, tak i ředitelce MKS Jaroslavě Umnerové a nic nebrání jejímu vyhlášení.

Jste tedy prvním dobřanským městským zahradníkem, resp. zahradnicí. V jakém stavu
byla zeleň?
Městská zeleň v Dobřanech se potýká s několika problémy. Mezi ty závažné patří především
absence technického dozoru u revitalizace zelených ploch. Nedodržení některých zahradnických
standardů vedlo k rychlé degradaci a k velkému zaplevelení jednotlivých vegetačních prvků.
Dalším problémem jsou stromy obecně. Na základě inventarizace víme, že by město mělo pečovat přibližně o 2000 stromů. Tato péče však byla
velice zanedbána. Absence výchovných řezů nových výsadeb způsobila závažné chyby ve větvení a ve formování koruny. Takovéto stromy se stávají
nebezpečnými a město musí investovat nemalé prostředky do opravných a bezpečnostních řezů.
Častým jevem je zde také snaha občanů zasáhnout a věnovat péči zeleni, ale tyto laické zásahy mnohdy vedou k dalším problémům, a to velmi
závažným. Ale nevěsme hlavu, s tímto trendem se setkávám v mnoha městech.
Čím se, kromě plochy, liší práce městského zahradníka od domácího?
Práce městského zahradníka je velice specifická a k práci zahradníka na zahradě
rodinného domu se asi nedá přirovnat. Já pracuji s přibližně 44 ha zeleně. Abych péči
o zeleň vůbec zvládla, disponuji několika odbornými podklady, především pasportem zeleně a plánem péče. Zatímco domácí zahradník pracuje se zahradou jako celkem, já mám město rozděleno na určité kategorie (intenzitní třídy údržby). Reprezentativním částem města je poté věnována mnohem větší pozornost než například
plochám na okraji města, které již přecházejí do krajiny.
Dále musím hodně kalkulovat s extrémními podmínkami, které ve městě panují,
a s lidským faktorem. Oba tyto jevy můžou mít ne zeleň degradační účinky. Zahradnické principy však zůstávají pořád stejné, ať spravujete 44 ha, nebo malou předzahrádku u rodinného domu.

Popsala jste již řadu činností, které tahle práce obnáší. Pozorní obyvatelé
města si vás i vaší práce již jistě všimli. Co je hotovo za první měsíce vašeho
působení v Dobřanech?
Myslím, že se nám za tři měsíce podařilo mnoho věcí. Od vyčištění a odplevelení reprezentativních ploch zeleně města po výsadbu nových stromů a keřů. Připravili jsme
Kotynku na novou sezónu, což byl zapeklitý oříšek. Já jsem velice ráda za letničkový
záhon u kruhového objezdu na tř. 1. máje, který vznikl ve spolupráci s Psychiatrickou
nemocnicí v Dobřanech. Výsadba keřů bude nadále pokračovat, až nám počasí trochu
dovolí. V současné době věnujeme převážnou část našeho času zálivce, protože teploty, které nepočasí dopřává, jsou nepříjemné jak pro nás, tak pro městskou zeleň.
Děkuji za milé povídání a přeji mnoho pracovních úspěchů. Jaroslava Umnerová
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Téma měsíce: Bachovské varhany pro Dobřany
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech, zpovídá Francesca Meneghiniho, kněze společné duchovní správy farností Litice, Dobřany a Merklín.
ká republika se může pochlubit evropským
prvenstvím v hustotě nástrojů na počet obyvatel! Když jsme toto vzali v potaz, pak je, myslím, jasné, že jsme rovnou vyřadili projekt
rekonstrukce varhan inspirovaný místním
barokem, protože pár kilometrů odsud můžeme vidět a slyšet krásu původních varhan,
jako například v Plasích nebo v Kladrubech.
Takže jsme usilovali o něco mimořádného
a nového, co by obohatilo hudební a kulturní
prostředí a přilákalo více lidí. Odtud vzešel
nápad, a to díky návrhu mistra Lorenza Ghielmiho, světoznámého varhaníka, pokusit se
obnovit varhany, které byly na zámku ve Výmaru. Tam totiž na zámeckém dvoře sloužil
od roku 1708 mladý Johann Sebastian Bach
a zkomponoval na tamějším nástroji rozsáhlé
dílo pro varhany.

V dobřanském kostele sv. Mikuláše by
se měly rozeznít nové varhany. Můžete
svůj projekt představit?
Od té doby, co jsme byli povoláni do Dobřan, abychom zde působili v pastoraci, jsme
byli okamžitě konfrontováni se společenstvím lidí vnímavých pro kulturu, což nám
pomohlo rozhodnout se pro tak významné
dílo a zapojit do něj místní komunitu a nejenom ji.
Všechno začalo, když jsme zaměřili naši
pozornost na kostelní varhany: krásná barokní skříň, ale bohužel zbavena svého původního nástroje, který byl na počátku dvacátého století nahrazen varhanami v pozdně
romantickém stylu a který je dnes v havarijním stavu. Následně jsme požádali o radu několik odborníků: nakonec se všichni shodli na
obnovení vzácné barokní skříně a vytvoření
nového nástroje v odpovídajícím stylu, a tak
postupně dozrálo naše rozhodnutí realizovat
velkolepý projekt, který kromě restaurování
krásné skříně zahrne také obnovu přilehlých
prostor: přístupové schodiště, stěnu za varhanami a kruchtu.
V České republice se nové varhany stavějí anebo staré varhany opravují na více
místech. Je Váš projekt něčím mimořádný?

Je evidentní, že v kulturně činné zemi – co
se hudebního světa týče – zastává varhanní
tradice, a tudíž i stavba varhan v historii důležitou roli. Stačí, když si uvědomíme, že Čes-

Tento nástroj byl bohužel zničen při požáru v roce 1774, ale díky historické dokumentaci o jeho stavbě jsme se postavili výzvě
reprodukovat zvučnost, která inspirovala
Bacha, a nechat ho tak nově zaznít v našem
kostele skrze jeho skladby. Není náhoda, že
v Dobřanech máme ZUŠ pojmenovanou po
Bachovi, a já doufám, že na konci tohoto dobrodružství bude moci vzniknout ten skutečně
velký projekt, totiž že bude možné dát nástroj
k dispozici místní umělecké škole a otevřít
se různým mezinárodním kulturním iniciativám, organizovat mistrovské kurzy a další
akce, které přitáhnou studenty – proto se
také nadační fond jmenuje Přátelé dobřanských varhan. Náš záměr by mohl podpořit
již fungující projekt Plzeňského kraje Západočeské baroko.

jích. Rekonstrukce bude muset reprodukovat
všechny stavební techniky nalezené na nástrojích z tohoto období a z dané zeměpisné
oblasti. Stručně řečeno, bude to velmi složitá
výzkumná práce, která bude vyžadovat technické a kulturní znalosti, a ty může v Evropě
nabídnout jen málo firem.
A ten druhý úkol?

Druhým úkolem je nepochybně sehnat finanční prostředky. Na tak náročný projekt
bude samozřejmě potřeba hodně peněz,
ale věříme, že jeho jedinečnost bude silnou
motivací pro získávání financí. Jak jsem již
zmínil výše, jedná se o iniciativu, která bude
v posledku zapojovat různé instituce i na mezinárodní úrovni a přitáhne do tohoto nevelkého, ale krásného města mnoho lidí. Přispět
na tento projekt může kdokoliv, a to třeba
i zakoupením lahve výtečného italského vína
(zanedlouho také českého piva), nebo účastí na benefičním koncertu, např. teď 4. července v Liticích, koncertu právě Lorenza
Ghielmiho. Chystáme také možnost „kupovat“ píšťaly s osobním věnováním, což bude
umožněné na našich webových stránkách
www.dobranskevarhany.cz. Na podporu celého projektu byl založen nadační fond, který se jmenuje Přátelé dobřanských varhan.
Podrobnější informace najdete na facebooku
@dobranskevarhany, nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu info@dobranskevarhany.
cz či na tel.: 734 787 092. Budeme vděčni za
každý dar.

Dokáže takovou myšlenku uvést do života každý varhanář?

Pro nás je to samozřejmě jeden ze dvou
největších úkolů. Na to, abychom dosáhli
svého cíle, nestačí jen tak ledajaký varhanář,
protože zde se nejedná pouze o stavbu varhan, případně varhan ve stylu toho kterého
stavitele. Je nutné najít odborníka, který má
zvláštní cit pro to, aby byl schopen interpretovat a obnovit varhany a vycházel přitom
z historických pramenů a zároveň prováděl
výzkum přímo na ještě existujících nástro-

Lorenzo Ghielmi

www.dobrany.cz
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Paměť domova

Noc kostelů 2017

Paní Růžena Fikrlová (*1929 v Dobřanech)

I letošní, již 9. ročník Noci kostelů nabídl
pestrý kulturně-duchovní program.
Návštěvníci si mohli vybrat z komentované
prohlídky kostelů sv. Mikuláše a kostela sv.
Víta, měli možnost vystoupit na věž a nechyběl ani koncert vážné hudby.
Organizátoři si dali opravdu záležet na
příjemném průběhu celého večera, aby se
v tak inspirativní atmosféře každý účastník
mohl setkat s křesťanstvím nejen prostřednictvím umění a kultury, ale aby směl pocítit
i přítomnost boží. Díky farníkovi Pavlu Wagnerovi jsme mohli poznat to nejdůležitější
z dobřanské historie spjaté s výstavbou kostela sv. Mikuláše. Svým poučným a poutavým
vyprávěním nám pomohl obdivovat duchovní
a umělecké skvosty tohoto kostela.

Díl 1.

Poté následovala prohlídka netradiční sakrální stavby, tj. kostela sv. Víta, kterou vedla
paní Eva Špísová. Ve 20 hod. na návštěvníky
čekal zlatý hřeb večera, totiž koncert vážné
hudby. Letošní noc kostelů v Dobřanech poctily svojí přítomností 2 výjimečné zpěvačky
z Moravy: mezzosopranistka Kateřina Oškerová a sopranistka Lenka Rafajová. Zazpívaly za
doprovodu ředitele dobřanské ZUŠ Jana Vozára a klavíristky Michaely Vackové. Při této příležitosti si připravily pásmo klasických písní
z pera světových autorů, jako jsou Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadus Mozart nebo Antonín
Dvořák a na závěr nechybělo ani překvapení Qui estIesus, opravdu neopakovatelný zážitek.
Po bouřlivém potlesku a přídavku, jež si
vyžádalo nadšené a vděčné publikum, ukončil
celý večer dobřanský farář Martin Váňa z Koinonie Jan Křtitel, který v krátkosti představil
Koinonii a její aktivity. Celou akci ukončil krátkou modlitbou a požehnal všem přítomným.
Až do 21,30 hod. byly otevřeny oba kostely i
věž k volným prohlídkám. Na závěr nezbývá,
než poděkovat ještě jednou všem, kteří se na
přípravě a průběhu celé Noci kostelů podíleli.
Srdečný dík!
Marie Traplová, Koinonia Jan Křtitel
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Jmenuji se Růžena Fikrlová, za svobodna Slavíková, narodila jsem se 23. 6. 1929 v Dobřanech. Za
války jsem bydlela, jak se jde na starý most, tam je Mánesova ulice. Pracovala jsem na letišti v jídelně
a pak jsem byla zaměstnaná dvacet sedm let v keramických závodech v Chlumčanech.
Bylo mi necelých deset let, když nás zabírali němečtí vojáci, když zabírali Dobřany. Byla zde míchaná škola, chodili jsme tam, jak je dnes zdravotní středisko (kožní lékař je tam), tam byla obecná
škola a pak byla škola, jak je radnice, jak je dnes škola. Měšťanka byla nahoře.
Jak vypadalo obsazování Dobřan?
Když Němci přijížděli k nám, přijížděli
tady od Chotěšova přes most, přes ten starej, jak tam děti vždycky na podzim pouštějí
draky. Přijeli, to nebyl ještě asfaltky, to byly
normální cesty, byli cestáři, co upravovali ty
silnice. To byly cesty, že ani některá asfaltka
není tak upravená, jako byly ty cesty. Když
přijeli ti Němci, to už se něco šuškalo, byli
jsme na mostě. Poletoval sníh, takové kusy,
Němci seděli v těch otevřených autech, k
tomu měli takovou tu kapelu, která hrála k
pochodu. Nepochodovali z Plzně, měli svoje
auta, jak přijeli k mostu, tak vystoupili a začali hrát. To víte, děti, ani deset nám nebylo,
byli jsme zvědaví. Běželi jsme hned k mostu,
už tam hajlovali, my ne, my děti, ale ti Němci
z Dobřan. Ti už byli připraveni. Hlavní esa už
měla vlajky, plápolaly dlouhé červené vlajky.
Měli tanky, ti velitelé – seděli naproti sobě,
kožené rukavice na rukou, vysoké boty –
stiefle. Běželi jsme až tam, jak je radnice, pak
jsme běželi rychle domů. Rodiče byli doma,
ale to víte, děti. Volaly jsme, že mají velké
prapory už venku, to byly červený vlajky, bílý
kruhy a černý „hakenkreuz“. U radnice byl
policajt Vomáčka, to si ještě pamatuju, pak
tam byla slečna Linková jako úřednice, pan
Kadera, starosta, a pan Kadlec. A ti vyšli ven
před chodbu, byli zde i tlumočníci. A ti je vítali. Němci zdravili ty esesáky. Pozdravili se,

pak šli dál na radnici. A my jako děti jsme to
viděly všechno. Přijeli otevřenými auty, taková auta, jako v něm jel Heydrich. Třemi takovými auty přijeli Němci, pak tady byla kapela. Pak přijela vojska na nákladních autech.
Pak přišla ta armáda, tanky, to byly menší
tanky. A lidi vždycky říkali, že je to zajímavé, že ani jeden nerozboural ten starý most.
(To naši vojáci, když jeli, tak do toho kolikrát
rochli a vždycky to rozbourali.) Dobřanům
dali název Wiesengrund.
Vadilo vám, že byly Dobřany pojmenovány německy?
Nevadilo. Rozuměla jsem tomu. Taky se psalo Dobrzant, ze začátku, ale perfektní Němci
psali Wiesengrund. Nevadilo to ani nikomu ze
spolužáků. Rostli jsme v jedné ulici, do školy
jsme chodili společně - Češi jako Němci.

Kde bydleli Němci, kteří sem přišli po
roce 1938?
Bydleli ve vilách po těch, kteří odešli do
Protektorátu, jiní bydleli v nájmu. Vojáci bydleli v kasárnách. Když bydleli Němci někde
poblíž, tak jezdili domů, většinou ti nejvyšší.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce 2015 / 16 projektový tým ve složení: Vojtěch Kordík, Lukáš Vrba,
Michaela Paluchová a Mgr. Michaela Hlaváčová

Táto, jak se drží hoblík?
Voní vám dřevo a nemáte vybavení a zkušenost? Chcete smysluplně strávit čas se svým synem či dcerou, vnukem či vnučkou?
Nově otevřené Centrum pro rodinu Anežka Česká začíná připravovat různé aktivity pro dobřanskou veřejnost. A první z nich
bude truhlářská Dílna svatého Josefa, která se rozběhne od letošního září v suterénu dobřanské fary. Zkušený umělecký truhlář Miloš Kodýdek (http://www.truhlarstvi-postaru.cz/) zve zručné otce či dědečky (i maminky a babičky), aby společně a kreativně trávili čas se svými dětmi a tvořili pěkné věci, dárky pro radost či
užitečné věci do domácnosti. Chce-li někdo přijít a nemá děti či vnoučata, má také dveře otevřené.
Začínáme ve čtvrtek 7. září 2017, dílna bude otevřena v čase od 17.00 do 20.00 hodin. Příspěvky jsou dobrovolné, dle spotřebovaného materiálu.
Pro více informací či přihlášku zatelefonujte Lence Šparglové (733 741 190) nebo Miloši Kodýdkovi (736 415 438).
Za spolek Přátelé Koinonie Lenka Šparglová

Kultura

Z historie města

Mapa v tašce

Ukázka z kroniky města Dobřan. Kronika je psána německy, kurentem.

24. června 1881 došlo na východě a jihovýchodě od města k neobvykle prudké průtrži
mračen, která napáchala škody nejen na lukách a polích, ale notně ohrozila i části města.
V podvečer se na východ od města rozpoutala prudká bouřka, po které, když všichni
mysleli, že je po všem, se nad lesem Vysoká
objevila nová, hrozivá mračna a náhle došlo
k obrovské průtrži. Voda, která se poté s hukotem valila na město, strhávala pole, lámala
stromy u silnice, mnohé vyvracela i s kořeny.
Do města vtrhla voda částečně potokem Vysoká, částečně ulicí Za branou, do Dlouhé ulice. Dál se valila uličkou ke starému pivovaru
a přes náměstí Hřbitovní ulicí zpět do potoka.

Voda se přihnala s takovou silou, že velké kameny, které ležely u kaple sv. Jana, odvalila až
do potoka. Voda vnikla také do domů stojících
podél potoka, v kterých vystoupila až do výše
jednoho metru. Jen s velkým úsilím se podařilo zachránit dobytek ve stájích a chlévech.
Dřevěný můstek v Hřbitovní ulici voda strhla
a odnesla. Také Dolní Kotynka neodolala náporu vody, voda se přehnala přes hráz a v metrové výši tekla přes ulici dále na luka.
Až po několika hodinách příliv vody opadl,
o život naštěstí nikdo nepřišel.
K podobné události došlo také 8. května
1841, což je v této kronice zaznamenáno.
přeložil Milan Suchomel

potok Vysoká – protékal tam, kde dnes probíhá tř. 1. máje
ul. Za branou – dnešní Lidická ul.
kaple sv. Jana – stála tam, kde je kruhový objezd na tř. 1. máje
Hřbitovní ul. – dnešní Lipová ul.
starý pivovar – stával tam, kde je dnes benzinová pumpa
dřevěný můstek, později železobetonový – nacházel se v místě, kde se dnes křižuje tř. 1. máje s Lipovou ul.
Dlouhá ul. – dnešní Tyršova ul.

První červnová neděle se v Dobřanech odehrála ve znamení svátku všech dětí. Necelé
dvě stovky dětí přišly mezi jednou a půl třetí
na první stanoviště do Městského kulturního
střediska. I letos čekala na účastníky novinka... K mapě s vyznačenými stanovišti dostaly
děti i látkovou tašku s razítkem. Úkolem bylo
projít město, zastavit se na všech dvanácti stanovištích, splnit úkol a obdržet další razítko
na tašku, která si pak v cíli, na Kotynce, mohly
u Pionýrů vybavit.
Poděkování patří malým i velkým účastníkům a o něco málo větší poděkování všem,
kteří se na akci podíleli. Děkuji!
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Stavěli jsme
z kostek a malovali

Tak jako každý rok se Pionýr podílel na
dvou z řady stanovišť dne 3. června na biotopu Kotynka. Start byl v infocentru, a tak chvíli
trvalo, než k nám soutěžící děti došly. Poté
jsme jim pomáhali stavět různé hrady a věže
z našich maxikostek a vybarvovat razítka na
látkových taštičkách, které dostaly na startu.
Vybrat si pak mohly ze sladkých odměn, kterými přispělo město.
Na akci vládlo až moc krásné počasí, proto
vydrželi vedoucí i děti na stanovišti až do doby,
kdy už žádné děti nechodily, protože díky velkému teplu nedošly všechny až do cíle, bez
ohledu na to, že byla ten den slavnostně zahájena sezona na koupališti a vstup byl zdarma.
Tak jen doufáme, že děti, které na naše stanoviště přišly, byly spokojené a odnesly si nejen sladkosti, ale i nějaký zážitek.
Za pionýry L. Erhardová

www.dobrany.cz
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Kultura

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		

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

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

POSPĚCHOVÁ Petra:
Outdoorová kuchařka
Od rodinných výletů
po zimní horské expedice.
Nepostradatelná
knížka pro ty, kteří
vyrážejí na výlet a nespokojí se s instantními polévkami nebo
konzervami. Chutné,
lehké, rychlé recepty
na všechny druhy výletů. Kniha je užitečná
jak pro zkušené, tak pro začátečníky, kteří se
chystají ven poprvé. S outdoorovou kuchařkou hravě zvládnete každou výpravu do přírody vůbec.

LANNERT Stacey: Vykoupení

Zabila svého otce, aby
zachránila sestru.
Nebezpečí číhalo všude. „Nesnažila jsem se
před ním nijak skrývat nebo utíkat, prostě
jsem zůstávala doma
a čekala.“ Šokující příběh týrané a sexuálně
zneužívané dívky, který vás zavede do Ameriky let sedmdesátých a osmdesátých. Matka
vše přehlížela a nakonec rodinu opustila.
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DEUTERMANN P. T.: Hrdinové Pacifiku

Long Hayley: Jak být holkou

Poutavý příběh z tichomořského bojiště pro
všechny milovníky historie a dobrodružství.
Román plný napětí či zajímavě popsaných
technických detailů. Vzdává hold lásce, skutečnému lidství a odvaze těch, kteří neváhali obětovat to nejcennější, vlastní život, pro
osud vlasti i světa.

Vše, co jste chtěly vědět o pubertě, a bály jste
se googlit.
Být holkou je skvělý, ale taky někdy praštěný, zvláštní a nepochopitelný. Naštěstí tahle
knížka ti pomůže a nemusíš všemi těžkostmi
dospívání kráčet sama. Připadá ti, že kluci to
mají jednodušší? Přečti si knihu Jak být klukem a zjistíš, že ne vždycky je to tak snadný.

ADAMS Ellery: Kouzelné koláče

Detektivní příběh, ze
kterého
dostanete
chuť na pořádný kus
koláče!
Život se s ní nemazlí
a Ella Mae hledá útěchu
v pečení koláčů. Všechno komplikuje nepřející Loralyn, se kterou
se od dětství nesnáší.
Když je Loralynin snoubenec nalezen mrtvý, zavražděný válečkem na
těsto, který patří Elle, bude zapotřebí hodně
kouzel, aby pekařka očistila své jméno.

KNIHY PRO DĚTI

PAĎOUROVÁ Tereza: Lajkni si svůj lajf
Tohle nejsou žádný
rady do života!
Buď jako oni – žij si
svůj sen.
Někdo možná tuší
a pro ostatní máme
pomocníka – naši
knížku. Dali jsme
dohromady pár dobrejch týpků, kteří v životě
něco dokázali a dělají, co je těší, a jsou v tom
dobří. Zkuste to jako oni, vypravte se za tím,
co vás táhne, a poperte se s každou překážkou!

ESZES Hajnal: Hmyzáčci

Příběhy z trávy.
Hrdiny
veselých
a napínavých historek jsou drobní živočichové, se kterými
se běžně setkáváme
v přírodě. Pojď a objevuj krásy světa prostřednictvím laskavých příběhů z trávy!

BREZINA Thomas:
Všechna moje strašidla

Tajemství strašidelného zámku.
Max je obyčejný desetiletý kluk, který
to nemá snadné.
Starší sestra Dodo
mu dělá ze života
peklo a ve škole se
mu spolužáci posmívají, že je srab.
To vše se změní,
když se náhodou seznámí s tajemnými obyvateli opuštěné pouťové atrakce. Max se s nimi
skamarádí a stanou se z nich bezva přátelé.
Bohužel se atrakce má bourat. Je třeba vymyslet záchrannou akci!

Prázdninová výpůjční doba
1. 7. 2017 – 31. 8. 2017
Dospělé oddělení
Úterý
7,30 – 11,00
Středa
7,30 – 12,00 13,00 – 18,00
Pátek
7,30 – 11,00
Dětské oddělení
Pondělí
9,00 – 11,00 12,00 – 17,00
Internet pro veřejnost jen ve výpůjční době knihovny

Kultura
Městská knihovna Dobřany připravila
pro dětské návštěvníky

10. 7. 2017

Zdobení látkové tašky
31. 7. 2017

Pouťový víkend přilákal
do středu města stovky lidí
Svatovítský víkend patřil i letos pouťovému veselí. Na dobřanském
náměstí a v jeho okolí bylo skutečně živo.
Sobota byla ve znamení koncertů, na kterých nechyběla oblíbená kapela Extra band revival nebo místní Ponorka band, která na koncertě
oslavila desetileté výročí. Program slavností byl zpestřen dopoledním
divadelním představením pro dětské i dospělé publikum, výstavou soutěžních prací Dobřanské pohledy 2017 na téma Protiklady, která se letos vrátila na místo, kde začínala, tedy do kostela sv. Víta, a samozřejmě
nechyběla klasická pouť - kolotoče, u které došlo k zásadní změně, co
se umístění týče. Týden před poutí bylo její původní místo, tedy stadion
pod nádražím, předáno coby staveniště firmě SMP.CZ, která tam zahájila rekonstrukci. Nicméně poloostrov pod Školní ulicí se ukázal jako
velmi dobře zvolené místo.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Hrátky s papírem
Vstup zdarma
Tvoření bude probíhat v průběhu prázdninové výpůjční doby.
Pondělí 9 – 11 a 12 – 17 hodin
Městská knihovna Dobřany, Stromořadí 439
Informace o knihovně na www.dobrany.cz/mestska-knihovna

Poutní místa jižního Plzeňska
Soutěž probíhá od 1. 7. do 10. 9. 2017,
kompletní podmínky najdete na
www.muzeum-blovice.cz.

www.muzeum-blovice.cz | www.facebook.com/muzeumBlovice

www.dobrany.cz
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Kultura
ACÍ
ORM Y
F
N
I
N
VÍCE DOBŘA
S
K
VM

C

ROŠÁDA
Divadelní spolek Frída

M

Y

CM

MARTIN TRNAVSKÝ
BARBORA MUNZAROVÁ

MARIKA PROCHÁZKOVÁ

Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se
o všechno postará…, ale poslední dny se začíná chovat divně. V noci chodí po bytě. Čím dál
víc mluví sám se sebou. Laura tuší, že se něco děje, ale nedokáže tomu přijít na kloub hned.
Viktorovo podivné chování se začne stupňovat...

20. 11. 2017 od 19:00 hodin
Káčko, Dobřany | 390 Kč
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5
nebo na www.kacko.cz.
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CY

CMY

K

RADIM NOVÁK

Komedie o partnerském soužití.

12

MY

Kultura

MC BUDULÍNEK
&
DOBŘANSKÉ BÁBINKY

za podpory Globálního dotačního titulu města Dobřany

pořádají
9.9. 2017 v 9.00
na louce u plovárny

Lívancový
běh

www.dobrany.cz
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Redakce Dobřanských listů vyhlašuje prázdninovou fotosoutěž

Dětský den s hasiči

ČTEME DOBŘANSKÉ LISTY
Soutěž trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017.
Fotografie můžete zasílat na listy@dobrany.cz,
zprávou na facebook Dobřanské listy
nebo vložit do alba Čteme Dobřanské listy na facebooku listů.
V říjnovém vydání zveřejníme jména výherců.
Fotografie můžete označit
hashtagem #DobranskeLeto2017

Již třetím rokem, vždy při příležitosti oslav Dne dětí, se v MŠ Loudů
uskutečnil „Dětský den s hasiči“. Paní učitelky společně s plzeňskými
hasičkami a dobrovolnými hasiči z Dobřan připravily pro děti různé
disciplíny. Děti se dozvěděly, co nosí hasič na sobě, jaké vybavení potřebuje pro svoji práci a co všechno můžeme najít v hasičském autě.
Všichni si vyzkoušeli běh s hasičskou helmou, jak se hasí oheň, a poučili
se, jak se před ohněm správně chránit. Také se dozvěděli, co všechno
doma i venku může způsobit oheň a na co si mají dávat pozor. Celou
akci jsme zakončili hasičskou sirénou. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem zúčastněným za pomoc a krásný den, který jsme si všichni užili.
Za MŠ Loudů Štěpánka Derahová

Policie ČR v Mateřské škole Dobřany

V pátek 2. 6. 2017 navštívili naši Mateřskou školu Loudů příslušníci
Policie České republiky. Hned po příjezdu vítaly policisty na zahradě
děti ze tříd Včeliček, Berušek a Slůňat nadšeným jásotem, který ale vzápětí přehlušila houkající policejní siréna.
Policisté se věnovali dětem po celé dopoledne a trpělivě odpovídali
na jejich zvídavé otázky.
Velkým lákadlem byla možnost prohlídky služebního vozidla a veškeré policejní výbavy. Děti měly možnost prohlédnout si neprůstřelnou
vestu, obušek, anebo si vyzkoušet, jaké to je, mít na rukou nasazená
pouta. To si kromě dětí vyzkoušely i paní učitelky Jarmila a Štěpánka,
ale jak se ukázalo, děti je mají rády, protože s policisty je odejít nenechaly a poprosily je, aby jim pouta zase sundali.
Návštěva policistů byla pro děti velkým zážitkem a my doufáme, že
v příštím roce nás přijedou opět navštívit.
Velký dík patří především panu Veseckému, který celou návštěvu
zorganizoval.
Za MŠ Loudů Veronika Kaňáková
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Den rodiny v MŠ Dobřany – Stromořadí

Rozhovor s Teresií
Eisenhammerovou
(vom) V minulém čísle DL jsme slíbili čtenářům
rozhovor s Teresií Eisenhammerovou – vítězkou
mezinárodní soutěže v Itálii ve hře na akordeon.

První středu v červnu jsme s dětmi a rodiči z MŠ Dobřany - Stromořadí oslavili „Den rodiny“ rodinnou olympiádou. Každá třída měla přidělenou barvu dle barev olympijských kruhů.
Do příslušné barvy se oblékli děti, rodiče i paní učitelky. Před budovou MŠ jsme se rozdělili do
barevných týmů – žlutý, zelený, červený, černý, modrý a společně jsme vyrazili na naši zahradu.
Po slavnostním zapálení olympijského ohně, složení olympijského slibu a vyslechnutí olympijské hymny zahájil olympiádu slavný host „Usain Bolt“ (praktikantka Jana Žižkovská). Poté jsme
dle barevných týmů oběhli vyznačený okruh na zahradě, čímž jsme se všichni rozcvičili a mohli
jsme přistoupit k plnění disciplín. Pro děti a rodiče bylo připraveno několik tradičních i méně
tradičních olympijských disciplín – skok do dálky, šerm, střelba, překážkový běh… Když si děti
v doprovodu rodičů prošly a vyzkoušely všechny disciplíny, vyzvedly si zlatou medaili a sladkou
odměnu. Poté si rodiče s dětmi mohli opéct buřty.
Odpoledne jsme si společně užili, přestože nás počasí do poslední chvíle napínalo. Jsme nesmírně rády, že se rodinné olympiády zúčastnila spousta nadšených sportovců. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat panu řediteli ZUŠ J. S. Bacha Janu Vozárovi, že nám půjčil a zapojil ozvučovací zařízení.
Touhle společnou akcí jsme ukončili letošní školní rok a už nyní se těšíme na další společná
setkání s rodiči a dětmi v roce nadcházejícím.
Bc. Alena Palkosková, učitelka MŠ Dobřany - Stromořadí

Absolventská vystoupení ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Terezko, nedávno ses zúčastnila mezinárodní akordeonové soutěže v italském Malborghettu se skvělým výsledkem, můžeš nám
o tom něco říci?
Nikdy jsem v Itálii ani u moře nebyla. Bylo to
zajímavé. Ale nejzajímavější bylo, kdo všechno
tam vystupoval a jak hrál. Nečekala jsem, že
v takové konkurenci dostanu první místo.

Měla jsi před soutěží trému?
Přestože to nebyla moje první soutěž – v minulém roce jsem prošla téměř všemi koly Národní
soutěže a mezinárodní soutěží v Ostravě - tréma byla…. tu mám zatím pokaždé. Té jsem se
snažila zbavit tím, že jsem často vystupovala na
nerůznějších přehrávkách a koncertech.
Kolik jsi hrála na soutěži skladeb a jaký byl
tvůj největší zážitek?
Byly celkem tři a největší dojem ve mně zanechal akordeonový soubor ze Slovinska, který
hrál na závěr. Skládal se asi ze šestnácti akordeonů, violoncella, kontrabasu, bubnů a kláves.
Myslím, že takový orchestr v Čechách k vidění
není. Bylo to úplně úžasný.

Absolventské vystoupení tanečního oboru

Absolventské koncerty hudebního oboru

Co bys chtěla říci závěrem?
Nejvíce bych chtěla poděkovat panu učiteli P. Vackovi, který se nám hodně věnuje, a úspěchy, kterých jsem dosáhla, jsou z velké části jeho zásluhou.

www.dobrany.cz
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Slavnostní koncert ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany slaví v tomto kalendářním roce 70 let od
svého založení. V rámci těchto oslav proběhlo
od ledna několik krásných akcí, při kterých se
nám představili mladí umělci napříč všemi
obory - Český rok s Vozembachem, Velikonoční putování v ZOO Plzeň, koncert přátelství
s partnerskou hudební školou ze Slovinska
a ZUŠ OPEN. Vrcholem prvního půlroku oslav
se stal koncert ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni 23. 6. 2017, ve kterém předvedly
své umění všechny stálé soubory školy, ale i
takové, které se daly dohromady speciálně
k této příležitosti. V programu nechyběla ani
taneční čísla a celý koncert otevírala výstava
prací výtvarného oboru u samotného vstupu.
Hudební úvod celého večera patřil smyčcovému orchestru, kde žáky naší školy přišla podpořit řada profesionálních hráčů, aby
společně zahájili slavnostní koncert Ódou na
radost L. van Beethovena. Jednotlivá hudební a taneční čísla byla propojena průvodním
slovem pana ředitele, ve kterém připomněl
začátky hudební školy, její historii, ale též
posledních 17 let, ve kterých došlo k jejímu
největšímu rozvoji. Na koncertě bylo oceněno
několik osobností, které jsou nebo byli úzce
spjati s kulturou v našem městě – Jan Sedlá-

ček, Jindřich Plajner in memoriam a Dragutin
Križanić.
Celý večer vyvrcholil závěrečným číslem, ve
kterém zazněl úvodní sbor z opery Prodaná
nevěsta B. Smetany „Proč bychom se netěšili“.
V tomto optimistickém závěru koncertu spojili ve sboru své hlasy a hlásky Dobřanské bábinky, žáci, učitelé, rodiče a přátelé školy. Dětský orchestr Macarát se opět rozrostl o řadu
profesionálů. I když byl celý koncert bezmála
tříhodinový, publikum si vyžádalo zopakování závěrečného čísla a odměnilo všechny účinkující potleskem ve stoje.
Pátek 23. 6. 2017 se do historie naší školy
zapsal opravdu tučným písmem. Tak velký
koncert, čítající účinkujících okolo 220, v tak
velkém sále pro 540 posluchačů naše škola
nepamatuje. Jeho příprava a realizace byla
náročná, ale myslím, že jí nikdo z nás nelituje. Děti měly možnost zahrát a zazpívat si
s opravdovými profesionály, žádné z nich se
nám v Besedě neztratilo, nikdo nic nerozbil
a hlavně všichni posluchači mohli vidět a slyšet, jak rádi si „Hrajeme dohromady“.
Děkujeme Vám všem, kteří jste na náš slavnostní večer přišli. Věřím, že za deset let do
toho půjdeme společně znovu:)
Klára Vlahačová Kartáková

Kulturní kalendář
ČERVENEC
1. 7.–15. 9.	Letní soutěž o nejkrásněji
rozkvetlé – okno, balkon
10. 7.
Prázdninová výtvarná dílna
15. 7.
Memoriál Ády Krause
24. 7.–3. 9.	Má vlast cestami proměn –
výstava
25.–29. 7. Letní kino
28. 7.–31. 8.	Výstava prací pacientů PN
Dobřany
31. 7.
Prázdninová výtvarná dílna

SRPEN
1.–5. 8.
12. 8.

Letní kino
Folkové FESTovní zpívání

ZÁŘÍ
3. 9.
4. 9.
9. 9.
16. 9.
19. 9.
23.–24. 9.

Pohádkové náměstí
První zvonění a burza kroužků
Lívancový běh
Dobřanská 50, Pohádkový les,
Radbuza Fest, Timbersport
Haydnovy hudební slavnosti
Výstava ovoce a zeleniny

ŘÍJEN
6. 10.
Commedia finita – divadlo
28. 10.
Večer se světýlky
Posvícení
Kavárna tvořenÍČKO
Pouť na Kamínku

LISTOPAD
4. 11.
4. 11.
4.–9. 11.
20. 11.

Hororový ostrov
O štít města Dobřany
MFF Juniorfest
Rošáda – divadlo

PROSINEC
3. 12.

Mikulášský jarmark
Rozsvícení vánočního stromu
5. 12.
Čertovské spřežení
10. 12., 17. 12., 24. 12.
Adventní podvečery

Dětský orchestr Macarát při ZUŠ Dobřany se
představil na zámku v Horšovském Týně.
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Poznávací a výměnné zájezdy Základní školy ve školním roce 2016-17
Naše škola má letitou tradici v partnerství se
zahraničními školami. Nejdéle – neuvěřitelných
15 let – spolupracujeme se Základní školou ve
slovinských Brežicích. Při bienálních výměnných zájezdech jsme letos jeli na návštěvu my.
Slovinští přátelé pro nás měli připravený skvělý
program – společně jsme tvořili v různých tematických školních dílnách, zúčastnili se slavnosti
u památníku eHrast, zhlédli školní divadelní
představení o známé slovinské literární postavě – pasáčku Kekecovi, vyjeli do Kranjské Gory,
na planiny, ke skokanským můstkům v Planici
a k pramenu řeky Sávy. Učitelé navštívili také
stavbu nové hydroelektrárny v Brežicích a všichni si užili návštěvy termálních lázní a aquaparku
v Čatežských Teplicích. Velkým projevem přátelství ze strany města Brežice bylo, když nám
zaplatili náhradní autobus k cestě do Kranjské
Gory (tomu našemu nefungovala klimatizace).
Pátým rokem dobře spolupracujeme také
s německou Reálnou školou v Obertraublingu.
Němečtí žáci a učitelé nás navštívili již vloni na
podzim, naši byli v Německu letos v dubnu. Čekalo nás opět pečení preclíků v místní pekárně,
poznávací a tvořivé aktivity ve škole, návštěva
1.

Regensburgu a neobvyklá prohlídka katedrály
– dostali jsme se do míst, kam nesměřují běžné
prohlídky: na půdu, na střechu i do věží.
Také náš 1. stupeň má již čtvrtým rokem
pevného partnera v obertraublingské Základní
škole (1.-4. třída). Naši čtvrťáci byli v Německu
koncem května a kromě aktivit ve škole je čekal i výlet do Regensburgu a plavba historickou
solnou lodí po Dunaji. K nám přijeli němečtí
čtvrťáci se svými učiteli 20. června. Čekala je hra
v historickém centru našeho města a již tradiční
odpolední návštěva Zoologické zahrady v Plzni.
Třetím rokem také spolupracujeme s Masarykovou základní školou v Plzni, navzájem
si vysíláme soutěžící na různé školní soutěže,
dobře funguje partnerství školního Parlamentu
a Senátu a v letošním roce jsme využili i nabídky plzeňské školy ke společnému poznávacímu
zájezdu do Londýna. 23 našich žáků a dvě učitelky strávili šest dní při cestě pořádané cestovní kanceláří. Tři noci byli ubytováni v britských
rodinách a přes den prochodili Londýn křížem
krážem.
Proč všechny tyto „nadstandardní“ aktivity
škola organizuje? Důvodů je více: se Slovinci

a Němci se opíráme o partnerství měst a dlouholetá přátelství. Děti při zájezdech poznávají
navštívené země, život v rodinách svých ubytovatelů a učí se samostatnosti a odpovědnosti
(zpravidla jsou ubytovány jednotlivě). Největší
přínos ale spatřujeme v jejich rozšiřující se jazykové vybavenosti (angličtina, příp. němčina
u starších), odvaze domlouvat se v cizině (často
není nazbyt, tlumočník či učitel nejsou k dispozici) a rostoucí motivaci učit se cizím řečem.
I srovnávací testy prokazují rostoucí jazykovou
úroveň našich žáků.
Komu za to poděkovat? Městu Dobřany za finanční i jinou podporu a rodičům našich žáků
– zodpovědně se při výměnných zájezdech
podílejí na ubytování, stravování a zajištění
programu pro naše hosty. Děkuji také svým
kolegyním a kolegům za nezištnou pomoc při
organizování těchto – často organizačně a časově náročných – aktivit. Největší díky ale patří dobřanským žákům a žákyním za skutečně
kvalitní reprezentaci školy i města v zahraničí.
Oni nesou odpovědnost za budoucí podobu
Evropy.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Německo – Oslí věží na střechu katedrály v Regensburgu / 2. Německo – před odjezdem s přáteli z Reálné školy / 3. Slovinsko – při příjezdu / 4. Slovinsko –
bylinkářská dílna / 5. Slovinsko – u tety Pechty a Kekece na planinách / 6. Slovinsko – pod skokanskými můstky v Planici / 7. Slovinsko – při odjezdu / 8. S přáteli
ze Základní školy v Obertraublingu v plzeňské zoologické zahradě / 9. S přáteli ze Základní školy v Obertraublingu před odjezdem z Dobřan
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Konec prázdnin na Šlovičáku –
den otevřených závor
O posledním prázdninovém víkendu, v sobotu 2. září od 10.00 hod.,
jsou na Šlovický vrch zváni všichni, kteří mají rádi přírodu, kola, offroady, motorky, vojenskou techniku anebo všechno dohromady. V rámci
dne otevřených závor se tu budou prezentovat všechny zájmové skupiny a spolky, které na bývalém tankodromu v současnosti působí. Budete moci pozorovat vzácné organismy, vyzkoušet si na kole fourcrossovou trať nebo zažít jízdu pořádným terénem v offroadovém autě, na
čtyřkolce či motorce. Opravdu nebojácní mohou na vlastní kůži zakusit
jízdu na bojovém vozidle pěchoty (BVP).
Ač je to možná k nevíře, všechny tyto aktivity spolu mohou krásně
souznít, a navíc se díky tomu udržuje jedno z nejcennějších chráněných
území v Plzeňském kraji – Evropsky významná lokalita Dobřany. Přijďte se sami přesvědčit!
Sledujte: https://www.facebook.com/Slovicak/
https://www.facebook.com/groups/offroadnaslovicaku/
https://www.facebook.com/HecKlubEnduro/
městské nástěnky a rozhlas
Ondřej Peksa

Jak jsme startovali prázdniny…

Dne 10. 6. jsme tradičně odstartovali letní prázdniny v Tenisové hale
Dobřany. I tento rok šlo o velmi vydařenou akci, kterou po celou dobu
provázela pohodová a veselá atmosféra. Děti musely zdolat nelehké
úkoly na čtrnácti stanovištích, kde je očekávaly pohádkové postavičky,
v průběhu akce měly taktéž možnost využít volného vstupu na obří
skluzavku… Samozřejmě jsme ani letos nezapomněli na děti z odd. 21
hospitalizované v PN, které s námi nadšeně uzavírají brány školního
roku již od prvního ročníku. Našich úžasných soutěžících bylo 115!
I letošní ročník probíhal ve znamení pomoci, veškerý výtěžek z akce
byl věnován NF Klíček na respitní část dětského hospice. S pomocí Vás
všech se nám podařilo získat částku 10 889,- Kč, kterou jsme i s potřebnými protokoly přímo na místě předali manželům Královcovým z Klíčku + částku 3 000 Kč, kterou věnovalo město Dobřany.

Velmi ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě dětského dne. Ohromný dík patří majiteli TH Dobřany
Ing. V. Tomáškovi, bez kterého bychom odstartovat prázdniny nemohli,
další poděkování patří místostarostce města Dobřany Mgr. Dagmar Terelmešové za ochotnou pomoc s přípravou dětského dne, městu Dobřany za propagační předměty města, které jsme rozdali dětem, a také za
peněžní dar Klíčku, firmě R.P.I. real, s.r.o., za zakoupení balíčků pro děti
z PN, firmě Ensinger a panu Marku Sýkorovi za propagační materiály,
a všem, kteří nám darovali krásné kousky z vlastní tvorby.
Příští rok se na Vás budeme opět těšit!
Bohumila Nekolová

Řádková inzerce

/red/ Ruští filmaři navštívili v květnu Dobřany, a to Šlovický vrch, který
se na jeden den proměnil v bojiště druhé světové války. Snímek T-34, nazvaný podle legendárního sovětského tanku, už je téměř hotový a v České
republice se natáčely scény z Německa. Došlo na výbuch, střelbu i kouř.
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku.
Tel.: 775 285 102
 
Koupím RD v Dobřanech nebo chalupu, stavební parcelu.
Tel.: 774 118 132

Školství, spolky a neziskové organizace

Budulínkova stezka s pejskem
a kočičkou

V pátek odpoledne 2. 6. 2017 se uskutečnil další ročník Budulínkovy
stezky. Letos nás cestou provázel pejsek s kočičkou ze známé pohádky
pana Čapka. Děti se na startu seznámily s pohádkou o Pyšné košilce,
cestou pomohly zamotat pejskovi pacičku, nazdobit dort, vytřít podlahu, zašít roztrhané kalhoty (tam je trošku zlobila slepice, která tahala
žížaly - makarony ze spravených kalhot), napsaly a poslaly dopis dalším
dětem, vyzdobily košilku a na konci stezky si pochutnaly na uzeninách
z pejskova grilu.
Počasí nám letos opět přálo, (v teple se nám potily pacičky i ouška),
a i tak jsme si odpoledne společně s Vašimi dětmi užily. Přejeme všem
krásné léto, hodně sluníčka a pohody a těšíme se na další společné zážitky v příštím školním roce.
Děkujeme městu Dobřany za finanční podporu a všem pejskům a kočičkám za spolupráci.
„Pac a mňau“ lektorky Budulínka

S dětmi na zahradě o prázdninách
Do prázdninového dvojčísla Dobřanských listů patří
i letní zpráva o tom, co se dá podnikat s dětmi
na zahradě, v lese nebo na louce. Především se sklízí.
Recepty na marmelády bez konzervantů najdete
v kuchařce Blanky Milfaitové nebo na stránkách
maskrtnice.cz a cuketka.cz. Je čas sklizně borůvek,
malin, jahod i rybízů. Ze země jsme vyryli tulipány,
teď je necháme chvíli proschnout, na konci srpna
už mohou opět do půdy. Pravidelně zaléváme
balkonové rostliny. Sbíráme květy na sušení
a potpouri. Vyséváme letní hlávkový salát, kadeřávek,
ředkev, tuřín, vodnici, červenou řepu, keříčkové fazole,
hrášek. Vysazujeme sadbu čínského zelí, růžičkové
kapusty a květáku. Za slunného poledne sbíráme
aromatické byliny a koření. Sušíme je ve stínu. Vyvazujeme tyčková rajčata, kontrolujeme jejich zdravotní stav
a pravidelně zavlažujeme. V teplých krajích sklízíme první plody. Paprika musí mít hlavu v sluníčku a nohy
v rybníčku. O to první se postará příroda, ale vláhu dodáváme my. Paprika koření mělce, proto často
zavlažujeme povrch. Sklízí se také okurky nakládačky. Rané brambory už musí ze země. Záhony zaléváme brzy
ráno nebo k večeru, aby vláha nepřišla vniveč. I tak si děti užijí spoustu legrace. Hezké léto!

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY

www.dobrany.cz
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Ze skautského deníku
Výprava na hrad Gutštejn 1.–2. 4. 2017 | Družina Železňáci

Výprava k obydlí Moudrého na Gutštejn
proběhla 1.-2. dubna 2017 společně s družinami Delta Fors, Šupáci a dívčí družinou
Lišky. Už asi dva týdny před odjezdem jsme si
naplánovali rozpis jídla a vybavení a společně
rozvrhli přesnou trasu. Tento rozpis vypadal
asi takhle:
•	Jídlo si vezme každý sám, zajišťovat
budeme jenom sobotní večeři (uvaříme polévku). Na Gutštejně si opečeme
buřty.
•	Suroviny na polévku si rozdělíme:
Vojta přinese brambory a kmín
Křovák přinese majoránku, sůl, mrkev
a petržel
Patrik česnek
Bendr jíšku a hovězí bujon
•	Každý si vezme spacák, karimatku, oblečení a klasickou tábornickou výbavu.
Stany máme ze střediska.
•	Lístky na vlak stály pro jednoho 46 korun, celkem 184 Kč pro celou družinu
tam a to samé zpět
V sobotu 1. dubna krátce jsme po 7. hodině ranní (přesněji v 7.28) nastoupili do vlaku
na Plzeň. V Plzni jsme poměrně dlouho čekali
na nádraží, pak jsme vyjeli v 9.05 lokálkou do
Trpíst.
Z Trpíst jsme se vydali k tábořišti našeho
střediska. Zde jsme nechali velkou část našich zavazadel a s jedním batohem plným nepříjemně těžkého jídla a pití jsme začali naši
cestu na Gutštejn. Na mostě Na Radosti jsme
přešli Úterský potok, pak jsme se vydali přes
kopce k Mydlovarům a dále do Šipína a poté
jsme měli jít po kládě přes potok. Problém byl
v tom, že tam žádná kláda nebyla. Takže jsme si
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museli sundat boty a potok přebrodit. S proudem a kluzkými kameny jsme měli problémy
asi všichni, naštěstí jsme ale přechod potoka
přežili beze ztrát. Potom jsme si usušili nohy
a obuli boty a pokračovali v cestě. Čekali jsme,
že cesta dál půjde rovně podél potoka, ale nakonec se ukázalo, že nás čeká několik kopců.
Potom celá naše výprava konečně dorazila
na zříceninu hradu Gutštejn, kde nás měl čekat
jeden z Moudrých. Vyšli jsme na kopec, na kterém hrad stojí, udělali jsme pár fotek kvůli dokumentaci cesty a pak jsme všichni společně
zakřičeli heslo, které bylo v úvodním dopisu
„Ükstarkviisardvaadake, esile“. Vyčkávali jsme,
a nikdo se neukázal. Rozhodli jsme se, že se po
něm porozhlédneme. Nakonec jsme našli čtyři
malé vzkazy, každý pro jednu družinu. Z nich
jsme zjistili, že Moudrý musel místo opustit
a že naše poslední šance nastane 29. dubna.
Nyní jsme si doprohlédli Gutštejn a pak jsme
sešli zpátky dolů k potoku, na ohništi jsme rozdělali oheň a většina z nás si upekla buřty. Asi
po půl hodině jsme se vydali zpátky. Bylo horko a ke konci nám už docházelo pití. Ale přežili
jsme se zbytky vody a zdárně dorazili zpátky
na místo, kde máme v létě tábor, nyní zde ale
nestály stany, ale jen naše zděná kuchyně.
Přišel čas si uvařit po družinách polévky.
My jsme ukuchtili jakousi zvláštní hustou tekutinu, ve které plavaly brambory a kousky
mrkve a byla hodně cítit po česneku. Vaření
byly opravdu nervy, kotlík jsme měli položený
na nepříjemně vratkých kamenech, pod kterými jeden z naší družiny velmi osobitým stylem udržoval oheň. Každých deset minut jsme
navíc museli utíkat pro dříví, aby oheň neuhasl. Nakonec ale byly všechny suroviny ve vodě

a tu se nám povedlo dostat i do varu. Kotlík
jsme při akci, která zároveň připomínala chirurgický zákrok i vojenskou operaci, přendali
přímo na žhavé uhlíky a tím vymysleli nový
způsob vaření, nově nazvaný „grilovaná polívka“. Tento způsob se opravdu osvědčil a naše
polévka, i když nám vaření trvalo déle než většině ostatních, se úspěšně dovařila a chutnala moc dobře. Protože jí bylo hodně, nabízeli
jsme i ostatním. Mezitím jsme postavili stan,
a protože už byla skoro tma, šli jsme spát.
Další den, tedy v neděli 2. dubna, jsme se
probudili brzy, hlavně naše družina. Ráno byla
zima a vedoucí nám dovolili rozdělat oheň
a někoho napadlo uvařit čaj. Myslím, že ten
někdo byl dokonce od nás. Pytlíky čaje jsme
měli, a tak jsme vzali jeden z kotlíků a začali
v něm vařit vodu. Pár lidí hlídalo oheň, zbytek uklízel, co jsme nestihli uklidit po vaření
předchozí večer.
Brzo bylo hotovo, čaj jsme rozlévali do
hrnků a probudili se i ti nejospalejší členové
výpravy. Složili a uklidili jsme stany. Pak už
jsme jenom čekali, až bude čas jít na vlak. Kolem poledne jsme vyšli na nádraží, ve 12.40
jsme vyjeli z Trpíst do Plzně a tam opět dlouho čekali na další vlak, do Dobřan jsme vyjeli
v 14.50. Tam jsme dorazili v 15.15.
Družina Železňáci

Večer pro klášter
Chotěšov

5. srpna se otevřou brány kláštera Chotěšov na jižním Plzeňsku v rámci akce Večer
pro klášter Chotěšov. 15. ročník nabízí bohatý
program nabitý historií, hudbou a divadlem.
Příchozí si v rámci akce mohou prohlédnout
běžně nepřístupná místa, jako jsou krovy
kláštera, věž, unikátní kanalizační systém
nebo barokní a gotické sklepy. Jedním z vrcholů letošního ročníku bude vystoupení legend české hudební scény - Vladimíra Mišíka
se skupinou Etc. a písničkáře Ivana Hlase.
Akce začne první srpnovou sobotu ve
14 hodin. Pro milovníky historie a architektury si organizátoři připravili přednášku známého plzeňského architekta Jana Soukupa,

Školství, spolky a neziskové organizace
který klášter dlouhodobě podporuje a pomáhá při jeho záchraně.
Nedílnou součástí akce je hudební program, který přibližuje Jakub Švehla, dramaturg Večera: „Na podiu v předních zahradách
vystoupí skupiny Papersand, Chance Encounter, Tabasker, Frambo a legendární písničkář
Ivan Hlas a Vladimír Mišík se skupinou Etc.
Hudba zazní také uvnitř konventu na komorní scéně v kapitulní síni, kde vystoupí folková
Past a vokální kvintet Tutti Voci.“
Areál ožije šermířskými vystoupeními. K vidění budou středověké souboje a ukázky výzbroje a výstroje. Kat Vopat s mučírnou ukáže
ukázky práva útrpného provázené odborným
výkladem o anatomii, mučení a trestu smrti
v historii až po současnost. Diváci budou mít
možnost jednotlivé nástroje vyzkoušet i na
vlastní kůži. Vojenský tábor z období třicetileté války s ukázkami výcviku mušketýrů,
střelby z mušket a velkého komorového děla
návštěvníkům přichystá skupina historických
šermířů a střelců Modrý regiment. Klub historie Červeného kříže si přichystal živou expozici věnovanou ukázce práce této organizace
v 1. světové válce.
Velkému zájmu veřejnosti se každoročně
těší prohlídky kláštera a přilehlých prostor.
„Každý rok se snažíme zpřístupnit části kláštera, které jsou během roku nepřístupné. Unikátem jsou tak prohlídky klášterních krovů,
barokních a gotických sklepů, věže nebo kanalizační štoly. Samozřejmě bude zpřístupněna i hlavní budova konventu, která má úžasnou atmosféru. Dýchne tu na vás osmisetletá
historie kláštera,“ představuje nabídku prohlídek Pavel Říha z pořádajícího spolku Chotěšovská vlna. Kromě klasických prohlídek
s průvodcem se návštěvníci mohou těšit také
na divadelní prohlídky, přibližující atmosféru
druhé poloviny 18. století, kdy byl klášter zrušen císařem Josefem II.
Večer pro klášter Chotěšov pořádá spolek Chotěšovská vlna, jejichž předseda Pavel
Říha organizátory představuje: „Jsme skupina dobrovolníků mezi dvaceti a třiceti lety,
kterým není lhostejný odkaz předků. Měli
jsme štěstí, že jsme začali spolupracovat právě s obcí Chotěšov. Už je to 16 let, co jsme do
kláštera jako teenageři začali jezdit na dobrovolnické brigády a posléze založili benefici Večer pro klášter. Kulturním programem
chceme přilákat návštěvníky a oživit tak nádherný areál kláštera, který je po většinu roku
prázdný.“
Veškeré informace k Večeru pro klášter
Chotěšov naleznete na webu www.vecerproklaster.cz nebo na facebookovém profilu akce.
Pavel Říha
Spolek Chotěšovská vlna

Rybáři

Koncem května jsem se konečně jednou dostal večer k vodě. Než se zešeřilo, začali mně
krásně brát na rohlíček karasi a cejnkové. Když
záběry ustaly, dal jsem na obě udice červy. Již
padala tma, když jsem zpozoroval zachvění
špičky jednoho z prutů. Sledoval jsem špičku
a nevšiml si, že čihátko vyjelo nahoru. Náhle se
prut i s vidličkou začal naklánět k vodě. Zasekl
jsem a cítil typický odpor úhoře. Chtěl jsem ho
odtrhnout ode dna, ale po několika otočeních
kličkou to dál nešlo, někde se zachytil. Chvíli
jsem ještě zkoušel tahat, ale potom jsem dotáhl brzdu, že to utrhnu. Potom jsem ucítil, že
se vázka uvolnila. Na hladině se objevila větev a pod ní se kroutil pěkný úhoř, dobře přes
70 cm. Již jsem se radoval, když udice vylétla
ven, bez háčku a bez olůvka, konec vlasce byl
ukroucený. Dopoledne jsem chtěl jít znovu na
to místo, ale slunce tam ukrutně pražilo, tak
jsem se přesunul mezi mosty, kde byl stín.
Pohodil jsem pár kuliček z rohlíkového těsta
a nahodil. Asi po půl hodině se lehčí proutek
náhle ohnul a zahrčela brzda. Hrábl jsem po
prutu a přisekl. Ryba vyrazila ke druhé straně,
potom po vodě a ke břehu. Začal jsem navíjet,
tipoval jsem na kapra okolo 45 cm. Kus pode
mnou ale byl vrbový keř a vlasec se zachytil
mezi větve. Dotáhl jsem kapra pod vrbu, ale
dál to nešlo. Voda pod větvemi vířila, občas to
zašplouchalo. Povoloval jsem, zase přitahoval,
ale vlasec se z větví ne a ne uvolnit. Nakonec
udice vylétla ven a zase bylo po rybě, kapr se
vyhákl. Večer se vnoučci vrátili z plavání a já
doufal, že znaveni zalezou a usnou. Řekl jsem,
že půjdu na noc na ryby. Víťa to ale uslyšel
a hned volal: „Já taky, já taky!“ Co mi zbývalo? Naložil jsem ho na kolo a jeli jsme. U vody
jsem nahodil jeden prut na rohlík a druhý na
brambor a usadil se na kýbl. Za chvíli přiběhl
Víťa, ukázal na moje kolena a prohlásil: „Dedo,
é-é, Máša.“ To znamenalo posadit si ho na kolena a vyprávět pohádku o Máše a medvědech.
Jak tak povídám, najednou se prut s bramborem ohnul, sotva jsem ho stačil zachytit. V jedné ruce prut s rybou, druhou jsem sundával
kloučka z kolen, aby mi tam ještě nespadl. Nakonec vše dobře dopadlo a po chvíli boje ležel
na břehu kapr 48 cm. Když má člověk pomocníčka, tak se daří. Chvíli Víťa kapra obcházel

a okukoval a nakonec prohlásil: „Dedous ne,
máma, bába.“ To byl pokyn k návratu domů.
V neděli 3. 6. jsme se zúčastnili oslav Dne
dětí. Protože jsme měli stanoviště hned u koupaliště, bylo obvyklé házení na terč nahrazeno
ukázkou vláčecí techniky. Na kraji koupaliště
byly připraveny tři pruty s woblery, z důvodu
bezpečnosti s odstraněnými háčky. Wobler je
umělá nástraha z lehkého dřeva, která po nahození zůstane plavat na hladině. Teprve když
se začne navíjet vlivem odporu vody na destičku – lopatku zadělanou do hlavičky nástrahy,
wobler se potopí a vykonává dráždivé pohyby. Woblery byly navíc nádherně pestré, a tak
je v čisté vodě bylo krásně vidět. To se dětem
i dospělým, kteří to ještě neviděli, moc líbilo.
Větší děti po zaučení házely samy, těm menším
jsme pomáhali s nahozením a kličkou už točily
samy a jásaly, když se barevná nástraha blížila
ke břehu a potom ji vytáhly z vody. Všiml jsem
si zájmu několika děvčat, která se i několikrát
vrátila, když byly pruty volné a házela už potom velmi zdařile. Ptala se, jestli by se mohla
stát rybářkami. Doporučil jsem jim, aby se po
prázdninách přihlásila do rybářského kroužku,
informace najdou v našich vývěskách, nebo na
internetových stránkách rybaridobrany.webnode.cz. Velký zájem byl o akvárium s říčními
rybami, dále se rozeznávaly ryby na plakátech
a navlékaly kroužky na trny stojanů. Obdivovaná rarita byla larva vážky a vedle ní čerstvě
vylíhlá vážka. Za přípravu a provozování stanoviště patří všem zúčastněným velký dík.
Dětský kroužek chodil teď většinou na
Kotynku. Obvykle brali ale jenom malí kapříci. Poslední schůzka před prázdninami byla
15. 6. a byla zorganizována jako dětské závody v rámci rybářského kroužku. Přišlo ale jenom 11 dětí, většinu asi odradilo velké horko.
První místo obsadil Matyáš Kobsa s 278cm,
druhé Jakub Šefl s 246 cm + největší rybou
závodu /kapr 39 cm/ a třetí místo David Šefl
s 214 cm. Pro všechny závodníky byly připraveny drobné rybářské ceny a první tři dostali
krásné poháry s diplomy.
Konečně přišel 16. červen, zahájení lovu
dravců. Odpoledne lovecká skupina synovec
a synové (David, Davídek a Kubík) prý již měla
chyceno 15 štik. Většinou malých, pouze jedna měla přes 60 cm. A to den ještě neskončil.
Večer se potom povedl ještě candát 73,5 cm.
Z borské přehrady hlásila druhá skupina,
že nic moc, jednoho sumečka 75 cm a štika
70 cm jim u kraje utekla. Já se těšil, že se budu
mít také čím chlubit, ale tyto informace jsem
bohužel sháněl z nemocničního lůžka a na
ryby se teď asi dlouho, dlouho nedostanu.
Vladislav Šefl
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Sport

Malorážkový závod

JUNIOR CUP 2017

Dne 6. května proběhl malorážkový závod
dobřanských myslivců. Závod probíhá na dobřanské střelnici na redukovaný terč s obrazem
lišky, srnce a prase divoké, střílí se 3x5 ran.
Závodu se účastnili i naši mladí. Cílem závodu
je zdokonalit se v zacházení se zbraní s důrazem na dodržení bezpečnosti střelby. Vítězem
byl Martin Čechura, na druhém místě Jiří Hájek mladší a třetí příčku obsadil Adrian Terelmeš. Celá akce proběhla za přispění Grantového dotačního titulu Města Dobřany.

V sobotu 24. června se konal na hřištích ve sportovním areálu Džungle „JUNIOR CUP 2017“
Dětský turnaj dvojic v pétanque. Turnaj pořádal TJ Dobřany – Pétanque club za podpory Globálního dotačního titulu města Dobřany, Dobřanského pekařství a Cukrárny U Broučků.

Dne 10. června proběhl brokový závod
v disciplíně „Trap“ na asfaltové terče. Stříleli
jsme závod tříčlenných družstev 3x20 terčů
a následoval závod jednotlivců na 20 terčů.
Soutěže se zúčastnil i náš nejmladší dorost.
Samozřejmostí byl velký důraz na bezpečné
zacházení se zbraní a bezpečnost střelby. Vítězové byli Martin Čechura, Marcel Pastuch
a Zdeněk Hájek mladší. Všichni účastníci byli
oceněni věcnými cenami pořízenými z Grantového dotačního titulu Města Dobřany.
Jiří Štych

Turnaj začínal v 9 hodin, ale někteří nedočkavci přišli již v 8 hodin. Jako vždy dorazily i děti
z Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Na začátku turnaje po zápisu dostal každý hráč originální tričko připomínající 110 let trvání dobřanské tělovýchovy. Po rozlosování do skupin začaly
urputné boje. Všichni se prali o každý bod, nikdo nic nevzdával. Držely se i děti z léčebny. Hned
2 dvojice postoupily do semifinále. Tam postoupili i místní favorité z domácího Pétanque kroužku. Semifinále je vždy nejtěžší, můžeš ve skupině vyhrát všechno, ale jeden nepovedený semifinálový zápas vše ukončí. To se bohužel stalo Honzovi Duchkovi s Ríšou Alblem. Do onoho semifinále
tak postoupili Filip a Kačka Baumrukovi, Honza Jakub Dubanovi, Tassilo Elgseder a Šimon Kalhous, Honza a David Štulcovi. Pro ostatní děti začala soutěž jednotlivců v hodu na přesnost. Každý měl 3 hody a snažil se hozením dostat koule co nejblíže k danému cíli. Ve finálové skupině se
sešly tři vyrovnané dvojice, čtvrtá dvojice Honza a Jakub Dubanovi nedali nikomu nejmenší šanci
a turnaj bez prohry vyhráli a obhájili tak loňské vítězství. O druhém až čtvrtém místě muselo
rozhodnout celkové skóre, neboť všichni měli po jednom vítězství. A tak druhé místo získali Filip
a Kačka Baumrukovi, třetí místo brali Tassimo Elgseder a Šimon Kalhous a čtvrté místo připadlo
Honzovi a Davidovi Štulců. Soutěž v hodu na přesnost vyhrál Honza Duchek výkonem 70 cm. Při
závěrečném vyhlášení poděkoval president Pétanque clubu městu a dalším sponzorům za jejich
podporu. Všichni soutěžící dostali účastnické čokomedaile a další drobné ceny. Dvojice na 1.-3.
místě a vítěz jednotlivců dostali poháry a věcné ceny. Po celý turnaj bylo pro soutěžící připraveno
občerstvení: hot-dog, koláčky, koblihy a limonády. Jako vždy přálo krásné počasí. V součinnosti se
sestřičkami z PN konajícími dozor celá soutěž proběhla hladce a k spokojenosti dětí.
Zdeněk Duban

Brokové závody o pohár
starosty města Dobřany

Cyklovýlet na Radyni

V sobotu 10. 6. jsme opět vyjeli za krásami
okolím Dobřan. Na pořadu byla etapa na Radyni. Počasí nám opět přálo, ale uchazečů o atraktivní vyjížďku opět moc nebylo. Jeli jsme jen ve
čtyřčlenné skupince. Protože ale všichni účastníci mají již něco na kole najeto, trasu jsme si
zpestřili o několik zajímavých destinací. Jelo se
přes Hradčany po magistrále na Vysoké, okolo
prusinského kostela a nebílovského zámku na
Radyni. Tam jsme vystoupali až na nejvyšší bod
zříceniny hradu. Protože nám opravdu počasí
přálo, otevřel se před námi úchvatný pohled na
celou Šumavu, Český les i krušnohorské kopce.
Byl vidět Klínovec, Velký a Malý Ostrý, prostě za
to šlapání to stálo. Zpáteční cesta vedla do Čižic
a při Úhlavě do Štěnovic a Dobřan. Další výjezdy jsou 8. 7. a 12. 8. Těšíme se na další cyklisty.
Josef Hájek a Josef Polívka
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Sport

Judistické soustředění

Na závěr tréninkového roku jsme pro mladé
judisty společně s Judo Klatovy a MC Budulínek zorganizovali sobotní soustředění s přespáním do neděle, kdy jsme zahájili první meziklubové závody dle pravidel Českého svazu
juda. Celkem se sešlo 44 závodníků, kteří byli
rozděleni do několika váhových skupin. Ředitelem celé akce byl trenér Dobřanských judistů
Karel Fojtík a role hlavního rozhodčího se ujal

trenér Klatov Rudolf Kortus. Dobřanští judisté
se postavili ostřílenému týmu z Klatov, jehož
svěřenci jsou držiteli mnoha trofejí z důležitých judistických závodů. V samotných zápasech nebylo poznat rozdílu, judisté z Dobřan
byli velmi dobře připraveni a mnoho zápasů
vyhráli svojí rvavostí. Domácí judisté měli samozřejmě obrovskou podporu v divácích, kterých přišlo opravdu mnoho, a celá tělocvična

byla zaplněna fanoušky tohoto japonského
sportu. I jim patří dík za neuvěřitelnou, nervy drásající atmosféru celých závodů. Mnoho rodičů bylo až překvapeno, jaká perfektní
a napínavá atmosféra panuje na takové akci.
Dobřanští judisté na historicky prvních meziklubových závodech jen zářili, a proto jim
patří dík a přeji jim další cenné kovy do svých
sbírek. Samozřejmě ani Judo v Dobřanech by
nemohlo být na takové úrovni, jako je dnes, bez
finanční podpory na&scaron; jeho hlavního
partnera pana Ondřeje Oravce a firmy O.Z.Traiding, s.r.o. Dobřany, dále se na závodech finančně podílela i firma VISHAY ELECTRONIC
spol. s r.o. Tímto jim patří veliký dík.
Judo má v Dobřanech již 3letou tradici, kdy
se snažíme učit judo děti od 6 let. Některým
členům je již 18 let, což nám dává široké spektrum závodníků. V letošním roce jsme oficiálně založili sportovní klub pod názvem RuKa
JUDO, kde je hlavním trenérem a koučem
Karel Fojtík, ovšem nesmíme opomenout zmínit i velice zkušeného trenéra Klatov Rudolfa
Kortuse, který je také členem RuKa JUDO a pomáhá s přípravou Dobřanských judistů.
MC Budulínek a RuKa JUDO

Tak jsme druzí…no a co?!
Nejprve začnu staršími žáky, kteří překvapili na závěr sezony svého trenéra, fanoušky
a vlastně i sebe samé. Nutno podotknout, že
toto překvapení bylo příjemné. V základní
části byli poslední a pocit výhry poznali jen
párkrát, tudíž je každý před play-off podceňoval. V semifinále sice na svého soupeře nestačili, ale v boji o třetí místo již nezaváhali.
První souboj nezvládli, pak ale otočili stav
série z 0:1 na 2:1 a získali tak bronzové medaile.
O dva týdny později, v sobotu 17. 6. 2017,
vstoupili do boje i mladší žáci, tentokrát to
byl boj nejtěžší – finále, tedy přímý boj o titul.
Mladší si prvenství v základní části nechali
vzít až v posledním kole a byli tak horkými
favority. V semifinále si s přehledem poradili s plzeňským FBŠ a k vidění byl i výsledek
10:1. To druhý, poněkud překvapivý finalista
z Klatov tak lehkou cestu neměl.
Na palubovku nezvěstické haly jsme vyběhli s obrovskými ambicemi. S Klatovy jsme
v této sezoně ani jednou neprohráli, ve finále
nás však zaskočili. „Co se to s námi proboha
děje?“ napadlo nejednoho z nás. Neměli jsme
slov k vlastnímu výkonu! Je třeba dodat, že
Klatovy pobraly více štěstí a my jsme nebyli
o tolik horší, nicméně výsledek 6:3 byl jed-

noznačný. Ke druhému zápasu jsme nastoupili s mnohem větší úctou k soupeři, ale stále
s velkým sebevědomím. Začali jsme bleskově
a brzy vedli 2:0. Co se ale dělo potom, to se
snad nedá ani popsat – Klatovy si uvědomily,
že jim teče do bot, a než jsme se vzpamatovali
z minimálně pochybného rozhodnutí rozhodčí při prvním vstřeleném gólu Klatov, bylo to
už 2:4. Poté jsme se znovu semkli a finále po-

řádně zdramatizovali! Jenže stav 4:4 vydržel
asi tak 15 sekund. Ke vzteku všech jsme nevyužili ani závěrečnou přesilovku a prohráli 4:5,
čímž Klatovy získaly zlato. Někteří jen stěží
potlačili slzy, jiní se pouze tvářili jako přejetí parním válcem… I druhé místo BLMF ligy
sezony 2016/2017 je však historický úspěch
a vše musíme brát s nadhledem.
Filip Umner, Podlavičník ZŠ Dobřany
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Společenská rubrika

Fotbalové přípravky
Tenisová akademie Dobřany
zahajuje 18. září 2017
podzimní kurz a nabízí:

1. TENISOVOU ŠKOLIČKU PRO DĚTI
OD 4 DO 7 LET
Hlavním cílem školičky je všestranný rozvoj pohybových dovedností a osvojení
základů tenisové techniky. Tréninky jsou
vedeny zábavnou formou - tak, aby vzbudily u dětí zájem o tenis. Během výuky jsou
používány mini sítě, dětské rakety, stabilizační desky, žebřík, měkké barevné míče
a spousta dalších tenisových pomůcek.

Dobřanští nejmladší fotbalisté se učí individuálním fotbalovým dovednostem a hlavně se baví
fotbalem, a i když výhry jsou v těchto věkových kategoriích druhotné, v soutěžním ročníku 20162017 neprohráli žádný zápas a mladší i starší přípravky se staly přeborníky okresu Plzeň-jih.
Starší přípravka, kluci do 11 let, v posledním zápase 20. 6. potvrdila vítězství v zápase s TJ Sokol
Kasejovice 11:1.							
Zdeněk Eichler

2. TENISOVOU ŠKOLU PRO DĚTI
OD 8 DO 14 LET
Kurz je vhodný pro hráče všech výkonnostních kategorií. Cílem tréninku je nácvik
a zdokonalení tenisové techniky, zvládnutí
základů taktiky a pravidel hry, stimulace zápasových situací, nácviky dvouhry
a čtyřhry, průbězná utkání, ...

3. INDIVIDUÁLNÍ TENISOVOU PŘÍPRAVU
PRO HRÁČE OD 7 DO 99 LET
Dle sjednaných tréninkových podmínek.
• Přihlášky k odevzdání do 7. září 2017, jsou
ke stažení na našich webových stránkách:
http://www.dobrany.tenishala.cz/cz/textpages/read/19/tenisova_akademie_prihlaska
• Kurzy jsou vedeny profesionálními trenéry.
• Děti nepotřebují tenisovou raketu – bude
jim zapůjčena.
• Kontaktní osoba Mgr. Pavlína Šmatová
e-mail: pavlinasmatova@seznam.cz
tel.: 702 063 002

Vlak do Nice
Novinář komentující nižší regionální fotbalové soutěže použil jako titulek ke své reportáži název písně legendárního Extrabandu. Reportáž napsal začátkem letošního jara a týkala
se zmrtvýchvstání fotbalu v Dobřanech. S laskavým svolením si ho půjčuji k reportáži své.
Když před rokem a půl srovnaly buldozery
naši starou klubovnu, ani ve snu jsme si nedovedli představit, jak těžké a dlouhé období
máme před sebou. Úzký hráčský kádr, problémy s motivací, marodka, špatná tréninková
morálka a také absence zázemí. Toto všechno
nás po podzimní části srazilo až na samé dno
tabulky, kde jsme s pouhými pěti body získali
nálepku "odepsaní"
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Tehdy jsme reálně uvažovali o tom, že
mužstvo ze soutěže odhlásíme. Ostuda začít novou sezonu na supermoderním hřišti
ve IV. třídě by ovšem byla obrovská. Jediná
cesta byla mužstvo výrazně posílit. Trenérovi Tuškovi se do zimní přípravy hlásilo hned
pět posil. Změnila se nálada v kabině. Projevila se osobnost zkušeného Milana Gleissnera, který na jaře nastupoval s kapitánskou
páskou. Nekompromisně mužstvo přitáhl.
Společně s Petrem Trdličkou vytvořili osu,
vedle které výkonnostně vyrostli i ostatní
hráči. Velký vliv na atmosféru v kabině měl
i další nováček Milan Zeman. Uznání si však
zaslouží všichni.

Na letošní jaro budu ještě dlouho vzpomínat. Nekoukali jsme kolem sebe, táhli za jeden
provaz a šli zápas od zápasu. A ono to najednou šlo. Domácí utkání jsme hráli na pronajatém hřišti v sousední Vstiši. Rozjel se vlak do
Nice. Z 13 zápasů jsme získali 29 bodů a obsadili jsme celkově desáté místo, tím jsme se
vyhnuli i ošemetné baráži.
Příští sezónu začneme po dlouhé době
doma. Velmi se těšíme a velmi děkujeme. Jsem
rád, že se domácím fanouškům konečně předvedou i naši nejmladší fotbalisté. Vždyť patří
k absolutní špičce v regionu. Věřím, že vám
dokážou, že si tak krásný areál zaslouží.
Václav Vorel - předseda

Sport

Žáci se v ČR opět neztratili
O prodlouženém víkendu 26.-28. 5. 17 přivítala takřka ihned po skončení dlouhodobé
sezónní zkl. části top osmičku v žákovské kategorii na mistrovství ČR st. žáků Sušice a Plzeň.
O tom, že postoupivší naši kluci - Šneci změří
síly s kvalitou, nebylo dávno předem žádných
pochyb. Za ty roky práce nejen s dětmi už to
víme a vše se i patřičně potvrdilo. I naši žáci
měli za sebou skvělou sezónu a i oni k zmíněné kvalitě přispěli. Po úspěšné dlouhodobé
zkl. části skončili Šneci v kategorii starších
žáků na skvělém druhém místě za suverénem
z pražské Hostivaře ve 12členné republikové
konkurenci ve skupině Střed, ze které na republiku ještě postoupil třetí Beroun a nakonec
i čtvrtá Plzeň na koeficient. V ČR se hrála ale i
dlouhodobá zkl. skupina Východ (z ní postoupily první tři týmy) a zkl. skupina Morava (zde
postoupila pouze Karviná). Osm nejlepších si
to rozdalo o titul a další konečná místa.
Zajímavé či podivné, resp. nesmyslné bylo
nasazení do zkl. finálových čtyřčlenných víkendových skupin ..... V jedné ze dvou sk.
hrané v Plzni nastoupil Beroun (třetí tým po
zkl. části sk. Střed) s Plzní (čtvrtý tým ze sk.
Střed), doplnění Letohradem a Karvinou. Logicky by to mělo vypadat jinak, a sice že v jedné ze dvou finálových skupin by měl nastoupit
první tým Hostivař se čtvrtou Plzní a ve druhé
finálové skupině hrané v Sušici po dlouhodobé zkl. části druhé Dobřany s třetím Berounem, tak asi takhle ..... Naši nedalecí sousedé
tedy asi měli štěstí na los, asi..., nebo tomu
bylo tradičně jinak???? Zasvěcení pochopitelně vědí své.
I proti tomuto negativu se dokázali hrdí
Šneci postavit. To vše na žákovském finále republiky ....
Finálovou skupinu č. 2 v Sušici tedy obsadili
druzí po zkl. části sk. Střed - Šneci z Dobřan
s již zmíněným vítězem sk. Střed z Hostivaře,
které ještě doplnily H. Králové a Pardubice.
Šneci ale odjeli do Sušice odehrát především
kvalitní hokejbal, bojovat a dokázat, že se dá
hrát s každým, proti každému a hlavně na
sportovním kolbišti, tam totiž většinou leží
pravda. V pátek potrápili pozdější mistry
z Hostivaře okolo výtečného Jana Čejky (prohra 4:6), v sobotu porazili vysoko Hr. Králové
7:1 a v souboji o to, kdo si zahraje o bronz, remizovali s Pardubicemi
(4:4), které nakonec lépe zvládly nájezdy.
Díky této smolné porážce se museli Šneci přestěhovat o hnedle 80 km na podstatně menší
hřiště standardních sezónních rozměrů do
Plzně, kde v nedělním souboji o 5. příčku Šneci poráží Kelty z Berouna 6:3 a končí celkové
pátí v ČR. Sečteno podtrženo - kluci byli lepší

ve finálové části mistrovství ČR než Plzeň, Beroun, Hradec Králové, smolně jsme padli po
nájezdech s Pardubicemi. V dlouhodobé základní části poráželi Kladno, Plzeň, Rakovník
Ústí n. L. a další mančafty, to určitě není málo.
Zkrátka - sezona se povedla. Trenéři Kodýtek
a V. Šlehofer ml. v ní odvedli spolu se svými
hráči a za nezbytné podpory rodičů velmi kvalitní práci. Opět zmiňuji kvalitní spolupráci se
spřáteleným Stříbrem. Všichni jsme nabyli nových zážitků a nejen sportovních. Opět jsme
moudřejší a zkušenější. Kluci poznali jiné
soupeře, nové kamarády, jiné prostředí a doufám, že i to nejhlavnější, neusnout a hlavně
pořád makat, makat a makat. Jiná cesta na
vrchol nevede a neexistuje. Všem aktérům
spolu s perfektními fanoušky především z řad
rodičů, starších spoluhráčů a dalších, ale i výborným soupeřům a trenérům náleží poděko-

vání, pochvala a uznání. Vše tedy vygradovalo
ve finálové fázi republiky, které bylo opravdu
pomyslnou třešinkou na dortu na závěr velmi
povedené sezóny pro tuhle partu a náš klub.
Závěrem: Hokejbaloví mladící z TJ Snack
Dobřany se v republice v letošní sezóně opět
neztratili.
Za dobřanský hokejbal V. Šlehofer
Finále mistrovství ČR 2017-18 ( Sušice, Plzeň)
Konečné pořadí:
1. Praha-Hostivař
2. Letohrad
3. Pardubice
4. Karviná
5. TJ Snack Dobřany
6. Beroun
7. Plzeň
8. Hradec Králové

Na snímku ti, kteří reprezentovali TJ Snack Dobřany na mistrovství ČR st. žáků na zimním stadionu
v Sušici a v hokejbalové hale v Plzni.
Sestava: Bárta, Brtník Jan, Brtník Jiří, Duchek A., Duchek T., Hošťálek, Kopf, Krejčí, Malotín, Matoušek, Neumayer, Rejda, Úbl, Vaníček
Realizační tým: trenéři: Šlehofer V. ml., Kodýtek a Šlehofer V. st., vedoucí týmu: Úbl
Tabulka po zkl. části sk. Střed 2017–18
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

HBC Hostivař

Snack Dobřany

Kelti Beroun

HBC Plzeň

HBC Prachatice

KOVO Praha

Rakovník

Suchdol n./L.

Elba Ústí n./L.

10. Ped. České Budějovice

11. Nové Strašecí

12. ALPIQ Kladno

22

22

22

22

22

19

16

15

15

14

22

11

22

5

22

22

22

22

22

9

7

4

2

1

0

3

4

0

0

0

2

1

1

0

2

1

1

1

2

2

0

1

1

0

3

1

0

2

2

2

1

5

8

10

10

14

13

17

18

18

180:42

138:38

110:48

134:46

109:94
87:88

65:71

74:103

75:138

40:184

74:172
35:97

58

55

55

47

42

34

32

23

20

13

10
7
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Sport
Vzpomínka
Dne 24. 7. 2017
uplyne 10 let od úmrtí pana

Josefa Klímy.

Dne 10.06.2017 byli přivítáni starostou města Bc. Martinem Sobotkou a místostarostkami města
Mgr. Dagmar Terelmešovou a Ing. Lenkou Tomanovou v obřadní místnosti Městského úřadu v Dobřanech k oslavě zlaté svatby manželé: Danuše a Pavel Šagátovi, Marcela a Otto Sloupovi, Eva a Jiří
Impseilovi. Za město Dobřany jim přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojenost.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Dne 5. 8. uplyne první rok,
co nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička paní

Františka Peterová.

Dne 24.06.2017 byli starostou města Martinem Sobotkou přivítání tito noví občánci města:
Maxmilián Gleissner, Vanesa Tlustá, Leontýna Királová, Kristýna Rosecká.

Vzpomeňte s námi. Rodina

Vzpomínka

Dne 28. 8. uplyne druhý rok,
co nás navždy opustil manžel, tatínek,
dědeček, bratr, strýc a kamarád pan

Eduard Martínek.
Dne 17.06.2017 byli starostou města Martinem Sobotkou přivítání tito noví občánci města:
Nikola Kulhánková, Jan Macháček, David Medvec, Oliver Štýbr.
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Vzpomeňte s námi. Rodina

Společenská rubrika | Poděkování
Blahopřání
Dne 3. července 2017 oslaví
70. narozeniny pan

Ladislav Kolář.
Všechno nejlepší a hodně zdraví
přeje rodina.

Ponorka Band děkuje
O Svatovítských slavnostech v Dobřanech jsme si velmi
užili náš narozeninový koncert, který byl pro nás, členy kapely, plný překvapení. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu starostovi Martinu Sobotkovi a paní ředitelce MKS
Jarce Umnerové za gratulaci přímo na pódiu a za dárkový
koš plný laskomin a dobrého pití. Dále nás „zaskočil“ náš
funclub zastoupený Vaškem Kordíkem, který nechal vyrobit
a poté nám předal pamětní medaile. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste se přišli podívat a poslechnout si náš koncert – a že
se Vás tam sešlo …
Těšíme se na viděnou na některém z dalších našich vystoupení.
Ponorka Band

Omluva
V tištěné verzi červnového čísla Dobřanských listů bylo chybně uvedeno křestní jméno Václav
ve vzpomínce na pana Vladislava Dubu. Tímto se velice omlouváme.

Vzpomínka víc než aktuální

Poděkování

Víte, kde se dozvíte všechno, co potřebujete
vědět? Pokud soudíte, že na internetu, vyvedu
vás z omylu. Odjakživa zdrojem vědomostí, informací i moudrosti je hospoda. Tam vždycky
zjistíte vše potřebné, a dokonce i mnohem víc.
Vešel jsem a u stolu zastihl Aloise Schlegla.
Musím dodat, že mladšího, protože jsem znal
tatínka.
„Představ si, že tátovi by bylo 11. srpna sto
let,“ odtušil Lojza, když jsem se smál, že bez
ohledu na věk je stále tím mladším. Pana Schlegla jsem si vážil. Dokázal připevnit vázání na
lyže, domů nám vyrobil dřevěný vozík na odvoz popela. Tehdy si každá rodina musela popel sama vyvážet za město.
Pan Schlegl prostě uměl kde co a můj táta
o něm mluvil s úctou a s uznáním, že dokáže
udělat snad všechno na světě. Tak jsem k němu
vzhlížel s obdivem.
„Táta byl vyučený kolář a karosář. V jeho
mládí většina aut měla dřevěnou kostru karoserie. Uměl udělat i lyže, lodě… „
„A taky letadla,“ ozval se náš soused u stolu, pan Jiří Hladík. „Tvůj táta byl mimořádně
šikovný a já ve svých 77 letech na něj pořád
a rád vzpomínám,“ pokračoval a usmíval se na
„mladého“ Lojzu.
A tak jsem se postupně dozvídal, že pan Alois
Schlegl, tedy ten, co se narodil 11. srpna 1917,
byl také skaut, a dokonce vedl kdysi skautský oddíl. I o tom se pan Hladík rozhovořil velice nadšeně. Inu, je radost vzpomínat, když je na co vzpomínat. Třeba i na letecké modelářství. Klubovnu
tehdy měli na náměstí vedle velké samoobsluhy,
tam, co později byl takzvaný tunel s lahůdkami.
„Modeláře taky vedl pan Schlegl a pan Lupač,“ pokračuje náš soused. „Byl tady i ae-

Vážený pane starosto,
dne 30. 5. 2017 u nás vystoupil soubor Dobřanské bábinky z Vašeho města.
Tyto úžasné seniorky se samy ozvaly a nabídly své vystoupení v našem Domově pro seniory
zdarma v rámci svého pobytu tady v Luhačovicích.
Pro naše klienty to bylo velmi vítané zpestření
a také velká motivace a vzpruha, když viděli, jak
jejich téměř už vrstevnice užívají života a s obrovskou energií a optimismem rozdávají radost.
Je to naprosto ojedinělé a vzácné něco takového vytvořit a udržet v chodu. Vám patří dík,
že tyto úžasné dámy podporujete a umožňujete
tím, že mohou takhle rozdávat radost a veselí
dál.
Děkuji a přeji hodně štěstí do dalších let tomuto skvělému souboru.
Adéla Vitteková, instruktor sociální péče
Domov pro seniory Luhačovice, p.o.

roklub, vyrobili jsme větroně. V roce 47 byl
v Dobřanech dokonce letecký den. Startovalo
se na lukách za starým mostem. Do vzduchu se letadlo dostávalo pomocí gumy, která
se napnula, jako když se střílí prakem. Bylo
k tomu zapotřebí kolem 20 lidí. Někdy se letělo
jen kousek, jindy to vyšlo dál. Ale vždycky to
byla radost a dobrodružství a pro nás kluky zážitek. Plachtaři startovali i z Martiňáku, kde byl
dokonce hangár a naviják. Říkalo se, že vzduch
je naše moře.“
Upíjím pivo a dumám, jak v dobách bez televize, internetu, mobilů se lidé dokázali zabavit
i těšit se ze vzájemné pospolitosti spřízněných
duší. Ti kluci, co tehdy jako školáci létali, dnes
mají k osmdesátce. Ale tu přesnost v práci a dovednosti, které se naučili při stavbě modelů,
určitě mají v sobě dodnes. Právě díky těm starším, co jim věnovali svůj volný čas.
„Víš, Lojzo, tvůj táta nás učil přesnosti a poctivosti. Říkal, že vždycky všechno musíš udělat, jak nejlépe dokážeš. Nic nesmíš odflinknout. Tahle jeho slova si pamatuju dodnes. Měl
jsem tvýho tátu rád. A moc jsem si vážil toho, že
já, tehdy kluk, jsem mu mohl jako skaut tykat,“
vzpomíná Jiří Hladík.
Potom se loučí, ale my si ještě povídáme.
O době, která byla, o technice, která je, i o tom,
co zůstalo. Poctivé řemeslo se předávalo z otce
na syna. Ta generace, kterou učil pan Schlegl,
vše předala další generaci. Na té je teď řada, aby
tu zručnost a šikovnost poslala dál. Abychom
stále žili tak, aby jednou bylo na co vzpomínat.
Až sem jsme došli při vzpomínce na jednoho
Dobřaňáka, který se narodil právě před sto lety.
Uznejte, že tohle na internetu nenajdete.
Vladimír Bernášek

Poděkování
Děkuji prostřednictvím Dobřanských listů řediteli Základní umělecké školy J. S. Bacha panu
Janu Vozárovi za udělení Pamětního listu in memoriam mému otci Jindřichu Plajnerovi za přínos v oblasti hudby a kultury v našem městě.
Pamětní list jsem převzal u příležitosti
70. výročí založení ZUŠ dne 23. 6. 2017 na jejím
Slavnostním koncertu, který pořádala ZUŠ ve
velkém sále Měšťanské besedy v Plzni.
Vyjadřuji touto cestou svůj obdiv a nadšení
nad uměním všech žáků a protagonistů, zvláště
pak k invenci ředitele pana Jana Vozára a celého učitelského sboru.
Jindřich Plajner
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Turisté vás zvou
8. července
GROSER FALKENSTEIN –
GIPFELKREUZ
Odjedeme vlakem v 5,44 do
Železné Rudy. Půjdeme po
zelené tz. až na státní hranici a lesní cestou
k obrázku HL. Sebestiana. Zde odbočíme na
červenou tz., která nás dovede až pod vrchol,
a modrá tz. na vrchol Groser Falkenstein 1315 m. Občerstvení na chatě, takže tvrdá
měna nezbytná. Zpáteční cesta stejná, nebo
do Zwieslerwaldhausu a po stejné cestě do
Železné Rudy. Délka vycházky 20 km. Stoupání/klesání 832 m. Při špatném počasí či ztížené viditelnosti se vycházka překládá o týden.
Vedoucí Pepa Majer.

11. července
Z BLATNA DO BLATNA
Odjedeme vlakem v 5,28 hod., z Plzně v 6,02
hod. do Blatna. Povede nás zelená tz. do Blaténky, Jindřichovic a Záborčí. Cestou do Čečelovic
vystoupíme na rozhlednu Pětnice, rozhlédneme se a dojdeme do Čečelovic /11 km/, nebo
můžeme dojít až do Vrbna, 16 km. Bus z Čečelovic v 13,07 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
15. července
Z EJPOVIC DO STARÉHO PLZENCE
Odjedeme vlakem v 7,28 hod, z Plzně v 8,33
hod. do Ejpovic. Půjdeme po žluté tz. k Jandové skále, podejdeme dálnici na Marfánku a dojdeme k Mohylovému pohřebišti na vyhlídkové místo a dále kolem rotundy sv. Petra a Pavla
do Starého Plzence. Délka vycházky 11 km
Stoupání 249, klesání 239 m. Odjezd v 13,41,
nebo v 15,41 hod. Vedoucí Sváťa Leitl.
18. července
Z HRADCE U STODU DO HRADIŠŤAN A JIVJAN
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. z Plzně v 8,10
hod. do Hradce u Stodu, kde je mohylové pohřebiště. Půjdeme po modré tz. do Hradišťan
a dále po CS 2271, která vede do Jivjan, kde
zhlédneme keltský skanzen. Délka vycházky
13 km. Stoupání 348, klesání 471 m. Odjezd
BUSem v 14,23 hod., z Malahova v 13,34,
z Horšovského Týna v 15,28 hod. a ze Stodu
v 16,02 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

22. července
ZE STRAŠIC NA LESNÍ ZÁMEČEK TŘI TRUBKY, NA VYHLÍDKU A DO STRAŠIC
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. do Plzně a BUSem v 8,47 hod. do Strašic – Hutí. Půjdeme po
modré tz. kolem Padrťského potoka, Ameriky,
Zlámané Lávky k lesnímu zámečku Tři Trubky.
Vrátíme se zpět ke Zlámané Lávce, odbočíme
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na místní značení na Chlokov, výhled 651 m
n. v. Pak zpět k rozcestníku na Kolenskou cestu a po CS na Dlouhou a po vlastním značení
do Strašic. Délka vycházky 14 km. Stoupání
245 m, klesání 213 m. Odjezd BUSem v 17,12
hod. Vedoucí Luboš Kučera.
25. července
Z ŘEVNIC DO MNÍŠKU POD BRDY
Odjedeme vlakem v 5,28 hod. a z Plzně v 6,15
hod. do Řevnic. Půjdeme po zelené tz. až
k rozcestníku Pod Strážným, kde přejdeme na
modrou tz. a po ní k rozcestníku Babka, kde
odbočíme k vrcholu k rozcestníku Jezírko.
Zde přejdeme na žlutou tz., která nás dovede
k rozcestníku Červený Kříž, a dále po cyklostezce 8129 k baroknímu areálu Skalka a po NS
Mníšek pod Brdy dojdeme do města Mníšek
pod Brdy. Délka vycházky 12 km. Stoupání
484, klesání 299 m. Odjezd BUSem z náměstí
v 16,00 hod., ze Smíchova v 16,45 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
29. července
Z KLATOV DO ŠVIHOVA
Odejedeme vlakem 7,17 hod. do Klatov. Půjdeme po červené tz. ke Komošínu do Výrova, kde odbočíme doleva do Malechova po
zelené a ještě v obci na cyklostezku, po které
dojdeme do Švihova. Délka vycházky 15 km.
Stoupání 277, klesání 299 m. Odjezd vlakem
v 16,15 hod. Vedoucí Karel Bohmann.

1. srpna
K BOŽÍM LÉČEBNÝM KAMENŮM
Odjedeme vlakem v 5,28 hod. a z Plzně v 6,02
hod. do Strakonic. Vydáme se po zelené tz. do
Kraselova, kde přejdeme na žlutou tz., která
nás dovede do Švejcarovy Lhoty k rozhledně
Kbil a na zastávku autobusu Úlehle - Švejcarova Lhota rozcestí, odkud v 16,06 odjedeme.
Ze Strakonic v 16,53 R. Délka vycházky 17 km.
Stoupání 479, klesání 306 m. Vedoucí Jindra
Šmatlák.

5. srpna
ZE SRBŮ DO BLOVIC
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. z Plzně v 8,08
hod. do Srbů. Povede nás zelená tz. přírodním parkem Buková Hora, n.v. 650 m. Zastavíme se na vyhlídce Velká skála a přes Vlčice
a Hradiště dojdeme do Blovic. Délka vycházky
12 km. Stoupání 316, klesání 290 m. Odjezd
v 15,22 hod. Vedoucí Luboš Kučera.

8. srpna
ZE ŠPIČÁCKÉHO SEDLA DO ŽELEZNÉ RUDY
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. na Špičák. Lanovkou vyjedeme na Pancíř a po červené tz.
dojdeme k Tomandlovu křížku. Po žluté sejde-

me na Šmauzy a po modré tz.dojdeme na Nový
Brust. Zelená tz. nás dovede na Gerlovu Huť,
parkoviště na hůrecké silnici a kolem hotelu
Grad do Železné Rudy. Délka vycházky 12 km.
Stoupání 142, klesání 581 m. Odjezd v 14,45,
nebo v 16,45 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
11. – 18. srpna
TÝDEN NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ
VE SNĚŽNÉM
Účastníci se řídí dle programu.

22. srpna
Z KOLINCE DO HNAČOVA
Odjedeme vlakem v 6,29 hod. do Kolince. Půjdeme po modré tz. přes Vidhošť rozcestí do
Ustaleče, po CS 305 do Mladic. Zelená značka
nás dovede do Zavlekova, Plichtic a Hnačova.
Délka vycházky 14 km. Stoupání 401, klesání
391 m. Vedoucí Jindra Šmatlák.

26. srpna
PO TRASÁCH D-50 - 1O KM
Sejdeme se u „kruháku“ v 9,00 hod. Půjdeme
lesoparkem Martinská stěna k Nové vsi a kolem Vartova mlýna na Šlovický vrch a do Dobřan. Vedoucí Karel Bohmann.

29. srpna
Z BRČÁLNÍKU DO ZELENÉ LHOTY
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. na Brčálník. Půjdeme na zelenou tz., která nás povede přes
Brčálník – most na Úhlavský luh, kolem elektrárny na Zadní Hamry – most. Zde přejdeme
na neznačenou cestu ke kapličce a Hamerskému buku. Překročíme modrou tz. na Knížecí
Dvůr a dojdeme na zelenou tz., po které se
vydáme na Špátův dvůr a Zelenou Lhotu. Délka vycházky 12 km. Stoupání 305 m, klesání
484 m. Vedoucí Jindra Šmatlák.

2. září
Z JINEC NA OLYMP BRD
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. a z Plzně v 8,06
hod. R do Jinců. Po prohlídce města se vydáme
po NS „Z Jinec na Olymp Brd“. Projdeme vesničkou Běřín na Klínek rozcestí, kolem Eliščiny studánky, podíváme se na viklan, dojdeme
ke studni u Plešivce, ke Křížovému pramenu
a na vrchol Plešivce, 654 m n. v., kde vystoupáme na vyhlídku. Červená tz. nás dovede do
Lichovic na nádraží. Délka vycházky 15 km.
Stoupání 399, klesání 470 m. Odjezd v 16,22
hod. Vedoucí Luboš Kučera.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho
města. Chodíme za každého počasí.
Případné zněny plánu zveřejníme ve vývěsní
skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.
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Nové Hrady – okolí
Již vícekrát jsme navštívili jižní Čechy, ale
pouze na jeden den,
bylo to málo. Proto
jsme se rozhodli pro
vícedenní pobyt, pro
který jsme s vybrali Novohradsko.
První den, hned poté,
co jsme se ubytovali,
volíme víceméně procházku kolem Nových Hradů. Cesta nás zavádí na státní hranici s Rakouskem s ukázkou tzv. železné opony. Procházíme kolem drátěného
plotu se sloupky, kde jsou instalovány izolátory spolu s ostatním drátem. Po krátké prohlídce odcházíme naučnou stezkou kolem hraničních
rybníků zpět do Nových Hradů. Dalším objektem, který navštívíme, je
hrad a historická kovárna. Po tomto celodenním programu se vracíme
do penzionu, odpočíváme a večer se scházíme na terase. Probíráme
a hodnotíme první den našeho pobytu. Všichni se seznámí se zítřejším
programem.
Druhý den vyrážíme ráno na pěší túru, která nás vede „Terčiným údolím“ s cílem v Horní Stropnici. Cesta údolím nás zavádí k prvnímu objektu - „modrému domu“, jdeme proti proudu potoka, procházíme vodními
chodníčky. Dalším zajímavým objektem jsou tzv. „lázničky“. Jedná se
o romantický objekt, velice citlivě zasazený do místní krajiny. Odcházíme zpět k potoku, vydáváme se opět proti proudu a již je slyšet hučící
vodopád. Zde se zastavíme, vychutnáváme si atmosféru tohoto místa,
fotíme a krátce odpočíváme. Dalším objektem, který navštívíme, je tvrz
„Cukenštejn“. Ti, kteří rozumí architektuře, ale i ostatní, obdivují zachovalost stavby, čistotu stavebního slohu s perfektně udržovaným obranným hradním příkopem. Následuje cesta zčásti lesem nebo mezi polem
a již přicházíme do Horní Stropnice. Této zastávky využíváme k návštěvě
zdejšího koupaliště k osvěžení a ochlazení. Je velké vedro! Takto osvěženi odcházíme do místní restaurace, poobědváme a někteří z nás odjíždí
autobusem. Ostatní volí cestu pěšky a vracíme se do Nových Hradů. Večer probíhá obdobně jako ten první, hodnotíme – plánujeme.
A již nastává poslední den našeho pobytu.
Odjíždíme busem do
Horní Stropnice a odtud náš pochod vede
po trase do Hojné Vody
– prohlídka místního
kostela. Pokračujeme
směr rozhledna, která, jak je zvykem, je na
kopci. Ztěžka zdoláme
tento strmý svah (výška cca 950 m/n). Vystoupáme na rozhlednu, pokocháme se pohledem do širokého okolí. Cesta z vrcholu vede velice romantickou stezkou mezi bizarními skalami, scházíme do osady „Hojná
Voda“. Procházíme mezi domy, kde na upraveném prostranství je umístěn velký zvon „tzv. přátelství“, na který si všichni zazvoníme. Přicházíme k místnímu hotelu, kde dobře, ale draze poobědváme. Po krátkém
čekání na autobus odjíždíme do Nových Hradů a posléze vlakem domů.
Závěrem: Poznali jsme krásný kout naší vlasti, setkali se s dobrými
lidmi – jsme spokojeni.
S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami

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

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

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech.

V současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

Skladník
Pracovník do výroby – dokončovací práce
Obsluha omílacích zařízení
Nabízíme:
- týden dovolené navíc
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní pracovní prostředí
- práce na HPP
- nástup možný ihned

Kontakt:

RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o.
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41.
E-mail: dobrany@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512

www.dobrany.cz
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s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umětsivychutnávatživot

Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

www.aggeo.cz

Otevřeno

Po-Pá 9:30 - 13:00 13:30 - 18:00, So 8:00 - 12:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
VÁLKA O PLANETU OPIC
13. 7. ve 20:00		
14. 7. ve 20:00
USA, akční sci-fi, 143 min, 12+, titulky, režie: Matt Reeves

Z inteligentního šimpanze Caesara (Andy Serkis) se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, a když
se s ním nyní setkáváme, je mu
okolnostmi vnucena nová role
válečného generála. Situace opičího klanu vedeného Caesarem je
totiž katastrofální. Jejich skupina
ustoupila do lesů, kde se často
utkávají v bitvách s lidskou armádou, vedenou nelítostným plukovníkem McCulloughem (Woody
Harrelson).
Vstupné: 130 Kč

OKLAMANÝ
11. 8. ve 20:00
USA, drama, 94 min, 12+, titulky,
režie: Sofia Coppola

Za zdmi izolované dívčí školy zuří
americká občanská válka, ale její
studentky a učitelky probíhající
konflikt neberou na vědomí. Dokud nezaklepe na jejich dveře.
Těžce zraněného nepřátelského
důstojníka Johna McBurneyho
(Colin Farrell) se ujmou v aktu
křesťanského milosrdenství, aby
ho, hned jak se trochu postaví na
nohy, vydaly „svým“ vojákům jako
válečného zajatce.
Vstupné: 100 Kč

buzným. Malé město, kde chlapec
doposud trávil jen krátké chvíle
prázdnin, se na čas stane jeho domovem.
Vstupné: 130 Kč
LETÍME!
18. 8. v 17:00		
27. 8. v 15:00
Německo, animovaný, 84 min, přístupný, dabing, režie: Toby Genkel

Velkolepé ptačí dobrodružství
o vrabcovi, který žije jako čáp,
a se svými svéráznými kamarády
sovou Olgou a papouškem Kikim
se vydává na let do Afriky.
Vstupné: 100 Kč

MAXINOŽKA
13. 8. v 15:00		
25. 8. v 17:00

TEMNÁ VĚŽ
24. 8. ve 20:00		
25. 8. ve 20:00

DUNKERK
20. 7. ve 20:00		
21. 7. ve 20:00

Francie/Belgie, animovaný, 91 min,
přístupný, dabing, režie: Jeremy Degruson, Ben Stassen

USA, akční/dobrodružný, 12+, titulky, režie: Nikolaj Arcel

USA/VB/Francie, akční/drama/historický, 107 min, 12+, titulky, režie:
Christopher Nolan

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby
odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že
to není nikdo jiný než legendární
Lesní muž!
Vstupné: 120 Kč

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských
a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na
jaře 1940.
Vstupné: 120 Kč
KŘIŽÁČEK
10. 8. ve 20:00
ČR/SR/Itálie, drama, 90 min, přístupný, režie: Václav Kadrnka

Malý Jeník, jediný potomek rytíře
Bořka (Karel Roden), se jednoho
letního dne obléká do dětského
brnění a utíká z domova v touze
dosáhnout Svaté země. Samota,
klopýtání přes kořeny a překonání strachu ze tmy se samy o sobě
stávají vzrušujícím zážitkem; neznaje však směru cesty, brzy se
ztrácí...
Vstupné: 100 Kč
EMOJI VE FILMU
11. 8. v 17:00		
20. 8. v 15:00
USA, animovaný, 97 min, přístupný,
dabing, režie: Tony Leondis

Vítejte v tajném světě uvnitř vašeho mobilu.
Vstupné: 120 Kč

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE
PLANET 3D
13. 8. v 18:00
Francie, sci-fi, 137 min, přístupný,
dabing, režie: Luc Besson

úterý

PO STRNIŠTI BOS
17. 8. ve 20:00		
18. 8. ve 20:00
20. 8. v 18:00		
27. 8. v 18:00

čtvrtek

ČR, drama/komedie, 111 min, přístupný, režie: Jan Svěrák

BEZVA ŽENSKÁ
NA KRKU

Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží
víc, než je zdrávo, protože o jedno
dítě už přišli. A tak je Eda náhradník. Edu Součka, jeho maminku
a tatínka už známe. Nyní jsme
však v období Protektorátu, kdy
je Edova rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k pří-

26. 7. 2017

LOGAN: WOLVERINE
(USA, akční/fantasy, 137 min, 15+, dabing)

27. 7. 2017

SIROTČINEC SLEČNY
PEREGRINOVÉ

(USA, fantasy/dobrodružný, 128 min, přístupný, dabing)

28. 7. 2017

(ČR, komedie, 97 min, přístupný)

sobota

29. 7. 2017

ANDĚL PÁNĚ 2
(ČR, pohádka, 99 min, přístupný)

Vstupné: 120 Kč
TULIPÁNOVÁ HOREČKA
3. 9. v 18:00
VB/USA, romantický/drama, 107
min, 12+, titulky, režie: Justin Chadwick

Vstupné: 110 Kč

˘
ZACÁTEK
VE 21:30 HODIN, VSTUP ZDARMA

(ČR, muzikál/komedie, 110 min, přístupný)

pátek

HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM
1. 9. v 17:00		
3. 9. v 15:00

NA DOBRANSKÉM
NÁMESTÍ
˘
˘

ŠAKALÍ LÉTA
středa

Bratr Constantina Nikase se po
zpackané bankovní loupeži ocitá
ve vězení. Constantine (Robert
Pattison) se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu městským podsvětím. Během jediné
šílené noci závodí s časem.
Vstupné: 100 Kč

LETNÍ KINO

25. 7. 2017

28. století, dosud známý vesmír.
Valerian a Laureline jsou zvláštní
vládní agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek v lidských
vesmírných teritoriích.
Vstupné: 130 Kč

USA, krimi/drama, 100 min, 12+,
titulky, režie: Ben a Joshua Safdie

ČR/Belgie/Rusko, animovaný, 85
min, přístupný, režie: Martin Kotík,
Inna Evlannikova

Temná věž Stephena Kinga, ambiciozní a rozsáhlý příběh od jednoho z nejuznávanějších světových
autorů, se konečně dostává na
filmová plátna.
Vstupné: 130 Kč



DOBRÝ ČASY
31. 8. ve 20:00		
1. 9. ve 20:00

úterý

1. 8. 2017

REBELOVÉ

(ČR, muzikál/komedie, 109 min, přístupný)

2. 8. 2017

středa

INFERNO

(USA, drama/akční, 122 min, 12+, dabing)

čtvrtek

3. 8. 2017

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA
A KDE JE NAJÍT

(VB/USA, rodinný/fantasy, 133 min, 12+, dabing)

pátek

4. 8. 2017

DÍTĚ BRIDGET
JONESOVÉ

(VB, romantická komedie, 123 min, 15+, dabing)

sobota

5. 8. 2017

ŠPUNTI NA VODĚ
(ČR, rodinný/komedie, 85 min, přístupný)

Za finanční podpory:

'REĚDQ\
0ÝVWVN«NXOWXUQ¯VWěHGLVNR'REěDQ\
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544
e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
7:00 – 13:00
středa
7:00 – 12:00
13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 – 12:00
13:00 Harmonie
pátek
7:00 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 – 10:00
úterý
13:00 – 15:00
středa
7:30 – 11:00
čtvrtek
7:30 – 10:00
pátek
7:30 – 10:00

Diabetologie

Ordinace očního lékaře

Ambulance klinické logopedie

Gynekologie

Nová 956
kontakt: 775 313 801
e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 18:00 na objednání
středa
8:00 – 11:00 na objednání

kontakt: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 – 13:00
čtvrtek
7:00 – 13:00
pátek (lichý)
7:00 – 13:00

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

kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30
úterý
8:30 – 17:30
středa
7:00 – 13:00
čtvrtek
6:30 – 12:30
pátek
6:30 – 12:00

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

MVDr. Tereza Sýkorová
pro objednané

MUDr. Regina Janů

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

Interní ambulance

náběry
ordinace

MUDr. Kateřina Košťáková

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

kontakt: 775 002 155
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 – 14:30
odpoledne pro objednané
pátek
7:30 – 14:30

Kožní ordinace

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

Odběry krve

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

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

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Dagmar Strejcová

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

Městský úřad Dobřany

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

Správa bytů

kontakt: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany
pro objednané

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

Oční optika

Mgr. Michaela Hrubešová

Veterinární ordinace

MUDr. Petr Krčál

MUDr. Gabriela Rybářová

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

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

Gynekologická poradna

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek9:00 – 12:15 13:00 – 17:00
pátek
9:00 – 12:15 13:00 – 16:00
sobota, neděle		 13:00 – 17:00

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

Horké linky

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