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Úspěšní reprezentanti již dostali ceny

U příležitosti městských oslav a poutě na sv. Víta byli v sobotu 16. června na dobřanském náměstí oceněni sportovci, kteří minimálně na republikové
úrovni slavili úspěchy. Více se dočtete na straně 5.

K častým dotazům na úpravy části Plzeňské ulice
V letošním roce došlo na realizaci projektu, který vznikl na jaře roku 2014. Jde o „Zklidnění
dopravy v ulici Plzeňská“. Konkrétně se jedná o úsek mezi Tyršovou a Spojovací ulicí. Více než
čtyři roky starý projekt měl několik vad, které bylo třeba operativně řešit. Některé ostrůvky zasahovaly do vjezdů, jinde se vedly nelogické přechody kvůli tomu, že před minulými volbami, kdy
se projektovalo, patřily potřebné pozemky firmě SEPA Credit.
Lidé z ulice se velice aktivně zapojili do diskuzí a konečný výsledek je mnohem lepší, než byl
původní návrh. Přesto působí absurdně. České zákony v tomto směru působí potrhle. Pokud tam
nejsou ostrůvky, musíte při zaparkování nechat ve dvoupruhé komunikaci 6 metrů na průjezd.
Jestliže tam vybudujete ostrůvky, je jedno, že zůstává jen 4,5 metru.
Posledním požadavkem občanů z dotčeného úseku bylo zjednosměrnění celé ulice tak, aby
měli ještě větší „zklidnění dopravy“. Vedení města nakonec zadalo prověření zjednosměrnění ulice v úseku Sokolovská x Loudů směrem do města. Po jednání bezpečnostní komise bude
k označení jednosměrky navržená dodatková tabulka, která umožní průjezd vozidel IZS na cestě
k zásahu i směrem od náměstí.
Důvodem je nedostatek prostoru pro úpravu nebezpečné křižovatky Spojovací x Plzeňská, jejíž
rozhledové poměry patří k nejhorším v Dobřanech.
Martin Sobotka, starosta
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Zprávy z radnice

Ani 75 let od náletu
není klid

Padla poslední překážka zákazu tranzitu
kamionů

V pondělí 4. června jsem byl operačním střediskem IZS přizván k nálezu fosforové zápalné pumy ve statku, který býval součástí areálu
psychiatrické nemocnice. Šlo o poměrně rutinní zásah, který všechny složky na místě zvládly
s patřičnou profesionalitou a klidem. Později
byla zpráva na internetu hodně dramatizovaná,
což skutečně neodpovídalo stavu na místě. Pyrotechnici potřebovali od města určit pozemek
k likvidaci pumy. Později pro jistotu řízeným výbuchem zneškodnily případné zbytky nebezpečných látek, které by neshořely hned v okamžiku,
kdy roznětku inicioval bagrista při výkopových
pracích. Podle všeho naštěstí samotný obsah zápalné látky vytekl již dávno a v pumě zůstala jen
roznětka. Na druhou stranu je potřeba nebezpečí 75 let staré munice nepodceňovat. Přejme si,
aby se každý příští nález obešel bez úrazu.
Martin Sobotka, starosta

Od změny zákona o pozemních komunikacích, která otevřela možnost zakázat průjezd
nákladních aut nad 12 tun na silnicích II. třídy,
se o to snažíme. Po minulých volbách se naše
snažení stalo vysokou prioritou, přestože nás
všichni zrazovali od velmi složitého procesu,
který zahrnuje i mnoho vyjádření a povolení
od organizací, které podobným krokům zrovna nedrží palce.
První podmínkou byl směrový dopravní
průzkum, který počítá auta a zkoumá, kdo
sem jede oprávněně a kdo si jen zkracuje cestu. Výsledky v Dobřanech se ukázaly jako kandidát na zápis do knihy rekordů. Čtyři auta
z pěti nám kazí ovzduší jen pro to, aby si jejich
řidiči usnadnili život.
K uplatnění zákazu dle §24a jsme tedy
nakročili nadějně. Přes řadu dalších překážek jsme přišli až k té poslední. Bylo jí zřízení
vážního místa, kde lze kontrolovat váhu kamionů. Naštěstí nám vyšlo vstříc vedení Penny
a 9. dubna si Centrum dopravního průzkumu
(CDV) ověřilo, že plocha je dostatečně rovná,
aby zde šlo měřit.
K této schůzce na parkovišti se vážou dva
vtipné momenty. Prvním z nich byla radost
odborníka CDV z projíždějících kamionů.
„To je krásný náklaďák!“
„Proč? Vždyť je obyčejný a ušmudlaný.“
„Ten je tak krásně přetížený. Alespoň o 2 tuny.“
Každý se holt raduje z něčeho jiného. Druhým osvěžením byla přítomnost zaběhlého

Nad městem vzniká
zajímavý sál

(sob) V rámci rozšíření areálu firmy Comtes
FHT nad nádražím vzniká zajímavý sál, který
by mohl kromě svého hlavního účelu sloužit i
občanům města ke kulturnímu a sportovnímu
vyžití. Konkrétní podmínky pronájmu budou
předmětem dalších jednání.

Omezení hluku
ze Šlovického vrchu

(sob) Po posledním jednání poradní skupiny
starosty pro Šlovický vrch platí omezení motokrosových tréninků v tomto prostoru tak, aby se
omezilo rušení obyvatel města hlukem. Legálně se mohou jezdci sportovně vyžívat v těchto
časech: út, čt 14–18 hod., so 8–12, 13–18 hod.
a ne 9–12 hod. Výjimkou jsou pouze závody, jejichž konání a doba trvání je dopředu hlášená.
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psa nedalekých majitelů. Zaběhl za stojící kamión a zmizel. Následně jsme ho objevili na
nečekaném místě, kde ho odchytil vedoucí
technický služeb Michal Pokorný.
Mnohem méně veselo asi bylo nezodpovědným řidičům, kteří přetěžují auta a ničí silnice
ostatním motoristům.
Údaje z CDV:
Kontrolní vážení proběhlo ve dnech:
14. 5. 2018, 25. 5. 2018 a 5. 6. 2018
Zváženo: 8 vozidel
Hmotnostním podmínkám nevyhovělo:
4 vozidla

Nyní máme objednaný projekt značení,
který by měl být odevzdaný v první polovině
prázdnin, poté bude následovat schvalovací
proces v orgánech státní správy. Ke stejnému
datu bychom měli také obdržet projekt na
zákaz vjezdu nákladních aut mimo dopravní
obsluhy na všechny místní komunikace města
(s výjimkou Stromořadí, Široké, Nové a části
Sokolovské v úseku mezi Stromořadím a třídou 1. máje). Mimo jiné to bude znamenat
konec parkování nákladních aut v kasárnách.
Když to dobře dopadne, na podzim výrazně
ubyde nákladních aut, která si zkracují cestu
přes Dobřany. Už samotné vážení řidičům nevoní.
Lenka Tomanová, místostarostka
Martin Sobotka, starosta

Zprávy z radnice

Vyzkoušíme zlepšení třídění odpadů

Krátce

Západočeské komunální služby ze skupiny
Marius Pedersen budou v Dobřanech zkoušet
nové způsoby třídění plastu a papíru s cílem
snížit množství neseparovaného odpadu.
Šťastnou okolností se sešla dobrá vůle na
obou stranách. Poté, co jsme se na poslední
partnerské návštěvě ve Slovinsku seznámili
s fungováním tamního systému, napadlo nás
s Michalem Pokorným, zda některé prvky nevyzkoušet i u nás. Konkrétně jde o řešení, která umožňují zlepšit systém, aniž by přibývalo
kontejnerových hnízd.
Svozová firma shodou okolností řeší podobný problém, proto nebylo těžké se domluvit na testování novinek s tím, že pro město
to nebude znamenat zvýšené náklady. Požadavky ZKS byly následující: město vytipuje lokality pro vyzkoušení dvou různých modelů,
přičemž pomůže s organizací. Veškeré náklady ponese ZKS a testování bude probíhat souběžně se stávajícím systémem, který nebude
nijak omezován.
Prvním nástrojem jsou individuální nádoby
na plast a papír. Zájemci si budou moci bezplatně zapůjčit modrou a žlutou popelnici,
kterou ZKS vyveze ve stejné dny, kdy vyváží
hnízda. Testovací oblast měla být ucelená

(sob) Ředitelství silnic a dálnic splnilo
svůj slib vedení města a oplotilo zbytek přivaděče I/27. Řidiči tak budou lépe chráněni
před srážkou s divokou uvěří.

s cca 50 domácnostmi. Vybrali jsme Vodní
Újezd, který požadavkům vyhovuje nejlépe.
Děkujeme ochotnému osadnímu výboru, který bude shromažďovat žádosti o popelnice.
Spolu s nimi zájemci obdrží i rozpis svozů.
Druhá oblast představuje pro domácnosti
ještě menší organizační zátěž. Lidé si budou
moci vyzvednout modré a žluté pytle, které po naplnění vyndají na chodník před svůj
dům ve dnech, kdy se sváží separovaný odpad. Informaci obdrží opět spolu s pytli. Ty
se budou vydávat v provozní době v knihovně
a v Mateřské škole v ulici Stromořadí. Oblast
je vymezena takto: její severní hranicí je Zahradní ulice (celý Dobytčí plácek), celé sídliště Hornická, ulice - část Jungmannovy mezi
Chlumčanskou a Přeštickou a dále celé ulice
Chlumčanská, Vlčích máků, U Lomy, Tichá, Oty
Kovala a Císaře Karla.
Pokud se některý ze systémů osvědčí a povede k prokazatelnému zlepšení třídění, mohl
by být zavedený plošně s cílem zvýšit komfort
občanů a pomoci životnímu prostředí bez
nutnosti zdražovat svoz odpadů.
Testování začne od 1. srpna. Bližší informace na mém e-mailu sobotka@dobrany.cz
Martin Sobotka, starosta

(jar) Před více než měsícem došlo k osazení nového plánu města na informační tabuli
u vlakového nádraží. V tištěné podobě si ho
můžete vyzvednout v místním informačním
středisku na náměstí T.G.M. 5.

(sob) Vedení města děkuje majitelům
bytů v „okresáku“ za to, jak této monumentální budově vrátili zašlý lesk.

Počet zastupitelů bude
v letech 2018—2022
vyšší
(sob) Městské zastupitelstvo rozhodlo
v zákonném termínu o zvýšení počtu členů
zastupitelstva ze stávajících 15 na 17. Zákonný interval pro Dobřany je 11 - 25 zastupitelů. Důvodem je zvýšení počtu volebních
subjektů, které avizovaly zájem kandidovat
v příštích volbách. Ke stávajícím šesti subjektům mají přibýt další dva. Při 8 kandidátkách
a 15 členech zastupitelstva dochází zpravidla
k extrémnímu roztříštění mandátů a neschopnosti vytvořit stabilní koalici. Zvýšení na 17
může ve většině scénářů přispět k snazšímu
vyjednání většiny pro rozhodování.

www.dobrany.cz
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Veselejší historka
maloměstská
Zdá se, že dobřanský hřbitov má jednu
zvláštní vlastnost. V jiných obcích se nám
s místem posledního odpočinku pojí slova
hrob, kříž, svíčka, kaple, márnice. U nás je to
navíc skalka.
Příběh je takovýto. V rámci poměrně častých
schůzek v klubu seniorů jsme slýchali následující stížnost. Chodník u hřbitova má nepříjemný sklon a zejména v zimě se po něm špatně
chodí. Dali jsme to prověřit a ukázalo se, že
kritika je pravdivá. Sklon byl mimo normu.
Nechali jsme navrhnout projekt, který problém řeší, ale vzhledem k situaci na místě
vede k zúžení chodníku. Slíbili jsme seniorům,
že k němu sáhneme, až zdoláme několik překážek. Nejdříve jsme museli vykoupit chodník
od spekulanta. Následně bylo třeba zařídit,
aby z chodníku zmizel sloup, který v něm dosti překážel. Obojí se povedlo, chodník získal
bezpečné sklony.

Vedle něj ale vznikly po narovnání šikmé
plochy pro zeleň. S vedoucím technických služeb Michalem Pokorným jsme se domluvili, že
trávě by se zde nedařilo, kačírek by také nebyl
dobrý. Jako provozně nejvýhodnější se zdála
výsadba sukulentů. Dostali jsme dojemné poděkování a vypadalo by to na příběh se šťastným koncem.
ALE. Věřte nevěřte, sám se zdráhám uvěřit.
Na oficiálním jednání jednoho z orgánů města
prý zazněla úplně jiná verze příběhu. Vedení
města zatoužilo po skalce u hřbitova, aby se
mu tam vešla, předělali chodník tak, že se po
něm teď seniorům špatně chodí. Závěr, investice do zeleně nejsou rozumné.
Pokud to tak opravdu (nebo nějak podobně)
zaznělo, je na každém, zda ho podobný přístup
k informacím pobaví, nebo dopálí. V solidnějších časech se lidé řídili spíše zásadou, když
nevím, tak se zeptám. Jsem rád, že i dnes je jich
více než těch, kteří mají raději domněnky.
Martin Sobotka, starosta
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Není tečka jako tečka, zelená je dobrá
Celá Pančava se dočká odborného ošetření městských dřevin, nových výsadeb, a to na základě koncepčního materiálu, k jehož zpracování jsme přizvali dendrologa Václava Štojdla. Do korun dřevin se vyšplhají arboristé a provedou potřebné, a v mnoha případech
naléhavé zákroky.
Pro začátek je nutné si
ujasnit, jak to s péčí o dřeviny
vlastně chodí. Za ty rostoucí
mimo les je odpovědný vlastník a ten nese veškerou odpovědnost za zdravotní stav
a především jejich provozní
bezpečnost. Pokud tedy dojde k újmě na životě či majetku, vždy je odpovědný vlastník, a to dokonce i za dřeviny,
které sám nenechal vysadit.
Lidová tvořivost před více
Deštivé počasí trochu zkomplikovalo městské zahradnici Vladyko- než 30 lety formovala vývoj
vé, místostarostce Tomanové a dendrologovi Štojdlovi terénní prů- dřevin na celém sídlišti - lesíky, malebná zákoutí, linie,
zkum na sídlišti Pančava.
křoviny. Z malých roztomilých stromečků se staly vysoké a mohutné stromy. Dorostly do takových rozměrů, kdy je někdy
bezpečnost obyvatel na hraně.
Aby se zjistil aktuální stav výše zmíněných dřevin, proběhl v celém sídlišti důkladný terénní
průzkum (viz foto). Jeho viditelným výsledkem na místě jsou barevné značky ve formě teček
na kmeni. Jak už říká titulek tohoto článku, není tečka jako tečka. Zelená tečka na bázi kmene
znamená, že se díváte na dřevinu, která si „zaslouží“ ošetření. Dřeviny byly vybrány velice citlivě
a v mnohých případech se vhodným opatřením pokusíme prodloužit život jedincům, kteří by byli
v jiných místech navrženi ke kácení. Jsme si vědomi toho, že podmínky některých stanovišť se natolik zhoršily, že by nová výsadba nedorostla takových objemů a kvalit. Proto dřeviny podpoříme
a provedeme i náročné stabilizační řezy. Dřeviny, které nebyly otečkovány, budou nechány bez
zásahu, nejsou nikterak nebezpečné. Bohužel se našly i takové, které budou muset být pokácené,
protože hrozí jejich mechanické selhání.
Ošetření stromů musí být provedeno ve správné době. Pokud stromy řežeme v plném olistění,
je největší šance na dobrou kompartmentalizaci - stromy lépe reagují na vzniklé ranky a my dokážeme lépe posoudit jejich zdravotní stav. Toto doporučení však nemůžeme brát jako dogma, záleží na mnoha dalších faktorech, jako je například: typ řezu, druhu dřeviny, stáří dřeviny a dalších.
Ing. Milena Vladyková, městská zahradnice
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Úspěšní reprezentanti již dostali ceny
U příležitosti městských oslav a poutě na
sv. Víta byli v sobotu 16. června na dobřanském náměstí oceněni sportovci, kteří minimálně na republikové úrovni slavili úspěchy.
Vedení města, reprezentované starostou
a oběma místostarostkami, předalo děkovný
list s dárkovým poukazem a permanentkou
na biotop Kotynka mladé kuželkářce Ivaně
Zrůstkové za 2. místo na MČR v kuželkách
2018 v kategorii starších žákyň a za 1. místo
na celorepublikovém Poháru mladých nadějí.
V Ostravě letos dorostenec Jan Šváb vybojoval v požárním sportu v Národním poháru
ČR 2. místo v běhu na 100 metrů s překážkami a v rámci mezinárodního Visegradského
poháru 1. místo. Velice úspěšný rok měl i David Reitšpies, který na mistrovství ČR mužů
ve stolním tenisu obsadil 3. místo, v extralize mužů pak 2. místo. Ocenění přebíral jeho
otec, protože se mladý sportovec tou dobou
nacházel na dvoutýdenním soustředění v zahraničí. Posledním oceněným sportovcem,
který byl nominován jak Spolkovou komisí
vedenou předsedkyní Hankou Plassovou, tak
i občankou města, byl Jiří Kraffer, který získal

v extralize mužů ve volejbale za VK Jihostroj
České Budějovice mistrovský titul a 7. místo
na světové univerziádě, konané v srpnu 2017
v asijské Taipei.

Dále představitelé města předali ocenění kolektivům i jednotlivcům z uměleckého
směru. Děti z Výtvarné dílničky při Základní škole v Dobřanech, kterou vede Gabriela
Klinkovská, jsme ocenili přímo ve škole na
poslední hodině. Dílnička se zúčastnila mezinárodního výtvarného a literárního projektu Evropa ve škole. Děti, které pracovaly ve

dvou kolektivech podle věkových kategorií,
výtvarně zpracovaly budovu plzeňské radnice a kostel sv. Bartoloměje. V ústředním kole
získaly čestná uznání a obstály v konkurenci
uměleckých škol z celé České republiky.
Žákům hudebního oboru Základní umělecké školy J. S. Bacha v Dobřanech předal
ocenění starosta města 19. června na závěrečném koncertě, který se konal v prostorách
kostela sv. Víta. Na prvních místech v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ se umístili Vojtěch Hrubeš ve hře na klarinet, Šárka
Samcová ve hře na příčnou flétnu, Tomáš
Duchek v sólovém zpěvu, Vojtěch Kordík ve
hře na dudy. Také Lidová muzika Vozembach
v Mikulově již po třetí obhájila své prvenství
na celostátní úrovni.
Město Dobřany zavedlo systematické odměňování úspěšných reprezentantů města
jako podporu talentů a výraz vděku. Pokud
se dozvíte o významném úspěchu občana
města, neváhejte se sdělením. Děkujeme.
Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme
do budoucnosti hodně sil a štěstí.
Lenka Tomanová, místostarostka

Harmonogram výuky v akad. roce 2018/19 – Dobřany
Studijní obor: Regionální historie a archeologie Dobřan
Garant: PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
Stud. předmět: Regionální archeologie Dobřan
Vážení studenti UNIVERZITY III. VĚKU,
dovolte, abychom Vás pozvali
na slavnostní imatrikulaci

dne 21. 9. 2018 od 10:00 hod,
která se bude konat na MěÚ Dobřany
v obřadní místnosti města.
Při této příležitosti budou
dopracovány veškeré legislativní
záležitosti a předány studijní indexy
účastníkům studia.
Pokud máte ještě zájem přidat se k téměř
30členné třídě studentů prvního ročníku

Univerzity III. věku, která nově vstupuje do
Dobřan se studijním oborem: „Regionální

historie a archeologie Dobřan“, můžete se
přihlásit u Dagmar Terelmešové na tel. č.
377 195 838, a to do konce srpna 2018.

ZS – zimní semestr
09.10.2018
Úvod do archeologie – PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
23.10.2018
Teorie a metody současné archeologie – PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
06.11.2018
Dějiny archeologického bádání v regionu – Mgr. Milan Procházka
20.11.2018	Starší, střední a mladší doba kamenná v širším regionu – PhDr. Petr Menšík, Ph.D.
04.12.2018	Pozdní doba kamenná v širším regionu – PhDr. Petr Menšík, Ph.D.,
zadání semestrální práce
18.12.2018	Doba bronzová počátek civilizace v době kovu – PhDr. Petr Menšík, Ph.D.,
odevzdání semestrální práce
LS – letní semestr
05.02.2019
Starší a mladší doba železná z pohledu růstu elit – PhDr. Petr Menšík, Ph.D.
19.02.2019	Doba římská, doba stěhování národů a raný středověk v jihozápadních Čechách –
PhDr. Petr Menšík, Ph.D.
05.03.2019
Záchranná archeologie v regionu – Mgr. Milan Procházka
19.03.2019
Role experimentu v archeologii – Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.
02.04.2019	Vodní toky z pohledu archeologie-perspektivy podvodní archeologie v Čechách –
Mgr. Barbora Machová, zadání semestrální práce
16.4.2019	Možnosti rekonstrukce přírodního prostředí v minulosti – Mgr. Petr Kočár,
odevzdání semestrální práce
Přednášky se konají v zasedací místnosti na radnici (vchod ze Školní ul.) náměstí T.G.M. 1 Dobřany
v úterý od 16:00 do 17:30. Studijní obor pokračuje v ak. roce 2019/20.
Program je realizován za podpory města Dobřany.
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Rozhovor
Dobřanský rodák, sportovec tělem i duší, vysokoškolák a úspěšný volejbalista, dvaadvacetiletý Jiří Kraffer momentálně studuje a žije v Českých Budějovicích, nicméně do Dobřan se často a rád vrací. Nejinak tomu bylo v červnu. Pouť, koláče, rodina, přátelé a známí, ale také ocenění Rady města za
sportovní úspěchy čekalo na Jirku v sobotu 16. června. Při této příležitosti jsme si ho dovolili požádat o rozhovor a nebyli jsme odmítnuti…
Jak a kdy jste se dostal k tomuto sportu, kterému se nyní věnujete na vrcholové
úrovni?
K volejbalu jsem měl vždycky blízko, jelikož oba moji rodiče hráli volejbal a s taťkou
jsem od mala objížděl všechny turnaje, kde si
se mnou mezi zápasy vždycky pinkal. Když už
jsem se trochu pinkat naučil, začal jsem chodit hrát s mamkou, potom i s taťkou a poté
jsem začal hrát pravidelně za USK Plzeň.
Vím, že se rekreačně věnujete i dalším
sportům. Proč vyhrál právě volejbal?

Od šesti let jsem hrál fotbal. Začínal jsem
tady v Dobřanech, poté jsem přestoupil do
Vejprnic, kde jsme hráli žákovskou fotbalovou ligu, a absolvoval jsem i pár soustředění
s plzeňskou Viktorkou, ale ve 14 letech přišel
zlom a mě začal víc bavit volejbal, tak jsem
odehrál svůj poslední fotbalový zápas, dal
klukům v šatně mamčiny větrníky na rozloučenou a začal se naplno věnovat volejbalu.
Už od střední školy studujete v Českých
Budějovicích. Nejprve Gymnázium Jana
Valeriána Jirsíka a nyní jste dokončil bakalářské studium v oboru strojírenství na
Vysoké škole technické a ekonomické. Za
jaký tým hrajete?

Jak jsem již říkal, závodně jsem začínal
s volejbalem za tým USK Slavia Plzeň, kde
jsem strávil své první dva volejbalové roky.
Poté, když jsem měl jít na střední školu, přišly
nabídky od jiných klubů a já se rozhodl pro
České Budějovice a tam i zůstal, takže už 7 let
hraji za Jihostroj České Budějovice.
Můžete čtenářům DL popsat svůj všední
den?

Když bych měl popsat svůj všední den během sezóny, bude to celkem nabité. Trénujeme dvakrát denně, ale to nejsou mé jediné
aktivity. Domluvil jsem si k tomu studentskou
stáž ve firmě Bosch a snažil se i chodit do
školy. Takže můj den většinou vypadal tak,
že jsem vstal kolem šesté hodiny, dal si kafe
a vyrazil do Bosche. V půl desáté jsem sedl
do auta, abych byl na desátou na tréninku. Po
tréninku jsem většinou jel buď zpátky do Bosche, nebo si skočil na oběd a jel na chvíli do
školy. Od čtyř hodin byl druhý trénink tak na
2 hodiny. Pak máme různé regenerace, takže
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domů jsem se dostával tak kolem osmé, kde
jsem si dal večeři a padnul k televizi nebo do
postele.
Na svém kontě už máte mnoho úspěchů.
Kterého ocenění si nejvíc vážíte?

Jako nejúspěšnější sezónu hodnotím tu loňskou. Podařilo se nám vyhrát s Jihostrojem
České Budějovice mistrovský titul, což byl
neuvěřitelný zážitek, jelikož v Budějovicích
to volejbalem žije, a tak si člověk těch pár dní
oslav opravdu užije. Navíc jsem byl po sezóně vybrán do českého univerzitního týmu
a odletěli jsme na světovou univerziádu do
Taipei, což byl další obrovský zážitek, jelikož
je to akce, která je svou velikostí srovnatelná
s olympiádou. Zde jsem nebyl jediný Dobřaňák, reprezentoval tam i David Reitšpies.
Čeho byste chtěl ve volejbale a v životě
vůbec dosáhnout?

Ve volejbale bych si samozřejmě velice rád
zopakoval euforii, která je při zisku titulu,
a možná se i podíval do nějakého zahraničního klubu. Ale co je pro mne možná ještě důležitější, je to, abych si dodělal inženýrské vzdělání a uplatnil se i v klasickém životě, protože

profesionálně se volejbalu nechci věnovat do
čtyřiceti.
Máte nějaká doporučení pro děti, které
chtějí hrát volejbal?
Myslím si, že volejbal je krásný sport, kolem
kterého se pohybuje spousta chytrých lidí,
kteří když vidí, že se snažíte, tak mají v mnoha
ohledech pochopení, a to vám dává skvělou
možnost skloubit vrcholový sport i s kvalitním studiem.
Právě začínají letní prázdniny… dva měsíce volna. Jak je budete trávit?

V srpnu už nám zase začíná letní příprava,
takže mi zbývá jeden měsíc. Dovolenou u moře
už jsme absolvovali, takže teď už možná jen
nějaký prodloužený víkend někde v Čechách.
Zbytek času bych se rád věnoval sportům, na
které nemám přes sezonu tolik času, jako je beachvolejbal, tenis atd. Navíc si již pravidelně jeden týden v červenci vyhrazujeme pro bráchu,
který k nám jezdí do Budějovic na prázdniny
a neodpustil by mi, kdybych ho tady nezmínil 
Děkuji za rozhovor a přeji krásné léto.
Jaroslava Umnerová

Téma měsíce

Jak pokračuje tvorba Zahrady Anežky České?
V dubnovém vydání Dobřanských listů jsme uvedli, že jsme získali grant 87.585 Kč z programu Zelené oázy Nadace Partnerství. Obnova zahrady probíhá
podle studie Jitky Dlouhé, DiS., v termínu březen - říjen 2018.
ho domku, jenž byl poté umístěn na Zahradu
Anežky České.

Co máme za sebou?
1. 3. 2018 – zahájení projektu – projekt se
zdárně rozběhl a úspěšně pokračuje. Byl vytvořen realizační tým ze zástupců Koinonie,
farnosti a dobrovolníků, jenž sestavil podrobný
harmonogram realizace a rozdělil kompetence.
10. 3. 2018 dopoledne – akce K1 (kácení dřevin) – byly vykáceny určené dřeviny, vytěžený
materiál byl použit na palivo a ke štěpkování
na připravované záhony (akce se zúčastnilo
cca 20 dobrovolníků)
16. 4. 2018 dopoledne (přesun z 19. 3. 2018)
– akce K2 (sběr kamene) – původně plánovaná akce K2, která měla zajistit sběr kamene
ke stavbě zídek v lomu Těškov a závoz štěrku
k vyvýšeným záhonům, musela být pro nepřízeň počasí posunuta (zúčastnilo se cca 15
dobrovolníků). V ten den byl také dopraven
kompost do vyvýšených záhonů, další závoz
byl o tři dny později.
3. 4. 2018 odpoledne – štěpkování vytěžených větví (účast 6 dobrovolníků)
7. 4. 2018 dopoledne – akce T1 (terénní
úpravy) – v prostoru kolem jezírka; byl také
osazen trojkomorový kompostér (účast cca
20 dobrovolníků)
23. 4. 2018 odpoledne – instalace 10 vyvýšených záhonů a jejich naplnění kompostem
(účast cca 10 dobrovolníků)
12. 5. 2018 dopoledne – akce T2 (terénní
úpravy) – plánovaná akce V (změna na T2)
se měla původně věnovat výsadbě rostlin, ale
vzhledem ke zdržení kvůli výstavbě nového
plotu na západní straně zahrady se pracovalo na tvorbě vyvýšených kamenných záhonů
v prostoru mezi kompostérem a jezírkem;
byly také vykopány pařezy vykácených dřevin
(účast cca 15 dobrovolníků)

14. 5. 2018 odpoledne – kopání základů pro
nový plot (účast cca 6 dobrovolníků). Stavbu
plotu provedla částečně firma, částečně dobrovolníci; současně proběhl dobrovolnicky
u plotu výkop nového přívodu elektřiny.
od 3. 4. 2018 – zahájeny schůzky kroužku
Zahrada Anežky České - pro děti a jejich rodiče, příp. prarodiče. Účastníci se pravidelně
setkávají každé úterý od 15.30 do 17.00 hod.
Provedli nejdříve transfer cibulovin a dalších
rostlin z míst, kde byly či budou prováděny
terénní úpravy. Následně se věnovali pěstitelským pracím na vyvýšených záhonech.
V měsíci dubnu se do úprav zahrady zapojili
také žáci třídy 5.C ZŠ Dobřany, kteří postupně
shrabali celou zahradu po kácení dřevin, převozili ze dvora na zahradu seštěpkovaný materiál, štěrk k vyvýšeným záhonům a pomohli
s položením geotextilie pod vyvýšené záhony. Celý prostor záhonů pak obložili cihlami.
V rámci projektového programu GDT města
Dobřany spolupracovali na zhotovení hmyzí-

Co nás ještě čeká?
30. 6. 2018 od 9.00 hod. – akce T3 – terénní
úpravy u plotu; tvorba záhonů a prostoru pro
sochu včetně vybetonování jejího „soklu“; příprava jezírka k instalaci folie; pak zakrytí dna
jezírka folií (provede odborná firma)
10. 7. 2018 od 10.00 – akce V – výsadba rostlin, které bude předcházet doprava rostlin na
zahradu
13. 7. 2018 – akce S – instalace dubové sochy Anežky České
do 15. 10. 2018 – tvorba pracovních listů
Průvodce Zahradou Anežky České; osazení
mobiliářem
23. 9. 2018 v 15.00 hod. – slavnostní otevření Zahrady Anežky České plzeňským biskupem
Tomášem Holubem; otevření krátkodobých fotografických výstav Jak se tvoří zahrada (o postupné tvorbě Zahrady Anežky České) a Jak se
tvoří socha (fotoreportáž autorky sochy českokrumlovské sochařky Jitky Davídkové)
Děkujeme všem, kteří se k nám přidali, a vážíme si toho, že malou či velkou pomocí toto
dílo roste a spěje k samotnému závěru - slavnostnímu otevření zahrady, na něž bychom
chtěli pozvat nejenom ty, kteří se už podíleli
na její obnově, ale také ty, kteří doposud neměli možnost přijít a navštívit nás. Jste tedy
všichni srdečně zváni a těšíme se na Vás!
Za realizační tým
Jaroslav Šedivý a Lenka Šparglová
Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového
programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace
Partnerství a společnost MOL Česká́ republika.
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Z historie

Pomník mistra Jana Husa

Slavnostní odhalení pomníku se konalo 5. června 1927. Pomník stál
v místě, kde je dnes kašna, jen asi o 12 m blíž ke středu náměstí. Tehdy
se přes náměstí jezdilo křížem a němečtí sedláci, kteří jeli s koňským
povozem z ulice Za Branou (dnešní Lidická ul.) přes náměstí k mostu,
nadávali, protože se museli pomníku vyhýbat. Němci byli od začátku
proti postavení českého pomníku na náměstí (tehdy všechny domy kolem náměstí měly německé vlastníky). Později si stěžovali, že Češi si
postavili honosný pomník a jim bylo dovoleno postavit si jen skromný
pomník Hermanna Lönse na Martinské stěně.

Poslední fotografie pomníku. Snímek pořídil německý voják 10. října 1938.
U vchodu radnice jsou vidět němečtí vojáci a prapory s hákovými kříži.
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Po připojení Dobřan k říši v říjnu 1938 rozhodli Němci pomník
strhnout. Ve čtvrtek 13. října ve čtyři hodiny odpoledne začalo několik německých mladíků vyzbrojených krumpáči a kladivy s bouráním.
Nejprve odstranili hrazení pomníku (sloupky s ozdobnými řetězy)
a postranní figury. Pak kolem pomníku naskládali otepi slámy, přes prsa
Jana Husa omotali silné lano a tahem z jedné a tlakem z druhé strany
se pokoušeli sochu povalit. Ta ale vzdorovala. V tu chvíli vyšel od holiče
A. Glaase řezník Josef Bandhauer, majitel hostince (dnes restaurace Na
Růžku). J. Bandhauer byl statný chlap a s jeho pomocí se nakonec podařilo sochu Jana Husa strhnout. Přestože dopadla na naskládanou slámu,
ulomila se hlava a část jedné ruky.
V tom okamžiku přistoupila k německým mladíkům jedna odvážná
česká žena s prosbou, zda by si nemohla hlavu mistra Jana Husa ponechat. Jako důvod uvedla, že ona pochází z Husince. Její prosbě nebylo
vyhověno.
Kusy pomníku Němci převezli k řece a svrhli po svažujícím se břehu
řeky. Zde rozbitý pomník postupně zarůstal plevelem a po leteckém náletu v dubnu 1943 byl zasypán sutí z rozbitých domů.

V létě 1945 bylo rozhodnuto pomník obnovit. V neděli 22. července muselo několik německých mužů trosky pomníku vykopat, očistit
a převézt k východní straně kostela. K obnovení pomníku však nedošlo,
protože nalezené části byly značně poškozené.
V září 1945 nabídl Josef Šíp, že pomník znovu postaví, město ale jeho
nabídku nepřijalo. Do dnešní doby se zachovala jen hlava mistra Jana
Husa, která je uložena na radnici.		
Milan Suchomel

Paměť domova

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)
Díl 5.

ČERVENEC

(V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na mnichovskou zradu a obavy ze začlenění Dobřan do
německé Říše po odtržení Sudet.)
Tyto zprávy z tisku se zdály být pro české
obyvatelstvo uklidňující, přesto se již někteří
obyvatelé z města stěhují a nejistota zůstává.
V pátek 7. října přinesl denní tisk nové okolnosti ohledně způsobu určování našich nových hranic ve zbývající části pohraničí, které
nebyly přímo určeny mnichovskou dohodou,
tzv. Páté pásmo. V protokolu mnichovské dohody se výslovně praví, že to má být „území
převážně německé povahy“. Rozhraničovací
komise měla právo navrhnout změny a odchylky od okupační hranice. Nakonec bylo odhadnuto, že v německém území zůstalo přes
milion Čechů a naopak pod českou svrchovanost se dostalo asi 400 tisíc Němců. Protesty
českých zástupců byly opět ignorovány.
O osudu Dobřan bylo tedy rozhodnuto. Nejistota byla vystřídána tvrdou skutečností. Počet
českých rodin, které se rozhodly vystěhovat,
prudce vzrostl. Německé obyvatelstvo se raduje a připravuje se ke slavnostnímu uvítání německé armády a k převzetí vlády nad městem.
U nás doma se mluví o tom, kdo ze známých
se už vystěhoval a kdo se k tomu připravuje.
Nikdo neví, co to bude pro české obyvatelstvo znamenat, rozhodne-li se zůstat. Většinu
českých rodin zajímala otázka návštěvy dětí
do české školy. Bude zřízena ve městě, nebo
dostanou povolení, aby mohly jezdit třeba do
Plzně nebo do Přeštic? To přednostně zajímalo
většinu českých rodin. U nás padlo rozhodnutí
počkat se závěrem, až se vrátí tati domů.
Do 10. října muselo být území určené k záboru vyklizeno. Město opustila posádka čs. armády včetně vojáků ubytovaných ve škole. Ve
škole se neučilo, dostal jsem jen potvrzení, že
jsem absolvoval jeden měsíc z 5. postupného
ročníku obecné školy. Město urychleně opouštěli někteří představitelé českých politických
stran, kteří se obávali msty od henleinovců,
a řada mladých lidí, většinou chlapců, kteří se
v minulých měsících zúčastnili střetů s místními henleinovci.
Do večera 10. října 1938 obsadilo říšsko
-německé vojsko území, které určila rozhraničovací komise v Berlíně. Motorizované jednotky pod vedením divizního generála von
Blümma dosáhly Dobřan, Litic, Nýřan a Chotíkova a německé obyvatelstvo jim všude připravilo nadšené uvítání. Pamatuji se na kolonu německých vojáků v Plzeňské ulici, která
směřovala dále do Šlovic a Litic. Kolona často
stála a německé obyvatelstvo jim nosilo jídlo

Kulturní kalendář

a pití. U tehdejší jízdárny stála německá kuchyně pro tu část vojáků, kteří zůstali v Dobřanech. Rozdávali dětem tzv. „Eintopf“, což
byla hustá všehochuť ve formě polévky, která
už svým vzhledem nebudila moji důvěru.
V té době se do Plzně postupně uchýlilo
přes tři tisíce uprchlíků, kteří často utekli
s holýma rukama a neměli nic. Ubytováni byli
v sokolovně, hotelu Rosija a v německé Turnhalle. A další přibývali. V této tísnivé celostátní
situaci bylo zakázáno přesidlování do okresů
podél demarkační čáry, dále do Prahy a Brna.
Všechna tato místa byla přeplněna uprchlíky.
Když následkem mnichovských událostí
byly Dobřany zahrnuty do oblastí odstoupených Velkoněmecké říši, všechno se pro mne
změnilo. Nové německé vedení města to vzalo
od základu. Původní německý název města
Dobrzan se změnil na Wiesengrund a mne se
týkala povinnost návštěvy německé školy.
(Pokračování příště.)
Své vzpomínky zpracoval pan Ing. Václav Zymák, CSc., ve školním roce 2017/18 dle otázek
projektového týmu vedeného Mgr. Michaelou
Hlaváčovou a Mgr. Jaroslavem Šedivým

24.–28. 7. Letní kino

SRPEN

31. 7.–4. 8. Letní kino

ZÁŘÍ

1. 9.	Den otevřených závor na Šlovickém
vrchu + Timbersport
2. 9.
Pohádkové náměstí
3. 9.
První zvonění a burza kroužků
8. 9.
Lívancový běh
8. 9.
Pohádkový les
8. 9.
Radbuza fest
13. 9.
Haydnovy hudební slavnosti
15. 9.
Podzimní rybářské závody
22. 9.
Dobřanská 50
30. 9.
Dobřanské štrůdlování

LETNÍ KINO
NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ

24/07
2018

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

25/07
2018

FAKJŮ PANE UČITELI 3

26/07
2018

SNĚHULÁK

27/07
2018

HASTRMAN

28/07
2018

PO STRNIŠTI BOS

Československo, příběh, 1968, 115 min
Nejpoetičtější obraz zkázy českého venkova
v režii Vojtěcha Jasného.

Německo, komedie, 120 min, 12+, dabing
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Uspěje
při záchraně školy a jejích chovanců?

USA, thriller, 120 min, 15+, dabing
Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu.
Michael Fassbender jako detektiv Harry Hole.

ČR, romantický thriller, 100 min, 12+
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné
krajiny. V hlavní roli Karel Dobrý.

ČR, drama/komedie, 111 min, přístupný
Jsme v Protektorátu a rodina osmiletého Edy
se stěhuje z Prahy na venkov k příbuzným.

31/07
2018

NEBEŠTÍ JEZDCI

01/08
2018

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN

02/08
2018

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

03/08
2018

ČERTOVINY

04/08
2018

TÁTOVA VOLHA

Československo, válečný, 1968, 91 min
Dramatický příběh československých letců
v Británii.

USA, muzikál, 105 min, přístupný, dabing
P. T. Barnum sestaví show, která se navzdory
předsudkům stane celosvětovou senzací.

USA, krimi/drama, 114 min, 12+, dabing
Nejslavnější detektiv, Hercule Poirot, musí
závodit s časem, aby vyřešil smrtící hádanku.

ČR, pohádka, 101 min, přístupný
Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák musí za
trest do světa, aby našli hříšné duše.

ČR, komedie/drama, 90 min, přístupný
Ovdovělá Eva se vydává s dcerou Terezou
volhou GAZ 21 po stopách milenek svého muže.

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

www.dobrany.cz
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí		
úterý		
středa
9:00–11:00
čtvrtek		

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
FÉRET – FLEURY Christine:
Dívka, která četla v metru
Juliette zbožňuje knihy. Osudy na papíře
jsou poutavé, zatímco
její dny plynou v šedivém oparu. Jednoho
rána se rozhodne udělat něco jinak – vydá
se do práce jinou ulicí.
Od teď je v jejím životě
všechno jinak. Juliette
začne psát svůj vlastní příběh…

KASIKI Sophie: Peklo jménem Rakká
V zajetí Islámského státu.
Skutečný příběh ženy, které se podařilo
uprchnout z bašty islamistů v syrském městě
Rakká.

BÄCHLE – HELDE Bernadette:
Léčivé obklady a zábaly nejen z bylinek
a tvarohu
Potřebné znalosti, jak
správně a bez vedlejších účinků připravit
obklad nebo zábal. Díky
znalostem a důležitým
fíglům autorky si osvojíte postupy, jak si přirozenou cestou udržet
zdraví nebo se uzdravit.

10
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FLYNN Gillian: Zmizelá
Zdálo se to jako ideální
manželství. Zdání však
může vražedně klamat…
Psychothriller,
který
uchvátil celý čtenářský
svět.

KNIHY PRO DĚTI
CURTIN Judi: Květáky se nenosí
„Vypadá to, že žehličky
na vlasy ještě nevymysleli,“ poznamenala
jsem. „Řekla bych, že
tyhle velké účesy jsou
moderní,“ řekla Beth.
„Dneska… nebo tehdy…
nebo v roce 1984.“
Příběh o cestování časem.
Pro čtenáře a čtenářky od 10 let

ANDERTON Helen: Veršované pohádky
Klasické příběhy ke čtení a poslouchání.
Oblíbené pohádky, tentokrát v nápaditých
verších s krásnými ilustracemi si při společném čtení mohou užít děti i dospělí.

ŠITLER Jiří: Ocelová křídla
Život českého pilota,
zajatce, uprchlíka a válečného hrdiny Josefa
Balejky je skutečné dobrodružství. Je to putování dějinami na ocelových křídlech, které na
čas propojilo Česko, Polsko, Rumunsko, Francii
a Velkou Británii.

KROUPOVÁ Jana:
Pohádkové prázdniny v Českém ráji
Prázdniny u babičky
a dědečka v Českém
ráji? Pro Tomíka a Terezku, děti z města,
které tráví volný čas
u počítače a televize jedno velké dobrodružství. Navíc jim každý
večer babička vypráví
pohádku. Inspirací jsou jí pověsti z Českého
ráje a děj se odehrává na skutečných místech,
které si děti mohou prohlédnout.

Městská knihovna Dobřany připravila
pro dětské návštěvníky

16. 7. 2018

Papírové hrátky
13. 8. 2018

Zdobení látkové tašky
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

Prázdninová výpůjční doba
Městské knihovny Dobřany

1. 7. 2018 – 31. 8. 2018
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

Radbuza fest přivítá v září stálice i nováčky
české hudební scény
Ani letos nebude kulturní dění ve městě ochuzeno o tradiční festival Radbuza fest, který se již
mnoho let koná na dobřanském náměstí. Dochází však k jedné zákulisní změně, Radbuza fest
si poprvé ve své historii připravujeme sami. Samozřejmě že potřebujeme „dodavatele“ služeb,
ale celková koordinace poprvé není na externí agentuře, nýbrž na pracovnících Městského kulturního střediska. Festival se uskuteční první sobotu po prázdninách, která tentokrát vychází
na 8. září, a letošní hudební program odstartuje v 14:30 hodin a poběží skoro do půlnoci. Návštěvníci se mohou těšit na relativně mladou kapelu Třískáč, jejímž členem je učitel David Kovář
z místní ZUŠky. Kapela se nedrží striktně jednoho stylu, ale spojuje více stylů, a to od funku, popu
až po ska a rock. Všechny skladby jsou vlastní tvorby, a to z dílny trumpetisty Jiřího Auermüllera.
Rozhodně je na co se těšit! V programu se také představí o několik let starší a stále se zlepšující
rocková kapela Hudba Sauna z Holýšova. Mezi kvalitní stálice hudební scény jistě patří další tři
kapely, které není nutno nijak dlouze představovat. Jsou jimi pop-rocková kapela Burma Jones,
pravý bigbítový Brutus a další nestárnoucí legenda Odyssea. Nezapomněli jsme však ani na děti
a na dopoledne chystáme Pohádkový les a další doprovodný program.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Něco končí a něco začíná

Školní rok skončil a dětem začaly dlouho vyhlížené prázdniny - tábory, výlety, dovolené s rodiči
i čas strávený u prarodičů. Než se ale nadějeme, léto skončí a opět tu bude nový školní rok. Stejně
tak, jako se střídá jaro, léto, podzim a zima, střídají se v našich životech i jiná období... Právě léto,
čas dovolených, a také letošní sté výročí republiky nás přivedlo na myšlenku propojení historie Československa a letních prázdnin. Připravili jsme proto výstavu Letní dovolená v minulém
půlstoletí.
Nabízíme vám tak příležitost zavzpomínat na dětství a připomenout si radostné zážitky
z prázdnin u moře, v kempu, na letním táboře nebo u babičky a dědy. Na odiv jsou zde vystaveny
nejen typické látkové nafukovací matrace, koupací úbory, celé tábořiště i houpací síť s dalšími nezbytnými potřebami. Na příchozí dohlíží i soudobý příslušník SNB v respekt vzbuzující uniformě.
Jaký byl plat prodavačky v roce 1989? Kolik stálo máslo nebo třeba dovolená v Bulharsku? Jak
vypadá výjezdní doložka? Na čem jsme u babičky a dědy jezdili? Odpovědi na tyto a další otázky
najdete v Dobřanské galerii na náměstí T.G.M. 5 (informační centrum). Vrátit se v čase a osvěžit si
své vzpomínky můžete po celé prázdniny ve všední dny od 8:30 do 17:00 a o víkendech od 13:00
do 17:00. Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti zdarma.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Den dětí v barvách
trikolory

Letošní 100. výročí Československa nás
provází na každém kroku a ne jinak tomu
bylo i při přípravě letošního svátku všech dětí.
Akce se nesla ve stejném duchu jako v letech
minulých, ale upustili jsme od odměňování
sladkostmi na každém z jedenácti stanovišť.
Místo mlsot děti dostávaly dřevěné korálky
v bílé, modré i červené barvě, které postupně navlékaly na gumičku a na posledním
stanovišti přidaly hlavičku medvídka. Každý
z téměř dvě stě padesáti dětských účastníků
si tak domů odnášel trikolorový přívěsek. Letošní program v areálu přírodního koupacího
biotopu byl doplněn diskotékou a vystoupením klaunky Pepiny.

Akce by se neobešla bez spolupráce se
spolky a organizacemi, kterým si dovoluji
poděkovat. Velké díky za spolupořádání patří dobřanským skautům, Sboru dobrovolných hasičů Dobřany, Mateřské škole Dobřany, Městské knihovně, Střeleckému klubu
Dobřany, Českému rybářskému svazu místní
organizaci Dobřany, dobřanským pionýrům,
Diakonii, Mladým pro Dobřany a také firmě
MS Events s.r.o., která v tomto roce provozuje
občerstvení v areálu. Děkujeme!
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

www.dobrany.cz
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Městské kulturní středisko Dobřany a skautské středisko Zelený šíp Dobřany pořádají

POHÁDKOVÝ LES
8. září 2018
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start 9:00–12:00 | ukončení 14:00
náměstí T.G.M., Dobřany
startovné: 10 Kč

pronájem nafukovacích atrakcí

Dobřany

Římskok

lic
ato ká

nost
far

Skluzavka.cz
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far

*

Římskok

Kultura

Plzeň-Litice
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Noc kostelů

Červen plný hudby

25. května se po celé České republice konal
již 10. ročník Noci kostelů. Do celé akce se zapojilo 1 509 kostelů, kaplí a modliteben a pro
návštěvníky bylo připraveno celkem 7 304
programů, které vytvořily příležitost přiblížit
křesťanství i lidem, kteří běžně do kostela nechodí.
V Dobřanech je pravidelně pořadatelem
sdružení Koinonia Jan Křtitel, které pro tuto
akci vždy připravuje program již od svého
příchodu na dobřanskou faru. I díky podpoře
města Dobřany si
v rámci letošního ročníku mohli návštěvníci prohlédnout oba kostely na dobřanském
náměstí a dozvěděli se i zajímavé souvislosti
nejen o kostelech, ale i o historickém významu celého města.
Součástí programu byla i prohlídka farní
zahrady, procházející renovací. Po dokončení
rekonstrukce bude tato zahrada využívána
nejen obyvateli fary: bude totiž otevřena žákům základní školy i klientům denního centra, které by v areálu fary mělo vzniknout,
a budou v ní rovněž pořádány akce pro širokou veřejnost.
Zlatým hřebem programu pak bylo uvedení literárně hudebního pásma Václava Renče
Popelka Nazaretská. Nastudování se zúčastnil
i emeritní plzeňský biskup Mons. František
Radkovský, kterého mohli návštěvníci vidět
v jedné z rolí. Celé představení sklidilo velký
úspěch a bylo diváky pozitivně přijato, neboť
témata, jako mateřská láska, soucit, empatie
a pomoc druhým, se dotýkají všech, bez rozdílu věku, pohlaví i vyznání.
Dobřanský farář Martin Váňa přiblížil návštěvníkům Koinonii i její aktivity, které v Dobřanech připravuje, nebo které zde již probíhají
– např. truhlářskou dílnu sv. Josefa, kam si mohou děti s rodiči nebo prarodiči každý čtvrtek
přijít vyrobit různé dřevěné výrobky od jednoduchých přívěšků až po krmítka a budky pro
ptáčky nebo dřevěné hračky. Pro malé i velké
zahradníky zase začal každé úterý nově fungovat zahradnický kroužek Anežky České. Oba
kroužky jsou otevřeny široké veřejnosti a nikdo se nemusí bát přijít se podívat.
Tradičním závěrem dobřanské Noci kostelů
bývá modlitba za město Dobřany a jeho obyvatele. Té letošní se ujal otec František Radkovský, jehož slova se dotkla srdcí mnohých
návštěvníků i účinkujících.
Děkujeme všem partnerům a účinkujícím
za jejich podporu, děkujeme návštěvníkům za
jejich účast a věříme, že se opět setkáme na
některé z dalších akcí – například 2. září na
Pohádkovém náměstí v Dobřanech.
Lenka Šparglová

Kromě koncertů několika kapel na dobřanském náměstí v rámci programu Svatovítské poutě
mohli místní i přespolní hudbychtiví posluchači navštívit několik dalších koncertů. Krom veřejných přehrávek v prostorách ZUŠ to byl Pouťový koncert P.U.D.U. a jeho hostů, který přilákal do
prostor kostela sv. Víta nejednoho návštěvníka.
Hned o dva dny později se ve stejných prostorách konal závěrečný koncert žáků místní umělecké školy, v jehož programu se vystřídala řada sólových muzikantů i uskupení a v samém závěru
byla předána ocenění města neúspěšnějším hudebníkům.
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Další hudební událostí byl v pondělí 25. června v kostele sv. Mikuláše 7. benefiční koncert na
podporu varhan, který ve svém podtitulu nesl název Bach mnoha tváří a představená tvář byla
opravdu nevšední, málo známá a přesto naprosto strhující. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno více než 6 tisíc korun.

Posledním červnovým koncertem byl, opět v kostele sv. Víta, letní koncert chlumčanského dětského sboru a jeho hostů s názvem Ahoj léto! Více než hodinový program připravený paní sbormistryní Evou Šustrovou sklidil velký úspěch.
Věřím, že i v příštím školním roce nebude o hudební zážitky nouze a stanou se pravidelnou
stálicí v prostorách barokního skvostu, jakým kostel sv. Víta bezesporu je.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Ohlédnutí za Dobřanskou poutí

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Výměna ZŠ Dobřany – ZŠ Obertraubling se opět vydařila
I v tomto školním roce se několik vybraných žáků čtvrtého ročníku zúčastnilo výměnné akce mezi partnerskými školami Dobřany a Obertraubling, jež dětem umožnila poznat nová místa i nové přátele.
Nejprve přijeli němečtí žáci do Dobřan, kde na ně čekal pestrý program. Děti si např. společně zahrály na náměstí různé česko-německé hry, osvěžily se výtečnou zmrzlinou a po obědě ve školní jídelně navštívily plzeňskou ZOO, kde se jim moc líbilo.
Výlet si však užili též čeští žáci v Obertraublingu. Zde si společně se svými německými kamarády mohli postavit dřevěný most nebo si zahrát
sportovní hry. Navštívili také pana starostu a největším zážitkem byl (po obědě v restauraci Stocker) výlet do nedalekého Regensburgu, kde se děti
plavily po Dunaji na historické lodi Siebnerin, která v minulosti dovážela sůl z Alp.
Oba výlety si žáci (i učitelé) opravdu užili a odnesli si spoustu krásných zážitků. 				
Jindřiška Ježková

Čeští a slovinští Piráti a Rabiáti
Šestnácté Dny přátelství ZŠ Dobřany a ZŠ
Brežice se konaly v Dobřanech ve dnech 24. 27. května 2018. Přijelo 34 slovinských žáků
a 10 učitelů. Program byl letos postaven na
soupeření dvou smíšených (česko-slovinských) týmů žáků i učitelů - Pirátů a Rabiátů.
Návštěva byla pro dospělé zahájena večeří
v Modré hvězdě, kterou uspořádal dobřanský
pan starosta při příležitosti návštěvy města slovinským velvyslancem panem Leonem Marcem.
Páteční program začal netradičními sporty
na dobřanském fotbalovém hřišti, pak následoval fotbalový zápas Piráti kontra Rabiáti.

Nechyběla ani dobřanská zmrzlina. Po obědě jsme prošli naučnou stezku na Martiňáku
spojenou s úkoly a opékáním buřtů. Páteční
odpoledne nabídly hostitelské rodiny různé
aktivity, byla využita i např. Muzejní noc při
návštěvě výstavy Kořeny v Zpč. muzeu.
Sobotu zahájili Piráti plavbou na raftech
ze Sušice do Žichovic, kde pak na louce pod
lesem zhlédli sokolnické vystoupení pana
Zaleše. Poté odjeli na oběd do restaurace Vystřelený vočko na Rabí a navštívili Rabijádu
na hradě Rabí. Rabiáty čekal stejný program,
ale v opačném pořadí. Sobotní večer strávili

Jezevčí stopou na Martiňáku

Netradiční sporty na fotbalovém hřišti
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učitelé na školní zahradě 2. stupně, kde jim
pracovnice školní jídelny připravili grilování
a k poslechu i tanci jim vyhrávala pirátská kapela. Slovinští hosté si připravili dramatizaci
pohádky, kterou uváděl český krteček.
Dny přátelství se opět velmi vydařily, byla
prohloubena dlouhodobá přátelství a navázány nové vztahy. Poděkování patří hostitelským rodinám, organizačnímu týmu ze školy
a školní jídelny a městu Dobřany za finanční
podporu partnerství. Příští rok v květnu vyjedou do Slovinska zase naše děti.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Rabiáda na hradě Rabí

Český krtek odjíždí do Slovinska

Rafting na Otavě

Školství, spolky a neziskové organizace

Den dobrovolníků Skanska v ZŠ Dobřany

Bosýma nohama VII.

Velké poděkování patří firmě Skanska, a.s., a skupince jejích zaměstnanců pod vedením paní
Marty Prachařové, kteří již podruhé v rámci Dne dobrovolníků pomáhali na naší škole. Firma
pořídila nátěrový a další materiál včetně nářadí a ochranných pomůcek v hodnotě 5.000 Kč a firemní dobrovolníci ve čtvrtek 7. 6. 2018 provedli v areálu 2. stupně školy nátěr venkovní učebny,
nářaďovny na školním pozemku, laviček a volejbalových sloupů na školním hřišti a také osadili
betonové zákryty na sloupky plotu. Velmi si této pomoci vážíme a přejeme firmě a jejím zaměstnancům hodně úspěchů.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Dovolte mi prosím malé ohlédnutí za vystoupením žáků tanečního oboru, které proběhlo 18. 6. 2018 v dobřanském kině „K“. Každým rokem uzavíráme školní rok tanečním
podvečerem, kde vystoupí všichni žáci tanečního oboru od těch nejmenších po ty nejstarší.
Letos se za námi přijeli podívat i hosté z tachovské Základní umělecké školy se svojí paní
učitelkou Ráchel Ruthovou.

Za zdařilý průběh celého podvečera děkuji
především svým žákům, kteří na jevišti předvedli skvělé výkony. Zaslouží si též pochvalu
za pěkné a ohleduplné chování v zákulisí, kde
si dokázali vzájemně pomoci. Velký dík patří
také aktivním rodičům za spolupráci během
celého roku.

Úspěšní deváťáci ze ZŠ připínají odznak budoucího prvňáčka předškolákům z MŠ v obřadní síni
radnice.

Deváťáci končí školní docházku.

Za celým podvečerem ale nestojí jen jeden
člověk, je potřeba celého týmu a dobrého
zázemí. Proto dále děkuji ředitelce MKS Jarce Umnerové a Lence Šaškové za vstřícnost
a ochotu, kolegům Janu Strnadovi za světlo
a Davidu Kovářovi za zvuk, tvorbu skladeb
a realizaci zvukových nahrávek. Dále potom
kolegyním Michaele Vackové, Ewě Šmejkalové, Daně Chodlové a Magdě Vozárové za spolupráci nejen tento večer, ale za celý školní rok.
V neposlední řadě děkuji našemu „panu řídícímu“ Janu Vozárovi za to, že mohu pracovat
a realizovat své nápady na naší základní umělecké škole, Jakubu Urbancovi za skvělé fotky,
které mě vždy dojmou, panu Bedřichu Frantovi za jeho videodokumentaci – zatím nechyběl na žádném našem představení. Těším se
na další ročníky Bosých nohou. Čtenářům DL
přeji krásné léto…
Pavlína Stupková

www.dobrany.cz
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S Macarátem kolem světa

Takto se jmenoval koncert dětského orchestru Macarát ve Slovinsku. Tento koncert
se konal v pátek dne 8. 6. 2018 a měl se konat
na krásném hradu Mokrica, jenže z důvodu
nepříznivého počasí jsme museli hrát ve sportovní hale zdejších termálních lázní. Samotný
název vznikl spojením všech skladeb z různých zemí v daném pořadí, což představovalo
cestu kolem světa, proto ten název. Na koncertu však nezazněla jen hudba, ale i herecké
vystoupení, jelikož ostatní učitelé v různých
„přejezdech“ do jiných zemí představovali, jakým způsobem se dopravujeme. Diváci u sebe
také měli malou mapku, aby viděli, kde všude
jsme byli. Na koncertě poté zazněly i skladby
jako – Rolling in the deep, Madagaskar, Cirkus

Humberto nebo Pevnost Boyard. Všichni ze
sebe při koncertu vydali vše a bylo vidět, že
pětiletá práce nebyla zbytečná. Ostatní nás po
koncertu chválili a i já si myslím, že se nám vystoupení opravdu povedlo.
Koncert byl v souladu s výletem do Slovinska do partnerské hudební školy ve městě
Brežice od 7. do 10. 6. 2018. Při cestě autobusem bylo obrovské horko a dusno, cesta byla
sice dlouhá, ale s několika zastávkami proběhla úplně v pohodě. Většina lidí buď spala,
nebo hrála různé hry na mobilu. Po příjezdu
nastalo přivítání a bylo připravené i nějaké
jídlo a pití. Poté si nás rodiny odvezly k nim
domů. Ve slovinské rodině jsme byli po dvou.
Nevím, jak ostatní, ale já jsem si to v rodině

užil a myslím si, že i na ostatní byli velmi hodní. Další den dopoledne proběhla prohlídka
zajímavých míst městečka Pišece a následně
oběd v místní školní jídelně. Poté většina vyrazila asi na dvě hodiny zpět do rodin a poté
jsme už byli odvezeni na zkoušku na samotný koncert, který následoval večer od 18:30.
Po koncertě nás autobus odvezl na párty, na
které byla opravdu úžasná atmosféra, a všem
moc díky. V Brežicích jsou také největší termální lázně Slovinska, kam jinam bychom
tedy mohli jít, než právě sem. Zde strávené tři
hodiny byly plné zábavy. Následoval oběd, ze
kterého nás opět odvezly rodiny.
Z mého pohledu byl čas v rodině i s ostatními skvělý. S rodinou jsme čas trávili hraním
her a jednou nás vzali na bowling. Mně s nimi
bavilo nejvíc hraní fotbalu a musím říct, že
opravdu velmi dobře vařili. V čase bez slovinské rodiny bylo plno srandy a i cesta autobusem byla z mého pohledu super, všichni
se bavili, smáli a zadní část i se mnou zabíjela
čas i tím, že soutěžila v některých mobilních
hrách.
V neděli pak nastalo jen loučení a cesta
domů se zastávkou v čokoládovně. Při cestě
probíhala opět podobná atmosféra. Bylo to
opravdu úžasné a myslím, že mluvím za všechny, když moc poděkuji všem pánům učitelům
a učitelkám, kteří tento skvělý výlet organizovali, a za mě bych chtěl poděkovat i všem
dětem. VŠEM MOC DÍKY A BYLO TO SKVĚLÝ.
Daniel Noska

Dobřanské ZUŠkování

V sobotu 26. května proběhl na dobřanském náměstí od 13.00 do 20.00 festival pěti
základních uměleckých škol pod názvem
Dobřanské ZUŠkování. Společné muzicírování a malování účastníků proběhlo pod
patronací ZUŠ Open a finančně bylo zaštítěné MAS Radbuza v rámci realizace projektu
Místního akčního vzdělávání ve vzdělávání
pro SO ORP Stod a SO ORP Nýřany. Jedním
z cílů festivalu bylo představit aktivity základních uměleckých škol široké veřejnosti
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a ukázat tak, jak důležitou a nezastupitelnou
úlohu mají tyto školy v českém vzdělávacím
systému. Nicméně hlavním smyslem akce
bylo společně strávit příjemné sobotní odpoledne ve společnosti hudebníků a hudebních
souborů z uvedených ZUŠ. Sešlo se zde pět
základních uměleckých škol - Dobřany, Nýřany, Stod, Holýšov a Třemošná. Návštěvníci si
mohli vychutnat mnoho různých vystoupení
jednotlivců i hudebních uskupení. Díky dvěma pódiím na opačných stranách náměstí byl
program téměř bez prodlev, což bylo velmi
příjemnou skutečností. Počasí bylo „na objednávku“ báječné, občerstvení v podobě nanuků a ledové tříště od výrobců Dobřanské
zmrzliny, pivo z Modré hvězdy a další dobroty odpoledne příjemně dolaďovaly. Pilotní
ročník této partnerské akce pěti ZUŠ z území
ORP Stod a Nýřany nastartoval krásnou novou tradici setkávání. V rámci rozvoje partnerství v určitém území bychom ji rádi viděli

putovat i po ostatních městech, kde základní
umělecké školy působí.
Naše poděkování patří všem účastníkům za
jejich hudební vystoupení či výtvarnou tvorbu a MKS Dobřany a Technickým službám za
podporu při přípravě a realizaci celé akce.
Přejeme Vám příjemné léto a těšíme se na
viděnou na nějaké z dalších akcí.
MAS Radbuza, z.s.

Školství, spolky a neziskové organizace

Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha
V pondělí 25. 6. 2018 v půl páté odpoledne
se sešli rodiče i děti před kostelem svatého
Víta. v Dobřanech. Probíhala zde totiž vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha.
Během zahájení byla předána ocenění, která
získaly děti v soutěžích, byli odměněni žáci,
kteří dokončili sedmiletý I. stupeň základního
studia. Protože bylo příjemné počasí, mohli se
všichni přítomní dvakrát potěšit vystoupeními dětí z tanečního oboru pod vedením paní
učitelky Pavlíny Stupkové. Příjemná hudba
a tanec dětí zaujal i plno náhodně projíždějících cyklistů.
Výstava se týkala prací dětí, které navštěvují školu v Dobřanech. Ty během školního
roku vytvářely Betlém na náměstí, vyráběly
výrobky na charitativní vánoční trhy, zajely se
podívat na mezinárodní výstavu do Lidic, které se pravidelně účastní a kde i letos získaly
čtyři čestná uznání. Dále malovaly velký obraz
„Pohádka o veliké řepě” na výstavu KOŘENY
pro Západočeské muzeum v Plzni, stihly se
na výstavu společně podívat, zkoušely návrhy
pro logo Šlovického vrchu, malovaly obrázky
na výstavu Dobřanské pohledy, kterou pravidelně pořádá základní škola.

Akordeon
v Dobřanech

Pozorní výletníci mohou na Martinském vrchu najít stromy s keramickými obličeji, které
stromům děti vymyslely a vyrobily. Děti potěšila odměna vedení města - občerstvení pro
hosty vernisáže.
Vedle toho pracovaly děti během roku na
dvou hlavních projektech - voda, les.

Tato témata zpracovávaly z různých pohledů - voda v přírodě, doma, vodní živočichové,
pořekadla o vodě, barva vody … Vyzkoušely si
mnoho tradičních kreslířských i malířských
technik, různě je kombinovaly, malé děti experimentovaly s otisky, všechny děti zvládly grafickou techniku linorytu, malovaly u dobřanské řeky, zkoušely si plovoucí figury z hlíny,…
Příjemným odpočinkem od vody bylo téma
les, kde došlo i na pohádkové postavy z lesa,
lesní zvířata, starší děti se zaměřily i na atmosféru a náladu lesa, z kresby „duchů stromů”
vznikly již zmíněné keramické obličeje, které
by měly v budoucnu ještě přibývat. Starší děti
pilovaly kresbu lidských obličejů, našich malířů a hudebních skladatelů, menší vytvářely
keramické portréty pohádkových postav…
Prostě byl to školní rok plný událostí a pilné
práce dětí (většinou) a já jsem moc ráda, že
děti mají možnost se svými pracemi pochlubit. Všechny se snažily, všem jim patří za práci
ve školním roce veliká pochvala a doufám, že
si užijí zasloužené prázdniny. Na výstavu se
můžete přijít podívat až do 27. 8. 2018, jste
všichni srdečně zváni.
Ivana Vyhnalová, učitelka výtvarného oboru

Dne 23. – 25. 8. 2018 budou na půdě Zá-

kladní umělecké školy J. S. Bacha probíhat
akordeonové kurzy.

Lektory letní školy budou Ladislav Ho-

rák – Pražská konzervatoř a Petr Vacek –
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

Kromě žáků z Plzeňského kraje se kurzů

zúčastní také žáci Moravsko-slezského, Ústeckého a Jihočeského kraje

V rámci doprovodného programu také

proběhnou 2 veřejné koncerty v kostele

sv. Víta, ve čtvrtek 23. srpna od 20:00 hod.
a v sobotu 25. srpna od 17:30 hod., na které jsou občané města srdečně zváni.

Petr Vacek

Hokejisté HC Plzeň podpoří v Dobřanech projekt Zdravá školní jídelna
Plzeňští hokejoví indiáni se rozhodli podpořit školní jídelnu při Základní škole v Dobřanech v projektu „Zdravá školní jídelna“.
11. nebo 12. září 2018 (termín bude upřesněn podle přípravných zápasů týmu) přijedou vybraní hokejisté týmu HC Škoda Plzeň do Dobřan, aby
si zahráli se žáky základní školy fotbal, uspořádali autogramiádu a pak se společně naobědvali ve školní jídelně. Chtějí tak podpořit vedení školy
a jídelny ve snaze zapojit jídelnu do celostátního projektu a ukázat dětem, že zdravé stravování a sport patří k sobě.
Podrobné informace o akci budou zveřejněny během měsíce srpna na stránkách ZŠ Dobřany a v příštím vydání Dobřanských listů.
Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

www.dobrany.cz
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Den dětí s hasiči
v Mateřské škole
Dobřany

V pátek 1. 6. 2018 proběhla na zahradě
naší mateřské školy již tradičně oslava Dne
dětí ve spolupráci s profesionálními hasičkami a místními dobrovolnými hasiči. Hasičky
děti pozdravily pomocí dráčka Hasíka, kterého už děti dobře znají. Ten je provázel celou
akcí a na jednom ze stanovišť si jej mohly
i pohladit.
Hasičky i hasiči se věnovali dětem po celé
dopoledne. Na jednotlivých stanovištích se
děti dozvídaly například jak na sobě uhasit
hořící oblečení, jak se chovat, aby nevznikl
požár, vyzkoušely si hašení ohně hadicí a běh
s proudnicí a hasičskou helmou na hlavě.
Velkým lákadlem byla možnost prohlídky
hasičského auta a veškeré hasičské výbavy.
Návštěva hasičů byla pro děti velkým zážitkem a my doufáme, že v příštím roce nás
přijedou opět navštívit.
Za Mateřskou školu Loudů
Veronika Kaňáková

Povídání s policií

Naši Mateřskou školu navštívil ve dvou dnech příslušník dobřanské policie prap. Tomáš Vesecký. Přijel za dětmi na zahradu v netradičním policejním autě a jak jinak než se spuštěnou
houkačkou. Povídal si s dětmi o práci Policie ČR, ukázal dětem vybavení a vnitřní prostory auta
a vybavení technické, které potřebují policisté ke své práci na svoji ochranu.
Samozřejmě největším zážitkem bylo asi pro všechny děti pouštění policejní houkačky a nasazování pout.
Za Mateřskou školu Loudů 					
Gabriela Krajčová

Výstava skautů skončila

Burza kroužků
Máte zájem nabídnout činnost Vaší or-

ganizace, spolku, sdružení atd. dětem a je-

jich rodičům prostřednictvím připravova-

né BURZY KROUŽKŮ, která se uskuteční
v rámci akce První zvonění?

Dejte nám vědět na tel. č. 377 972 480

nebo e-mail kultura@dobrany.cz
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Po celý měsíc květen probíhala v galerii výstava k 100 letům založení republiky – Skauting
v Dobřanech.
Jsme velmi rádi, že těm, kteří naši výstavu navštívili, se líbila. Vaše kladné komentáře, chvála
a povzbudivá slova pro nás znamenají mnoho. Děkujeme. :)
Ještě jednou bych se na Vás obrátila s prosbou o pomoc při doplňování některých, pro nás
doposud neznámých informací z historie skautingu v Dobřanech. Pokud máte doma fotografie,
zápisky nebo jiné materiály, byli bychom rádi, když se s námi spojíte a materiály nám zapůjčíte.
S vaším souhlasem bychom pořídili kopie a ty pak začlenili do našich kronik.
Za středisko Zelený šíp 					
Šíša (604 470 501)

Školství, spolky a neziskové organizace

Dobřanští se v krajském kole závodu
vlčat a světlušek neztratili
Družina dobřanských vlčat zabojovala v Klatovech a jen málo jim chybělo k postupu do
celostátního kola závodu.

Skauti děkují
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
dobřanským lidem, kteří 16. 5. 2018 nezaváhali a finančně přispěli při již tradiční sbírce
Květinový den. Celková vybraná částka činila
6 850,- Kč. Děkujeme.
Šíša

8. – 9. 6. 2018 se v Klatovech konalo krajské kolo Závodu vlčat a světlušek. Z Dobřan se do
kraje probojovaly dvě družiny. Bohužel jak už to bývá, když přišel den „D“, tak mohlo jet jen 7 závodníků. To ovšem znamenalo, že jedna z družin nemůže soutěžit, protože minimální počet ve
družině je čtyři.
Družiny byly sloučeny do jedné – Černokněžníci 1 ve složení Filip Rataj, Matouš Smola, Šimon
Mařík, Ondra Bouček, Vojta Vydra, Tomáš Brejcha a Jarda Holý bojovali s obrovským nasazením.
Ve skvělém čase doběhli do cíle a netrpělivě čekali na výsledek. Získali 93 bodů ze 105. V konečném hodnocení obsadili Dobřanští skvělé 2. místo. Obrovskou radost z úspěchu střídal smutek
z toho, že na postup do celostátního kola jim chyběly pouhé 4 body.
Jsou tedy náhradníci, a pokud by se vítězná družina nemohla celostátního závodu zúčastnit,
pojedou naši kluci.
Každopádně jsou skvělí. Všichni jim děkujeme za výbornou reprezentaci našeho okresu a města.
GRATULUJEME !!!!!!!!!!!!!! :)						
Šíša

Jaké bylo setkání pionýrských oddílů plzeňského kraje v Hradci u Stoda?
Ve dnech 8. – 10. června jsme se zúčastnili Krajského setkání pionýrských oddílů
v Hradci u Stoda na táborové základně Lomíček. O stravu, ubytování a program se starala
místní pionýrská skupina z Hradce. A nejen
pro nás, ale i pro účastníky z ostatních skupin.
A starala se dobře.
V pátek večer došlo na představení jednotlivých skupin a první soutěže byly připraveny
pro vedoucí, aby získali pro svoji skupinu soutěžní heslo – pro Dobřany TABON, na závěr
dne byl připraven oheň a zpěv.
Na sobotu dopoledne byla připravena běhací hra, kdy za pomoci morseovky jsme získávali indicie. Také jsme se byli koupat v lomu
a pak jsme hráli další hru spojenou se stopovačkou, kdy cíl měl být na třetím palouku, kde
jsme si měli opéct uzeniny, ovšem začalo pršet.
A tak byl upraven program a buřty byly upečeny na grilu. Večer byla oblíbená diskotéka.

Sice jsme ze začátku moc tancovat nechtěli,
ale pak jsme to dali a nakonec se nám nechtělo do spacáků.
Nedělní ráno opět svítilo sluníčko, ale
vstávat se nám chtělo méně než ráno sobotní. Čekal nás úklid, balení, ale předtím ještě
ukázky výcviku psů – tedy kynologové nám
ukazovali, co jejich psi umí, např. zadržení
pachatele a podobně. No a nachýlilo se k poledni, připraven byl výborný oběd, dobalili
jsme a všichni se společně vyfotili. Za naši
snahu jsme převzali drobné odměny a diplom za 3. místo v celkovém pořadí. Pak jsme
předali chatky a byl čas jet domů. Naše poděkování patří pořadatelům a vedoucí Lence za
její trpělivost.
A koho by to zajímalo, najde fotky (stejně
jako z jiných akcí) na www.dobrany.pionyr.cz
ve fotogalerii.
Libuše Nejedlá
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Dobřanští hasiči
znovu zabodovali
Předposlední kvalifikační závod ve výstupu
na věž se konal znovu v Ostravě. Honza Šváb
i Míša Provazníková mají své kvalifikace dobře rozjeté a doufali v další bodíky do tabulky.
Jako první se do bojů zapojil Honza. Ten byl
velkým favoritem celé kvalifikace, a tak jsme
doufali v poklidný závod a pojištění postupu
na MČR. Vše bylo ale jinak. Honzovi se nepovedl zápich, a to ani v jednom ze dvou pokusů.
Dosažený čas 11,78 s stačil pouze na dvanácté
místo a zisk čtyř bodů do tabulky. Později se
ale ukázalo, že i toto stačilo na udržení vedoucí pozice v kvalifikaci. Před posledním kvalifikačním závodem, který se bude konat v Brně,
má už Honza účast na MČR jistou.
Pak přišel na řadu závod středních dorostenek. Po prvním pokusu si Míša Provazníková
zapsala osobní rekord 8,90 a měla z něj velkou radost. V druhém pokusu se ještě o kousek zlepšila a zapsala si čas 8,81 s. K medaili
kousek chyběl, ale páté místo je taky pěkné
a jedenáct bodů do tabulky přišlo k dobru.
I zde pátá kvalifikační příčka slibuje, že by se
i Míša mohla do osmičky vejít a mohla by se
ukázat i na MČR Liberci.
Druhý den přišla na řadu stovka. Po pátečním nezdaru se Honza chtěl předvést a spravit
si chuť. Do bloků zaklekl se svými kolegy z reprezentace Jiřím Červinkou a Honzou Novým.
V prvním pokusu se nejlépe dařilo Jirkovi
Červinkovi, když dosáhl skvělého času 16,32 s.
Honza Šváb se ale nenechal zahanbit a zaběhl
si také osobní rekord 16,53 s. Ve druhých pokusech se kluci už nezlepšili, ale vybojovali si
postup do finále. Znovu tedy velký nastal reprezentační souboj. Trochu nervozity a taktizování
na rozdělovači velkých favoritů zapříčinilo, že
se z vítězství radoval Jan Nový z Horní Bělé a vypálil rybník Honzovi Švábovi, který bral krásné
druhé místo, a třetímu Jirkovi Červinkovi.
Svůj den měla na stovce i Míša, když si hned
prvním pokusem zaběhla osobní rekord časem 18,57 s. Ve druhém pokusu se rovněž
jako Honza už nezlepšila, ale i tak si vybojovala postup do finálového rozběhu. Finále je
o nervech a i trochu o štěstí a to nám přálo.
Míša svůj pokus zajistila a na rozdělovači
měla pevnou ruku, mohla se tak radovat ze
třetího místa a bronzové medaile, kterou si
vybojovala časem 18,96 s.
Poslední členkou naší výpravy byla Bára
Svitáková z SDH Chlumčany. Bára pilně trénuje a pomalu se svými výkony dotahuje na
parťáky Míšu s Honzou, o čemž svědčí dosažení osobního rekordu 20,68 s.
Martin Provazník
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Úspěšné zakončení hry Plamen

Poslední neděli v měsíci červnu jsme jeli na soutěž do Dnešic. Soutěžilo se v uzlové štafetě
a požárním útoku. Dostali jsme přidělené startovní číslo pět. Uzlová štafeta se nám zrovna moc
nepovedla, byli jsme na 6. místě. Ale co bylo výborné, že jsme nedostali žádný trestný bod, i když
jsme mohli být trochu rychlejší. Požární útok byl pouze v jednom pokusu, takže jsme se museli
moc snažit, aby se nám povedl. Čekali jsme na zbylé kolektivy /celkem 16 družstev/, jak se jim
požární útok vydaří. No a náš čas byl výborný /27,56/, na požárním útoku jsme byli čtvrtí. Celkový součet pořadí byl 10 a to nám stačilo na 2. místo. Tak jsme získali stříbrné medaile a byli jsme
šťastní, že jsme zvládli výborně zakončit hru Plamen. Teď už se těšíme na prázdniny a naše letní
soustředění. 						
Helena Dvořáková

Memoriál Vendulky Fránové

Za pěkného počasí proběhla v Plzni na Košutce soutěž hasičského dorostu. Soutěžilo se v disciplínách 100 m s překážkami a ve výstupu na věž. Dobřany reprezentovali Honza Šváb, Míša
Provazníková a Anička Umnerová (na snímku vlevo). Od Honzy Švába se letos tradičně čekalo,
že bude útočit na mety nejvyšší, a to se potvrdilo. Na věži nenašel přemožitele a vyhrál s časem
8,43 s. Ve stovce byl Honza v základním kole jasně nejlepší (16,67), ale ve finále zaváhal na rozdělovači a bylo z toho nakonec třetí místo. Míša brala v Plzni páté místo na věži za čas (9,11 s)
a šesté na stovce (19,49 s). Velké očekávání jsme měli, jak si povede nejmladší členka startovního
pole Anička Umnerová. Aničce k dorosteneckému věku ještě nějaký pátek chybí, ale na dráze by
to nikdo nepoznal. Pravda, chybí jí i pár centimetrů, ale s překážkami se pere jako velká. V prvním
"stovkovém" závodě v životě si zapsala čas 23,33 s a 23,14 s a to je na začátek pěkný výsledek.
Martin Provazník
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Budulínkova stezka

Zahrádkářský koutek

V pátek 1. 6. 2018 se konal další ročník Budulínkovy stezky, tentokrát na téma „Co se děje
v trávě“.

Letošní počasí urychlilo veškerou dosavadní sklizeň zhruba o měsíc. Proto musíme víc
než kdy jindy přemýšlet o tom, co podnikneme se záhony po sklizni.
Možná by stálo za to vyzkoušet exotické zeleniny typu mizuny, mibuny a komatsuny (hořčičný salát). Jedná se o salátové zeleniny, které mají
krátkou vegetační dobu a velmi zajímavou chuť.
Pokud se chystáme na prázdniny a nebudeme mít čas opečovávat křehké rostlinky, je
nejlepší na prázdné záhony vysít zelené hnojení. Přimlouvala bych se za svazenku vratičolistou. Je to ideální následná plodina. Ozdobí zahradu, její vegetační doba je pouze šest
týdnů, snáší sucho, zlepšuje půdní strukturu,
ale co je nejdůležitější, je to velice oblíbená
pastva pro včely a čmeláky, kteří koncem léta
začínají mít nedostatek kvetoucích rostlin pro
svou obživu. Pokud chceme mít v příštím roce
opět bohatou úrodu, měli bychom si je hýčkat.
Na většině zahrad začíná sklizeň rajčat.
Aby nám plodily co nejdéle, je nutné kromě
přihnojování myslet na ochranu proti plísni
bramborové. Mechanické metody ochrany
použijme vždy – odstraňte spodní listy až po
první sklizený vijan. Prosvětlíte tím rostlinu,
takže se na ní nebude držet vlhko. Při prvním
výskytu plísně odstraňte napadené části rostlin a vyneste je. Další možností jsou postřiky.
U postřiků si můžeme vybrat mezi biologickými a chemickými. Důležité je začít včas.
Z šetrných přípravků máme na výběr Biool,
Bioton, ty jsou na bázi řepkového oleje, nebo
chytrou houbu polyversum. Tyto prostředky
je potřeba používat preventivně, nebo okamžitě při prvním výskytu.
Měďnaté chemické postřiky zpomalují dozrávání plodů a je zapotřebí pečlivě hlídat agrotechnické lhůty.

Jak název napovídá, děti se mohly cestou těšit na broučky i jiná zvířátka, žijící kolem nás.
Na startu dětem beruška rozdala kartičky s obrázkem na domalování za každý splněný úkol.
Na „dobytčáku“ děti pomáhaly čmelákovi sbírat pyl z kytek a mravencovi nosit „jehličí“ na mraveniště. U ploštice prolézaly kmenem stromu. U vážky si hrály s vodou a míčkem a pomáhaly tak
kamarádce vodoměrce. U šneka si vyrobily šnečky a závodily v jejich rychlosti. U chrobáka si
vyzkoušely válet kuličku a u pavouka prolézaly pavučinou. V cíli na děti čekala žába a děti opět
vyráběly, tentokrát papírovou žabku. Cestou dostaly zaslouženou odměnu v podobě míčku a na
konci si za splnění všech úkolů pochutnaly na párcích a užily ještě společný čas s ostatními. Počasí nám opět přálo, a tak doufáme, že se všem líbilo, a my už vymýšlíme nápady na příští rok.
Akce byla podpořena z Globálního dotačního titulu města Dobřany, tímto městu děkujeme
a též děkujeme všem účastníkům za skvělou pomoc a úžasné masky.
Lektorky MC Budulínek a jiná havěť

RECEPT na nakládaná sušená rajčata
Troubu rozehřejeme na nejvyšší teplotu.
Rajčata přepůlíme a naskládáme v jedné vrstvě na pekáč. Trochu osolíme, ocukrujeme a pokapeme olivovým olejem. Posypeme bazalkou,
nebo oreganem. Vložíme do trouby a troubu
vypneme. Počkáme, dokud trouba nevychladne. Pozor! Neotevírat dvířka trouby. Vychladlá rajčata naskládáme do vyvařených sklenic
spolu s česnekem a čerstvými bylinkami a zalijeme olejem. Necháme odležet v lednici.
Zora Richterová
INZERÁT
Zahrádkáři Dobřany hledají moštaře pro
zpracování letošní úrody jablek.
Informace: pí Kopejtková, tel. 734 494 826
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Výlet kroužku mladých myslivců - tentokrát na zámek Kladská a Bečov

Za podpory MKS Dobřany se naši mladí myslivci s některými rodiči zúčastnili tematického výletu na výstavu trofejí pořádanou Lesy
ČR v loveckém zámečku Kladská u Mariánských Lázní. Výstava byla uspořádána o víkendu 16. - 17. června. Byla spojena s prezentací
myslivosti a aktivit spojených s činností lesů
ČR. I když byla současně v Dobřanech pouť,
účastnilo se nás celkem 18 osob.

Po zahájení a úvodním slově bylo vystoupení trubačů s ukázkami loveckého halali.
Pak již jsme byli uchváceni zajímavým pojetím výstavy, kdy byly shozy sesbírány tak, že
ukazovaly ucelený vývoj paroží jednoho jelena až do věku odlovu. Mimo jelení trofeje zde
byly i dančí, srnčí či mufloní a jelena siky. Při
prohlídce zámečku, který je dnes hotel, jsme
obdivovali staré trofeje ještě z dob císařského

Výlet na mysliveckou expozici do špejcharu
v Chocenickém Újezdě

Plánovaného výletu auty se zúčastnilo celkem 15 osob, z toho 11 dětí (z toho 2 předškolního
věku) a 4 dospělí.
Odjezd byl v 9 hodin a po zhruba 30 minutách jízdy nás uvítali u bývalé sýpky (špejcharu)
členové místního MS. Návštěva byla telefonicky předjednána, otevírací doba byla až druhý den.
Pánové nás provedli třemi patry historické budovy a na úvod nás seznámili s účelem této stavby
– pevných zdí, mohutných trámů (spoje bez hřebů) a děr na podlaze (na přepouštění obilí z patra
do patra). Tam, kde se dřív uskladňovalo obilí, ho mají i nyní pro účely MS. V přízemí jsme si prohlédli trofeje, vycpaniny, shozy, expozici geologie, sokolnictví a rybářství.
Při sezení na historických dřevěných lavicích nám byly puštěny záběry z fotopastí z průběhu
roku. Bylo možno vidět bachyně se selaty, zvěř dančí, srnce s parožím v líčí, holuby a bažanty
na obilí, lišku, zajíce i kunu. U vycpanin byla záměrně vyměněna cedulka s popiskem, což bylo
jedním školákem odhaleno.
Během našich výletů je vždy naplánována i nějaká vycházka, tentokrát nás čekal výstup z Chocenického Újezdu na Čertovo břemeno. Asi 2 km dlouhá cesta do kopce nás zavedla na turistické
odpočívadlo u skalního útvaru z buližníku. Po krátkém občerstvení a testu z okolních dřevin jsme
se vydali zpět k autům.
Se stoupající teplotou každého potěšila další zastávka dne – Akciový pivovar Letiny, a. s., kde
jsme se výborně naobědvali a odpočinuli si.
Výlet za vydatné podpory MKS Dobřany splnil očekávání, mladí účastníci si rozšířili obzory
a vědomosti.
Za MS Dobřany PK
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revíru. Jsou zde i fotografie z historie zámečku
a z loveckých aktivit z dob minulého století.
Velmi pěkná byla expozice v Domě přírody,
kde vedle řady vycpanin ohrožených druhů
zvěře nás zaujal film o fauně a floře Slavkovského lesa. Poutavě zde byl ukázán vývoj rašelinišť a jejich přínos pro lesy a klimatické
podmínky u nás. Toho jsme hned využili při
procházce po chodnících Národní přírodní rezervace na Kladské. Zde na infopanelech byly
ukázány druhy žijící zvěře, rostlin spojených
s danou vegetací i vliv mokřin na tento druh
lesa. Na chodníčcích z fošen byly vypáleny
stopy zvěře a zde jsme si příjemnou formou
ověřovali svoje nabyté znalosti.
Po prohlídce jsme pokračovali krátkou zastávkou na přírodní památce Křížky. Zde byla
k vidění zachovalá horská louka s nádherně
kvetoucími upolíny.
Další plánovanou zastávkou byl zámek
a hrad Bečov nad Teplou. Součástí prohlídky
byl exponát světového unikátu - relikviář svatého Maura. Film o restaurování a záchraně
této sakrální památky byl zajímavým zpestřením prohlídky. Za zhlédnutí stojí i rozsáhlá
stavba zámku s historickými exponáty.
Čas tohoto výletu byl plně využit a naplněn
pěknou atmosférou. V pozdních odpoledních
hodinách při návratu byly probírány bohaté
dojmy a děti se předháněly v prezentaci nabytých znalostí.
Za MS Pavel Krákora

Malorážkový závod MS

Dne 8. května již tradičně za podpory MKS
Dobřany proběhl malorážkový závod a cvičné
střelby myslivců Dobřany.
Závod proběhl na střelnici „U Podhory“ za
účasti celého spolku. Součástí závodu byla
i kontrolní střelba z kulových zbraní před
nastávající loveckou sezonou. Samozřejmostí
byl i důraz na zvýšenou bezpečnost při zacházení se zbraní.
Vítězem byl p. Flajžhanz, další místa patřila
p. Hubkovi a Čechurovi ml.
Jiří Štych
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„A kerejpa ty seš“ aneb Sraz rodáků
Vodního Újezdu

Dobřanská střelnice

9. 6. proběhl historicky první sraz rodáků obce. Současně osadní výbor organizoval také
Den dětí. Účast byla nad očekávání vysoká, potkali se rodáci všech věkových kategorií.

Lidé se začali sjíždět za poklidného sobotního odpoledne k obecní knihovně, kde byl
připravený velký stan s posezením a občerstvením. V půl třetí sraz zahájil pan starosta
Martin Sobotka. Připomněl historii obce, její
význam, ale také aktivity MÚ Dobřany, které
v obci vyvíjí a chystá se vyvíjet v budoucnosti.
V 15 hodin začala v Kapličce sv. Václava
mše. Pan farář se snažil pospíšit si, nebe bylo
zlověstné. Zvedal se vítr, všechny zasypaly
květy lip rostoucích okolo kapličky. Na konci
mše již padaly první kapky. Bouřka byla očekávaná, přesto překvapila svou silou. Naštěstí
byl stan dost veliký pro všechny. Zabubnovaly nám na střechu i kroupy, zkrátka se dařilo.
Vodní Újezd naplnil své jméno.
Přes nepřející počasí se nálada nepokazila,
lidé si vyprávěli, vzpomínali, pročítali kroniku, do které podpisem zapsali svou účast.

Někteří si i zatančili. Hudbu zajistil pan Lukáš
Jindra. OV mu tímto děkuje.
Dětský den se navzdory počasí také vydařil. Děti se totiž rozhodně neloudaly. Bouřka
už je zastihla u opečeného buřtíku. Předtím
si od 14 hodin plnily sportovní, rukodělné,
ale i kvízové úkoly na 8 stanovištích. Odměnou za 8 razítek obdržely balíček s dárečky.
Osadní výbor obce děkuje všem pomocníkům s přípravami akce, obzvláště paní Vendule Hojdové za Den dětí, paní Růženě Moravcové a paní Miloslavě Řezáčové za přípravu
zázemí akce, dále všem účastnicím, které přivezly skvělé buchty, bábovky apod. a především pak panu starostovi Martinu Sobotkovi,
který si našel čas ve svém plném pracovním
programu a přijel mezi nás.
Dále děkujeme MÚ Dobřany za finanční
podporu akce.
Jiřina Řezáčová

Sezona akcí na dobřanské střelnici je v plném proudu. Dovolil bych si Vás informovat
tímto způsobem o konaných závodech. Jako
již tradičně jsme se sešli na střelnici po zimě
při závodu nazvaném Dobřanská mířená
pistole. Jedná se o závod rozdělený do dvou
kategorií (služební a sportovní), kde na 25 m
se střílí dvě 15rané položky. V dubnu se na
střelnici odehrály dvě větší akce: Mini 3GUN
- IPSC závod 3 druhů zbraní na třech různých
střelnicích (pistole - Přeštice, brokovnice Chlumčany, puška - Dobřany) a LOS puška
– jednalo se o 4 střelecké situace, střílené
dle pravidel „Lidové obranné střelby“. Akce
byla spolupořádána s Městským kulturním
střediskem Dobřany. Další akce ve spolupráci s MKS Dobřany byla v měsíci květnu.
Jednalo se o střelbu z historické a libovolné
kuše. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
se na realizaci závodů podíleli, a chtěl bych
pozvat střeleckou veřejnost na připravované
akce. V sobotu 20. 10. bude na střelnici pořádán závod LOS kapesní pistole a v neděli
4. 11. proběhne tradiční podzimní závod
Dobřanské mířené pistole. Na střelnici bude
pořádána v září i prezentace pušek různých
značek. Všechny akce i s dostupnými informacemi najdete na našich webových stránkách www sskdobrany.wz.cz
Za SSK Dobřany Pavel Königsmark

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat OV
Vodní Újezd za uspořádání setkání rodáků
dne 9. 6. 2018. Toto poděkování patří i jejich
rodinným příslušníkům a kamarádům, kteří
akci pomohli uskutečnit a vzorně se o nás starali (občerstvení, hudba). Odpoledne jsme si
užili poklábosením, večer pak zpěvem a tancem. Prostě povedená akce a neodradilo nás
ani počasí. 		
Šimečkovi

Chtěla bych poděkovat za uspořádání srazu
rodáků z Vodního Újezdu. I přes nepřízeň počasí jsme se pobavili, zavzpomínali a popovídali si. 			
Boková
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Druhé sbírkové dny
kampaně Voda pomáhá
vynesly téměř sedmdesát
tisíc korun

Na částce 68 637 korun se ustálil výtěžek
druhého ročníku sbírkových dnů charitativní kampaně Voda pomáhá. Dobrovolníci
a zaměstnanci Diakonie Západ během tohoto
a minulého týdne navštívili 7 západočeských
měst, kde za třicet korun nabízeli speciální
přírodní pramenitou vodu.
„Částky se podařilo dosáhnout díky pomoci
117 kolegů a dobrovolníků ze SOŠ Horšovský
Týn, Vyšší odborné školy zdravotnické a Církevní SŠ v Plzni, kteří osvěžili během sedmi
dnů 2 300 osob,“ uvádí koordinátor kampaně
Voda pomáhá Tomáš Benda.
„Získané peníze opět rozdělíme mezi naše
Projekty na vodě. Prostředky konkrétně poputují za dětmi v náhradní rodinné péči, do
rodin v obtížné situaci a stacionářů pro lidi
s poruchou autistického spektra a mentálním
postižením,“ doplňuje Benda.
Kampaň Voda pomáhá ovšem neskončila,
pokračovala i po sbírkových dnech. Osvěžení
nabídla na různých akcích, například na automobilových slavnostech Legendy v Praze nebo
na Mezinárodním folklorním festivalu CIOFF
v Plzni. Klienty Diakonie Západ je možné podpořit také online darem na stránkách kampaně
vodapomaha.cz nebo zasláním dárcovské SMS.

V Klubu Echo to bude žít i o prázdninách

Pracovníci Klubu Echo pro děti a mládež, zřizovaného Diakonií Západ, se před koncem školního roku zúčastnili v Dobřanech několika akcí. Mohli jste je zastihnout na akci s názvem Chvála
jídla, která byla realizována pod taktovkou Základní školy Dobřany. Nechyběli také na Dětském
dni, organizovaném místním Městským kulturním střediskem. V květnu se velkému zájmu dětí
i dospělých z řad široké veřejnosti těšily otevřené prostory klubu, které doplnily probíhající ZUŠ
Open na dobřanském náměstí. Účinkující měli v prostorách klubu zázemí mezi vystoupeními
a zájemci z řad návštěvníků mohli navštívit klubové prostory a zde se seznámit s poskytovanou
službou – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Během nadcházejících prázdnin zůstává klub nadále otevřený v běžném provozu, tedy každé
pondělí až středu od 12,30 do 17,00 hod. Zároveň připravujeme na léto několik akcí pro děti
a mladé lidi, při kterých například vyjedeme do Chebu na Ligu férového fotbalu, zúčastníme se
Sportmanie v Plzni, vyrazíme do jumparény, pro starší návštěvníky Klubu Echo připravujeme exkurzi do věznice Plzeň Bory. Během léta poběží v Klubu Echo osvědčené měsíční tematické programy plné aktivit. Tento program i více informací o Klubu Echo pro děti a mládež je k nahlédnutí
na našich facebookových stránkách: KLUB ECHO pro děti a mládež nebo přímo v Klubu Echo na
Náměstí T.G.M. 282 v Dobřanech. Další informace je možno získat na webových stránkách www.
diakoniezapad.cz nebo osobně od nové koordinátorky Klubu Echo na tel. 734 640 492 či e-mailu:
klub.echo@diakoniezapad.cz.
Bc. Vojtěch Starý

Poděkování

Oslava v Pivnici Hájek - Hájková

Píši za všechny seniory, kterým se špatně
chodilo po klopeném chodníku na hřbitov.
Poprosila jsem pana starostu Martina Sobotku o nápravu, vyhověl mým připomínkám
a chodník je opravený.
Děkuji mu, že na nás starší nezapomíná,
s úsměvem nás vyslechne a pomůže.
Také děkujeme za městskou dopravu, hodně ji využíváme, o něčem takovém jsme ani
nesnili. Zavoláme, pan Brada nás odveze, kam
potřebujeme, a zase přiveze. Pro seniory ze
Šlovic je to jediná šance, jak se dostat do Dobřan a do Klubu.
Za to vše děkuji městu Dobřany.
Za Klub seniorů Jitka Wirglová

14. 6. 2018 uplynulo 40 let od otevření
provozovny známé jako Snack bar. Název
Pivnice Hájek & Hájková vznikl 1. 4. 1993,
kdy do podnikání vstoupili manželé
Hájkovi. Ti jsou majiteli již 25 let. Primát
této známe dobřanské pivnice drží účtující
servírka paní Anna Magočiová. Ta zde totiž pracuje od jejího otevření, a to celých
40 let. Za toto nesmírně dlouhé období
byla „Hanďa“ slavnostně uvedena do síně
slávy zmíněné pivnice. Po gratulaci a předání květinových darů, které personál obdržel od majitelů a štamgastů, přišla na řadu i zábava.
DJ Šelma – Míra Sikyta nás svými hity bavil až do půlnoci.
Ještě jednou děkujeme celému personálu za odvedenou práci a štamgastům za jejich přízeň.
Josef a Václava Hájkovi
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Rybáři

Napsali jste nám

Koncem května a začátkem června mi štěstí nepřálo. A jak by také
mohlo. Nepršelo, a tak jsem neměl žížaly, také stále foukal vítr, a tak
jsem nechodil. V první dekádě června sice sprchlo, ale na žížaly to bylo
ještě málo, nenašel jsem žádnou. Po dešti jsem šel třikrát za sebou, ale
chytil jsem jen dva malé kapříky, jesena a línka. K mému údivu nebraly
ani ty malé podoustve. Mnohem lépe uspěla parta tří členů výboru a jejich kamarádů. Za tři dny prý na litické přehradě nachytali snad metrák
ryb. Největší kapr měřil 81 cm, další byli mezi 50-70 cm. Já se těšil na
zahájení lovu dravců, ale nakonec jsem ten den strávil zase v nemocnici.
Z doslechu jsem se dozvěděl, že někdo na zahájení ulovil štiku 80 cm,
mezi mosty prý někdo chytil dvě štiky po 60 cm. Ale synovec a jeho kluci ten den neuspěli. Kuba prý štiku kolem 60 cm nejprve vyhákl z podběráku, podruhé mu vjela do větví a musel to utrhnout. Další den ji ale
dostal, měla 59 cm. Jeden známý „vydrák“ také sjezdil Židovák a celou
řeku a nic. Až odpoledne vyrazil na přehradu a z nafukovacího kajaku
chytal na přívlač. Najednou rána do prutu, skoro hodinu se nechal vozit
a pak vytáhl sumce 107 cm a 9,5 kg. Také můj syn šel večer a na žížaly
chytil 5 sumečků, úhoře 65 cm a tlouště. Také náš hospodář se známými
během tří dnů ulovili na přehradě tři sumce od 74 do 103 cm, a to si
stěžoval, že moc nebrali. Je vidět, že sumců je poměrně dost.
Posledně jsem psal o vydrách. Hospodář si vypůjčil fotopast, kterou instaloval dva dny před schůzí na Černoblatech. Na schůzi nám
pak předvedl z obou dní fotky vydry zachycené vždy mezi 01-02 hod.
v noci. Ještě předtím byli předseda a místopředseda na sněmu ČRS, kde
si předsedové ostatních organizací stěžovali na velké škody, způsobené na rybách vydrami a kormorány. Někteří informovali přítomné, že
uspěli s požadavky na náhradu škod. Proto bylo rozhodnuto zakoupit
vlastní fotopast a postupně získat prokazatelné důkazy o výskytu vyder
na našich rybnících a na jejich základě rovněž požadovat náhradu škod.
Dětský rybářský kroužek se na
poslední schůzce před začátkem
prázdnin rozloučil na Dolní Kotynce
uspořádáním závodů v rámci kroužku. Účast byla oproti očekávání
menší, přišlo jen 11 dětí. Ryby sice
braly, ale pouze ty menší. Největší
kapřík měl jen 30 cm. Na prvním
místě se umístil Davídek Šmůla se
176 cm, druhý byl David Šefl se 106 cm a jako třetí David Kupec s 97 cm.
Pouze tři závodníci neuspěli a neulovili žádnou rybu. Teď o prázdninách
mohou děti zúročit vědomosti a znalosti, které se v kroužku naučily.
Datum zahájení dalšího kroužku 2018/2019 po prázdninách bude
včas zveřejněno na internetu a v našich vývěskách.
Vladislav Šefl

Dne 22. 6. 2018 jsem okolo
10. hodiny navštívila hřbitov.
Po úpravě hrobu jsem šla odnést odpad do kontejneru a to,
co jsem viděla, mě doslova
a do písmene šokovalo. V kontejneru ležel roztržený pytel
a z něho vykukovala čerstvě
stažená kůže, pravděpodobně
z divokého prasete. Dotyčný,
který to tam odhodil, by si
měl uvědomit, že kontejner je
pro potřeby hřbitova, a ne pro
jeho soukromý odpad, také by
si měl uvědomit, že v letních
měsících bude kůže nehorázně zapáchat. Kontejner stojí
hned za vraty a zápach bude
cítit až na silnici. Kontejner
jsem nafotila a z fotek je patrné, že se jedná o kontejner
na hřbitově. Doufám, že z kamerového záznamu bude dotyčný poznán
a bude potrestán. Tohle se prostě nedělá.
Olga Valachová

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Kde: na rybníku na návsi v Nové Vsi
Kdy: 15. 9. 2018
Pro koho: pro děti do 15 let
➢ Zúčastnit se mohou všechny děti, které zvládnou samostatně ovládat rybářský prut,
děti nemusí mít rybářský lístek!

Poznámka redakce:
Vedoucí technických služeb Michal Pokorný shodou dobrých náhod pachatele vypátral a ten svoji chybu napravil.

Máte rádi přírodu, kola, offroady, motorky, vojenskou techniku nebo
všechno dohromady?

Den otevřených závor
Šlovický vrch u Dobřan
1. 9. 2018

10:00-16:00

Uvidíte vzácná zvířata a rostliny,
vyzkoušíte si na kole fourcrossovou
trať, zažijete jízdu terénem
v offroadu, na čtyřkolce či dokonce
v bojovém vozidle pěchoty (BVP).

Šlovický vrch

➢ Způsob lovu: chytá se na 1 prut, položená, plavaná, feeder
➢ Prezentace účastníků a losování míst 9:00 – 10:00 hod. (pozdní příchod možný)
➢ Začátek závodu v 10:00 hod., ukončení lovu v 12:30 hod.
➢ Vyhodnocení závodu v 13:00 hod.
➢ Startovné zdarma – omezený počet účastníků!!!
➢ Pro závodníky je připraveno občerstvení a hodnotné ceny, pro první tři poháry
➢ V případě horšího počasí se po dohodě závodníků může čas ukončení změnit
➢ Kontakt na zajištění místa tel. 733 600 510 (pořadatel Adrian Terelmeš) Finchzd@seznam.cz

Akci pořádá: město Dobřany, HEC Klub-enduro, Klub OFF, TJ Dobřany – oddíl fourcrossu, Západočeské muzeum v Plzni a spolek Juniperia.
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Evropský pohár ve fourcrossu
v Dobřanech

O víkendu 26. 5. se to v Dobřanech jen hemžilo akcemi. Jednou z nich
byl závod Evropského poháru ve Fourcrossu na Šlovickém vrchu. Pořadatelé se na tuto akci dlouho připravovali, ať už to bylo propagováním
na sociálních sítích, doprovodným programem nebo samotnou přípravou dráhy. Ta doznala podstatných změn, a to v podobě prodlužení
zhruba o 150 m a vybudování celkem velkých překážek, z kterých mnoho jezdců nespalo.
Teď už k samotnému závodu. Závodilo se v několika kategoriích, a to
děti do 13 let, do 15 let, do 17 let, kategorie Masters (30 a výše), Hobby
a Elit a samozřejmě závod pro ty nejmenší závodníky do 5 let.
V dětských kategoriích došlo k tomu, že se sloučily do jedné kvůli
malému počtu jezdců. Místní závodníky jsme měli v kategorii Masters
a Elit. V Masters v podobě Michala Brožíka, který si na chvilku odskočil
od fotbalu a velice se mu tento krok vyplatil, když svou kategorii vyhrál.
V nejvíce našlapané kategorii Elit to byli Matěj Fejfar a domácí favorit Tomáš Brožík. Na trati bylo vidět, že jezdci jsou domácí, zvláště na
Tomášovi, který vyhrál kvalifikaci. Matějovi se bohužel nepodařilo projít ze základních jízd dále do závodu, a tak se přesunul do role diváka.
Tomáš naopak postupoval celkem hladce až do finále. Bohužel v nejdůležitější jízdě dne se mu nepovedlo ideálně odstartovat a ani po stíhací
jízdě to nevyšlo. Nakonec tedy vítězí Jarda Faistaver, jako druhý končí
Tomáš Brožík, třetí Jirka Penc a bramborový Gustav Dadela z Polska.
Tomášovi se ale tímto výsledkem otevřela cesta na mistrovství světa do
italského Val di Sole. Jede se začátkem července, tak držte palce!
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili,
ať už z pozice jezdce, nebo diváka, městu Dobřany, protože tato akce by
se vůbec neuskutečnila bez GDT a také TJ Dobřany. Nyní se můžete těšit
na sobotu 15. 9., kdy se uskuteční mistrovství republiky. Na viděnou na
Šlovíku.					
Oddíl fourcrossu

Další hokejbalová sezóna za námi
Po kategorii mužů a starším dorostu, které jsem zmínil v předchozím
vydání DL, zakončili sezónu také mladší žáci, dále pak kategorie přípravek a také mladší dorostenci v extralize.

Mladší žáci: přebor Čechy – jih
Realizační tým: Petr Úbl, Alice Hradská, J. a V. Šlehofer
Kategorie ročníků 2005-2006 a mladších hrála tuto sezónu ve spojené skupině JIH-ZÁPAD, kde se měřila nejen s kluby v těsné blízkosti jako
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Střibro, Třemošná a Plzeň, ale také s kluby ze vzdálenějších destinací,
jako jsou České Budějovice, Prachatice, Jindřichův Hradec či Suchdol
nad Lužnicí. V této skupině odehráli naši hráči dohromady 20 zápasů.
Přestože z hlediska umístění si žáci nevedli špatně, zejména pak v podzimní části, kdy se umístili průběžně na 3. místě. V závěru soutěže jsme
se propadli až na konečné 7. místo, když nás a od 5. příčky dělily pouze
4 body. Pro náš klub je ale z hlediska sportovní stránky pozitivní to,
že hráčská kvalita dětí díky „těžkým zápasům“ jde nahoru, a radost ze
sportu je potom o to větší. Zejména hráči přípravek, kteří v mladších žácích vypomáhají a učí se, jsou pak ve své nižší kategorii tahouny týmu.
Samozřejmě hlavním cílem je v této kategorii hraní, blbnutí, zábava,
prostě tak, aby to děti bavilo, ale zároveň jsou tréninkové jednotky nastaveny tak, aby se kluci i holky učili dovednostem samotné hry a měli
pak základy nejen pro kategorii mladších žáků, ale i pro vyšší kategorie.
Přípravky a minipřípravky: přebor regionu
Kategorie přípravek 2007-2008 a minipřípravek 2009 a mladší se
v této sezóně zúčastnily celkem 11 turnajů, a to nejen v regionu Západ,
ale taktéž na turnajích ve spolupráci s regionem Jih. Kluci a holky tedy
zavítali i do vzdálených Českých Budějovic, Blatné, Písku a Prachatic,
aby tam reprezentovali naše malé město. Tady u těch nejmenších je vidět velký posun, když srovnáme hru na prvním zářijovém turnaji a na
posledním červnovém. U těchto nejmenších kategorií je to hlavně a jedině o zábavě, o radosti ze sportu a zde se na výsledky nekoukáme. To
neznamená, že nechceme vyhrát, ale nakonec - výhra je tak pomíjivá,
ale zkušenosti a radost z tréninků a turnajů zůstává. Jako oddíl jsme
rádi, že se daří tyto nejmenší děti udržet při sportu, a navíc že se daří
dostávat k hokejbalu další nové tváře. Zároveň je třeba říct, že tyto kategorie jsou hodně závislé na přístupu rodičů, jejich pomoci nejen ze
stran logistiky, ale i na motivačním vlivu na své ratolesti. A proto bychom chtěli všem rodičům poděkovat za výpomoc v celé sezóně.
Petr Úbl

Přípravka s rodiči
Mladší dorost – extraliga
Realizační tým: V. Šlehofer st., J. Matoušek st., V. Šlehofer ml. a B. Havránek
Mladší dorostenci letos v extralize nastupovali s výpomocí hráčů ze
spřáteleného klubu Buldoci Stříbro. Z drtivé většiny však převažovali
naši kluboví odchovanci. Před sezónou jsme si vytyčili cestu a tou jsme
se snažili i jít. Motto bylo jasné, dávat prioritně prostor našim odchovancům, dále zapracovávat hráče mladších ročníků a nekoukat primárně na výsledek. Ano, každý chce vyhrávat a zejména pak ve sportu. Nicméně naše cesta je cílená ke klubovému profitu. Tím nejtěžším úkolem
pak je vychovat hotového hokejbalistu a pochopitelně člověka jako takového. Každý ví, co tím asi myslím. Zkrátka některé priority, viz např.
hraní na výsledek za každou cenu, jsme v klubu přehodnotili a úkoly
i maličko jinak nasměrovali. Ne všechno se povede a cest může být milion a zrovna tak kritiků, ty najdete všude. Beztak Vás či nás zajímá hlavní
produkt, a to je hotový hráč. O tom, že to je sakra těžký úkol, mnohdy
i nadlidský, zejména pak v dnešní době, asi nemá cenu dál psát. Kdo se

Sport
ve sportu pohybuje či angažuje, určitě ví, co mám na mysli. Nicméně my
touto výše uvedenou a vytyčenou cestou půjdeme i nadále. Nyní bych
naše účinkování v letošní etralize ml. dorostu v kostce shrnul. I přes
některé smolné prohry si můžeme říct, že úkol byl zčásti splněn. A proč
zmiňuji termín zčásti? Poněvadž nás za pár měsíců čeká sezóna další,
a tak pořád dokola, přičemž v rozdělané práci s mládeží chceme trpělivě pokračovat. No, a když už se bilancuje, pak je třeba zmínit také pozitiva. I těch bylo mnoho. Takže byly v tom i samozřejmě pěkné a vítězné
zápasy, kupř. v Plzni, kdy jsme v derby na začátku sezóny prohrávali
již o dvě branky, přesto jsme dokázali vyrovnat a v nájezdech domácí
tým skolit. Dále je třeba zmínit hráče jako Matoušek, bratři Brtníkové,
bratři Duchkové, Malotín, Neumaier, Vaníček (toho přibrzdilo zranění),
ti vytvořili jádro týmu a mančaft táhli. To je třeba také dobrá zpráva pro
klub, navíc se pomalu začali prosazovat i v dorostu starším, čili i tady
byl posun. Nesmím zapomenout na výpomoc kluků ze Stříbra. A zpět
k našim odchovancům, z mladších hráčů, tedy z kategorie žáků jsme zakomponovali Gawendu, R. Vajdu, Čížka a již zmíněného mladšího z bratří Duchků, Aleše, ten se navíc prosadil mezi lídry tohoto týmu mladšího
dorostu. Takže i tady máme velmi dobrý pocit. Jako starší žák zaznamenal obrovský progres Michal Neumaier, dokonce i on hrál důležité
role ve starším dorostu. Takže pro nás radost, nikoli však uspokojení.
To určitě ne. Takhle v klubu za ty roky nepřemýšlíme. Naopak tato fakta
jsou pro nás odměnou a povzbuzením do další práce.
Václav Šlehofer st.
Tabulka extraligy ml. dorostu 2017/18
1. Suchdol n./L.
28 23
2. HBC Plzeň
28 21
3. Kert Park Praha
28 21
4. Pedagog ČB
28 13
5. Snack Dobřany
28 11
6. HBC Prachatice
28
9
7. Olymp J. Hradec
28
2
8. KOVO Praha
28
2

1
2
0
3
1
1
2
0

2
2
2
0
2
1
0
1

2
155:56 73
3
143:45 69
5
134:50 65
12 113:84 45
14 92:92 37
17 108:115 30
24 39:190 10
25 37:189
7

Junior Cup 2018
V sobotu 23. června se konal na hřištích ve sportovním areálu Džungle „JUNIOR CUP 2018“, dětský turnaj dvojic v pétanque. Turnaj pořádala TJ Dobřany – Pétanque club za podpory Globálního dotačního titulu
města Dobřany, Dobřanského pekařství a Cukrárny U Broučků.
Skoro hodinu před zahájením turnaje dorazili první nedočkavci včetně početné skupiny dětí z Vodního Újezdu. Při zaregistrování obdržel
každý hráč originální tričko s logem turnaje. Po zahájení začaly opravdové boje ve skupinách. Bojovali hlavně ti nováčci, leč dařilo se především favoritům, skupiny vyhráli Jan a Jakub Dubanovi a David s Evičkou Štulcovi. Do finálové skupiny s nimi ještě postoupili Filip a Kačka
Baumrukovi s Honzíkem
Štulcem a Štěpánem Marešem. Zároveň pro ostatní nepostupující hráče
začala soutěž jednotlivců
v hodu na přesnost. Tuto
hru s přehledem vyhrála Kačka Baumruková
a nedala šanci ani nikomu z chlapců. Ve finálové
skupině se přestalo dařit obhájcům prvenství z loňského roku bratrům
Dubanovým, kteří prohráli všechny své zápasy. Naopak, po zlepšené
hře se dařilo Filipu a Kačce Baumrukovým a bez jediné porážky si odnesli první místo. Druhé místo si výhrou o jeden bod nad Honzíkem
Štulcem a Štěpánem Marešem vybojovali David a Evička Štulcovi. Při
závěrečném vyhlášení poděkoval president clubu všem sponzorům.
Všichni soutěžící dostali čokoládové medaile a ceny v podobě cukrovinek a ovoce. Vítězové pak samozřejmě poháry, diplomy a věcné ceny. Po
celý turnaj bylo pro soutěžící připraveno občerstvení. Dík pořadatelů si
zaslouží rodiče a dospělí, kteří pomáhali při celé akci.
Zdeněk Duban

Zleva stojí: Gawenda, Malotín, Vaníček, Neumaier, J. Matoušek ml., Kopf,
Rejda, J. Brtník a Mužík
Pod nimi zleva: J. Matoušek st., T. Duchek, A. Duchek, Vajda, V. Šlehofer
st. a Bárta
Sedící zleva: Svoboda a J. Brtník
Závěrem bych chtěl poděkovat všem za celou sezónu, zejména pak
hráčům, rodičům, hlavně pak členům vedení a trenérům. Speciální poděkování náleží městu Dobřany za poskytnutí GDT, které bylo využito
klubem na autobusovou dopravu našich mládežnických kategorií.
Děti ročníku narození 2007-8 a mladší, nechť zamíří od začátku září
mezi nás – Šneky. Trénujeme pravidelně pondělky, úterky a čtvrtky od
16.15 h. Samozřejmě mohou dorazit i starší nadaní kluci.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer
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Sport

Zhodnocení fotbalové sezóny 2017/2018
Mladší a starší přípravka
Mladší přípravku vedli trenéři Martin Bruha a Martin Zehle. V průběhu sezóny se projevil narůstající zájem rodičů o umístění dětí do
fotbalového oddílu, a to především díky zázemí, které poskytuje nový
fotbalový areál. Mladší přípravka se stala přeborníkem okresu Plzeňjih, když v celé soutěži neokusila hořkost porážky a vyhrála všech 14 zápasů. Výborně rovněž reprezentovala město na turnajích v Plzeňském
kraji, které se konaly v průběhu celé sezóny. Na turnaji ve Štěnovicích
obsadila 3. místo, na velmi dobře obsazeném turnaji v Tachově 2. místo
a na Memoriálu Petra Žitnika po velkém boji skončila na 1. místě.
Starší přípravka pod vedením trenéra Miroslava Homra dosahovala stejných výsledků jako hráči mladší přípravky. Sezónou prošli bez
ztráty bodu a také se stali přeborníky okresu Plzeň-jih. Zároveň většina
hráčů mladší i starší přípravky tvořila základ týmů ZŠ Dobřany, které se
zúčastnily McDonaldscupu. Obě kategorie vyhrály okrskové a okresní
finále a probojovaly se do kraje, kde obsadily shodně 4. místo.

přišel Jiří Kysilka. Došlo i k doplnění mužstva příchodem 2 hráčů z jiných
klubů a také docházelo k zapojování vybraných hráčů dorostu v průběhu zimní přípravy a jarní sezóny. Jarní část sezóny přinesla lepší výsledky a mužstvo mužů obsadilo v okresním přeboru Plzeň-jih 4. místo.

Žáci

Mužstvo žáků se pod vedením trenérů Jaroslava Krátkého a Radka
Havlíka stalo přeborníky okresu Plzeň-jih. O vítezství v celé soutěži rozhodly vzájemné lepší zápasy s Kasejovicemi.

		
1. Dobřany
2. Kasejovice
3. Stod
4. Spálené Poříčí
5. Chlumčany
6. Štěnovice
7. Klášter

Dorost

Z
24
24
24
24
24
24
24

V
15
15
14
13
15
9
3

R
0
0
0
0
0
0
0

P
9
9
10
11
9
15
21

S
92:39
91:70
82:86
76:63
43:48
37:47
27:95

B
46
46
41
40
38
32
9

Dorostenci byli pro sezónu 2017/2018 sloučeni s dorostem ze Lhoty
pod vedením trenéra Daniela Jandy. Na podzim si kluci na sebe teprve
zvykali, což bylo v prvních zápasech vidět. Na jaře už byla hra o poznání lepší. V konečném pořadí to ovšem stačilo pouze na 10. příčku
v krajské soutěži dorostu. Nutno podotknout, že dorostenci měli jeden
z nejmladších týmů v soutěži, takže následující sezónu by měl být vidět
určitý progres.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Blovice
TJ ZD Meclov
TJ Sokol Kasejovice
FK Horažďovice
FK Staňkov
TJ Sokol Mrákov
TJ Holýšov
FK Žákava
TJ Keramika Chlumčany
TJ Dobřany
FC Švihov
TJ Sokol Hradešice

Muži

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
17
17
15
13
13
12
9
5
5
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
5
5
7
9
9
10
13
17
17
18
20

140:39
72:30
81:69
102:60
97:62
63:46
40:53
48:55
27:76
37:102
47:93
22:91

59
50
49
47
41
39
33
28
16
16
12
6

Mužstvo mužů v podzimní části sezóny pod vedením trenéra Petra
Tuška nedosahovalo výsledků, které jsme všichni očekávali. Faktorů
bylo víc – neproměňování šancí, marodka a rovněž nedisciplinovanost.
V průběhu zimní přestávky proběhla výměna trenéra, kdy do Dobřany
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červenec/srpen 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chlumčany "B"
Kasejovice
Blovice
Dobřany
Nepomuk "B"
Klášter
Spálené Poříčí
Žinkovy
Radkovice
Starý Smolivec
Merklín
Vstiš
Předenice
Chotěšov "B"

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
20
18
16
16
15
13
14
11
11
10
8
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
6
8
10
10
11
13
12
15
15
16
18
21
22

87:37
76:35
80:34
71:54
54:56
79:54
50:40
59:44
49:72
47:55
48:91
29:67
47:84
33:86

63
61
54
48
45
45
43
42
32
30
30
23
17
13

Na závěr dovolte poděkovat za sezónu všem trenérům, vedoucím
mužstev, hráčům, rodičům, fanouškům, sponzorům a v neposlední řadě
i městu Dobřany. Přejeme příjemné prožití letních měsíců, načerpání sil
o dovolených a na novou sezónu se těšíme!
Členové výboru fotbalového oddílu TJ Dobřany

Fotbal U16
Dne 7. 6. se na fotbalovém hřišti uskutečnilo Reprezentační přátelské utkání chlapců
U16. Česká republika
hostila v Dobřanech
tým Běloruska. Čeští
mladíci doslova vlétli
do utkání a již v 10. minutě vedli 2:0. Bohužel
se nepodařilo ve 13. minutě našim chlapcům proměnit pokutový kop,
a tak 1. poločas výsledkem 2:0 i skončil. Ve 2. poločase přidali Češi další
dvě branky. A proto zápas, který proběhl za velmi slunečného počasí,
skončil tedy vítězstvím 4:0 ve prospěch českého týmu.
Jakub Kraus

Tipy na výlet

Turisté vás zvou
14. července
Z TEPLÉ DO BEZDRUŽIC
Odjedeme vlakem v 5.30 hod.
/z Plzně v 7.05 hod./ do Mariánských Lázní a v 8.24 hod. do Teplé. Nastoupíme na žlutou tz., která nás dovede do kláštera
Teplá, kde přejdeme na červenou, a po ní přes
Křepkovický mlýn, osadu Křepkovice, kolem
pomníku letce mjr. Bečovského do Hadovské
kyselky. Zde se osvěžíme a pokračujeme ke
Krasíkově hájovně. Zde odbočíme na modrou
tz. a po ní ke dvoru Krasíkov, do Čelivi, Dolních Polžic a do Bezdružic na nádraží. Délka
vycházky 21 km. Stoupání 568, klesání 650 m.
Odjezd vlakem ve 16.14 hod. os. Vedoucí Karel
Bohmann.

17. července
ZA MEDOVÝM KRÁLOVSTVÍM
Odjedeme vlakem v 5.24 hod. /z Plzně
v 6.02 hod./ do Volyně. Půjdeme po modré tz.,
která vyznačuje Klostermannovu cestu, přes
Čestice, Kalvárii, kde přejdeme na zelenou
a po ní do Krušova. Délka vycházky 13 km.
Stoupání 469, klesání 180 m. Odjezd BUSem
v 13.02 hod. a vlakem z Volyně v 14.28, nebo
v 16.28 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

21. července
STARÝ PLZENEC – SEDLEC – TYMÁKOV –
ROKYCANY
Odjedeme BUSem od čerpací stanice
v 7.20 hod. na CAN Plzeň a vlakem v 8.08 hod
do Starého Plzence. Vyjdeme po zelené tz. do
Sedlce. V Sedlci u kapličky opustíme značku, půjdeme Sedlckou roklí ke Lhůtskému
vodopádu a polní cestou na silnici vedoucí
z Mokroušů. Zde odbočíme doprava, později přejdeme křižovatku přes silnici na lesní
cestu, která vede do Rakové. Na konci lesa ji
přetíná červená tz., která nás dovede do Rokycan. Délka vycházky 12 km. Odjezd vlakem
v 15.26 hod. Vedoucí Karel Bohmann.

24. července
HRAD VALDEK – JINDŘICHOVA SKÁLA
Odjedeme vlakem v 6.40 hod. /z Plzně
v 7.13 hod. R./ do Hořovic, dále BUSem
v 8.20 hod. do Zaječova a 8.56 do Malé Vísky.
Vyjdeme po zelené tz., ale ta odbočí doleva
a my půjdeme dále po silnici do Malé Vísky,
kde potkáme žlutou tz., která vede do Neřežína a na Valdek. Dále pokračujeme po žluté,
přejdeme Na Hlíně na zelenou, dojdeme ke
studánce Pod Hlínou, kde opustíme značku
a odbočíme doprava na neznačenou cestu
jménem Polákova, která nás dovede na Jindřichovu skálu 583 m. Žlutá tz. nás dovede pod

Beran 684 m, kde odbočíme doprava a vystoupáme na vrchol. Zpět sejdeme do osady
Kvaň a po silnici do Zaječova na BUS, odjezd
v 14.50 hod., vlak z Hořovic v 16.01 hod. Délka
vycházky 13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
28. července
Z DEŠENIC PŘES KLENOVOU DO JANOVIC
Odjedeme vlakem v 8.06 hod. do Dešenic.
Půjdeme po cyklostezce 2048 do Opálky a po
zelené tz. přes Javor do Klenové a Janovic na
vlak. Odjezd v 15.06, nebo v 17.02 hod. Délka
vycházky 18 km. Stoupání 422, klesání 533 m.
Vedoucí Karel Bohmann.
31. července
ZE STRAKONIC DO RADOMYŠLE
Odjedeme vlakem v 5.24 hod. /z Plzně
v 6.02 hod. /do Strakonic. Povede nás zelené
tz. kolem řepických rybníků, kde je možné
koupání, přes Domanice a až do Radomyšle.
Délka vycházky 10 km. Odjezd vlakem zpět
v 14,52 hod. Vedoucí Jiří Nový.

4. srpna			
Z DOBŘAN PŘES ČERNOTÍN KŘÍŽOVÝ
VRCH DO CHOTĚŠOVA
Sejdeme se u kruhového objezdu v 8,00 hod.
Půjdeme po lukách do Vstiše. Dále kolem Vachtlova mlýna, přes propadliny a Losinou na
Křížový vrch a po zeleném značení do Chotěšova. Odjezd vlakem v 13,11 hod. do Dobřan. Délka vycházky 14 km. Nebo pěšky přes
Mantov k Vachtlovu mlýnu a stejnou trasou do
Dobřan. Délka vycházky 22 km. Vedoucí Karel
Bohmann.

7. srpna		
KOLEM TACHOVA
Odjedeme vlakem v 6.40 hod. /z Plzně
v 7.05 hod./ do Tachova. Půjdeme po modré
tz. kolem řeky Mže do Světců. Přejdeme na NS
„Vysoká Světce“ a zpět do Tachova. Odjedeme
vlakem v 15.32 hod. Délka vycházky 13 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
Varianta B. Až do Světců stejná trasa. Od rozcestníku „Oborská hájovna“ se dáme po NS
„Branka“ přes oboru do branky k vodopádům
„Branka“ /tam a zpět/ po cyklo 2169. Odjezd
vlakem v 14.32 hod.

13.–19. srpna
TÝDENNÍ POBYT V CHEBU
Denní vycházky po Chebsku do 15. km. Ubytování v Chebu v Domově mládeže střední
školy. Ještě několik míst volných. Nástup do
12.00 hod. Doprava: Skupina vlakem odjede
v 9.27 hod. a z Plzně v 10.05 hod. Příjezd do
Chebu v 11.27 hod. Ostatní vlastními doprav-

ními prostředky. Podrobný plán vycházek obdrží každý účastník. Vedoucí Karel Bohmann.

14. srpna
CHEB A OKOLÍ
Odjedeme vlakem v 6.40 hod. /z Plzně
v 6.58 hod./ do Chebu. Prohlídka náměstí,
hradu, zahrad, Špalíčku, obchodu s minerály, muzea a kostela. Procházka kolem Ohře,
vyhlídková věž. Dojdeme a vystoupáme na
„Bismarkovu rozhlednu“ a zelená tz. nás dovede zpět do Chebu na vlak. Délka vycházky
10 km. Odjezd v 15.10 hod. Vedoucí Jindra
Šmatlák.

21. srpna		
ZE SPÁŇOVA PŘES GLORIET DO KDYNĚ
Odjedeme vlakem v 5.40 hod. a z Klatov
v 6.21 hod. do Spáňova. Po žluté tz. dojdeme
přes Gloriet do Koutu na Šumavě a po zelené
na Starý Dvůr. Přejdeme na cykl. č. 2193 a ta
nás dovede na Podzámčí a Rýzmberk. Po místním značení dojdeme k vyhlídce „U Pomníku“
a po žluté do Kdyně. Délka vycházky 10 km.
Odjezd v 15.54, z Klatov v 16.45 hod. Vedoucí
Jiří Nový.
25. srpna			
Z MÝTA DO CHEZNOVIC A KAŘEZU
Odjedeme vlakem v 5.53 hod. R /z Plzně
v 6.35 hod. os./ do Mýta. Půjdeme z nádraží
po silnici do Cheznovic a Olešné. Dále nás povede žlutá tz. do Jiviny, kde odbočíme doleva
na lesní cestu, potkáme modrou tz., ale půjdeme stále po žluté, překročíme silnici a lesní
cesta nás dovede až do Kařezu. Délka vycházky 15 km. Odjezd v 15.10, nebo v 17.10 hod.
vedoucí Karel Bohmann.
28. srpna		
Z NEZVĚSTIC PŘES KOZEL DO ŠŤÁHLAV
Odjedeme vlakem v 7.24 hod. /z Plzně
v 7.41 hod./ do Nezvěstic. Naším průvodcem
bude k Mariině skále a křižovatce Pod Lopatou žlutá tz. Přejdeme na modrou, která nás
dovede kolem rybníka k horní bráně zámku
Kozel. Zde vyhledáme červenou tz. a po ní dojdeme do Šťáhlav. Délka vycházky 14 km. Odjezd v 14.35, nebo v 15.16 hod. Vedoucí Jirka
Nový.

1. září		
Z DOBŘAN DO DOBŘAN
Sejdeme se u kruhového objezdu v 8.00 hod.
Příprava Dobřanské 50. Půjdeme trasu do
13 km. Vedoucí Karel Bohmann.
Pojďte se s námi projít. Zveme všechny občany.
Chodíme za každého počasí. Případné změny
zveřejníme ve vývěsní skříňce.

www.dobrany.cz

|

31
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Návštěva jihočeské Šumavy – třídenní pobyt
Tak jsme si vyrazili na Šumavu, vybrali
jsme si atraktivní, zajímavou část – Novou Pec
a okolí. Naše skupina 14 členů KČT Dobřany
se ubytovala v obci Láz nedaleko Nové Pece
v penzionu „Pod Smrčinou“.
Sotva jsme se ubytovali, již spěcháme na
první plánovanou vycházku. Cílem je Schwarzenberský kanál, Koňský potok s kaskádou.
Přicházíme k místu zvanému „říjiště“, kde
odbočíme, a cyklostezkou se vracíme podél
Schwarzenberského kanálu do penzionu. Po
příchodu odpočíváme a připravujeme se na
večerní program. V 18 hodin nás pan Poláček
spolu se svým pomocníkem Pepou Harantem
svolává k večeři, kterou nám připravili. Moc
nám chutnalo, díky! Po večeři hodnotíme
průběh prvního dne našeho pobytu. Chvíli
společně posedíme, popřejeme si dobrou noc
a jdeme spát.
Spíme na pokojích po třech až čtyřech.
Na našem pokoji jsme ubytováni čtyři muži
Pepík, Franta, Jirka a Jindra. Největší obavy
máme z toho, že se nevyspíme, protože mnozí
z nás značně chrápou. Ale v tomto bodě jsme
se mýlili, nevyspali jsme se z úplně jiného důvodu. Jeden z nás, Pepa, dostal v noci žízeň
a tím to začalo. Ve tři hodiny nás probudily
podezřelé zvuky, za úplné tmy jsme pozorovali pohybující se stín, který šmejdil po pokoji,
skříně se otevíraly, tašky a zavazadla šustily.
Když tato činnost neustávala, zeptal jsem se,
co se děje. Poznal jsem, že je to Pepík, proto
jsem se ozval a oslovil ho: „Víš, kolik je hodin?“ Aniž odpověděl, rozsvítil a počal opět
hledat ve svých zavazadlech, konečně uspěl.
Našel mobil, poté rozsvítil a nastalo nové
hledání. Tentokrát hledá nabíječku a nabíjí
mobil. Poté, aniž nám odpoví, zhasíná světlo
a zalehne. Od této doby až do rána máme klid
a můžeme spát. Ráno se ptáme, co že to v noci
dělal. Odpověděl: „Vždyť jste se ptali, kolik je
hodin, tak jsem to musel zjistit!“
Druhý den se vydáváme na náročnou cestu
– pochod, který nás přivádí k Medvědí stezce. Samotná stezka vede překrásnými místy
s množstvím bizarních skal, je náročná na
zdolávání množství stoupání, je nutné překonat několik padlých kmenů. Úseky cest jsou
neschůdné, je zde znatelná činnost po těžbě
a odstranění nedávných polomů. Pochod zakončíme v obci Jelení, kde se podíváme na
portál Schwarzenberského kanálu, občerstvíme se v místním pohostinství a odjíždíme
busem do penzionu. Po večeři se sejdeme, vyhodnotíme uplynulý den. Noc probíhá klidně,
spíme až do rána bez vyrušení.
Ráno posledního dne našeho pobytu vstáváme v 5 hodin, dáváme sebe i pokoje do

32

|

červenec/srpen 2018

pořádku, balíme a chystáme se k odchodu.
Po snídani, opět připravené našimi kuchaři,
odcházíme z penzionu. V 6 hodin odjíždíme
busem do Nové Pece.
Naším posledním cílem je pochod Stožec –
Stožecká kaple – Stožecká skála – Stožec.
Cesta ze Stožce vede stožeckými lukami
s množstvím ostrůvků zarostlých břízami
a jinými dřevinami. Cesta pokračuje lesem až
k odbočce vedoucí ke kapli. Jdeme do značného kopce, procházíme zónou 1 NP Šumava, parkem s množstvím padlých staletých
smrků. Přicházíme na malou mýtinu, kde na
skalce je postavena dřevěná kaple. Obcházíme ji, pijeme z nedalekého pramene s údajně

léčivou vodou. Vystoupáme na Stožeckou skálu, ze které je krásný výhled na okolní hory
a po krátkém odpočinku se vracíme do Stožce. Zbývající čas do odjezdu busu využijeme
k návštěvě místního infocentra a poobědváme. Poté odjíždíme směr Volary – Strakonice
– Dobřany domů.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 7. 7. 2018 by se dožil 60 let

Dne 10. 8. 2018 uplyne 5 let od úmrtí

pan Adolf Kraus.

Závěrem: Návštěvou těchto míst si člověk
uvědomí, jak krásnou přírodu v naší zemi
máme. Cítíme potřebu ji zachovat a předat
budoucím generacím takovou, aby i oni z ní
mohli čerpat sílu a životní moudrost.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

pana Zdeňka Bulína.

Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Julie, dcery Veronika, Adéla,
Julie a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Vzpomínají manželka Helena,
dcera Lada s manželem, dcera Martina
s manželem, vnoučata
a ostatní, kteří ho znali a měli rádi.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 28. 8. 2018
uplyne třetí rok, co nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček, bratr,
strýc a kamarád

Dne 31. 8. by se
Václav Klesnil dožil 70 let,
ale nebylo mu dopřáno
a již skoro 8 let není mezi námi.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Splnila jsem Tvé doporučení a jsem
s Jindrou.
pan Eduard Martínek.

Vzpomeňte s námi. Rodina

Nikdy na Tebe s celou rodinou
nezapomeneme. Slávka s rodinou.
Kamarádi, dejte si na jeho klid
kalíšek u Jánských.

Inzerce

DOBŘANY - MALÁ STRANA

PRODEJ ZAHÁJEN !
RD 4+kk, 5+kk s krytým parkovacím stáním
pozemky o velikosti 293 m2 - 521 m2

KONTAKTUJTE NÁS:

ceny od 4.971.000 Kč

603 215 935

www.czsh.cz

www.dobrany.cz
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Inzerce

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

Nákupčí – Team leader
Vedoucí finančního oddělení
Kontrolor kvality
Montážní dělník tlumící techniky (muž)
Pracovník do výroby – dokončovací práce (muž)
Obsluha CNC obráběcích strojů (i na výpomoc o prázdninách)
Seřizovač CNC obráběcích strojů

Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na dopravu
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní prostředí
- práce na HPP

Kontakt:

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami

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

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

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

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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ZEMNÍ PRÁCE
TERÉNNÍ ÚPRAVY

777 039 382
brozik.t@seznam.cz
IČ: 755 58 858

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ

ČERVENEC–SRPEN ZAVŘENO
st 5. 9.

14 – 17

V červenci mě můžete z důvodu výroby klíčů
kontaktovat na tel. č. 773 478 883.

Řádková inzerce

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

Podlahářské práce – PVC, vinyl, plovoucí podlahy, koberce atd.
Tel.: 721 396 017
 Koupím garáž v Dobřanech. Tel.: 732 873 621

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
12. 7. v 17:00		
15. 7. v 15:00		

19. 7. v 17:00
22. 7. v 15:00

USA, animovaný, 87 min, přístupný, dabing,
režie: Genndy Tartakovsky
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá
klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu
po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když
však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné
kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství,
jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se
z dovolené snů noční můra.
Vstupné: 120 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
12. 7. ve 20:00
ČR, komedie/drama, 93 min, 15+, režie: Daniel Svátek
Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve
dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede
už jen cesta vzhůru. Na válečné stezce s chlastem
potkává Josef třeba Honzu, bývalého reprezentanta
v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa –
Ironmana. Úředník a geniální matematik Milan zase
věří, že je vyslancem z vesmíru. Někoho zradila žena,
někdo hrál v německém gay pornu a svůj příběh má
i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš daleko.
Vstupné: 120 Kč

ANT-MAN A WASP 3D
15. 7. v 18:00
USA, sci-fi/akční/dobrodružný, 109 min, 12+, dabing,
režie: Peyton Reed
Scott Lang musí čelit následkům svých rozhodnutí
nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva se mu podaří
najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí
znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po
boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
Vstupné: 140 Kč

MAMMA MIA!
18. 7. ve 20:00
USA/VB/Německo, komedie/muzikál, 109 min,
přístupný, titulky, režie: Phyllida Lloyd
Mladičká Sophie (Amanda Seyfried) žije s mírně
šílenou matkou Donnou (Meryl Streep) na řeckém
ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s jednou není k vydržení, protože se
Sophie bude záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle
souvislosti dělá ryze praktické starosti, Sophie řeši
jediný problém – kdo ji odvede k oltáři. Nalezený matčin deník totiž odhalil, že se Donna v době kriticky
blízké Sophiinu početí spustila hned se třemi chlapci
Vstupné: 80 Kč

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
19. 7. ve 20:00		
12. 8. v 18:00
22. 7. v 18:00
USA, muzikál, 114 min, přístupný, titulky,
režie: Ol Parker
V pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom!
S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna
(Meryl Streep a Lily James) čerstvou absolventkou
univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy
narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život.
Druhý příběh se odehrává přesně deset let po
událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na které se
samozřejmě sjedou všichni „obvyklí podezřelí“.
Vstupné: 130 Kč

ÚŽASŇÁKOVI 2
5. 8. v 15:00		
9. 8. v 17:00		

12. 8. v 15:00
16. 8 v 17:00

USA, animovaný, 118 min, přístupný, dabing,
režie: Brad Bird
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen,
zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet
a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“
života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to
víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální
plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se
dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne
a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.

CHATA NA PRODEJ
5. 8. v 18:00		

16. 8. ve 20:00

ČR, komedie/drama, 77 min, přístupný, režie: Tomáš
Pavlíček
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají
využití. Před předáním chaty novému majiteli se
však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat
poslední pořádnou rodinnou slezinu. Děda (Jan
Kačer) už je duchem spíše nepřítomen, otec (David
Vávra) tyto akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je
věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe.
Babička (Jana Synková) je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do
rozpaků. Nevyrovnaná dcera (Tereza Voříšková) na
chatu přibere svého úspěšného německého přítele.

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
9. 8. ve 20:00
19. 8. v 18:00
USA, akční thriller, 147 min, 12+, titulky,
režie: Christopher McQuarrie
Ethan Hunt (Tom Cruise) si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně
nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vi-

nou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení
vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvědčen,
že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to myslí.

MALÁ ČARODĚJNICE
19. 8. v 15:00
Československo, animovaný, 90 min, přístupný,
režie: Zdeněk Smetana
Malá čarodějnice, které je teprve několik set let a ještě neumí pořádně kouzlit, se chce podívat na slavný
sabat, který se koná každý rok na vzdálené hoře. Její
společník, starý moudrý havran jí to sice vymlouvá,
ale malá čarodějnice ho neposlouchá.

KRYŠTŮFEK ROBIN
23. 8. v 17:00

26. 8. v 15:00

USA, dobrodružný, přístupný, režie: Marc Forster
Příběh o chlapci, který prožíval nesčetná dobrodružství ve Stokorcovém lese, ale který i dospěl a zapomněl, kam vlastně v životě jde. A tak mu musí jeho
roztomilí kamarádi z dětství, plyšová zvířátka, mezi
které patří Medvídek Pú, Tygr, Prasátko a další, připomenout kouzlo dětské představivosti a dny, kdy
společné nicnedělání a bezstarostnost byly tím nejlepším na světě.

JAN PALACH
23. 8. ve 20:00

30. 8. ve 20:00

ČR/Slovensko, drama, 12+, režie: Robert Sedláček
Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti
sovětské invazi do Československa. Nekompromisní
mladík, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat
národ z okupační letargie. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž
se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.
Před projekcemi filmu Jan Palach promítáme Československý filmový týdeník 35/68 Autentické
události 21.–28.srpna (17 min)

TEMNÉ SÍLY
26. 8. v 18:00
USA, sci-fi thriller, 104 min, 12+, titulky,
režie: Jennifer Yuh Nelson
Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se u přeživších 2% dětí objeví superschopnosti,
kvůli nimž jsou umístěny do internačních táborů.
Šestnáctiletá dívka Ruby z tohoto tábora utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří utíkají před vládou.

KUBÍK HRDINA
30. 8. v 17:00
Island/Belgie, animovaný, 83 min, přístupný, dabing,
režie: Árni Ásgeirsson
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy
naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých
krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen přežít
ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako
hrdina.

www.dobrany.cz
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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

úterý
středa
čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:30 – 17:30
7:00 – 13:00
6:30 – 12:30
6:30 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová

Praktický lékař pro děti a dorost

Interní ambulance

čtvrtek
pátek

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

Vstiš

13:00 Harmonie

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

MUDr. Alena Špidlenová

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

Diabetologie

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

Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
8:00 – 13:30

náběry
ordinace

MUDr. Jana Prošková

Ordinace očního lékaře

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

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

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30

MUDr. Gabriela Rybářová

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

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

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

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

Městský úřad Dobřany

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

Správa bytů
pro objednané

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Gynekologická poradna
MUDr. Viola Gottwaldová

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

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

Odběry krve

MUDr. Kateřina Košťáková

pro objednané

MUDr. Regina Janů

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

8:00 – 18:00
8:00 – 11:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

MUDr. Petr Krčál

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

		

úterý, čtvrtek
středa

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00

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

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

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:30 – 12:15 13:00 – 17:00
sobota, neděle		 13:00 – 17:00

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

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
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