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Vážení	spoluobčané,
již	třetí	léto	bojujeme	s	trudomyslností,	co	se	dá.	Ještě,	že	jsme	v	tom	v	Dobřanech	tak	dobří,	

protože	svět	nám	to	rozhodně	neulehčuje.
Vídáme	stále	více	zamyšlených	až	mračících	se	lidí	a	většinou	se	jim	nemůžeme	divit.	Složenky	

jsou	ještě	kousavější	než	v	minulosti,	nějak	to	vypadá,	že	vrchnost	teprve	hledá,	jak	z	toho	všeho	
ven.	Ale	jen	tehd	y,	když	jí	zbyde	čas,	který	raději	spotřebovává	na	své	skandály	a	hádky.
A	dost,	 léto	patřilo	vždy	mezi	nejveselejší	období,	 starosti	se	dají	dobře	utopit	při	koupání,	

zastínit	v	lese,	zajíst	ovocem,	vyzpívat	u	ohýnku.	To	je	asi	to,	co	teď	potřebujeme.	Nadechnout	se	
přes	léto,	užít	si	pohody,	najít	si	čas	na	své	blízké,	nic	nepřehánět	a	nehrotit,	neskočit	po	každé	
zámince	ke	sporu,	ale	využít	každou	šanci	se	zasmát.
Takoví	bychom	měli	 být,	 protože	 jinak	 se	 starostí	 nezbavíme.	Přeji	Vám,	buďte	 letní,	mějte	

kolem	sebe	samé	letní	lidi.	A	když	náhodu	ne,	tak	se	nad	to	povznesete.
Jak	si	užiješ	prázdniny,	tak	zvládneš	plískavice,	platí	za	každé	doby.
Pohodě	zdar!

Martin Sobotka, starosta
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Kulturní kalendář

	do	9.	9. |	Dobřanská	galerie
 Iluze, optické klamy a hlavolamy
	8.–9. 7. |	Šlovický	vrch
 Závody světové série ve fourcrossu  
 horských kol
	10. 7. | 10:00–12:00
	13. 7. | 18:00–20:00
	 lesopark	Martinská	stěna
 Nordic Walking
 Kontakt	pro	přihlášení:	723	589	357
	15. 7. | 18:00–19:30 |	biotop	Kotynka
 První pomoc – seminář
	16. 7. | 14:00 |	rybník	"Sakta",	Chotěšov
 Plavba netradičních plavidel
	23. 7. |	Dolní	Kotynka
 Noční rybářské závody
	23. 7. | 8:00–11:00 |	náměstí	T.	G.	M.
 Sousedský Bleší trh
	26.–30. 7. | 21:30 |	náměstí	T.	G.	M.
 Letní kino

	2.–6. 8. | 21:30 |	náměstí	T.	G.	M.
 Letní kino
	13. 8. | 15:00 |	u	restaurace	Káčko	68
 Dobřanský FESTovní zpívání
	28. 8. | 14:00 |	náměstí	T.	G.	M.
 Pohádkové náměstí

	1. 9.
 První zvonění
	3. 9. | 9:30 |	u	skautské	klubovny
 Lívancový běh 
	3. 9. | start: 9:00–11:30 | náměstí	T.	G.	M.
 Pohádkový les
	3. 9. | náměstí	T.	G.	M.
 Radbuza Fest
	3.–4. 9. |	Bikepark	Dobřany
 Talent Cup & MTB Biatlon
	17.	9.	|	start:	7:00	|	pivovar	Modrá	Hvězda
 Dobřanská 50

Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech 
posílejte na kultura@dobrany.cz.
Aktuální informace v kulturním kalendáři 
na www.dobrany.cz.
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Karlův most v Dobřanech?

Nejvýznamnější	 movitou	 památkou	 na	 našem	 území	 je	 dvojitý	 oltář	 v	 kostele	 sv.	 Víta,	 je-
hož	 autorem	 je	Matěj	 Václav	 Jäckel.	 Významný	 lužickosrbský	 umělec	 krom	 toho	 sochal	 i	 pro	 
Karlův	most	v	Praze.	Sochy	sv.	Anny,	sousoší	Madony	a	sv.	Bernarda	a	Madony	se	sv.	Dominikem	 
a	sv.	Tomášem	Akvinským.
Napadlo	nás	tento	fakt	připomenout	na	příhodném	místě,	v	nově	vznikajících	Brenterových	

sadech,	které	jsou	celé	v	barokním	duchu.	Nabízí	se	nějaké	zvěčnění	na	nové	zdi,	třeba	ve	formě	
fresky.	Máme	už	i	první	nástřely,	které	ale	zatím	nejsou	úplně	ke	zveřejnění.	Pokud	by	vás	zajíma-
ly	a	chtěli	byste	se	na	této	poctě	pro	Jäckela	podílet,	ozvěte	se.

Martin Sobotka, starosta

Zdárně
Velikou	radost	nám	udělalo	ukončení	sporu	

o	 reklamaci	 střechy	 nad	 hokejbalovým	 hřiš-
těm.	Nejenomže	jsou	všechny	prvky,	zejména	
světlíky,	nové	a	správně	namontované,	 firma	
po	 ročních	 tahanicích	přistoupila	na	náš	ná-
vrh.	Za	zdržení	při	řešení	této	věci	zaplatí	na	
účet	města	plnou	výši	vyměřené	pokuty,	tedy	
2	040	000	Kč.	Podepsáno,	hotovo.
Ve	stádiu	slibu	je	také	to,	že	zmizí	příšerná	

hromada	za	garážemi.	Developer	se	nakonec	
k	věci	postavil	čelem,	teď	už	je	to	jen	otázka	
obstarání	potřebných	kapacit.	Závazný	termín	
odstranění	se	dozvíme	8.	7.
Důslednost	 města	 při	 uplatňování	 svých	

práv	nás	dovedla	k	prvnímu	stání	u	soudu	se	
zhotovitelem	 „kruháče	 v	 Dobřánkách“.	 Chce	
se	říct	konečně.	Pořád	nám	někdo	vyhrožuje	
soudním	 sporem,	 konečně	 to	 někdo	 dotáhl.	
Pozice	města	 je	velice	silná,	na	rozdíl	od	ho-
kejbalového	hřiště	jsme	na	tom	lépe	v	tom,	že	
pokuty	za	nedodržení	termínu	dokončení	vý-
stavby	máme	na	svých	účtech.	Jednání	je	nyní	
přerušené	a	je	na	firmě,	aby	předložila	návrh	
mimosoudního	vyrovnání.

Smutně
Putinovo	válečné	běsnění	dorazilo	covidem	

hodně	 raněnou	 ekonomiku.	 Důsledky	 dopa-
dají	 i	 na	 nás.	 Poprvé	máme	problémy	pode-
psat	smlouvy	s	vítězi	zakázek.	Nejtěžší	situace	
je	u	cyklostezky	na	Vstiš,	kde	firma	s	nejnižší	
cenou	odmítla	podepsat	kvůli	zdražení	asfal-
tu.	 Druhá	 v	 pořadí	 si	mezitím	 sehnala	 jinou	
práci.	Na	druhou	stranu,	 čekali	 jsme	dlouho,	
pár	měsíců	navíc	vydržíme.
Červen	 přinesl	 i	 další	 historický	 okamžik,	

musel	jsem	se	omlouvat	jednomu	podnikateli	
za	 to,	že	 jsem	při	odpovědi	na	dotaz	opozič-
ního	 zastupitele	 citoval	 ekonomické	 údaje,	
které	nám	sdělil	při	jednání.	Děkuji	mu	za	uš-
tědřenou	lekci,	jak	si	stát	za	svým	právem	svo-
bodně	se	rozhodnout,	kterou	svou	provozov-
nu	uzavře.	A	měl	pravdu	i	v	tom,	že	bez	jeho	
souhlasu,	 by	 ho	 nikdo	 neměl	 zatahovat	 do	
komunální	politiky.	Proto	jsem	se	mu	omluvil	
i	 za	 opozici,	 která	 jeho	podnikání	 rozebírala	
veřejně.	Záměrně	nepíšu,	o	koho	jde,	už	takhle	
mu	debata	ublížila	dost.	Drahota	a	válka	kazí	
náladu	 všem,	nemá	 cenu	přilévat	 žluč	do	už	
tak	dost	nervózní	doby.

Martin Sobotka, starosta

S firmami zdárně i smutně, cyklostezka 
asi se zpožděním
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Památky pod náporem 
škodlivin
Díky	dotacím	Plzeňského	kraje	může	měs-

to	 velkoryse	 opravit	 dvě	 důležité	 památky.	
Metráky	 holubího	 trusu	 už	 zmizely	 z	 útrob	
věže	 a	 po	 rekonstrukci	 už	 budou	 mít	 ptáci	
po	 ptákách.	 Utrum	 jim	 přinesou	 nová	 okna	
a	další	ochrana.	Opeřence	tak	uvnitř	vystřída-
jí	 návštěvníci,	 kterým	budou	umožněny	 řád-
né	prohlídky	věže.	Zatím	 to	 jde	 jen	po	první	
okna,	ale	zabýváme	se	myšlenkou,	 jak	se	do-
stat	 výše,	 kde	 tomu	 zatím	 brání	 konstrukce,	
které	zajišťují	statiku	budovy.

Starý	 most	 zase	 bojuje	 s	 vlhkostí,	 která	
jeho	kamenům	vůbec	nesvědčí.	Od	nepaměti	
se	 pravidelně	 rekonstruují	 jeho	 vrchní	 čás-
ti,	 dříve	 se	prý	 zábradlí	 zcela	měnilo	 jednou	
za	třicet	let,	při	dnešních	technologiích	se	dá	
postupovat	méně	radikálně.	Stačí	pravidelné	
opravy	 omítek	 a	 řešení	 nejpoškozenějších	
míst.	Existuje	i	radikálnější	řešení,	ale	betono-
vá	kopie	by	asi	ztratila	duši,	tu	má	ten	písko-
vec	lepší,	že?

Martin Sobotka, starosta

Lesopark Martinská stěna láká návštěvníky 
novou atrakcí

Lesopark	Martinská	stěna,	krásné	místo	k	odpočinku,	relaxaci	a	sportovním	aktivitám	obyva-
tel	našeho	města	i	jeho	návštěvníků	má	novou	atrakci.	Na	zastavení	č.	9	nad	dětským	hřištěm	byla	
instalována	nová	nerezová	skluzavka	dlouhá	24,6	m.	Stavba	byla	pořízena	za	spolufinancování	
Evropského	 zemědělského	 fondu	 pro	 rozvoj	 venkova	 a	 Státního	 zemědělského	 intervenčního	
fondu	z	Programu	rozvoje	venkova	2014–2020	za	podpory	MAS	Radbuza	poskytnutím	dotace	
ve	výši	500.000	Kč.
Slavnostní	uvedení	skluzavky	do	provozu	za	přítomnosti	představitelů	města	Dobřany,	zástup-

ce	poskytovatele	dotace	a	samozřejmě	veřejnosti	se	konalo	dne	27.	6.	2022	od	16.00	h.	Akce	se	
zúčastnily	více	než	tři	desítky	osob.	Její	součástí	byla	i	přednáška	Pavla	Krákory	o	ochraně	příro-
dy	doplněná	o	informaci	o	MAS	Radbuza	a	o	metodě	CLLD.	Třešničkou	na	pomyslném	dortu	této	
akce	bylo	pak	sklouznutí	většiny	zúčastněných	na	nové	skluzavce.	
Věříme,	 že	 atrakce	bude	hojně	navštěvovaná	 a	 že	přispěje	 ke	 zvýšení	 atraktivity	 tohoto	 le-

soparku.	 Zároveň	 však	 apelujeme	 na	 návštěvníky,	 aby	 při	 používání	 skluzavky	 dbali	 na	 svoji	
bezpečnost,	užívali	 ji	v	souladu	s	provozním	řádem	lesoparku	Martinská	stěna	a	v	souladu	se	
zásadami	ochrany	přírody.

Věra Hessová, správa majetku města Dobřany

Město	Dobřany	přijme
SPRÁVCE HŘBITOVA
(DDP,	cca	50	hodin/měsíc)
vhodné	pro	seniora

SEZONNÍ SPRÁVCE AREÁLU 
KOUPACÍHO BIOTOPU
květen–září	(DPP)
vhodné	pro	seniora

Více	 informací:	 Michal	 Pokorný,	 vedoucí	
technických	služeb,	tel.	724	004	389

A kolik mají Dobřany vlastně obyvatel?
Touto	otázkou	si	naběhla	 řada	 lidí,	které	 jsem	v	poslední	době	potkal.	Tohle	 téma	mě	vždy	

zaručeně	nažhaví.	Je	zásadní	nejen	pro	prestiž	města,	ale	i	pro	ekonomiku,	plánování	bytové	vý-
stavby	a	kapacit	škol,	ale	velký	dopad	bude	mít	i	na	naši	snahu	nebýt	pod	Stodem	a	stát	se	samo-
statnou	obcí	s	rozšířenou	působností.
Nechci	 vás	 obtěžovat	 čísly	 v	 takové	míře,	 jaké	 to	dělám	 těm,	 kteří	 se	mě,	 nic	 zlého	netuše,	

zeptali.	Jen	ta	nejzajímavější	z	6	971	sečtených	obyvatel	jich	tu	nemá	1300	trvalý	pobyt,	v	nemoc-
nici	sečetli	400	lidí,	ale	odečetli	nám	kvůli	ní	850	lidí,	a	na	každý	dům	postavený	od	roku	2011	
přibylo	0,17	obyvatele.
No,	nedivte	se,	že	jsem	dopálený.	Pěkně	od	plic	reaguji	na	každou	odpověď	na	mé	reklamace	

u	statistiků.	Je	to	šlendrián,	který	nemůže	žádného	řádného	Dobřaňáka	nechat	v	klidu.	Přece	se	
nenecháme	šidit,	že.

Martin Sobotka, starosta
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Krátce
(sob)	 Pro	 návštěvníky	 Šlovického	 vrchu	

vznikly	 nové	 plochy	 pro	 parkování	 na	 konci	
Průmyslové	ulice,	město	do	budoucna	plánu-
je	využít	pozemek,	který	mu	za	tímto	účelem	
věnovala	jedna	z	firem	i	k	vybudování	hygie-
nického	zázemí	pro	turisty.	Stát	se	dá	na	zpev-
něných	plochách	podélně	i	kolmo	na	zelených.

(sob)	 S	 pomocí	 dotace	 ze	 Státního	 fondu	
dopravní	 infrastruktury	 vzniká	 ve	 Vodním	
Újezdu	vytoužený	chodník,	který	výrazně	zvý-
ší	bezpečnost	chodců	v	nejmenší	místní	části	
Dobřan.	Dílo	je	mimořádně	náročné	vzhledem	
k	tomu,	že	komunikace	je	místy	posazená	do-
sti	 vysoko	 nad	 okolním	 terénem.	 Rozšíření	
silnice	o	chodník	tak	přináší	nutnost	řešit	za-
přené	celé	konstrukce.

(sob)	Raketovou	rychlostí	se	mění	zpusto-
šená	 farní	stodola	v	 jednu	z	nemodernějších	
staveb	v	Dobřanech.	Hlavním	smyslem	je	po-
skytování	 sociálních	 služeb,	 na	 tento	 účel	 je	
ostatně	dotace	z	 ITI.	Budova	 je	ale	připrave-
ná	 tak,	 aby	 ji	 po	uplynutí	doby	udržitelnosti	
mohly	využívat	i	spolky	a	škola.

Již	v	minulém	čísle	jsme	informovali	o	připravované	spolupráci	se	spolkem	KasProCats.	Z	podně-
tu	občanů	se	město	Dobřany	snaží	aktivně	řešit	problematiku	toulavých	koček	na	území	města.	
Na	základě	diskuzí	s	odborníky	a	zkušeností	z	jiných	měst	jsme	uzavřeli	dohodu	o	poskytování	
služeb	s	tímto	spolkem.	Nyní	již	přinášíme	konkrétní	informace.

Michal Trdlička, místostarosta

Kastrace jsou in!
Pokud jste majiteli nebo alespoň příznivci 
koček, měli byste zpozornět. Následující 
řádky totiž přinášejí důležité informace, 
které mohou významnou měrou zjedno-
dušit život vám i kočkám ve vašem okolí.

Ty	 tam	 jsou	 doby,	 kdy	 byly	 kočky	 vnímány	
pouze	 jako	 součást	 hospodářských	 stavení	
s	jedinou	funkcí,	chytání	myší.	Jak	šel	čas,	koč-
ky	 se	 staly	 svébytnými	 společníky,	 přičemž	
jejich	zaopatření	ročně	tvoří	miliardy	dolarů	
v	rámci	světového	obchodu.	S	tím	také	souvi-
sí	 přístup	 člověka	 k	 těmto	 zvířatům	 a	 snaze	
kočkám	porozumět	v	celé	své	šíři.	A	tak	jak	je	
překotně	uspěchaná	naše	doba,	stejně	tak	in-
tenzivně	nás	odborníci	zásobují	nejnovějšími	
poznatky	z	jejich	výzkumů.	Světové	studie	se	
například	shodují	na	tom,	že	je	celospolečen-
sky	 prospěšné	 nechat	 svá	 zvířata	 kastrovat	
jakožto	 prevenci	 před	 svévolným	 a	 nekon-
cepčním	množením,	ale	také	pro	své	nespor-
né	zdravotní	benefity.	A	nejsou	to	pouze	vědci,	
kteří	apelují	na	odpovědnost	občanů	...

„Kastrace neznamená jen zamezení nekon-
trolovatelného množení, ale přináší také 
řadu zdravotních a sociálních benefitů.”

Další,	 kdo	 volá	 po	 změně	 v	 přístupu	 ke	
kočkám,	 jsou	 pracovníci	 útulků	 a	 aktivisté	
za	práva	zvířat.	V	ČR	záchytná	zařízení	ročně	
přijmou	 odhadem	 35.000	 koček,	 přičemž	 se	
mluví	pouze	o	zlomku,	neboť	více	zvířat	zdejší	
organizace	nejsou	schopny	pojmout	ani	zmo-
nitorovat.	 Tento	neutěšený	 stav	 se	děje	díky	
nedostatečné	 osvětě	 a	 také	 kvůli	 řadě	mýtů,	
které	téma	kastrací	doprovázejí	jako	stín.	Zá-
roveň	se	ale	nedá	říci,	že	by	se	chování	člově-
ka	nějak	rapidně	zhoršovalo	 -	naopak	 lidé	si	
obecně	začínají	všímat	utrpení	a	upozorňovat	
na	ně,	a	proto	se	domníváme,	že	je	společen-
ská	změna	nezbytná.	

„Vykastrovaná kočka nepřestává lovit myši! 
Naopak přestane značkovat, méně se pere a 
také se méně toulá.”

Každá	změna	začíná	od	malých	a	pozvolných	
kroků	a	svůj	přístup	může	přehodnotit	úplně	
každý.	 Kastrace	 nejsou	 proti	 přírodě,	 kočka	
nemusí	mít	 za	 svůj	 život	alespoň	 jednou	ko-

ťata	 a	 vykastrovaná	 kočka	 nepřestane	 lovit	
myši.	 Proto	 nikdo	 nemusí	 dovolit	 své	 kočce	
množit	se	a	pak	řešit,	co	s	nechtěnými	koťaty.	
Naopak	za	pár	stokorun	se	může	kočka	i	ko-
cour	 vykastrovat	 a	 tím	 zamezit	 následnému	
utrpení	za	předpokladu,	že	nejsme	schopni	se	
o	tolik	koček	venku	adekvátně	postarat,	

„Kastrace není drahá - je podstatně levnější 
než operace, které mohou nastat v důsledku 
hormonálních onemocnění. Navíc v dnešní 
době existují kastrační programy, speciali-
zované spolky nebo vybrané obecní úřady.”

Tento	článek	nemá	za	cíl	něco	někomu	nařizo-
vat,	naopak	se	snaží	 inspirovat,	zvyšovat	ob-
čanskou	odpovědnost	a	motivovat	k	celospo-
lečenské	 změně.	 A	 fakt,	 že	 tyto	 řádky	 čtete	
díky	ochotě	místního	úřadu,	poukazuje	na	to,	
že	se	tímto	tématem	začínají	úředníci	také	za-
bývat.	Pojďme	společně	kočkám	vytvořit	lepší	
podmínky.	Aspoň	se	o	to	pokusme…

Více	 info	 najdete	 na	 www.kasprocats.cz 
nebo	na		www.obcekastruji.cz. 

V	případě	dotazů	nás	neváhejte	kontaktovat.
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Již	řadu	let	město	Dobřany	1	–	2x	ročně	oceňuje	občany,	kteří	svými	úspěchy	zviditelňují	a	reprezentují	město.	Nejinak	tomu	bylo	letos	v	červnu,	
kdy	v	rámci	pouťového	programu	převzali	ocenění	spolky	i	jednotlivci.	Sté	výročí	od	založení	spolku	letos	slaví	Český	rybářský	svaz,	místní	organi-
zace	Dobřany.	Významné	jubileum	má	také	TJ	Dobřany,	a	to	115.	výročí.	Z	rukou	starosty	a	místostarostky	převzali	ocenění	předsedové	obou	spolků	
a	dále	Vladislav	Šefl,	František	Němeček	a	Karel	Kripner	(v	zastoupení)	za	dlouhodobou	a	nezištnou	pomoc	v	rámci	organizace	Český	rybářský	svaz	
MO	Dobřany.	O	pár	minut	později	se	na	podiu	vystřídalo	13	sportovců	místních	oddílů.	Jako	první	si	poděkování	a	bouřlivý	potlesk	vyslechli	stolní	
tenisté	týmu	A	(Jan	Roubíček,	Miroslav	Bultas,	Jakub	Šperl,	Jakub	Vladyka	a	Marek	Vohradský)	za	postup	do	3.	ligy	a	jednotlivec	Jaroslav	Helus,	který	
je	držitelem	titulu	mistr	ČR	neslyšících	týmů.	Za	vynikající	reprezentování	města	a	úspěchy	na	republikových	soutěžích	byli	oceněni	kuželkáři	Lada	
Hessová,	Josef	Fišer	nejml.,	Valerie	Vaněčková	a	Anežka	Blechová,	hasička	Anna	Umnerová	a	judisté	Filip	Hančík	a	Šimon	Voller.	
O	týden	později,	při	oslavách	75.	výročí	ZUŠ	J.	S.	Bacha,	z	rukou	starosty	a	místostarosty	Michala	Trdličky	převzala	ocenění	za	vynikající	reprezen-

tování	města	lidová	muzika	Vozembach,	dva	zpěváci	–	Kristýna	Málková	a	Jakub	Reiser	a	hráčka	na	dechové	nástroje	Šárka	Samcová.
Všem	oceněným	ještě	jednou	blahopřeji	a	dovoluji	si	vyzvat	vás,	občany	našeho	města,	k	navrhování	lidí	z	vašeho	okolí,	kteří	by	si	poděkování	

města	také	zasloužili.	Další	předávání	se	uskuteční	3.	9.	v	rámci	Radbuza	festu.	Své	nominace	můžete	zasílat	na	mail	umnerova@dobrany.cz.	Děku-
jeme.

Jaroslava Umnerová, místostarostka



červenec/srpen 2022|

Drak zpoza humen neodletěl
Využití	průmyslové	zóny	Líně	nás	stále	dost	zaměstnává.	Spolu	se	zástupci	dalších	obcí,	jejichž	

katastr	se	má	zásadně	proměnit,	jsme	se	sešli	nejen	se	zástupci	Plzeňského	kraje.	Do	Dobřan	při-
jel	i	vládní	zmocněnec,	náměstek	ministra	průmyslu	a	obchodu,	Eduard	Kožušník.	Otevřel	nám	
možnost	stanovit	si	jasné	hranice	tak,	aby	se	projekt	buď	neuskutečnil,	nebo	byl	vzorně	ošetře-
ný	tak,	aby	nepoškodil	žádnou	z	obcí.	Nejvíce	může	při	špatné	přípravě	ublížit	Nové	Vsi,	Líním	
a	Zbůchu.	Tam	je	obava	především	z	dopravy	a	z	odříznutí	od	rekreace	v	lesích.
Zatím	není	žádný	důvod	k	panice,	ale	pokud	to	nebudeme	hlídat,	může	z	toho	být	pořádná	po-

lízanice.	Zjišťujeme	všechny	možné	i	nemožné	informace,	z	nichž	některé	mohou	proměnit	naše	
okolí	velmi	nehezky.	Největší	riziko	cítíme	v	neobvyklém	kvaltování,	které	ho	provází.	Ukvapeně	
není	nikdy	správně.
Je	obrovský	rozdíl	přivést	sem	postupně	a	s	dobrou	přípravou	4,5	tisíce	kvalifikovaných	čes-

kých	strojařů	nebo	rozjet	5	let	starý	projekt	kraje	na	50	tisíc	zaměstnanců.	To	už	by	bylo	po	klidu	
široko	daleko.	Rozhodně	se	nechceme	nechat	otupit	cinkotem	zlaťáků,	které	by	nám	měl	projekt	
přinést	do	obecních	kas.	Mohlo	by	to	být	i	tak,	že	kvůli	každé	minci	od	státu	budeme	muset	utratit	
dvakrát	tolik	svých	na	řešení	problémů	s	přeplněným	městem.

Martin Sobotka, starosta
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Dne	23.	června	2022	proběhlo	v	obřadní	místnosti	Městského	úřadu	Dobřany	slavnostní	rozloučení	dětí	s	mateřskou	školou.	Na	závěr	této	slavnosti	
jim	žáci	devátých	tříd	připnuli	placku	žáka	první	třídy.	Přejeme	všem	nastávajícím	prvňáčkům,	aby	se	jim	ve	škole	líbilo	a	těšili	se	na	každý	den	do	
školy,	kdy	se	zase	dozví	něco	nového.

Gynekologická péče v Dobřanech zůstává
Na	začátku	června	obdrželo	město	výpověď	

z	nájmu	od	společnosti	Gynekologie	MUDr.	Kr-
čál,	 s.r.o.,	 a	 na	 dveřích	 ordinace	 se	 objevila	
informace,	 že	 ordinace	 končí	 k	 31.	 12.	 2022.	
Uvedená	 formulace,	 že	 jde	 o	 důsledek	 zvyšu-
jících	 se	provozních	 výdajů,	mohla	 vést	 k	 do-
mněnkám	 o	 rostoucím	 nájmu	 v	 dobřanské	
ordinaci.	Ze	schůzky	s	MUDr.	Krčálem	vyplynu-
lo,	že	hlavním	důvodem	je	 finanční	náročnost	
pořizovaného	 vybavení,	 zejména	 ultrazvuků,	
kterými	musí	 vybavit	 každou	ordinaci.	Vzhle-
dem	 k	 tomu,	 že	 chce	 zajišťovat	 kvalitní	 péči,	
nakupuje	přístroje	s	vysokou	citlivostí	obrazu,	
které	je	třeba	obnovovat	zhruba	každé	dva	až	
tři	roky.	

Samotné	 nájemné	 v	 Dobřanech	 nepředsta-
vuje	zásadní	problém,	neboť	při	navýšení	došlo	
vyjmutím	 chodeb	 ke	 snížení	 pronajímané	 plo-
chy,	takže	v	roce	2022	se	nájem	zvýšil	o	58	Kč	
měsíčně.	 Nákladovost	 služeb	 souvisejících	
s	nájmem	roste	tím,	že	ordinace	byla	využívána	
zhruba	dva	dny	v	týdnu,	ale	rozúčtování	tepelné	
energie	 či	 úklidu	 je	 nastaveno	 na	 celotýdenní	
provoz.	Úklid	ve	zdravotnickém	zařízení	se	řídí	
hygienickými	požadavky	co	do	četnosti	a	rozsa-
hu.	 Město	 předpokládá	 provedení	 nového	 po-
ptávkového	řízení,	ale	s	ohledem	na	nároky	zřej-
mě	nelze	předpokládat	výrazné	snížení	nákladů.
MUDr.	Krčál	 rozšiřuje	své	ordinační	hodiny	

v	 Chotěšově.	 Město	 proto	 v	 této	 souvislosti	

uvažuje	o	rozšíření	služeb	sousedské	výpomo-
ci	pro	seniorky	o	dopravu,	pokud	bude	zájem	
více	pacientek	najednou	a	objednané	časy	bu-
dou	navazovat.
Kdo	 nechce	 za	 lékařem	 dojíždět,	 může	 se	

přehlásit	 hned	 do	 vedlejších	 dveří	 v	 čekárně.	
Praxi	zde	čtyři	dny	v	 týdnu	provozuje	společ-
nosti	 GP-san,	 s.	 r.	 o,	 resp.	MUDr.	 Regina	 Janů.	
Kapacita	pro	nové	pacientky	je	dostatečná,	lze	
se	objednat	na	konkrétní	čas	(kontakt	na	zadní	
straně	Dobřanských	listů).	
Všechno	 zlé	 je	 pro	 něco	 dobré.	 Uvolněná	

ordinace	umožňuje	začít	 jednat	o	konkrétním	
rozsahu	působení	třetího	praktického	lékaře.
Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního odboru

Krátce
Na	základě	dotační	výzvy	MPSV	-	budování	

kapacit	 dětských	 skupin	 prověřujeme	 mož-
nosti	vytvoření	tohoto	předškolního	zařízení	
ve	Šlovicích.	Jako	vhodná	varianta	se	jeví	pro-
stor	u	objektu	Centrum	Šlovice.	 Zde	by	 sou-
časný	areál	poskytoval	vhodné	zázemí.

Michal Trdlička, místostarosta

Dne	17.	června	2022	si	přišli	popovídat	se	
starostou	 a	 místostarostkou	 města	 při	 slav-
nostním	obědě	oslavenci	 zlaté	 svatby	z	 roku	
2020.	Tento	slib	jim	byl	dán	v	roce	2020,	kdy	
nám	 situace	 nedovolovala	 uskutečnit	 žádná	
setkání.	Ještě	jednou	jim	přejeme	hodně	zdra-
ví	a	spokojenosti	v	dalších	letech.
Za	všechny	zúčastněné

Eva Jandová, matrikářka
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(jar)	Po	dvouleté	odmlce	způsobené	covidovými	opatřeními	jsme	opět	mohli	uspořádat	pouťo-
vou	slavnost.	Program	zahájila	Culinka	a	tancohrátky	a	poté	místní	i	přespolní	návštěvníky	potě-
šily	svou	muzikou	kapely	Lucie	revival,	Gentiana	a	IFA	rock.	Slunečné	počasí	přilákalo	na	náměstí	
i	louku	s	pouťovými	atrakcemi	stovky	návštěvníků.								

Ve sbírce pro Oděsu 
se vybralo více než 
50 tisíc korun
V	březnu	vyzvalo	vedení	společnosti	COM-

TES	FHT,	a.	s.,	své	zaměstnance,	aby	finančně	
podpořili	obyvatele	Ukrajiny	v	regionu	Oděsa,	
odkud	 pochází	 Aleksandr	 Gokhmann,	 jeden	
z	bývalých	spolupracovníků.	Po	výzvě	v	Dob-
řanských	 listech	 podpořené	 starostou	 obce	
Martinem	Sobotkou	se	ke	sbírce	připojili	i	dal-
ší	občané,	takže	na	tento	účel	se	vybralo	více	
než	50	tis.	korun.	
Koordinační	 centrum	 v	 Oděse	 zaslalo	 se-

znam	léků,	které	byly	třeba.	Bohužel,	ve	vět-
šině	šlo	o	antibiotika,	která	nelze	opatřit	bez	
lékařského	předpisu.	Po	konzultaci	s	Českým	
červeným	křížem	se	 jako	nejlepší	 cesta	uká-
zalo	spojení	centra	v	Oděse	s	místní	pobočkou	
této	 organizace	 s	 uvedením	konkrétních	 po-
žadavků.	Na	konci	června	byla	vybraná	část-
ka	 z	 transparentního	 účtu	 města	 Dobřany	
převedena	 Českému	 červenému	 kříži,	 který	
pomoc	 zprostředkuje.	 Moc	 děkujeme	 všem,	
kteří	 se	do	 sbírky	 zapojili,	 pokud	byste	měli	
zájem	 přispět	 znovu,	 transparentní	 účet	
č.	6629464002/5500	je	stále	otevřen.

Zbyšek Nový, místopředseda představenstva 
COMTES FHT, a. s.,

Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního odboru 
a správce transparentního účtu

Město	Dobřany,	
Náměstí	T.	G.	M.	1,	334	41	Dobřany
Tajemník	Městského	úřadu	Dobřany	

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – 2022
na	vznik	pracovního	poměru	úředníka	
ÚSC	zařazeného	do	MěÚ	Dobřany	jako

referent/ka stavebního odboru

Lhůta, způsob a místo doručení 
přihlášek:
Přihlášku	s	přílohami	doručte	do 22. 7. 2022 
(do 13.00 hod)	 buď	 osobně	 na	 podatelnu	
MěÚ	 Dobřany	 nebo	 poštou	 na	 adresu:	
MěÚ	 Dobřany,	 náměstí	 T.	 G.	 M.	 1,	 334	 41	
Dobřany.	Uzavřenou	obálku	označte	nápisem	
NEOTVÍRAT	 –	 VÝBĚROVÉ	 ŘÍZENÍ	 2022	 –	
REFERENT	SO	a	vypište	adresu	odesílatele.

Ing. Petr Brandl v. r., tajemník MěÚ Dobřany

Celé	znění	najdete	na:	
https://www.dobrany.cz/mestsky-urad/
volna-pracovni-mista/ 

Archa pro rodiny s dětmi pomáhá dětem 
a rodičům zůstat na jedné lodi

Archa	pro	rodiny	s	dětmi	pomáhá	
ve	 čtyřech	 pobočkáchi	 terénní	 for-
mou	v	 celém	Plzeňském	kraji	 (s	 vý-
jimkou	Tachova)	rozmotávat	zašmo-
drchané	 klubko	 rodinných	 vztahů	
a	překonávat	 těžkosti,	které	s	sebou	
rodinný	 život	 přináší.	 Umožňuje	
rodičům	 i	 dětem	 porozumět	 jejich	
situaci	 a	 hledat	 nové	 cesty	 řešení.	
Spolupráce	 rodiny	 a	 služby	 se	 pozi-
tivně	projevuje	v	kvalitě	života	rodiče	
i	dítěte.	

Filozofií	služby	je	udržet	děti	a	rodiče	na	jedné	lodi	a	podpořit	je	tak,	aby	rodina	zůstala	pro	
děti	zázemím.	Pomoc	má	mnoho	podob,	od	pochopení	situace	a	orientace	v	možných	řešeních	
přes	poradenství,	vzdělávání,	nácvik	rodičovských	kompetencí	až	po	řešení	komplikovaných	ro-
dinných	sporů.	
Ročně	využije	službu	až	1000	klientů	v	různých	životních	situacích.	Jednou	je	to	maminka	sa-

moživitelka,	která	potřebuje	pomoci	s	bytovou	nebo	finanční	situací.	 Jindy	se	na	službu	obrátí	
rodiče,	kteří	si	nevědí	rady	se	svým	dospívajícím	dítětem.	Někdy	do	života	rodiny	zasáhne	neče-
kaná	vážná	událost,	jako	je	nemoc	nebo	úmrtí.	Některé	rodiny	potřebují	celkově	podpořit	jejich	
rodičovské	a	výchovné	schopnosti.	
Jedním	z	nejčastějších	problémů	jsou	složité	vztahy	v	rodině,	které	mohou	vyvrcholit	až	jejím	

rozpadem.	Někdy	se	tomu	nedá	vyhnout,	ale	je	důležité	hledat	cesty,	jak	minimalizovat	následky	
rozchodu.	Za	tímto	účelem	vznikl	projekt	Rozvod	s	respektem	pro	rodiny,	kde	se	rodiče	rozchá-
zejí,	rozešli	se	v	minulosti,	rozchod	zvažují	nebo	se	mu	chtějí	vyhnout.	
Život	někdy	přichystá	takové	zkoušky,	které	jsou	nad	Vaše	síly.	Může	být	těžké	si	přiznat,	že	už	

svoji	situaci	sami	nezvládáte	a	potřebujete	si	říci	o	pomoc.	Když	si	nevíte	rady,	v	Arše	je	připraven	
tým	odborníků	společně	s	Vámi	hledat	řešení	v	zájmu	dítěte.	Čím	dříve	pomoc	vyhledáte,	tím	je	
větší	šance,	že	Vaše	loď	zase	nabere	správný	směr.	Pro	více	informací	a	kontakt	na	službu	navštiv-
te	webové	stránky	www.diakoniezapad.cz	nebo	www.rozvodsrespektem.cz.
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení 

pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Výpůjční doba 1. 7. – 31. 8. 2022 
Oddělení	pro	dospělé
úterý	 7:30–11:00
středa	 7:30–12:00	 13:00–18:00
pátek 7:30–11:00

Oddělení	pro	děti
pondělí	 9:00–11:00	 12:00–17:00

KNIHY PRO DĚTI
MAGNASON Andri Snaer: 
Truhla času
V	 příběhu	 se	 mísí	 fantasy,	 sci-fi	 a	 aktuální	
téma	životního	prostředí.	Se	světem	se	stalo	
něco	divného.	Lidé	čekají	na	lepší	budoucnost	
a	 přebývají	 v	 truhlách,	 v	 nichž	 neplyne	 čas.	
Ulicemi	se	potulují	vlci,	v	obchodních	domech	
řádí	medvědi.	Města	zarostla	lesem.	Co	se	při-
hodilo?	Odpověď	zná	jen	stará	paní,	která	se	
jediná	nezavřela	do	truhly.

KOSKINOVÁ Olivia: 
Zábavný průvodce sluneční soustavou
Zábavný	průvodce	sluneční	 soustavou	 je	ne-
zbytným	 vybavením	 zvídavého	 vesmírného	
dobrodruha.	Výborně	vás	připraví	na	cestu	do	
vesmíru	a	poradí,	jak	se	kam	dostat	a	co	se	dá	
ve	vybrané	destinaci	podniknout.	Nyní	se	už	
nemusíte	bát	vycestovat	za	hranice	možností.	
Pro	kratší	výlety	s	napjatým	rozpočtem	je	ide-
ální	Měsíc.	Je	vcelku	klidný,	pokud	ho	navští-
víte	mimo	sezonu…	Při	prozkoumávání	Mar-
su	 se	můžete	procházet	po	větrných	pláních	
a	zkoumat	známky	tamního	života,	na	Jupite-
ru	byste	mohli	fotoaparátem	zachytit	urputné	
bouře,	vířící	bez	stání	všude	kolem.	

LANDOVÁ Olga: 
Boris a Max
Kočkování	není	jen	kočičí	záležitost.	Kočkovat	
se	 mohou	 sourozenci,	 kamarádi,	 psi	 a	 také	
dospělí,	 když	 se	mají	 rádi.	Kočkování	provo-
zují	všichni	a	mají	z	něj	radost.	Mezi	ně	patří	
i	strakatý	pejsek	Boris	a	 jeho	mourovatý	ka-
marád	Max.	

FABISIŃSKÁ Liliana: 
Houby
Podivuhodné	skutečnosti	ze	života	hub,	o	kte-
rých	jste	neměli	tušení.	
Houby	jsou	úžasné	organismy	a	my	o	nich	víme	
tak	málo.	Jsou	všude…	Na	souši,	pod	zemí,	ve	
vodě,	 na	 stromech,	 v	 našem	 trávicím	 traktu.	
Mohou	léčit,	být	jedovaté,	svítit,	vábit	Elfy.	Vy-
rábějí	se	z	nich	lampy,	židle…	Jsou	to	nejrozma-
nitější	a	nejzábavnější	organismy	naší	planety.	
Přijměte	pozvání	do	tohoto	úchvatného	světa.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
SINICKA Alicia: Služebná
Hlavní	hrdinka	Julie	 je	mladá	žena	se	spous-
tou	snů	a	cílů.	Vydělává	si	úklidem	domácnos-
tí.	K	 výkonu	 své	profese	 jednou	nastoupí	do	
vily	manželů	Borewských.	Rodina	je	zvláštní,	
ale	 zprvu	 Julie	 nemá	 žádné	 větší	 podezření.	
Nabídku	 k	 nastěhování	 do	 domu	 odmítne.	
Jenže	poté,	co	u	nich	znenadání	omdlí,	se	už	
odmítnout	nedá…	

VANDERSTOK Bram: Na útěku
Příběh	 jednoho	 ze	 tří	 úspěšných	 účastníků	
„Velkého	útěku“	ze	zajateckého	tábora	Stalag	
Luft	III	v	polském	městě	Zaháň.

Krajinné památkové zóny 
České republiky
Kniha	uceleně	představuje	24	krajinných	pa-
mátkových	zón	České	republiky.	Texty	dopro-
vází	876	aktuálních	fotografií,	desítky	starých	
map,	plánů,	vedut	a	dalších	ilustrací.

Mac GREGOR Janna: 
Vévoda v pravý čas
Lady	Kathrin	Varecková	zažije	šok,	když	se	po	
smrti	svého	manžela	dozví,	že	se	oženil	ještě	
s	dalšími	dvěma	ženami.	Celý	její	obchod	spo-
lu	s	životní	šancí	stát	se	královskou	dodavatel-
kou	by	teď	mohl	být	zničen,	kdyby	se	zprávy	
o	 třech	manželkách	 roznesly	do	 společnosti.	
Je	potřeba	jednat.

Výhodné letní cestování po Plzeňském kraji 
a Bavorsku
Od	1.	července	2022	lze	cestovat	výhodně	hromadnou	dopravou	po	Plzeňském	kraji	a	Bavor-

sku.	 Jízdenka	 se	 jmenuje	Turista Plzeňskem a Bavorskem	 a	platí	 ve	všech	 spojích	 IDPK	Pl-
zeňského	kraje	a	ve	vybraných	autobusech	a	vlacích	v	příhraničních	okresech	Cham	a	Regen.	
Konkrétní	linky	najdete	na	www.idpk.cz/Bavorsko.	Celodenní	jízdné	pro	jednotlivce	činí	240	Kč	
a	pro	rodinu	(2	dospělí	a	až	3	děti	do	15	let)	je	celodenní	jízdné	za	360	Kč.	Mezi	spoji	je	možné	
libovolně	přestupovat.	O	prázdninách	je	jízdenku	možno	využívat	v	kterýkoliv	den.	Platnost	jíz-
denky	je	24	hodin	od	nákupu.	Jízdenku	zakoupíte	u	řidičů	autobusů,	u	průvodčích	ve	vlaku	a	na	
pokladnách	dopravců.	Online	lze	tyto	jízdenky	zakoupit	v	mobilní	aplikaci	Můj	vlak,	v	e-shopu	ČD	
nebo	v	aplikaci	Virtuální	karta.	Jedná	se	o	projekt	na	období	od	1.	7.	do	30.	9.	2022	a	jeho	snahou	
je,	aby	cestující	co	nejvíce	využívali	hromadnou	dopravu.	Na	tuto	jízdenku	mohou	turisté	jezdit	
třeba	po	Šumavě	na	české	straně	a	zároveň	navštívit	i	některá	města	v	Německu.	

Eva Špísová, MKS Dobřany
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Červnové akce ve Šlovicích

Svůj	Dětský	den	si	šlovické	děti	užily	4.	června.	Na	14	stanovištích	si	vyzkoušely	střelbu	ze	vzduchovky	a	z	 luku,	shazování	plastových	 lahví	
proudem	vody,	skákání	v	pytli,	přetahování	lanem,	házení	na	přesnost,	skládanky,	vědomostní	soutěže,	výrobu	obrovských	bublin	a	další.	Součástí	
zábavy	bylo	i	oblíbené	kárkování,	u	kterého	často	asistovali	rodiče	i	prarodiče.	Děti	dostaly	jako	odměnu	za	splnění	všech	úkolů	krabici	s	hezkými	
dárky,	sladkostmi,	poukázkou	na	vstup	na	koupaliště	Kotynka	i	poukázkou	na	buřta,	kterého	si	mohly	na	místě	opéct.	Odměny	poskytlo	Město	Dob-
řany	a	Městské	kulturní	středisko	v	Dobřanech.	Jak	už	se	stává	tradicí,	nakonec	si	děti	mohly	zařádit	v	pěně,	kterou	jim	vyrobili	organizátoři	celé	
akce	-	členové	SDH	Šlovice.	Počasí	zpočátku	přálo,	pořádná	bouřka	přišla	naštěstí	až	po	skončení	dětských	soutěží.	Účastníci	se	poté	přesunuli	do	
Centra	Šlovice,	kde	posezení	pokračovalo.	
Místní	hasičská	nádrž	 (rybníček)	se	stala	18.	 června	dějištěm	rybářských	závodů,	které	zorganizoval	 společně	s	přáteli	 rybáři	pan	 Jiří	Tesař.	

V	dopoledních	hodinách	soutěžili	dospělí,	odpoledne	děti.	Vítězem	v	kategorii	dospělých	se	stal	Zdeněk	Holý,	v	kategorii	dětí	Tomáš	Ryšavý.	U	akce	
nechybělo	občerstvení	a	dobrá	nálada.

Jana Hájková

Lidé s mentálním znevýhodněním vaří 
pro kalendář

Diakonie	Západ	má	hned	pět	služeb,	které	
se	 věnují	 péči	 o	 klienty	 s	 různými	 formami	
mentálního	 postižení	 a	 poruchou	 autistic-
kého	spektra.	Každá	služba	má	svá	specifika	
–	 někde	 v	 rámci	 aktivizačních	 služeb	 vyrábí	
svíčky,	 jinde	 tkají	 koberce,	 rádi	 zpívají,	 jezdí	
na	výlety	nebo	se	starají	o	zahrádku	a	o	slepi-
ce.	Co	ale	všechny	naše	klienty	s	tímto	typem	
znevýhodnění	 spojuje,	 je	 vaření	 a	 samozřej-
mě	také	ochutnávání	vlastních	výtvorů.	Vždyť	
například	krájení	nebo	strouhání	jsou	přesně	

ty	činnosti,	které	naši	klienti	zvládnou,	a	zároveň	při	nich	trénují	jemnou	motoriku	a	soustředění.
Diakonie	si	tedy	potvrdila,	že	jídlo	neslouží	jen	k	přežití,	ale	má	i	obrovskou	sílu	spojovat.	Roz-

hodla	se	tedy,	že	po	celé	první	pololetí	roku	2022	bude	s	klienty	vařit	jednoduché	recepty	a	ty	se	
poté	objeví	spolu	s	fotkami	našich	klientů	v	originálním	stolním	kalendáři	na	rok	2023.
Kdo	už	tedy	nechce	nekonečně	přemýšlet	nad	tím,	co	bude	vařit	k	obědu	nebo	večeři,	může	

se	hravě	inspirovat	právě	klienty	Diakonie	Západ.	Předprodej	je	zahájen	za	benefičních	200	Kč.	
Kalendář	je	ideálním	dárkem	například	pro	naše	blízké,	protože	jim	darujete	nejen	hezkou	věc	
plnou	inspirace,	ale	i	dobro,	které	jste	poslali	dál,	protože	výtěžek	půjde	na	dofinancování	mikro-
busů,	kterými	se	naši	klienti	dostávají	do	stacionářů.
Zájemci	o	kalendář	(a	tedy	i	o	podporu	klientů	s	mentálním	postižením)	se	mohou	ozývat	na	

email	jan.blazek@diakoniezapad.cz	do	konce	srpna	–	protože	je	to	právě	Honza	Blažek,	dobřan-
ský	rodák,	grafik	a	instagramový	food	stylista,	který	celý	kalendář	fotí	a	tvoří.

Diakonie Západ

Neničte nám to!

Po	 loňské	rekonstrukci	opěrné	části	nápla-
vek	na	plovárně	u	řeky	Radbuzy	jsme	letos	na	
jaře	chtěli	pokračovat	ve	výměně	současných	
laviček	 za	 nové,	 větší,	 pohodlnější	 a	 s	 opěra-
dlem.	Bohužel	realizaci	musíme	odsunout,	po-
něvadž	vandalismus	v	 tomto	prostoru	nabral	
na	obrátkách.	Kdosi	posilněn	 čímsi	vyzval	na	
souboj	jednu	z	laviček	a	zřejmě	s	vítězným	vý-
křikem	„tak	a	máš	to!“	ji	poslal	do	hlubin	řeky.	
Na	druhou	lavičku	už	neměl	sílu,	a	tak	z	polo-
viny	 vyvrácená	 je	 němým	 svědkem	 souboje.	
Neničte	 nám	 tento	 prostor,	 ve	 stínu	 stromů	
u	vody,	který	slouží	široké	veřejnosti.	Též	ctěte	
pravidlo,	že	co	se	sem	samo	nepřinese,	se	též	
samo	neodnese.	K	tomuto	účelu	slouží	150	me-
trů	vzdálené	kontejnery	na	tříděný	odpad.
Příjemné	letní	chvilky	u	řeky	přejí	otužilci	

Dobřany.
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ILUZE, OPTICKÉ KLAMY
A HLAVOLAMY
M K S  D o břa n y ,  n á měs t í  T .  G .  M .  5
p o – p á  8 : 3 0 – 1 2 : 1 5  a  1 3 : 0 0 – 1 7 : 0 0
s o – n e  1 3 : 0 0 – 1 7 : 0 0

2 7 .  6 .  —  9 .  9 .  2 0 2 2
D O BŘA N S K Á  G A L E R I E

Lívancový běh

3.9. 2022 v 9.30 u skautské klubovny

1.kategorie: děti do čtyř let s rodiči, start v 9.30
2.kategorie: kratší výběh, start v 10.00

3. kategorie: delší výběh, start v 10.00 a kousek

 běžci si vyberou délku trati. 
Odměnou budou lívance Dobřanských bábinek 

a tombola v každé kategorii. Těšte se znovu 
na dobřanskou zmrzlinu a lívancový balíček.

MC Budulínek

s podporou Globálního dotačního titulu města Dobřany

startovné 10 Kč

už šestý ročník
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LETNÍ KINO
NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ          

26.07.
Báječná léta pod psa
ČR, komedie, 109 min, přístupný
Manželům Heleně a Alešovi se narodí kluk Kvído. 
Již okolnosti jeho narození během představení 
Čekání na Godota jakoby předznamenaly jeho 
pozdější dráhu. 

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

2022

27.07.
Mimořádná událost
ČR, komedie, 102 min, 12+
Strojvedoucí lokálky vystoupí z vlaku, aby vyřešil 
drobný technický problém. Bohužel zastavil 
v  protisvahu a vlak mu ujede. Jak byste se 
chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí?

28.07.
Velký červený pes Clifford
USA, komedie, 96 min, přístupný, dabing
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, 
roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj 
ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme 
obrovský, myslíme tím, že měří skoro tři metry. 

29.07.
Zátopek
ČR/SR, drama/životopisný, 130 min, přístupný
Sportovní i  životní příběh jednoho z největších 
světových atletů všech dob, čtyřnásobného 
olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh 
o vítězstvích v lásce i ve sportu.

30.07.
Po čem muži touží 2
ČR, komedie, 95 min, přístupný
Film je humorným pohledem na střet mužského 
a ženského světa a hledání jejich vzájemného 
porozumění, které může jednoho i druhého 
dovádět k šílenství.

02.08.
Amélie z Montmartru
Francie, komedie, 119 min, přístupný, dabing
Příběh o nesmělé Pařížance s laskavým srdcem 
mají rádi díky její hravosti a půvabu diváci 
po celém světě. Film o drobných, ale o  to 
důležitějších radostech získal řadu ocenění.

03.08.
Známí neznámí
ČR/SR, komedie, 95 min, 12+
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro 
nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když 
se během jednoho večera rozhodnou sdílet 
všechny zprávy a hovory ze svých mobilů.

04.08.
Fantastická zvířata: 
Brumbálova tajemství
USA, fantasy, 143 min, přístupný, dabing
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný 
kouzelník Gellert Grindelwald chce převzít moc 
nad kouzelnickým světem.

05.08.
Srdce na dlani
ČR, komedie, 95 min, přístupný
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. 
Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme  
se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, 
v parku. Kdykoliv a kdekoliv.

06.08.
Tajemství staré bambitky 2
ČR, pohádka, 100 min, přístupný
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se 
rozrostla o princeznu Johanku, která nejraději 
tráví čas u dědečka Karaby. Lorenc a Ferenc 
hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle.
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Výstava pod širým nebem

V	minulém	čísle	Dobřanských	listů	jste	z	ti-
tulní	strany	zcela	jistě	zaregistrovali,	že	naše	
město	a	slovinské	Brežice	slaví	v	 tomto	roce	
dvacetileté	přátelství.
S	 návštěvou	 slovinských	 žáků	 ze	 základní	

školy	a	jejich	učitelů	přijeli	ve	dnech	19.	5.	–	 
22.	 5.	 2022	 i	 zástupci	 města	 Brežice	 v	 čele	
s	 panem	 starostou	 Ivanem	Molanem,	 bývalý	
ředitel	 brežické	 hudební	 školy	 pan	Dragutin	
Križanić,	který	se	spolu	s	panem	Petrem	Še-
flem	zasloužil	o	vznik	tohoto	přátelství.
Aby	partnerství	 vydrželo,	musí	 se	na	něm	

vytrvale	pracovat	(to	známe	i	z	mezilidských	
vztahů).
A	jak	jsme	na	vztahu	pracovali	a	co	vše	jsme	

během	let	společně	podnikli	–	základní	školy,	
základní	umělecké	školy,	města	a	 spolky	 -	 je	

krásně	 zdokumentováno	 a	 popsáno	 na	 foto-
grafiích	 výstavy	pod	 širým	nebem,	 kterou	 si	
můžete	 stále	 prohlédnout	 na	 dobřanském	
náměstí.
Vernisáž	výstavy	proběhla	20.	května	2022	

a	 byla	 doprovázena	 hudebním	 vystoupením	
souborů	 i	sólistů	ze	ZUŠ	 J.	S.	Bacha	Dobřany	
-	mandolínový	soubor	Dobrman,	orchestr	Ma-
carát.

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Ivan Molan – starosta města Brežice

Základní umělecká škola v Dobřanech slaví 75. narozeniny
V	sobotu	18.	června	2022	se	otevřely	brány	Základní	umělecké	školy	J.	S.	Bacha	v	Dobřanech	pro	širokou	veřejnost.	Během	tohoto	slavnostního	

„Dne	otevřených	dveří“	bylo	možné	si	prohlédnout	prostory	ZUŠ	doslova	od	půdy	po	sklep.	Ve	třídách	se	představovaly	jednotlivé	hudební	nástroje,	
taneční	sál	sloužil	k	ukázkám	choreografie	i	k	protažení	návštěvníků,	v	koncertním	sále	se	konala	různá	hudební	vystoupení	a	vše	dotvořily	kostýmy	
a	vyprávění	žáků	z	literárně	dramatického	oboru.	Chodby	ve	všech	patrech	ožily	díky	výtvarným	dílům	–	návštěvníci	si	mohli	prohlédnout	velké	
množství	výtvarných	prací	našich	žáků.	Na	dvoře	základní	umělecké	školy	se	také	uskutečnil	umělecký	maraton	pětasedmdesáti	účinkujících.	
V	pozdějších	odpoledních	hodinách	se	program	přenesl	na	„Dobytčák“,	kde	pokračovala	až	do	večera	vystoupení	větších	souborů.	Proběhlo	zde	

také	ocenění	významných	osobností	Dobřan,	která	se	předávají	každý	rok	těm,	kteří	reprezentovali	Dobřany	v	Čechách	a	především	v	zahraničí.	
Doprovodným	programem	na	Dobytčím	plácku	bylo	výtvarné	tvoření,	které	ocenily	hlavně	mladší	děti.
Celodenní	program	byl	ukončen	sestavením	„živého“	čtyřlístku	z	lidí.	Čtyřlístek	přináší	štěstí	a	je	také	symbolem	čtyř	oborů,	které	se	u	nás	vyuču-

jí.	Jistě	si	obyvatelé	Dobřan	vybaví	první	takovýto	počin	z	jara	2017,	kdy	na	Náměstí	T.	G.	M.	v	Dobřanech	vznikl	houslový	klíč.
Tento	sváteční	den	propojil	všechny	učitele,	žáky	a	samozřejmě	další	důležité	lidi,	kteří	pomáhali	s	organizací,	zvučením,	občerstvením	atd.	Kdo	

nevystoupil,	alespoň	pomáhal	s	přípravou.	Podobnou	akci	ZUŠka	dlouho	nezažila	a	všem,	kdo	se	podíleli	na	jejím	zdárném	průběhu,	patří	velký	dík.	
Dana Chodlová, zástupkyně ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

zleva: Františka Peksová, Iveta Korotvičková, Šárka Samcová zleva: Kristýna Málková, Marie Tomášková
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Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2022
Ve	dnech	10.	–	12.	6.	2022	se	konal	v	Dob-

řanech	druhý	 ročník	 celostátní	 akordeonové	
soutěže.	 Mimo	 žáky	 základních	 uměleckých	
škol	 a	 konzervatoří	 se	 zúčastnili	 také	 stu-
denti	 ze	 zahraničních	 akademií,	 kteří	 mají	
české	občanství	 (Hudební	akademie	Katowi-
ce	 –	 Polsko	 a	 královská	 hudební	 akademie	
Odense	–	Dánsko).	Celkem	se	do	Dobřan	sjelo	
81	akordeonistů	ze	sedmi	krajů	České	repub-
liky	a	v	jedenáctičlenné	porotě	zasedli	přední	
čeští	 akordeonisté	 a	 pedagogové	 -	 Ladislav	
Horák,	Petr	Vacek,	 Josef	Hřebík,	Ivana	Lašto-
vičková	a	další…
Celá	 akce	 začala	 zahajovacím	 koncertem	

na	náměstí	TGM	v	Dobřanech,	kde	vystoupil	
akordeonový	 orchestr	 UNIVERSE	 a	 výborný	
sólista,	také	absolutní	vítěz	předešlého	roční-
ku	–	Martin	Kot.	V	jejich	podání	jsme	si	mohli	
vyslechnout	kromě	klasického	akordeonové-
ho	repertoáru	také	filmovou	hudbu	a	skladby	
z	popové	scény.	Koncert	se	konal	za	podpory	
města	Dobřany	a	zástupců	světových	a	tuzem-
ských	akordeonových	 továren	(Bugarri,	Pigi-
ni,	Scandalli,	Delicia).
Samotná	soutěž	začala	v	sobotu	ráno	těmi	

úplně	 nejmenšími	 akordeonisty	 a	 mimo	 só-
lové	 kategorie	 se	 v	 dalším	 programu	 před-
stavila	 také	 komorní	 uskupení.	 Absolutním	

vítězem	 komorní	 hry	 se	 stalo	 duo	 Brevis	
(akordeon	 a	 vibrafon)	 z	 hudební	 akademie	
z	Katowic	(Polsko).	Jako	sólista	porotu	zaujal	
teprve	desetiletý	muzikant	 ze	ZUŠ	Sezimovo	
Ústí	–	Jaroslav	Pokuta.	
Kromě	titulu	mistra	ČR	přijeli	mladí	umělci	

bojovat	o	místa	zaručující	účast	na	celosvěto-
vé	 akordeonové	 soutěži	 Trophée	 Mondiale,	
kam	 se	 díky	 národnímu	 kolu	 v	 Dobřanech	

mohli	kvalifikovat.		Velmi	mě	těší,	že	jsou	mezi	
nimi	 i	 dva	 studenti	 ZUŠ	 Dobřany	 –	 Martin	
Chodl	 a	Daniela	Holá,	 kteří	 se	 dokázali	 neú-
prosným	sítem	dostat	potřetí	za	sebou	a	navíc	
soutěžili	 v	 kategorii,	 kde	 byl	 věkový	 rozptyl	
i	tři	roky.
Celostátní	akordeonová	soutěž	2022	v	Dob-

řanech	 probíhala	 pod	 záštitou	 ministerstva	
kultury	České	republiky.

Umístění žáků ZUŠ Dobřany na celostátní 
soutěži:
1.	cena	–	smíšené	duo	(Pavlína	Wagnerová	–	
housle,	Martin	Chodl	–	akordeon)
2.	cena	–	Daniela	Holá	+	postup	na	celosvěto-
vou	soutěž	Trophée	Mondiale
2.	cena	–	Samuel	Bartoníček
3.	cena	–	Nikol	Šnebergerová
3.	cena	–	Martin	Chodl	+	postup	na	celosvěto-
vou	soutěž	Trophée	Mondiale
10.	cena	–	Teresie	Eisenhammerová

Velmi	děkuji	všem	partnerům	a	sponzorům	
soutěže,	bez	Vás	by	to	nešlo.

Petr Vacek
(Oficiální delegát a porotce světové 

organizace Trophée Mondiale, 
zastupitel města Dobřany)

Skvělé umístění žáků ZUŠ na mezinárodních akordeonových 
soutěžích v Itálii a Chorvatsku

   
   

Dne	22.	5.	2022	proběhl	v	Italském	Malborghettu	9.	ročník	mezinárodní	akordeonové	soutěže.	Základní	uměleckou	školu	zde	reprezentovali	Martin	
Chodl	a	Nikol	Šnebergerová,	kteří	obsadili	ve	svých	kategoriích	druhá	místa	a	po	soutěži	v	německém	Klingenthalu	tak	potvrdili	výbornou	formu	
i	zde.	Po	skončení	soutěže	nás	čekal	přejezd	do	chorvatské	Puly,	kde	tentokrát	soutěžilo	komorní	uskupení	ve	složení	Pavlína	Wagnerová	(housle)	
a	Martin	Chodl	(akordeon),	kteří	jako	nejmladší	účastníci	v	kategorii	vybojovali	také	krásnou	druhou	cenu.	Moc	děkuji	panu	učiteli	Janu	Radovi	za	
skvělou	přípravu	a	pomoc	s	tímto	smíšeným	duem.	Za	každodenní	pilnou	přípravu	je	také	třeba	poděkovat	a	ocenit,	takže	kromě	soutěžení	jsme	
navštívili	spoustu	krásných	míst	a	pomyslnou	tečkou	bylo	koupání	v	Jaderském	moři.	Tak	třeba	zase	za	rok.

Petr Vacek (učitel ZUŠ, zastupitel města Dobřany)
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Vozembach žije

Vozembach	–	tak	se	jmenuje	dětská	lidová	muzika,	působící	již	šestnáctým	rokem	při	ZUŠ	J.	S.	Bacha	v	Dobřanech.	Její	název	je	složen	ze	jména	
slavného	hudebního	skladatele,	jehož	jméno	škola	v	názvu	nese,	a	lidového	bicího	nástroje	vozembouchu.	Zároveň	název	ve	zkratce	popisuje,	o	co	
se	soubor	snaží	-	o	muzikantskou	kvalitu	a	zároveň	údernost	a	živý	výraz.
V	letošním	školním	roce	soubor	oslavil	odložené	patnácté	narozeniny.	Období	posledních	dvou	let	bylo	náročné	pro	všechny	a	pro	školy,	pěvecké	

sbory	a	různé	soubory	a	orchestry	zvláště.	Udržet	jejich	členy	v	soudržnosti	i	přes	nemožnost	se	vídat	a	zkoušet	nebylo	vůbec	snadné,	a	tak	Vo-
zembach	v	září	začínal	skoro	od	nuly.	Přesto	se	Vozembachům	podařilo	nejen	postavit	a	odehrát	krásný	narozeninový	koncert	k	15.	výročí,	ale	také	
natočit	první	klip	-	kramářskou	píseň	podle	dobové	"kriminální"	soudničky	z	roku	1901,	která	se	v	Dobřanech	odehrála.
Na	konci	května	(27.	5.	2022)	se	navíc	Vozembach	zúčastnil	ústředního	kola	Národní	soutěže	ZUŠ	v	Mikulově,	ze	kterého	si	přivezl	již	po	čtvrté	

v	řadě	1. cenu, a řadí se tak opakovaně k nejlepším dětským souborům v ČR. 
„Za	sebe	mohu	říci,	že	se	jedná	o	bezmála	husarský	kousek,	zvláště	po	těch	dvou	letech	"distanční	nečinnosti".	Velmi	mě	těší	a	nepřestává	mne	

udivovat	kolik	dětí	i	přes	bohatství	jiných	aktivit,	které	jim	život	nabízí,	se	s	radostí	lidové	muzice	věnuje	a	někteří	ji	doslova	žerou.	Lidová	píseň	
rozhodně	není	nuda,	je	živá,	aktuální,	plná	emocí,	snad	si	toto	vědomí	ponesou	dál	a	jednou	předají	svým	dětem,“	říká	ředitel	školy	Jan	Vozár.	

Členové vítězného souboru Vozembach:
Marie	Tomášková,	Andrea	Fonhauserová,	Adéla	Bartoníčková,	Veronika	Schleglová	–	housle
Františka	Peksová,	Iveta	Korotvičková,	Šárka	Samcová,	Nikol	Musilová	–	flétny
Agáta	Vozáková,	Štěpánka	Hájková,	Valentýna	Spurná,	Lucie	Maxová,	Adéla	Kortičková,	Štěpánka	Vozárová	–	zpěv
Jan	Reiser,	Štěpán	Kofroň	–	dudy
Jan	Bouřil,	Karel	Petrikovič	–	klarinet
Jakub	Reiser,	Rudolf	Eisenhammer	–	kontrabas

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Vozembach oslavil patnáctiny

Dětská	 lidová	 muzika	 Vozembach	 působí	
na	ZUŠ	J.	S.	Bacha	již	šestnáctý	rok.	V	letošním	
školním	roce	soubor	oslavil	odložené	patnác-
té	 narozeniny,	 na	 které	 si	 sice	 počkal	 o	 rok	
déle,	ale	o	to	raději	byli	všichni	jeho	členové,	
že	jste	u	jeho	pomyslného	půlkulatého	dortu	
mohli	být	spolu	s	nimi.
Období	 posledních	 dvou	 let	 bylo	 náročné	

pro	všechny	a	pro	školy,	pěvecké	sbory	a	růz-
né	soubory	a	orchestry	zvláště.

Udržet	 jejich	 členy	 v	 soudržnosti	 i	 přes	
nemožnost	 se	 vídat	 a	 zkoušet	 nebylo	 vůbec	
snadné	a	tak	Vozembach	v	září	začínal	skoro	
od	nuly.	Přesto	se	Vozembachům	podařilo	po-
stavit,	 a	 v	 polovině	 května	 i	 odehrát,	 krásný	
narozeninový	 koncert	 k	 15.	 výročí.	 Koncert	
proběhl	 v	 kulturním	 zařízení	 Káčko	 a	 před-
stavil	se	na	něm	nejen	slavíci	soubor,	ale	také	
malý	Darebáček	folklorní	soubor	ze	ZUŠ	Kra-
lovice,	který	založila	a	vede	jedná	z	bývalých	
členek	Vozembachu	Šárka	Štěpánková	(Kuče-
rová).	Na	koncert	se	přišli	podívat	nejen	rodi-
če,	prarodiče	a	 fanoušci	našich	Vozembachů,	
ale	 také	 řada	bývalých	 členů	a	 také	 zakláda-
jící	 vedoucí	 souboru	 -	 Kryštof	 Křemenák.	
Součástí	programu	byl	 i	křest	prvního	klipu,	
který	 si	 Vozembaši	 k	 narozeninám	nadělili	 -	
kramářská	 píseň	 podle	 dobové	 „kriminální“	
soudničky	z	roku	1901,	která	se	odehrává	ve	
starých	Dobřanech	za	časů	císaře	pána.	Závěr	
koncertu	 patřil	 společným	 písním	 bývalých	
i	současných	členů	a	vedoucích	souboru,	kteří	

se	spolu	sešli	na	pódiu,	ke	kterým	se	ráda	při-
dali	i	diváci	v	publiku.
Další	narozeniny,	tentokrát	kulaté	dvacetiny,	

čekají	soubor	již	za	čtyři	roky.	My	mu	ze	srdce	
přejeme,	aby	je	mohl	oslavit	v	řádném	termínu	
pěkně	na	živo	a	hlavně	dostatek	dětí,	pro	které	
lidovka	není	nuda	a	umí	spolu	držet	basu.

Klára Vlahačová Kartáková, vedoucí souboru, 
učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

lidový soubor „Darebáček“ při ZUŠ Kralovice zleva: Vojtěch Kordík, Aneta Vozárová, Štěpán-
ka Vyletová
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Natálie	Heitzerová,	Anna	Hanzlíková,	Stella	Bu-
rianová	a	Kristýna	Kaslová	z	Výtvarné	dílničky	
se	umístily	v	31.	ročníku	krajského	kola	výtvar-
né	soutěže	Evropa	ve	škole.	Tématem	bylo	mu-
zeum	a	děti	jej	zpracovaly	jako	papíroryt.

Budulínkova stezka

Ve	čtvrtek	26.	5.	2022	jsme	mohli	konečně	zase	přivítat	děti	na	již	tradiční	trase	Budulínkovy	
stezky.	Letos	byla	ve	znamení	pirátů.	Nejprve	bylo	třeba	naverbovat	správnou	pirátskou	bandu.	
Děti	se	musely	nahlásit	před	začátkem	plavby,	označit	si	kartičku	pirátskou	značkou	a	pomoci	
složit	roztrhanou	mapu	s	plánem	cesty	za	pokladem.	Na	dalším	stanovišti	musely	překonat	pře-
kážku	při	nalodění,	nezamotat	se	do	lana	a	neleknout	se	záhadné	chobotnice	vykukující	z	vodní	
hladiny...
Cestou	musely	rozeznat	souhvězdí,	hledat	perly	a	drahokamy,	nachytat	si	ryby
k	přípravě	pořádné	krmi	na	posilněnou	a	ještě	se	musely	dostat	od	pirátského	dědka	z	podpa-

lubí	a	chvátat	do	krčmy	na	maso	a	rum:)).
Tam	čekala	nejen	slíbená	bašta	a	poklad,	ale	 i	 splnění	posledního	úkolu	–	výroby	vlastního	

piráta	z	papíru.
Děkujeme	všem	rodičům	a	dětem	za	účast,	krásně	jsme	si	to	společně	s	vámi	užili:)).	Též	děku-

jeme	pirátům,	šenkýřkám	a	krčmářům	za	pomoc	a	skvělou	atmosféru,	ZUŠce	za	možnost	využití	
dvora	a	městu	za	finanční	podporu.
Za	rok	ahooooj	na	další	cestě.																																																																									Pirátský tým MC Budulínek

PODPOŘENO	Z	GLOBÁLNÍHO	DÁRCOVSKÉHO	A	DOTAČNÍHO	TITULU	MĚSTA	DOBŘANY
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Myslivecké střelby 
a střelecké závody
Dne	 7.	 května	 proběhly	 povinné	 kulové	

střelby,	 jichž	 se	 pravidelně	 účastní	 všichni	
zdejší	 myslivci.	 Mají	 charakter	 školení	 bez-
pečnosti	a	zacházení	se	zbraní	a	účast	na	nich	
je	pro	dobřanský	myslivecký	spolek	stanoven	
jako	podmínka	k	získání	povolenky	k	lovu.	Na	
tyto	střelby	navázal	malorážkový	závod,	jehož	
výtězi	byli:	1.	Zdeněk	Hájek	ml.,	2.	Martin	Če-
chura	a	3.	Jiří	Štych.
Tradiční	 brokový	 závod	 ve	 střelbě	 na	 as-

faltové	holuby	o	putovní	pohár	mysliveckého	
spolku	v	Dobřanech	se	konal	18.	června.	Jeho	
výtězi	se	stali:	
1.	Martin	Čechura	
2.	Marcel	Pastuch
3.	Zdeněk	Hájek	mladší

Rudolf Eisenhammer
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Školní exkurze do firmy Comtes FHT, a. s.
V	 rámci	 hodin	 fyziky	 v	 jednom	 z	 posled-

ních	květnových	dní	se	žáci	třídy	9.	B	účastnili	
přednášky	 a	 exkurze	 pořádané	 společností	
Comtes	 FHT,	 a.	 s.	 Firma	 se	 zabývá	 vývojem	
a	 zpracováním	 kovových	 materiálů,	 které	
žákům	 formou	přenášky	představil	pan	pro-
fesor	 Jan	 Džugan.	 Třída	 tak	 získala	 alespoň	
základní	 povědomí	 o	 výrobních	 procesech	
a	 zkouškách,	 které	 pak	 v	 další	 části	 mohla	
na	vlastní	oči	vidět	při	komentované	exkurzi	
firmou.	Žáci	navštívili	prostory	se	speciálním	
vybavením,	mikroskopy,	tvářecími	stroji	nebo	
například	s	3D	tiskárnou	na	kovové	materiá-
ly.	Tímto	panu	Džuganovi	a	firmě	ComtesFHT	
děkujeme	za	pozvání	a	těšíme	se	na	další	spo-
lupráci.
Aktivita	 proběhla	 v	 rámci	 udržitelnosti	

podpořeného	 projektu	 Modernizace	 výuky	
přírodních	věd	ZŠ	Dobřany	dle	10.	výzvy	MAS	
Radbuza	–	 IROP	–	Zkvalitnění	 infrastruktury	
pro	vzdělávání	(III.).

Bc. Ingrid Vácová

Dny přátelství s partnerskou německou školou

Dobřanská	škola	již	deset	let	spolupracuje	se	Státní	reálnou	školou	v	Obertraublingu.	Po	vynucené	dvouleté	přestávce	jsme	konečně	letos	mohli	
navázat	na	pravidelné	výměny	žáků,	a	to	podle	nového	modelu.
23	našich	žáků	z	6.	–	9.	ročníku	a	tři	učitelé	vyjeli	v	neděli	29.	5.	2022	do	Bavorského	lesa,	kde	se	setkali	se	obdobným	týmem	z	partnerské	školy.	

Společné	dva	dny	strávili	např.	výstupem	na	horu	Luzný	či	návštěvou	německé	sklárny.	Poté	přejeli	do	partnerského	města	Obertraubling,	kde	
strávili	tři	dny	na	německé	škole	a	v	německých	rodinách	a	absolvovali	připravený	program.	Poslední	etapou	výměny	byl	opět	třídenní	program	
v	Dobřanech.	Pro	děti	jsme	přichystali	questing	na	Martinské	stěně,	workshop	s	výrobou	náramků	přátelství,	výjezd	na	hru	do	Tepfactoru	v	Chotil-
sku	či	kuželkový	turnaj.	
Mezi	dětmi	byla	navázána	přátelství,	z	jejich	zpětné	vazby	i	z	reakcí	rodičů	jsme	si	potvrdili	význam	setkání	pro	cizojazyčnou	komunikaci	(v	ang-

ličtině	či	němčině)	i	pro	podporu	větší	samostatnosti	dětí	(ubytování	v	cizích	rodinách).	Výměna	měla	ještě	pokračování	po	dvou	týdnech	ve	dvou-
denní	návštěvě	obertraublingského	pana	ředitele	Andrease	Hoffmanna	a	jeho	zástupce	pana	Bernda	Namislo	v	Dobřanech	na	pozvání	pana	starosty	
v	souvislosti	s	výročím	partnerství	mezi	městem	Dobřany	a	Obertraubling.
Projekt	byl	podpořen	z	prostředků	města	Dobřany	a	Plzeňského	kraje.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Exkurze do německé sklárny Hra v Tepfactoru Chotilsko

16



www.dobrany.cz |

Školství, spolky a neziskové organizace

Den vědy 1 
na Základní škole
Ve	středu	22.	6.	proběhl	ve	 třídě	8.	A	Den	

vědy	1,	ve	kterém	se	žáci	zúčastnili	worksho-
pů	připravených	lektory	ze	Západočeské	uni-
verzity.	 Zkusili	 si	 programovat	 roboty,	 upra-
vovat	zvukové	záznamy,	vytvářet	3D	modely,	
fotografovat	i	malovat	světlem.

Bc. Ingrid Vácová

Den vědy 2 
na Základní škole
V	pondělí	27.6.	se	na	2.	stupni	školy	konal	

Den	vědy	2,	ve	kterém	dostali	žáci	 třídy	6.	A	
a	6.	C	příležitost	pracovat	s	virtuální	realitou.	
Nejprve	se	seznámili	s	vývojem	virtuální	rea-
lity,	s	aplikacemi	vytvořenými	v	České	repub-
lice	a	především	s	bezpečnostními	pokyny	při	
používání	brýlí.		Poté	dostali	možnost	vyzkou-
šet	na	vlastní	kůži	brýle	Oculusquest	2.	Ve	vir-
tuální	 realitě	 se	 zprvu	učili	 ovládat	 zařízení,	
v	němž	mohli	posléze	házet	vlaštovky,	stavět	
věž	z	kostek,	pouštět	rakety	nebo	dokonce	ří-
dit	vzducholoď.	V	závěru	zvoleného	programu	
si	mohli	spustit	dvě	minihry.	V	první	si	vybrali	
zbraň,	se	kterou	stříleli	na	pohyblivé	terče,	ve	
druhé	si	zatančili	s	robotem.	Žáci	byli	nadšení	
z	této	příležitosti,	někteří	z	nich	by	si	dokonce	
nechali	brýle	nasazené	ještě	teď.

Bc. Josef Rada

Ve školní jídelně je pořád něco nového

Naposledy	jsme	vás	informovali	o	týdnech	
mezinárodních	 kuchyní,	 které	 jsme	 uspořá-
dali	na	přání	dětí.	Kuchařky	se	musely	poprat	
s	 týdny	 italské,	 indické,	 maďarské	 a	 asijské	
kuchyně.	 Pověstným	 bonbónkem	 na	 dortu	
byly	 dny	 na	 přání.	 Na	 řadu	 tak	 přišly	 dětmi	
velmi	 oblíbená,	 pro	 jídelnu	 netypická	 jídla,	
jako	hot	dog,	kuřecí	stripsy	a	langoše.	Kromě	
párků	 v	 rohlíku	 budeme	určitě	 některá	 jídla	
na	 náš	 jídelníček	 zařazovat	 pravidelně.	 Hot	
dog,	ačkoliv	měl	velký	úspěch,	 si	připravíme	
jen	občas.	
Při	návštěvě	našich	slovinských	přátel	jsme	

si	užili	středověkou	krčmu.	 Jídelna	se	vrátila	
do	středověku,	hodovali	jsme	rukama	a	kosti	
házeli	„psům“.
Celý	týden	byl	zvláštní	i	výdejem,	do	které-

ho	se	zapojili	jako	praktikanti	dnes	už	bývalí	
žáci	naší	základní	školy.	

Velkou	 radost	 mi	 udělaly	 děti	 z	 devátých	
tříd,	jejich	poděkování	třídní	učitelce	s	malým	
občerstvením	ve	školní	jídelně	mělo	pohodo-
vou	domácí	atmosféru.	Jsem	tak	trochu	pyšná,	
že	se	vybrali	na	takovou	událost	jídelnu,	vždyť	
tu	s	námi	vyrůstali	od	první	třídy.
Během	 celého	 roku	 jsme	 nepřipravovaly	

jen	 pokrmy	 v	 rámci	 školního	 stravování,	 ale	
zajistily	jsme	občerstvení	na	spoustu	akcí	ško-
ly,	města	a	na	soukromé	akce,	jako	jsou	např.	
svatby.	
O	 prázdninách	 jídelna	 bude	 vařit	 pro	 cizí	

strávníky,	 mateřskou	 školu	 a	 dětské	 tábory.	
Děti	 nebo	 jejich	 rodiče	mohou	využít	 našich	
služeb	v	rámci	nedotovaného	stravování.	
Děkuji	všem	strávníkům,	kuchařkám	a	ko-

legům	za	pohodový	školní	rok	a	věřím,	že	do	
toho	nového	vstoupíme	s	dobrou	chutí.

Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

17
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Kroužkové rybářské závody 
Každým rokem je u nás zvykem pořádat na konci školního roku kroužkové závody. Ani 
letos tomu nebylo jinak. Dorazilo 19 závodníků, někteří i s doprovodem.

Počasí	 se	 vydařilo	 na	 jedničku,	 sluníčko	
pálilo	 o	 sto	 šest.	 Po	 rozmístění	 závodníků	
a	 upřesnění	 pravidel	 zacházení	 s	 rybou,	 se	
ozval	zahajovací	povel.	Rybolov	byl	na	začátku	
vyrovnaný,	úlovky	se	střídaly	a	lístky	se	plnily	
metry	nachytaných	ryb.	Nakonec	se	ukázalo,	
že	výběr	lovného	místa	u	Kbelu	byl	dobrý	ná-
pad	 a	 byl	 korunován	 úspěchem	 s	 největším	
počtem	ulovených	ryb.	Konec	se	blížil	a	byla	
radost	 sledovat	 ten	 zápas	 mezi	 nadšením	
a	přívalem	horka.	 Jo,	někdy	 je	to	dřina	sedět	
u	vody	a	chytat	rybky.	Závěrečný	povel	zazněl	
a	lístky	s	úlovky	byly	odevzdány.
Ceny	byly	hodnotné	a	zcela	v	duchu	rybář-

ského	kroužku	za	podpory	našich	mecenášů,	
jmenovitě	Český	 rybářský	 svaz,	 z.s.,	 Západo-
český	územní	svaz,	Český	rybářský	svaz,	z.	s.,	
místní	organizace	Dobřany	a	pan	Jaromír	Lev	
také	přidal	hodnotný	dar.

Na	listině	vítězů	se	na	prvním	místě	v	kate-
gorii	chlapci	skončil	Tomáš	Ryšavý	-	624	cm,	na	
druhém	David	Šmůla	ml.	-	605	cm	a	na	třetím	
Jiří	Fojtík	-	269	cm.	Za	dívky	byla	na	prvním	mís-
tě	Barbora	Šmůlová	-	390	cm,	na	druhém	místě		
Markétka	Jacková	-	152	cm	a	na	třetím	Viktorie	
Václavová	 -	 76	 cm.	 Celkově	 se	 během	 závodu	
ulovilo	na	Dolní	Kotynce	306,01	m	za	105	min.	
Největší	rybu	ulovil	Honza	Otýs	-	lín	33	cm.
Pro	ostatní	rybáře	byly	také	připraveny	za-

jímavé	ceny	a	nikdo	neodešel	s	prázdnou.	Do-
spělí	i	děti	si	přišli	ne	své.	Po	rozdání	cen	a	zá-
věrečném	focení	se	opeklo	a	snědlo	30	buřtů.
Přeji	 všem	mladým	 rybářům	bohaté	 úlov-

ky	a	budeme	se	těšit	na	setkání	narybářském	
příměstském	táboře.	Ostatní	fotky	a	informa-
ce	nejdete	n	FB	rybáři	Dobřany
Petru	Zdar.		Za	vedoucí	kroužku

Karel Ryšavý

Rybáři
Po	neuvěřitelných	úspěších	v	dubnu	a	květnu	jsem	od	27.	5.	postavil	pruty	do	kouta,	aby	také	

zbylo	něco	na	ostatní.	Doháněl	jsem	skluz	v	práci	na	zahrádce	s	tím,	že	půjdu	až	na	zahájení	na	
dravce.	Jenže	jako	poslední	roky	v	tuhle	dobu	mi	začala	bolet	noha	a	otevřela	se.	Týden	jsem	se	
válel	na	kanapi,	ale	na	zahájení	jsem	nešel.	Bratr	a	synovec	s	kluky	vyrazili	na	Borskou	přehradu.	
Povedlo	se	mu	chytit	sumce	85	cm,	zbytek	výpravy	ale	pohořel,	až	na	Kubu.	Ten	přímo	zazářil.	
Nejprve	ulovil	sumce	98	cm,	ale	protože	slíbil	mámě	candáta,	tak	ho	pustil.	Potom	chytil	candáta	
64	cm.	Toho	si	vzal	a	dál	chytal	candáty	60	cm,	dva	po	50	cm	a	několik	menších	a	všechno	pouštěl.	
Zkrátka	umí.	Sumci	na	přehradě	docela	šli.	Říkal	hospodář,	že	se	tam	chytili	sumci	220,	211,	185	
a	170	cm	a	nejspíš	i	další.	U	nás	na	řece	se	bratrovi	a	klukům	prý	moc	nedařilo.	Chytali	jen	menší	
candáty	a	štiky	a	ty	pouštěli.	Ale	všude	bylo	plno	rybářů,	někteří	i	s	bivaky.
Hospodář	také	říkal,	že	se	poslední	dobou	rozmáhá	pytlačení.	Několikrát	naháněl	pytláky	na	

Vysoké,	nejspíš	pracovníky	ze	stavby	silnice	v	blízkosti	rybníka.	Pokud	by	rybáři	viděli	někoho	
pytlačit,	neměli	by	sami	zasahovat,	ale	rovnou	volat	Policii	ČR,	nebo	rybářskou	stráž	na	tel.	č.	
728	399	067,	604	334	827,	605	129	958.
Zakoupil	se	váčkový	plůdek	kapra	a	vysadil	do	vybraných	rybníků.	Do	podzimu	by	měl	mít	oko-

lo	5	cm.	Sloví	se	nejspíš	zjara	a	nasadí	do	rybníků	prázdných	po	podzimních	výlovech,	přebytky	
se	prodají.	Teď	o	prázdninách	 se	nebudou	konat	 výborové	 schůze,	 ale	 členové	výboru	budou	
podle	rozpisu	provádět	krmení	na	rybnících	a	v	případě	potřeby	se	svolají	na	nějakou	nutnou	
práci,	jako	teď	např.	23.	července	na	přípravu	a	organizaci	nočních	rybářských	závodů.	Lístky	na	
závody	jsou	již	vyprodány.	 	 	 	 	 	 						Vladislav Šefl

Rybí salát
Na lák: 
1/4  l octa
1/2 l vody
4 kuličky nového koření
4 kuličky pepře celého
2 bobkové listy

1 kg ryb (plevel – cejn, plotice apod.)
2 větší cibule
1/4 až 1/2 majolky
sklenice „Moravanky“ (nebo 1 menší celer,  
4 mrkve, 2 kyselé okurky, může být i hrst  
zeleného hrášku)

Lák	se	převaří	a	nechá	se	vychladnout.	Vy-
kuchané	a	očištěné	ryby	se	5	minut	povaří,	
vytahají	 se	 velké	 kosti	 i	 páteř	 a	maso	 se	
naloží	do	 láku	a	nechá	 se	 tři	dni	uležet	 –	
drobné	kostičky	změknou.	Po	třech	dnech	
se	ryby	vyjmou,	nakrájí	se	na	menší	kous-
ky	a	přidá	se	„Moravanka“	(nebo	na	kostič-
ky	nakrájená	vařená	mrkev	a	celer,	okurka	
a	hrášek),	nakrájená	cibule,	majolka	a	vše	
se	promíchá	a	dá	odležet	do	lednice.

Těstovinový salát 
s lososem
150 g lososa
sůl a pepř
100 g burských oříšků
1 menší pórek
400 g těstovin
thajská sladká omáčka
čerstvý kopr

Lososa	 osolíme,	 opepříme	 a	 opékáme	 na	
pánvi	na	rozehřátém	oleji	čtyři	minuty	po	
každé	straně.	Na	pánvi	nasucho	opražíme	
burské	oříšky.	Pórek	očistíme	a	nakrájíme	
na	kolečka.	Těstoviny	uvaříme	podle	návo-
du	na	obalu,	slijeme	a	propláchneme	stu-
denou	vodou	a	necháme	okapat.	Hotového	
lososa	 rozebereme	 na	 kousky	 a	 přidáme	
s	 pórkem	 a	 burskými	 oříšky	 do	 těstovin.	
Salát	 dochutíme	 thajskou	 sladkou	 omáč-
kou	a	nasekaným	koprem.

ČRS MO Dobřany
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Klub Echo v barvách
Klub Echo pro děti a mládež je nízkoprahové zařízení zřizované Diakonií ČCE - střediskem Západní Čechy. Věnuje se každodenní i dlouho-
dobější podpoře dětí a mladých lidí a pomáhá jim při hledání vlastní cesty v životě.

Vážení	čtenáři,
měsíc	červen	utekl	tak	rychle,	že	se	nám	ani	

nechtělo	uvěřit	nástupu	léta	a	prázdnin,	kte-
ré	jsou	již	v	plném	proudu.	Na	chvíli	se	ještě	
ohlédneme	za	uplynulým	měsícem,	a	jak	už	to	
bývá,	nezaháleli	jsme.	Uspořádali	jsme	Bene-
fiční fotbalový turnaj	Klubů	Echo	a	Magnet,	
kde	 jsme	měli	možnost	potkat	mnohé	 z	 vás,	
čtenářů,	klientů	 i	ostatních	našich	příznivců.	
Ještě	 jednou	chceme	touto	cestou	poděkovat	
všem,	 kteří	 nás	 podpořili,	 fandili	 nám	 nebo	
si	 přímo	 zahráli.	 Velké	 díky	 patří	 zejména	
zástupcům	 Městského	 kulturního	 střediska,	
kteří	 svým	 ochotným	 a	 aktivním	 přístupem	
pomohli	naší	vizi	realizovat	a	přibrali	nás	do	
party	jako	součást	Šmoulimpiády,	konající	se	
u	příležitosti	Dne	dětí.	Byl	to	báječný	den,	na	
který	budeme	nejen	my,	ale	hlavně	naši	klienti	
dlouho	vzpomínat.	
V	 měsíci	 červnu	 jsme	 rovněž	 odstartova-

li „Projekt Klubu Echo – Rok v barvách“, 
který byl v roce 2022 finančně podpořen 

z Globálního dárcovského a dotačního ti-
tulu města Dobřany.	V	jeho	rámci	realizuje-
me	výtvarný	workshop,	jejž	mají	možnost	na-
vštívit	všichni,	které	láká	vyzkoušet	si	a	naučit	
se	pod	vedením	zkušeného	 lektora	 různoro-
dé	výtvarné	techniky.	V	uplynulém	měsíci	se	
účastníci	naučili	pracovat	s	vodovými	barva-
mi	a	temperami	a	v	červenci	se	můžete	těšit	
na	techniku	aquarel	a	pastel.	
O	 prázdninách	 nás	 čekají	 rovněž	 nevšed-

ní	 dny	 strávené	 na	výletech a poznávacích 
akcích.	Chystáme	se	například	do	Národního	
muzea	 v	 Praze	 či	 tamní	 zoologické	 zahrady.	
Pro	odlehčení	pak	vyrazíme	na	Lasergame	či	
do	Hopsandy.	
Současně	 v	 klubu	 pokračujeme	 v	 nabídce	

podpory při doučování	školního	učiva	a	také	
realizujeme	výuku českého jazyka pro děti 
z Ukrajiny.	A	 ani	o	prázdninách	nechybí	 te-
matické	a	preventivní	programy,	jimiž	zábav-
nou	 formou	 působíme	 ve	 směru	 prevence	
vzniku	nežádoucích	aktivit	dětí	a	mládeže.	

Od	začátku	srpna	pak	budeme	v	Klubu	star-
tovat	s	výukou	hry	na	kytaru,	djembe	a	body	
percusion,	při	kterém	se	naučíme	k	vytváření	
zvuků	 používat	 vlastní	 tělo.	 Spojíme	 hudbu	
a	tanec,	rozvineme	smysl	pro	rytmus,	postřeh	
a	 kooperaci.	 A	 hlavně	 komunikaci,	 kterou	
dnes	 bohužel	 mnoho	 lidí	 postrádá.	 Pokud	
vás	náš	program	zaujme,	neváhejte	se	na	nás	
přijít	podívat	do	Klubu	Echo	na	dobřanském	
náměstí.	
S	přáním	krásného	prožití	letních	dnů	a	do-

volené	tým	Klubu	Echo.

Více	informací	o	aktivitách	Klubu	je	možné	
najít	 na	 facebookových	 stránkách	Klub	Echo	
pro	 děti	 a	 mládež,	 na	 www.diakoniezapad.
cz	 nebo	 přímo	 u	 koordinátorky	 zařízení	 na	
tel.	 čísle	 +420	 734	 640	 492	 nebo	 e-mailu:	 
klub.echo@diakoniezapad.cz.	
Klub	Echo	 je	pro	děti	a	mladé	 lidi	otevřen	

od	pondělí	do	 středy	v	 čase	12:30–17:00	na	
adrese	Náměstí	T.	G.	M.	282	v	Dobřanech.

Včelařský rok
Užíváme	si	léto!	Dětem	začaly	prázdniny,	

na	které	 se	 tolik	 těšily.	 Ještě	před	koncem	
školního	roku	se	prvňáčci	z	dobřanské	zá-
kladní	školy	zúčastnili	praktické	výuky	pří-
rodopisu.	Žádné	učebnice,	žádná	třída,	ale	
opravdové	 včely	 v	 opravdovém	 úlu.	 Vidět	
při	 práci	 včelky	 s	 komentářem	zkušeného	
včelaře	se	dětem	líbilo.	Již	tradičně	navští-
vily	 děti	 včelařskou	 expozici	 v	 lesoparku	
Martinská	 stěna,	 kde	 místní	 ZO	 Dobřany	
Českého	 svazu	 včelařů	 spravuje	 průhle-
dový	úl,	ve	kterém	můžeme	sledovat	život	
a	práci	včel.	V	blízkosti	úlu	si	také	můžeme	
prohlédnout	celou	řadu	informačních	tabu-
lí,	které	přibližují	život	včel.	Další	parta	dětí	
potom	 navštívila	 opravdovou	 medárnu,	
kde	školáci	mohli	vidět	a	hlavně	si	vyzkou-
šet,	 jak	 se	med	 vytáčí	 z	medových	 plástů.	
A	mohli	také	ochutnat!
Zatímco	my,	lidé,	si	užíváme	léto,	pro	vče-

ly	 znamená	 letní	 slunovrat	 pomalý	 konec	
včelařského	roku.	Včelky	se	připravují	na	přezimování	a	pro	včelaře	to	znamená	spoustu	práce.	
Medobraní	-	je	třeba	se	spravedlivě	rozdělit	o	medovou	úrodu.	Zaléčení	-	je	nutné	pomoci	včelám	
vypořádat	se	s	různými	chorobami	a	škůdci.	Zakrmení	-	je	třeba	včelám	pomoci	získat	zásoby	pro	
přezimování.	Využijme	ještě	 letní	měsíce	k	tomu,	abychom	navštívili	včelařskou	expozici	a	se-
známili	se	s	tajemným	životem	tohoto	životadárného	hmyzu.	Na	konci	léta	se	opět	včelky	budou	
stěhovat	na	zimní	stanoviště.	Přijďte	se	tedy	i	vy	seznámit	s	tajemným	životem	včel.	Těšíme	se	
na	vás!

Za ZO ČSV Dobřany Štěpánka Rottová

(jar)	 Osmiletá	 Anna	 Bokrová,	 žákyně	 2.	 A	
ZŠ	Dobřany	a	účastnice	výtvarné	dílničky	při	
MKS	Dobřany	pod	vedením	Gabriely	Klinkov-
ské,	 se	 spolu	 s	 dalšími	 stovkami	 žáků	 a	 stu-
dentů	 zúčastnila	 50.	 ročníku	 Mezinárodní	
dětské	výtvarné	výstavy	Lidice	2022	na	téma	 
„MUZEUM“,	 do	 které	 bylo	 přihlášeno	 celkem	
14	527	prací	od	dětí	ze	77	zemí	světa.	Odborná	
porota	udělila	1	551	ocenění	včetně	202	me-
dailí.	A	právě	nejvyšší	ocenění	-	medaili	„Lidic-
ká	růže“	si	v	Lidicích	v	červnu	Anička	převzala.
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Výlet do ZOO Praha

V	sobotu	21.	května	se	u	autobusu	na	výlet	do	pražské	ZOO,	připravený	pionýrskou	skupinou	v	Dobřanech,	sešlo	35	účastníků	z	řad	dětí	a	jejich	
rodičů.	Při	cestě	se	všichni	dobře	bavili,	z	připravených	podkladů	se	dozvěděli	něco	o	historii	i	současnosti	ZOO	Praha,	kde	se	pak	rozdělili	na	menší	
skupinky	a	vydali	se	na	obhlídku	jednotlivých	expozic,	tedy	výběhů	a	pavilonů.	Pochopitelně	nestihli	projít	všechno,	protože	rozloha	ZOO	je	víc	než	
50	hektarů,	na	kterých	je	14	pavilonů	a	víc	než	150	expozic,	kde	se	každý	rok	narodí	skoro	1500	mláďat	u	téměř	200	druhů.	V	ZOO	žije	přes	680	dru-
hů	zvířat,	která	mají	dohromady	zhruba	pět	a	půl	tisíce	jedinců,	například	38	druhů	hadů,	kterých	je	dohromady	326.	Tím	nejmladším	mládětem	
z	nedávné	doby	je	velbloudě,	které	se	narodilo	velbloudici	Fidorce.	A	ZOO	se	rozšířilo	15.	května	letošního	roku	o	další	druh	–	2	luskouny	ze	ZOO	
v	Thaipej	na	Thajvanu.	Ve	své	zemi	je	ohrožen	pro	šupiny,	které	pokrývají	jeho	tělo.	O	zvířata	se	stará	zhruba	250	zaměstnanců,	od	krmičů	přes	
ošetřovatele	až	po	ředitele.	Pokud	se	týká	krmení,	tak	například	se	jedná	každý	den	o	20	kilo	banánů,	200	kilo	mrkve,	100	kilo	jablek,	150	kilo	masa,	
80	kilo	mořských	a	přes	100	kilo	sladkovodních	ryb,	přes	200	kilo	slámy	a	tunu	sena.	A	to	nepočítáme	myši,	brouky	a	další,	kterými	jsou	zvířata	
krmena.	Nakonec	byla	provedena	anketa	o	tom,	kdo	byl	kdy	a	kde	poprvé	v	ZOO.	Z	větší	části	to	poprvé	byla	ZOO	v	Plzni,	někdo	poprvé	před	40	lety,	
někdo	před	rokem.	V	oblíbenosti	vede	ZOO	Praha	a	jako	nejoblíbenější	zvířata	se	na	předních	místech	umístili	pandy,	lemuři	a	tučňáci,	ale	i	opice.
Výlet	se	všem	moc	líbil	a	už	se	těšíme	na	další.

Libuše Nejedlá, Pionýrská skupina Dobřany

Ještě jednou o nás
Dozvěděli	jsme	se	výsledky	sbírky	„Kytičky“	ke	Dni	boje	

proti	rakovině.	V	rámci	kraje	bylo	prodáno	4	612	kytiček	za	
143	090	Kč,	z	toho	naše	pionýrská	skupina	prodala	450	ky-
tiček	za	14	205	Kč.
Následovaly	 oslavy	 Dne	 dětí	 4.	 června,	 na	 němž	 naši	

Šmoulové	Lucka,	Lenka,	Hanička	a	Matěj	organizovali	 sta-
noviště,	 kde	 se	 házelo	 frisbee	 na	 terč.	 Současně	 tam	 roz-
dávali	odměny	delfína	s	bonbonem,	aby	napověděli	název	
našeho	oddílu.	
Ve	stejnou	dobu,	3.	–	5.	června,	ale	o	několik	kilometrů	dál	

se	devět	zástupců	účastnilo	Krajského	setkání	pionýrských	
oddílů	nazvaného	„Zlatokopecká	horečka“	na	táborové	zá-
kladně	v	Přebudově	u	Kasejovic.	A	co	tam	zažili?	Citujeme:	
„V	pátek,	se	celá	naše	skupina	po	17.	hodině	vydala	na	se-
tkání.	Po	příjezdu	na	základnu	jsme	se	navečeřeli,	ubytova-
li	a	zahráli	si	pár	seznamovacích	her.	Ráno	došlo	na	volbu	
šerifů.	Za	naši	skupinu	to	byla	Zuzana	Pilsová.	Následovala	
cesta	 do	 lesa	 na	 hru	 Lov	 kožešinové	 zvěře,	 kdy	 bylo	 úko-
lem	každé	skupiny	obléci	co	nejvíce	oblečení.	My	jsme	dali	
dohromady	91	kusů.	Následoval	běh	Chilkootský	průsmyk,	
oběd	a	polední	klid.	Pak	naši	vedoucí	hráli	„Kasino“,	kdy	děti	musely	plnit	úkoly,	aby	dostaly	čísla,	která	sloužila	k	tomu,	aby	se	vedoucí	mohli	po-
hybovat	po	herním	poli.	Pak	byl	táborák	s	opékáním	buřtů	a	zpěvem,	a	když	se	setmělo,	šli	jsme	na	další	hru	Polární	záře	chytat	meteority.	Ráno	
po	snídani	jsme	se	vydali	hledat	zlato	v	potoce,	našli	jsme	27	kusů.	Při	závěrečném	vyhodnocení	jsme	získali	pro	skupinu	1.	místo,	a	tak	se	těšíme	
na	další	rok.“

Libuše Nejedlá, Pionýrská skupina Dobřany
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Startování prázdnin na narozeninové oslavě

Tak	jsme	se	konečně	dočkali	a	28.	5.	2022	po	dlouhých	třech	letech	opět	a	bez	omezení	starto-
vali	prázdniny	v	Tenisové	hale	v	Dobřanech.	Letošní	ročník	navíc	proběhl	netradičně,	neboť	TH	
slavila	10.	výročí	svého	otevření,	což	se	odrazilo	i	v	samotném	duchu	celé	naší	akce.
Všechny	návštěvníky	už	z	dálky	 lákal	obří	 skákací	hrad,	který	byl	našim	malým	soutěžícím	

přístupný	po	celou	dobu	trvání	slavnostního	odpoledne.	Děti	zdolávaly	nelehké	úkoly	na	čtrnácti	
stanovištích,	kde	už	je	netrpělivě	vyhlíželo	mnoho	pohádkových	postaviček.	Musely	tak	vybojo-
vat	své	odměny,	například	u	čarodějnice	s	pavouky,	vodníka	se	stádem	ryb	(jasně,	že	víme,	že	del-
fín	není	ryba),	lukostřelce	s	jeho	rychlými	šípy.	Dokonce	se	na	chvilku	staly	hudebními	skladateli	
na	stanovišti	u	modré	víly	a	múzy.	Bylo	to	opravdu	náročné,	ale	ceny	za	splnění	všech	úkolů	za	
to	přece	jen	stály!	Nejenže	žádné	bříško	nezůstalo	prázdné,	ale	mnoho	ruček	našich	návštěvníků	
zdobil	náramek	přátelství	ještě	před	uzavřením	všech	stanovišť.	
Vyvrcholením	celého	dětského	dne	pak	bylo	losování	nekonečně	dlouhé	a	velmi	štědré	tom-

boly.
Děkujeme	všem	podporovatelům!
Pozvání	do	TH	i	tento	rok	přijaly	děti	z	CPTS	Zbůch	a	PN	Dobřany,	které	s	námi	uzavírají	brány	

školního	roku	již	od	prvního	ročníku.
Po	sčítání	všech	vydaných	startovních	lístků	jsme	s	radostí	zjistili,	že	letošní	akce	byla	v	počtu	

návštěvníků	zatím	nejúspěšnější	a	že	si	k	nám	přišlo	zasoutěžit	bezmála	180	bojovníků.
Doufáme,	že	se	Vám	v	Tenisové	hale	líbilo	a	i	příští	rok	s	námi	přijdete	odstartovat	prázdniny.	

Ing. Vladimír Tomášek a čertice Bohumila Nekolová
foto: Jan Blažek

Přednáška na téma
fermentace bylin
Dne	 16.	 6.	 2022	 proběhla	 přednáška	 na	

téma	 fermentace	 bylin,	 bylinné	 extrakty,	 vý-
roba	a	použití...
Přednášející		Standa	Kroupa	šumavské	by-

liny	 předvedl,	 popsal	 výrobu	 některých	 za-
jímavých	 léčivých	 přípravků	 (březová	 voda)	
a	 v	 kombinaci	 s	 bylinami	 výrobu	 léčivých	
octů	od	jablečného	až	po	bylinkové,	jako	třeba	
z	černého	bezu,	popsal	výrobu	vín	z	léčivých	
bobulovin	a	vše	okořenil	ochutnávkou	vzorků	
s	možností	koupě	vybraných	výrobků	pro	do-
mácí	použití....
Ze	strany	posluchačů	(členové	ČZS)	a	samo-

správy	Šumava	byla	přednáška	s	ochutnávkou	
hodnocena	velmi	kladně	a	všichni	věříme,	že	
proběhne	 další	 setkání,	 na	 které	 se	 srdečně	
těšíme....			
Děkujeme.

Jaroslav Němeček
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TJ Dobřany – oddíl kopané
Vážení	sportovní	přátelé,
fotbalová	sezona	se	nachýlila	ke	svému	kon-

ci,	a	proto	bychom	Vám	rádi	přinesli	přehled	
výsledků	našich	družstev.	Jsme	rádi,	že	koneč-
ně	po	dvou	sezonách,	které	se	nedohrály	kvůli	
covidu,	mohl	být	soutěžní	ročník	2021/2022	
odehrán	v	plném	rozsahu.
Naše	 představy	 před	 sezonou	 byly	 troš-

ku	 jiné	 než	 finální	 umístění	 našich	mužstev	
v	mužských	kategoriích,	ale	naopak	naše	mlá-
dež	 nám	 udělala	 obrovskou	 radost	 a	 jejich	
předváděné	 výkony	 jsou	 velkým	 příslibem	
pro	budoucnost	dobřanského	fotbalu.
Oba	naše	týmy	mužů	se	ve	svých	zápasech	

trápily	především	v	koncovce,	a	 tak	konečné	
umístění	A	 týmu	bylo	 ovlivněno	hlavně	 tím-
to	problémem,	o	čemž	svědčí	nejlepší	střelec	
A	mužstva,	který	odehrál	pouze	7	zápasů	na	
podzim,	v	prvním	jarním	utkání	se	zranil,	a	do	
jarní	 části	 již	 tak	 nezasáhl.	 V	 průběhu	 jarní	
části	 tedy	došlo	k	rozhodnutí	o	přebudování	
týmu	a	generační	obměně.
Mládež	 nám	 naopak	 dělala	 obrovskou	 ra-

dost,	 jak	 tým	žáků,	 tak	 i	 dorostenci,	 kteří	 se	
při	nástupech	v	krajských	soutěžích	neztratili,	
a	na	konci	sezony	tak	obsadili	krásné	2.	místo	
v	případě	dorostu	a	5.	místo	v	případě	žáků.	
Hlavně	u	žáků	 jsme	byli	plni	očekávání,	pro-
tože	start	v	krajské	soutěži	byl	pro	tento	tým	
premiérový,	 ale	 chlapci	 to	 zvládli	 na	 výbor-
nou!
V	přípravkách	byla	 situace	 trošku	odlišná.	

Tým	starší	přípravky	válcoval	jednoho	soupe-
ře	za	druhým	(bližší	podrobnosti	jsou	na	kon-
ci	tohoto	článku),	kdežto	mladší	přípravka	se	
dávala	dohromady	 teprve	za	pochodu	a	byly	
využívány	i	děti	z	předpřípravek.

Tři nejlepší střelci Dobřan v jednotlivých 
soutěžích:
MUŽI	"A"	/	I.	B	třída	sk.	B	/	7.	místo
Střelci:
13.	místo	Martin	Tušek		 11	gólů
13.	místo	Jan	Roubíček		 11	gólů
25.	místo	Václav	Bouček		 9	gólů	

MUŽI	"B"	/	III.	třída	sk.	ZÁPAD	/	5.	místo
Střelci:
20.	místo	Daniel	Skála		 8	gólů
23.	místo	Jakub	Sandany		 7	gólů
31.	místo	Francisc	Masec		 6	gólů	

DOROST/	krajská	soutěž	dorostu	sk.	A	/	
2.	místo
Střelci:
13.	místo	David	Brant		 15	gólů
14.	místo	Tadeáš	Mertl		 14	gólů
16.	místo	Petr	Brabec		 13	gólů

ŽÁCI	/	krajská	soutěž	žáků	/	5.	místo
Střelci:
1.	místo	Tomáš	Brož		 66	gólů			
16.	místo	Matouš	Smola		 23	gólů
37.	místo	Adam	Janičina		 14	gólů

V	 letošní	sezoně	určitě	mužstvo,	které	po-
stupně	 sbíralo	 úspěchy.	 V	 okresní	 soutěži	
chlapci	poráželi	 jednoho	soupeře	za	druhým	
a	jediným	rovnocenným	partnerem	bylo	muž-
stvo	TJ	Slavoj	Stod.	Tým	se	účastnil	i	spousty	
turnajů	vč.	krajského	poháru	starších	přípra-
vek,	 kde	 obsadil	 konečné	 8.	 místo	 z	 celkem	
26	týmů.	
Poslední	 zápas,	 který	 se	 před	 zahájením	

letní	údržby	hracích	ploch	u	nás	v	Dobřanech	
odehrál,	je	utkání	FC Viktoria Plzeň – ŠK Slo-
van Bratislava,	je	to	odměna	pro	naše	město	
i	 pro	 vás,	 fanoušky,	 za	 podporu,	 kterou	 jste	
nám	po	celou	dobu	sezony	věnovali.	Doufáme,	
že	 jste	 si	 všichni	 tento	 zápas	užili.	Obrovské	
díky	patří	Technickým službám města Dob-
řany (p. Michal Pokorný) a Městskému kul-
turnímu středisku Dobřany (pí Jaroslava 
Umnerová),	bez	jejichž	podpory	by	pořádání	
zápasu	bylo	prakticky	nemožné.

Velké díky také patří všem našim trené-
rům a lidem, co pomáhají s chodem celého 
oddílu. Jsme na Vaši práci pyšní!!!
Budeme	se	na	Vás	 těšit	v	nové	sezóně.	Na	

závěr	bychom	rádi	poděkovali	našim	sponzo-
rům	a	především	městu,	bez	jehož	podpory	by	
se	náš	oddíl	nenacházel	tam,	kde	je,	a	nepyš-
nil	se	jedním	z	nejhezčích	fotbalových	stánků	
v	Plzeňském	kraji.
S	pozdravem
TJ	Dobřany	–	oddíl	kopané

Konečné tabulky jednotlivých soutěží:

Starší přípravka – MISTR OKRESU!!!
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(jar)	V	sobotu	18.	6.	se	Plzni	konalo	krajské	dorostenecké	kolo	v	požárním	sportu,	kterého	se	
zúčastnili	závodníci	SDH	Dobřany.
V	kategorii	jednotlivců	to	byl	Ondřej	Šiška	(střední	dorostenec)	a	Dominika	Snášelová	(mladší	

dorostenka).	Ondřej	ve	své	kategorii	zvítězil,	a	zajistili	si	tak	účast	na	červencovém	MČR.	Za	zmín-
ku	stojí	i	výkon	Dominiky,	která	poprvé	nastoupila	na	start	krajského	závodu	a	vedla	si	výborně.	
Ve	dvojboji	i	běhu	na	100	metrů	s	překážkami	vybojovala	stříbro	a	jen	drobné	zaváhání	v	testové	
části	ji	posunulo	těsně	za	stupně	vítězů.
V	družstvech	se	do	souboje	o	postup	na	"republiku"	vydal	tým	dorostenek	SDH	Dobřany	v	se-

stavě	Nikola	Rašková,	Anna	Umnerová,	Julie	Princlová,	Adéla	Tremlová,	Barbora	Kozlová,	Nikola	
Lacinová	a	Lucie	Faitová.	Děvčata	ve	všech	disciplínách	bojovala	jako	lvice,	ale	výkony,	bohužel,	
na	postup	nestačily...	V	závěru	horkého	dne	se	i	přesto	radovaly	z	2.	místa.

(jar)	Přesně	po	roce	se	konalo	krajské	kolo	mužů	a	žen	v	požárním	sportu,	kde	se	závodilo	
v	disciplínách	štafeta	4x100	m	s	překážkami,	běh	na	100	m	s	překážkami	a	požární	útoky.	Stejně	
jako	loni	zvítězil	tým	mužů	SDH	Dobřany,	a	zajistil	si	tak	účast	na	srpnovém	mistrovství	ČR.	Jan	
Šváb	si	navíc	domů	vezl	zlato	z	disciplíny	běh	100	m	s	překážkami.
Stojící	zleva:	trenér	Radek	Snášel,	Lukáš	Pudil,	Lukáš	Snášel,	Jan	Tomášek,	Martin	Smutný,	Da-

vid	Drnek,	trenér	Martin	Provazník.	Sedící	zleva:	Matěj	Vondrášek,	Jakub	Dokulil,	Jan	Šváb.

Stříbro, 26. června 2022
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Talent Cup & MTB Biatlon v Dobřanech
Přijďte si zasportovat 3. – 4. 9. 2022 do prostoru Bikeparku Dobřany.

Jezdí	Vaše	děti	rády	na	kole	či	odrážedle?	Chtěly	by	si	zazávodit	se	svými	vrstevníky?	Vezměte	
je na 3. 9. 2022 na Talent Cup!
Talent	Cup	je	seriál	závodů,	které	se	konají	v	blízkosti	Plzně.	Závody	jsou	určeny	především	pro	

začátečníky,	ale	může	se	jich	zúčastnit	kdokoliv	od	mini	dětí	na	odrážedlech	až	po	14leté	cyklisty.	
Závodníci	jsou	rozděleni	do	sedmi	věkových	kategorií	a	závodní	tratě	jsou	svojí	délkou	a	obtíž-
ností	přizpůsobené	věku.	Není	nutné	objet	všechny	závody	v	seriálu,	lze	se	zúčastnit	třeba	i	jen	
jednoho	závodu	dle	vlastního	výběru.	Více	informací,	termíny	a	přihlášky	na	www.talentcup.cz.

Máte	starší	děti?	Sportujete	celá	rodina?	Pak	bychom	Vás	rádi	pozvali	4.	9.	2022	na	závod	MTB 
biatlon.
Jde	o	závody	kombinující	jízdu	na	kole	a	střelbu	ze	vzduchovky.	Závody	jsou	určené	pro	širokou	

veřejnost	včetně	dospělých.	Nejmladší	kategorií	jsou	děti	8	let	a	mladší.	Naopak	nejstarší	katego-
rie	patří	dospělým	nad	45	let.	Děti	do	10	let	střílejí	s	podpěrou.	Před	každým	závodem	probíhá	
nástřel,	kde	je	možné	si	střelbu	vyzkoušet.	"Nováčků"	se	vždy	rád	ujme	někdo	zkušený,	kdo	vše	
vysvětlí	a	naučí,	jak	se	se	zbraní	zachází	-	doporučujeme	absolvovat.	Zbraně	zajišťuje	pořadatel	
závodu.	Při	závodě	jsou	na	střelnici	přítomni	rozhodčí,	kteří	v	případě	problémů	při	manipulaci	
se	zbraní	dětem	pomáhají.	Samotná	jízda	probíhá	bez	vzduchovky,	ta	zůstává	na	střelnici.	Potře-
bujete	tedy	jen	horské	kolo,	helmu	a	chuť	závodit.	Veškeré	informace,	termíny	a	přihlášení	na	
závod	naleznete	na	www.mtbbiatlon.cz.

Michal Švihla
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Polovina sezony 
za námi

Tak	máme	za	sebou	polovinu	sezony	2022,	
která	byla	velice	náročná,	a	dá	se	říci,	že	pro	
naši	Mx	Kids	Academy	velice	úspěšná.	Po	zim-
ní	 přípravě	 se	 naše	 teamy	 účastnily	 MMČR	
a	SMS	závodů,	kde	zajížděly	velice	dobré	vý-
sledky.	 Máme	 v	 polovině	 i	 největší	 dětský	
motokrosový	 seriál	 v	 ČR,	 který	 pořádá	 naše	
Mx	Kids	Academy,	a	 jsme	překvapeni	nesku-
tečným	zájmem	a	účastí	na	 těchto	závodech.	
V	měsíci	 červnu	 jsme	 se	 zúčastnili	 Dne	 dětí	
v	 plzeňském	 Škodalandu,	 kde	 se	 nám	 jako	
prvním	 v	 historii	 podařilo	 odjet	motokroso-
vé	 rozjížďky	 na	 území	 města.	 Dále	 jsme	 se	
zúčastnili	 krásného	 Dne	 dětí,	 pořádaného	
v	 Dobřanech	 Penny	 Marketem,	 veliký	 dík.	
A	naši	exhibiční	pouť	jsme	zakončili	v	Kralu-
pech	nad	Vltavou,	kam	nás	pozval	náš	partner	
Benzina-Orlen	na	 charitativní	 Spanilou	 jízdu	
na	pomoc	vážně	nemocné	Štěpánce.	Nyní	nás	
čeká	období	prázdnin,	kdy	pořádáme	tradiční	
kempy,	 kde	 se	bude	 jezdit	na	motorkách,	na	
kolech,	 nebude	 chybět	 koupání	 v	 bazénech	
a	 spousta	 legrace.	 Všem	 krásné	 prázdniny	
a	po	nich	opět	v	prachu	a	blátě.

Emil Končel

Poslední červnové úterý se v dobřanském fotbalovém areálu odehrál přátelský zápas úřadujících 
mistrů Česka a Slovenska, a to Viktorie Plzeň a Slovanu Bratislava. Navštívilo jej téměř 3 tisíce divá-
ků a vyžádal si řadu bezpečnostních opatření. Zápas, který skončil 3:1 pro Viktorii Plzeň, proběhl za 
krásného počasí a v přátelském duchu. 
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Cyklovýlet
V	 pátek	 10.	 6.	 jsme	 odjeli	 vla-
kem	do	Chebu	 a	 konečně	 jsme	
zažili	 bezproblémovou	 cestu	
s	 ČD.	 Z	 chebského	 nádraží	 do	
Františkových	 Lázní	 už	 se	 po-
kračovalo	na	kolech.	Ubytování	
bylo	domluveno	v	kempu	Ame-
rika.	Hned	po	krátkém	občerst-
vení	se	jela	první	etapa	třídenní	
cyklistiky.	Přes	Pomezí	nad	Ohří	
jsme	dorazili	až	na	Bismarkovu	
rozhlednu.	Byla	bezvadná	vidi-
telnost,	a	 tak	pohled	z	horního	
ochozu	byl	úžasný.	Zpět	se	 jelo	
lesoparkem	 až	 k	 hrázi	 vodní	
nádrže	Skalka	a	po	návštěvě	Komorní	hůrky	zpátky	do	kempu.	V	sobotu	ráno	bylo	veškeré	ob-
čerstvení	v	okolí	zavřené,	a	tak	jsme	vyrazili	na	opravdu	velmi	bohatou	snídani	do	lázeňského	
domu	Pawlik.	Pak	následovala	druhá	etapa	výletu.	Přes	hrad	Seeberg,	Výhledy	u	Aše	jsme	sjeli	
do	Bad	Brambachu	a	poté	následovalo	 lehké	občerstvení	v	Plesné	a	návrat	do	Františkových	
Lázní.	V	neděli	pak	vlakem	do	Stříbra	a	na	kole	zpět	do	Dobřan.	Výletu	se	zúčastnili	Jarda	Ma-
cán,	Jiří	Mirka,	Josef	Polívka	a	Josef	Hájek.	V	červenci	vás	zveme	na	vyjížďku	na	Hracholusky.	
Cyklistice	ZDAR.

Josef Hájek a Josef Polívka

Junior cup 2022

V	sobotu	18.	června	se	konal	dětský	turnaj	v	pétanque,	soutěž	jednotlivců.	Soutěžící	byli	rozlo-
sováni	do	dvou	skupin	a	hráli	každý	s	každým.	Favorité	skupin	Dan	Topinka	a	Honza	Štulc	po-
tvrdili	očekávání	a	všechny	své	zápasy	vyhráli.	Turnaj	pak	pokračoval	v	bojích	o	konečné	pořadí.	
O	vítězství	se	utkali	Honza	Štulc	a	Dan	Topinka.	Honza	porazil	Dana	13:9.	V	boji	o	třetí	místo	byl	
úspěšnější	Daniel	Vimr,	který	porazil	Matyldu	Pechovou	13:6.	Pro	všechny	soutěžící	děti	byla	při-
pravena	trička	s	logem	turnaje,	ceny,	zlaté	čokoládové	medaile	a	občerstvení	po	celý	den.	Spon-
zorsky	se	na	celé	akci	podílely	Městské	kulturní	středisko	Dobřany	a	Dobřanské	pekařství	rodiny	
Fonhauserových.	Příští	akcí	na	pétanque	hřištích	bude	Svijany	cup	16.	července.

Zdeněk Duban

Matěj Fejka získal 
dvě velmi významná 
ocenění
Tenista	-	„Dobřaňák“	Matěj	Fejka,	hrající	za	

TK	Slavia	Plzeň,	obdržel	za	své	výborné	výko-
ny	v	předešlém	roce	2021	dvě	velmi	význam-
ná	ocenění.
Nejdříve	se	stal	vítězem	ankety	„Kanáří na-

děje 2021“	západočeské	oblasti	(Plzeňského	
a	 Karlovarského	 kraje),	 tzn.	 nejúspěšnějším	
tenistou	do	18	let	za	rok	2021.	Cenu	Matějovi	
předal	 předseda	 Západočeského	 tenisového	
svazu	Zdeněk	Štengl	a	zástupci	sponzorů.

	 Další	 významné	 ocenění	 získal	 7.	 června	
2022	 v	 Obřadní	 síni	 plzeňské	 radnice,	 kde	
byly	 oceněny	 nejlepší	 plzeňské	 sportovní	
naděje.	 Vyhlášení	 ankety	 „Sportovec Plzně 
2021“	v	kategoriích	žactva	a	dorostu	pod	zá-
štitou	primátora	města	Plzně	Pavla	Šindeláře	
připravila	Nadace	sportující	mládeže.

Matěj	 se	umístil	 v	 kategorii	mladšího	 žac-
tva,	vyhlašované	bez	pořadí,	mezi	nejlepší	pě-
ticí	nominovaných.	Ocenění	a	dary	mu	předal	
první	 náměstek	 primátora	 města	 Plzně	 Ro-
man	Zarzycký.
	 Matějovi	 velmi	 blahopřejeme	 a	 přejeme	

mnoho	dalších	sportovních	úspěchů.
 rodiče
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Šneci se v extralize neztratili, dobře si vedla i mládež
Realizační tým pro extra-
ligu mužů: V. Šlehofer st., 
P. Kánský, D. Malý, P. Kleis-
ner a D. Kovářík st.

Mužský A tým	 má	 po	 skončení	 extraligy	
v	sezóně	2021/22	pauzu.
Nebude	 až	 tak	 dlouhá.	 Začneme	 letním	

drilem,	 a	 to	 na	 přelomu	 školních	 prázdnin,	
což	se	dá	po	letech	považovat	za	tradici.	Pří-
prava	 bude	 opět	 doplněna	 o	 novinky,	 ale	 ve	
standardním	 režimu	 tří	 tréninkových	 jedno-
tek	 v	 týdnu.	 K	 tomu	 odehrajeme	 přípravné	
zápasy.	 Kádr	 chceme	 opět	 postavit	 s	 jádrem	
našich	 mladých	 hráčů	 -	 odchovanců	 klubu.		
Zapotřebí	 určitě	 bude	 doplnit	 se	 o	 kvalitu	
a	 následně	 pak	 kompaktní	 a	 organizovaný	
tým	 společnými	 silami	 na	 nejvyšší	 soutěž	
v	ČR	patřičně	nachystat.	Extraligové	boje	vy-
puknou	začátkem	září,	 i	v	 tomto	případě	 jde	
o	shodu	s	předchozími	ročníky.
Na	závěr	ještě	jeden	fakt,	reprezentant	ČR,	

aktuálně	 hrající	 na	 MS	 v	 Kanadě	 (Montreal	
21.	6.	-	30.	6.),	dobřanský	odchovanec	Václav	
Šlehofer	 mladší,	 byl	 vyhlášen	 na	 posledním	
přípravném	kempu	v	Mostu	před	odletem	do	
Kanady	 nejlepším	 obráncem	 extraligy,	 když	
hlasovaly	všechny	týmy	nejvyšší	soutěže	v	ČR.	
Odměněn	byl	osobně	předsedou	hokejbalové-
ho	svazu	panem	Martinem	Komárkem.		
Nesmíme	zapomenout	na	dominanci	bran-

káře	 Dobřan	 Ondřeje	 Jáska,	 který	 svými	 zá-
pasovými	 čísly	 kraloval	 vyřazovacím	 bojům	
extraligy.	 Pronikavých	 výkonů	 s	 očividným	
posunem	bylo	však	v	našem	kádru	zazname-
náno	u	více	hráčů.	Za	všechny	Jan	Matoušek,	
David	Braun,	Tomáš	Duchek	 či	Aleš	Duchek,	
Michal	Neumaier,	 Jiří	 Stránský,	 Lukáš	Hrubý	
a	nepochybně	i	další	kluci.	Zkrátka	výčet	jmen	
by	byl	hodně	dlouhý.	Sečteno	podtrženo	věří-
me,	že	to	svými	výkony	nejen	všichni	zmíně-
ní	 či	 odměnění	mateřskému	klubu	z	Dobřan	
v	příštích	sezónách	opět	vrátí.	Určitě	je	na	co	
navazovat.
Také	 vzhledem	k	 našim	možnostem,	 k	 re-

publikovým	soupeřům	bude	sezóna	2021/22		
hodnocena	kladně.

Mládež
Patříme	do	projektu	HCM,	což	v	praxi	skrý-

vá	 název	 Hokejbalové	 centrum	 mládeže.	 To	
samozřejmě	 podmiňuje	 mnoho	 úkolů,	 které	
prostě	musíte	permanentně	plnit.	Na	druhou	
stranu	platí,	pokud	chcete	být	zdraví	a	trošku	
konkurenceschopní	 velkým	 městům,	 ani	 ji-
nou	možnost	nemáte.	Prvním	předpokladem	
je	 početná	 mládežnická	 základna	 s	 určitým	
minimálním	 počtem	 hráčů.	 A	 když	 početná,	

pak	 k	 těmto	 kategoriím	 musíte	 mít	 logicky	
i	trenéry,	kteří	musí	vlastnit	patřičné	licence.	
Ano,	víme,	že	získaná	 licence	neznamená,	že	
jsi	trenér.	Nicméně	mít	ji	prostě	musíš.	Zkrát-
ka	HCM	znamená	i	širokou	škálu	požadavků	či	
kritérií,	která	musí	klub	splňovat.	To	 jen	pro	
pořádek.	Osobně	se	na	to	dívám	ale	tak,	že	je	
to	dobrý	projekt,	přičemž	věřím,	že	z	něj	v	bu-
doucnu	vzejdou	další	talentovaní	hokejbalisté	
z	proslulé	dobřanské	líhně.

Letos	vedli	starší	a	mladší	žáky	v	 ligových	
bojích	trenéři	Petr	Úbl	a	Marek	Chamola.
Přípravku	 a	 minipřípravku	 Petr	 Kleisner,	

Kamil	Pezl,	 Josef	Raizer,	 Jakub	Kalabza	a	tre-
nér	nejmenších	brankářů	Martin	Vavrík.
Hráči	 našich	 žákovských	 kategorií	 určitě	

zaznamenali	 sportovní	 progres	 a	 v	 příštím	
soutěžním	ročníku	to	bude	nepochybně	znát.	
Trpělivost	a	poctivá	práce	totiž	posouvá	vpřed	
celý	klub.
Zmíníme	zde	přípravku,	která	zakončila	se-

zónu	v	Nižboru,	kde	si	to	rozdala	s	týmy	Klad-
na,	 Liberce	 a	 domácího	 Berouna.	 Výsledek	
podstatný	 není,	 každopádně	 kluci	 si	 přivezli	
bronzové	 medaile,	 když	 nestačili	 na	 Kladno	
a	Beroun,	aby	přetlačili	Liberec.
Tedy	 super	 práce	 a	 skvělé	 vzpomínky,	 na	

kterých	budeme	v	budoucnu	stavět.	Minipří-
pravka	na	závěr	sezóny	vystoupila	v	Blovicích	
a	 také	 tato	kategorie	nám	udělala	velkou	ra-
dost.	Turnaj	v	Blovicích	zhodnotil	trenér Petr 
Kleisner: „V	neděli	12.	6.	jsme	s	nejmladšími	
Šnečky	z	minipřípravek	odehráli	svůj	posled-
ní	turnaj	v	sezóně	v	Blovicích	i	za	účasti	týmů	
z	jihu	Čech.	Bohužel	nám	los	nepřál,	abychom	
si	otestovali	kvalitu	soupeřů	z	jihu,	a	tak	jsme	
se	utkali	s	již	známými	soupeři	z	Plzně,	Stříbra	

Konečná tabulka extraligy 2021/22

1.	HC	Kert	Park	Praha	 22	 113:60	 55
2.	HBC	Kladno	 22	 72:46	 46
3.	HBC	Pardubice	 22	 95:64	 45
4.	HBC	Most	 22	 63:50	 45
5.	HbK	Karviná	 22	 76:61	 41
6.	SK	Hokejbal	Letohrad	 22	 68:70	 33
7.	HBC	Hostivař	 22	 86:95	 32
8.	Elba	Ústí	nad	Labem	 22	 54:68	 28
9. TJ Snack Dobřany 22 59:71 22
10.	HBC	Hradec	Králové	 22	 58:77	 21
11.	HBC	Plzeň	 22	 54:81	 19
12.	TJ	KOVO	Praha	 22	 32:87	 9
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O	víkendu	28.–29.	května	2022	se	na	kužel-
ně	TJ	Spartak	Pelhřimov	uskutečnil	15.	ročník	
Májového	 turnaje	 krajských	 družstev	 v	 ku-
želkách.	 Za	 Plzeňský	 kraj	 byla	 nominována	
čtveřice	žáků	CB	Dobřany,	ale	vzhledem	k	ob-
novenému	zranění	 kotníku	Honzy	 Štulce	byl	
výběr	následně	doplněn	hráčem	TJ	Slavoj	Pl-
zeň	Jáchymem	Kaasem.	Turnaje	se	zúčastnilo	
12	krajských	výběrů	a	podmínkou	byla	účast	
minimálně	 jedné	žačky.	Za	Plzeňský	kraj	na-
stoupila	Anežka	Blechová,	 Lada	Hessová,	 Jo-
sef	Fišer	nejml.	(CB	Dobřany)	a	již	zmiňovaný	
Jáchym	Kaas	(TJ	Slavoj	Plzeň).	V	sobotním	ce-
lodenním	klání	zahájil	hru	našeho	výběru	Já-
chym	a	na	60	HS	naházel	221	kuželek.	Ve	dru-
hé	rundě	naše	ambice	na	medailové	umístění	
zvýšila	 Lada	 nejlepším	 výkonem	 dne,	 když	
porazila	 297	 kuželek.	 Jako	 třetí	 hráč	 nastu-
poval	 Pepča	 a	 zaházel	 slušných	 260	 kuželek	
a	svým	výkonem	držel	naše	naděje	na	bednu.	
V	 závěrečném	 klání	 hrála	 Anežka,	 a	 i	 když	
ještě	věkem	patří	mezi	mladší	žákyně,	tak	se	
s	 dorážkou	 vypořádala	 a	 porazila	 223	 kuže-
lek.	To	nakonec	stačilo	na	druhé	místo,	když	
na	první	tým	Olomouckého	kraje	jsme	ztrati-

li	12	kuželek.	Ale	 i	na	ostatní	místa	na	stup-
ních	 vítězů	 byla	 tlačenice.	 Náskok	 před	 tře-
tím,	 jihočeským	 týmem	 jsme	měli	 4	 kuželky	
a	bramborová	medaile	Jihomoravského	kraje	
byla	také	4	dřeva	za	pódiovým	umístěním,	což	
svědčí	 o	 tom,	 že	 opravdu	 až	 poslední	 hody	
rozhodovaly	o	stupních	vítězů.	
V	neděli	byla	na	pořadu	soutěž	smíšených	

tandemů,	na	kterou	jsme	vzhledem	k	druhé-
mu	místu	ze	sobotního	klání	mohli	nominovat	
dvě	družstva.	 Již	před	 turnajem	byla	domlu-
vena	 kvalitní	 dvojice	 do	 smíšených	 tande-
mů,	a	to	Lada	s	Pepou,	a	druhý	pár	vytvořila	
Anežka	s	Jáchymem.	Nutno	podotknout,	že	po	
sobotních	 výkonech	 patřila	 naše	 zkušenější	
dvojice	mezi	kandidáty	na	nejvyšší	příčky.	To	
se	 nakonec	 potvrdilo,	 když	 Lada	 s	 Pepou	 ve	
finále	porazili	dvojici	z	Ústeckého	kraje	s	pře-
hledem	2:0	na	sety.	Cestou	na	1.	místo	postup-
ně	porazil	náš	pár	týmy	z	krajů	Pardubického,	
Zlínského	a	Vysočina.	Anežce	s	Jáchymem	na-
konec	 ve	 čtvrtfinále	 po	 vyrovnaném	 souboji	
vystavila	 stopku	 za	 pohárem	 dvojice	 z	 kraje	
Vysočina.	Škoda,	protože	v	semifinále	mohlo	
dojít	na	vzájemný	souboj	našich	týmů.

Poslední	 májový	 víkendový	 turnaj	 v	 Pel-
hřimově	 skončil	 pro	 svěřence	kuželkářských	
oddílů	 CB	 Dobřany	 a	 TJ	 Slavoj	 Plzeň	 úspě-
chem	a	vezeme	na	domácí	kuželny	poháry	za	
2.	místo	v	soutěži	družstev,	vítězství	za	soutěž	
smíšených	tandemů	a	jako	třešničku	na	dortu	
získala	Lada	cenu	za	nejlepší	výkon	dne.	A	vě-
říme,	že	skvělou	inspirací	pro	naši	mládež	je	
i	 příklad	 bývalé	 odchovankyně	Míši	 Provaz-
níkové,	 která	 skončila	 s	 týmem	 juniorek	 na	
nedávném	Mistrovství	 světa	v	Estonské	Elvě	
na	4.	místě.	Přínosem	pro	naše	hráče	byla	rov-
něž	 účast	 reprezentačních	 trenérek	 a	 trené-
rů	mládeže	a	 jejich	 rady	při	 sobotní	vložené	
soutěži	přeskoků	přes	švihadlo,	ve	které	jsme	
patřili	rovněž	mezi	nejlepší.

Dalibor Blecha
Výsledky	sobota:    
1.	 Olomoucký	kraj		 1013	kuželek
2.	 Plzeňský	 1001
3.	 Jihočeský	 		997
Výsledky	neděle:	
1.	 Plzeňský	kraj	1	(Hessová,	Fišer)
2.	 Ústecký
3.	 Olomoucký	kraj	1	a	kraj	Vysočina	1

15. ročník Májového turnaje krajských výběrů talentované mládeže 
v kuželkách

a	2	domácími	týmy	z	Blovic.	Na	tomto	turnaji	
kluci	předvedli	skvělou	týmovou	hru	a	na	zá-
věr	sezóny	můžeme	v	klidu	říct,	že	každý	za	
ten	 rok	 udělal	 velký	 kus	 práce	 směrem	 do-
předu,	a	bylo	 to	vidět	 i	na	hře.	A	 i	když	 tato	
kategorie	je	víc	o	radosti	ze	hry	než	o	výsled-
cích,	tak	s	bilancí	3	vyhraných	zápasů	a	jedné	
prohry	určitě	kluci	ostudu	neudělali	 a	odjíž-

děli	 z	 posledního	 turnaje	 v	 sezóně	 s	dobrou	
náladou	a	medailí	na	krku.“
Také	mladší	žáci	zakončili	 sezónu	v	Blovi-

cích,	když	v	posledním	utkání	přeboru	Západ-
-Jih	na	 tamním	 stadionu	Dobřany	 rozstřílely	
domácí	Inter	8:4.
Věřme	 tedy,	 že	do	další	 sezóny	vstoupíme	

všichni	 s	 chutí	 a	 patřičným	elánem,	 který	 je	

nám	všem	v	klubu	za	ty	roky	tak	nějak	vlastní.
Závěrem	bychom	za	celý	klub	chtěli	dětem	

popřát	krásné	 letní	prázdniny,	pokud	možno	
plné	pohybových	aktivit.	Rodičům,	partnerům	
a	městu	Dobřany	poděkovat	za	spolupráci	ne-
jen	za	sezónu	2021/22,	už	nyní	se	těšíme	na	
tu	další.
Za	dobřanský	hokejbal	V.	Šlehofer	st.
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Turisté vás zvou
5. 7. /út/ 
Z ÚTVINY DO TOUŽIMI
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dob-
řan	 v	 7:18	 do	 Plzně.	 Odtud	
busem	 v	 8:10	 do	 Útviny	

/9:16/.	Rozhledna	–	rozc.	„Na	soutoku“	–	Tou-
žim.	Z	Toužimi	nám.	busem	v	14:44	do	Plzně	
/15:49/,	dále	vlakem	v	16:20	do	Dobřan.	Dél-
ka	trasy	10	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

8. 7. /pá/ 
DOBŘANY – NOVÁ VES – SULKOV
Odjedeme	vlakem	z	Plzně	hl.	n.	v	7:20	do	Dob-
řan.	 Sejdeme	 se	 u	 kruháku	 v	 8:00.	 Půjdeme	
přes	Martiňák,	 Novou	 	 Ves	 lesem	 na	 Sulkov.	
Zpět	busem	v	13:39	na	Bory	a	odtud	v	14:15	
do	 Dobřan.	 Délka	 trasy	 10	 km.	 Vedoucí	 Jiří	
Nový.

12. 7. /út/ 
Z BOROVNA DO ŽELEZNÉHO ÚJEZDA
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	7:05	do	Plzně.	
Odtud	busem	z	 terminálu	HN	v	7:45	do	Bo-
rovna	 /8:37/.	 Odtud	 jdeme:	 Planiny	 –	 Nové	
Mitrovice	 –	 Železný	Újezd	 –	 rozhledna.	 Zpět	
busem	z	Čížkova	-	Žel.	Újezd	v	14:45	do	Blo-
vic.	Odtud	vlakem	v	15:21	do	Plzně	a	v	16:20	
z	Plzně	do	Dobřan.	Délka	trasy	10	km.	Vedoucí	
Jindra	Šmatlák.

15. 7. /pá/ 
KOŠUTKA – KRKAVEC – KOŠUTKA 
Odjedeme	busem	z	Dobřan	čerp.	st.	v	7:20	do	
Plzně	Bory	/7:33/.	Zde	se	sejdeme	s	plzeňský-
mi	turisty	a	odjedeme	tramvají	č.	4	na	koneč-
nou.	Odtud	půjdeme	procházkou	na	Krkavec.	
Zpět	 z	 Plzně	 Bory	 busem	 v	 14:15/15:15	 do	
Dobřan.	Délka	trasy	10	km.	Vedoucí	Jiří	Nový.
                                                   
19. 7. /út/ 
Z ANTÝGLU NA MODRAVU
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 6:55,	 z	 Plzně	
v	 6:40	 do	 Klatov	 a	 odtud	 v	 7:33	 do	 Sušice	
a	 v	 8:35	 do	 Antýglu.	 Jdeme	 podél	 Vydry	 po	
NS	k	Hradlovému	mostu	–	Modrava.	Zpět	bu-
sem	z	Modravy	–	Fil.	Huť	v	14:58	do	Sušice	
/16:18/.	 	 Odtud	 vlakem	 v	 17:34	 do	 Klatov	
a	dále	v	18:28	do	Dobřan	a	Plzně.	Délka	trasy	
7	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

22. 7. /pá/ 
DEŠENICE – DEPOLTICE – ZEL. LHOTA
Odjedeme	vlakem	z	Plzně	hl.	n.	v	7:40,	z	Dob-
řan	 v	 7:55	 do	 Dešenic	 	 /9:01/.	 Půjdeme	 po	
žluté	TZ	do	Matějoviček,	zde	se	napojíme	na	
NS	–	Po	stopách	farmářů	do	Depoltic	a	dále	po	
zelené	a	 červené	TZ	pod	Prenet	 a	do	Zelené	
Lhoty.	Zpět	vlakem	v	14:45	do	Klatov	a	odtud	

v	15:30	do	Dobřan	a	Plzně.	Délka	trasy	11	km.	
Vedoucí	Jiří	Nový.

26. 7. /út/ 
TOBIÁŠŮV VRCH – ROZHLEDNA KRYRY
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	do	Plzně	v	5:20,	
odtud	v	6:04	do	Blatna	a	dále	v	7:19	do	žel.	
st.	 Kosobody	 /7:35/.	 Jdeme	 po	 silnici	 –	 Be-
dlno	 /kamenný	 kruh/,	 rozhledna	 Tobiášův	
vrch	–	rozhledna	Kryry.	Odjezd	vlakem	ze	žel.	
st.	Kryry	v	14:34	do	Plzně	a	odtud	v	16:20	do	
Dobřan.	 Délka	 trasy	 14	 km.	 Vedoucí	 Jindra	
Šmatlák.

29. 7. /pá/ 
SRBY – BLOVICE
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	7:18	do	Plzně	
hl.	n.	a	dále	v	8:08	do	Srb	/8:46/.	Půjdeme	po	
zelené	TZ	přes	Bukovou	horu	a	Velkou	skálu	
do	Vlčic.	Dále	po	modré	TZ	do	Blovic.	Zpět	vla-
kem	v	14:21	do	Plzně	/14:49/	a	odtud	v	15:20	
do	 Dobřan.	 Délka	 trasy	 11	 km.	 Vedoucí	 Jiří	
Nový.

2. 8. /út/ 
Z LUB U KLATOV PŘES LORETU 
DO VRHAVČE
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 6:55,	 turis-
té	 z	 Plzně	 v	 6:40	 do	 Klatov	 /7:29/.	 Odtud	
v	 7:33	 do	 Lub.	 Půjdeme	 po	 cyklostezce	 č.	
2033	 -	Loreta	kaple	–	odbočka	na	žlutou	TZ	
–	Sv.	kaple	–	zřícenina	zámku	Loreta,	odbočka	
Vrhaveč	–	kaple	sv.	Anny.	Zpět	vlakem	z	Vrha-
vče	 v	 12:12/14:12	 do	 Klatov.	 Odtud	 vlakem	
v	12:28/14:28/15:30	dále	do	Dobřan	a	Plzně.	
Délka	trasy	10	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

9. 8. /út/ 
ŠŤÁHLAVY – KOZEL – STARÝ PLZENEC
Odjedeme	 z	 Dobřan	 od	 čerp.	 stanice	 busem	
v	 7:20	 do	 Plzně	 term.	 HN,	 odtud	 vlakem	

v	8:08	do	Šťáhlav	/8:22/.	Půjdeme	po	modré	
TZ	na	zámek	Kozel	a	dále	po	zelené	do	St.	Pl-
zence.	Zpět	vlakem	v	15.36.	Z	Plzně	do	Dobřan	
v	16.20.	Délka	trasy10	km.	Vedoucí	Jirka	Nový.

16. 8. /út/ 
Z LETIN DO ŽINKOV
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 6:35,	 z	 Plzně	
HN	 v	 6:18	 do	 Přeštic,	 odtud	 busem	 v	 6:50	
do	Letin.	 Jdeme:	Čáskov	 –	 Svárkov	 –	Březí	 –	
Žinkovy.	Odjezd	ze	Žinkov	v	13:33	busem	do	
Plzně	term.	HN	/14:29/,	dále	vlakem	v	14:40	
do	Dobřan. Délka	trasy	10	km.	Vedoucí	Jindra	
Šmatlák.

23. 8. /út/ 
NA JAHODOVOU HORU – ROŽMITÁL POD 
TŘEMŠÍNEM
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 7:18,	 busem	
v	7:20	do	Plzně	term.	HN.	Odtud	odjezd	busem	
v	7:45	do	Věšína	/8:45/.	 Jdeme:	ozdravovna	
Brdy	–	rozcestí	Varta	–	Jahodová	hora	–	Buko-
vá	–	St.	Rožmitál	–	oběd.	Zpět:	busem	-	odjezd	
v	13:04	nebo	15:10	do	Plzně	/14:24/16:30/,	
odtud	do	Dobřan	v	16:40.	Délka	trasy	12	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

30. 8. /út/ 
Z KLADRUB DO ALFRÉDOVA
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 6:20,	 z	 Plzně	
vlakem	v	7:07	do	Stříbra,	odtud	busem	v	7:45	
do	 Kladrub	 /7:50/.	 Půjdeme:	 rozc.	 Obora	 –	
hájovna	 –	 Alfrédov.	 Zpět	 busem	 v	 14:12	 do	
Stoda	–	žel.	st.	/14:43	/,	odtud	busem	v	15:12	
do	Dobřan	/	v	15:08	vlakem	do	Plzně.	Délka	
trasy	10	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

Pozn.: Páteční srpnové pochody budou rozeslá-
ny členům KČT a ostatním e-mailem a také zve-
řejněny ve vývěsní skříňce u Komerční banky.

Klub českých turistů
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Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	–	Individuální	i	skupinová	výuka,	též	online	(Skype	apod.),	 

tel.	724	015	347,	www.anglickyjazyk.net

		Kosmetické služby Jiřina Neumannová,	tel.	606	280	813.

		Pánské a dámské kadeřnictví  Hana Hostková,	Mostecká	15,	Dobřany,	 
tel. 602 249 941.

		Daruji	2	koťata,	stáří	2	měsíce,	tel.	728	045	965.

		Pronajmu	garsoniéru	v	Dobřanech,	k	nastěhování	ihned.	 
Informace	na	tel.	čísle	607	115	354.
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Za žihelskými viklany 
a balvany

Po	 dosažení	 místa	 startu	 pochodu	 v	 Tisu	
u	 Blatna	 se	 vydáváme	 po	 značené	 turistic-
ké	 cestě	 vedoucí	 krajinou	 s	 mnoha	 balvany,	
skalisky,	 přírodními	 útvary	 a	 viklany.	 První	
zastávkou	 je	místo	 –	 skupina	 skal	 –	 v	 které	
se	 nachází	 pověstmi	 opředená	 „Lidčina	 ská-
la“.	 Údajně	 zde	místní	 dívka	 z	 nešťastné	 lás-
ky	 spáchala	 sebevraždu.	 Po	 prohlídce	místa	
pokračujeme	 dále	 na	 tzv.	 „Uhlířskou	 louku“.	
Prvním	zajímavým	objektem,	s	kterým	se	po-
tkáváme,	je	samostatné	skalisko	svým	zjevem	
připomínající	část	mužského	těla	„penis“.	Dal-
ším	zajímavým	místem	je	skupina	skal	–	bal-
vanů.	 Dva	 balvany	 -	 viklany	 upoutávají	 naši	
pozornost.	Ten	větší	stojí	na	vrcholu	skaliska,	
podivujeme	 se,	 jak	 malou	 plochou	 se	 opírá	
o	svou	základnu.	Na	vrchní	straně	viklanu	se	
nachází	 tzv.	misky	 (měly	 sloužit	 k	obřadním	
účelům).	Druhý	viklan	svým	tvarem	připomí-
ná	lidský	orgán,	a	to	„ledvinu“.	Při	pohledu	na	
tento	balvan	vás	překvapí,	jak	je	možné,	že	se	
nezřítí.	 Těžiště	má	 značně	posunuté	 k	 jedné	
straně.	 Nedá	 nám	 to,	 abychom	 neprošli	 úz-
kou	škvírou	kolem	balvanu	s	vnitřní	obavou,	
zda	 se	 nezřítí.	 Zdání	 klame.	 Dalšími	 zajíma-
vými	objekty,	okolo	kterých	procházíme,	jsou	
„Dědek	a	Bába“.	Jsou	to	dva	mohutné	balvany	
zajímavého	tvaru.	V	jejich	okolí	na	vás	působí	
velmi	zvláštní	atmosféra	(až	stísněnost).
Závěrem:	 Pohybovali	 jsme	 se	 ve	 velmi	

zvláštní	krajině	s	množstvím	nevšedních	skal	
–	 balvanů.	 Znovu	 jsme	 se	 mohli	 přesvědčit,	
jak	pestrá	a	zajímavá	je	naše	příroda.	Proto	je	
nutné	 ji	 chránit	 a	 zachovat	 v	 plné	 kráse	pro	
naše	potomky.
S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“

Jindřich Šmatlák

Pobyt na Chebsku

Ve	 dnech	 13.–17.	 června	 2022	 se	
18	 členů	 i	 nečlenů	 odboru	 KČT	 Dob-
řany	 zúčastnilo	 pobytu	 s	 turistikou	
v	Karlovarském	kraji.	Ubytováni	 jsme	
byli	 ve	 dvou-	 až	 čtyřlůžkových	 poko-
jích	 s	 příslušenstvím	 v	 penzionu	 Pod	
komínem	ve	Skalné	u	Chebu	a	stravo-
vání	jsme	měli	zajištěné	formou	polo-
penze	tamtéž.
V	 den	 příjezdu	 jsme	 se	 po	 nezbyt-

ných	 formalitách	 ubytovali	 v	 přiděle-
ných	pokojích	a	poté	jsme	se	vydali	na	
prohlídku	Skalné,	rodiště	našeho	slavného	fotbalisty	Pavla	Nedvěda,	včetně	návštěvy	místního	
hradu	Vildštejn,	dominanty	města.
Druhý	den	 jsme	vyrazili	 autobusem	do	Chebu	 -	 Skalky,	 odkud	 jsme	došli	 po	 značené	 cestě	

k	Bismarckově	rozhledně,	bizarní	stavbě	uprostřed	lesa.	Třetí	den	jsme	zamířili	pěšky	do	blízké	
obce	Polná.	Několik	kilometrů	za	Skalnou	jsme	lesem	došli	ke	studánce	s	pramenem	minerální	
vody	kyselky,	kterou	většina	z	nás	ochutnala.	Někteří	se	pro	ni	vrátili	ještě	jednou	během	pobytu.	
Po	ujití	několika	km	jsme	odbočili	na	další	pramen,	tentokrát	s	obsahem	radonu,	nazvaný	podle	
svého	objevitele	Břetislavův.	Zvláštností	tohoto	místa	byla	asi	80	cm	hluboká	tůňka	kruhového	
půdorysu	o	průměru	asi	1	m,	kolem	které	byly	rozestavěny	malé	nízké	stoličky.	Na	ně	si	může	
člověk	sednout	a	spustit	své	bosé	nohy	do	ledově	studené	léčivé	vody.	Doporučovaných	20	min.	
by	asi	málokdo	vydržel.	Po	tomto	osvěžení	jsme	pokračovali	až	do	Plesné,	odkud	se	vydala	už	
pouze	 dvojice	 turistek	 do	 přeshraničního	 německého	městečka	 Bad	 Brambach.	 Je	 vyhlášené	
svými	lázněmi	s	pramenem	s	nejvyšším	obsahem	radonu	na	světě.	Bláhově	jsme	chtěli	pramen	
ochutnat,	ale	přísná	strážkyně	pavilonku	nám	to	nedovolila.	Měla	důvod,	pití	tamní	léčivé	vody	
je	možné	pouze	v	množství	předepsaném	lékařem.	Čtvrtý	den	jsme	se	opět	po	svých	vydali	směr	
Františkovy	Lázně.	Cestou	 jsme	obdivovali	obnovovaný	zámek	a	 zříceninu	hradu	v	obci	Starý	
Rybník.	 Ve	 Fr.	 Lázních	 jsme	 si	 prohlíželi	 tamní	 architekturu,	 parky,	 nádherné	 lázeňské	 domy	
a	obešli	jsme	několik	míst	vývěru	léčivých	pramenů.	Ne	všechny	vody	nám	chutnaly.	Došlo	i	na	
obligátní	doteky	sošky	malého	Františka	uprostřed	lázní.
Poslední	večer	v	penzionu	jsme	strávili	v	restauraci	penzionu	při	harmonice,	na	kterou	hrál	

p.	Bouček,	též	účastník	našeho	pobytu.	Náš	občasný	hudební	doprovod	je	i	autorem	přiložené	
fotografie,	fotografií.	
Pobyt	 jsme	si	velmi	užili,	počasí	bylo	pěkné	a	nohy	vydržely.	Ušli	 jsme	celkem	45,	zdatnější	

63	km.	Při	stávající	cenové	náročnosti	jsme	mohli	celé	soustředění	absolvovat	i	díky	dotaci	od	
města,	za	kterou	moc	děkujeme,	a	těšíme	se	na	příští	ročník.	

Jaroslava Marková
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Napsali jste nám

Vážení	spoluobčané,
dne	 28.	 6.	 2022	 jsem	 se	 zúčastnil	 přátel-

ského	 fotbalového	 utkání	 FC	 Viktoria	 Plzeň	
a	FC	Slovan	Bratislava	na	dobřanském	fotba-
lovém	stadionu.
Chtěl	bych	tímto	článkem	poděkovat	všem,	

kteří	 se	 podíleli	 na	 organizaci	 tohoto	 utkání	
jak	ze	strany	plzeňského	prvoligového	klubu,	
tak	 hlavně	 ze	 strany	 dobřanských	 organizá-
torů.	Příprava	tohoto	utkání	jistě	stála	hodně	
úsilí	a	práce,	od	přípravy	hřiště	a	zázemí	pro	
fotbalisty	(pan	Miroslav	Homr	a	kolektiv	spo-
lupracovníků),	zajištění	kompletní	organizace	
utkání	 ze	 strany	 dobřanského	 fotbalového	
oddílu	 (hlavně	pan	Aleš	Rajt)	přes	zvládnutí	
nebývalého	počtu	diváků,	zajištění	pořadatel-
ské	služby	až	po	vynikající	catering	vč.	velice	
ochotné	obsluhy.	 Ještě	 jednou	díky	všem	or-
ganizátorům	(i	těm	nejmenovaným)	za	skvělý	
a	nevšední	dobřanský	fotbalový	zážitek.

Václav Brada

V	 květnovém	 čísle	 Dobřanských	 listů	 se	
řešila	veliká	hrouda	po	stavbě	za	čtvrtí	Malá	
Strana	Dobřany	(ulice	Langlova).
Nám	obyvatelům	 této	 čtvrti	 bylo	 jasné,	 že	

právní	 analýza,	 hledání	 viníka	 a	 případné	
rozpory	 se	mohou	 táhnout	 opravdu	 dlouho.	
Mezi	tím	nám	za	naší	čtvrtí	vězel	opravdu	ve-
liký	nepořádek	ze	stavby,	ke	kterému	se	nikdo	
nehlásil.	Navíc	jsme	zaznamenali	i	případ	na-
vážení	 dalšího	 odpadu	 na	 stávající	 hromady	
cizími	lidmi.
Proto	jsme	se	spolu	dohodli,	že	to	vlastními	

silami	uklidíme.	Město	Dobřany	nám	laskavě	
poskytlo	na	víkend	velkokapacitní	kontejner	
a	my	jsme	se	sešli	a	postupně	jej	naplnili.	Zá-
věrem	jsme	pak	i	posekali	trávu.	Nejen	že	teď	
máme	mnohem	čistší	čtvrť,	navíc	by	pořádné	
a	 uklizené	 místo	 mělo	 přimět	 případné	 na-
vážeče	popojet	o	dva	bloky	dál	ke	sběrnému	
dvoru.	
Úprava	velké	hroudy	a	kup	zemin	již	není	v	

našich	lidských	silách.	Doufáme,	že	z	ní	město	
či	developer	brzy	vytvoří	nějaký	úhledný	tvar	
kopce,	kde	by	si	mohly	naše	děti	hrát,	běhat,	
bobovat	apod.

Jindřich Živný

Velmi	mě	zaskočila	zpráva	uvedená	v	ambulanci	pana	doktora	MUDr.	Petra	Krčála	 i	na	 jeho	
webových	stránkách,	ze	které	cituji:	„Z	důvodu	stále	se	zvyšujících	provozních	nákladů	ukončuji	
k	31.	12.	2022	činnost	ordinace	v	Dobřanech.“
V	tomto	článku	se	vyjadřuji	osobně	jako	dlouholetá	spokojená	pacientka	pana	doktora	a	také	

jako	žena	bývalého	starosty	města	Marka	Sýkory,	díky	němuž	jsem	byla	přítomna	velkému	úsilí,	
které	tehdy	vynaložil	k	získání	pana	doktora	Krčála	pro	ordinaci	v	Dobřanech.	
Pan	doktor	měl	před	svou	praxí	v	Dobřanech	již	2	zaběhnuté	praxe	v	Chotěšově	a	Chlumča-

nech,	 zatímco	v	Dobřanech	 fungovala	na	 šestitisícové	město	 jedna	dosluhující	 paní	 doktorka.	
S	plánovaným	otevřením	nového	zdravotního	střediska	v	Dobřanech	v	roce	2014	tehdejší	staros-
ta	a	jeho	spolupracovníci	dlouho	a	intenzivně	jednali,	aby	přesvědčili	pana	doktora	Krčála	k	ote-
vření	ordinace	v	Dobřanech	a	především	zdravotní	pojišťovny	k	uzavření	smlouvy	umožňující	
provoz	této	lékařské	praxe.	Pan	doktor	zde	tehdy	s	veškerou	vstřícností	města	dostal	k	dispozici	
prostory	gynekologické	ordinace	a	zázemí	na	míru	jeho	požadavkům.	Jednoznačným	cílem	měs-
ta	bylo	získat	pro	své	obyvatele	špičkového	odborníka	a	poskytnout	mu	takové	podmínky,	že	se	
Dobřany	stanou	v	dohledné	době	jeho	hlavním,	či	jediným	působištěm.	Namísto	toho	se	nyní	po	
7	letech	pan	doktor	rozhodl	svou	praxi	v	Dobřanech	ukončit,	což	je	pro	nás	velká	ztráta	z	hlediska	
dostupnosti	zdravotní	péče,	ale	i	prestiže	města.	
Zatímco	jinde	obce	a	města	lákají	k	působení	lékaře	různými	pobídkami	typu	poskytnutí	by-

dlení,	vybudování	ordinace	i	financování	jejího	vybavení	nebo	odpuštění	nájmu	na	několik	let,	
město	Dobřany	a	 jeho	vedení	nyní	nechá	pana	doktora	odejít.	Ptám	se,	 jak	 je	možné,	že	má-li	
pan	doktor	volbu	pracovat	v	moderních	a	kvalitně	vybavených	prostorech	zdravotního	střediska	
v	nyní	už	sedmitisícových	Dobřanech,	zvolí	si	dobrovolně	pro	provozování	své	praxe	z	mého	po-
hledu	méně	komfortní	a	méně	reprezentativní	zázemí	v	menších	sousedních	obcích?
Z	vyjádření	pana	starosty	na	posledním	zastupitelstvu	i	na	Facebooku	sdružení	Aktivní	Dob-

řany	na	mě	bohužel	čiší	jen	jistá	arogance,	kdy	úřad	jedná	jako	vrchnost	a	ne	jako	partner	a	pro-
středník	mezi	obyvateli	města	a	poskytovateli	zdravotní	péče.	Za	mě	kvalitní	a	dostupná	lékařská	
péče	patří	jednoznačně	k	prioritám	občanské	vybavenosti	každé	obce	či	města,	a	proto	mě	velmi	
mrzí,	že	to	v	Dobřanech	neplatí.

Mgr. Barbora Sýkorová

Smutný odchod gynekologa a porodníka 
MUDr. Krčála z dobřanské ambulance

Městské kočičky a problémoví občané
Již	delší	dobu	krmíme	po	Dobřanech	městské	

kočičky.	Nejen	my,	 ale	ve	městě	 se	najde	 spous-
ta	dobrých	lidí,	kterým	na	zvířatech	záleží	a	jimž	
není	jejich	osud	lhostejný.	Dávají	jim	vodu	a	krme-
ní,	což	mi	přijde	správné.	Bohužel	se	ale	najdou	
i	 tací,	kteří	snažení	dobrých	občanů	maří.	Vyha-
zují	 misky	 s	 granulemi	 do	 popelnic,	 a	 dokonce	
i	misky	s	vodou.	Voda,	která	je	především	v	těchto	
horkých	měsících	nutná.	A	to	nejen	pro	kočky,	ale	
i	 pro	 ostatní	 zvířata	 přirozeně	 se	 vyskytující	 ve	
městě	–	ptáci,	ježci,	kuny	a	dokonce	i	hmyz.	Proto	
bych	tímto	chtěla	požádat	všechny,	aby	nechávali	
alespoň	misky	s	vodou,	nebo	budou	zvířata	nuce-
na	pít	z	otvorů	víka	kanálu,	jak	je	zachyceno	na	přiložené	fotce.	Dále	žádám	všechny,	kteří	mají	
zahradu	a	nevadí	jim,	že	se	jim	tam	občas	nějaká	kočička	zatoulá,	aby	umístili	na	stinné	místo	mis-
ku	s	vodou.	Ve	výsledku	ji	mohou	využít	i	ptáčci	sídlící	na	stromech	třeba	právě	ve	Vaší	zahradě.		
Dále	bych	občany	města	ráda	požádala,	aby	nekrmili	kočky	potravinami,	které	nejsou	určené	

pro	zvířata,	tj.	zbytky	hořčice	nebo	tatarky,	různé	saláty	s	majonézou,	či	dokonce	syrové	maso.	
V	takto	horkém	počasí	se	to	akorát	kazí,	smrdí	to	a	množí	se	na	tom	mouchy.	Není	to	hezký	pohled	
a	vůně	už	vůbec	ne.	Proto	znovu	žádám,	pokud	chcete	kočky	krmit,	dávejte	jim	jen	to,	co	smí,	co	
sní	a	co	se	případně	nezkazí.	V	tomto	horkém	počasí	ideálně	granule.	Moc	děkuji	všem	za	spolu-
práci	a	ohleduplnost.	

Hesová Michaela
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Společenská rubrika

Dne	9.	července	2022	
oslavila	krásné	85.	narozeniny

paní Jindřiška Mašková.

Hodně	zdraví	a	mnoho	dalších	
spokojených	let	přeje	celá	její	rodina.

Blahopřání

Dne	18.	července	2022
oslaví	své	91.	narozeniny

paní	Vlasta Jelínková.

Hodně	zdraví	a	životního	elánu
přeje	rodina.

Blahopřání

Dne	26.	8.	2022	to	bude	10	let,	
co nás opustil 

pan František Pátek.

S	láskou	vzpomínají	manželka,	
syn	Ivan	a	dcera	Helena	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	16.	8.	2022	uplyne	15	let	
od	úmrtí	našeho	syna,

pana Viléma Berky.

Vzpomínají	matka	s	přítelem	
a	bratr	Daniel	s	přítelkyní.

Vzpomínka

„Blízkost tvou stále cítím ...“

22.	7.	2022	uplyne	15	let	
od	posledního	rozloučení	s	naší	dcerou,	

sestrou	a	maminkou,

Pavlou Kapitánovou.

Kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte	si	spolu	s	námi	
na	výjimečnou	zpěvačku,	dobrou	parťačku,	
kamarádku	i	kolegyni.	Stále	nám	velmi	chybí.

Děkujeme.	Rodina	Kapitánova.

Vzpomínka

Tam někde daleko mezi hvězdami máme 
někoho, na koho nikdy nezapomeneme.

Dne	6.	7.	2022	uplynul	rok,	co	nás	opustil

pan Rudolf Žitnik	ze	Šlovic.

S	láskou	vzpomíná	manželka	a	rodina.
Za	tichou	vzpomínku	děkujeme.

Vzpomínka

Dne	11.	srpna	2022	uplyne	1	rok,	
co	nás	navždy	opustila	

paní	Marie Jírovcová.

Za	vzpomínku	děkuje	manžel,	děti,	
vnoučata	a	pravnoučata.

Vzpomínka

Dne	28.	8.	uplyne	7.	rok,	
co	nás	navždy	opustil	manžel,	tatínek,	

dědeček,	bratr,	strýc	a	kamarád	

pan Eduard Martínek. 

	Vzpomeňte	s	námi.	Rodina	

Vzpomínka

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

Naše služby jsou bezplatné, 
nezávislé, nestranné a diskrétní. 

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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HLEDÁ ŘIDIČE 
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče 

Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 

Nástup možný ihned 

Kontakt: +420 606 726 842 

    

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA 
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO 

  
Ranní směny 
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 
Nástup možný ihned 
Kontakt: + 420 606 726 842 

PEČUJEME 
O PEČUJÍCÍ
ROZUMÍME SENIORŮM A PEČUJÍCÍM, KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ NELEHKÝMI ŽIVOTNÍMI SITUACEMI. 
POMŮŽEME VÁM SE S VAŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACÍ VYPOŘÁDAT.                                                    

KONTAKTY: 

TELEFON:    +420 604 257 242                        ADRESA:    NÁMĚSTÍ T.G.M. 5, DOBŘANY
                                                              

E-MAIL:       INFO@SANCEPOMAHA.CZ                          WEB:        WWW.SANCEPOMAHA.CZ                    

JAK SI BĚHEM DNE ROZLOŽIT PÉČI O OSOBU BLÍZKOU A VÁŠ BĚŽNÝ DENNÍ PROGRAM
JAK SI ZACHOVAT VLASTNÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
JAK SI ROZDĚLIT PÉČI V RÁMCI RODINY
JAK SE VYROVNAT SE ZTRÁTOU BLÍZKÉ OSOBY

JAK PEČOVAT O OSOBU BLÍZKOU DOMA
NEJVHODNĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU
VHODNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
NA JAKÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY MÁTE NÁROK

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME ZDARMA

PSYCHOLOGICKÉ - PORADÍME VÁM, JAK ...

SOCIÁLNÍ - PORADÍME VÁM ...
 

 

OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
ČERVENEC A SRPEN ZAVŘENO

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

Dne 4. června 2022 byli starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou 
přivítáni noví občánci města:
Ema Kleisnerová, Eliška Čásová a Barbora Čásová, Marek Pýcha, Sofie 
Mahdalová, Jaroslav Vrbovec.
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Chcete využít 
příležitosti být u startu 
nového projektu?

V logistickém centrum 
v Dobřanech rozšiřujeme 
tým a přijmeme nové 
posily na pozici skladník/
skladnice.

Co Vám nabízíme?
–  stálou práci ve dvousměnném provozu 

na hlavní pracovní poměr
–  příjemné a bezpečné pracovní prostředí 

v nových prostorách  
–  možnost získat/obnovit si průkaz VZV
–  5 týdnů dovolené
–  čtvrtletní/roční prémie
– příspěvek na stravování 75 Kč za den
–  příspěvek na penzijní nebo životní 

připojištění
– příspěvek na dopravu 1 000 Kč
– příspěvek na očistu oděvů 1 500 Kč
– nástup možný ihned nebo dle domluvy

Čeká vás práce s moderní technikou, 
pickování, balení zboží, spolupráce při 

nakládce či vykládce a kontrola zboží. 
Pokud máte praxi v oboru, uvítáme 
vaše zkušenosti. Pokud jste v logistice 
nováčkem, rádi vás zaučíme. Stačí, že 
máte chuť u nás pracovat, jste spolehlivý, 
bezúhonný a umíte s kolegy táhnout 
za jeden provaz.

Odpovězte na inzerát  
https://schenker.jobs.cz,  
případně kontaktujte  
irena.jungmanova@dbschenker.com 
733 598 725

Těšíme se 
na vaši odezvu!

inzerce_Dobrany-A4p.indd   1inzerce_Dobrany-A4p.indd   1 17.06.2022   11:23:3217.06.2022   11:23:32
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Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA
50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 1000 Mb/s

Sportovní a relaxační
masáže

Náměstí T.G.M. 112, Dobřany

Otevřeno:
Pouze dle objednávek

Mgr. Petra Ebelenderová
723 382 480 – v odpoledních hodinách

Martin Ebelender
777 351 505 – volejte kdykoliv

Klasické masáže
Relaxační masáže
Baňkové masáže

Masáže lávovými kameny
Dornova metoda

Reflexní masáže nohou

+420 722 521 055

+420 722 521 055

JAROSLAV
ŠRÉDL

Pomohu 
s prodejem, 
s pronájmem nemovitostí

Realitní makléř

JAROSLAV
ŠRÉDL

www.jaroslavsredl.czwww.jaroslavsredl.cz
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PREZIDENTKA
7. 7. ve 20:00
ČR / romantický, komedie / 97 min / 12+ /

režie: Rudolf Havlík

Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první 

česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahl-

cená prací. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez 

pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá 

k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokona-

lém převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí 

vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství 

inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se 

se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému 

se do města vydává každou noc.

Vstupné: 140 Kč

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
7. 7. v 17:00
USA / animovaný / 88 min / přístupný / dabing /

režie: Kyle Balda

Padoucha Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď 

se ovšem píšou 70. léta a Gru je zakomplexovaný 

dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen 

sní ve svém pokojíčku. Šťastnou náhodou jednoho 

dne narazí na čtveřici naprostých Mimoňů (Kevin, 

Stuart, Bob a nováček Otto, což je Mimoň s rovnátky 

a akutní potřebou obejmutí). I když je to k neuvěře-

ní, rychle s nimi najde společnou řeč, postaví s jejich 

pomocí první padoušské doupě, zkonstruuje první 

zbraň a naplánuje první tajnou misi.

Vstupné: 130 Kč

THOR: LÁSKA JAKO HROM
8. 7. ve 20:00
14. 7. v 17:00
USA / akční, dobrodružný, fantasy / 119 min /12+ / 

dabing / režie: Taika Waititi

Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší 

životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu 

za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr 

the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik 

bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga 

(Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Nata-

lie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá 

mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společ-

ně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odha-

lili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě.

Vstupné: 140 Kč

ŘEKNI TO PSEM
14. 7. ve 20:00
22. 7. ve 20:00
ČR / komedie / 85 min /přístupný / 

režie: Robert Sedláček

Dita (Berenika Kohoutová) místo vytouženého mi-

minka dostane od svého přítele Filipa mladou border 

kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Jenže 

od Filipa dostává nejen psa, ale i kopačky. Naštěstí 

se Dita proti svému očekávání sblíží nejen se svým 

psem, ale i s dalšími pejskaři. Od propagátorky psích 

hřišť paní Voráčkové (Táňa Medvecká), přes bý-

valého barového pianistu pana Drnce (Jiří Lábus), 

až k Petrovi (Štěpán Benoni), z kterého se nakonec 

možná vyklube i něco více než jen její zdánlivě podi-

vínský soused. 

Vstupné: 140 Kč

HÁDKOVI
15. 7. ve 20:00
21. 7. ve 20:00
ČR / komedie / 98 min / 12+ / režie: Vojtěch Moravec

Když se sejde rodina, je to vždy radost. Pokud se ale 

dlouhodobě nemusíte ani s bratrem ani se sestrou, 

ani s jejich rodinami, je to setkání plné přetvařování 

a společenských frází, které se dřív nebo později uká-

ží jako lživé.  A co teprve, když se potkáte, protože je 

dědeček na smrtelné posteli?

Vstupné: 130 Kč

NÁMĚSÍČNÍCI
21. 7. v 17:00
Německo / animovaný / 85 min / přístupný / dabing / 

režie: Ali Samadi Ahadi

Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! 

Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho ses-

tra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh 

o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla 

unesena zlým Měsíčním mužem, když se pokusila 

pomoci broukovi, panu Zoomzemanovi. Aby ji zachrá-

nil, Petrovi nezbyde nic jiného, než se vydat za ní - na 

Měsíc. Během svého neuvěřitelného dobrodružství 

se musí zúčastniť vesmírného závodu a získat po-

moc na slavnosti pořádané Noční vílou na jejím zám-

ku v oblacích. 

Vstupné: 120 Kč

NA SRPEN PŘIPRAVUJEME:
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA / animovaný / 106 min / přístupný / dabing / 

režie: Jared Stern

Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší 

přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku 

bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman 

a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto pře-

svědčit divokou smečku z útulku-ohaře Ace, břichaté 

prase PB, želvu Mertona a veverku Chipa, aby ovládli 

své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu su-

perhrdiny zachránit.

BULLET TRAIN
USA / akční komedie / 127 min / 15+ / titulky / 

režie: David Leitch

Brad Pitt hraje nájemného zabijáka Berušku, který je 

odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož 

se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou 

a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné 

plány, protože Beruška se při své nejnovější misi 

v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se 

smrtícími protivníky. Jejich cíle jsou vzájemně pro-

pojené, a zároveň protichůdné.

STŘÍDAVKA
ČR / komedie / režie: Petr Nikolaev

Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, 

Jiří Vyorálek a Kristina Svarinská v hlavních rolích 

představují bývalé nebo současné partnery. Minulé 

páry spolu z předešlých vztahů mají děti a střídavě 

se o ně starají se svými novými partnery. Jedním 

z úkolů pro všechny je pak najít nového chlapa po-

stavě Anny Polívkové, která během partnerského 

střídání zůstala na ocet. Babičku jedné z postav, jíž 

začínají díky nastupujícímu alzheimerovi vypadávat 

myšlenky, hraje Eva Holubová.

CESTA DO TVOJZEMÍ
ČR, SR, Belgie / animovaný / 85 min / přístupný / 

dabing / režie: Peter Budinský

Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžas-

ný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví 

lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí ne-

skutečné stroje, které fungují v dokonalém soula-

du s přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze 

svého domova ve skutečném světě, protože zachytí 

signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem. Tento 

kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, se 

ukryje v Rikiho srdci. S kým může Riki sdílet toto ta-

jemství? Se svou novou drzou kamarádkou Emmou? 

S opičím generálem Tidlingem? S Kovomanem, moc-

ným robotem a poradcem Prezidenta Tvojzemí či s ka-

pitánem parní lodi? Rikiho dobrodružná výprava za 

záchranou nejen vlastního života, ale i celého světa 

fantazie, může začít.

AFTER: POUTO
USA / romantický / 114 min / 12+ / titulky / 

režie: Castille Landon

Čtvrtá a poslední kapitola  světového fenoménu After 

zastihne Tessu a Hardina na rozcestí: Bude Tessa po-

kračovat ve snaze zachránit Hardina a jejich vztah, 

nebo je čas zachránit sebe? Zatímco Hardin zůstává 

po svatbě své matky v Londýně a propadá se hloubě-

ji do temnoty, Tessa se vrací do Seattlu a čelí tragédii. 

Pokud chtějí, aby jejich láska přežila, budou muset 

nejprve zapracovat sami na sobě. Zavedou je ale je-

jich cesty zpět?

Sledujte www.kacko.cz a FB 3D kino Káčko

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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vydávání	 zpravodaje,	 ceník	 inzerce	
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www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-
sport/dobranske-listy/
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (Třída 1. máje 1300)
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí	 6:00–12:00	 14:00–18:00
úterý	 6:00–13:00
středa	 6:00–12:00	
čtvrtek	 6:00–12:00	 13:00	Harmonie
pátek 6:00–12:00

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308, 374 449  944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí	 7:30–11:00	
 11:15–12:30 pro	podniky	a	objednané
 15:00–18:00 pouze	po	tel.	domluvě
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, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
	 nemocní	 prevence,	očkování
pondělí	 7:30–10:00	 13:00–14:30
úterý	 13:00–15:00	 15:00–18:00
středa	 7:30–10:00	 10:00–14:30	
čtvrtek	 7:30–10:00	 10:00–12:00
pátek 7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či 
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
pondělí,	čtvrtek	 7:30–17:00
út,	st,	pá	 7:30–13:00

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa	 6:30–7:30	 náběry
	 7:30–14:30	 ordinace

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

Kožní ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační	hodiny:
pondělí	 8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

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

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
po,	st,	čt	 8:00–15:00
úterý	 8:00–18:00
pátek 7:00–11:00

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
tel.: 603 225 252
úterý	(sudé)	 7:00–13:00
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
pondělí	 8:00–15:00
úterý	 6:30–17:00
středa	 6:30–14:00
čtvrtek	 8:00–13:00

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

Oční optika
Dagmar Strejcová
tel.: 727 900 748, e-mail: 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, Dobřany
tel.: 377 972 754, 732 114 040
  pro	objednané
úterý	 7:00–16:00	 16:00–18:00
čtvrtek	 7:00–14:00	 14:00–16:00
pátek 7:00–12:00

Chlumčany, tel.: 377 973 124
pondělí,	středa	 7:00–12:00
Preferujeme předem telefonické objednání.

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
pátek	 7:30–11:30	 na	objednání

Lékárna Devětsil
Sokolovská 967, tel.: 377 921 299
pondělí–pátek	 8:00–12:30	 13:00–17:00

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

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující 
péči – pečovatelská služba
Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Mgr. Ivana Kvíderová
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
pondělí–pátek	 7:00–19:00
so,	ne,	svátek	 7:00–9:00	 11:30–14:00
   17:00–19:00

Centrum domácí zdravotní péče
Mgr. Jaroslava Kaderová
tel.: 603 430 987, 377 973 096
e-mail: kaderova@volny.cz, www.kaderova.cz

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

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
vstup vchodem od pošty
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

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
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
pondělí–pátek	 9:00–12:30	 13:00–16:00

Česká pošta 
Náměstí T.G.M. 2 
po,	st	 10:00–12:00	 13:00	–	18:00
út,	čt,	pá	 8:00–12:00	 13:00	–	16:00
so 8:00–12:00

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239    Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 800 850 860
Hasiči: 150 / Záchranka: 155 / Policie: 158 
Městská policie: 156 / Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
Dobřany V OBRAZE – mobilní aplikace
Odchyt psů – 724 004 389

Informační přehled


