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Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

V nouzi poznáš přítele

Naše obce mají stejný název a to nějak sta-
čilo, že nás to spojilo. K tomuto přátelství 
se však váže mnoho příběhů. Například dnes 
(20. 6.) nám na staveniště školy přivezli fasá-
du. Asi se trochu divili, proč vezou fasádu k tak 
hezky upravené škole na třídě 1. máje. Takže se 
u nás dělníci na lešení dnes trošku nudili. Tele-
fonáty, že už jsou na kruháči, tak kam mají vy-
ložit zboží pro školní jídelnu, ty jsou pravidelné. 
Jednou jsem objednal výchovný koncert, ale 
nikdo nepřijel. Doufám, že jste si ho aspoň užili 
u vás . Nebo ráno v 7 hodin se mne ptal řidič 
kamionu s návěsem, který mimochodem zablo-
koval celou náves, kde je tady Penny. Když zjis-
til, že tu máme jen Majket, stejně už nemohl od-
jet, protože mu začala povinná přestávka. Tak 
strávil půlden v krásné vesnici v Orlických ho-
rách. A když chtějí rodiče hlásit své děti k nám 
do školy, hned se raději ptám, kde bydlí, a děti 
z Chlumčan a z Dnešic automaticky odmítám.

Byť se však pyšníme stejně krásným ná-
zvem našeho bydliště, musíme si přiznat, že 
žijeme v úplně odlišných světech. Zatímco ve 
městě je pro mnohé obchod, hospoda či škola 
samozřejmostí, tady na venkově se za tyto sa-
mozřejmosti musí velmi bojovat. A tak to bylo 
odjakživa i s naší školou. Dobřanští bojovníci 
hrdě desítky let bojují, aby i na tak malé ves-
ničce byla škola. A z historie vidíme, že byli 
vždy úspěšní a vždy měli v tomto ohledu ná-
skok před daleko většími okolními obcemi. 
Podobně tomu je i dnes. Pustili jsme se do 
přestavby školy, která kapacitně nedostačo-
vala. A i když jsme věděli, že chybějící částku, 
která se vyšplhala na 9,5 milionu, nemůže 
naše obec nikdy z ročního rozpočtu 2 mil. Kč 
zaplatit, probudil se v nás bojovný duch na-
šich předků a šli jsme do toho. A v nouzi jsme 
poznali mnoho přátel, jak zní známé české 
přísloví. 

Díky mnoha až neuvěřitelným příběhům, kte-
ré se za tento rok staly, se stavba školy chýlí ke 
konci a už teď můžeme říct, že se naplnilo motto 
stavby: „Společně to zvládneme.“ A tak jsme ve-
lice vděčni, že i Vy z Dobřan nám pomáháte psát 
tento náš příběh. Příběh o škole, která má his-
torii více než 280 let, o škole, kterou navštěvuje 
více žáků, než je obyvatel v obci, o škole, která 
přežila války i různé režimy. Pro nás naše škola 
není samozřejmostí, ale hrdě za ni bojujeme.

A tak mohu (trochu sentimentálně) napsat, 
že když jsem se ocitl v neděli v kostele v měs-
tečku na druhém konci republiky, kde jsem 
poslouchal nádherný koncert Vozembachu, 
viděl jsem, kolik lidí nám věnovalo tolik času 
a energie, vehnalo mi to slzy do očí. A v duchu 
jsem si říkal, jo, tohle má smysl! A tak velké 
díky Vám, Dobřaňákům, díky za přátelství a za 
Vaši velkorysou pomoc.

Jan Grulich, ředitel školy
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Kulturní kalendář

	23.–27. 7., 30.7.–3. 8. / náměstí T.G.M.
 Letní kino
	Dobřanská galerie
 Život na Šlovickém vrchu
	kostel sv. Víta
 Výstava výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha
	kostel sv. Víta  
  Výstava výtvarných prací pacientů 

arteterapie PN Dobřany

	10. 8. / dopoledne / náměstí T.G.M.
  VI. retro jízda aneb V čem jsme jezdili 

za socialismu – vyhlídková jízda
	10. 8. / 15:30 / u kina Káčko
 Dobřanský FESTovní zpívání
	14. 8. / 18:00 / kostel sv. Mikuláše
 Zahajovací koncert letní hudební školy 
 J. J. I. Brentner
 Letní barokní festival 2019, 
  výběr z díla J. J. I. Brentnera  

„Z Dobřan až k Amazonce“
	19. 8. / Městská knihovna Dobřany
 Výtvarná dílnička
	24. 8. / kostel sv. Víta
  Závěrečný koncert  

„akordeonová letní škola“
	31. 8.
  Den otevřených závor na Šlovickém 

vrchu
	Dobřanská galerie
 Život na Šlovickém vrchu
	kostel sv. Víta
 Výstava výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha
	od 10. 8. / kostel sv. Víta  
  Dny achátové bouře – výstava obrazů

	2. 9. / 10:00 / biotop Kotynka
 První zvonění a burza kroužků
	7. 9. / 9:30 / u skautské klubovny
  Lívancový běh
	7. 9. / start: 9:00–11:30 / náměstí T.G.M.
 Pohádkový les
	7. 9. / 15:00 / náměstí T.G.M.
 Radbuza Fest
	7. 9. / 11:00 / plovárna Dobřany
	 Oslavy výročí mikroregionu Radbuza 

– Plavba netradičních plavidel
	14.–15. 9. / Šlovický vrch
 Predator race – Master weekend
	15. 9. / 14:00 / náměstí T.G.M.
  Pohádkové náměstí
	21. 9. / 18:00 / kostel sv. Mikuláše
  Haydnovy hudební slavnosti  

HARMONIA CONCERTANS
	21. 9.
  Dobřanská 50
	22. 9.
 Dobřanské štrůdlování
	Dobřanská galerie
 Život na Šlovickém vrchu
	kostel sv. Víta  
  Dny achátové bouře – výstava obrazů

Výhled je průběžně doplňován. 
Podněty na kultura@dobrany.cz

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

Cyklostezka CT3 Dobřany a nástupní místo
V loňském lednovém vydání jsme vás informovali o důležitých směnách pozemků, které 
městu otevřely možnosti pro liniové stavby. Jednou z nich je stavba prvního úseku cyklo-
stezky a nástupního místa.

V únoru loňského roku bylo zapsáno vlastnictví posledního „zlatého“ pozemku na město Dobřa-
ny a tím se rozjela mašinerie územního a stavebního povolování. Letos už město mohlo podat žá-
dost o dotaci do programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické 
infrastruktury v Plzeňském kraji na rok 2019“. Krajští zastupitelé na červnovém jednání rozhodli 
o finančním příspěvku ve výši 3 miliony korun z celkových nákladů téměř 3,77 milionu. O letních 
prázdninách nás čeká vysoutěžení zhotovitele stavby, který ji postaví v termínu do příštího dubna.

Na obrázku je přehledně znázorněno umístění cyklostezky – najet na ni budeme moci od zre-
konstruovaného parkoviště v Lipové ulici, bude pokračovat mezi pastvinami k nové lávce přes 
Chlumčanský potok a dále mezi fotbalovými hřišti až k nástupnímu místu. Cyklostezka je navrže-
ná jako smíšená pro pěší a cyklisty, dvoupruhová, obousměrná v šířce 2,5 metru. U fotbalového 
areálu hned vedle vodárenského vznikne nástupní místo cyklostezky - příjemné zázemí s ote-
vřeným přístřeškem se sezením, cyklostojany, pítkem na vodu a výsadbami včetně zastiňující 
chmelové konstrukce.            Lenka Tomanová, místostarostka

V novém… aneb Stěhujeme pobočku
Univerzita třetího věku (U3V) v Dobřanech si Vám 

dovoluje oznámit, že v  akademickém roce 2019/2020 
Vás přivítáme v nových prostorech. Ve spolupráci 
s MěKS Dobřany se od září 2019 budou kurzy U3V ko-
nat v jednacím sálu Městského kulturního středis-
ka Dobřany, Náměstí T. G. M. 5, Dobřany.

Posluchači se opět mohou těšit na program Regionální historie a archeologie Dobřan. V prvním 
semestru proniknou se známými lektory PhDr. Josefem Hložkem, Ph.D., PhDr. Petrem Menšíkem, 
Ph.D., Mgr. Milanem Procházkou do tajů archeologie a kastelologie, dotknou se také problematiky 
významu vodních děl v regionu. V letním semestru posluchače jistě zaujme Mgr. Luděk Krčmář 
poutavým blokem přednášek z oblasti dějin Dobřanska. 

Zápis proběhne v jednacím sálu Městského kulturního střediska Dobřany dne 27. 8. 2019 od 
14.00 do 16.00 hod. Zápisné je 700 Kč na celý akademický rok. Noví posluchači si přinesou prů-
kazovou fotografii, která jim bude nalepena na výkaz o studiu. 

Vaše dotazy Vám zodpoví ředitelka MěKS Dobřany paní Jaroslava Umnerová, případně se 
můžete obrátit na tajemnici U3V Mgr. Markétu Prchalovou, email: mprchalo@rek.zcu.cz, tel.: 
+420 735 713 912.

Těšíme se na Vás ….
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Krajinný trávník jako vítaný doplněk města
Sekat, či nesekat? Touto otázkou se v poslední době zabývá čím dál tím více lidí. Městské se-

kačky často sekají trávník na nejnižší možnou výšku. Tím ze zeleně vyrobí poušť, která nemůže 
zadržet v půdě ani to malé množství vody, které občas naprší.

Na druhou stranu to technické služby nemají vůbec jednoduché. Pokud provedou vyšší seč, 
tráva neustále odrůstá a není v personálních silách vše včas pokosit. Vysoká, nebo dokonce kve-
toucí tráva působí problémy alergikům, umožňuje vývoj klíšťatům, stává se prostorem pro vyha-
zování odpadků a často je ušlapaná lidmi i psy. Takovýto vysoký a znehodnocený travní porost je 
téměř nemožné kvalitně a rychle posekat. 

To, co nejvíce pomůže přírodě, je květnatá louka, je to opak parterového (intenzivně udržova-
ného) trávníku. Je nenáročná na péči, seče se pouze 2–3× ročně, nehnojí se, nezalévá. Posečená 
tráva může být usušena na seno pro domácí mazlíčky, obsahuje totiž desítky druhů rostlin, které 
jim moc chutnají. Podporuje život drobných živočichů v době, kdy jsou polní meze zničeny a zne-
hodnoceny herbicidy. Tento typ trávníku však není vhodný do celého města. Nejlépe se tato louka 
uplatní v okrajových a méně exponovaných lokalitách. Zde se její ekosystémové služby zhodnotí 
nejvíce a pyl nezpůsobuje tak velké problémy alergikům.

A kde jsme mohly tyto louky najít?
Určitě vám neuteklo, jak nádherně kvetla louka mezi Kotynkami. Pozorovat jsme mohli velké 

množství kvetoucích bylin, a to například: pryskyřník prudký, štírovník růžkatý, mák vlčí, šťovík 
menší, kohoutek luční, kostival lékařský, šalvěj luční, diviznu brunátnou, jitrocel prostřední, svízel 
syřišťový, svízel povázku, chrastavec rolní, řebříček obecný, kopretinu bílou a další. V současné 
době je již louka pokosena a sklizena, velmi brzy se však zazelená a některé druhy vykvetou znovu.

Nepokoseny zůstaly parkově upravené plochy kolem hřbitova, travnatý pás podél tenisové haly 
v ulici Přeštická a louka pro volný pohyb psů. Pokusnou plochou pro luční trávník ve středu města se 
stane prostor kolem bývalé jízdárny. Pečlivě budeme shromažďovat všechny ohlasy. Pokud se nápad 
shledá s podporou obyvatelstva, bude tento management sečení implementován do plánu údržby. 

Milena Vladyková, městská zahradnice
Michal Pokorný, vedoucí Technických služeb

Krátce
(sob) Obnova jezu na „Žabáku“ je skutečnou 

technickou lahůdkou, město sice není investo-
rem, ale stavba se částečně dotýká jeho pozem-
ků. Proto vedení města navštěvuje kontrolní 
dny, na kterých se řeší ze strany města pře-
devším přesuny hmot. Jde o značné kubatury, 
neboť součástí projektu je i převedení toku do 
provizorního koryta (v pozadí snímku).

(sob) Tvar chodníku v ulici Osoblaho už 
se rýsuje v terénu. Stavba, které se přezdívá 
chodník k Penny, vstoupila do historie Dobřan 
už tím, že v roce 2015 odstartovala vyjedná-
vání s pozemkovými spekulanty. Kromě toho, 
že zvýší bezpečnost chodců na frekventované 
komunikaci, má svou zásluhu i na vjezdových 
branách a rekonstrukci ulic v Dobřánkách. 
Město na něj dle původních dohod mělo do-
stat 2 miliony Kč od firmy PEBAL, ta nakonec 
zaplatila o více než 4 miliony více a uhradila 
celý chodník sama. 

Veřejné jednání Zastupitelstva města Dob-
řany 4. 6. 2019 se konalo historicky poprvé 
v sále Centra Šlovice. Zastupitelé i veřejnost 
tak měli možnost blíže poznat nejen tento 
areál, ale i starosti a radosti šlovických obyva-
tel. Myslím, že tato zkušenost byla přínosem 
pro obě strany a určitě to nebylo naposledy.

Michal Trdlička, 
předseda osadního výboru ŠloviceParkoviště u ZUŠ prokouklo a s ním i přilehlý 

chodník a Luční ulice
(sob) Projekt rekonstrukce Lipová, Luční, o kterém 

jsme opakovaně informovali, je u konce. Kromě vidi-
telné dlažby na povrchu se povedlo i ulehčit kanali-
zaci v Lipové ulici od části dešťových vod, které teď 
potečou rovnou do nedalekého mlýnského náhonu. 
Nad rámec původního projektu se také zpevnil úsek 
mezi parkovištěm a budoucí cyklostezkou, o které in-
formujeme v samostatném článku v tomto čísle.
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Boj o parkovací místa
V posledních 

letech se město 
celkem intenzivně 
zabývá otázkou 
parkovacích míst 
po celém městě. 
Pořídit si automo-
bil v dnešní době není zas tak velký problém. 
Ten přichází až v době parkování vozidla, kdy 
každý chce stát nejblíže svému bydlišti. Ka-
pacita parkovacích míst by byla dostačující, 
kdyby všichni využívali své možnosti. Ať už 
se jedná o užívání garáží v Plzeňské ulici, či 
využívání placeného parkoviště po bývalé 
Integře. Byť město v posledních letech vy-
tvořilo desítky nových parkovacích míst, 
dalším možným krokem ke zlepšení situace 
je odstraňování dlouhodobě odstavených či 
nepojízdných vozidel zabírající tolik potřeb-
né parkovací plochy. Zatím jediná legální ces-
ta je formou čištění komunikací a přilehlých 
parkovacích ploch. Občané budou obezná-
meni s touto činností sedm kalendářních dnů 
předem, a to formou dopravního značení.  
Město se rozhodlo tento způsob vyzkoušet 
v ulici 17. listopadu, kde na popud občanů 
byla odhalena tři vozidla spadající do katego-
rie nepojízdná. V den čištění zůstalo na ozna-
čených místech pouze jedno vozidlo, které 
muselo být přemístěno odtahovou službou 
na hlídané parkoviště. Tam bude na majitele 
čekat a k vyzvednutí bude po uhrazení všech 
nákladů na jeho přesun a náhrady za užívá-
ní parkovacího stání. Proto prosím všechny 
majitele vozidel dlouhodobě zabírajících zby-
tečně místa pro parkování a nesloužící své-
mu účelu, aby zvážili další postup s tímto asi 
nepotřebným vozidlem.  Tato první „čisticí“ 
akce byla úspěšná, proto v nich budeme s ra-
dostí pokračovat. Podnětů od občanů máme 
celkem dost.

Michal Pokorný, vedoucí Technických služeb

První várka úspěšných reprezentantů města 
byla oceněna v průběhu června

Na Svatovítských slavnostech město ocenilo úspěšné sportovce. Jsou jimi Josef Fišer nejmladší, 
vicemistr Poháru mladých nadějí České kuželkářské asociace pro sezónu 2018/2019 v mladším 
dorostu, Jan Šváb ml., mistr ČR v požárním sportu ve středním dorostu 2018 ve dvou disciplí-
nách, a to v běhu na 100 m s překážkami a ve dvojboji. Tým hokejbalistů TJ Snack Dobřany jsme 
ocenili za postup do extraligy.

Dařilo se i umělcům. Výtvarná dílnička při MKS získala ocenění jako laureát Celostátní výtvar-
né a literární soutěže Evropa ve škole a Tereza Vesecká k tomu přidala čestné uznání na Meziná-
rodní výstavě Lidice. Doslova žně letos zažila na celostátní i mezinárodní úrovni ZUŠ J. S. Bacha, 
jejíž úspěšné žáky jsme ocenili v kostele sv. Mikuláše při závěrečném koncertu školy.

Oceněným ještě jednou gratulujeme a doufáme, že třeba na Radbuza festu přibudou další.
Pokud znáte Dobřaňáka, který by si podle vás ocenění také zasloužil, neváhejte poslat nomina-

ci na dobrany@dobrany.cz.
Martin Sobotka, starosta

Lenka Tomanová, místostarostka

Výtvarná dílnička při MKS

Josef Fišer nejml. a Jan Šváb ml.

Úspěšní žáci ZUŠ J. S. Bacha 

Tým hokejbalistů TJ Snack Dobřany

Až se zima zeptá…
Město Dobřany oznamuje, že pro občany 

zahájilo prodej palivového dřeva (většinou 
jehličnatého) v letní akci. Vyrobené dřevo 
se nachází v lese u dobře přístupných cest, 
většinou ve dvoumetrových délkách. Cena je 
stanovena na 300 Kč bez DPH za prostorový 
metr.  Z důvodu velkého zájmu o samovýro-
by a dostatku dřevní hmoty je možné se opět 
zaregistrovat na podatelně v budově radnice.

V případě zájmu a dotazů kontaktuj-
te lesního města Dobřany pana Čabradu, 
tel. 730 152 451.

Lenka Tomanová, místostarostka
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Výpadek příjmů ze skládky by mohla nahradit 
střelnice

Pozemek mezi skládkou a silnicí I/27 si vy-
hlédli experti na střelectví jako ideální lokali-
tu pro unikátní sportovní zařízení. Vzhledem 
ke zpřísnění legislativy by dokonce mohlo jít 
o jedinou střelnici takových parametrů v celé 
ČR. Jelikož jsou dosud všechna podobná spor-
toviště v Evropě výdělečná, je město ochotné 
jednat o spolupráci na tomto projektu. Prv-
ním krokem je práce na společném memo-
randu s Plzeňským krajem a Českým olympij-
ským výborem, jehož předseda již kvůli tomu 
1. května navštívil Dobřany a přislíbil veške-
rou možnou podporu.

Kouzlo projektu má být mimo jiné v tom, 
že by si vydělal na značnou část svých inves-
tičních nákladů, což potvrdila i jediná dosud 
zpracovaná ekonomická rozvaha k projek-
tu. Valy, které střelnici odhluční a zabezpečí 
okolí, budou tak velkoryse pojaté, že se v nich 
skryje tolik zeminy, že by příjmy z jejího ulo-
žení mohly zajistit pokrytí až 60 % investi-
ce. První velká várka zeminy by měla přijít 
z výstavby čtyřpruhu na Přeštice. Další velký 
objem by měl být vytvořen produktem recyk-
lačního střediska stavebních materiálů. Zatím 
máme na stole nabídky ve finančním rozměru 
40 milionů Kč, a to jsme ještě nezačali.  Zby-
tek nákladů by měla pokrýt dotace. Nebo by 
se střelnice zpočátku budovala s omezeným 
zázemím. Pozitivní odezvy jsou i od branných 
složek, policie i armády.

Projekt je natolik populární, že se jeho tvá-
ří chtějí stát i významné střelecké osobnosti 
včetně olympioniků. Má podporu místních 
střelců a na výroční členské schůzi myslivců 
se nové vedení vyjádřilo v tom smyslu, že jim 
projekt nevadí.

Potud vše dobré, včetně toho, že zastupitel-
stvo dne 24. června vyjádřilo vůli se myšlen-
kou zabývat. Schválení memoranda ve svých 
orgánech má za sebou i ČOV, čeká se již jen na 
příslušné rozhodnutí Plzeňského kraje. 

Před námi je spousta úskalí, na kterých 
může projekt ztroskotat, přesto jsme se roz-
hodli věnovat mu energii.

Střelnice nevznikne, pokud by se prokáza-
ly jakékoliv rušivé vlivy na životní prostředí, 
zejména hluk. Projekt se zastaví i v případě, 
že studie proveditelnosti nepotvrdí, že by 
sportoviště přispívalo pravidelnou vysokou 
částkou do rozpočtu města.

Na samotnou střelnici navazuje i projekt 
recyklace stavebních odpadů společnosti 
Marius Pedersen, který by představoval dal-
ší pracovní místa a ekonomické výhody pro 
Dobřany.

Pokud máte rádi smysluplné projekty, držte 
nám palce. Celý proces projektování bude ote-
vřený a budeme informovat průběžně o všech 
krocích. Jen pro zajímavost, zastupitelstvo ob-
drželo první informace již 13. 12. 2017.

Martin Sobotka, starosta

Vyjádření předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala

Český olympijský výbor podporuje 
všechny projekty, které napomáhají 
zlepšení podmínek pro trénink spor-
tovců, pořádání vrcholných závodů, 
umožní sportování širší veřejnosti 
a přitáhnou mládež ke sportu. Spor-
tovní střelba patří dlouhodobě mezi 
nejúspěšnější olympijské sporty, její-
mi výsledky se může Česká republika 
právem pyšnit. Dalším důkazem jsou 
medaile, které získali čeští střelci na 
nedávných Evropských hrách v Min-
sku. Proto si záměr vybudovat střelec-
ký areál světových parametrů, který by 
umožnil přípravu střelců, biatlonistů 
i sportovců všech věkových kategorií 
v dalších sportech včetně neolympij-
ských a nabídl reprezentativní pod-
mínky pro realizaci vrcholných mezi-
národních sportovních akcí, zaslouží 
naši pozornost.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval 
předává Janu Kůrkovi pamětní medaili k výročí 50 let od 
OH v Mexiku, kde vyhrál zlatou medaili ve střelbě.

Debata nad kulturním 
zázemím města 
pokračuje

V dubnu se uskutečnilo první veřejné se-
tkání s obyvateli města na téma kulturní záze-
mí. V průběhu června byla navázána komuni-
kace s dobřanskými spolky a v době uzávěrky 
a tisku tohoto vydání docházelo ke zpracová-
ní veškerých zaslaných připomínek, podnětů, 
nápadů a potřeb. Děkuji všem za vyjádření 
se, pomáháte nám najít dobrý směr v tomto 
dlouhém a náročném procesu příprav. Další 
veřejnou diskuzi plánujeme na říjen. O termí-
nu vás budeme informovat prostřednictvím 
zářijového vydání listů.

Jaroslava Umnerová, radní města Dobřany

Velké Dobřany (u Plzně) 
se rozhodly pomoci těm 
malinkým (u lesa)

V pondělí 24. června 2019 na svém řádném 
zasedání Zastupitelstva města Dobřany schváli-
li všichni zastupitelé finanční dar v celkové výši 
400 000 Kč na dostavbu ZŠ a MŠ Trivium plus, 
o. p. s., v Dobřanech v Orlických horách. Zastu-
pitelé se tak přidali k ostatním Dobřaňákům, 
kteří přispěli prostřednictvím benefičního 
koncertu (16. 6. 2019 Vozembach hraje Dobřa-
nům). Celkem se vybrala částka 42.748 Kč. Dě-
kujeme všem občanům, kteří přispěli.

Jan Vozár, radní města Dobřany

(jar) Na dobročinném koncertu pro školu v Dob-
řanech v O. H. hrál starosta města Martin Sobot-
ka roli cifršpióna a po koncertu měl nápad na 
nebezpečnou sázku. Prý pokud Královéhradecký 
kraj dá na dostavbu 2 miliony Kč, přiveze smlou-
vu na 400 tisíc Kč od města na kole... O několik 
dnů později přišla zpráva od ředitele tamní ško-
ly, že kraj finanční prostředky uvolnil... V pondělí 
1. července po sedmé hodině ranní tak začala 
téměř 300 km dlouhá cesta Dobřaňáků do Dob-
řan. Ke starostovi se přidali Pavel Sloup, Vojtěch 
Stříhavka, Jan Šváb, Jakub Urbanec a Jan Rada. 
Ve středu krátce po poledni došlo k předání 
a podpisu smlouvy v Orlických horách.
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Učíme firmy spolupracovat se spolky a městem
Dobřanský model, kdy firmy výměnou za nezvýšení daně z nemovitých věcí přispívají na společensky prospěšné aktivity, postoupil do další fáze. 

Zatímco v roce 2018 jsme se soustředili hlavně na uzavírání smluv a řešení základních otázek, letos už pracujeme na hlavním cíli opatření. Tím je 
naučit firmy systematicky spolupracovat s městem a spolky. Jsme rádi, že vedení firem se k celé věci staví profesionálně a i nápaditě. Například jedna 
firma stojí o dlouhodobou spolupráci se skauty. S výběrem si dali práci i největší přispěvatelé, jeden z nich nechal dokonce rozhodnout zaměstnance 
z Dobřan, které aktivity jim přijdou nejužitečnější. Přehled obdarovaných je uveden v přiložené tabulce. Věříme, že vzniklá partnerství budou kva-
litnějším vztahem, než by bylo pouhé převedení peněz bez hlubší známosti.         

Martin Sobotka, starosta

Název: Výše daru: Rozdělení daru:

A + R s.r.o. (PENNY) 358 170,00 Kč Systém „Sousedská výpomoc“ 200 000,00 Kč

Školství 98 170,00 Kč

vzduchotechnika do budovy R.S.T. z.s. 60 000,00 Kč

AVAS EXPORT IMPORT spol. s r.o. 40 410,00 Kč Junák – český skaut, středisko Zelený šíp Dobřany, z.s. 20 410,00 Kč

TJ Dobřany, z.s. 10 000,00 Kč

RuKa JUDO z.s. 10 000,00 Kč

STRABAG ASFALT s.r.o. 32 865,00 Kč Školství 32 865,00 Kč

COMTES FHT a.s. 54 660,00 Kč BUDULÍNEK, z.s. 10 000,00 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany 10 000,00 Kč

Junák – český skaut, středisko Zelený šíp Dobřany, z.s. 5 000,00 Kč

Školství 29 660,00 Kč

Ensinger s.r.o. 55 620,00 Kč SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany 10 000,00 Kč

TJ Dobřany, z.s. – oddíl nohejbalu 5 620,00 Kč

Diakonie ČCE – Klub Echo a sociální služba Jubilata 30 000,00 Kč

JUNIORFEST, z.s. 10 000,00 Kč

RINGFEDER POWER TRANSMISION s.r.o. 55 230,00 Kč Český kynologický svaz ZKO Dobřany – 087 11 046,00 Kč

Český rybářský svaz, MO Dobřany – dětský kroužek 11 046,00 Kč

Klub českých turistů, odbor Dobřany 11 046,00 Kč

Český svaz včelařů, z.s. – ZO Dobřany 11 046,00 Kč

ZO ČZS Dobřany 11 046,00 Kč

STROM PRAHA a.s. 10 965,00 Kč Školství 10 965,00 Kč

PEBAL Invest s.r.o. 430 430,00 Kč SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany 30 000,00 Kč

Domov – plzeňská hospicová péče, z.s. 45 000,00 Kč

TJ Dobřany, z.s. – oddíl hokejbalu 200 000,00 Kč

JUNIORFEST, z.s. 20 000,00 Kč

Svatovítské slavnosti 110 000,00 Kč

Hasičský sportovní klub Plzeň, z.s. 15 000,00 Kč

Školství 10 430,00 Kč

Celkem 1 038 350,00 Kč 1 038 350,00 Kč
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Homo homini lupus
Dobřany jsou krásné místo pro žití. Nebylo 

tomu tak vždy, za poslední desetiletí udělaly 
velký progres a staly se číslem jedna na Plzni-
Jihu. Byl jsem toho svědkem z Přešticka, vždy 
jsme po Dobřanech pokukovali a záviděli, jak 
to tam dělají, že takto vzkvétají. Podíl na tom-
to růstu mělo mnoho zastupitelů, radních, sta-
rostů a dalších zaměstnanců a občanů města. 
Jedním z klíčových pro progres Dobřan po re-
voluci byl bezesporu pan Jaroslav Sýkora, kte-
rý vedl město celkem 12 let. Jeho další osud 
všichni známe, těžká zdravotní újma ho vyřa-
dila z další možnosti práce pro město a jeho 
obyvatele. Z důvodu imobility byl nucen se 
přestěhovat do Horní Lukavice, kde se o něj 
pečlivě stará jeho rodina. Za starosty Jaroslava 
Sýkory se udělalo velmi mnoho práce: založil 
Mikroregion Radbuza, byl hlavou obrovského 
projektu výstavby kanalizací a rekonstrukce 
čistíren odpadních vod v celkem devíti obcích 
včetně Dobřan samotných a Dobřany vytáhl 
ze šedivého města v město, které nabízí svým 
obyvatelům více než jiná, i větší města, kde 
je radost žít. Jako každý z nás, ani on nebyl 
bez chyb. Chyby k životu patří, naopak jsou 
zásadním evolučním motorem, bez nich není 
pokroku.

Myslím, že bychom si jako město měli vá-
žit našich starostů. Pan Sýkora si 30 let řádně 
pronajímal a platil garáž a zahradu ve městě. 
Nyní mu byly obě z rozhodnutí rady města 
odebrány zcela bez udání důvodu, zcela bez 
jakéhokoli varování. Nic nepomohl proseb-
ný dopis paní Sýkorové. Formálně na to jistě 
stávající jednobarevná rada města právo má, 
ve druhé rovině, té lidsko-morální, se celá si-
tuace jeví opravdu hodně nešťastně. Smlouvy 
se vypovídají, samozřejmě, ale většinou ne-
platičům, vandalům či jiným problémovým 
nájemcům. To ale rozhodně není případ pana 
exstarosty. Neptám se, proč se tak stalo, odpo-
vědi si dokážu bohužel snadno představit. Dát 
výpověď bez udání důvodu je opravdu zvlášt-
ní. Nicméně takto bychom se k lidem, kteří 
pro město vždy dýchali a dýchají, opravdu 
chovat neměli, nota bene jsou-li vážně zdra-
votně indisponovaní a ani se nemohou bránit. 
Minimálně je tento akt zcela zbytečný a může 
vést jen k eskalaci napětí ve městě, což snad 
přeci nikdo nechceme! Dějí se divné a smutné 
věci v našem městě, bohužel!

Přeji všem občanům Dobřan, Šlovic a Vod-
ního Újezdu pohodové prázdniny. 

Martin Straka, zastupitel města

Vzpomínky na Dobřánky
Dobřánky čítající přibližně 30 domků, jsou 

jednou z mnoha obytných částí města Dobřan 
a součástí vrchu Kamínek. Od ruchu města 
jsou odděleny klikatící se řekou Radbuzou, 
dvěma mosty a zelenými luky. Dominantou 
Dobřánek je starý pivovar s vysokým komí-
nem a kolem dokola s obepínající se nádher-
nou přírodou.

Rodinný dům se zahradou, kde jsem prožila 
krásné dětství, spoustu šťastných a radost-
ných chvil, byl postaven u cesty, nejvýše z po-
sledních všech domů, které se zde nacházely. 
Jako by se se svými okny usmíval na nás i bří-
zy, které rostly před ním. Byl ze všech nejkrás-
nější. Za domem a zahradou začínal tajuplný 
svět pro všechny děti, které v Dobřánkách 
žily, ke kterým jsem patřila i já, a že nás neby-
lo málo. Cesta vedla dále se svými zatáčkami 
mezi kopečky vzhůru, lemovaná ovocnými 
stromy, hustými keři šípků, trnek a bříz. Smě-
řovala jak do lesa, tak do polí s obilím až ke 
kapličce. Kaplička Čtrnácti svatých pomocní-
ků byla na nejvyšším bodě vrchu Kamínek, 
postavená v polovině sedmnáctého století, 
uprostřed čtyř mohutných kaštanů. Do kap-
ličky se vcházelo menšími, dřevěnými dvířky. 
Uvnitř byla váza se suchými květy a obrázky 
svatých. Posezení pod kaštany bylo velmi 
příjemné. Upoutávalo překrásným výhledem 
do širokého okolí a současně do údolí, kde je 
město Dobřany jako na dlani.

Samotné okolí kapličky bylo kouzelné a ta-
jemné. O kousek dál na západ byl březový háj 
s několika tůněmi a malými rybníčky s ráko-
sím, kde měly svůj ráj žabky, ptactvo a zvěř. 
Na východě strmě dolů byl rozsáhlý pivovar 
s vysokým, samostatně stojícím komínem. 
Pivovar byl postaven dobřanskými měšťany 
v roce 1872. Dobřanské pivo bylo známo širo-
ko daleko. Za druhé světové války posloužily 
obrovské sklepní prostory obyvatelům města 
a okolí k úkrytu při náletech a bombardování 
anglo-amerických letadel na Dobřany a Plzeň 
v roce 1943. Po válce pivovar zanikl a zřídi-
ly se tam sklady zeleniny a osiva. Severně od 
kapličky je převážně smíšený les Martiňák 
s pískovcovou Martinskou stěnou, která slou-
žila k procházkám.

Jak jsem již zmínila, v Dobřánkách bylo 
mnoho dětí přibližně stejného věku. Stále 
jsme dobrými kamarády. Na Kamínek jsme 
chodili hrát různě hry, objevovali nová místa, 
kde se mohli uskutečňovat nové dobrodružné 
výpravy do lesa a širokého okolí, které bylo 
obehnáno krásnou a čistou přírodou. Nej-
krásnější byla příroda na podzim. Krajina se 
proměnila do nádherných barev, že ani malíř 
by nezvládl tu krásu namalovat. Nastal čas, 

kdy jsme si doma vyráběli papírové draky. 
Na Kamínku foukal vítr více, než kde jinde. 
Opíral se svojí silou do dračích těl a ocasů, 
že jsme měli co dělat, abychom draka udrželi 
a menší děti, aby nevzlétly s drakem do oblak. 
Také ráda vzpomínám na zimu, když napadl 
bělostný sníh. Bylo ho mnohem více než dnes. 
To přišly na řadu sáňky. Sáňkovali jsme koli-
krát do tmy.  Kopců a menších kopečků bylo 
na Kamínku nespočet. Vraceli jsme se domů 
jako sněhuláci s chuchvalci sněhu na teplá-
cích a s rudými tvářemi od mrazu, celí pro-
močení. Doma se vše u rozpálených kamen do 
rána usušilo. Ze zimy byly nejkrásnější Váno-
ce, ale to bych zašla moc daleko. Vzpomínek 
je mnoho a mnoho, že by z nich byla hodně 
tlustá kniha.

V dospělosti, když jsem se stala mámou, 
chtěla jsem svým dětem ukázat kouzelná 
zákoutí a místa, kde jsme prožívali šťastné 
dětství. Najednou jsem zjistila, že je vše jiné. 
Paseka v lese, kam vždy paprsky slunce dopa-
daly na zrající se jahody a my je do plechových 
hrnků sbírali, byla zarostlá houštím a ostru-
žiním. Kaplička, která mnohokrát vyslechla 
tajemství a slova lásky zamilovaných, byla 
rozpadlá a zničená. Martinský les zanedbaný, 
zarostlý. Martinská stěna zpustlá a opuštěná. 
Menší kopečky, kde jsme sedávali, v trní sta-
věli malé bytečky a hráli si na mámu a tátu, 
zmizely. Byly srovnány, aby se zde postavily 
zahradní chatky. I rodný dům změnil svého 
majitele a už jej nebylo ani vidět.

Uběhla dlouhá doba, než se našli nadšení 
dobrovolníci, kteří za přispění města, začali 
postupně s obnovou lesoparku Martinské stě-
ny. Dle starých dokumentů se postavila nová 
kaplička Čtrnácti svatých pomocníků a v roce 
2010 byla vysvěcena plzeňským biskupem 
Františkem Radkovským. Opět mohou lidé 
vystoupat vzhůru a u kapličky se kochat vý-
hledem na okolí Dobřan. Projít lesopark, který 
je upraven o naučné stezky s různými symbo-
ly a zajímavostmi. Odpočinout si mohou na 
lavičkách a zaposlouchat se do zpěvu ptactva. 
Také jsem se prošla se svými vnoučaty, ale 
nejsem si jistá, jestli vnímala mé vyprávění. 
Ráda chodím na starý gotický most. Podle 
legendy přes něj prošel Jan Žižka z Trocnova 
se svým vojskem. Most je již dlouhá léta určen 
pouze pro pěší.

Hledím na Dobřánky, na celý Kamínek, na 
kapličku, která je již částečně zakrytá vzrost-
lými stromy. Vzpomínám a říkám si: „Toto je 
památka mého srdce.“ Oči mám zalité slzami, 
že tu krásu ani nevidím…

Věra  Hodaňová
Zdroj: osobní zážitky
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Slavnostní otevření
(jar) Poslední květnový den bylo ve sportovním komplexu pod nádražím velmi živo... Dopo-

ledne patřilo I. stupni Základní školy a jejich každoroční olympiádě, po poledni přišel na řadu 
II. stupeň a závod v běhu o Pohár starosty - štafety tříd 4 x 250 m, v odpoledních hodinách atleti-
ka pro děti od Českého atletického svazu, ukázka hasičského sportu a v 17:00 slavnostní stříhání 
pásky, křest Pebal arény a hokejbalové utkání místních "Šneků" a hráčů HC Škoda Plzeň. O závěr 
celodenního programu se postarala nová dobřanská kapela.  

Vítězným týmem O pohár starosty ve štafetovém běhu se stal kolektiv z 9. C. Ceny předávala spo-
lečně se starostou města Martinem Sobotkou také atletka, mistryně Evropy a vicemistryně světa ve 
skoku o tyči Jiřina Ptáčníková, která se tohoto slavnostního dne účastnila.

Atletika bude!
Hlavní kvality a plusy sportovního areálu 

jsou v tom, že ovál není ničím rušen (stavba 
uprostřed) a je vidět po celé jeho ploše, což je 
dobré při hlídání svěřenců. Výborné hokejba-
lové sportoviště, které stojí bokem a hlavně je 
kompletně zastřešené, se dá v nepřízni počasí 
využít i dětmi z atletického odvětví. Víceúče-
lové hřiště uprostřed je také fajn na doplně-
ní některých disciplín. Dva sektory do dálky, 
sektor na kouli a do budoucna bude i sektor 
na skok vysoký, tak už nám pro naše účely 
atletického oddílu v Dobřanech vzhledem 
k velikosti města nechybí vůbec nic. Snad už 
jen příslušný počet dětí, aby naše snaha byla 
někdy v budoucnu vidět. 

Michal Šneberger, 
trenér atletického oddílu pro děti

Pozn. V září proběhne nábor dětí, sledujte 
Dobřanské listy.

(sob) Na sportovní areál pod nádražím 
získalo město dotaci 20 milionů Kč od stá-
tu (MŠMT), 900 tisíc od Plzeňského kraje 
a 100 tisíc od Mikroregionu Radbuza. Stavba 
v projekční hodnotě 90 milionů Kč vyšla měst-
skou kasu nakonec na méně než polovinu této 
částky. A to byla nad rámec projektu vybudo-
vána protihluková stěna a drenáže oválu u par-
ku. Oproti projektu byly navíc pořízeny mo-
dernější mantinely, vybavení dětského hřiště 
a WC kontejnery. Po letech, kdy stavby města 
získávaly od odborné poroty maximálně nomi-
naci na Stavbu roku, jde o první čestné uznání. 
Město tak vyrovnalo dosud nejúspěšnější stav-
bu soukromého investora, kterou bylo v roce 
2015 Penny se zdravotním střediskem.  

R E F E R E N Č N Í  L I S T

Čestné uznání poroty
v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018
získává

Sportovní areál v Dobřanech
přihlášený městem Dobřany

Čestné uznání poroty Stavba 
roku Plzeňského kraje získává 
za kvalitní architektonický návrh 
i provedení sportovního areálu, 
zejména zastřešené hokejbalové 
haly.

V Y H L A Š O V A T E L É  : S P O L U V Y H L A Š O V A T E L É  : O D B O R N Ý  G A R A N T  : P A R T N E R  :
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Hasiči trénují v novém
Tak jsme se dočkali. Město Dobřany zrekonstruo-

valo náš stařičký atletický stadion a i my hasiči jsme 
si polepšili. Super zpráva. Po minulé sezóně, ve které 
jsme byli nuceni dojíždět na tréninky do Chotěšova, 
si teď můžeme svoje sportovní aktivity naplno roz-
jíždět na domácí půdě. Čekání se vyplatilo a stadion 
se nám velice zamlouvá. Naše malá skupina hasič-
ských atletů se teď může připravovat na závody 
ve špičkových podmínkách. Stadion dokonce zažil 
i svůj první ostrý test v podobě regionální soutěže 
v šedesátkách, kde si naši svěřenci vedli velice dob-
ře. Míša Kudličková v kategorii starších žákyň ob-
sadila druhé místo a Anička Umnerová třetí místo. 
Matěj Jírovec obsadil v kategorii starších žáků místo 
čtvrté. V naší skupině se připravují na soutěže a zá-
vody děti ve věku 13-18 let v kategoriích dorostu. 
Naším cílem je přebírat děti, které prošly žákovským 
kroužkem mladých hasičů, aby vyplnily období, než 

se stanou dospělými a třeba i zásahovými hasiči. Samozřejmě bereme mezi sebe i ty, které hasičina začala zajímat až ve věku dorosteneckém. Pod-
mínkou ale není ani to, protože ne každý chce být za každou cenu zásahový hasič. Požární sport sice vznikl jako fyzická příprava pro hasiče, ale 
stal se z něj plnohodnotný sport, a kdo by chtěl jen soutěžit a rozvíjet svoji fyzickou zdatnost, tak je vítán. V našich řadách se nachází sportovci od 
začátečníků po zkušené borce, kteří okusili i reprezentaci.            Martin Provazník, trenér

Školní olympiáda
Po dvouleté odmlce jsme pro naše žáky 

z 1. stupně ZŠ připravili na 31. května již 
12. ročník Školní olympiády. Děti měly mož-
nost poměřit si své síly ve vytrvalostním 
běhu, v běhu na 50 metrů, ve skoku do dálky 
i z místa, v přeskoku švihadla, v hodu do dál-
ky a v hodu plným míčem. Letošní olympiáda 
se nesla ve slavnostním duchu, neboť zaha-
jovala po rozsáhlé rekonstrukci provoz spor-
tovního areálu pod nádražím. Lehkoatletický 
areál nyní standardně splňuje základní po-
žadavky pro výuku tělesné výchovy na škole 
a trénink různých druhů sportu, je vkusně 
a citlivě zapojený do zelené zóny městského 
parku.

Žáci přišli oblečeni v barvách olympijských 
kruhů – každý ročník jedna barva = jeden 
kruh. Po zahájení a složení slibu malí sportov-
ci společně symbol olympiády vytvořili. Peda-
gogům pomáhali na stanovištích nejstarší žáci 
2. stupně. Ke zdárnému průběhu přispěl i do-
provod skupinek některých prvňáků a druhá-
ků z řad rodičů a prarodičů. Využito bylo (jako 
vždy) stanoviště první pomoci s paní učitel-
kou M. Vohradskou a záchranářkou M. Přího-
dovou. Vyhodnocení atletických výkonů byl 
přítomen pan starosta Martin Sobotka, me-
daile předávala výškařka paní Jiřina Ptáční-
ková a dobřanský pan Michal Šneberger, který 
se zúčastnil XXVIII. letních olympijských her 
v roce 2004 v Athénách. Žáci se při soutěžích 
drželi hesla olympioniků: „Citius, altius, forti-

us“ („Rychleji, výše, silněji“). Z celého 1. stup-
ně byli vyhlášeni rekordmani v šesti disci-
plínách. Ne vždy obdržel pohár žák z pátého 
ročníku. Za skok z místa byl vyhlášen rekord-
manem dokonce prvňák V. Musil, z děvčat 
H. Kučerová z 5. ročníku. Ve skoku do dálky 
vynikl žák 5. ročníku Š. Kofroň a čtvrťač-
ka L. Řezáčová. Čtvrťáci vynikli v běhu na 
50 metrů – L. Řezáčová a A. Varha. Třeťačka 
T. Hodanová byla nejlepší v přeskoku přes 
švihadlo z děvčat. Zda někdo v budoucích roč-

nících olympiády překoná rekord v přeskoku 
přes švihadlo žáka Š. Kofroně – 522 krát, to 
bude velká výzva pro ostatní žáky. Disciplí-
ny hod do dálky a hod plným míčem ovládli 
žáci 5. třídy – M. Novák, K. Šampalík, A. Váca, 
E. Knorová a M. Klinkovská. Děkujeme městu 
Dobřany za možnost využívat zrekonstruo-
vaný areál nejen k této tradiční příležitosti 
a paní Umnerové za pomoc s realizací.

Mgr. Miloslava Beštová, učitelka ZŠ Dobřany
Foto: Zdeněk Janda
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro 
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Oddělení pro dospělé
pondělí 7:30–12:00 13:00–17:00
úterý 7:30–11:00 13:00–15:00
středa 7:30–12:00 13:00–18:00
pátek 7:30–11:00

Oddělení pro děti
pondělí  12:00–17:00
úterý  12:00–15:00
středa 9:00–11:00 12:00–18:00
čtvrtek  12:00–15:00

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HIRSI ALI Ayaan: Kacířka
Proč islám právě teď potřebuje reformaci.
Autorka, ojedinělá osobnost současné mezi-
národní scény, svůj názor dokládá rozborem 
koránu. Vychází z osobních poznatků z dlou-
holetého studia islámu v době, kdy sama byla 
praktikující muslimkou.

PULLEY D. M.: Mrtvý klíč
Žádný trezor neochrání vaše nejskrytější ta-
jemství…
Bankovní úřednici Beatrice a Iris, stavební in-
ženýrku, od sebe dělí dvacet let. Přesto mají 
pozoruhodně podobný osud. Osud zpečetěný 
mrtvým klíčem.
Nejlepší thriller podle čtenářů Amazonu.
 
KING Stephen: Pod kupolí
Vojenský experiment, boží trest nebo apoka-
lypsa?
Výsledek? Postupný rozklad lidského spole-
čenství, kdy už neplatí pravidla civilizace. To 
nabízí Kingova mistrná studie lidské arogan-
ce, násilí a bezmoci.

BAGGOT Mandy: Ty letní noci
Dokonalé čtení, které vám před očima vykouz-
lí atmosféru letních dní a nocí vaší dovolené.

KNIHY PRO DĚTI
STEHLÍKOVÁ Olga: Kluci netančej
Příběh z neobvyklého tanečního prostředí, 
který kombinuje vrcholový sport s uměním 

a hudbou. Malí tanečníci se chystají na taneč-
ní soutěž, poznávají jeden druhého, ale i sami 
sebe. Někdy je potřeba zvítězit nejen v soutě-
ži, ale i nad předsudky.

ŠINDELÁŘOVÁ Renata: 
Ztraceni v rudolfinské Praze
Gamebook.
Napínavý příběh dvou současných dětí, Vojty 
a Klárky, které se nedopatřením ocitnou v mi-
nulosti v Praze za vlády císaře Rudolfa II. Čte-
ním, luštěním a řešením logických úkolů se 
děj posouvá dopředu. Zábavná forma umož-
ňuje dětem poznat českou historii a hlavní 
město trochu jinak. Není nutné číst knihu od 

začátku do konce. Správně vyřešený úkol pro-
zradí stránku, na níž příběh pokračuje.
Určeno pro děti od 9 do 13 let.

FALCONER Ian: Olivie
Absolutně dokonalé prase s pořádným sebe-
vědomím. Užijte si Olivii.

KRŮTA Jan: Vyhrávat potichu
Vesnice Podolí má svoje tajné bratrstvo. Par-
tu kluků a holek. Mají svůj bunkr, fotbalové 
hřiště u lesa, zločin a trest… Všechno se točí 
kolem Ondry, Honzy a jejich táty. Chytá za vel-
ké a trénuje žáky. Jejich táta je zvláštní, umí 
vyhrávat potichu.

Prázdninová výpůjční doba 
1. 7. 2019 – 31. 8. 2019 

 
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 
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Městské kulturní středisko Dobřany pořádá výstavu

ŽIVOT NA
ŠLOVICKÉM VRCHU

1. 7. - 20. 9. 2019

Dobřanská galerie | nám. T. G. M. 5, Dobřany
PO - PÁ  8:30 - 17:00, SO - NE 13:00 - 17:00

Šlovický vrch | MKS Dobřany 

Výstava výtvarných prací 
pacientů arteterapie 
Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

28. 6.–31. 7. 2019
Vernisáž výstavy 27. 6. 2019 v 16:00 hodin

Kostel sv. Víta
náměstí T.G.M., Dobřany | www.kacko.cz | www.dobrany.cz
po–pá 8:30–17:00 (12:15–13:00 polední pauza) | so, ne 13:00–17:00 Dobřany

Městské kulturní středisko

 

 

 
Městská knihovna Dobřany připravila 

 pro dětské návštěvníky 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      19. 8. 2019 

Korálky z papíru 
Laminované prostírání 
 

 
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. 

 



Výtvarnou dílničku při MKS Dobřa-
ny a ZŠ Dobřany navštěvuje řada velmi 
šikovných dětí. O některých úspěších 
jste se již v minulých číslech Dobřan-
ských listů mohli dočíst a nyní, s kon-
cem školního roku, upozorňujeme na 
ty nejvýznamnější. Mezinárodní vý-
tvarné soutěže Lidice 2019 se zúčast-
nilo 11 dětí z dílničky a žačka čtvrté 
třídy Tereza Vesecká obdržela čestné 
uznání. Dalším oceněním je umístění 
kolektivu v krajském kole výtvarné 
soutěže Evropa ve škole za dílo Zvíře-
cí parlament a postup do celostátního 
kola. V této soutěži se také dařilo Ha-
ničce Vraštilové, která obdržela cenu 
v kategorii jednotlivců. Zástupci dílnič-
ky přebrali svá ocenění na celostátním 
vyhlášení, které se tentokrát konalo 
v Plzni, a doprovodným programem 
bylo mimo jiné divadelní představení 
nebo návštěva Techmanie.

Za uvedené úspěchy obdržela dílnička také ocenění města.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Malovaný plot 
Dne 25. 6. jsme byli v německém městě Bärnau. Byli jsme tam z toho důvodu, že nás požádali, 

abychom na latě, které nám dali, namalovali něco z našeho města. Byly tam také i jiné školy, např. 
z Rokycan nebo německého Schnaittenbachu. Potom, když autoři popsali své obrázky, byl oběd. 
Po obědě jsme si zahráli jednu zábavnou hru. Nakonec jsme si prohlédli rekonstrukci starověké-
ho městečka… Jsem rád, že jsem tam mohl jet. Bylo to tam velice zábavné.  

Honza Duban

Do výtvarného projektu „Plotové latě“ – „Zaunlatten Projekt“ na téma „Wir sind Kinder an der 
Goldenen Straße“ pro školy na Zlaté cestě mezi Prahou a Norimberkem se zúčastnily i dobřan-
ské děti, a to hned za pět subjektů – I. stupeň, II. stupeň, školní družina, Dětský klub a výtvarná 
dílnička. Zapojené děti namalovaly obrázky na téma „Dobřany“ a nejčastěji se opakující motivy 
byly překresleny na pět plotových latí, které budou zdobit vstup do Historického parku Bärnau
-Tachov. Projektu se zúčastnilo 9 českých škol a 23 německých škol, které předaly v posledním 
červnovém týdnu více než tři desítky latí.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Krátce
(jar) Co by byl červen bez poutě a bez sou-

těže Dobřanské pohledy... Letošním tématem 
pro výtvarnou, literární a fotografickou sou-
těž byl Život a voda. Nejvíce zastoupené bývají 
práce výtvarné a ne jinak tomu bylo i v roce 
letošním. Necelé tři stovky prací byly umístě-
ny v červnu v kostele sv. Víta a výstavu navští-
vilo přes 600 návštěvníků. 

(jar) Oslava svátku svatého Víta letos při-
padla na sobotu a v ten samý den se také ko-
naly Svatovítské slavnosti, které doprovázely 
dobřanskou pouť. Kolotoče a další atrakce 
našly opět své místo na "Žabáku" ve Školní 
ulici odkud je to jen kousek na náměstí, kde se 
dopoledne konalo divadelní představení a od-
poledne a večer byl plný hudby. Na pódiu se 
vystřídaly kapely Parkán, Extra Band revival, 
Gentiana a plzeňský Katr a i přes vysoké letní 
teploty si našly řadu posluchačů. Generálním 
partnerem slavností byla společnost PEBAL.

(jar) Posezení pro dříve narozené aneb se-
tkání seniorů... Město Dobřany a Městské kul-
turní středisko Dobřany ve spolupráci se ZUŠ 
J. S. Bacha a MŠ Dobřany pořádá každoročně 
pro seniory z Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu 
dvě setkání... Letošní první připadlo na čtvr-
tek 6. 6. a uskutečnilo se v novém společen-
ském sále firmy Comtes FHT.  
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Den dětí pozměnil trasu

K prvnímu červnu neodmyslitelně patří svátek všech dětí a také v Dobřanech se tento den 
snažíme našim nejmenším zpříjemnit. Na základě každoročního vyhodnocování poznatků a při-
pomínek jsme letos přistoupili k drobné organizační změně, a to pokrácení trasy. Na třinácti 
stanovištích mezi Dolní Kotynkou a biotopem, které každoročně zajišťují spolky a další místní 
subjekty, si děti po splnění úkolu doplnily písmenko do soutěžní kartičky. Po přečtení tajenky 
v cíli v areálu biotopu Kotynka získaly odměnu. Tato slunečná sobota byla skvělým dnem pro 
zahájení koupací sezony, která potrvá až do posledních zářijových dnů. 

Na závěr si dovoluji poděkovat dobrovolníkům ze spolků a organizací, kteří neváhali přiložit 
ruku k dílu. Jsou jimi paní učitelky z Mateřské školy Dobřany, dobřanské skautky, skauti, pionýři, 
hasiči, rybáři, střelci, členi TJ Dobřany - oddíl badmintonu a pétanque, spolek Mladí pro Dobřany 
a Klub ECHO Diakonie Západ. Velmi si vážím vaší pomoci při této akci, děkuji!

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Novinky z infocentra          
V dubnu letošního roku 

vstoupila v platnost regist-
race značky bílého „i“ v ze-
leném poli jako ochranné 
známky, s níž jsou spojeny 

činnosti a služby informačních center. Vlast-
níkem ochranné známky je Asociace turis-
tických informačních center České republiky 
(A.T.I.C. ČR), která v letošním roce slaví 25 let 
od svého založení. Asociace má v ČR již 341 
certifikovaných členů, mezi ně patří také in-
formační centrum v Dobřanech. Certifikace 
je jediným nástrojem, jak zabezpečit kvalitu 
jejich činnosti a rozsah poskytovaných služeb.

Dobřanské „íčko“ se pravidelně účastní 
školení nebo setkání turistických informač-
ních center.  Například v dubnu proběhlo toto 
setkání v rámci Plzeňského kraje na Krajském 
úřadu v Plzni a v květnu jsme se zúčastnili 
školení a setkání v Železné Rudě.

Na letní sezónu jsme připravili prodej no-
vých propagačních předmětů - několik druhů 
sklenic, dřevěné tužky a propisky s názvem 
města, rozšířili jsme nabídku cykloturistic-
kých map a letáčků s tipy na výlety v rámci 
Plzeňského kraje. V galerii i v kostele svatého 
Víta bude přes prázdniny několik výstav.

Připomínám, že v informačním centru pro-
dáváme vstupenky do kina Káčko nebo vstu-
penky z portálů Ticket art, Ticketportal, Tic-
ketstream nebo Plzeňská vstupenka.

Pravidelně organizujeme autobusové zájez-
dy na muzikály do Prahy. Na listopad plánuje-
me zájezd na nový muzikál Tarzan do divadla 
Hybernia v Praze. Vstupenky lze již zakoupit 
nebo rezervovat v našem infocentru.

Eva Špísová, MKS Dobřany

V roce 2017 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi městem Dobřany a Psychiatrickou 
nemocnicí Dobřany. Část jeho plnění můžete každé léto vidět na záhonech u kruhového objezdu na 
tř. 1. máje. Další podívaná je nyní v kostele sv. Víta. Velmi mě těší pokračování spolupráce a navázání 
na úspěšnou výstavu před dvěma lety. Opět jsou tak u nás k vidění obrazy, které vznikají v atelié-
rech arteterapie. Výstava je přístupná v otevírací době informačního centra po celý červenec.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  
ve spolupráci s projektem Senior bez nehod 

Vás v rámci realizace projektu  
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň  

zve na: 

SENIOR  
BEZ NEHOD 

Termín:  
17. 9. 2019 od 14:00 hod. 

Místo:  
kino Káčko, Sokolovská 1011, Dobřany 
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Soutěž „Bádejme v základní škole“
V návaznosti na soutěž „Bádejme v dě-

jepise“ uspořádala škola také ukázku prá-
ce s výpočetní technikou v nové učebně 
informatiky pro předškoláky z partner-
ské dobřanské Mateřské školy, konkrétně 
z budovy v ulici Loudů (pokračování pro 
předškoláky ze Stromořadí bude 28. ledna 
2020). V rámci období udržitelnosti výše 
zmíněného projektu IROP budeme tuto ak-
tivitu nabízet i v dalších letech.

Mladším kolegům z MŠ se jako mentoři 
věnovali žáci naší třídy 9. B, paní učitelky 

Mgr. Jindřiška Brabcová, Mgr. Michaela Petrželková, Mgr. Jana Fialová a Mgr. Lukáš Palkoska, DiS. 
Děti si mohly vyzkoušet práci na interaktivní tabuli a hry a malování na počítači. I když některé 
měly již dílčí zkušenosti s počítačem z domova, všichni zaujatě „pracovali“. I jejich starší kamará-
di si dost užili práce „učitele“. 

Na závěr setkání byla dětem ještě ukázána pracující 3D tiskárna od dobřanské firmy COMTES 
FHT, a.s., a děti si na památku odnesly píšťalku vyrobenou právě na tomto zařízení.

Soutěž se konala v rámci projektu ZŠ Dobřany „Modernizace učebny informatiky a zajištění stan-
dardu konektivity školy“, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003667.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Soutěž „Bádejme v dějepise“
V pondělí 10. 6. 2019 dopoledne se v ZŠ 

konala první kolo nové soutěže nazvané 
„Bádejme v ...“, konkrétně toto kolo se týka-
lo dějepisu, takže celý název zněl „Bádejme 
v dějepise“.

Soutěž je určena žákům naší školy 
a škol partnerských: Masarykově ZŠ Plzeň, 
ZŠ Chlumčany, ZŠ a MŠ Letiny, ZŠ a MŠ Stod 
a ZŠ Zbůch na základě Smlouvy o partner-
ství a vzájemné spolupráci na projektu 
ZŠ Dobřany s názvem „Modernizace učebny 
informatiky a zajištění standardu konekti-
vity školy“. Soutěž se týká práce se zdroji v různých vyučovacích předmětech a bude se konat 
1x za pololetí po dobu pěti let. 

Z každé školy se účastní tříčlenný tým žáků, a to po jednom žáku ze 7., 8. a 9. ročníku a 1 do-
provázející učitel / člen hodnotící poroty. Byla připravena série 12 testů z různých dějepisných 
období či oblastí se zaměřením na regionální historii (Za zříceninami v Plzeňském kraji, Do mu-
zeí v Plzeňském kraji, Z historie našich obcí, Za zámky jižního Plzeňska, Tajemství chotěšovského 
kláštera, Do kronik a listin, Do matrik, Sčítání lidu a lázeňští hosté, Rodáci Plzeňského kraje ...). 
Každý zcela správně zodpovězený test mohl soutěžícímu týmu přinést max. 10 bodů do celko-
vého hodnocení (celá sada testů tedy 120 bodů). Žákovský tým měl k dispozici 3 počítače s pří-
stupem na internet a nalezené odpovědi zaznamenával do vytištěných testů. Po odevzdání vypl-
něných testů učitelská porota vyhodnotila odpovědi týmů a podle celkového součtu bodů určila 
vítěze. V prvním kole zvítězila ZŠ Zbůch, vítězové si odvezli po dvou vstupenkách do Plzeňského 
historického podzemí. Druzí byli Stodští a třetí naši.

Další kolo soutěže se bude konat v pondělí 27. 1. 2020 a bude zaměřena na regionální zeměpis.
Děkuji týmu učitelů naší školy za přípravu testů a organizaci soutěže – Mgr. Natálii Bardouno-

vé, Mgr. Blance Eisenhammerové, Mgr. Janě Fialové, Mgr. Blance Grätschové, Mgr. Michaele Hlavá-
čové a Mgr. Lukáši Palkoskovi, DiS.        Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Den s myslivci
Bohatý program pro třídy 4. ročníku při-

pravili místní myslivci na pátek 21. června 
2019. Se svými učiteli byli žáci odvezeni na 
chatu Diana na Vysoké. Po vřelém přivítání na 
ně čekala procházka lesem, dále výklad ze zá-
kladů dendrologie a kynologie včetně názor-
ných ukázek, střelba ze vzduchovky, povídání 
o dravcích, prohlídka myslivecké chaty a zbra-
ní. Nechyběla ani ukázka trofejí. Organizátoři 
mysleli i na svačinu, a tak si všichni pochutna-
li na opečeném špekáčku.

Na závěr žáci vyplnili test, po kterém násle-
dovalo vyhlášení výsledků střelecké soutěže 
a samotného testu. Žáci odjížděli obohaceni 
nejen o výhry ze soutěží, ale i o nové, nevšed-
ní zážitky.

Mgr. Kristýna Jindrová, učitelka ZŠ Dobřany
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Dny přátelství se Základní školou Obertraubling
I tento školní rok podpořili žáci čtvrtého ročníku Dny přátelství se Základní školou Obertraubling. Spolu se svými učiteli vyjeli do Německa 

29. května. K prolomení počáteční nervozity všem pomohly připravené seznamovací písně a hry.  Následoval společný oběd, procházka Regensbur-
gem a výletní plavba lodí po rozvodněném Dunaji.

Pohostinnost jsme našim přátelům vrátili hned o týden později během jejich návštěvy u nás. Program byl opět nabitý - společné hry na hřišti 
budovy 1. stupně, ochutnávka zmrzliny, prohlídka výstavy Dobřanské pohledy, společný oběd ve školní jídelně a návštěva plzeňské ZOO.

Závěrečné loučení bylo pro část žáků plné emocí a někteří si již se svým německým partnerem dopisují. Od šesté třídy budou moci vstoupit do 
dalších – třídenních – výměn s dětmi z Obertraublingu v rámci partnerství naší školy s tamější Reálnou školou.

A jak to vnímali naši žáci?
„Konečně nastal ten den, na který jsme se těšili - jeli jsme do Německa do Obertraublingu. Tam už na nás čekali žáci. Když jsme vstoupili do školy, 

byla tak nádherná, a v tělocvičně byly připraveny tři stoly plné jídla a pití.“ (Barbora Tobrmanová, 4. C)
„Potom nás rozdělili do dvojic, vždy Němec a Čech. Když jsme se poznali, dali jsme si dárky. Poté jsme jeli do Regensburgu, kde jsme si dali zmrz-

linu. Následovala procházka na historický most, kde nám paní četla komiks o jeho stavbě.“ (Vojtěch Vydra, 4. C)
Kristýna Jindrová, učitelka ZŠ Dobřany

Stavba mostu Na lodi po Dunaji V Dobřanech si hráli i němečtí rodiče

Truhlářský kurz pro žáky 5. ročníku ZŠ Dobřany

Spolek Přátelé Koinonie připravil ve spo-
lupráci se školou pilotní truhlářský a za-
hradnický kurz pro žáky 5. ročníku. Škola 
nedisponuje na 1. stupni školní dílnou ani 
zahradou, a proto se domluvila s paní Lenkou 
Šparglovou, truhlářem Milošem Kodýdkem 
a jejich dobrovolnými pomocníky (např. Pav-
lem Krákorou) na využití vybavené farní Díl-
ny svatého Josefa a renovované farní zahrady 
Anežky České. 

Kurzem žáci dostali jedinečnou příležitost 
získat nové zkušenosti a dovednosti v krás-
ném a velmi cenném řemeslu - truhlařině. 
Pro většinu žáků byla práce se dřevem jejich 
životní premiérou. Také zahrada byla pro 
některé „sídlištní“ děti novým prostorem ke 
zkoumání.

Kurz probíhal ve čtyřech čtvrtcích v dub-
nu – červnu tohoto roku, a to ve dvou blocích. 
V jednom bloku se žáci seznamovali se zahra-
dou Anežky České, poznávali místní byliny, 
keře a stromy, vyzkoušeli si zahradní práce 
jako odstraňovaní plevelu, hrabání listí a za-
lévání rostlin. Do plného pracovního nasaze-
ní se s chutí pustili jak chlapci, tak i děvčata. 
Děti si zasadily semínka bazalky, ušily vonný 

polštářek z levandulí, a domů si tak odnesly 
příjemnou památku. 

Truhláři Dílny svatého Josefa zase ukázali 
žákům své poctivé rukodělné řemeslo. Pod 
jejich zkušeným společným dohledem mohli 
žáci pracovat s různými pracovními nástroji 
(pily, vrtáky, hoblíky, dláta, rašple ...) a vyrá-
běli ozvučné krabičky na mobilní telefony. 
Vyřezávali, brousili a lepili jednotlivé části 
dřeva. V posledním bloku pak prováděli „kos-
metické“ úpravy výrobků.

Všem organizátorům tohoto kurzu velice 
děkujeme za příjemné a přínosné zpestření 
pracovního vyučování. 

Mgr. Michaela Petrželková, 
učitelka ZŠ Dobřany

Foto: Lenka Šparglová
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Předškoláci z MŠ Loudů na návštěvě v základní škole

Nevšední zážitek připravili na konci školního roku pro naše předškoláčky učitelé a žáci 9. třídy Základní školy Dobřany. V rámci projektu „Mo-
dernizace učebny informatiky a zajištění standardu konektivity školy“ jsme byli pozváni panem ředitelem na návštěvu do budovy 2. stupně ZŠ, aby-
chom se zúčastnili tematického dne s názvem „Bádejme v základní škole“. V počítačové učebně školy se tak deváťáci na chvíli proměnili v „průvodce“ 
malých návštěvníků, kteří si s jejich pomocí mohli zahrát některé výukové hry na počítačích, vybarvovat obrázky, hrát pexeso - a že se to oběma 
stranám určitě líbilo!

Největším zážitkem byla pro děti práce s interaktivní tabulí, na které mohly kreslit, poznávat zvuky zvířat a svým budoucím paním učitelkám také 
předvedly, jak už umí počítat.

Na závěr měl pan ředitel pro malé žáčky ještě překvapení – píšťalky vyrobené na 3D tiskárně, takže kromě spousty zážitků a dojmů si všichni 
odnesli ještě pěkný (a pěkně hlučný ) dáreček.

Děkujeme všem zúčastněným za možnost prožít zajímavé a příjemné dopoledne a věříme, že po dnešním zážitku se budoucí prvňáčci těší do 
školy zas o něco víc! 

Za kolektiv MŠ Loudů Veronika Kaňáková

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kteří nám pomohli při různých školních aktivitách:
•  Věře Šístkové, Aleně Löflerové, Michaele Příhodové, Milanu Dvořákovi st., Milanu Dvořákovi ml., Karlu Fojtíkovi, Josefu Příhodovi a Miroslavu 

Ptáčkovi za dvoudenní přednášky, exkurze a praktická cvičení v rámci tematických dnů ochrana člověka v běžných rizicích a při mimořádných 
událostech;

•  Lence Šparglové a jejím spolupracovníkům za akci pro děti připravenou v prostorách dobřanské fary
•  Věře Kulové a Barboře Vyhnálkové za tvořivý workshop pletení z pedigu
•  Renatě Černé a zaměstnankyním školní jídelny za poskytnutí prostoru a pomoc při tvoření výrobků na Mikulášský jarmark
•  Šárce Jánské za zapůjčení kostýmů na představení Cirkus
•  Michaele Příhodové za odborný zdravotní dohled při olympijských hrách 1. stupně
•  všem rodičům žáků 4. A za podporu a pomoc při projektu Abeceda peněz
Děkuji a těším se na další spolupráci.       Marcela Vohradská, třídní učitelka 4. A ZŠ Dobřany

Budoucí prvňáčci v obřadní síni radnice. Deváťáci končí školní docházku.
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Den s hasiči v MŠ Loudů

V pátek 31. května 2019 proběhl v MŠ Lou-
dů Den s hasiči. Akce byla určena všem dětem 
k jejich svátku. A ty se na tento den velmi tě-
šily. 

Zábava začala již v devět hodin dopoledne, 
kdy na zahradu MŠ přijelo obrovské hasičské 
auto Sboru dobrovolných hasičů z Dobřan. Po 
společném zahájení se každá z tříd vydala po 
stanovištích plnit hasičské disciplíny.  

Nejlákavějším úkolem bylo stříkání vody na 
oheň, který byl naštěstí pouze papírový. Ob-
ratnost a rychlost si malí hasiči mohli vyzkou-

šet na slalomu s hasičským autíčkem, svůj 
důvtip a rozum pak ukázali u „domečku rizik“, 
kde museli hledat skrytá nebezpečí v domě. 
Pohybové aktivity si děti užily u stanoviště 
s obrázkem policisty, hasiče a lékaře. Nejprve 
postavičky správně pojmenovaly a pak podle 
ukázané postavičky vybíhaly k odpovídající-
mu vozidlu. Zajímavostí pro děti bylo vidět 
hasičské oblečení – kabát, boty, dýchací pří-
stroj a přilbu. Tu si mohli zájemci i vyzkoušet. 
Těm, kterým nestačila přilba, umožnili hasiči 
zkusit i transportní lehátka používaná při zá-

chraně osob. A samozřejmě nemohla chybět 
prohlídka obrovského hasičského vozidla 
Scania. U něj jsme se s hasiči společně i vyfoti-
li. Pro zpestření si děti ještě vybarvily omalo-
vánku a ti šikovnější si poskládaly puzzle. 

Myslím, že jsme si všichni dopoledně ná-
ramně užili, děti si vyzkoušely spoustu no-
vých věcí a mnohému se naučily. Tímto velice 
děkujeme JSDH Dobřany a HZS Plzeňského 
kraje. 

V. Loskotová, M. Hrádková
třídní učitelky Berušek, MŠ Loudů

Letem světem
První červnové úterý se naše školka proměnila v palubu letadla, na níž nás přivítala vedoucí paní učitelka v uniformě letušky a poučila nás o bez-

pečnosti během letu. Pak už se všichni společně mohli vydat na cestu a postupně obletět celý svět. Po zahájení letu jsme si s dětmi zatančily jed-
noduchou choreografii a poté se děti s rodiči rozešly plnit úkoly na stanovištích, která byla rozmístěna po školkové zahradě. Každé stanoviště bylo 
inspirováno jedním ze světadílů a děti tam potkaly své paní učitelky převlečené za domorodce žijící v této části světa. Po splnění úkolů na každém 
stanovišti děti dostaly malou odměnu a obrázek světadílu, který si nalepily do slepé mapy. Na závěr si malí cestovatelé se svými průvodci mohli na 
ohni upéct buřty. I přes velmi horké počasí se akce zúčastnilo hodně dětí se svými rodiči, za což jsme byly velmi rády .

Bc. Alena Palkosková,  MŠ Dobřany - Stromořadí

Nová třída MŠ Dobřany
V září 2019 bude otevřena nově vzniklá tří-

da v prostorech firmy COMTES v Průmyslové 
ulici. Tato třída je kapacitně plánovaná pro 20 
dětí a bude součástí Mateřské školy Dobřany 
jako její odloučené pracoviště. Po zápisu dětí 
k předškolnímu vzdělávání je na školní rok 
2019/2020 zapsáno do této třídy 18 dětí ve 
věku 3 až 6 let. Vzdělávací program bude vy-
tvořen pro tuto heterogenní třídu tak, aby se 
ztotožňoval se školním vzdělávacím progra-
mem celé školy.

Děti se mohou těšit na zahradu vybavenou 
sportovními a herními prvky, během prázd-
nin dovybavíme prostory také novým nábyt-
kem, didaktickými pomůckami a hračkami. 
Paní učitelky pak třídu ještě zútulní a vyzdobí 
tak, aby vše lahodilo dětskému oku.

Na nový začátek se těšíme a věříme, že ne-
jen dětem, ale i rodičům se bude ve třídě líbit!

Jana Kleisnerová, MŠ Dobřany
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Výlet zušky „Po stopách hudebního génia J.S. Bacha“
Tematicky zaměřený výlet na osobnost  J. S. Ba-

cha, který  se uskutečnil ve středu 26. 6. 2019, byl 
mimořádným kulturním zážitkem pro naše žáky 
a také organizační tým mezinárodní soutěže

„Bachovská cesta“, jejíž první ročník organizu-
je naše škola na podzim tohoto roku.

Jako první jsme navštívili  rodný dům skladate-
le Bacha v německém Eisenachu -  muzeum  his-
torických klávesových nástrojů. Poslechli jsme 
si tu Bachovy skladby na varhany, klavichord 
a cembalo a zajímavý výklad o dalších historic-
kých nástrojích, smyčcových i dechových. Asi má-
lokdo viděl  nástroj zvaný serpent  nebo housle 
poschatky. Muzeem nás provázela česká varhani-
ce žijící v Německu, paní Markéta Schley Reindlo-
vá, která celý výklad překládala do češtiny.

Druhá zastávka byla naplánována v Lipsku, 
kam jsme dorazili v odpoledních hodinách. Zde 
jsme navštívili největší archiv Bachova díla a pře-
devším  kostel sv. Tomáše (Thomaskirche), před 
kterým se nachází nejstarší dochovaný pomník J. S. Bacha. Zde jsme zcela náhodně vyslechli  pouliční produkci Bachových skladeb, a tak se génius 
loci tohoto místa ještě umocnil.

 Výlet byl skutečně  nevšedním kulturním zážitkem a přes drobné překážky (šla teda ta klimatizace?) děkujeme za jeho uskutečnění a držme palce 
soutěži „Bachovská cesta“.

Jiřina Faltýnová, učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany bude bojovat o 1. místo v kategorii 
„NEJLEPŠÍ ZUŠ“ Plzeňského kraje
Konec školního roku s sebou přináší mimo jiné i zhodnocení úspěchů, kterých naši žáci dosáhli v soutěžích. Musím konstatovat, že se 
letos opravdu dařilo.

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zapojili 
do soutěží po celé republice. Byli jsme v Pra-
ze, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Teplicích, 
Lidicích a Nových Hradech. Někteří soutěžili 
také v zahraničí - Klingenthalu v Německu, ve 
Vídni v Rakousku nebo v chorvatské Pule.  

V kategorii – „NEJLEPŠÍ ZUŠ“ Plzeňského 
kraje jsme získali v minulých letech celkem 
tři ocenění z celkového počtu 35 základních 
uměleckých škol.:

•  2014–2015 nejúspěšnější škola v soutě-
žích – 3. místo 

•  2015–2016 nejúspěšnější škola v soutě-
žích – 2. místo

•  2017–2018 nejúspěšnější škola v soutě-
žích – 2. místo

Úspěchy, kterých jsme dosáhli ve školním 
roce 2018-2019, by nás tentokrát mohly po-
sunout na nejvyšší metu. Škoda, že Plzeňský 
kraj všechny umělecké soutěže nezahrnuje do 
celkového bodového ohodnocení škol. 

Přesto to nevadí, jelikož v uměleckých sou-
těžích nejde jen o umístění, ale především 
o motivaci. Žáci navíc mohou poznat nové 

koncertní sály, kulturní památky jiných měst, 
ale také načerpat inspiraci pro svůj další umě-
lecký rozvoj.      

Prostřednictvím DL bych rád vyzdvi-
hl celkové studijní výsledky našich dvou 
žáků – Šárky Samcové a Davida Branta.

•  vítězství v ústředním kole celostátní 
soutěže Národní soutěže ZUŠ v České 
republice v komorní hře s akordeonem 
(celkem 20 komorních těles z celé naší 

republiky, soutěž je 4kolová – školní, 
okresní, krajské a ústřední kolo, trvá po 
celý školní rok)

•  úspěch na mezinárodní soutěži v Ně-
mecku v Klingenthalu – jednalo se již 
o 47. ročník soutěže, stali se rovněž abso-
lutními vítězi v oboru komorní hra

•  vítězství v mezinárodní akordeonové 
soutěži v Pule v Chorvatsku (44. roč-
ník), které se zúčastnilo přes 200 akor-
deonistů ze 13 zemí

Tohoto úspěšného dua se všimli také no-
vináři včetně redaktorů Českého rozhlasu 
Plzeň.

MF Dnes vydala článek – „Talentovaní mu-
zikanti z Dobřan dobývají svět“ nebo Právo 
„Novodobí virtuosové přicházejí z Dobřan, už 
bodují v soutěžích“.

Poděkování si zaslouží všichni žáci, kteří 
se nebáli soutěžit, přípravě věnovali spoustu 
času a reprezentovali tak naši školu, ale i měs-
to. Velké díky také jejich pedagogům a rodi-
čům. Velmi si vážím jejich nadšení a zápalu.

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Absolventské koncerty
V letošním školním roce zakončil své stu-

dium, ať už 1. či 2. stupně v ZUŠ, velký počet 
žáků. Byli to: 

Magdalena Dubová, Anežka Tetřevová, Voj-
těch Kordík, Veronika Dvořáková, Klára Pokor-
ná, David Brant, Ondřej Adámek, Ladislav Bouřil, 
Klára Pávová, Blanka Kidalová, Jan Beránek, De-
nisa Vokračková, Barbora Blechová, Adéla Valen-
tová, Tomáš Stupka, Petr Stupka, Karolína Eich-
lerová, Zuzana Frantová, Klára Maxová, Adéla 
Hodanová, Klára Hodanová, Anna Vysoká, Klára 
Jílková, Karolína Lédlová a Zuzana Sobotková. 

Přejeme všem našim absolventům, ať je 
hudba, tanec, výtvarno a celkově umění a kul-
tura provází po celý život!

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Pozvánka na letní akce 
s keltskou kapelou 
Dé Domhnaigh

Kam v létě za hudbou a relaxem? Přijďte 
se radovat s našimi keltskými předky třeba 
na Radyni nebo do Chotěšova. Keltská kape-
la Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 
srdečně zve všechny příznivce keltské hudby, 
lukostřelby, her, řemesel a ohňostroje 20. čer-
vence (od 13 do21 h) na Keltský den na hradě 
Radyně a 3. srpna (od 14 h) pak členům ka-
pely bude ctí stát se součástí tradiční bohuli-
bé akce Benefiční koncert - Večer pro klášter 
Chotěšov. Těšíme se na Vás :)

Eva Šustrová

Keltská bohyně koní Epona - námět a předloha:  
Jitka Dlouhá, řezbářka: Jitka Davídková a kovářské 
práce umělecký kovář: Tonda Plamínek Pazdera.

Letní koncert pěveckých sborů 

Dobřanský pěvecký sbor P.U.D.U. se po šesti 
letech od absolventského koncertu sbormist-
ryně Adriany Christovové vrátil do plzeňských 
Masných krámů, aby zde předvedl současný re-
pertoár na Letním koncertu společně s ženským 
sborem Poupata Revival, kterému patřila první 
část letního podvečera v neděli 23. června.

Bývalé členky Chlumčanského dětského 
sboru Písklata a Poupata se začaly scházet 
před dvěma roky pod vedením Evy Šustrové, 
aby navázaly na své pěvecké působení po dobu 
docházky na základní školu. Ze svého tradiční-
ho repertoáru zazpívaly za doprovodu Barbo-
ry Reinové Živné některé lidové i umělé písně, 
ale také 3 příjemně znějící francouzské melo-
die, které pocházejí z dob přátelství s dětským 
sborem z francouzského městečka Chaussin. 
O provedení oblíbené sborové skladby Nebeští 
kavalérové od Adama Michny z Otradovic byla 
požádána přítomná zakladatelka dětského 
sboru v Chlumčanech a zkušená sbormistryně 
paní Marie Nováková. Z provedení všech písní 
bylo patrné velké nadšení a radost, ale nejvíce 
pozitivní energie plynulo směrem k poslucha-
čům ze svižné rómské lidové písně Nanecocha  
v závěru jejich vystoupení.

P.U.D.U. není třeba čtenářům DL dlouze 
představovat, protože sbor během svého 

18letého působení „doma“ i v okolí zpíval už 
mnohokrát. Tentokrát zahájil své vystoupe-
ní netradičně, nástupem na pódium z opač-
né strany - z hlediště, za zpěvu kánonu Hello 
Django. Po oblíbených „lidovkách“ zazněly dvě 
písně pijácké, jedna o víně a druhá o pivu. Vel-
kým potleskem byl oceněn spirituál I´m gon-
na sing a známá populární píseň Mamma mia 
od ABBY, provedená s klavírním doprovodem 
Lukáše Palkosky. O nastudování i provedení 
programu se zasloužila sbormistryně Veroni-
ka Hanšová, pod jejímž vedením sbor s velkou 
chutí pracuje prvním rokem. Velké poděko-
vání jí patří nejen za nadšení, se kterým vede 
zkoušky, ale i za posílení sboru o další zpěváky 
napříč všemi 4 hlasy, což umožnilo větší plnost 
zvuku hlavně u písní provedených a capella.

Vyvrcholením koncertu byly oběma sbory 
provedené skladby - lyrická lidová píseň Pl-
zeňská věž a tradicionál Siyahamba v afric-
kém rytmu s doprovodem na djembe. 

V příjemném prostředí výstavní síně a v po-
hodové atmosféře, k níž značnou měrou přispě-
li také návštěvníci koncertu, se nám, zpěvákům, 
zpívalo opravdu dobře, a tak se po prázdninách 
rádi pustíme do přípravy nového repertoáru 
na některý z našich dalších koncertů.  

Miroslava Palkosková
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Kulinářské okénko 
ze školní jídelny
Ryby v jídelníčku

Ryby jsou velkým zdrojem plnohodnotných 
bílkovin, vitamínů, minerálů a kvalitních tuků. 
Mezi nejdůležitější tělu prospěšné látky patří 
jód, který potřebujeme pro správnou funkci 
štítné žlázy, dále je to přítomnost omega 3 ne-
nasycených mastných kyselin, které pozitivně 
ovlivňují kardiovaskulární systém. 

Ryby bychom měli zařazovat do našeho jí-
delníčku minimálně 2x do týdne. 

Ve školní jídelně zařazení ryb do jídelníčku 
podléhá plnění spotřebního koše (vyhláška 
č. 107/2005 Sb.) Zařazujeme druhy, jako je 
losos, úhoř, treska šedá nebo pstruh. Při po-
dávání je vždy doplňujeme citrónem. Na po-
mazánky volíme tuňáka nebo makrelu. Obavy 
dětí jsou hlavně z kostí. I když se snažíme na-
bízet filé bez kostí a ostatní ryby filetujeme, 
bohužel se vždy nějaká najde. Bez kosti by 
ryby totiž nedržely pohromadě.

Recept na rybí karbanátky (4 porce)
400 g rybího filé, cibule, 2x vejce, česnek, strou-
hanka, sůl, kmín, pepř

Rybí filé nameleme, přidáme nadrobno 
nakrájenou cibuli, vejce, česnek, strouhanku 
dle potřeby a okořeníme dle chuti, výborně 
se hodí čerstvé zelené bylinky jako pažitka či 
medvědí česnek. Tvarujeme karbanátky a pe-
čeme jako přírodní v troubě nebo je obalíme 
v trojobalu (mouka, vejce, strouhanka) a sma-
žíme na oleji.

Podáváme s bramborem vařeným, šťoucha-
ným nebo s bramborovou kaší.

Tuňáková pomazánka
Tavený sýr, pomazánkové máslo, plechovka 
tuňáka v olivovém oleji, cibulka, čerstvé bylin-
ky, citrón

Vše smícháme, podáváme na libovolném 
pečivu, doplníme čerstvou zeleninou a zdobí-
me citrónem.

Přejeme dobrou chuť!

Školní rok 2018–2019 ukončili žáci ZUŠ koncertem – hudební obor, výstavou – výtvarný obor 
a   přehlídkou – taneční obor. Za krásné fotky děkujeme P. Šístkovi, J. a M. Urbancovým.

Velký úspěch školní jídelny
Školní jídelna v Dobřanech obsadila krásné 2. místo v celorepublikové soutěži 100 let společně.

Do projektu jsem se zapojili na začátku školní-
ho roku a postupně plnili všechny úkoly. Jistě si 
vzpomenete na středověkou krčmu, pohádkový 
jídelníček, svátky, barvy a vůně ve školní jídelně. 
Ve spolupráci s dětským klubem a kroužkem va-
ření jsme zdobili jídelnu, vymýšleli záludné sou-
těže, hledali zapomenuté recepty.

Projekt byl pilotní, měl ještě svoje mouchy, 
ale i tak se zapojilo přes 50 školních jídelen. Jeho 
smyslem bylo přiblížit školní stravování veřejnosti, 
ukázat, že jídelny dokážou poskytovat své služby 
na vysoké úrovni a vnést do své každodenní rutiny 
hru a kreativitu. Jsme rádi, že se nám to povedlo 
a byli jsme oceněni krásným druhým místem.

Děkuji všem, kteří se s námi na projektu po-
díleli. Předně všem kuchařkám, které dokázaly 
uvařit bláznivé recepty, oblékaly se do kostýmů, 

paní Gábině Klinkovské z dětského klubu za kreativní podporu s výzdobou, panu řediteli Jardovi 
Šedivému s pedagogickým sborem za umožnění vstoupit do projektu a všestrannou podporu. 
Všem dětem, které to bavilo, a hlavně koordinátorce projektu slečně Lence Šístkové, která byla 
iniciátorkou a nadšenou osobou, která dovedla vše do zdárného konce.

Pokud jste zvědaví, co jsme vyhráli, věřte, že ceny byly opravdu hodnotné, např. terminál pro 
objednávání stravy, poukaz na 280 litrů džusů a další. Rozhodně si je užijí děti na jídelně i kuchař-
ky v provozu.           Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany
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Klub Echo se připravuje 
na prázdniny

Pracovníci Klubu Echo pro děti a mládež, 
zřizovaného Diakonií Západ, mají za sebou ně-
kolik akcí. Od března se s dětmi každý měsíc 
pravidelně zúčastňují Ligy férového fotbalu 
v Plzni, kde spolu soupeří týmy z nízkopra-
hových klubů napříč Plzeňským krajem. Akce 
vyvrcholí v červenci tzv. Akčním dnem, bě-
hem kterého se spočítají body týmů za celé 
jaro a vítězům Ligy se rozdají ceny. Fotbalová 
utkání v této lize nerozhoduje pouze počet 
vstřelených branek, ale liga má svá specifická 
pravidla. Po každém utkání probíhá s hrajícími 
týmy diskuze, v té se rozdělují zápasové body 
– svoji roli zde hrají jak vstřelené branky, tak 
způsob hry. Za fair-play hru může družstvo 
získat body od soupeře, bodem se cení i smí-
šený tým či přítomnost a aktivita v diskuzi po 
utkání. V rámci Akčního dne se do fotbalových 
utkání zapojí také týmy složené z řad policie 
nebo hasičů. Díky Fotbalu pro rozvoj v květnu 
také proběhl v Dobřanech pro děti a mladé lidi 
fotbalový trénink pod vedením hráčky FC Vik-
toria Plzeň. Pracovníci se společně s klienty 
dále zapojili do celorepublikové akce „Ukliď-
me Česko“. Nechyběli také na Dětském dni, 
organizovaném místním Městským kulturním 
střediskem na přírodním biotopu Kotynka.

Během prázdnin zůstává klub nadále ote-
vřený v běžném provozu, tedy každé pondě-
lí 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 Jump arény v Plzni nebo na klubu plánuje-
me „přespávačku“. 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 nahlédnu-
tí 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 webo-
vých stránkách www.diakoniezapad.cz nebo 
osobně od koordinátorky Klubu Echo Moniky 
Malátové na tel. 734 640 492 či e-mailu: klub.
echo@diakoniezapad.cz.
Bc. Vojtěch Starý, Klub Echo pro děti a mládež

Děti ve Šlovicích si užily dětský den

V sobotu 1. června u příležitosti Dne 
dětí měly i šlovické děti možnost užít si 
na Dětském dnu, který pro ně jako každý 
rok připravili členové SDH Šlovice. Poča-
sí tentokrát přálo, a tak si děti mohly na 
různých stanovištích vyzkoušet střelbu 
ze vzduchovky i z luku, házení s kroužky 
nebo kamínky na přesnost, chytání ry-
bek na udici nebo kuželky. Své síly mohly 
změřit při přetahování lanem, skákání 
v pytli nebo v jízdě na káře ztížené pře-

pravou vody ve džbánku. Pro všechny soutěžící byly připraveny ceny, na které přispělo Město 
Dobřany. Děkujeme.

Jana Hájková

Zahrádkářský výlet 

Dne 8. 6. 2019 vyrazili zahrádkáři 
spolu s ostatními přihlášenými na au-
tobusový zájezd. Naším cílem byly ma-
lostranské zahrady – Vrtbovská a Vald-
štejnská. Vrtbovská zahrada je menší 
barokní terasovitá zahrada s krásným výhle-
dem na Prahu a mnoha romantickými zákou-
tími. Její součástí je bývalý ateliér Mikoláše 
Alše a ptačí voliéra. Valdštejnská zahrada se 
zajímavou umělou krápníkovou zdí, velikými 
voliérami pro výry ušaté a velkou vodní nádrží 
je větší. Cestičky jsou stíněné vysokými živými 
ploty v náznaku bludiště. Nádhernými šperky 
tu jsou bílí i normální pávi, kteří se návštěvní-
kům ochotně předvádí. Tato zahrada přiléhá k 
budově Senátu. Po prohlídce jsme se nechali 

odvézt autobusem do Chýně na oběd 
a po něm jsme přejeli kousek do Garden 
centra Jeneč. Zde je velkoryse vybudo-
vaný prostor pro zahradu, ale celý pro-
jekt není dokončený, takže vzniklo veli-

ce překvapivé spojení zahradní architektury 
a zahradních výsadeb se zelení, která si dělá, 
co chce.  Zdejší rozárium je opravdu roman-
tické. Součástí garden centra je i zahradnictví, 
kde jsme si mohli nakoupit rostliny pro vlastí 
zahrady. Zájezd měl u všech velký úspěch. Au-
tobus byl úplně plný, počasí vyšlo na jedničku 
a všichni jsme si den náramně užili. Tímto by-
chom rádi poděkovali městu Dobřany, které 
naši akci podpořilo štědrou dotací.

Zora Richterová

Dobřany

Poděkování
Ráda bych prostřednictvím Dobřanských 
listů poděkovala manželům B., kteří nebyli 
lhostejní a zachránili tím život mémo dítěti 
na biotopu Kotynka.             Vděčná maminka
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Výlet, Kytičkový den, Den dětí a další
Po akci Čarodějný rej máme opět pravidel-

né schůzky, na kterých tvoříme, sportujeme 
a tak. Další akcí byl výlet.

Pionýrská skupina Dobřany pořádala pro své 
členy v sobotu 4. 5. 2019 výlet do farmaparku 
Soběhrdy. V 8:00 ráno se všichni sešli u auto-
busu a vyrazili vstříc novým zážitkům. Po cestě 
jsme udělali zastávku u McDonalda, kde si děti 
daly něco na zub. Po 2 hodinách jsme dorazili 
do cíle. Ve farmaparku žije ve velkých výbězích 
přes 300 zvířat, která jsme si mohli nejen pro-
hlédnout, ale i pohladit nebo i nakrmit. A mimo 
zvířata jsme se mohli podívat i na hřiště a růz-
né zábavní atrakce, jako je například turbin-
gová dráha, farmavláček, skákací trampolíny 
a další, což se nám moc líbilo a užívali jsme si to. 

Po 5 hodinách maratonu jsme pak park opusti-
li a vraceli se pomalu domů, po cestě opět za-
stávka s občerstvením. Všichni jsme se vrátili 
v pořádku a plni zážitků. Děkujeme Krajskému 
úřadu Plzeňského kraje za finanční příspěvek, 
děkuji všem zúčastněným za příjemně prožitý 
den a těšíme se na podzimní výlet.

Vaše vedoucí zájezdů Petra

PS: Opět chybí 1 podšálek, prosím vrátit.

Další akcí, na které jsme se podíleli, byl 
Den proti rakovině 15. května – tzv. Kytič-
kový den, kdy 8 sběračů prodalo celkem 
571 kytiček a vybralo 14 895 Kč. Patří jim 
naše poděkování, protože letošní počasí ne-
bylo nic moc.

No a co by byl Den dětí bez naší účasti? Tak-
že jsme 1. června zajistili jedno ze stanovišť 
na akci, kterou pořádalo Městské kulturní 
středisko spolu se spolky atd.

A teď již finišují přípravy na letní tábor 
v Újezdu na téma Harry Potter a v srpnu pak 
příměstský tábor na téma Kouzlo života.

Za PS Dobřany 
Petra Mašková a Libuše Nejedlá

Setkávání seniorů města Dobřany se koná 
pravidelně v Domě s pečovatelskou službou 
v ulici Loudů ve čtvrtek v odpoledních ho-
dinách. Paní předsedkyně Štěpařová spolu 
s členkami výboru připravují pro členy klubu 
program, který je doplněn akcemi pořádanými 
i mimo pravidelná zasedání.

Letošní návštěva divadelního představení 
v Káčku „Brouk v hlavě“, které zahrálo divadlo 
z Lužan, měla velký úspěch a v divadle Pluto 
v Plzni „Až se trefila“ se nám také velmi líbilo.

Koncem dubna jsme navštívili Národní muze-
um v Praze na Václavském náměstí, kde na nás 
dýchla krása a důstojnost tohoto prostředí. Po 
prohlídce jsme odjeli na vzorně zajištěný oběd 
pod vrchem Vítkov a společně jsme vystoupali 
na Národní památník. Odměnou byl krásný vý-

Zpráva o činnosti Klubu seniorů
hled na Prahu a prohlídka obří sochy Jana Žiž-
ky. Malý problém nastal při cestě k autobusu, 
protože pan řidič nemohl pro nás k památníku 
dojet, a tak s velkým uznáním našim šikovným 
a vytrvalým účastníkům zájezdu jsme museli 
delší cestu všichni ujít. Ale zvládli jsme to!

Dne 11. 5. t. r. se konalo v Plzni setkání „Se-
nioři opět baví seniory“, kde jsme svým potles-
kem podpořili vystupující „Dobřanské bábin-
ky“ a porovnali jsme jejich výkon s ostatními 
účinkujícími. Akce byla velice zdařilá, navštívil 
ji i pan primátor města Plzně Martin Baxa, a tak 
jsme prožili velice pěkný, kulturou seniorů 
z Plzně a okolí naplněný den.

Dne 4. 6. nás autobus dovezl na pietní území 
v Lidicích. Protože se opět blížilo výročí hrůzné 
události „vyhlazení Lidic“, dali jsme k památ-
níku 82 dětí kytičku a prohlédli jsme si síň In 
Memoriam a místní muzeum. Celý památník 
doplňuje krásný růžový sad, který už byl v pl-
ném květu. Pocity z této návštěvy nelze vypsat, 
každý, kdo má rád život, by měl tuto památku 
navštívit. Vzdali jsme čest všem lidickým ob-
čanům. Po prohlídce památníku jsme odjeli do 
Kladna, které je nedaleko. Čekal nás oběd v re-
stauraci na náměstí, prohlídka zámku, parku 

a kostela Nanebevzetí Panny Marie spolu s mo-
rovým sloupem na náměstí. Výlet byl hodnocen 
účastníky velice kladně.

Pravidelné posezení v klubu navštívily ve čtvr-
tek 13. 6. děti ze ZUŠ s panem ředitelem Vozárem 
se svým programem a zahrál nám pan František 
Bouček na svoji heligonku. A že jsme si zazpívali!

Závěrečné posezení za hudebního doprovo-
du pana Zapletala na konci června bylo s po-
hoštěním, které pečlivě připravila Albína Poša-
rová se svými pomocnicemi.

Naše společná setkávání doplňuje předává-
ní drobných dárků jubilantům - máme mezi 
sebou i členky ve věku přes 90 let. Snažíme se 
potěšit a pobavit, aby všichni členové mezi nás 
rádi chodili a zapomněli na věk a starosti.

Jarmila Štěpařová a Zdeňka Blažková 
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Rybáři
Jako každý rok, tak i letos se MO ČRS Dobřany 

v sobotu 1. 6. zúčastnila aktivně oslav Dne dětí, 
pořádaných MKS Dobřany. Na našem stanovi-
šti v prostoru biotopu ve velkém akváriu byly 
k vidění téměř všechny druhy ryb žijící v naší 
řece Radbuze. Děti si mohly vyzkoušet házení 
udicí na cíl a poznávání ryb v akváriu nebo na 
obrázku. Za přípravu a organizaci našeho stán-
ku patří poděkování. Podíleli se na tom hlavně 
pánové Šmůla, Ryšavý, Lev a Jan Šefl.

Tak konečně 3. 6. jsem letos byl poprvé na 
rybách. Dcera jela k lékaři, a tak mě ráno vy-
sadila mezi mosty a v poledne zase vyzvedla. 
Moc jsem si od toho nesliboval, ale hned po 
nahození přišel jemný záběr, který jsem ale 
minul. Potom jsem chytil dvě plotice, podoust-
vičku a na závěr kapříka 42 cm. Z toho jsem 
měl radost, ale ještě víc mě potěšilo, že ořešák 
pod mostem, o kterém mi známý tvrdil, že byl 
poražen, ve zdraví stojí na svém místě. Snad 
tam ještě dlouho vydrží. 

Asi za dva dni mi dcera s vnoučkem Víťou 
nabídli, že mě vezmou zase k řece. Bylo již 

kvečeru, ale jeli jsme. Chytili jsme tři cejnky, 
Víťa vždycky točil kličkou navijáku a moc se 
mu to líbilo. Na zahájení lovu dravců 16. červ-
na již k poledni přišli kluci Kuba a David a při-
nesli mi hlavy tří štik (70, 59 a 58) a bolena 
55 cm. My jsme jeli až po obědě. Měl jsem jen 
rohlík a rybičky z mrazáku ještě od loňska. 
A přece jsem chytil tři malé štiky. Tu první 
zase Víťa dotáhl ke břehu a hrozně jásal, když 
začala skákat. To ho tak zmohlo, že se zabalil 
do deky a usnul. Večer potom přijel syn a jeli 
jsme znovu. Ale na mrtvou rybku již nic ne-
zabralo, jen na rohlík jsem chytil dva malé 
kapříky. Zkrátka když nezvládnu nachytat si 
rybičky a v noci po dešti žížaly, tak moc šancí 
na úspěch není. Musím počkat, až vnoučci do-
rostou a žížaly a rybičky mi nachytají.

Na základě našich jednání s K. Ú. Plzeň se 
6. 6. uskutečnilo místní šetření na rybnících 
Horní a Dolní Kotynka ve věci škod působe-
ných bobry. Na obou rybnících se totiž usíd-
lili po páru a svou činností poškozují hlavně 
boční hráze, které již několikrát musely být 

opravovány. Zejména na Horní Kotynce hrozí 
nebezpečí prohrabání hráze do svahu k po-
toku a jejímu následnému protržení a úniku 
ryb. Pracovníci K. Ú. se na místě přesvědčili, že 
námi zaslané údaje jsou pravdivé a sdělili, že 
následně zašlou rozhodnutí, jak situaci řešit. 
V jednání jsou také náhrady škod na rybách 
působené vydrami prakticky na všech našich 
rybnících.

Přes prázdniny se schůze výboru oficiálně 
nekonají, ale i během nich je co řešit. Je vypra-
cován plán, dle kterého se členové výboru po 
týdnu střídají na krmení a kontrolách rybní-
ků, bude se také zajišťovat a uskladňovat obilí 
na krmení na další rok a určitě se ještě něco 
vyvrbí.

Zatím se naštěstí nepotvrdily předpově-
di, že letos bude ještě větší sucho než vloni. 
Ale léto teprve začíná. Pokud by nastalo delší 
období veder bez deště, bude nutno sledovat 
stavy obsádek na rybnících a obsah kyslíku ve 
vodě.

Vladislav Šefl

Rybářské závody  Kotynka

Každoročně se v červnu pořádají krouž-
kové rybářské závody na chovném rybníku 
Kotynka, kde soutěžící malí rybáři mohou 
zúročit znalosti a dovednosti získané v prů-
běhu školního roku. Letošního klání mladých 
rybářů se účastnilo sedm členů rybářského 
kroužku a jejich doprovod.

Po upřesnění pravidel závodu každý soutě-
žící rybář obdržel lístek se svým jménem pro 
zápis úlovků. Pravidla soutěže byla jednodu-

chá - součet cm nalovených ryb a dále cena za 
největší a nejmenší rybu.

Před startem si soutěžící mohli připravit 
vnadící směs pod dozorem vedoucího krouž-
ku Davida Šmůly, kterou mohli používat bě-
hem závodu a přilákat kapitální úlovky. Po 
stratu se ujal vedení David Šmůla ml. a za 
ním těsně Barča Šmůlová a Hubert Dušák, ale 
v průběhu se pořadí různě měnilo. 

Během závodu se podařilo soutěžícím rybá-

řům zdolat pár kapitálních úlovků i potrápit 
vedoucí kroužku a doprovod s rozmotáváním 
vlasců.

Po ukončení závodu jsme se přesunuli na 
betonovou plochu u parkoviště, kde pro natě-
šené závodníky bylo připraveno občerstvení 
v podobě opékání buřtů a konzumace jiných 
lákavých pochutin. Atmosféra u ohýnku byla 
napjatá až do konečného vyhlášení výsledků 
rybářského závodu. Předně děkujeme všem 
štědrým sponzorům, kteří přispěli na dosta-
tek hodnotných cen pro všechny soutěžící.

Výsledková listina:
1.  David Šmůla – 396 cm  

a cena za nejmenší rybu – 5 cm
2.  Hubert Dušák – 93 cm  

a cena za největší rybu – kapr 50 cm
3. Barča Šmůlová – 92 cm
4. David Topinka – 75 cm

Závěrem chci poděkovat všem za pohodový 
průběh rybářského závodu, rodičům za pod-
poru a místní organizaci za možnost chytání 
ryb na chovném rybníku Kotynka.

Přeji všem zúčastněným mladým rybářům 
bohaté úlovky během prázdnin a budeme se 
těšit na další setkání v rybářském kroužku 
v září 2019.

Petru Zdar.  Za vedoucí kroužku
Karel Ryšavý
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Budulínkova čarodějná stezka

Letošní Budulínkova stezka byla ve znamení čarodějnic. Bohužel se 
hned po startu čarodějnici 

Buble zlomila kouzelná hůlka - přeci jen už měla pár let odslouženo, 
tak se místo přivolání sluníčka podařilo přičarovat déšť.  Přesto se 
našlo dost statečných rodičů s dětmi, kteří to nevzdali 

a ve stezce pokračovali i za celkem vydatného deště. A tak si děti 
vyzkoušely věštění z čarodějné koule u vědmy Vilmy, hod pařátkem 
s Ali a Baru, běh v sedmimílových botách s Olivií Veselou, sportovní 
zručnost u Roxany, statečnost u tajemné krabice s Luci,  let na koště-
ti s Malou čarodějnicí a výrobu netopýra se Saxanou a Marci. V cíli si 
vyzvedly zaslouženou odměnu - čarovnou hůlku a již tradiční opečený 
párek - u čarodějů Bohouše a Luboše a čarodějky Martinky.

Ke konci stezky už se počasí umoudřilo, a tak jsme si společně užili 
ještě chvíli se sluníčkem a trošku oschli.

Díky všem kolegyním a kolegům za úžasnou spolupráci, rodičům 
a dětem, kteří přišli, a zase za rok ahoj.

Děkujeme městu Dobřany za podporu a všem přejeme krásné léto!
Za čarodějky z Budulínka Bubla

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU  MĚSTA DOBŘANY

Na skok zpět k Velikonočnímu 
jarmarku 

Letošní Velikonoční jarmark proběhl na dobřanském náměstí týden 
před Velikonocemi 2019 ve spolupráci MC Budulínek a Městského 
kulturního střediska. Návštěvníci mohli ve stáncích vidět i nakoupit 
mnoho krásných a nápaditých výrobků s velikonoční a jarní tematikou. 
Konečný výtěžek z prodeje výrobků dětí a pedagogů ze základní školy, 
maminek a lektorek z MC Budulínek a dobřanských pionýrů (všem pa-
tří velikánský dík) ve výši 5 555 Kč byl předán paní Michaele Malátové, 
mamince trojčátek Elly, Emmy a Anny. S krásnými třemi princeznami 
a jejich starším bráškou jsme se potkali u dětského hřiště, bylo s nimi 
milo a živo.  Přejeme jim hodně štěstí v životě a těšíme se, že je možná 
v příštím roce potkáme na nějaké akci nebo v herně mateřského centra. 

Budulínek 

Dobřany
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Jak jsme startovali prázdniny…

Dne 8. 6. se v Tenisové hale v Dobřanech konal již sedmý ročník star-
tování prázdnin. I tentokrát to byla velmi vydařená akce, již po celou 
dobu provázela pohodová a veselá atmosféra. Na celkem třinácti stano-
vištích čekaly pohádkové postavičky, které dětem po dobře odvedené 
práci a zdolání každého úkolu rozdávaly krásné ceny. Tentokrát nevím 
přesný počet našich malých soutěžících, bylo jich tolik, že jsem po vy-
dání sté hrací karty přestala počítat. Samozřejmě ani letos jsme neopo-
mněli pozvat děti hospitalizované na odd. 21 PN, které nemohly tento 
slunný den trávit se svou rodinou. Novými návštěvníky byly taktéž děti 
z Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. 

Jak už je u nás zvykem, vždy startujeme prázdniny a zároveň pomá-
háme. Sedmý ročník a výtěžek z akce byl věnován dobřanským dvoj-
čátkům Elišce a Johance, která trpí velmi závažným onemocněním. 
Odpečetění pokladničky bylo provedeno za účasti zástupce skautů, 
ZŠ Dobřany a zastupitele města. Díky všem, kteří si k nám přišli za-
soutěžit, se na děvčátka podařilo vybrat krásných 8 285,- Kč a tuto 
částku jsme společně s našimi malými soutěžícími předali mamince 
Elišky a Johanky.

Velice ráda bych touto cestou poděkovala i těm, co mi pomáhali s pří-
pravou našeho dětského dne, mým pohádkovým postavičkám, Danuš-
ce a Zuzce za srdíčka vlastní tvorby, firmám a zprostředkovatelům za 
propagační předměty, veliké poděkování patří zejména společnosti 
EKO-KOM, a.s., R.P.I. real, spol. s r. o., Subaru Dobřany, SD Active, s. r. o., 
největší dík však letí majiteli TH Dobřany, Ing. V. Tomáškovi, bez jehož 
ohromné pomoci bychom prázdniny odstartovat nemohli. 

Tak zase příští rok!
Bohumila Nekolová

Junior cup 2019

V sobotu 22. června se na hřištích Pétanque clubu konal další roč-
ník dětského turnaje dvojic v pétanque „Junior cup“. Počasí, z kterého 
měli pořadatelé největší obavy, se nakonec umoudřilo a po celý turnaj 
bylo příjemně. A tak 26 nadšených dětí, mezi nimiž nechyběly ani děti 
z dobřanské nemocnice, mohlo přistoupit ke hře. Děti byly rozlosovány 
do čtyř skupin, ze kterých postupovaly dále první dvě dvojice. Někte-
ré zápasy byly velmi vyrovnané, přesto se ve všech skupinách prosadili 
hlavně favorité, členové pétanque kroužku. Dvojice, které skončily na 3. 
a 4. místě, hrály turnaj útěchy. Ten vyhráli Lojza Kasík s Matějem Čun-
kem. Ostatní postupující pak vyřazovacím systémem K.O. šli dále. A i tady 
se dařilo především favoritům. Postupem mezi 8 nejlepších dvojic pře-
kvapila děvčata z nemocnice Pavla Rasonciová s Nikol Kuželovou. Sou-
boj posledních čtyř dvojic byl tak vyrovnaný, že o postupujících rozhodly 
pevné nervy. V boji o 3.-4. místo porazili bratři Jakub a Jan Dubanovi 
těsně děvčata Báru Tobrmanovou s Veronikou Topinkovou 11:9. V boji 
o vítěze turnaje porazili Patrik Silovský s Kačkou Baumrukovou dvojici 
Jan Štulc a Štěpán Mareš 11:5. Ač výsledek říká, že vyhráli s přehledem, 
byl to opravdový boj o každý bod a štěstíčko stálo tentokráte na straně 
vítězů. V soutěži jednotlivců v hodu na přesnost s velkým náskokem vy-
hrál David Štulc. Ceny v podobě originálního trička s logem turnaje do-
staly všechny soutěžící děti, stejně také čokomedaile a několik sladkostí. 
Vítězové pak brali diplomy, poháry a ceny v podobě balíčků sladkostí. To 
vše díky sponzorům turnaje GDT města Dobřany, TJ Dobřany – pétanque 
clubu. Díky patří i rodičům dětí, kteří pomáhali při organizaci či občer-
stvení. Poděkování zaslouží i sestřičky, které přišly s dětmi z nemocnice 
a svojí profesionalitou přispěly k hladkému průběhu turnaje, a k tomu, 
že i tyto děti si akci opravdu užily. V neposlední řadě patří dík i rodinné 
firmě „Dobřanské pekařství“ za občerstvení, které dětem nezištně po-
skytla. Další akcí Pétanque clubu bude v sobotu 3. srpna oblíbený turnaj 
dvojic „Tournoi de Svijany“ pořádaný spolu s restaurací „Beseda“.   

Zdeněk Duban
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Fotbal
Mladší přípravka

Sezóna 2018/2019 byla další úspěšnou 
sezonou pro fotbalovou mladší přípravku 
TJ Dobřany. Nepovedla se sice obhajoba loň-
ského prvenství v okresním přeboru Plzeň – 
jih, přesto kluci obsadili krásné 3. místo. Ze 
začátku sezony se mužstvo muselo vyrovnat 
s tím, že odešlo 5 hráčů do starší přípravky 
a řada hráčů teprve získávala zkušenosti 
s mistrovskými zápasy. Postupem času zlep-
šovali své výkony a na jaře nepoznali hořkost 
porážky ve své soutěži. I přes drtivý finiš to 
stačilo na již avizované 3. místo. K hlavním 
tahounům mužstva patřili Adam Bláha, Filip 
Königsmark a Martin Zehle. Tito hráči opustí 
v létě řady mladší přípravky přesunem o ka-
tegorii výš a opět budeme tvořit nové muž-
stvo, kdy na sebe odpovědnost budou muset 
vzít především ročníky 2011 a 2012. Na kon-
ci sezóny jsme se tradičně zúčastnili Memori-
álu Petra „Žito“ Žitníka na hřišti plzeňského 
Rapidu a jako první tým ve své kategorii jsme 
dokázali obhájit vítězství, kdy kluci vyhráli 
všechny své zápasy a mohli přivézt na dob-
řanský stadion pohár pro vítěze a putovní 
pohár. Zájemce nebo zájemkyně o fotbal 
z ročníků 2013 a 2014 rádi uvítáme na prv-
ním tréninku nové sezony, který se uskuteční 
26. srpna 2019 od 16 h na fotbalovém hřišti. 
Přejeme všem příjemné prožití letních prázd-
nin, ve zdraví si užijte slunce a vody a v nové 
sezoně se na všechny těší trenérské duo Mar-
tin & Martin.

Starší přípravka
Hráči starší přípravky odehráli sezonu bez 

jediné porážky a po zásluze se pod vedením 
trenéra Miroslava Homra stali přeborníky 
okresu Plzeň - jih.

Mladší žáci
Pod vedením trenérů Miroslava Homra 

a Tomáše Brože st. vyhráli mladší žáci nově 
vzniklou soutěž mladších žáků, a stali se tedy 
také ve své kategorii přeborníky okresu Plzeň 
- jih. Tomáš Brož ml. se navíc stal s 53 góly 
suverénně nejlepším střelcem soutěže.

Starší žáci
A do třetice přeborníci okresu Plzeň – jih. 

Pod vedením trenérů Jaroslava Krátkého 
a Radka Havlíka vyhráli starší žáci naprosto 
s přehledem svoji soutěž. O dominanci star-
ších žáků hovoří nejen pohled na konečnou 
tabulku, ale i pohled na tabulku střelců. V prv-
ní pětce najdeme totiž hned 4 borce z Dobřan. 
Nejlepší střelcem soutěže se stal David Brant 
s 38 přesnými zásahy. 

Dorost
Tým dorostu je sice v letošní sezoně jako 

jediný bez medailového ocenění, oproti loň-
skému ročníku se ovšem umístil o tři příčky 
výše a v konkurenci dalších patnácti manšaftů 
obsadil celkovou sedmou pozici.

Letní přípravu zahajoval tým sloučený s do-
rostem Lhoty také se dvěma novými posila-
mi z Přeštic a pod vedením trenérů Krause 
a Smetany. Po podzimní části přezimoval na 
průběžném šestém místě. V zimní pauze se 
tým připravoval v nově vybudovaném are-
álu pod nádražím a do jarních bojů vstoupil 
s několika personálními změnami jak na hráč-
ských, tak i trenérských postech, když byla po 
odstoupení Patrika Smetany pozice asistenta 
trenéra svěřena staronovému kouči Danielu 
Jandovi a funkce vedoucího mužstva se ujal 
Václav Sulek st. V obměněném složení se pak 
tým našich dorostenců snažil vybojovat co 
nejlepší výsledky, neboť po značnou část se-
zony bylo nasnadě umístění o několik příček 
výše. Naplnit tyto ambice se bohužel nepo-
vedlo a několik smolně prohraných zápasů 
zapříčinilo, že se tým okolo kapitána Martina 
Šindelky musel spokojit s konečným sedmým 
místem, ziskem 52 bodů a 115 nastřílenými 
góly.

Do další sezony vstoupí dorostenci v tak-
řka nezměněné sestavě, jediným odchodem 
je věkový posun stopera Františka Němečka 
do kategorie mužů, který se ovšem rozhodl 
své budoucí fotbalové momenty spojit právě 
se spřátelenou Lhotou, kde by měl nastupo-
vat v krajském přeboru. Pozitivní je ovšem 
příchod několika velmi talentovaných hráčů 
z kategorie žáků, kteří byli již na jaře postup-

ně zapracováváni do sestavy a svými výkony 
věkový rozdíl nenechávali znát.

Tímto bych za celý realizační tým a hráče 
rád poděkoval všem našim příznivcům a ro-
dičům, kteří nás po celou sezonu podporovali 
a fandili nám při našich utkáních. Věřím, že 
vás fotbal našich svěřenců bavil a že nám za-
chováte přízeň i v dalších letech.

Daniel Janda, asistent trenéra

Muži
V okresním přeboru Plzeň – jih obsadi-

li muži s 61 body 2. místo, což znamenalo 
v konečném výsledku vytoužený postup do 
1. B třídy. Dle kronikáře dobřanského fotbalu 
Mgr. Jana Roubíčka naposledy muži postou-
pili do této soutěže v roce 2008 a poslední 
zápas odehráli v červnu 2010. Tým mužů 
vedl v sezoně 2018/2019 trenér Jiří Kysilka 
a nejlepším střelcem týmu byl Martin Tušek 
s 18 góly.

Reprezentace
Ve čtvrtek 6. 6. od 11:00 se odehrálo na fot-

balovém hřišti v Dobřanech další reprezen-
tační přípravné utkání. Česká republika U16 
v něm hostila stejně staré reprezentanty Gru-
zie. V prvním poločase žádný gól nepadl, a tak 
se šlo do kabin za stavu 0:0. Ve druhém polo-
čase český tým rychle vedl 2:0. Jenže soupeř 
dokázal v posledních deseti minutách vstřelit 
tři góly a otočil skóre ve svůj prospěch na ko-
nečných 2:3. 

Mladší přípravka
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Muži
1. Blovice 26 22 0 4 95:25 68
2. Dobřany 26 21 0 5 84:44 61
3. SK Hradec 1946 26 17 0 9 73:62 48
4. Spálené Poříčí 26 16 1 9 62:51 46
5. Chlumčany „B“ 26 15 0 11 76:68 42
6. Žinkovy 26 13 0 13 66:58 42
7. Merklín 26 14 0 12 63:67 38
8. Stod 26 12 0 14 53:68 34
9. Klášter 26 12 0 14 54:72 34
10. Nepomuk „B“ 26 11 0 15 70:57 33
11. Zdemyslice 26 10 1 15 56:73 33
12. Radkovice 26 9 0 17 43:51 29
13. Lužany 26 7 0 19 41:65 29
14. Vstiš 26 2 0 24 18:93 8

Mladší žáci
1. Dobřany 20 17 2 1 156:23 53
2. Přeštice 20 15 2 3 105:28 47
3. Spálené Poříčí 20 12 3 5 97:54 39
4. Dvorec 19 10 2 7 85:53 32
5. Blovice 20 10 2 8 87:59 32
6. Žákava 20 10 1 9 58:63 31
7. Stod 20 8 5 7 56:61 29
8. Kasejovice 19 8 2 9 72:80 26
9. Radkovice 20 6 1 13 47:91 19
10. Losiná 20 1 3 16 24:116 6
11. Vstiš 20 0 1 19 17:176 1

Dorost
1. TJ Slavoj Mýto 30 26 0 4 168:32 80
2. SK SMÍCHOV PLZEŇ 30 26 0 4 145:36 76
3. TJ Sokol Blovice 30 22 0 8 159:59 67
4. TJ Sokol Mladotice 30 22 0 8 90:67 67
5. TJ Sokol Kralovice 30 23 0 7 130:46 66
6. FK Nepomuk 30 20 0 10 144:64 62
7. TJ Dobřany 30 18 0 12 115:86 52
8. FC Spartak Chrást 30 17 0 13 111:99 47
9. TJ Sokol Plzeň-Černice 30 12 0 18 77:100 39
10. TJ Zruč 30 12 0 18 81:99 39
11. TJ Sokol Plzeň-Letná 30 9 0 21 59:112 29
12. TJ SPARTAK STRAŠICE 30 10 0 20 74:144 29
13. FC Mirošov 30 9 0 21 43:147 25
14. TJ Keramika Chlumčany 30 7 0 23 44:132 20
15. TJ Sokol Kasejovice 30 4 0 26 46:131 14
16. TJ Sokol Radnice 30 3 0 27 50:182 8

Starší žáci
1. Dobřany 20 18 0 2 150:10 54
2. Chlumčany 20 15 0 5 50:32 42
3. TJ Chotěšov, z.s. 20 12 0 8 58:60 37
4. Stod 20 9 0 11 40:55 28
5. Klášter 20 3 0 17 35:106 10
6. Štěnovice 20 3 0 17 32:102 9

Tenisová akademie Dobřany
ZAHAJUJE 30. září 2019 
podzimní kurz a nabízí:

1.  TENISOVOU ŠKOLIČKU PRO DĚTI  
 OD 4 DO 7 LET

  Hlavním cílem školičky je všestranný 
rozvoj pohybových dovedností a osvo-
jení základů tenisové techniky. Trénin-
ky jsou vedeny zábavnou formou – tak, 
aby vzbudily u dětí zájem o tenis. Bě-
hem výuky jsou používány mini sítě, 
dětské rakety, stabilizační desky, žeb-
řík, měkké barevné míče a spousta dal-
ších tenisových pomůcek.

2.  TENISOVOU ŠKOLU PRO DĚTI  
OD 8 DO 18 LET

  Kurz je vhodný pro hráče všech výkon-
nostních kategorií. Cílem tréninku je 
nácvik a zdokonalení tenisové techni-
ky, zvládnutí základů taktiky a pravi-
del hry, stimulace zápasových situací, 
nácviky dvouhry a čtyřhry, průběžná 
utkání,…

3.  INDIVIDUÁLNÍ TENISOVOU PŘÍPRA-
VU PRO HRÁČE OD 7 DO 99 LET

  Dle sjednaných tréninkových 
 podmínek.

•  Přihlášky k odevzdání do 15. září 2019, 
jsou ke stažení na našich webových 
stránkách: 

  http://www.dobrany.tenishala.cz/cz/
textpages/read/19/tenisova_akademie_
prihlaska

•  Kurzy jsou vedeny profesionálními  
trenéry.

•  Děti nepotřebují tenisovou raketu  
– bude jim zapůjčena.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Pavlína Naslerová (tel.: 702 063 002,
e-mail: pavlinasmatova@seznam.cz)
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Utkání družstev Tenisové akademie Dobřany

V letošní jarní / letní sezóně soutěžila cel-
kem 4 družstva za tenisový klub TK Funtom 
Dobřany přidružený k Tenisové akademii 
Dobřany. Družstva byla sestavena podle vě-
kových kategorií od 8 do 18 let, tedy babyte-
nis, mladší žactvo, starší žactvo a dorost. Děti 
měly možnost zahrát si proti jiným klubům 
z Plzeňského kraje a poměřit tak své tenisové 
síly a dovednosti. 

Největší úspěchy jsme zaznamenali v druž-
stvu staršího žactva. Děti vyhrály celou sku-
pinu a postoupily tak do té nejvyšší možné 
v kraji, kterou budou hrát příští rok. Kapitán 
Vladimír Tomášek děti velmi chválil a byl na-
dšený z jejich bojovnosti a skvělých tenisových 
výkonů. Za starší žactvo hráli Robík Kott, Kuba 
Knotek, Honzík Tomášek, Martin Milota, Pepík 
Fišer, Matydla Hrdličková, Kačka Baumruková 
a hostující hráčka Silvie Pleskotová.

Další skvělý úspěch byl v družstvu mlad-
šího žactva. Hráči se umístili na druhé příčce 
ve své skupině a prokázali tak, že jsou silnou 
konkurencí pro ostatní kluby v Plzeňském 
kraji. V družstvu byly i děti, které letos hrály 
poprvé v kategorii mladšího žactva – Tobiáš 
Hanš a Karolínka Turečková. Ostatní hrá-
či z družstva už si tenisová utkání osahali 
v předchozích sezónách. Kapitán Radek Bláha 
byl výborným vedoucím pro družstvo a všech-
ny děti pochválil za soutěživost a neustále se 
zlepšující výkony zápas od zápasu. Mezi hráče 
mladšího žactva patřily děti Martin Milota, 
Pepík Fišer (oba kluci hráli i úspěšná utkání 
ve starším žactvu), Matyáš Bláha, benjamínek 
družstva Tobiáš Hanš, z holek soutěžily Kačka 
Baumruková, Rebeka Buchbauerová a nej-
mladší z nich Karolínka Turečková. Krásným 
ukončením sezóny pro děti bylo pohoštění 

s dortem a dětským šampaňským, viz. foto. 
Jeho organizátory byli rodiče Tobíka Hanše 
a za to jim patří obrovský dík. 

V družstvu babytenisu učinila velký kus 
práce kapitánka Magda Milotová, která děti 
neustále motivovala a trénovala s nimi před 
víkendovými zápasy různé zápasové variace 
na dvouhry a čtyřhry a perfektně vysvětlila 
dětem i rodičům pravidla tenisu. Mezi baby-
tenisové bojovníky patřily děti Lenka Miloto-
vá, Lucinka Petríková, Matyáš Nosek a Ondra 
Špinka. V dorosteneckém družstvu soutěžili 
hráči Daník Noska, Michal Veit, Tom Vrba, 
Kuba Knotek, Honzík Tomášek, Kačka Fialo-
vá, Matylda Hrdličková a Natálie Gawendová. 
Všichni dorostenci hráli bojovně a odvedli 
skvělé výkony. Značnou roli sehrála i jejich 
kapitánka Anna Nosková, která byla velkou 
oporou pro celé družstvo. Tenisová akademie 
Dobřany děkuje především kapitánům všech 
družstev a rodičům dětí za podporu a trpěli-
vost při tenisových utkáních.

V příštím roce plánujeme sestavit další 
týmy a budeme se těšit na práci s dětmi v teni-
sových kurzech. Podzimní kurz začíná 30. září 
a přihlášky přijímáme do 15. září.

Mgr. Pavlína Naslerová
Foto: Bc. Vladimír Hanš

Letní tenisové kempy
Termíny letních tenisových kempů jsou:
1) 8. – 12. 7. 2019
2) 15. – 19. 7. 2019
3) 29. 7. – 2. 8. 2019
4) 5. – 9. 8. 2019
5) 19. – 23. 8. 2019
6) 26. – 30. 8. 2019  

Popis:
Tenisový kemp je týden plný sportu a her za-
měřených na tenis. Děti budou mít možnost 
sportovat, zdokonalit se v tenise a fyzických 
aktivitách metodicky zaměřených na tenis, 
a to pod dohledem kvalifikovaných trenérů. 
Mimo jiné budou mít děti možnost se naučit 
základům anglického jazyka, případně i kon-

verzovat. Děti budou mít také možnost si 
připravit prezentaci o profesionálních tenis-
tech/tenistkách. Začátek kempu je každý den 
v 8:30 a konec v 16:00. Pro děti bude zajištěn 
oběd, dopolední i odpolední svačina, pití bude 
k dispozici v průběhu celého dne. Tenisový 
kemp bude zakončen tenisovými soutěžemi.

Každý den bude rozdělen na dva bloky:
1.  V dopoledním bloku bude zaměření na te-

nis a s ním spojeny metodicky zaměřené 
aktivity a hry, a to v časovém rozmezí od 
9:00 do 13:00. Poté bude pauza na oběd.

2.  V odpoledním bloku se budou konat spo-
lečné soutěže, tenisové zápasy, aktivity fy-
zického i nefyzického charakteru, jízda na 

koních, turnaj v kuželkách, minigolf nebo 
plážové sporty na biotopu, a to v rozmezí 
od 13:45 do 16:00. 

Co mít s sebou: tenisová raketa (můžeme 
i zapůjčit), sportovní oblečení, švihadlo, teni-
sová obuv, pokrývka hlavy, láhev na/s nápo-
jem, papírové kapesníky, poznámkový sešit 
na angličtinu, pastelky a psací potřeby.

Cena kempu je 2800 Kč.

Přihlášky na letní kemp nahlaste do 
30. června/července 2019 osobně nebo 
telefonicky (702 063 002) Mgr. Pavlíně Na-
slerové.
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Cyklovýlet 
do Konstantinových 
Lázní

V sobotu 22. 6. jsme vyrazili vlakem do 
Konstantinových Lázní. Lístky zakoupil 
včetně převozu kol Pepa Polívka přes inter-
net, a tak jsme se nemuseli nikde dohadovat 
s průvodčími, jestli nás vlakem přepraví nebo 
ne. Do Kokašic jsme přijeli v 10,19 hod. Tam 
již čekal Dan Novotný, který přijel z Marián-
ských Lázní. Po ubytování v hospodářském 
dvoře v Kracíkově /vřele můžeme doporu-
čit a rodinám s dětmi/ jsme vyjeli na kolech 
po okolí. Za odpoledne jsme najeli celkem 
45 km a navštívili jednu zříceninu hradu nad 
Kracíkovem, jeden kostel a jednu rotundu. 
Na zpáteční cestě bylo občerstvení v pizzerii 
U Kryštofa Haranta. Tam nás chytila asi ho-
dinová dešťová přeháňka. Po velice dobré ve-
čeři jsme se přesunuli zpět a plánovali cestu 
na druhý den. Ráno nás majitelka překvapila 
velice dobrou a bohatou snídaní a my vyrazili 
na cestu do Dobřan. Celých 58 km proběhlo 
bez nějakých komplikací a po ochutnávce 
kvalitního moku a dobrém obědě v Chotěšově 
Pod Klášterem jsme dojeli do Dobřan. Cesta 
trvala i se zastávkami 4 hodiny. I když jsme 
byli pouze tři, výlet se velice zdařil a již se tě-
šíme na další vyjížďku.       

Josef Hájek a Josef Polívka

Od pramenů Radbuzy k Dobřanům

V sobotu 8. června 2019 uskutečnil neformální spolek Přátelé šlapek bicyklistický zájezd od 
pramene Radbuzy do Dobřan. Výchozím bodem byla osada Závist, poblíž které jsme po krátkém 
stoupání skutečně pramen řeky Radbuzy nalezli. Na začátku trasy jsme mohli obdivovat krá-
sy Českého lesa a poté jsme se spustili dlouhým klesáním směrem k Horšovskému Týnu. Hned 
za ním jsme se museli vyškrábat na Šibeniční vrch se stejnojmennou rozhlednou. Zde mohlo 
dojít na klasickou hádku: „To je Přimda! – Ne, to je Čerchov!“ Po zažehnání sporu jsme šlapali 
ke Staňkovu. Řeku Radbuzu jsme dále kopírovali při její cestě přes Holýšov, Stod a Chotěšov až 
k Dobřanům. Zde náš výlet, při kterém jsme v sedlech našich kol zdolali na 75 kilometrů, skončil 
zaslouženým občerstvením.               

Za Přátele šlapek Martin Toman

Zkušenost s Mistrovstvím ČR
První červnovou sobotu se v Ostravě uskutečnilo MČR ve stolním tenisu družstev a dobřanští 

hráči na něm nechyběli. Právo účasti si vybojovali díky výhře na krajském přeboru družstev v Plzni, 
kterým prošli suverénně. Na Moravě to sice na nejlepší celky nestačilo, domnívám se ale, že hráči 
TJ Dobřany reprezentovali vzorně svůj klub, město i kraj. Hned v prvním kole na stolní tenisty čekal 
první nasazený klub TTC Ostrava v čele s jedním z nejlepších starších žáků světa Šimonem Bělí-
kem. Tento zápas, stejně jako ty následující, přinesl dobřanským hodně zkušeností a nové zážitky.

Filip Umner, hráč TJ Dobřany

Dobřanští hráči se účastnili ve složení Filip Umner, Matěj Urbanec a Jakub Šperl (zelené dresy v popředí).
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Šneci mistry ČR v 1. lize
1. liga – muži
Realizační tým: Václav Šlehofer st. 
a Daniel Kovářík st. Vedoucí: Jaroslav Tauer

Mužský první tým to dokázal a ve všech 
třech sériích nenašel přemožitele. O Opavě již 
zmínka byla. Byl to neuvěřitelně těžký soupeř, 
kterého jsme zlomili až v pátém utkání v Dob-
řanech. Dalším na řadě byla nevyzpytatelná 
Polička. Vesměs se jednalo o extraligový tým, 
neboť spolupráce s Letohradem jasně uká-
zala, v jakém složení Východočeši nastupo-
vali v zkl. části a v jakém v play off. I tenhle 
souboj naši kluci zvládli v pětizápasové bitvě. 
Finále 1. celostátní ligy tak bylo v Dobřanech. 
S pražskou Hostivaří nejspíš nikdo nepočítal. 
Nejdříve vyřadila Brno a poté si vyšlápla na 
vítěze zkl. části z šumavských Prachatic. My 
jsme moc dobře věděli, jakou má sílu, kde 
má svá úderná tykadla, ale také, kde má své 
slabinky. První zápas jsme i přes veškeré 
urgence o podcenění soupeře nezvládli. Jed-
noduše řečeno, zvorali jsme všechno, na co 
jsme sáhli. Jeden zápas však nic neznamená. 
Musíte vyhrát třikrát, abyste mohli zvednout 
pohár nad hlavu. A to se také v podání dob-
řanských hokejbalistů i stalo. Třemi výhrami 
za sebou jsme soupeři jasně ukázali, kdo že 
byl ve finále lepší. Po první výhře se toho totiž 
nejen v hokejbalových médiích napsalo hod-
ně a Pražany asi každý rád viděl jako vítěze. 
To nás samozřejmě nastartovalo a motivovalo 
do dalších bojů. Naše výkony ve finále byly od 
druhého utkání špičkové a mančaft se vykry-
stalizoval do skvělé podoby. Titul pro mistra 
ČR v 1. lize patři tedy Dobřanům. Co dál??? 
Dlouho jsme zvažovali možnost, resp. mož-
nosti, zda zůstat s mladým týmem prvoligoví 
či postoupit s mladíky do extraligy. Konečné 
rozhodnutí je jasné. Půjdeme si svojí cestou 
nadále, jen nám přibyde k juniorské extra-
lize i mužská. Je to výzva, to bez debat. Ano, 
budeme prohrávat i třeba častěji, ale rvát se 
za klub, za město a pomaličku polehoučku se 
s vyšší jakostí srovnávat, to bude naše krédo.

Může se i spadnout nazpět, ale i na to se při-
pravíme. Prostě, výsledek - nevýsledek, slabší 
kusy odpadnou, silného sportovce i třeba pro-
hra určitě posílí. Nadále se budeme věnovat 
mládeži a to myslím ke spokojenosti a dobré-
mu pocitu z odvedené sportovní práce musí 
stačit.

Také je třeba brát v potaz, že jsme přece jen 
malé město oproti celorepublikové konkuren-
ci. Jsme však právě na Dobřany hrdí a spor-
tovně odolávat větším a silnějším městským 
obrům nás permanentně motivuje do dalších 
bojů.

Hokejbalová mapa nejen v naší republice 
má Dobřany zapsané tučným písmem, o tom 
není pochyb.

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

Juniorku jsme se nakonec rozhodli opět, a dá 
se říct, že tradičně, přihlásit. Bohužel i v pří-
ští sezóně 19/20  nebudeme mít dostatečně 
zastoupeny klíčové ročníky narození hráčů. 
Budou nám hrát opět z většiny mladší kluci. 
Bude to znovu pro nás všechny velká škola, ale 
s kluky chceme pracovat, jak nejlépe umíme. 
Juniorka v extralize tedy bude opět sloužit pri-
márně dnes už také extraligovému áčku mužů. 
Ti šikovnější by totiž opět mezi muži měli do-
stávat prostor. Tím je řečeno hodně. Snad je 
třeba zmínit, že bychom se měli v tomto týmu 
rozšířit i v podobě dalšího trenéra, kterým by 
měl být Marek Chamola. Čili juniorka by měla 
mít trenéry dva, což je určitě dobře.

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

Žáčci mají rovněž po sezoně a v kategorii 
přípravek ji zakončili v Nižboru. Na Berounce 

v kempu odehráli na pěkném hokejbalovém 
hřišti republikový turnaj a dlužno dodat, že 
poslední květnový víkend se opravdu povedl. 
Postavily se proti nám týmy z Kladna, Pra-
chatic, Berouna či Liberce. Vše se zakončilo 
sobotním tradičním duelem (22. 6.)  rodiče 
vers. děti.

Do  nové sezóny půjdeme opět se třemi žá-
kovskými kategoriemi.

Nadále trénujeme třikrát v týdnu Po, Út 
a Čt od 16.15 h.

Děti narozené v roce 2006 a mladší na-
dále přibíráme do našich řad. Starší, talen-
tovaní, pohybově nadaní či šikovní kluci 
si hokejbal k nám mohou přijít rovněž vy-
zkoušet.

Tel. kontakt: 721 475 172

B-tým - Region Západ
Realizační tým: Milan Kadaník – Václav Šleho-
fer st.

Také v tomto případě do nové sezony při-
hlásíme béčko mužů. I tentokrát zde bude 
nastupovat mixovaná sestava a i tentokrát 
bude rezerva mužů sloužit pro účely A týmu. 
V praxi to znamená, že hrát zde budou i kluci 
z juniorky či vytipovaní hráči A týmu. Přede-
vším „áčkaři" zde budou hrát pouze s určitým 

TJ Snack Dobřany – mistr ČR – 1. liga 2018/19 
Zleva stojí: Stránsky, O. Šlehofer, T. Duchek, Čech, J. Kovařík, Voves, Páv, Málek, Rubner a Skála 
Pod nimi zleva: Matoušek, A. Duchek, Průcha, hl. trenér: V. Šlehofer st., Stránský, Gõrges a D. Ko-
vařík ml. 
Vpředu zleva: J. Brtnik, V. Šlehofer ml., Remiáš, Hrubý, Neumaier, T. Mužik, Marek, Suchý a L. Kaňák 
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záměrem. Např. rozehrát se po zranění či malé 
vytíženosti v extraligových týmech, ať už v ju-
niorech, nebo mezi chlapy atd.

Vše musí dávat smysl, nadále musí mít 
i tento tým řád a plnit si klubová pravidla, 
to si pohlídají starší hráči. Přičemž poslední 
roky výše zmíněné funguje na jedničku a po-
dotýkám, že bez ohledu na celkový výsledek 
v tabulce. O ten tedy opravdu nejde.

Více informací o našem klubu najdeš na 
www.snackdobrany.websnadno.cz nebo na 
fb stránkách snackdobrany.

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Ještě malý dovětek za náš klub:
Reprezentant ČR Václav Šlehofer ml., 

mateřský hráč Dobřan, na mistrovství svě-
ta v Košicích ve dnech 18. až 22. 6., kde ČR 
ovládla zkl. část a porazila postupně USA, 
v tomto duelu vstřelil gól na 2:0 při konečné 
výhře 3:0.  Dále Slovensko, Finsko a Vel. Bri-
tánii. Ve čtvrtfinále naši reprezentanti vyřa-
dili Švýcarsko a pak už nás bohužel napadla 
smůla. V opětovném utkání jsme smolně 
v semifinále padli až v prodloužení s Finskem 
a v souboji o bronz pak taktéž v prodloužení 
naši kluci padli s Kanadou. Snad jen lze ješ-
tě dodat, že náš odchovanec a hráč TJ Snack 
Dobřany V. Šlehofer ml. nastupoval v prvních 
dvou obranných dvojicích. Prostoru tedy 
dostal hodně, a pokud nebude hrát v příští 
sezóně v pražském Kertu, ale za mateřské 
Dobřany, pak věřme, že to našemu klubu 
dvojnásobný vicemistr světa a bronzový 
medailista z mládežnických kategorií nepo-
chybně vrátí. Pochopitelně i třeba v pomoci 
s prací či trénováním našich dětí či budoucích 
hokejbalistů.

Reprezentant ČR Václav Šlehofer ml. na hokej-
balovém mistrovství světa mužů v Košicích ve 
dnech 18. až 22. 6. 

Tabulka 1. ligy mužů – konečná tabulka po zkl. části
1. HBC Prachatice 18 13 0 1 4 74:41 40
2. HBK Bulldogs Brno 18 12 2 0 4 61:50 40
3. TJ Snack Dobřany 18 13 0 0 5 71:41 39
4. Polička 18 12 0 1 5 79:38 37
5. Svítkov Pardubice 18 7 1 0 10 61:68 23
6. SHC Opava 18 7 0 1 10 41:51 22
7. Praha Hostivař 18 6 0 3 9 60:71 21
8. SK Jihlava 18 5 1 0 12 42:59 17
9. Olymp J. Hradec 18 4 2 0 12 47:83 16
10. Přelouč 18 3 2 2 11 33:67 15

Tabulka extraligy juniorů po zkl. části
1. Hostivař Praha 22 17 1 1 3 119:45 54
2. HBC Plzeň 22 17 1 1 3 117:33 54
3. Aut. Pardubice 22 17 0 2 3 105:27 53
4. Elba Ústí n. L. 22 15 2 1 4 102:34 50
5. Letohrad 22 13 2 2 5 84:39 45
6. Kert Park Praha 22 13 2 0 7 80:54 43
7. HC ŠD Písek 22 12 3 1 6 84:40 43
8. H. Králové 22 10 1 4 7 75:74 36
9. ALPIQ Kladno 22 10 1 0 11 63:61 32
10. TygřiM. Boleslav 22 6 1 2 13 67:74 22
11. Snack Dobřany 22 5 1 1 15 48:97 18
12. Čes. Třebová 22 5 0 2 15 52:133 17
13. KOVO Praha 22 4 2 0 16 55:111 16
14. Buldoci Stříbro 22 4 0 0 18 29:104 12
15. Nové Strašecí 22 0 0 0 22 31:185 0

Tabulka Přeboru ČR, Sk. Jih+Západ – ml. žáci k 20. 5.
1. Suchdol n. L. 19 17 0 1 1 196:48 52
2. HBC Prachatice 20 16 0 1 3 134:34 49
3. HBC Plzeň 20 13 2 0 5 100:43 43
4. Tatran Třemošná 20 10 2 0 8 62:63 34
5. Snack Dobřany 20 9 0 1 10 96:132 28
6. Pedagog ČB 20 4 1 1 14 39:121 15
7. Olymp J. Hradec 19 3 0 0 16 45:141 9
8. Blatná Datels 20 1 1 2 16 40:130 7

Tabulka 2. ligy Západ po zkl. části
1. Plzeň - Litice 20 17 0 0 3 151:27 51
2. Fireball 99 Plzeň 20 15 2 0 3 142:52 49
3. HBC Plzeň B 20 15 0 1 4 160:47 46
4. TJ Snack Dobřany B 20 14 0 0 6 129:79 42
5. Horní Bříza 20 11 2 1 6 85:55 38
6. Tatran Třemošná 20 10 0 1 9 92:53 31
7. HBC Rolling Balw. Plzeň 20 9 0 1 10 75:99 28
8. Taurus Plzeň 20 6 1 0 13 56:107 20
9. SHC Viktoria Plzeň 20 6 0 1 13 73:117 19
10. Plzeň - Litice B 20 2 0 0 18 38:158  6
11. Černíkovice 20 0 0 0 20 24:231  0



Turisté vás zvou
13. července
Kašperské Hory
Odjedeme vlakem z Plzně 
v 5.37, z Dobřan v 5.53 do 
Klatov. Z KT v 7.22 do Sušice, 

dále busem v 8.25 do Kašperských Hor. Odtud 
jdeme stezkou „Na Kašperk jinak“ přes Kavr-
lík na Kašperk. Z hradu po zelené TZ zpět do 
K. Hor, odtud po žluté TZ ke kostelu sv. Miku-
láše, dále po vlastivědném okruhu kolem kap-
ličky Panny Marie Pomocné do Rejštejna, poté 
zpět do K. Hor. Zpět busem ve 14.25 do Suši-
ce, v 15.44 do Klatov, z KT v 16.46 do Dobřan 
a Plzně. Délka trasy 13 km. Vedoucí Jirka Nový.

16. července
Cestou dobrého vojáka Švejka z Putimi do 
Písku
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6.39, z Plzně 
v 7.30 do Ražic. Odtud v 9.21 do Putimi. Z žel. 
stanice Putim půjdeme po žluté TZ, cyklo 
č. 1043, dále po červené TZ do Písku. Z Pís-
ku pojedeme vlakem v 14.49 do Zdic. Odtud 
v 17.02 přímo do Dobřan (zde v 18.05). Délka 
trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

20. července
Srby – Blovice
Odjedeme vlakem v 7.53 do Plzně, odtud 
v 9.08 do Srb. Odtud půjdeme po zelené TZ 
přes Bukovou horu, Velkou skálu do Vlčic. Zde 

přejdeme na modrou TZ a přes Hradiště stále 
po modré TZ dojdeme do Blovic. Zpět vlakem 
z Blovic v 15.22 do Plzně a dále v 16.12 do Dob-
řan. Délka trasy 10,5 km. Vedoucí Jirka Nový.

23. července
Stezkou Karla Čapka ze Žlutic do Chyše
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5.25. Z Plzně 
busem CAN v 6.05 do Manětína, odtud v 7.14 
do Žlutic. Z žel. stanice Žlutice jdeme po žluté 
TZ, dále po červené TZ kolem řeky Střely až 
do Chyše. Zpět vlakem z Chyše v 15.50 nebo 
busem ve 14.21. Délka trasy 12 km. Vedoucí 
Jindra Šmatlák.

27. července
Tříjezerní slať
Odjedeme vlakem v 5.37 z Plzně, z Dobřan 
v 5.53 do Žel. Rudy. Dále busem v 8.17 na 
Modravu. Trasa: Modrava – Javoří Pila – Tří-
jezerní slať – Tetov – Modrava. Lehká trasa po 
pohodlných cestách. Zpět busem v 15.21 do 
Žel. Rudy. Odtud vlakem v 17.33 do Dobřan 
a Plzně. Délka trasy 12 km. Vedoucí Jirka Nový.

30. července
Ze Ždírce do Letin
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.53 do Plzně, 
odtud v 9.08 do Ždírce. Z žel. stanice Ždírec 
půjdeme po cyklo č. 2148 – Myť - Jarov – Ko-
paniny – Letiny.

Odjezd v 14.16 nebo v 15.05. Předpokládaný 
příjezd do Dobřan v 17.24. Délka trasy 13 až 
15 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

3. srpna 
Prášilské jezero
Odjedeme vlakem z Plzně v 5.37, z Dobřan 
v 5.53 do Železné Rudy. Ze Žel. Rudy busem 
v 8.17 do Prášil. Z Prášil po červené TZ dojde-
me na Prášilské jezero. Z hráze sejdeme k roz-
cestí Liščí díry a po zelené TZ přes bývalou 
vesnici Gruberg dojdeme do Prášil. Z Prášil 
busem ve 14.00 do Žel. Rudy. Odtud v 16.15 
zpět do Dobřan a Plzně. Délka trasy 9 km. Ve-
doucí Jiří Nový.

6. srpna
Žatec Pivní stezkou
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5.25, z Plzně 
v 6.04 do Žatce. Prohlídka města, NS kolem 
Ohře. Zajímavosti: Radniční věž – Libočanská 
brána – Chmel. muzeum – pivovar – synagoga 
– chmelový orloj aj. Odjezd ze Žatce v 15.53 
do Plzně, z Plzně v 18.20 do Dobřan. Délka 
trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám spo-
lečnost? Pojďte se s námi projít. Zveme všechny 
občany. Chodíme za každého počasí. Případné 
změny najdete ve vývěsní skříňce u Komerční 
banky.

Návštěva Břevnovského kláštera v Praze 
Stejně jako v loňském roce, kdy jsme navštívili v Praze Strahovský klášter a dovezli si 

krásné zážitky, v měsíci květnu t. r. jsme navštívili Břevnovský klášter, jednu z nejstar-
ších a nejvýznamnějších národních památek ČR. Díky přátelům regenschoriům v těchto 
klášterech jsme se seznámili s historií, vznikem a účelovostí těchto míst. Břevnovský 
benediktinský klášter jako památka UNESCO a národní památka byl založen na konci 
10. století českým knížetem Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem. Nejen o his-
torii příslušných staveb, jako baziliky sv. Markéty, přilehlého kláštera, románské krypty, 
pivovaru a ostatních budov, ale i o vzniku benediktinské víry, jejích principech a zakla-
datelích v Čechách jsme dostali obsáhlé informace. V bazilice sv. Markéty jsme prošli 
s panem varhaníkem stavbu varhan, její historii, podrobně nám vysvětlil celý princip 
nádherného hudebního nástroje, který byl do posledních let dopilováván a z hlediska 
stavby jako komponentu celého pojetí chrámu sem nádherně a skvostně zapadá. Pro-
šli jsme pak s průvodcem celou baziliku sv. Markéty s vysvětlením logiky všech obrazů, 
soch, relikvií a jejich autorů. Navštívili jsme románskou kryptu, která vypovídá o prvot-
ních stavbách tohoto kláštera. Klášter, který navazuje na baziliku sv. Markéty, je vysta-
věn ve stejném stylu. Prohlédli jsme si všechny vystavované místnosti a Tereziánský sál, 
který je využíván i ke komerčním účelům. Nemohli jsme si však prohlédnout nádherný 
park, protože byl silný vítr a déšť. Tuto prohlídku si necháme na příště. Na oběd jsme byli 
v klášterní restauraci s pivovarem, který je uznán jako nejstarší vařící pivo v Čechách. 
Rádi zařazujeme do našich plánů i tyto prohlídky objektů naší historie a kultury. Přeje-
me našim přátelům z benediktinského Břevnovského kláštera velkou návštěvnost a nám 
další podobné krásné zážitky při našich akcích. 

Jarmila Fišerová, foto: Věra Havlíčková
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Třídenní pobyt ve Vyšším Brodu
Jako další destinaci pro náš pobyt jsme si 

vybrali Vyšší Brod.
Hned po ubytování se vydáváme za naším 

prvním cílem. Tím je Lipno spolu s přehradou 
a jejím okolím. Samotné Lipno je velmi roz-
sáhlé, probíhá zde výstavba mnoha rekreač-
ních objektů s celou další infrastrukturou.

Dáme se cestou, vedoucí po koruně samot-
né hráze, někteří z nás využívají možnost 
a koupou se. Postupně procházíme volnou 
krajinou až do Loučovic, zpět se vracíme vla-
kem, který projíždí velmi malebnou krajinou. 
Zbývající čas využíváme k prohlídce města. 
Scházíme se k večeři, povečeříme a rozchází-
me se do míst ubytování. Poté volíme indivi-
duální program a jdeme spát.

Ráno po snídani nás čeká pochod do Rožm-
berku. Jdeme po červené t. zn., cestě, která nás 
přivádí na „Kraví horu“. Je odtud překrásný vý-
hled na Vyšší Brod. Sestupujeme, pokračujeme 
v pochodu a posléze se nám objeví silueta hra-
du Rožmberk spolu se zámkem. Cestou vedou-
cí podél Vltavy vcházíme do samotného měs-
ta, přecházíme na druhý břeh a již stoupáme 
vzhůru k zámku - hradu. Vstupujeme do areálu, 
detailně si prohlédneme historickou stavební 
konstrukci, v současné době zde probíhá rekon-
strukce hradní věže. Ke zdvihání břemen slouží 

dřevěné kolo, v kterém dělníci pochodují. Kolo 
je hřídelí spojené s kladkou, na niž se navíjí lano, 
na kterém je zavěšeno zdvíhané břemeno. 

Pozn.: Je obdivuhodné, jak si naši předkové 
uměli práci ulehčit – moc důmyslné!

Po prohlídce scházíme do podzámčí. Vyhle-
dáme vhodnou restauraci, poobědváme a po 
krátkém odpočinku se busem vracíme do Vyš-
šího Brodu. Zbývající čas do večeře využíváme 
dle svého uvážení.

Třetí den po snídani nejdříve balíme svá 
zavazadla, která soustředíme na jedno místo, 
a již jsme připraveni na plánovanou cestu.

Procházíme městem, dáváme se cestou ve-
doucí k vodopádu „Sv. Wolfganga“, která pro-
chází lesem, místy hlubokým kaňonem proti 
proudu potoka s množstvím velkých balvanů, 
tůní, mělčin s patřičnou zvukovou kulisou. 
Posléze zvuk zesiluje a již se nám objevuje 
samotný vodopád. V místech, kde je proud 
nejprudší, voda protéká množstvím kaskád 
s různě tvarovanými balvany, vodními prahy 
– stupni, prostě kouzelné místo.

Po krásném emotivním zážitku se vracíme 
do Vyššího Brodu, scházíme po úbočí kopce, 
cesta nás přivádí na nádvoří vyšebrodského 
kláštera. Po krátkém odpočinku si zakoupíme 
lístky a spolu s průvodcem procházíme celým 
areálem kláštera. Dovídáme se mnohé o naší 
bohaté, mnohdy pohnuté historii. Odcházíme 
na oběd a po krátkém odpočinku odjíždíme 
domů.

Závěrem: Opět jsme se přesvědčili o krá-
sách naší vlasti, o mnohdy pohnuté historii. Je 
dobré, máme-li možnost si těchto krás v plné 
míře užívat.

S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák, foto: Jarmila Fišerová

Klub českých turistů, odbor Dobřany
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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 
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 vyjád-
řit 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  finanční problematika  rodina a mezilidské vztahy 
 sociální a zdravotní pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy 

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele  pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany.

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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Společenská rubrika

Dne 20. 6. 2019 tomu bylo 9 let, 
co nás navždy opustil 

pan Petr Purkar. 

S láskou vzpomíná syn, vnuk, bratr 
i ostatní příbuzní.

VzpomínkaVítání občánků
Dne 22.06.2019 byli starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou 

přivítáni tito noví občánci města:

Anna Jelínková, Denis Pech, Pavlína Schlehoferová, Petr Vaněk, Aneta  
Zieglerová;

Adéla Erhartová, Eliška Klímová, Amálie Krollová, Adam Novák, Mia  
Rollerová, Jana Skřivánková, Viktorie Smolková a Daniel Štýbr.

Dne 14. července 2019 uplynul rok, 
co nám navždy odešla naše milá maminka, 

paní Miroslava Trdličková.

Za tichou vzpomínku děkují dcery 
s rodinami.

Vzpomínka

Kdo tě znal, ten vzpomene, 
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 27. 7. 2019 uplyne 5 let, 
co nás navždy opustil 

pan Václav Petrželka.

Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 19. 8. 2019 uplyne 20 let, 
kdy nás navždy opustil 

pan Václav Černý. 

Vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Dne 28. 8. uplyne 4. rok, 
co nás navždy opustil manžel, tatínek, 

dědeček, bratr, strýc a kamarád, 

pan Eduard Martínek.

Vzpomeňte s námi. Rodina.

Vzpomínka

Dne 29.06.2019 byli přivítáni starostou města Bc. Martinem Sobotkou 
v obřadní místnosti Městského úřadu v Dobřanech oslavě zlaté svatby 
manželé: Věra a Karel Šampalíkovi, Anna a Viktor Holubovi, Miloslava 
a Josef Štětkovi, Jarmila a Jan Glatterovi, Milada a Josef Fišerovi. Za město 
Dobřany jim přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojenost.
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Pozvánky na akce v okolí

• Soutěž o medaile pro děti , doprovodný program, workshopy a autogramiády
• Každé 3 dny nové stanoviště, Speciální dny s městskými obvody
• Sportmanie Plzeňského kraje – 21. 6. Rokycany, 24. 6. Klatovy, 25. 6. Domažlice, 26. 6. Tachov

17.–25. 8. 2019

sport.plzen.eu

Amfiteátr a park  
za OC Plzeň Plaza 

Vstup ZDARMAvšední dny 13.00–20.00, víkendy 10.00–20.00

Klášter Chotěšov 3. srpna již posedmnácté 
otevře své brány v rámci akce 
Večer pro klášter Chotěšov

Klášter Chotěšov prochází rozsáhlou rekonstrukcí za desítky mi-
lionů korun. Na Večeru pro klášter Chotěšov se lidé o průběhu re-
konstrukce na vlastní oči přesvědčí. Celodenní program nabídne 
prohlídky běžně nepřístupných míst této ohrožené kulturní pa-
mátky, divadlo, hudbu nebo odborné přednášky.

Večer pro klášter začne první srpnovou sobotu ve 14 hodin. Pro 
milovníky historie a architektury si organizátoři připravili přednášku 
známého plzeňského architekta Jana Soukupa, který klášter dlouhodo-
bě podporuje a pomáhá při jeho záchraně.

Nedílnou součástí 
akce je hudební pro-
gram, který přibližuje 
Jakub Švehla, drama-
turg večera: „Na pódiu 
v předních zahradách 
vystoupí skupiny Pilsen 
Queen Tribute Band, 
Tabasker nebo Adol-
phogang. Hudba zazní 

také přímo uvnitř konventu, v kapitulní síni, kde vystoupí komorní Trio 
Kaphe a vokální soubor Tutti Voci.”

Organizátoři myslí i na děti. Program pro ně zajistí spolek Uzlík. 
Pro nejmenší bude připraven relaxační koutek, pro předškoláky a ško-
láky stanoviště s úkoly a vědomostní hra v areálu kláštera. Každý malý 
účastník si tak s sebou z kláštera odnese zážitky, nové poznatky a dárek.

Velkému zájmu ve-
řejnosti se každoročně 
těší prohlídky klášte-
ra a přilehlých pro-
stor. „Každý rok se sna-
žíme zpřístupnit části 
kláštera, které jsou bě-
hem roku nepřístup-
né. Unikátem jsou tak 
prohlídky klášterních 
krovů, barokních a gotických sklepů, věže s výhledem a dalekohledem 
nebo kanalizační štoly. Samozřejmě bude zpřístupněna i hlavní budova 
konventu, která má úžasnou atmosféru. Dýchne tu na vás osmisetletá 
historie kláštera,“ představuje nabídku prohlídek Pavel Říha z pořáda-
jícího spolku Chotěšovská vlna s tím, že rozsáhlou rekonstrukcí pro-
chází také venkovní prostory, a návštěvníci se tak mohou těšit na zcela 
nové pohledy. Kromě klasických prohlídek s průvodcem se návštěvníci 
mohou těšit také na divadelní prohlídky přibližující atmosféru kláš-
tera historie blízké i vzdálené.

Večer pro klášter Chotěšov pořádá spolek Chotěšovská vlna, jehož 
předseda Pavel Říha představuje organizátory: „Jsme skupina dobro-
volníků mezi dvaceti a třiceti lety, kterým není lhostejný odkaz předků. 
Měli jsme štěstí, že jsme začali spolupracovat právě s obcí Chotěšov. Už 
je to 16 let, co jsme do kláštera jako teenageři začali jezdit na dobro-
volnické brigády a posléze založili benefici Večer pro klášter. Kulturním 
programem chceme přilákat návštěvníky, a oživit tak nádherný areál 
kláštera, který je po většinu roku prázdný.“

Veškeré informace k Večeru pro klášter Chotěšov naleznete na webu 
www.vecerproklaster.cz nebo na facebookovém profilu akce.
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Inzerce

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

www.anglickyjazyk.net
		OZNÁMENÍ: Papírnictví a galanterie - Ljuba Cao je z Lidické ul. 

nově přestěhováno do Školní ul. 109 (naproti I. st. ZŠ).
		PRODÁM domek se zahradou a garáží ve Pteníně (zemědělská 

usedlost), a koupím domek v Dobřanech, tel. 702 856 527.
		KOUPÍM garáž v Dobřanech, nejlépe v okolí Plzeňské ul.,  

tel. 776 897 014.

                                                               
www.pujcavrat.cz     
petr.rezac@email.cz 

Půjčovna 

- stavebních strojů 
- zahradních strojů  
- hobby 

Petr Řezáč      
Vodní Újezd 
608 701 409 

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
ČERVENEC–ZÁŘÍ 2019

3. 7. – 15. 9. 2019 ZAVŘENO 

Ce r a m i c  M a g i c  B a l l
CMBCe r a m i c  M a g i c  B a l l
CMB



WIILY A KOUZELNÁ PLANETA
11. 7. v 17:00 14. 7. v 15:00
Francie, animovaný, 90 min, přístupný, dabing, 

režie: Eric Tosti

Willy cestuje s rodiči vesmírem. Při průletu asteroidy 

dojde k poškození jejich kosmické lodi. Záchranné 

kapsle ale celou rodinu rozdělí a Willy se vydává 

opačným směrem než rodiče. Naštěstí má Willy s se-

bou důležitého parťáka a osobního strážce v jedné 

osobě – robota Bucka. Jejich kapsle přistane na do-

sud neprozkoumané planetě, která je plná podivných 

stvoření. Jeden zvláštní mimozemšťan se brzy stá-

vá Willovým kamarádem a průvodcem. Ale ne všichni 

obyvatelé této planety jsou přátelští...

Vstupné: 120 Kč

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
11. 7. ve 20:00
USA/Švédsko, komedie/horor, 105 min, 15+, titulky, 

režie: Jim Jarmusch

Americké městečko Centerville je ospalá díra, v níž 

stárnoucí šerif Robertson (Bill Murray) netrpělivě od-

počítává zbývající dny do důchodu, protože nudit se 

člověk může i bez koltu za pasem. Jeho mladý kolega 

Peterson (Adam Driver) naopak stále doufá, že se 

k nějakému pořádnému vyšetřování jednou dostane. 

Zasloužil by si to, protože jako první vytuší, že ty dvě 

ošklivě zavražděné dámy z místního bistra mají na 

svědomí zombie. A když na městečko konečně padne 

noc, z předtuchy se stane jistota.

Vstupné: 120 Kč

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
14. 7. v 18:00 21. 7. v 18:00 (3D)
USA, akční/dobrodružný, 130 min, přístupný, dabing, 

režie: Jon Watts

Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-

Man čelit novým výzvám ve světě, který se navždy 

změnil. Peter Parker se vydá se svými kamarády Ne-

dem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův 

plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si vez-

me brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent 

Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypá-

trat, proč na starý kontinent útočí obří elementálové.

Vstupné: 120 Kč/140 Kč (3D)

LVÍ KRÁL
18. 7. v 17:00 21. 7. v 15:00
USA, dobrodružný/rodinný, 109 min, přístupný, 

dabing, režie: Jon Favreau

V africké savaně se narodil budoucí panovník všeho 

živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, 

lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí 

vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. 

Mufasův bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá 

své vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu plný int-

rik, dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým 

vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel musí 

Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.

Vstupné: 120 Kč

LATE NIGHT
18. 7. ve 20:00
USA, komedie/drama, 102 min, přístupný, titulky, 

režie: Nisha Ganatra

Katherine Newbury (Emma Thompson) je jedinou 

ženou, které se povedlo po několik let moderovat 

úspěšnou talkshow. Když je však označena za „ženu, 

která nenávidí ženy“, rozhodne se přijmout nezkuše-

nou Molly, která je tak jedinou ženou mezi stávajícími 

scénáristy. Molly je odhodlaná dokázat, že práci ne-

získala jen kvůli svému pohlaví a chce Katherine po-

moci oživit její talkshow a kariéru... Svými činy však 

docílí větších změn, než původně zamýšlela.

Vstupné: 120 Kč

LETNÍ KINO
23.–27. 7. / 30. 7.–3. 8. ve 21:30 

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
8. 8. v 17:00 18. 8. v 15:00
USA, animovaný, 100 min, přístupný, dabing, 

režie: Josh Cooley

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem 

jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, 

ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. 

Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou 

hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho 

věrným kamarádům docela nový velký svět.

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
8. 8. ve 20:00 18. 8. v 18:00
USA, akční, 136 min, 12+, titulky, režie: David Leitch

Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse 

a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden vše-

hoschopný gauner, kterého by sami zastavit nedoká-

zali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí v akční 

jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší.

TLAPKOVÁ PATROLA
11. 8. v 15:00 25. 8. v 15:00
USA, animovaný, 66 min, přístupný, dabing, 

režie: Josh Cooley

Ať se stane cokoliv, Ryder a tlapkový tým vždy za-

chrání situaci. Tentokráte si psí parta záchranářů 

bude muset poradit s nešťastnými tučňáky, kteří 

přistáli v lodi na nesprávném místě a potřebují se do-

stat do svého domova. Pokusí se přijít na kloub tomu, 

co trápí krávu Bettinu, zachránit auto uvězněné na 

rozbitém mostě, vyřešit situaci s majákem a velkou 

nákladní lodí a taky zkusí uvést do pořádku zmatek, 

který ve městečku způsobila velká soutěž melounů.

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
11. 8. v 18:00 

USA, akční/dobrodružný, 130 min, přístupný, dabing, 

režie: Jon Watts

Peter Parker se vydá se svými kamarády Nedem, MJ 

a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův plán ne-

chat na pár týdnů superhrdinství a užívat si vezme 

brzy za své.

HODINÁŘŮV UČEŇ
15. 8. v 17:00 22. 8. v 17:00
ČR, pohádka, 102 min, přístupný, 

režie: Jitka Rudolfová

Hodinářský učeň Urban (Michal Balcar) se musí vy-

dat do světa najít pro svého mistra (Viktor Preiss) 

bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Pokud 

je nepřinese, mistr hodinář nedá Urbanovi svou dceru 

Lauru (Dana Droppová) za ženu a překazí jejich lás-

ku. Urban se vydává na dalekou cestu plnou překážek 

a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinář-

ským umem a dobrým srdcem. Láska k milované 

Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách má své tři su-

dičky (Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková), 

dvě pomáhají a jedna škodí.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
15. 8. ve 20:00 25. 8. v 18:00
USA, drama, 159 min, 15+, titulky, 

režie: Quentin Tarantino

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Ta-

rantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho 

dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit 

se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 

1969 v Los Angeles.

KRVAVÁ NEVĚSTA
22. 8. ve 20:00 

USA, horor/komedie, 96 min, 15+, titulky, 

režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud 

podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní 

svatební tradici. Každý nový člen si musí zahrát ná-

hodně vylosovanou hru. Tu však nemusí přežít.

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
29. 8. v 17:00 

USA, animovaný, 97 min, přístupný, dabing,

režie: Thurop Van Orman

Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením 

Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias 

Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova 

sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho 

asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným 

vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáh-

lých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je za-

chránit domovy ptáků i vepřů.

PŘES PRSTY
29. 8. ve 20:00 

ČR, komedie, 101 min, režie: Petr Kolečko

Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvači-

lová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu 

všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu 

začínají tikat biologocké hodiny a s přítelem Hynkem 

(Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svo-

bodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim 

podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy... Všech-

no ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiš-

tě se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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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
               Vstiš
čtvrtek 6:00 – 12:00 13:00 Harmonie
pátek 6:00 – 12:00

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí 7:30 – 11:00 
 11:15 – 12:30 pro podniky a objednané

 15:00 – 18:00 pro pracující a objednané

úterý 7:30 – 11:30 
 11:30 – 13:00 pro objednané

středa, pátek 7:30 – 11:00 
 11:15 – 13:00 pro podniky a objednané

čtvrtek 7:30 – 11:00 
 11:15 – 13:00 pro objednané

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny:
středa 6:30 – 7:30 náběry
 7:30 – 13:30 ordinace

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

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí 7:30 – 17:00
úterý, středa 7:30 – 13:00
čtvrtek 7:30 – 17:00
pátek 7:30 – 13:00

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz

pondělí 8:00 – 15:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 18:00 na objednání
středa 8:00 – 11:00 na objednání

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující 
péči – pečovatelská služba
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

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

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

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

Správa bytů
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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