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Pouťová letní slavnost aneb O Šlovicích se ví už 775 let
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V	sobotu	27.	června	se	sešli	obyvatelé	Šlovic	i	jejich	příbuzní	a	známí	na	setkání	u	Centra	Šlovi-
ce,	aby	společně	strávili	odpoledne,	jehož	bohatý	program	připravili	členové	Sboru	dobrovolných	
hasičů	Šlovice	a	Městské	kulturní	 středisko	Dobřany.	V	 turnaji	 v	malé	kopané	si	 zahrála	 čtyři	
družstva	 -	Pilsen	Patriots,	Dobřany,	Šlovice	A,	Šlovice	B.	Cenu	za	vítězství	 si	nakonec	odneslo	
družstvo	z	Dobřan.	
K	příjemné	atmosféře	přispělo	odpolední	vystoupení	hudební	skupiny	Faux	pase	FONET,	ve-

čer	hrála	k	tanci	i	poslechu	skupina	IFA	Rock.	Návštěvníci	se	mohli	občerstvit	-	grilované	maso,	
klobásy,	párky	zajistili	členové	SDH,	další	občerstvení	poskytla	místní	hospůdka.	
Hodně	zábavy	si	užily	také	děti.	Zhlédly	divadelní	představení	O	pejskovi	a	kočičce,	připraveno	

bylo	pro	ně	množství	soutěží.	K	dispozici	byl	skákací	hrad	a	určitě	největší	atrakcí	pro	všechny	
děti	bylo	řádění	v	moři	pěny.	
Během	slavnosti	připomněl	radní	Dobřan	a	předseda	osadního	výboru	Šlovice	Michal	Trdlička	

775.	výročí	vzniku	obce.	
Hojná	účast	občanů	i	krásné	počasí	přispělo	k	dobré	náladě	a	celkové	pohodě	všech	účastníků	

velmi	vydařené	akce.	
Jana Hájková
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Kulturní kalendář

		do	10.	9. | Dobřanská	galerie
  Výstava od plínek k patnáctinám,  

Budulínek z. s.
		4. 7. |	10:00 |	sportovní	areál	„Džungle“
 Tournoi de Svijany –	turnaj	v	pétanque
		25.	7.	|	8:00–11:00	|	náměstí	T.	G.	M.
 Sousedský bleší trh
		25.	7. | Šlovický	vrch
  Evropský pohár ve fourcrossu
		28.	7.–1.	8.	|	náměstí	T.	G.	M.
 Letní kino

		1. 8. |	u	kina	Káčko 
Dobřanský FESTovní zpívání

		4.–8. 8. |	náměstí	T.	G.	M.
 Letní kino
		21.–23.	8.
 Letní akordeonová škola
		29.	8. | Šlovický	vrch
  Den otevřených závor
		30.	8.	|	14:00 | náměstí	T.	G.	M.
 Pohádkové náměstí

	1.	9. | biotop Kotynka
 První zvonění
	5.	9.
  Lívancový běh
	5.	9. | start:	9:00–11:30 | náměstí	T.G.M.
 Pohádkový les
	5.	9. | 15:00 | náměstí	T.G.M.
 Radbuza Fest
	6.	9.
 Timbersport
	6.	9. | 15:00 | náměstí	T.G.M.
 ZUŠkobraní
	10.	9. |	klubovna	pionýrské	skupiny
  Sportovní odpoledne – otevřená 

klubovna
		12.	9. | sportovní	areál	„Džungle“
 Junior cup –	turnaj	v	pétanque
		14.	9.	–	16.	10. | Dobřanská	galerie
  Rudolf Vozár & Michael Impellizzeri
	19.–20.	9. | Šlovický	vrch
 Predator Master weekend
	19.–21.	9.
 Výstava ovoce a zeleniny
	28.	9.
 Svatováclavské setkání

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

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

Odstávka Výtopny Pančava 
v roce 2020
Z	 důvodu	 oprav	 centrálního	 rozvodného	
potrubí	 bude	 přerušena	 dodávka	 teplé	
vody	ve	dnech	17.–19. 8. 2020.
Omlouváme	se	za	komplikace	a	děkujeme	
za	pochopení.
Kontakt	na	obsluhu:	735	170	382

Neviditelná změna v kompostování
Vzhledem	k	tomu,	že	na	skládce	Vysoká	vznikla	super	moderní	kompostárna,	dotázali	 jsme	

se	na	ceny,	za	které	by	jejich	zařízení	zelený	odpad	z	Dobřan	přijímalo.	Výsledná	cena	je	na	tře-
tině	toho,	co	nás	stál	provoz	vlastními	prostředky.	Takže	od	16.	června	už	naše	biomasa	končí	
v	technologicky	mnohem	vyspělejším	zařízení	na	Vysoké,	návštěvníci	sousedské	vycházky	si	jistě	
vzpomenou	například	na	gigantický	drtič	a	štěpkovač	za	10	milionů	Kč,	který	je	nesrovnatelný	se	
zařízením	naší	staré	kompostárny.
A	co	se	změní	pro	občany?	Zatím	nic	nepoznají,	časem	přibude	možnost	vozit	biomasu	přímo	

na	Vysokou	i	v	časech,	kdy	je	sběrný	dvůr	zavřený,	a	také	možnost	získat	velmi	výhodně	substrát	
pro	svou	zahrádku.	Podmínky	pro	tyto	dva	benefity	je	potřeba	ještě	dotáhnout.
Městu	se	uleví	také	v	tom,	že	se	vyhne	nesmyslné	byrokracii	a	šikaně,	které	bylo	coby	provozo-

vatel kompostárny vystaveno.
Martin Sobotka, starosta

52 pozitivních telefonátů, mnohem více 
úsměvů

V	červnovém	čísle	jsem	prosil	o	nominace	dobrovolníků,	kterým	by	se	mělo	poděkovat.	Od-
povědí	bylo	málo,	rozhodl	jsem	se	tedy,	že	automaticky	nominuji	ty,	kteří	se	přihlásili	sami	na	
město.
A	16.	6.	jsme	se	na	jednání	městské	rady	rozhodli,	že	akci	uskutečníme	v	Káčku	24.	6.	Nejtěžším	

úkolem	bylo	připravit	drobné	dárky.	Vyrobit	na	míru	něco,	co	vyjádří	úctu	lidem,	není	legrace.	
Ujala	se	toho	Jarka	Umnerová	a	její	šikovné	kolegyně	z	„íčka“	a	nakonec	se	to	povedlo.	Nápad	na	
slogan	doladily	s	Lenkou	Tomanovou	a	obě	také	nominovaly	další	lidi.
Na	mě	zbylo	52	čísel	z	naší	tabulky.	Bylo	to	radostné	volání,	v	prvním	kole	to	zvedlo	45	lidí	

a	vždy	se	ozvaly	mile	překvapené	hlasy.	Úplně	se	tím	podařilo	napravit	rozpaky	z	konce	korona-
virové epidemie.
Velmi	pomohl	Jan	Vozár	s	kolegy	ze	ZUŠ,	kteří	připravili	živou	hudbu.	S	Lenkou	jsme	vybrali	

fotky,	které	dokumentují	dobré	srdce	Dobřanských,	z	nich	vznikl	první	film	večera.	O	druhý	se	
postaral	Jakub	Urbanec	a	na	závěr	jsme	si	pustili	nejúspěšnější	příspěvek	dobřanských	sociálních	
sítí	všech	dob,	hraní	písně	Není	nutno	z	oken	ZUŠ.
A	mezitím	 jsme	děkovali,	usmívali	 se	a	občas	 slzeli.	Hlavní	myšlenkou	bylo	děkování	 lidem	

za	ochotu	nezištně	pomáhat	bez	ohledu	na	to,	že	nikdo	na	začátku	netušil,	co	to	bude	obnášet.	
Některým	z	oceněných	došlo,	že	by	tedy	mohli	nominovat	další,	tudíž	nás	čeká	vymýšlení	toho,	
jak	poděkujeme	těm,	které	nikdo	zatím	nenavrhl.	Jsem	rád,	že	většině	se	poděkovalo	ještě	před	
prázdninami,	pro	ty	ostatní	platí,	lépe	později	než	nikdy.	Tak	prosím	posílejte	tipy	na	spoluobča-
ny,	kteří	si	podle	vás	zaslouží	malý	dárek	a	pár	vlídných	slov.

Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, Jaroslava Umnerová, Jan Vozár, radní
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Podpisové archy dorazily
Na	sekretariát	starosty	dorazila	písemnost	

nadepsaná	Petice	 „Střelnici	 v	Dobřanech	ne-
chceme!“	s	tím,	že	by	se	mělo	jednat	o	petici	
dle	zákona	č.	85/1990	Sb.
Sekretariát	 správně	 vyhodnotil,	 že	 ne-

jde	o	petici	dle	 tohoto	zákona,	neboť	se	 týká	
takzvané	 samostatné	působnosti	 obce.	 Petič-
ní	právo	v	citovaném	zákoně	se	 jednoznačně	
vztahuje	 k	 činnosti	 státních	 orgánů.	 V	 tako-
vém	případě	má	být	mylně	nazvaná	písemnost	
v	souladu	s	metodikou	MVČR	(Stanovisko	ODK	
č.	3/2013)	směrnicí	města	Dobřany	(schvále-
na	usnesením	rady	č.	2194	ze	dne	29.	5.	2012)	
posouzena	jako	žádost	dle	§	16	Obecního	zří-
zení	(zákon	č.	128/2000	Sb.),	neboť	zmatečný	
název	 není	 důvodem	nezabývat	 se	 obsahem.	
Zmíněný	 paragraf	 ve	 svém	 druhém	 odstavci	
říká,	že	pokud	takovou	žádost	podepíše	ales-
poň	0,5	%	ze	všech	občanů	obce,	je	příslušný	
orgán	povinen	ji	projednat	do	60	nebo	90	dnů	
podle	toho,	je-li	určena	radě	či	zastupitelstvu.
Provedl	 jsem	 tedy	 s	 kladným	 výsledkem	

kontrolu	dosažení	hranice	podpisu	32	opráv-
něných	 osob	 a	 v	 souladu	 s	 výše	 uvedenou	
metodikou	MVČR	byl	 petiční	 výbor	 písemně	
vyrozuměn,	dle	kterých	správných	zákonných	

ustanovení	a	v	jakých	lhůtách	bude	písemnost	
posouzena.	Dostal	 též	možnost	upřesnit	 text	
své	žádosti,	neboť	mediální	prohlášení	členů	
„petičního“	výboru	jdou	často	proti	samotné-
mu	textu,	který	byl	spolu	s	archy	doručen.
V	doprovodném	dopise	k	„petici“	zmocněn-

kyně	Dagmar	Terelmešové	 je	 též	žádost,	aby	
se	vzhledem	k	počtu	podpisů	konalo	ve	věci	
referendum.	 K	 tomu	 je	 potřeba	 nahlédnout	
do	 zákona	 o	 místním	 referendu	 č.	 22/2004	
Sb.,	který	stanovuje	celou	řadu	podmínek	pro	
takové	 podání,	 z	 nichž	 nebyla	 naplněna	 ani	
jedna.	Z	těch	nejdůležitějších	je	potřeba	uvést	
absenci	 otázky	 pro	 referendum,	 která	 musí	
být	známa	před	podepisováním	archů.	Ani	dle	
součtů	 od	 samotných	 předkladatelů	 nebylo	
dosaženo	zákonného	počtu	podpisů.
Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 neexistuje	 ani	 teo-

retická	možnost,	 že	by	 se	o	případné	 stavbě	
střelnice	 rozhodovalo	 do	 dvou	 let,	 je	 konání	
referenda	sporné.	Do	doby,	kdy	se	bude	moci	
rozhodovat	o	 faktech	a	ne	pouze	o	domněn-
kách,	 by	 se	 mohlo	 referendum	 opakovat	
i	několikrát,	zákon	umožňuje	hlasovat	znovu	
o	stejné	otázce	po	24	měsících.	

Martin Sobotka, starosta

Reakce na opoziční články v červnovém čísle
K článku Václava Hrdonky o horách odpadu
Vysvětlení	věty,	kterého	se	autor	článku	v	minulých	listech	dožaduje,	je	prosté,	soutěž	se	uká-

zala	nutná	ze	strany	ŘSD,	jejíž	zástupci	původně	předpokládali,	že	na	vše	vystačí	nájemní	smlou-
va.	Částka,	kterou	město	ale	jako	nájemné	oprávněně	požadovalo,	se	do	limitů	nevešla.	Pokud	
by	byla	povinnost	soutěžit	cokoliv	na	straně	města,	 rozhodně	bychom	postupovali	v	souladu	
se	zákonem.	Koneckonců	v	kvalitě	výběru	zhotovitelů	a	dosažených	cenách	jsme	od	doby,	kdy	
mají	Aktivní	Dobřany	starostu,	dosáhli	ohromných	zlepšení.	Stačilo	se	zeptat	normálně,	nikdo	
se	nemusel	trápit	domněnkou	o	horách	odpadů,	které	na	pozemek	není	dle	stavebního	povolení	
možné	ukládat.	 Zvláště	 pak,	 když	 před	 vydáním	Listů	 byla	 otázka	 položena	 lídrem	OMD	 (za	
něž	kandidoval	i	V.	Hrdonka)	na	zastupitelstvu,	který	dostal	odpověď	spolu	s	diváky	přenosu	
a	záznamu.

K článku o nákupu notebooků pro školu
Požadavek	na	notebooky	pro	školu	je	poměrně	starý,	vyvstal	kvůli	potřebě	naplno	využít	di-

gitální	tabule.	Dávno	před	koronou	jsme	zvažovali,	zda	se	zapojit	do	soutěže	vypsané	státem,	ve	
které	lze	stroje	pořídit	vzhledem	k	velkému	objemu	zakázky	za	velmi	přijatelnou	cenu.	Než	jsme	
tak	učinili,	požádali	jsme	IT	komisi,	aby	porovnala	variantu	nákupu	s	možností	pronájmu,	neboť	
jsme	chtěli	škole	zajistit	větší	komfort	a	zbavit	ředitele	nutnosti	se	každých	pár	let	doprošovat	
o	milion,	až	počítače	zastarají.	Pak	přišla	nabídka	Penny,	že	budeme	dostávat	počítače	po	třech	
letech	provozu	zdarma.	Nepřišlo	nám	to	špatné,	protože	jsme	netušili,	že	přijde	koronavirus.	Za	
epidemie	jsme	ke	koupi	nepřistoupili	z	několika	důvodů:	Penny	svou	nabídku	nezrušilo,	 jen	ji	
odložilo	kvůli	tomu,	že	má	mnoho	zaměstnanců	doma	a	nemá	jim	jak	vyměnit	staré	počítače	za	
nové;	notebooky	ze	soutěže	by	stejně	dorazily	až	po	prázdninách,	pokud	bychom	je	tedy	nekou-
pili	z	ruky	předraženě;	MF	ČR	nám	od	té	doby	poslalo	jen	nabídku	přidat	se	k	soutěži	na	stolní	
počítače.	Jak	souvisí	hlavní	téma	článku	s	novým	rozhlasem,	na	který	město	dostalo	před	rokem	
zásadní	dotaci,	nerozumím.	A	ještě	procedurální	poznámka,	závěry	komise	obvykle	tlumočí	její	
předseda,	zvláště	pak,	když	je	pan	Okrouhlý	i	předseda	jedné	strany	–	OMD.

Martin Sobotka, starosta

Krátce
(sob)	Červen	byl	měsíc	venkovních	svateb.	

K	 obvyklému	 srdci	 a	 divadlu	 na	 Martinské	
stěně	letos	poprvé	přibyl	i	obřad	v	místě,	kde	
je	 altán	 a	 ohniště.	 Na	 Šlovickém	 vrchu	měla	
premiéru	 svatba,	 na	 kterou	 ženicha	 po	 dra-
matickém	 skoku	 přivezla	 sajdkára	 a	 nevěsta	
bravurně	přirachotila	na	 čtyřkolce.	Aranžmá	
této	svatby	na	snímku.

(tom)	 Na	Martinské	 stěně	 nedaleko	 srdce	
a	na	Šlovickém	vrchu	u	vyhlídky	přibyly	nové	
atrakce.	 Dřevěné	 věže	 poznání	 s	 tématikou	
přírody	a	třídění	odpadů	darovala	společnost	
EKOKOM.

(sob)	Sokolovna	rostla	i	za	koronaviru	a	za-
tím	stavba	šlape	tak,	že	by	se	měl	dodržet	ter-
mín	dle	dotace.
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Krátce
(sob)	Nové	vrty	již	jsou	dokončené	a	předa-

né,	můžeme	se	těšit	na	dostatek	měkčí	vody.	
V	podstatě	už	chybí	 jen	vyřízení	nezbytného	
papírování.

(vla)	Pardon	za	ten	„plevel“,	ale	krmíme	tím	
včely.	U	neposečených	travnatých	ploch	napříč	
městem	přibyly	nové	cedulky,	upozorňující	na	
jeden	 z	 mnohých	 benefitů	 těchto	 míst.	 Díky	
druhově	pestrému	podílu	různých	trav,	jetelo-
vin	a	bylin	 jsou	 tyto	 louky	bohatým	zdrojem	
pylu	a	nektaru	pro	opylující	druhy	hmyzu.	

(vla)	 Za	 pomoci	 dobřanských	 dobrovolní-
ků	se	okružní	křižovatka	v	Dobřánkách	pro-
měnila	 k	 nepoznání.	 Během	 týdne	 zde	 bylo	
vysazeno	bez	mála	1500	kusů	suchomilných	
trvalek.	 Novinkou	 je	 pískové	 zamulčování	
místo	 štěrku.	 Písek	 zajistí	 vysazeným	 rostli-
nám	dostatek	vzduchu	pro	kořeny,	uvítají	ho	
suchomilné	druhy	i	rostliny	citlivé	na	vlhkost	
kolem	kořenového	krčku.	Jednodušší	by	měla	
být	i	údržba,	a	to	především	pletí	a	odstraňo-
vání	stařiny.	Ještě	však	není	definitivně	hoto-
vo,	výsadby	budou	pokračovat	v	záhonech	le-
mujících	chodníky	kolem	okružní	křižovatky.	

Úprava nájemného za nebytové prostory 
se odkládá o rok
S	ohledem	na	události	posledních	měsíců	odložilo	vedení	města	úpravu	nájemného	v	nebyto-

vých	prostorech	na	červenec	2021.	Do	konce	tohoto	roku	budou	všichni	nájemci	osloveni	s	návr-
hem	nové	smlouvy,	jejímž	prostřednictvím	se	sjednotí	podmínky	pronájmu.	Ustanovení	o	nájem-
ném	obsahuje	současnou	cenu	a	také	jeho	výši	od	1.	7.	2021.	Jak	již	bylo	uvedeno	na	listopadové	
schůzce	s	podnikateli,	zvýšení	není	pro	většinu	nájemců	zásadní,	avšak	od	roku	2022	se	zavádí	
roční	úprava	o	index	spotřebitelských	cen.	Nové	sazby	zvýhodňují	nájemce	prostor,	které	dotvá-
řejí	vzhled	náměstí	a	jeho	okolí,	zvláštní	úprava	pak	platí	pro	nájmy	vzešlé	ze	soutěží	nebo	při	
zohledňování	předem	dohodnutých	investic	na	majetku	města.	Na	září	je	v	této	souvislosti	ještě	
připravena	schůzka	s	nájemci	zdravotního	střediska	nad	Penny.

Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního odboru

Převzato z Českého rozhlasu Plzeň 15. 6. 2020

Dobřanské rychtářské právo je čerstvě 
zrestaurované. Vyrobí i jeho repliku
Rychtářské právo kdysi bývalo symbolem moci. Nový rychtář na něj skládal přísahu. Bě-
hem úředního jednání s ním také dával znamení, kdo má mluvit. Právem mohl rychtář 
i trestat. Koho udeřil, přišel prý o čest. Starobylé rychtářské právo mají i Dobřany na již-
ním Plzeňsku. Nyní je čerstvě zrestaurované.

foto: Iva Horálková

Rychtářské	právo	je	jakési	žezlo	z	kůže,	obalené	černou	průsvitnou	látkou,	se	třemi	stříbrnými	
spirálami.	Na	konci	 je	stříbrný	pogravírovaný	plát,	přichycený	ke	kůži	stříbrnými	nýty.	 „Jedna	
spirála	chyběla,	tu	jsme	museli	vyrobit	nově.	Chyběl	i	jeden	nýt,“	řekla	restaurátorka	Helena	Kast-
lová.	„Já	jsem	se	ujala	toho	tubusu	z	hovězí	kůže.	Stříbro	se	muselo	oddělit	od	textilní	části.	Samet	
byl	velmi	rozrušený,	musel	se	opravovat.	Nyní	není	vůbec	poznat,	kde	poškození	bylo,“	popsala	
Helena	Kastlová.
Dobřanské	rychtářské	právo	pochází	z	roku	1652.	O	tom,	že	by	se	někdy	v	minulosti	restau-

rovalo,	se	kroniky	nezmiňují.	Opravu	už	ale	potřebovalo,	a	protože	se	jedná	o	movitou	kulturní	
památku,	pomohlo	i	ministerstvo	kultury.	„Náklady	byly	79	000	korun,	ministerstvo	kultury	při-
spělo	45	tisíci,“	potvrdila	dobřanská	místostarostka	Lenka	Tomanová.
Lidé	se	na	dobřanské	rychtářské	právo	mohli	podívat	během	poslední	Noci	kostelů.	Teď	už	je	

opět	na	radnici	v	trezoru.	„Chceme	si	nechat	vyrobit	repliku,	kterou	natrvalo	umístíme	v	kostele	
sv.	Víta,“	dodala	místostarostka.
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Poděkování
Vážený	pane	starosto,
ráda	 bych	 Vám,	 ale	 i	 dalším	 pracovníkům	

MÚ	poděkovala	za	pomoc	v	době	nouzového	
stavu.	 Okamžitě	 jste	 zareagovali	 a	 v	 mimo-
řádné	situaci	zajistili	pro	nás	důchodce	nejen	
důležitou	 informační	 linku,	 ale	 i	 dovoz	 obě-
dů	 a	 nákupů.	 Objednávek	 nákupů	 potravin	
se	skvěle	zhostila	pí	Benedyktiová	a	rozvozu	
do	domácností	pánové	z	 technických	služeb.	
Všechno	fungovalo	bezvadně,	a	tak	ještě	jed-
nou	všem	upřímně	děkuji	za	pomoc,	která	ur-
čitě	nejen	mně	přišla	nesmírně	vhod.	

Ludmila Kohoutová

Poděkování 
Vážený	 pane	 starosto,	 vážená	 paní	 mís-

tostarostko,	
obdrželi	 jsme	 vaše	 poděkování	 za	 práci	

v	době	nouzového	stavu	a	velice	si	tohoto	oce-
nění	vážíme.
Toto	období	nebylo	lehké	pro	nikoho	z	nás,	

je	 tedy	na	místě	poděkovat	 i	vám	za	starost-
livost	 a	 pomoc,	 která	 byla	 směřována	 k	 naší	
pečovatelské	službě	a	našim	klientům.	
Doufám,	že	bude	v	nejbližší	době	možnost	

poděkovat	ještě	při	osobním	setkání	za	uzná-
ní,	které	nás	jako	službu	moc	těší.	
Těším	se	na	brzké	setkání

Helena Vaňková 
koordinátorka služby 

Jubilata pro osoby potřebující péči

Jednání o smlouvě 
nejsou uspěchaná
Smlouvy	 k	 projektu	 zemmel	 v	 sousedství	

skládky	 Vysoká	 jsou	 těsně	 před	 schválením.	
Předcházelo	tomu	několik	kol	jednání	se	vše-
mi,	kterých	se	to	týká.	Co	se	týče	finanční	vý-
hodnosti,	je	domluveno	téměř	vše,	může	dojít	
ke	 změnám,	 které	 ještě	 lépe	 vystihnou	 pod-
statu	 věci.	 Základním	 principem	 je,	 že	 měs-
to	 má	 svůj	 jistý	 nájem,	 nenese	 žádná	 rizika	
z	případného	prudkého	růstu	cen	stavebních	
prací,	 ale	 neztrácí	 nárok	 na	 všechny	 možné	
výhody.
Zásadním	 důvodem,	 proč	 nelze	 aktuálně	

smlouvu	 schválit,	 je	 nutnost	 znovu	 zveřejnit	
záměr	 pronájmu.	 Původní	 počítal	 s	 nájmem	
na	dobu	neurčitou,	 ale	výsledkem	 jednání	 je	
doba	určitá.

Martin Sobotka, starosta

převzato z Plzeňský.deník.cz 23. 6. 2020

Nová silnice odvede kamiony z Horní Lukavice
Úlevu lidem v Horní Lukavici přinese přeložka silnice I/27 mezi Šlovicemi a Přešticemi, 

jejíž stavba byla slavnostně zahájena v pondělí 22. června.
Nový	šestikilometrový	úsek	svede	frekventovanou	silnici	1.	třídy	mimo	obec	a	místo	dvouproudé	

komunikace	se	bude	jezdit	po	čtyřproudé.	Narovnáním	silnice	navíc	dojde	ke	zvýšení	bezpečnosti,	
zmizí	například	úsek	častých	nehod	u	Vysoké.	Dokončení	stavby	je	plánováno	na	březen	2024.
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G2DT – přidělené dotace na akce a vybavení
V		letošní	druhé	části	Globálního	dárcovského	a	dotačního	titulu	města	Dobřany	bylo	posuzováno	26	žádostí	o	dotace	na	jednorázové	akce/projek-

ty	a	na	nákup	vybavení.	Koronavirová	opatření	zdržela	projednání	žádostí,	ale	nyní	už	se	úspěšní	žadatelé	mohou	věnovat	realizaci	svých	projektů:

Pavel Sloup, předseda komise pro Globální dárcovský a dotační titul města Dobřany

Žadatel: Dotace	na: Výše	dotace:

SH	ČMS	-	Sbor	dobrovolných	hasičů	města	Dobřany Letní	pobyt	mladých	hasičů	v	Úborsku 22	000	Kč

SH	ČMS	-	Sbor	dobrovolných	hasičů	města	Dobřany Vybavení 28	000	Kč

Hubert	Dušák DOBŘANSKÝ	FESTovní	zpívání 40	000	Kč

TJ	Dobřany,	z.	s.,	pétanque	club JUNIOR	CUP 5	500	Kč

Pionýr,	z.	s.,	Pionýrská	skupina	Dobřany Letní	příměstský	tábor 14	000	Kč

TJ	Dobřany,	z.	s.,	oddíl	kopané Soustředění	týmu	žáků	oddílu	kopané 31	280	Kč

TJ	Dobřany,	z.	s. Vybavení 212	210	Kč

Junák	-	český	Skaut,	středisko	Zelený	šíp	Dobřany,	z.	s. Vybavení 43	500	Kč

TJ	Dobřany,	z.	s.,	tenisový	oddíl Tenisový	turnaj	seniorů,	Memoriál	Josefa	Kreuzmana 5	000	Kč

Přátelé	Koinonie Pohádkové	náměstí	Dobřany 30	000	Kč

Přátelé	Koinonie Dílna	sv.	Josefa:	Výroba	dětské	zahradní	houpačky 9	300	Kč

Přátelé	Koinonie Dílnička	sv.	Anežky:	Výroba	tradičních	i	netradičních	
adventních	věnců

9	300	Kč

Diakonie	ČCE	-	středisko	Západní	Čechy Echo	za	lepší	Dobřany 15	000	Kč

BUDULÍNEK,	z.	s. Letní	příměstský	tábor	pro	děti 9	000	Kč

BUDULÍNEK,	z.	s. Draci	a	dýně	–	workshopy	pro	děti 4	500	Kč

BUDULÍNEK,	z.	s. Lívancový	běh 8	000	Kč

Sdružení	nezávislých	Dobřany,	z.	s. Branně	orientační	soutěž	dvojic	žactva	–	Memoriál... 8	000	Kč

SH	ČMS	-	Sbor	dobrovolných	hasičů	města	Dobřany Soutěž	hasičských	sborů	„O	štít	města	Dobřan“ 7	000	Kč

Bachova	akademie	Dobřany,	nadační	fond Hudební	soutěž	„Bachovská	cesta“ 50	000	Kč

ZO	ČZS	Dobřany Vybavení 4	000	Kč

ZO	ČZS	Dobřany Zájezd	„Pražské	botanické	zahrady“ 8	000	Kč

RuKa	JUDO,	z.	s. Vybavení 35	000	Kč

Klub	vojenské	historie	Posádkového	velitelství	v	Dobřanech Vybavení 24	000	Kč

Český	rybářský	svaz,	z.	s.,	místní	organizace	Dobřany Příměstský	tábor	„Poznej	krásy	řeky	Radbuzy“ 5	000	Kč

TJ	Dobřany,	z.	s.,	oddíl	fourcrossu Evropský	pohár	ve	fourcrossu	2020 30	880	Kč

TJ	Dobřany,	z.	s.,	oddíl	kopané Soustředění	týmu	mužů	a	dorostenců	oddílu	kopané 45	000	Kč

703 470 Kč
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Lidem záleží na životě 
zvířat, děkujeme

Ráda	bych	poděkovala	zemědělcům	obhos-
podařujícím	louky	v	okolí	města,	kteří	nahlá-
sili	 včas	 sekání	 trávy.	 Dále	 dobrovolníkům	
a	hlavně	 loveckým	psům	a	 jejich	vůdcům	za	
to,	že	před	sečí	za	každého	počasí	několikrát	
procházeli	 louky	 a	 vyháněli	 zvěř,	 která	 by	
před	rychle	jedoucím	traktorem	jinak	nestih-
la	utéci.	

Krásnou	 práci	 předvedl	 pes	 Jana	 Pastu-
cha,	který	vyhledal	a	vystavil	ve	vysoké	trávě	
nedaleko	 „psíkárny“	malé	 srnče.	To	by	prav-
děpodobně	 jinak	 ukončilo	 svůj	 život	 o	 dvě	
hodiny	 později	mezi	 noži	 sekačky.	 Takto	 ale	
dostalo	 šanci	 na	 přežití.	 Srnče	 pan	 Pastuch	
obalil	do	trávy,	aby	na	něj	nepřenesl	svůj	pach,	
a	 odnesl	 ho	do	bezpečí,	 kam	 si	 pro	něj	 srna	
ihned	přišla.	

Lenka Tomanová, místostarostka

Nová znělka městského rozhlasu
Koncem	dubna	byla	ukončena	realizace	pro-

jektu	„Protipovodňová	opatření	pro	město	Dob-
řany“.	Jeho	předmětem	bylo	zavedení	varovné-
ho	 informačního	 systému	 ve	 městě	 Dobřany	
včetně	jeho	místních	částí	Šlovice	a	Vodní	Újezd.
V	 rámci	 projektu	 byl	 vytvořen	 Digitální	

povodňový	 plán	 města	 Dobřany,	 instalováno	
81	bezdrátových	hlásičů	 s	 253	 tlakovými	 re-
produktory	 a	 bylo	 vytvořeno	 nové	 digitální	
vysílací	 pracoviště	 umístěné	 v	 budově	měst-
ského	úřadu.	Projekt	je	spolufinancován	z	pro-
středků	 Evropské	 unie	 v	 rámci	 Operačního	
programu	životního	prostředí.	V	dnešní	době	
by	mělo	být	zvukové	hlášení	dobře	slyšitelné	
po	celém	městě	i	ve	Šlovicích	a	Vodním	Újezdu.
Kvůli	mnoha	připomínkám	z	řad	veřejnosti	

jsem	se	rozhodl	podat	podnět	ke	změně	znělky	
městského	rozhlasu.	Oslovil	jsem	pana	učitele	
Davida	Kováře,	zda	by	nesložil	alespoň	dvě	ver-

ze	hudební	znělky.	Prostřednictvím	facebooko-
vých	stránek	ZUŠ	a	Dobřanských	listů	jsme	na	
obě	hudební	verze	vytvořili	anketu.	Zde	hlaso-
valo	celkem	252	občanů	a	vítěznou	znělkou	se	
stala	ta,	kterou	již	slyšíte	v	úvodu	hlášení.
	 Převážnou	 většinu	 pozitivních	 ohlasů	 na	

znělku	 zakryly	 i	 některé	 negativní.	 Jak	 jistě	
všichni	víme,	není	vůbec	 snadné	 trefit	 se	do	
hudebního	vkusu	a	zavděčit	se	všem.	Nás	však	
těší,	že	znělku	vytvářeli	a	podíleli	se	na	jejím	
vzniku	lidé,	kteří	v	Dobřanech	žijí	nebo	k	nim	
mají	 velmi	 kladný	 vztah.	 Za	 to	 jim	 upřímně	
děkuji.	 Přestože	 se	 znělka	 rodila	 v	 krizovém	
období,	má	optimistický	charakter	a	byla	slo-
žena	a	vytvořena	s	velkým	elánem	a	nasaze-
ním.	 Přeji	 nám	 všem,	 aby	 tento	 optimismus	
a	chuť	něco	dělat	pro	druhé	v	nás	zůstal	i	po	
„koronavirové	době“.	

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Jen několik dní před začátkem letošních letních prázdnin jsme se potkali na jeho zahradě, která je kouzelně ukryta uprostřed dvorků v centru města. Pů-
vodně jsme chtěli zavzpomínat nejen na počátky chlapeckého oddílu Smolfousi dobřanského skautského střediska Zelený šíp, ale i na osobnosti spojené 
s rozvojem skautských myšlenek v Dobřanech. Náš rozhovor jsme však nakonec začali aktuální situací, neboť právě ve dnech, kdy vznikal tento rozhovor, 
by Jan „Taťka“ Smola připravoval s ostatními dobřanskými skauty a skautkami oblíbený tábor v Trpístech. 

Každý rok v tuto dobu finišují přípravy 
na první běh skautského tábora v Trpís-
tech. Letos jsi však doma. Proč?
Vzhledem	 k	 aktuální	 situaci	 jsme	 se	 po	

dlouhých	diskusích	rozhodli,	že	letošní	tábor	
nezorganizujeme.	Nechtěli	 jsme	 jít	do	rizika,	
že	budeme	muset	po	pár	dnech	 tábor	zrušit	
a	poslat	děti	domů.	Bylo	by	to	nespravedlivé	
i	vůči	rodičům.	

To je myslím pochopitelné…
Bylo	 to	 však	 hodně	 bolestivé	 rozhodnutí.	

To	přiznávám.	Letos	poprvé	po	dvaapadesáti	
letech	tedy	osiří	toto	jedinečné	a	krásné	tábo-
řiště	u	Úterského	potoka,	které	objevil	Anto-
nín	„Boulička“	Duban	s	ostatními	skauty.	Po-
prvé	se	na	tomto	místě	konal	skautský	tábor	
už	v	 roce	1968.	Poté	 jej	 využívala	pionýrská	
organizace	 a	 následně	 opět	 skauti.	 Nikdy	 se	
nestalo,	 že	 by	 o	 letních	 prázdninách	 zůstalo	
tábořiště	prázdné.	Zvláště	letos	mě	to	mrzí.

Vím, na co narážíš. V letošním roce si to-
tiž připomínáme čtvrtstoletí od založení 
chlapeckého oddílu č. 6, který má ve svém 
názvu i tvoje příjmení. Můžeš zavzpomínat 
na rok 1995?
Ono	 už	 to	 začalo	 o	 dva	 roky	 dříve.	 Tehdy	

za	mnou	přišly	skautky	z	dívčího	oddílu,	zda	
bych	nezaložil	vlastní	chlapecký	oddíl.	Přišlo	
jim,	že	bych	mohl	přinést	do	Skauta	více	akce,	
kterou	 tehdy	 děti	 vyhledávaly.	 Rekonstruo-
val	jsem	tehdy	tento	dům	a	čekal	rodinu.	Tak	
jsem	se	omluvil	a	řekl	 jim,	aby	přišly	za	dva	
roky

Nevzdaly to a skutečně přišly?
Ano,	přišly	 (smích).	Nechtěl	 jsem	však	za-

kládat	 chlapecký	 oddíl	 sám.	 Cítil	 jsem,	 že	
mám	 chuť	něco	 změnit,	 ale	 potřeboval	 jsem	
někoho	 s	 potřebnými	 zkušenostmi	 a	 autori-
tou.	Tyto	přednosti	splňoval		Josef	„Fous“	Šne-
berger.	Fouse	děti	milovaly.	Byl	totiž	pro	kaž-
dý	šprým	a	nezkazil	žádnou	legraci.	Spojením	
mého	 příjmení	 a	 skautské	 přezdívky	 Josefa	
Šnebergera	 st.	 vznikl	 v	 roce	1995	 chlapecký	
oddíl	č.	6	Smolfousi.

A do zmiňovaných Trpíst jste odjeli na 
tábor hned ten rok?
Ne,	až	o	rok	později.	Smolfousi	totiž	vznikli	

až	v	září.	V	roce	1996	a	pak	několik	následu-
jících	let	jsme	byli	v	Trpístech	společně	s	dív-
čím	oddílem.	Hned	první	rok	v	roli	vedoucího	
jsem	přišel	 i	 ke	 své	 skautské	 přezdívce.	Měl	
jsem	 tehdy	 na	 táboře	 i	 svoji	 tříletou	 dceru	
Báru.	Neustále	za	mnou	běhala	a	pokřikovala	
„taťko,	taťko“.	K	ní	se	přidaly	další	děti	a	nako-
nec	 i	dospělí.	Oficiálně	moji	přezdívku	uvedl	
do	skautského	života	Pavel	„Chrobák“	Bultas.	
Od	té	doby	jsem	pro	všechny	Taťka.	

Říkal jsi, že několik let jste měli spo-
lečný tábor s dívčím oddílem. Kdy jste se 
osamostatnili a zorganizovali vlastní chla-
pecký běh?
To	bylo	až	v	roce	2001.	Musel	jsem	společně	

se	svým	bráchou	Pepou	„Pidou“	Smolou	nej-
prve	 absolvovat	 čekatelské	 a	 následně	 složit	
vůdcovské	 zkoušky.	 Výrazně	 nám	 tehdy	 po-
mohli	naši	rodiče	a	Honza	„Podzimouš“	Pod-
zimek.	 Bez	 nich	 by	 to	 bylo	 daleko	 složitější.	
Následně	se	k	nám	přidala	i	některá	děvčata,	
jako	 Lucka	 „Pucík“	 Königsmarková,	 Alena	
„Mentolka“	 Löfflerová	 nebo	 Soňa	 „Mrkev“	
Bultasová,	a	 jezdila	pro	změnu	na	chlapecký	
běh	(smích).

Za uplynulých pětadvacet let se vám 
v chlapeckém oddílu podařilo vychovat ce-
lou generaci skautů, kteří jsou dnes oporou 
celého skautského střediska. Nedávno na 
svatbě Lenky „Šůty“ Šístkové (Podhorsky) 
jsem si uvědomil, jak senzační parta jste 
a umíte držet při sobě.
To	 máš	 naprostou	 pravdu.	 Jestli	 na	 něco	

jsem	pyšný,	tak	právě	na	tuhle	skvělou	partu	
lidí	z	chlapeckého	oddílu,	jako	je	Radek	„Šáfa“	
Šafařík,	 Zdeněk	 „Sysel“	 Janda,	 Tomáš	 „Kani“	
Kleisner,	Martin	„Kennny“	Úbl,	Zdeněk	„Radu-
na“	Rada,	Marel	„Máca“	Meliš,	Martin	„Soptík“	
Toman,	 Saša	 „Sáš“	 Podhorsky	 nebo	 Zdeněk	
„Kytička“	Linda.	Pamatuji	si	na	to,	když	je	ro-
diče	přivedli	jako	prcky	do	Skauta	a	společně	
s	 dalšími	 jsem	 je	 učil	 základním	 skautským	
pravidlům.	Neskutečně	to	uteklo	a	dnes	 jsou	
z	 nich	 skvělí	 vedoucí,	 kteří	 oddíl	 posouvají	
zase	o	 kus	dál	 a	mně	osobně	dodávají	 ener-
gii.	Nesmím	zapomenout	ani	na	zmiňovanou	
Šůtu	a	Mentolku,	které	s	námi	mají	trpělivost	
a	moc	nám	pomáhají	s	výchovou	nejmladších	
skautů.	

Taťko, děkuji za příjemné popovídá-
ní a přeji celému skautskému středisku 
v Dobřanech další desítky let úspěšného 
fungování a ať se vám daří vychovávat dal-
ší skvělé lidi, kteří budou uznávat a dál ší-
řit skautské myšlenky.
To	se	nám	také	daří.	Je	zde	nejmladší	aktiv-

ní	 generace	 Roverů	 a	 Rangers,	 kteří	 jsou	 již	
velmi	aktivní.	Jsou	to	Jana	„Kraken“	Šístková,	
Simona	 „Simča“	 Jarošová,	 Martin	 Linda,	 Jan	
„Frajďák“	 Frajdl,	 Tomáš	 „Bendr“	 Eishammer	
nebo	Tomáš	„Indy“	Stupka.	Tak	k	tvému	přání	
máme	úspěšně	nakročeno.

Michal Šašek
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KNIHY PRO DOSPĚLÉ
CARP France: Cvičení pro pohodlné
Pro	ty,	kteří	neradi	cvičí.	Cvičení	vhodné	pro	
zájemce	všech	věkových	skupin.	Kniha	nabízí	
účinný	program	cvičení	k	udržování	dobré	fy-
zické	formy	všech	částí	těla.

ČERŇANSKÝ Roman: Záměna
Příběh	 se	 odehrává	 v	 Bratislavě	 a	 na	 Mal-
tě.	 Retrospektivně	 a	 bolestně	 odráží	 všech-
ny	hrdinovy	předešlé	 vztahy	a	 činy,	 které	 se	
podepsaly	 na	 formování	 jeho	 osobnosti.	 Při	
hledání	jeho	ztraceného	Já	zažije	mnoho	dob-
rodružství,	bohatých	na	prudké	zvraty,	a	ne-
čekaná	překvapení.
 
DAHL Ärne: Zlá krev
Švédský	thriller.	Ärne	Dahl	si	se	čtenáři	hraje	
jako	vrah	se	svojí	obětí.	

KINGHORN Judith: Ozvěna soumraku
Poutavý	 a	 dojemný	 příběh	 nepravděpodob-
ného	přátelství	mezi	paní	a	služkou	na	prahu	
první	světové	války.

KNIHY PRO DĚTI
Ptáci našich lesů
Pozorovat	 volně	 žijící	 ptáky	 je	 veliké	 dobro-
družství.	Kdo	to	zkoušel,	ví,	že	 to	není	snad-
né.	Vyplatí	 se	proto	 jít	 do	přírody	připraven	
a	seznámen	s	 tím,	co	můžeme	vidět	a	slyšet.	
Díky	 této	knize	se	můžete	naučit	 rozeznávat	
jednotlivé	ptáky	podle	zvuků,	které	vydávají,	
ale	ledasco	zajímavého	se	o	nich	i	dočtete.

TUNG Debbie: 
Introvertka v hlučném světě
Místy	úsměvná,	místy	smutná	kniha	je	oknem	
do	světa	všech,	kdo	by	svůj	život	nejradši	strá-
vili	 zalezlí	 pod	 dekou.	 Když	 ale	 jako	 Debbie	
zjistí,	 že	 kamarádit	 se	 s	 ostatními	může	 být	
fajn,	jejich	život	se	rozjasní…

BRENSING Karsten: 
Jak zvířata myslí a co cítí
Víte,	 že	 zvířata	 myslí	 a	 cítí	 docela	 podobně	

jako	my	lidé?	Že	mravenci	se	dokážou	poznat	
v	zrcadle?	Kdo	by	si	pomyslel,	že	ohromující	
příběhy	ze	zvířecího	světa	 se	 tak	moc	podo-
bají	realitě?

GECK Iva: 
Štěpán Kobliha není žádná bábovka
Je	tak	trochu	rošťák.	Nezkazí	žádnou	legraci,	
má	svoji	partu	kamarádů,	ve	škole	ho	to	moc	
nebaví	a	ve	volném	čase	vymýšlí	všelijaké	vy-
nálezy	a	vychytávky.	

tváří  
v tvář

Autorská výstava fotografií Vladimíra Kožíška 
ve spolupráci s neziskovou pacientskou organizací Mamma HELP. 
Kostel sv. Víta — nám. T.G.M. 5, Dobřany.

Výstava potrvá od 12.6. do 30.9.2020, 
Po–Pá: 8.30–17 hod., So–Ne: 13–17 hod. 
www.vystavatvarivtvar.cz

dvanáct portrétů dvanáct příběhů jedna diagnóza 

Komentované prohlídky v červenci, srpnu a září. Termíny sledujte ve vývěskách, fb DL a MKS 
a na webu www.kacko.cz a www.vystavatvarivtvar.cz.

Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942

e-mail: knihovna@dobrany - oddělení 
pro dospělé (B. Kubelková)

sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Výpůjční doba 1. 6. – 31. 8. 2020
Dětské oddělení

pondělí	 9:00–11:00	 12:00–17:00

Dospělé oddělení
úterý	 7:30–11:00
středa	 7:30–12:00	 13:00–18:00
pátek	 7:30–11:00
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Noc kostelů

Dobřanská	 noc	 kostelů	 byla	
letos	 trochu	netradiční,	 a	 to	ne-
jen	vlivem	opatření	platících	po	
nouzovém	stavu.	Termín	byl	ce-
lorepublikově	 posunut	 z	 května	
do	poloviny	června	a	tím	se	nám	
tato	akce,	umožňující	nezávazné	
přiblížení	 se	 a	 setkání	 s	 křes-
ťanstvím,	 propojila	 s	 pouťovým	
víkendem.	
V	 kostele	 sv.	 Víta	 proběhlo	

formou	 komentované	 prohlídky	
zahájení	 výstavy	 velkoformáto-
vých	fotografií	Tváří	v	tvář.	Ochoz	
kostela	 se	na	 letní	měsíce	 stává	
výstavním	 prostorem	 a	 v	 letoš-
ním	roce	 se	 zde	můžete	 seznámit	 s	portréty	
dvanácti	 žen	 různého	 věku,	 které	 onemoc-
něly	rakovinou	prsu.	Cílem	výstavy	fotografa	

Vladimíra	 Kožíška	 je	 zprostředkovat	 veřej-
nosti	 intenzivní	 vizuální	 zážitek,	 změnit	 po-
hled	na	 tuto	nemoc	a	na	 lidi	 s	 touto	diagnó-

zou.	Nemalé	pozornosti	se	těšilo	
poprvé	 vystavené	 restaurované	
Rychtářské	 právo	 města	 z	 roku	
1652.	Velký	obdiv	si	také	zaslou-
žil	oltář,	na	kterém	od	února	do	
května	 pracovali	 restaurátoři.	
Dalším	 zpřístupněným	 místem	
Noci	kostelů	byl	kostel	sv.	Miku-
láše,	a	to	včetně	kůru	i	jinak	ne-
přístupného	 zázemí.	 Příchozí	 si	
také	našli	cestu	do	farní	zahrady	
sv.	Anežky	a	na	farní	dvůr	s	truh-
lářskou	 dílnou.	 Všechna	 zmíně-
ná	 místa	 navštívilo	 v	 průběhu	
teplého	červnového	večera,	jenž	
byl	zakončen	modlitbou	za	měs-

to,	více	než	300	místních	a	přespolních.
Jaroslava Umnerová,

ředitelka MKS Dobřany

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku ZŠ ve sportovní hale (29. 6. 2020).
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Semínkovna

Před	pěti	lety	vznikla	v	České	republice	ini-
ciativa	Semínkovna,	jejíž	myšlenkou	je	nabíd-
nout	všem	možnost	 svobodného,	 ekonomic-
kého	a	ekologického	sázení,	sklízení	a	sdílení.	
Inspirací	 jí	byly	zejména	Spojené	státy	ame-
rické	a	Francie.	Od	letošních	prázdnin	můžete	
Semínkovnu	navštívit	 i	v	Dobřanech	v	Měst-
ském	kulturním	středisku.	
Semínkovna	 neboli	 grenotéka	 je	 místem,	

kde	 můžete	 darovat	 semínka	 (hlízy,	 cibu-
le	 atd.)	 svých	 oblíbených	 plodin,	 okrasných	
rostlin,	stromů	apod.,	nebo	si	naopak	nějaká	
semínka	 bezplatně	 odnést,	 zkrátka	 sdílíte	
osivo	ze	svých	zahrádek.	Ideální	je,	že	osivo,	
které	 si	 odnesete,	 v	 budoucnu	 opět	 vrátíte.	
Nezoufejte,	 pokud	 se	 vám	 semenaření	 ne-
podaří,	můžete	místo	něj	přinést	to,	kterého	
máte dostatek.
Princip	semínkovny	je	jednoduchý,	ale	má	

svá	jasná	pravidla	a	doporučení.	Semínka	by	

měla	být	pokud	možno	v	 „bio“	kvalitě,	 z	ne-
mořených	 a	 chemicky	 neošetřovaných	 rost-
lin,	pouze	z	domácího	semenaření,	osvědče-
né	 a	 geneticky	 stálé	 rostliny.	 Nedoporučuje	
se	semenařit	semena	z	rostlin	vypěstovaných	
z	 komerčně	 dostupných	 „pytlíčků“	 nebo	
předpěstovaných	sazenic.	Často	se	 totiž	 jed-
ná	 o	 křížence,	 kteří	 v	 dalších	 generacích	 už	
nemají	požadované	vlastnosti.	Naopak	pokud	
na	zahrádce	pěstujete	ze	semínek	domácích,	
vlastních,	ještě	po	pradědečkovi		a	stále	vše	
plodí	 a	 roste	 tak,	 jak	 očekáváte,	 jsou	 právě	
tato	 semínka	vhodná	ke	 sdílení.	Vybírejte	 si	
tedy	rostliny,	o	nichž	víte,	že	nejsou	hybridní.
Jak	semínka	do	semínkovny	připravit?	Vy-

berte	ty	nejlepší	kusy	úrody,	čistá	a	suchá	se-
mínka	zabalte	do	papírového	nebo	plastové-
ho	sáčku	a	opatřete	štítkem,	na	kterém	budou	
uvedeny	 druh	 a	 jméno	 odrůdy,	 rok	 a	 místo	
sklizně	a	vaše	jméno.	Případně	můžete	dopl-
nit	 ještě	 informaci	 o	 podmínkách	 pěstování	
a	vlastních	zkušenostech.	Semínek	vrátíte	to-
lik,	kolik	jste	si	před	sezónou	odnesli.
A	proč	to	všechno?	Protože	víte,	co	pěstu-

jete,	a	budou	to	vědět	i	další	generace	po	vás.	

Zachováte	biodiverzitu	i	tradici	semínkaření.	
Stále	přeci	platí,	že	než	sklidíte,	musíte	zasít.	
Pokud	byste	se	chtěli	dozvědět	víc,	poradit	

se,	 vyptat	 se,	 ozvěte	 se	 na	 email	 peksova@
dobrany.cz	 nebo	 na	 telefon	 377	 972	 725.	
A	mnoho	dalších	 informací	 a	nápadů	najde-
te	na	webových	stránkách	www.seminkovny.
com,	 www.gengel.cz,	 www.semenareni.web-
node.cz.	
Hodně	pěstitelských	a	semenářských	úspě-

chů	nám	všem!	Těšíme	se,	až	se	u	nás	v	Semín-
kovně	zastavíte	a	podělíte	se	o	svoje	úspěchy.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Zachraň trosečníky

Prázdninová	plavba	parníku	Titán	bohužel	
ztroskotala	a	s	ní	i	všichni	kamarádi	z	Déčka.	
Celá	posádka	uvízla	na	tajuplném	ostrově.	Le-
genda	praví,	že	pryč	se	dostanou	jen	ti,	jejichž	
odvážná	srdce	zažehnou	dávno	vyhaslou	sop-
ku.	 Jenže	 většina	 postaviček	 z	 Déčka	 nejsou	
zrovna	 neohrožení	 dobrodruzi	 a	 budou	 po-
třebovat	pomoc	-	pomoc	všech	dětí.	Pomůžete	
Déčku	vrátit	se	domů?
Více	 informací	 se	 dozvíte	 od	 1.	 července	

v	 našem	 informačním	 centru	 a	 na	 www.za-
chrantrosecniky.cz.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Představujeme další novinky

Jak	už	víte	z	minulých	vydání	Dobřanských	listů,	v	 letošní	turistické	sezoně	zařazujeme	do	
sortimentu	našeho	"íčka"	mnoho	novinek.	Po	taškách,	razítkách,	vizitkách	a	dalších	drobných	
dárcích	i	propagačních	předmětech	máme	v	sortimentu	i	něco	"na	zub".	Jedná	se	o	sadu	čokolá-
dek	s	8	fotografiemi	a	logem	města.	Tento	dárek	pro	sebe,	své	blízké	či	vzdálené	přátele	můžete	
pořídit	v	hořké	nebo	mléčné	variantě	za	55	Kč.	
Druhou	dnes	představovanou	novinkou	jsou	dlouho	očekávané	pohledy.	Nyní	se	jedná	o	čtyři	

druhy	-	letecký	snímek	Dobřan,	centrum	města,	kostel	sv.	Víta	a	pozdrav	z	lesoparku	Martinská	
stěna.	Věříme,	že	udělají	pisatelům	i	adresátům	radost.	
Dovoluji	 si	 také	připomenout,	že	v	 turistické	sezoně	 je	 informační	centrum	otevřeno	každý	

všední	den	od	8:30	do	17:00	a	o	víkendech	od	13:00	do	17:00	hod.	Další	informace	o	našich	služ-
bách	najdete	na	www.kacko.cz	a	na	facebookovém	profilu	MKS	Dobřany.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Cestovní kancelář INEX ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem Dobřany nabízí 

jednodenní výlety za krásami České republiky

•  Kokořín, hrad Houska a Pekelné doly 
	 10.	7.	2020,	cena*	580	Kč/os.

• Mirakulum – zábavní park
	 15.	7.	2020,	15.	8.	2020,	12.	9.	2020,	
	 cena*	390	Kč/os.

• Praha s návštěvou ZOO
	 18.	7.	2020,	13.	8.	2020,	cena*	370	Kč/os.

• Safari Dvůr Králové nad Labem
		 23.	7.	2020,	29.	8.	2020,	cena*	680	Kč/os.

• Český Krumlov s návštěvou grafitového dolu
	 8.	8.	2020,	cena*	570	Kč/os.

•  Liberec (ZOO), Ještěd s možností sjezdu koloběžkou 
dolů nebo koupáním v aquaparku Babylon

	 15.	8.	2020,	cena*	650	Kč/os.

•  Kutná Hora (UNESCO) s možností návštěvy kostnice 
 a stříbrného dolu
	 18.	8.	2020,	cena*	530	Kč/os.

•  Lipno, stezka korunami stromů s návštěvou Rožmberku
	 19.	8.	2020,	cena*	580	Kč/os.

• Třebíč a Telč (UNESCO)
	 26.	8.	2020,	cena*		740	Kč/os.

*	 	Cena	zahrnuje:	dopravu	luxusním	zájezdovým	autobusem,	
průvodce,	1	teplý	nápoj/voda	na	osobu	zdarma

*	 Cena	nezahrnuje:	vstupy	v	místě
	 •	 	Minimální	počet	účastníků	je	35	osob/bus	(v	případě	nenaplnění	

budou	veškeré	platby	vráceny	bez	storno	poplatků)
	 •	 	Organizátorem	zájezdu	je:	INEX-cestovní	kancelář	s.r.o.,	

Divadelní	6/151,	301	20	Plzeň,	IČ:	26392763
	 •	 	Kontaktní	osoba:	Martin	Valenta,	+420	602	444	827,	
	 	 valenta@ckinex.cz
	 •	 	Prodej	výletů	zajišťuje	MKS	Dobřany	(informační	centrum),	 

nám.	T.	G.	M.	5,	Dobřany,	tel.	+420	377	972	725,	ic@dobrany.cz
	 •	 	Nástupní	místo:	Dobřany

Dobřany
Městské kulturní středisko
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Letní akordeonová 
škola 2020
Ve	dnech	21.	–	23.	8.	2020	se	bude	v	Dob-

řanech	konat	 již	4.	 ročník	 letní	 akordeonové	
školy.	 Kromě	 účastníků	 ze	 základních	 umě-
leckých	 škol	 napříč	 Českou	 republikou	 jsou	
přihlášeni	 také	 studenti	 dvou	 konzervatoří.	
Kurzy	budou	probíhat	v	prostorách	Základní	
umělecké	školy	J.	S.	Bacha	a	vyvrcholí	koncer-
tem	aktivních	účastníků	a	lektorů,	který	bude	
v	 sobotu	 22.	 8.	 2020	 od	 20:00	 v	 prostorách	
ZUŠ.	 Srdečně	 zveme	 obyvatele	 Dobřan,	 Šlo-
vic	a	Vodního	Újezda.	V	letošním	roce	budou	
lektory	 akordeonové	 školy	 Ladislav	Horák	 –	
Pražská	konzervatoř	a	Petr	Vacek	–	ZUŠ	 J.	S.	
Bacha	Dobřany.	Kromě	 jednotlivých	 lekcí	če-
kají	na	účastníky	kurzů	i	dva	semináře.	První	
je	 zaměřený	 na	 celosvětovou	 akordeonovou	
soutěž	CMA	a	druhý	se	bude	zabývat	novými	
akordeonovými	kompozicemi,	které	byly	na-
psány	za	poslední	rok,	včetně	úplné	novinky	
-	 skladeb	 pro	 děti	 od	 vynikajícího,	 světově	
uznávaného	skladatele	a	akordeonisty	Franc-
ka	Angelise.	
Držte	nám	palce,	ať	se	vše	podaří.	

Petr Vacek
učitel ZUŠ, zastupitel města Dobřany

Letní akordeonová škola
Dobřany

21. – 23. 8. 2020
Lektoři: Ladislav Horák, Petr Vacek

Program: Kurzy jsou určeny pro žáky a učitele základních uměleckých škol a konzervatoří. 
Každý aktivní účastník bude mít 4 sólové lekce + 1 sólové vystoupení

Semináře:
Ladislav Horák – Nová akordeonová literatura pro děti (česká + světová)
Petr Vacek – Celosvětová akordeonová soutěž CMA

Přihláška na kurzy, možnosti ubytování a další informace:
Na telefonním čísle: + 420 728 427 872 nebo e–mailové adrese: vacepe@seznam.cz

Jako vrchol celého dne na vás čeká pokus o nový český rekord:
„ORCHESTR XXXL“ 4 tóny (B-A-C-H) zahrané nejvyšším počtem hráčů. 
Pomozte nám a přijďte na náměstí ve 20:00 s hudebním nástrojem nebo s mobilem.

aneb   Je štěstí
si (zase) hrát

ZUŠ ko
braní
hudba / tanec / divadlo
výtvarné umění

Město Dobřany ve spolupráci se
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
a Městským kulturním střediskem 
Dobřany

uvádí

Součástí ZUŠkobraní se koná 
charitativní jarmark na podporu 
stavby nových varhan v kostele 
sv. Mikuláše v Dobřanech.

Na dobřanském náměstí zazní hudba žáků a jejich učitelů, na vlastní 
kůži zažijete taneční vystoupení, oceníte literárně-dramatickou 
práci s dětmi a vyzkoušíte nejrůznější výtvarné techniky. 

6. 9. 2020
Dobřany
náměstí
15:00 hod

Keltská	kapela	Dé	Domhnaigh	(Neděle)	při	dobřanské	ZUŠ	vystoupila	v	sobotu	20.	6.	na	tradič-
ním	festivalu	Muzikantský	Heřmánek	v	Heřmanově	Huti	nedaleko	Dobřan.	Po	vynucené	pauze	
zahrála	s	chutí	přesně	v	den	letního	slunovratu	a	navíc	v	krásné	společnosti	vynikajících	muzi-
kantů,	jako	jsou	P.	L.	Žalman,	Cop,	Faux	Pase	Fonet	a	další.	
Na	 fotce	 zleva:	 Jiří	 Němeček,	 Filip	 Regent,	Markéta	 Tichotová,	 Lukáš	 Filip,	 Lukáš	 Palkoska,	

Kristýna	Vápeníková,	Markéta	Regentová,	Eva	Šustrová,	Anna	Marie	Klinkovská,	Denisa	Vokráč-
ková	a	Libuše	Telešnuková.

Eva Šustrová
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BACH TV
Od pondělí 30. března 2020 do pondělí 8. června 2020 jsme se rozhodli Vám, rodičům, stu-
dentům a široké veřejnosti, zpestřit toto nelehké období a zároveň poskytnout možnost 
seznámit se s historií a současností naší základní umělecké školy.

Formou	 videí	 natočených	 v	 průběhu	 let	 2004-2020,	 která	 se	 nám	 postupně	 nashromáždila	
a	většinou	nebyla	zveřejněna,	jste	si	mohli	společně	s	námi	zavzpomínat	a	podívat	se,	"jak	šel	čas".
	Všechna	videa	si	můžete	prohlédnout	zpětně	z	našeho	archivu	na	našich	webových	stránkách:		
www.zus-dobrany.cz,	 vlevo	 nahoře	 v	 nabídce	menu	 označíte	 BACH	TV	 a	 následně	 otevřete	

BACH	archiv,	nebo	na	adrese:	https://1url.cz/bzE73.
Posledním,	 čtyřicátým	hostem	BACH	TV	byl	můj	 kolega	Daniel Ivša,	 ředitel	 hudební	 školy	

v	Brežici	ze	Slovinska.
Touto	cestou	bych	chtěl	poděkovat	všem	hostům,	kteří	přijali	pozvání	do	našeho	improvizova-

ného	televizního	studia	BACH	TV.	Veliké	poděkování	patří	hlavnímu	kameramanovi	a	technikovi	
Petru	Walczyskovi	a	p.	učiteli	Davidu	Kovářovi	(na	fotografii).	

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Jak jsme letos 
NEstartovali prázdniny…
Moji	milí	občánkové	města	Dobřany,	Vodní-

ho	Újezdu	a	Šlovic,
prázdniny	jsou	tu	a	mnohé	z	vás	jistě	napad-

lo,	jak	je	možné,	že	jsme	je	letos	neodstartovali	
v	Tenisové	hale	v	Dobřanech.	Nezapomněly	na	
vás	pohádkové	postavičky?
Já	to	vím	a	nyní	vám	o	všem	povyprávím….

Každý	 rok	 je	 Startování	 prázdnin	 pro	 mě	
a	mé	pohádkové	postavičky	velmi	významnou	
událostí.	 Všichni	 k	 ní	 přistupujeme	 opravdu	
zodpovědně	a	ani	letos	tomu	nebylo	jinak.	
Víly	již	načechrávaly	své	nejsvátečnější	šaty,	

čarodějnice	se	vydala	na	cestu	dalekou	za	svou	
prapratetou,	aby	vám	mohla	uvařit	lektvar	ve	
velmi	vzácném	kotlíku,	myška	s	kočičkou	si	na-
vzájem	rozčesávaly	své	kožíšky,	aby	byly	heb-
oučké,	 pirátka	 učila	 svého	 papouška	 novým	
kouskům,	dokonce	i	vodník	sháněl	nové	pestré	
pentle	do	svého	klobouku.	Prostě	všichni	jsme	
měli	plné	ruce	práce.	

Ale	jak	už	to	v	pohádkách	občas	bývá,	kde	se	
vzal,	tu	se	vzal,	najednou	tu	s	námi	byl	i	pan	strašák	
jménem	Koronavirus.	Snažil	se	ze	všech	sil	překa-
zit	naše	přípravy,	které	byly	v	plném	proudu.	To	se	
mu	sice	nakonec	nepodařilo,	bohužel	však	nasta-
vil	jistá	pravidla,	která	musíme	všichni	dodržovat,	
a	tím	nám	nedovolil	si	užít	náš	společný	den	plný	
her	a	soutěží	tak	jako	každý	rok.
Museli	jsme	dát	hlavy	dohromady,	vše	jsme	

důkladně	 zvážili	 a	 rozhodli	 jsme	 se,	 že	 si	náš	
den	s	vámi	a	váš	den	s	námi	chceme	užít	na-
plno,	 proto	 se	 8.	 ročník	 Startování	 prázdnin	
přesouvá	na	příští	rok	i	se	všemi	cenami,	které	
doplní	mnoho	dalších,	takže	jich	bude	o	to	více.	
Užijte	si	krásné	prázdniny,	děti.	Příští	rok	se	

na	vás	budeme	moc	těšit.
Vaše čertice Bohunka<3 

(red) Poslední pátek školního roku se na parkovišti u fotbalového hřiště konal hudební festival Ko-
řeny a květy 2.0. V podvečerním programu se, stejně jako loni, představily kapely Kusblues, Mood-
shake a pořadatelská Bachule. Tato hudební slavnost se stává pěknou tradicí na začátku prázdnin.
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Vzpomínka na F. X. Nohu
Dne	 29.	 5.	 2020	 uplynulo	 102	 let	 od	 po-

pravy	 dobřanského	 rodáka	 Františka	 Xavera	
Nohy.
Kdo	to	byl	František	Xaver	Noha?	F.	X.	Noha	

se	 narodil	 4.	 prosince	 1894	 v	 Dobřanech.	
Krátce	 po	 narození	 zemřel	 Františkovi	 otec	
a	starala	se	o	něj	pouze	matka.	Františkovi	se	
povedlo	 vyučit	 se	 soustružníkem	v	 plzeňské	
Škodovce,	 kde	 také	 pracoval,	 avšak	 jeho	 lás-
kou	bylo	divadlo.	Stal	se	tedy	alespoň	kulisá-
kem	v	plzeňském	městském	divadle.
Po	vypuknutí	1.	sv.	války	byl	F.	X.	Noha	po-

volán	k	plzeňskému	7.	zeměbraneckému	pluku	
a	s	tímto	plukem	poslán	na	frontu.	V	září	v	Kar-
patech	byl	F.	Noha	zajat.	Tuto	dobu	trávil	v	za-
jateckých	 táborech	 na	 Ukrajině,	 kde	 se	 roku	
1918	 při	 postupu	 německé	 císařské	 armády	
ocitl	 zpět	 v	 pravomoci	 armády	 Habsburské	
monarchie.
Po	 krátké	 dovolené	 v	 rodných	 Dobřanech	

nastoupil	 opět	 vojenskou	 službu	 u	 7.	 země-
braneckého	 pluku	 posádkou	 v	 Rumburku.	
Zde	F.	X.	Noha	dokázal	 opravdu	osudově	 za-
sáhnout	do	života	několika	set	mužů.	Během	
krátké	doby	kolem	sebe	vytvořil	skupinu	asi	
19	vojáků,	která	uvažovala	o	realizaci	vzpou-
ry,	 již	 chtěli	 vyvolat	 až	 někdy	 v	 červnu.	 Je-
jich	plán	však	narušila	 zpráva	o	odchodu	na	
frontu.	Události	navíc	urychlilo	snížení	dávek	
chleba	a	nevyplácení	žoldu,	proto	se	vzpouře	
také	někdy	říká	hladová.
Vzpoura	 v	 Rumburku	 začala	 21.	 května	

1918	po	6.	hodině	ranní.	Na	65	mužů	v	čele	
s	F.	Nohou	odmítlo	poslušnost	tím,	že	nastou-
pili	 oproti	 rozkazu	 v	 plné	 polní	 a	 se	 zbraní.	
K	 necelé	 stovce	 rebelantů	 se	 začali	 připojo-
vat	další,	 až	 jich	bylo	něco	mezi	 osmi	 sty	 až	
tisícem.	Vojáci	obsadili	většinu	strategických	
míst	ve	městě.	Poté	se	vydali	na	pochod	k	No-
vému	Boru	a	dále	na	Českou	lípu,	Mladou	Bo-
leslav	a	na	Prahu	s	cílem	ukončit	válku	a	mo-
narchii	 tak	 rozvrátit	 zevnitř.	Ale…	U	Nového	

Boru	byli	obklíčeni	převážně	německy	mluví-
cím	 vojskem	 rakouské	 armády,	 a	 tak	 během	
jediného	 dne	 byla	 kolem	 9.	 hodiny	 večerní	
vzpoura	zlikvidována.
V	 Rumburku	 a	 Novém	 Boru	 pak	 zasedaly	

vojenské	 soudy,	 které	 odsoudily	 hlavní	 vůd-
ce	vzpoury,	Františka	Xaveru	Nohu	z	Dobřan,	
Stanka	 Vodičku	 z	 Lobez	 a	 Vojtěcha	 Kováře	
z	 Čepince.	 Tito	 tři	 byli	 rozsudkem	 stanného	
soudu	zastřeleni	v	5:40	h	ve	středu	29.	května	
1918.	 Dalších	 7	 odsouzenců	 bylo	 zastřeleno	
téhož	dne	ve	večerních	hodinách.	Na	600	zbý-
vajících	vojáků	bylo	posláno	na	 frontu,	nebo	
byli	uvězněni	v	terezínské	pevnosti.
Tak	to	byl	František	Xaver	Noha,	narozený	

v	Dobřanech	a	popravený	v	Rumburku,	k	věč-
nému	 spánku	 uložený	 v	 Plzni	 na	 ústředním	
hřbitově.	
Toto	smutné	výročí	popravy	F.	X.	Nohy	jsme	

si	připomněli	dne	29.	5.	2020	u	pamětní	des-
ky,	která	je	umístěna	na	budově	1.	stupně	ZŠ	
proti	místu,	kde	se	František	narodil.	
Za	 vzpomínku	 děkuji	 členům	 našeho	 klu-

bu	 a	 samozřejmě	 všem	dalším	 zúčastněným	
z	řad	občanů.	
Dále	bych	 rád	poděkoval	 již	 za	akci	minu-

lou,	 a	 to	 KVH	 6.	 hraničářskému	 praporu	 za	
účast	na	pietním	aktu	6.	5.	2020.

Za KVH Dobřany Miloslav Faifr

Školní jídelna 
o prázdninách

Vzhledem k pozi-
tivním	 zprávám	 ve	
vývoji	 koronavirové	
epidemie	 se	 i	 škol-
ní	 jídelna	 vrací	 od	
1.	 7.	 2020	 ke	 stan-

dardnímu	prázdninovému	provozu.	Opět	tedy	
bude	 umožněn	 výdej	 do	 vlastních	 gastroná-
dob	i	konzumace	jídla	v	jídelně.
Jsem	ráda,	že	jídelna	mohla	poskytovat	své	

služby	i	v	době,	kdy	většina	stravovacích	zaří-
zení	byla	uzavřena,	a	bez	velkých	komplikací	
přežila	 toto	 pro	 nás	 všechny	 složité	 období.	
Děkuji	 všem	 strávníkům	 za	 trpělivost	 a	 po-
chopení	situace	a	všem	kuchařkám	za	profe-
sionální	a	lidský	přístup.
Sledujte	internetové	stránky	školy,	kam	do	

kolonky	 jídelna	 budou	 postupně	 vkládány	
všechny	 informace	 ohledně	 vrácení	 záloh,	
čipů,	 přijímání	 nových	 strávníků	 a	 úředních	
hodin	kanceláře	vedoucí	školní	jídelny.

Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

Vyhodnocení výtvarné 
soutěže Osvobození 
Dobřan 1945
V	1.	kategorii	této	soutěže	vyhrála	Štěpánka	

Vozárová	z	5.	A,	které	jsme	již	předali	výhru.	
Ještě	jednou	děkujeme	za	zaslaný	obrázek.

Do	2.	kategorie	nebyl	zaslán	žádný	výkres.
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Dobřanský myslivecký kroužek vyrazil soutěžit
V	sobotu	20.	6.	2020	po	srazu	na	par-

kovišti	u	Penny	jsme	pod	vedením	Pav-
la	Krákory	vyjeli	auty	do	Trnové	u	Plz-
ně,	kde	se	konal	 již	50.	 ročník	soutěže	
Zlaté	srnčí	trofeje.		Zúčastnili	se:	Vikto-
rie	Václavová	(3.	třída),	Alena	Štychová	
(3.	 třída),	 Adam	 Šinágl	 (5.	 třída),	 Dan	
Šimon	 (6.	 třída)	 a	 Lukáš	 Janka	 (9.	 tří-
da),	 ten	 již	 po	 třetí.	 Soutěž	 probíhala	
ve	 třech	 disciplínách	 –	 test,	 poznávací	
stezka,	střelba	na	terč.	Z	důvodu	nepří-
znivého	 počasí	 se	 celá	 akce	 přesunula	
do	místní	sokolovny.	V	poznávací	stez-
ce	jste	mohli	vidět	mnoho	vycpanin	(do	
soutěže	je	dodal	p.	Moulis	ze	záchranné	
stanice	živočichů	v	Rokycanech),	lebek	
a	 živých	 loveckých	 psů	 –	 např.	 pleme-
no	 špringer	 španěl,	 z	 lebek	např.	 bob-
ra,	 sluku	 lesní,	 ondatru	 pižmovou.	 Při	
vyhodnocení	celé	soutěže	 jsme	dostali	
pochvalu,	že	jsme	přišli	v	mysliveckých	barvách	a	proprietách	–	tím	chci	poděkovat	pí	Jarce	Umnerové	za	rychlou	výrobu	placek	s	mysliveckou	
tématikou.	Dále	blahopřeji	Lukáši	Jankovi	ke	krásnému	druhému	místu	i	dalším	zúčastněným.	Všichni	dostali	krásné	věcné	ceny	jak	od	záchranné	
stanice	Rokycany,	tak	od	Plzeňského	kraje.	I	s	omezeními	v	souvislosti	s	virem	COVID	–	19	jsme	si	dopoledne	a	část	odpoledne	užili	a	ze	soutěže	
měli	dobrý	pocit.

Lucie Štychová

Ze života včel
Včely	 se	 množí	 rojením	 -	 zakládáním	 no-

vých	 kolonií.	 Stará	 královna	 opouští	 hnízdo	
asi	se	70	%	dělnic	v	tzv.	roji.	Každá	mladá	krá-
lovna	schopná	rozmnožování,	dcera	staré	krá-
lovny,	dostává	jako	dar	do	života	nejen	třetinu	
dělnic,	 ale	 také	 plásty	 naplněné	medem,	
pylem	a	také	vyvíjejícím	se	plodem.	Lep-
ší	 start	do	včelího	života	 si	 lze	 jen	 těžko	
představit.	 Roje	 tvoří	 včely	 od	dubna	do	
srpna.	Nové	kolonie	vytvářejí	v	okamžiku,	
kdy	počet	včel	v	kolonii	dosáhne	maxima	
a	současně	je	ještě	připravena	dostatečná	
plocha	plodu,	aby	bylo	možné	v	původním	
včelstvu	vyrovnat	ztrátu	včel	odcházející-
ho	roje.	Matečníkové	misky	mohou	být	ve	
včelstvu	 dlouhou	 dobu	 prázdné,	 teprve	
jejich	 zakladení	 vajíčky	 a	 odchov	 larev	
znamená	 bezprostřední	 přípravu	 rojení.	
Včely	 přestávají	 krmit	 královnu	 mateří	
kašičkou.	Královna	hubne,	aby	mohla	 lé-
tat,	přestává	vydávat	feromon	štěstí,	kte-
rý	působí	na	soudržnost	včelstva.	Krátce	před	
vyrojením	začnou	včely	chystající	se	na	rojení	
běhat	po	plástech,	vydávat	vibrace	s	vysokou	
frekvencí	a	královnu	pobízejí	k	rojení	kousá-
ním	a	taháním	za	nohy	a	křídla.	Potom	začne	
z	úlu	vylétat	proud	včel,	který	naplní	okolí	úlu	
svým	bzučením.	Vyrojené	dělnice	se	společně	

s	královnou	usadí	v	jeho	blízkosti	do	rojového	
hroznu	 a	 začínají	 hledat	 nový	 domov.	 V	 roji	
jsou	zastoupeny	všechny	kasty	včel	z	původ-
ního	včelstva.	Včely	 chystající	 se	na	 rojení	 si	
naplní	své	medné	váčky	zásobami	medu.	Tyto	

zásoby	však	stačí	jen	zhruba	na	deset	dní,	pro-
to	je	nutné	v	tomto	období	najít	nový	příbytek	
a	 založit	 život	 kolonie.	 Roj	má	 tedy	 opravdu	
na	spěch.	Včely	si	dokážou	svůj	domov	zařídit	
stavbou	plástů,	avšak	nejsou	schopny	vytvořit	
dutinu,	která	poskytne	včelstvu	ochranu	před	
chladem,	 deštěm	 a	 větrem.	 Jsou	 odkázány	

na	 nabídku	 přírody	 v	 podobě	 dutin	 stromů	
a	 skal.	 Špatné	 počasí	 může	 nechráněný	 roj	
zavěšený	na	stromě	bez	ochrany	dutiny	zcela	
zlikvidovat.	Proto	ihned	po	usazení	rojového	
hroznu	 začíná	 200	 -	 300	 pátraček	 prozkou-

mávat	 okolí	 a	 hledat	 dutiny	 vhodné	 pro	
založení	 kolonie.	 Úspěšná	 pátračka	 se	
vrací	zpět	k	roji	a	předvádí	na	tělech	včel	
sloužících	 jako	 taneční	 plocha	 kmitavý	
taneček,	 ve	 kterém	 je	 zakódován	 směr	
a	vzdálenost	k	novému	hnízdu.	K	úspěš-
nému	 stěhování	 krajinou	 přispívá	 řada	
komunikačních	 mechanizmů.	 Včela,	 kte-
rá	dutinu	objevila	a	zná	 její	polohu,	k	ní	
dovede	 další	 včely,	 v	 příznivém	 případě	
asi	5	%	všech	vyrojených	včel.	Tyto	vče-
ly	opakovaně	létají	mezi	rojem	a	dutinou	
a	 na	 hroznu	 roje	 stále	 opakují	 tanečky,	
udávají	polohu	nové	dutiny.	Do	této	doby	
je	předávání	informací	tancem	stejné	jako	
při	předávání	informací	o	zdroji	potravy.	

Vzhledem	 k	 nepoměru	 včel	 pátraček	 a	 včel	
v	 rojovém	 hroznu	 je	 vyloučeno,	 aby	 většina	
včel	získala	informace	z	tanců	na	povrchu.	Jak	
dostat	roj	se	všemi	dělnicemi	a	královnou	na	
správnou	cestu	k	nové	dutině?	

Jan Plášil, člen ČSV Dobřany
(pokračování příště)
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Rybáři
Do	poloviny	května	jsem	chytal	jenom	samé	

kapry,	úlovky	ostatních	ryb	by	se	daly	spočítat	
na	prstech	jedné	ruky.	Divil	jsem	se,	kam	se	ty	
ostatní	ryby	poděly.	Že	by	 tu	nebyly?	Přitom	
vždy	chytám	na	jeden	lehký	proutek	s	brčkem,	
malým	olůvkem	a	malým	háčkem.	Až	 teď	se	
mi	začaly	ozývat	 i	 jiné	druhy	ryb.	Začal	 jsem	
chytat	krásné	línky,	také	tři	kusy	za	odpoled-
ne.	Také	 jsem	chytil	pěkného	kilového	cejna,	
několik	menších	jsem	pouštěl.	Brali	také	plo-
tice,	 podoustve,	 stříbrní	 perlíni	 s	 červenými	
ploutvičkami	 a	 menší	 karasi,	 mezi	 nimi	 je-
den	kilový.	Bojoval	jsem	také	s	dalším	větším	
kaprem.	Zdolal	jsem	několik	jeho	náporů,	ale	
potom	vyrazil	proti	proudu.	Podařilo	se	mi	ho	
zastavit	a	začít	ho	přitahovat,	ale	najednou	to	
nešlo.	Když	jsem	mu	povolil,	tak	táhl	dál.	Jak	
jsem	 ale	 začal	 navíjet,	 zase	 to	 nešlo.	 Chvíli	
jsme	se	 takhle	přetahovali,	 ale	potom	vlasec	
už	nevydržel	a	přetrhl	se.
Těšil	jsem	se	na	zahájení	na	dravce,	ale	7.	6.	

jsem	si	zase	šel	lehnout	do	nemocnice.	16.	6.	
mě	sice	pustili	domů,	ale	s	rozřezanou	nohou,	
takže	se	k	vodě	zase	dlouho	nedostanu.
Synovec	s	kluky	vyrazili	na	zahájení	na	Li-

tickou	 přehradu.	 Nachytali	 několik	 menších	
štik	 (berou	 je	 až	 od	 55	 cm),	 pouštěli	 také	
několik	 okounů	 i	 bolena	 57	 cm.	 Prý	 se	 tam	
chytilo	několik	candátů	mezi	60-70	cm.	Zatím	
neuspěl	náš	tým	sumcařů.	Na	přehradě	se	teď	
smí	chytat	nonstop,	ale	sumci	nebrali.	Chytili	
jen	jednoho	75	cm.
Na	řece	byli	rybáři	překvapeni,	jak	jim	braly	

štiky.	Většinou	ale	byly	menší,	do	55	cm.	O	vět-
ších	jsem	zatím	neslyšel,	ale	určitě	se	nějaká	
také	chytila.	Stále	mi	rybáři	říkají,	jak	chytají	
občas	kapry	i	mezi	50-60	cm.	Jeden	rybář	prý	
na	 Židováku	 trefil	 správný	 den	 a	 za	 půl	 dne	
ulovil	9	kaprů	od	56	do	70	cm.	I	tam	tedy	ryby	
jsou.	Volal	mi	 známý,	 že	byl	 se	 sousedem	na	
Hracholuskách	 a	 že	 nechytili	 nic.	 Mluvil	 ale	
potom	se	 svým	kamarádem,	který	 tam	bydlí	
a	 zná	 to	 tam.	Ten	prý	na	 zahájení	 chytil	 dva	
candáty	70	 a	 95	 cm.	Další	můj	 známý	 se	mi	
přiznal,	 že	si	povolenku	obstaral	až	v	dubnu	
a	že	ještě	na	rybách	nebyl.
Základem	úspěchu	je	tedy	na	ty	ryby	vůbec	

jít,	dobré	je	znát	řeku	a	samozřejmě	mít	také	
trochu	toho	štěstí.	

Vladislav Šefl

Hurá na rybník 
Dolní Kotynka

Po	 dlouhé	 pauze	 jsme	 opět	 přivítali	 naše	
malé	rybáře	na	Dolní	Kotynce.	Účast	byla	a	je	
hojná.	 Přišli	 se	 na	 nás	 podívat	 i	 noví	 zájemci	
o	 rybářský	 kroužek.	 Po	 prvotních	 nezdarech	
se	zamotáváním	vlasců	a	ukápnutí	prvních	slz	
se	nám	zadařilo	a	přišlo	pár	kapitálních	úlov-
ků.	Opět	jsme	s	Davidem	konstatovali,	že	naše	
úsilí	je	korunováno	úspěchem	a	nejsme	jenom	
kroužek	na	odkládání	dětí.	Jo,	rozzářená	očka	
malých	rybářů	při	zdolávání	kapitálních	úlovů	
jsou	k	nezaplacení.	Proč	kapitálních?	Malému	
rybáři	stačí	ulovit	i	kapříka	20	cm	a	je	na	výsost	
šťastný,	že	se	mu	to	podařilo.	Jsme	na	ně	pyšní.
Po	debatě	na	rybářském	svazu	jsme	dohodli,	

že	pro	tento	rok	uspořádáme	příměstský	tábor	
„Poznej	krásy	řeky	Radbuzy“.	Tábor	bude	pod-
pořený	z	Globálního	dárcovského	a	dotačního	
titulu	města	 Dobřany.	 Je	 to	 novinka,	 která	 tu	
ještě	nebyla,	a	bude	to	pro	nás	nová	a	zajímavá	
zkušenost.	 V	 době	 psaní	 tohoto	 článku	 je	 tá-
bor	téměř	obsazený	a	to	nás	mile	překvapilo.		
Doufáme,	 že	 se	 vše	 podaří	 a	 všichni	 budeme	
mít	chuť	uspořádat	tábor	i	příští	rok.	Veškeré	
informace	o	průběhu	tábora	i	další	informace	
o	kroužku	najdete	na	našich	webových	strán-
kách	(rybaridobrany.cz	a	nově	na	Facebooku).
Je	 toho	 ještě	hodně,	 co	nás	 čeká	do	konce	

tohoto	rybářského	školního	roku,	ale	v	době,	
kdy	budete	 tento	článek	číst,	bude	 již	po	ak-
cích.	Pro	informaci	zmíním	především	krouž-
kové	 závody	 a	 pasovaní	 nováčků	 do	 cechu	
rybářského.
Přeji	všem	zúčastněným	mladým	rybářům	

bohaté	úlovky	během	prázdnin	a	budeme	se	
těšit	 na	 další	 setkání	 v	 rybářském	 kroužku	
v	září	2020.
Petru	Zdar.		Za	vedoucí	kroužku

  Karel Ryšavý

Zahrádkáři

V	pátek	19.	6.	2020	jsme	se	sešli	před	klubovnou	zahrádkářů,	abychom	se	konečně	po	dlouhé	
době	zase	neformálně	pobavili.	Pro	jistotu	jsme	setkání	udělali	na	čerstvém	vzduchu.	Počasí	se	
na	chvíli	umoudřilo,	takže	jsme	si	mohli	rozdělat	oheň,	opéct	klobásy	a	špekáčky.	Pan	Brada	nám	
zahrál	na	harmoniku	a	my	jsme	kolektivním	zpěvem	pobavili	i	okolí.	Přes	chladné	a	nepředvída-
telné	počasí	nás	nakonec	bylo	dvacet.	Shodli	jsme	se,	že	nám	už	všem	bylo	po	ostatních	smutno.	
Těšíme	se,	že	příště	už	se	budeme	moci	bavit	bez	nutnosti	společenského	odstupu.

  Zora Richterová 
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PETICE „Střelnici v Dobřanech NECHCEME!“
Vážení	petenti,
děkuji	 jménem	 petičního	 výboru	

všem,	pro	které	 je	zdravé	životní	pro-
středí	a	klid	v	místě,	kde	žijí,	nadřazen	
nad	zájmy	sportovních	požitků	několi-
ka	desítek	lidí	a	lobbistů	upřednostňu-
jících	svůj	ekonomický	profit.
Petiční	 akce	 a	 sběr	 podpisů	 byl	

ukončen	k	31.	5.	2020.	Podpisy	se	fak-
ticky	sbíraly	3	měsíce,	a	to	od	15.	1.	2020	do	10.	3.	2020	a	opět	po	uvolnění	bezpečnostních	
opatření	způsobených	nákazou	COVID-19	od	1.	5.	do	31.	5.	2020.

Celkem se sebralo 1 660 podpisů, z toho 1 128 podpisů je od občanů Dobřan, Šlovic 
a Vodního Újezda. Ostatní podpisy byly od občanů okolních obcí, většinou od sousedů 
z Chlumčan a  Hradčan.
Petice	a	originály	podpisových	archů	byly	předány	17.	6.	2020	na	Městský	úřad	Dobřany	k	ru-

kám	tajemníka	MěÚ	a	informace	o	odevzdání	starostovi	města	Dobřany.
Vzhledem	k	počtu	podpisů	požaduje	petiční	výbor,	aby	bylo	umožněno	občanům	o	této	kon-

troverzní	stavbě	rozhodnout	formou	referenda.
Výsledky	podpisové	akce	a	ostatní	související	materiály	byly	poslány	na	vědomí:	
KÚPK:	 ředitel	 Krajského	 úřadu	 Plzeňského	 kraje,	 Rada	 Plzeňského	 kraje,	 Odbor	 životního	

prostředí	KÚPK.
Česká	inspekce	životního	prostředí,	Ministerstvo	životního	prostředí	ČR.
DĚKUJEME	ZA	VAŠE	HLASY!

Za petiční výbor D. Terelmešová

Slavík obecný Ťuhýk obecný Mlynařík dlouhoocasý

Kukačka obecná Červenka obecná Konopka obecná

Králíček obecný Skorec vodní Pěnice černohlavá

Hádali jste správně?

Na problémy 
nejste sami

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

středa, čtvrtek: 
9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45 

Kontakty: 
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz

e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace 
a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Usiluje 
o to, aby občané netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných slu-
žeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby 
či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upo-
zorňují příslušné státní a místní orgány na 
nedostatky legislativy a na neřešené problé-
my občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky 
a sociálních služeb.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, 
nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména 
v těchto oblastech:

 bydlení  sociální a zdravotní pojištění 
 finanční problematika  správní řízení

(jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy
 systém sociálních dávek a pomoci	
 ochrana spotřebitele  majetkoprávní 

vztahy  rodina a mezilidské vztahy 
  pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny 
Plzeň v Dobřanech 

je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.



PARTNEŘI:
MPM

Zdravotnická
RESCUE

13.6. OFFROAD MARATON
27.6. SVATBA LUKÁŠ V.S. LUCKA

4.7. MOTOKROSOVÝ JARMARK 
BLUE SMOKE TRIO-D

11.7. MX MINI MOTO TOMANON CUP
18.7. MOTO-QUAD-CROSS COUNTRY

22.8. SMS MOTOKROS AČR KP
29.8. MX MINI MOTO TOMANON CUP
12.9. MOTO-QUAD- CROSS COUNTRY

19-20.9. PREDATOR RACE
26.9. MMČR SAJDKÁRY-ČTYŘKOLKY
10.10. MOTO-QUAD- CROSS COUNTRY
27.12. VÁNOČNÍ MOTO-QUAD-CROSS 

COUNTRY
 19-20.9. PREDATOR RACE

 26.9. MMČR SAJDKÁRY - ČTYŘKOLKY 
DRUŽSTVA

10.10. MOTO-QUAD-CROSS COUNTRY
 27.12.  VÁNOČNÍ MOTO-QUAD-CROSS 

COUNTRY

AKCE MX PARK

DOBŘANY 2020

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

 
   

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
pořádá ARCHA PRO RODINY S DĚTMI DIAKONIE ZÁPAD 

jako podporu rodinám v letošním dlouhém období uzavření škol 
 

denně 8:00 – 17:00  
formou výletů do přírody, za kulturou, vzděláním i zábavou  

 

určeno školákům a předškolákům 
zdarma (s podporou České spořitelny a Diakonie ČCE)  

včetně stravy, cestovného a vstupů 
 
 

přihlášky a dotazy na 733 614 645  
nebo archa@diakoniezapad.cz 

 

 

PLZEN 20. – 24. ČERVENCE 
PLZEN 10. – 14. SRPNA 
NEPOMUK 17. – 21. SRPNA 
KLATOVY 3. – 7. SRPNA 
BLOVICE 13. – 17. ČERVENCE 
DOMAŽLICE 24. – 28. SRPNA 
KRALOVICE 13. – 17. ČERVENCE 
PLASY 3. – 7. SRPNA 
DOBŘANY 3. – 7. SRPNA 
STOD 20. – 24. ČERVENCE 
PŘEŠTICE 17. – 21. SRPNA 
HORAŽĎOVICE 27. – 31. ČERVENCE 
ROKYCANY 27. – 31. ČERVENCE 
HORŠOVSKÝ TÝN 24. – 28. SRPNA 

 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
KMD ŠLOVICE 2020

10. 8. - 14. 8. 2020 
OD 8:00 DO 16:00 HOD.

3. 8. – 7. 8. 2020
OD 8:00 DO 16:00 HOD.

 

VĚK: 6 - 15 LET
CENA: 2 500 Kč

KAPACITA: 30 DĚTÍ

Tento tábor je určen pro děti, které rády sportují nebo je baví
tvoření všeho druhu. Na našem táboře vyzkouší různé druhy sportu,

 jako je střelba z luku, praku, kinball, florbal a další. Během tábora
si děti vyrobí několik výrobků např. záložku do knížky,

lapač snů nebo si nabatikují vlastní tričko. Poslední den bude
závěrečná bojovka, cesta za pokladem a od 16:30 možnost 

posezení u ohně a opékaní vuřtů pro rodiče s dětmi.
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Velká naděje pro dobřanský motorsport

Po	 dlouhé	 odmlce	 přebírá	 otěže	 v	 repre-
zentování	 našeho	 města	 po	 úspěšném	 zá-
vodníkovi	Standovi	Brunátovi	nadějný	mladý	
jezdec	Radek Plajner.	 Autokros	 je	 závodní	
disciplína,	které	se	intenzivně	věnuje.	Ten	je	
od	 nepaměti	 doménou	 českých	 závodníků	
nejen	pro	velkou	bojovnost,	ale	hlavně	i	díky	
obrovské	 šikovnosti	mechaniků,	kteří	 vývoji	
závodních	 speciálů	 často	 obětovali	 veškerý	
volný	čas.

Tomuto	mladému	 chlapci	 je	 teprve	 11	 let	
a	věnuje	se	autokrosu	zatím	jen	jeden	rok.	Ze	
začátku	závodil	 s	Racer	Buggy	125,	ale	 letos	
vyrazil	do	nové	sezóny	se	silnější	a	 rychlejší	
buginou	RB	250.	V	této	zkrácené	sezoně	nyní	
odjel	 tři	 závody	 a	 předvedl	 velmi	 dobré	 vý-
sledky.	 Letošní	 sezónu	 začal	 v	 Domažlicích,	
kde	získal	čtvrté	místo,	a	po	dvoutýdenní	pau-
ze	následoval	náročný	víkend,	kde	v	sobotu	na	
velmi	těžké	trati	v	Poříčí	nad	Sázavou	vybojo-

val	sedmé	místo	a	v	neděli	na	trati	v	Domažli-
cích	vystoupal	až	na	stupeň	vítězů,	kde	získal	
krásné	třetí	místo.	Ráďo,	gratulujeme.
Velkou	výhodou	tohoto	talentovaného	jezd-

ce	je,	že	jeho	otec	Jindřich	Plajner	je	výrobcem	
závodních	autokrosových	speciálů,	které	staví	
přímo	na	míru.
Pokud	Vás	zaujal	tento	článek	a	chcete	se	do-

zvědět	další	informace	nebo	podpořit	náš	tým	
-	 Junior	 Autocross	 Team,	 z.	 s.,	 navštivte	 naše	
stránky	https://www.crossracingcars.cz/.
Budeme	moc	rádi	za	jakoukoliv	podporu.
Našemu	 jezdci	 fandíme	 a	 přejeme	 hodně	

štěstí	a	spoustu	úspěchů.	:)
Junior Autocross Team, z. s.

Rozloučení s florbalovou sezonou 2019/2020
Mládežnický	florbal	v	Dobřanech	

se	rozběhl	 ihned,	 jakmile	to	umož-
nilo	rozvolnění	protiepidemiologic-
kých	opatření	s	tím,	že	po	několika	
málo	 trénincích	 jsme	 obdrželi	 na-
bídku	 na	 účast	 v	 seriálu	 2.	 roční-
ku	 Sportima	 cupu	2020.	 Jelikož	 se	
akce	 uskutečnila	 v	 Plzni,	 dostala	
název	 Pilsen	 city	 cup	 2020	 a	 pro-
bíhala	pod	záštitou	náměstka	hejt-
mana	Plzeňského	kraje,	Iva	Grüne-
ra.	 Byl	 to	 vlastně	 turnaj	 oslavující	
nejpopulárnější	 sport	 v	 naší	 zemi,	
ale	 v	 jeho	 rámci	 byly	 představeny	
i	jiné	sporty	-	teqball,	wolking	foot-
ball	 a	 florbal.	 Přijali	 jsme	 pozvání	
pořadatele	 florbalového	 turnaje	
FbC	 Plzeň	 a	 přivezli	 do	 krajského	
města	 smíšenou	 skupinu	 starších	
a	mladších	žáků.	Zápasy	se	hrály	na	
plzeňském	náměstí,	pro	florbalisty	na	atypickém	povrchu	–	umělé	trávě,	a	proto	chvíli	hochům	trvalo,	než	si	zvykli	na	změnu	ve	vedení	míčku.	
Další	atypickou	skutečností	při	turnaji	bylo	to,	že	se	zde	jako	soupeři	potkávala	družstva	různých	věkových	kategorií	i	různého	pohlaví.	Proto	se	
například	stalo,	že	ve	vyřazovacích	bojích	si	naši	chlapci	zahráli	proti	družstvu	dospělých	žen.	Rozlosování	nám	mimořádně	přálo,	a	i	když	chlapci	
několik	zápasů	v	turnaji	prohráli,	v	samotném	závěru	jsme	se	dostali	až	do	finále.	V	dramatickém	utkání	o	první	místo	se	našemu	týmu	podařilo	
nad	soupeřem	zvítězit	a	odvézt	si	tak	krásný	pohár	a	drobné	ceny.	Sobota	12.	června	se	tak	stala	milou	tečkou	za	florbalovou	sezonou	a	naši	chlapci	
prokázali,	že	dokážou	konkurovat	i	vyspělým	hráčům	z	plzeňských	klubů.	Děkujeme	touto	cestou	našim	florbalistům	za	reprezentaci	a	těšíme	se	na	
září,	na	zahájení	nové	florbalové	sezony.	

V. Kouřil, D. Hloušek a J. Hajšman
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Náš	 A	 tým	 vyrazil	
20.	 6.	 po	 téměř	 dvou-
měsíčním	 tréninkovém	
procesu	 do	 Světlé	 nad	
Sázavou	 také	 koneč-
ně	 do	 herní	 praxe.	 Re-

publiková	 konkurence	 byla	 velmi	 silná.	 Na	
dvoudenním	 turnaji	 jsme	 zkoušeli,	 sehrávali	
a	 především	 ladili	 vlastně	 celý	 dobřanský	
hokejbalový	 orchestr.	 Účel	 to	 nepochybně	
splnilo.	Alpa	cup,	který	byl	uspořádán	ČESKO-
MORAVSKÝM	 SVAZEM	 k	 30.	 výročí	 založení	
hokejbalu,	měl	být	náhražkou	ČESKÉHO	PO-
HÁRU,	ale	také	měl	„maličko“	nahradit	před-
časně	ukončenou	sezónu,	jež	byla	ze	známých	
důvodů	odpískána	ještě	v	nedohrané	zkl.	části	
extraligy.	
Nicméně	 na	 turnaji	 se	 sešla	 opravdová	

kvalita.	 Náš	 velmi	 mladý	 tým,	 poskládaný	
opět	 z	 kluků,	 kteří	 v	 dobřanském	 klubu	 pů-
sobí	 z	 převážné	 většiny	 od	 mládežnických	
let,	a	dokonce	 jsou	někteří	stále	 ještě	věkem	
dorostenci,	vyrazil	do	bojů	bez	ostychu,	s	pat-
řičným	respektem	k	síle	soupeřů,	ale	také	s	cí-
lem	ukázat,	 že	 se	 třeba	opět	o	nepatrný	kus	
posunul	vpřed.	V	základní	skupině	nás	čekal	
silný	Most,	 posílená	 Jihlava	 a	 loňský	 soupeř	
z	 finále	 1.	 ligy	 –	 pražská	 Hostivař.	 Úvodní	
dva	duely	kluci	zvládli	na	výbornou,	přičemž	
v	zápase	s	Jihlavou	jsme	museli	otáčet	nepří-
znivý	stav	0:1	na	konečných	3:1.	Jistý	postup	
do	 semifinále	 nám	dodal	 klid	 a	možnost	 se-
stavu	 promíchat	 či	 klíčové	 hráče	 tzv.	 poše-
třit.	 3.	 zápas	 ve	 skupině	 jsme	 ale	 nezvládli	
a	po	 zásluze	odešli	 i	 poraženi	 s	 velmi	dobře	
hrající	 pražskou	Hostivaří.	 Ve	 2.	 skupině	 zá-
polily	 týmy	ELBA	Ústí	n.	L.,	Prachatice,	Brno	
a	Svítkov	Pardubice.	 I	 tady	 to	bylo	velmi	vy-
rovnané	a	o	dvou	postupujících	rozhodovalo	
skóre.	Na	náš	mančaft	v	1.	semifinále	nakonec	
vyšly	Pardubice	(Svítkov).	Vedli	jsme,	prohrá-
vali	a	nakonec	kluci	otočili	na	konečných	3:2.	
Hráči	poznali,	že	se	vyplatí	jezdit	po	z.dku	až	
do	 konce.	 Za	 bojovnost,	 nasazení	 a	 vůli	 byli	
dobřanští	 hokejbalisté	 odměněni	 postupem	
do	finále.	Druhé	semifinále	si	osvojila	ústecká	
Elba,	když	přetlačila	Hostivař.	
Finále	bylo	velmi	napínavé,	neboť	 i	 tento-

krát	 jsme	vedli.	Ústí	 n.	 L.	 vyrovnává	 a	 zápas	
minutu	 a	 30	 sekund	 navíc	 strhává	 na	 svoji	
stranu	 1:2	 (z	 našeho	 pohledu).	 Při	 okamži-
té	hře	bez	brankáře	ale	i	my	přesně	zacílíme	
a	 účet	 srovnáváme	 na	 2:2.	 V	 prodloužení	
branka	nepadne,	a	 tak	nás	soupeř	z	Ústí	po-
ráží	až	po	nájezdech.	Soupeři	jsme	sportovně	
pogratulovali,	ale	my	hlavy	rozhodně	dole	mít	
nemusíme.	Tohle	je	totiž	pro	naše	mladé	klu-
ky	další	velká	zkušenost.	

Žáci vzorně reprezentovali klub, 
TJ i město Dobřany
Mladší	žáci	Dobřan	se	v	sobotu	13.	6.	před-

stavili	na	turnaji	v	městě	perníku.	Pardubický	
Svítkov	 uspořádal	 dostaveníčko	 šesti	 týmů	
z	ČR,	které	byly	rozděleny	do	dvou	skupin.	Naši	
kluci	se	nejdříve	popasovali	s	dalšími	"perni-
káři",	 resp.	 Autosklem	 Pardubice	 a	 Hradcem	
Králové.	Smolná	porážka	s	Autosklem	a	výhra	
nad	H.	Králové	naše	 žáky	posunuje	do	 semi-
finále.	 Tam	 nestačíme	 na	 Kelty	 z	 Berouna.	
V	souboji	o	bronz	vrací	kluci	porážku	Autosklu	
a	po	vítězství	3:1	končí	dobřanští	žáci	na	me-

dailové	pozici.	Trenér	P.	Úbl	byl	spokojen	a	do-
dává:	„Kluci	bojovali	a	hráli	jako	tým.	Nevyšlo	
nám	 semifinále,	 možná	 i	 díky	 krátkým	 pau-
zám	k	 regeneraci,	 v	 tom	měli	 soupeři	malou	
výhodu.	Ale	i	tak	jsem	spokojen	a	kluky	musím	
pochválit.	Týmy	zde	byly	velmi	kvalitní.“

Konečná	tabulka:	
1.	 Svítkov	 Stars	 Pardubice,	 2.	 Kelti	 Beroun,	
3. TJ Snack Dobřany,	4.	Autosklo	Pardubice,	
5.	Hradec	Králové,	6.	Rangers	Opočno	

„Světlá A tým“:
Zleva stojí: D. Kovařík st., D. Čech, J. Voves, A. Bárta, O. Bárta, V. Šlehofer ml., J. Kobr, J. Matoušek, 
M. Malotín, O. Málek
Pod nimi zleva pětice: F. Lang, P. Sloup, J. Stráský, J. Kovářík a D. Kovářík ml.
1. řada zleva: M. Hájek, A. Duchek, L. Hrubý, gólman M. Hrubý, M. Neumaier, gólman O. Jásek, 
J. Stránský, T. Duchek a V. Šlehofer st.

Hokejbalisté v silné konkurenci uspěli
Ještě	 jedna	 perlička	 -	 Jan	 Kovařík	 byl	 vy-

hlášen	 nejlepším	 útočníkem	 turnaje	 a	 hráči	
Lukáš	Hrubý,	Tomáš	Duchek	a	 Jan	Matoušek	
byli	oceněni	 jako	nejlepší	hráči	dobřanského	
mančaftu.	

Sestava ve Světlé nad Sázavou na Alpa 
cupu 2020: 
M.	Hrubý,	 Jásek,	Malotín,	Hájek	A.	Duchek,	

T.	Duchek,	Čech,	Sloup,	Kobr,	A.	Bárta,	Voves,	
O.	Bárta,	Matoušek,	Stráský,	Stránský,	J.	Kova-
řík,	D.	Kovařik	ml.,	Málek,	L.	Hrubý,	Lang,	Neu-

maier	a	V.	Šlehofer	ml.	Trenéři:	V.	Šlehofer	st.,	
Malý	a	D.	Kovařík	st.	

Konečné	pořadí	na	Alpa	cupu:	
1.	Elba	Ústí	n.	L.
2. TJ Snack Dobřany 
3.	Hbc	Hostivař	
4.	Svítkov	Stars	Pardubice	
5.	Hbc	Most	
6.	Buldogs	Brno	
7.	Hbc	Prachatice	
8. Sk Jihlava 



23www.dobrany.cz |

Sport

Také	 přípravky	 měly	 napilno,	 když	 v	 do-
mácí	 Pebal	 aréně	 odehrály	 rovněž	 v	 sobotu	
turnaj	se	soupeři	z	HC	Škoda	Plzeň	a	Tatranu	
Třemošná.	Všechny	tři	týmy	postavily	dva	vý-
běry.	Šest	 soupeřících	celků	se	 tak	postaralo	
o	 dopolední,	 sobotní	 a	 hlavně	 sportovní	 zá-
bavu	dětí.	Více	už	 jedna	z	 trenérů,	 resp.	 tre-
nérek	 našich	 výběrů	A.	Hradská:	 „Naši	 kluci	
a	 dívka	 předvedli	 skvělé	 výkony.	 Ukázali,	 že	
se	 i	 po	 koronavirové	 karanténě	 dostali	 do	
formy.	Změřili	si	síly	s	týmem	z	HC	Škoda	Pl-
zeň	 a	 Třemošnou.	Největší	 zábavou	byl	 třetí	
zápas,	kdy	se	sestavil	mix	týmů	Šnečků	a	Ta-
tranu	 Třemošná.	 Někteří	 naši	 kluci	 se	 ocitli	
v	 barvách	 Třemošné	 a	 někteří	 kluci	 z	 Tře-
mošné	zase	v	barvách	dobřanských.	Musím	se	
přiznat,	že	jako	„trenér	Třemošné“	jsem	byla	
trošku	 zmatená,	 komu	vlastně	 fandit,	 jelikož	
obě	moje	děti	hrály	proti	mně.	Ani	nevím,	kdo	
vyhrál,	a	myslím	si,	že	o	to	tady	jde,	ať	si	hra-
jí,	dokud	jsou	malí.	Děkuji	všem	dětem,	rodi-
čům,	trenérům,	rozhodčím	a	časomíře.	Trenér	
M.	Chamola	přidává:	„V	sobotu	jsem	vedl	děti	
z	přípravky	v	přátelských	zápasech	s	místními	
rivaly.	Musím	říct,	že	jsem	byl	velmi	mile	pře-
kvapený	nasazením	děti	do	zápasu	a	kvalitou	
hry	a	souhry.	To	koneckonců	ocenili	 i	 rodiče	
na	 tribuně.	Krásně	byla	vidět	 jejich	práce	na	
trénincích	a	tím	i	posun	ve	hře.	To	nabíjí	i	nás	
trenéry.“	
Závěrem:	V	Pardubicích	kluci	předvedli	vý-

tečný	výkon,	 který	byl	 odměněn	 „bronzovou	
plackou“.	 Na	 domácím	 turnaji	 se	 nejmenší	
Šnečci	 snažili	 ukázat	 to,	 co	po	dlouhé	pauze	
na	 následných	 trénincích	 natrénovali.	 Nelze	
opomenout	 ani	 parádní	 výkony	 minipřípra-
vek	Dobřan	minulý	týden	ve	Stříbře.	Sečteno	
podtrženo	 -	 žákovské	 kategorie	 Dobřan	 se	
opravdu	 činily,	 vzorně	 reprezentovaly	 náš	
klub,	TJ	a	město	Dobřany.	

TJ Snack Dobřany Václav Šlehofer starší

Minipřípravka TJ Snack Dobřany

Mladší žáci v Pardubicích

Přípravka TJ Snack Dobřany

V hokejbalové Pebal aréně proběhlo 29. 6. 2020 
slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku ZŠ. Byli 
mezi nimi také hráči TJ Snack Dobřany – zleva 
Petr Brabec, Aleš Duchek a Michal Neumaier. 
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Červnový cyklovýlet

V	sobotu	6.	6.	se	konal	jeden	z	dalších	a	del-
ších	cyklovýletů.	Ráno	se	nás	na	nádraží	sešlo	
celkem	 šest	 a	 cíl	 byl	 jasný	 -	 Konstantinovy	
Lázně.	 Pepa	 Polívka	 zařídil	 jízdenky	 na	 vlak	
a	ubytování	v	zajímavé	destinaci.	Zemědělská	
usedlost	v	Kracíkově	nás	 sice	přivítala	drob-
ným	 mrholením,	 ale	 po	 rychlém	 ubytování	
nás	 již	venku	čekalo	místy	 i	slunečné	počasí.	
Jeli	 jsme	přes	Konstantinky	do	Bezdružic	na	
zámek.	Bohužel	byl	stále	zavřený.	Naše	cesta	
tedy	vedla	do	vyhlášené	restaurace	U	Kryštofa	
Haranta.	Tam	jsme	si	dali	pozdní	oběd	a	dopl-
nili	tekutiny.	V	neděli	po	vydatné	snídani	jsme	
vyjeli	na	cestu	do	Dobřan.	Krásná	příroda	oko-
lo	přehrady	Hracholusky	nám	byla	odměnou	
za	 naši	 námahu.	 Bohužel	 pak	 přišel	 docela	
silný	liják	a	až	do	Dobřan	v	jednom	kuse	prše-
lo.	I	přes	tento	nedostatek	to	byl	ale	velice	pří-
jemný	výlet.	Našlapalo	se	celkem	99	km.	Další	
vyjížďka	bude	v	září,	zřejmě	sjezd	ze	Šumavy.	
Ten	je	plánován	na	19.	9.

Josef Hájek a Josef Polívka

Konečně závody!

Máme	za	sebou	zimní	přípravu	a	konečně	
se	rozjely	závody	v	požárním	sportu.	Na	závo-
dy	jsme	čekali	dlouho,	a	to	hlavně	kvůli	nuce-
né	koronavirové	pauze.	Dá	se	říct,	že	už	jsme	
ani	 nedoufali.	 Všechno	 ale	 dobře	 dopadlo,	
a	tak	můžeme	hodnotit	první	výsledky.	Úvod-
ní	závod	Českého	poháru	se	konal	27.	6.	2020	
v	 Třebíči	 a	 	 jednalo	 se	 o	 100	 metrů	 s	 pře-
kážkami.	 Na	 závod	 odcestovala	 osmičlenná	
výprava	dobřanské	tréninkové	skupiny.	Tato	
parta	 závodí	 za	 jednotlivé	 sbory	 dobrovol-
ných	 hasičů	 s	 cílem	 utvořit	 družstva	 doros-
tenců	 a	 dorostenek,	 kteří	 by	 reprezentovali	
Dobřany.
V	 kategorii	 mladších	 dorostenek	 si	 první	

letošní	 premiéru	 odbyla	 Anička	 Umnerová.	
Anička	je	velká	dobřanská	naděje	a	potvrdila	
to	 hned	 v	 prvním	pokusu,	 když	 zaběhla	 čas	
19,90	s.	Tento	čas	pro	ni	znamenal	vylepšení	
osobního	rekordu	z	minulé	sezóny,	a	to	hned	
o	dvě	sekundy.	Ve	druhém	pokusu	Anička	po-
tvrdila	svoji	výkonnost,	když	zaběhla	praktic-
ky	totožný	čas	(19,92),	a	tak	si	odvezla	z	Tře-

bíče	krásné	šesté	místo.	V	kategorii	mladších	
dorostenek	 reprezentovala	 dobřanskou	 tré-
ninkovou	partu	i	Magdalena	Koptíková,	která	
zaběhla	čas	21,66.
V	kategorii	mladší	dorostenci	jsme	nasadi-

li	Ondru	Šišku	a	Vojtu	Kasla.	Ondra	se	sotva	
oklepal	ze	zranění,	které	utrpěl	na	tréninku,	
a	hned	zaběhl	vynikající	čas	19,10.	Dostal	se	
tak	na	druhé	místo	a	dosáhl	nejlepšího	umís-
tění	z	Dobřaňáků.	Vojta	si	odbyl	svoji	závodní	
premiéru	v	podobě	předčasného	startu	a	tím	
šel	z	kola	ven.	Naštěstí	má	každý	pokusy	dva,	
a	tak	ve	druhém	vše	napravil	a	připsal	si	zá-
kladní	 čas	 20,11.	 Samozřejmě	 se	 to	 trochu	
podepsalo	na	psychice,	 a	 tak	 snad	v	příštím	
závodě	bude	líp.
V	kategorii	středních	dorostenek	startova-

la	Nikola	Rašková,	která	dosáhla	času	18,19.	
Za	tento	výkon	obsadila	krásné	čtvrté	místo.	
Do	 závodu	 středních	 dorostenců	 si	 pro	 své	
zkušenosti	jel	Lukáš	Pudil.	Ten	nemá	moc	na-
běháno,	ale	bojoval	 jako	 lev.	Čas	22,23	bude	
chtít	příště	určitě	vylepšit.
Zbývají	 nám	 kategorie	 těch	 nejstarších.	

Starší	 dorostenci	 závodí	 už	 dohromady	
s	muži,	 a	 tak	 to	mají	 kluci	 trochu	 těžší.	Oba	
zúčastnění	 si	 zaběhli	 osobní	 rekord	 a	 i	 zde	
jsme	 s	 výkonem	velice	 spokojeni.	 Jakub	Do-
kulil	zaběhl	v	čase	18,56	a	Matěji	Vondráško-
vi	naměřily	stopky	18,84.
Další	závod	Českého	poháru	nás	čeká	25.	7.	

v	 Bludově	 u	 Šumperka	 a	 1.	 8.	 v	 Kamenci	
u	Poličky.	Držte	nám	palce.

Martin Provazník, trenérPětihodinový offroad maraton vyhrál POLARIS 
Racing Crew viz foto.



Červnový turnaj v pétanque

V	 sobotu	 12.	 června	 se	 konal	 první	 letošní	
turnaj	dvojic	v	pétanque	v	širokém	okolí.	Zájem	
byl	velký.	Klatovští	přijeli	v	nejsilnější	sestavě,	
dorazili	i	Plzeňáci	s	dvojicí	Francouzů.	Začínalo	
se	s	půlhodinovým	zpožděním,	protože	dvojic	
bylo	nejvíce	v	historii	klubu.	Organizátoři	hle-
dali	systém	jakým	hrát	a	nemuset	poslat	domů	
poslední	 přihlášené	 dvojice.	 Nakonec	 se	 vše	
vyřešilo	 sestavením	 družstev	 ze	 tří	 členů	 se	
souhlasem	 ostatních	 účastníků.	 V	 základních	
skupinách	 byly	 trojice	 nasazeny.	 Papíroví	 fa-
vorité	ve	skupinách	potvrdili	svou	roli,	ovšem	
semifinálové	skupiny	přinesly	překvapení,	kdy	
doposud	neporažení	Švábek	s	Kratochvílovou	
nevyhráli	 ani	 jeden	 ze	 tří	 zápasů	 a	 obávaní	

Francouzi	také	ne.	Malý	turnaj	dvojic,	které	ve	
skupinách	obsadily	3.	a	4.	místo,	vyhráli	manže-
lé	Kubovi.	Boj	o	1.	a	2.	místo	byl	záležitostí	Kla-
tovanů,	kdy	Hůrka	s	Rosou	porazili	Kovářovou	
s	Vítovcovou	13:8.	Zápas	o	3.	a	4.	místo	vyšel	
jednoznačně	pro	Kháse	s	Bořánkem,	kteří	zdo-
lali	Hůrkovou	s	Rosou	13:1.	Boj	o	5.	a	6.	místo	
byl	 vyrovnaný,	 děda	 s	 vnukem	 Dubanovi	 vy-
hráli	 nad	 Mikuláškovou	 s	 Novotným	 13:11	
a	 v	 boji	 o	 7.	 a	 8.	místo	 se	 štěstí	 nevrátilo	 ke	
Švábkovi	s	Kratochvílovou,	kteří	podlehli	Fran-
couzům,	Lionelu	a	Davidu	Payenovým	s	Vopa-
tem	 13:7.	 Díky	 Městskému	 kulturnímu	 stře-
disku	 Dobřany,	 které	 bylo	 spolupořadatelem,	
odcházely	úspěšné	dvojice	s	poháry	a	cenami,	

které	si	hráči	sami	vybrali	v	dosaženém	pořadí.	
Další	akcí	bude	v	sobotu	4.	července	Tournoi	ď	
Svijany,	 turnaj	 dvojic	 podporovaný	 restaurací	
Beseda	a	MKS	Dobřany.

Zdeněk Duban

Sport
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Restart žije a dýchá po covidu!

Kvůli	zastavení	činnosti	v	době	nouzového	
stavu	 utrpěl	 sportovní	 spolek	 RESTART	 ne-
malé	ztráty.	Po	znovuotevření	dne	11.	května	
jsme	 se	 zase	pustili	 pilně	do	 ladění	 cvičební	
a	psychické	formy	s	dodržením	všech	přísných	

hygienických	nařízení	vlády,	abychom	nikoho	
nevystavili	riziku	nákazy.	Takže	jsme	tu	opět	
PRO	VÁS!	 Víte,	 že	 bez	 VÁS	 jsme	NIC,	 s	 Vámi	
jsme	mnohem	VÍC.		Město	Dobřany	nám	uleh-
čilo	situaci	tím,	že	vyslyšelo	naše	prosby	a	od-

pustilo	 nám	 2	měsíční	 nájmy.	 Chceme	 tímto	
velice	 poděkovat	 panu	 starostovi	 Sobotkovi	
a	celému	městskému	zastupitelstvu	za	vstříc-
nost	a	pomoc	v	nelehké	době.	Dále	děkujeme	
za	podporu	zaměstnanců	panu	řediteli	Krou-
povi	z	Penny	s.	r.	o.	Díky	němu,	podpoře	pana	
starosty	a	zastupitelstva	města	mohla	být	ve	
sportovních	sálech	nainstalována	nová	vzdu-
chotechnika.	 RESTART	 doslova	 DÝCHÁ!!	
A	tak	se	snažíme	znovu	nadechnout	a	jít	dál…
Cvičení	 při	 vysokých	 letních	 teplotách	 už	

u	nás	nebude	problém,	tak	si	přijďte	k	nám	za-
cvičit	a	osvěžit	tělo	i	mysl.	V	červenci	a	srpnu	
vypisujeme	 3	 termíny	 sportovních	 příměst-
ských	 táborů.	 Dva	 budou	 určeny	 zejména	
tančícím	dětem	ve	věku	6–13	let	(street	dan-
ce,	HIP	HOP,	disco	dance,	breakdance,	LA	sty-
le,	 ZUMBA	 a	 mnoho	 dalších)	 v	 termínech	 
27.–31. 7. 2020 a 17.–21. 8. 2020,	 třetí	
tábor	 bude	 sportovní,	 všestranně-doved-
nostní	 pro	 děti	 od	 6	 do	 12	 let	 v	 termínu	 
10.–14. 8. 2020.	 Tímto	budou	 stávající	 cvi-
čební	 prostory	 maximálně	 využity	 i	 přes	
prázdniny	a	26.	6.	2020	v	10:00	hodin	začne-
me	jednat	o	využití	dalších	prostor	sportov-
ního	spolku	RESTART.	

Těší se na Vás tým RESTART!
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Evropský pohár ve fourcrossu 2020
TJ	Dobřany	-	oddíl	cyklistiky	Vás	zve	na	Evropský	pohár	ve	fourcrossu	konaný	dne	25.	7.	na	Šlo-

vickém	vrchu.	Již	po	třetí	budou	Dobřany	hostit	tento	závod	horských	kol	mezinárodního	charak-
teru.	Kvůli	koronavirové	krizi	to	bude	dokonce	letošní	první	závod	této	série,	dá	se	tedy	očekávat	
silná	účast	závodníků	a	atraktivní	podívaná.	 	Závodí	se	v	několika	dětských	kategoriích	včetně	
příchozích	přes	kat.	Elit	až	po	kat.	Masters.	
Pro	diváky	bude	připraveno	občerstvení	a	program	i	po	skončení	závodu.	Buďte	tam	všichni	

v	sobotu	po	poledni.	Těšíme	se	na	Vás!

Harmonogram:
12:00-14:00	registrace	/	12:30-14:30	trénink	/	15:00	kvalifikace	/	16:00	závod	/	Předávání	cen.

Letní tenisové kempy
Termíny	letních	tenisových	kempů	jsou:
1)	 13.	–	17.	7.	2020
2)	 20.	–	24.	7.	2020
3)	 3.	–	7.	8.	2020
4)	 10.	–	14.	8.	2020
5)	 24.	–	28.	8.	2020		

Popis:
Tenisový	kemp	je	týden	plný	sportu	a	her	za-
měřených	 na	 tenis.	 Děti	 budou	mít	možnost	
sportovat,	 zdokonalit	 se	v	 tenise	 a	 fyzických	
aktivitách	 metodicky	 zaměřených	 na	 tenis,	
a	 to	 pod	 dohledem	 kvalifikovaných	 trenérů.	
Mimo	jiné	budou	mít	děti	možnost	se	naučit	
základům	anglického	jazyka,	případně	i	kon-
verzovat.	Děti	se	zúčastní	také	několika	výletů	
se	sportovními	aktivitami	–	kuželky,	 jízda	na	
koních,	 plážové	 sporty	 atd.	 Začátek	 kempu	
je	každý	den	v	8:30	a	konec	v	16:00.	Pro	děti	
bude	 zajištěn	 oběd,	 dopolední	 i	 odpolední	
svačina,	 pití	 bude	 k	 dispozici	 v	 průběhu	 ce-
lého	 dne.	 Kemp	 bude	 zakončen	 tenisovými	
soutěžemi.

Každý den bude rozdělen na dva bloky:

1.	 	V	dopoledním	bloku	bude	zaměření	na	te-
nis	a	s	ním	spojené	metodicky	zaměřené	
aktivity	a	hry,	a	to	v	časovém	rozmezí	od	
9:00	do	12:45.	Poté	bude	pauza	na	oběd.

2.	 	V	odpoledním	bloku	se	budou	konat	spo-
lečné	soutěže,	tenisové	zápasy,	aktivity	fy-
zického	i	nefyzického	charakteru,	jízda	na	
koních,	turnaj	v	kuželkách,	minigolf	nebo	
plážové	sporty	na	biotopu,	a	to	v	rozmezí	
od	13:45	do	16:00.	

Co mít s sebou:	 tenisovou	 raketu	 (můžeme	
i	 zapůjčit),	 sportovní	 oblečení	 i	 na	 převlék-
nutí,	 tenisovou	 obuv,	 pokrývku	 hlavy,	 láhev	
na/s	 nápojem,	 papírové	 kapesníky,	 poznám-
kový	sešit	na	angličtinu,	pastelky	a	psací	po-
třeby.

Cena	kempu	je	2800	Kč.

Přihlášky na letní kemp nahlaste Mgr. Pav-
líně Naslerové do 30. června/července 
2020 telefonicky: 702 063 002, nebo  
e-mailem: pavlinasmatova@seznam.cz.

Tenisová akademie Dobřany
ZAHAJUJE 28. září 2020
podzimní kurz a nabízí:

1.  TENISOVOU ŠKOLIČKU PRO DĚTI  
 OD 4 DO 7 LET

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

2.  TENISOVOU ŠKOLU PRO DĚTI  
OD 8 DO 18 LET

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

3.  INDIVIDUÁLNÍ TENISOVOU PŘÍPRAVU 
PRO HRÁČE OD 7 DO 18 LET

	 	Dle	sjednaných	tréninkových	podmínek.

•	 	Termín	pro	odevzdání	přihlášek:	
	 	do	14.	září	2020,	jsou	ke	stažení	
	 na	našich	webových	stránkách:
  http://www.dobrany.tenishala.cz/cz/

textpages/read/19/tenisova_akademie_
prihlaska

•	 	Kurzy	jsou	vedeny	profesionálními	 
trenéry.

•	 	Děti	nepotřebují	tenisovou	raketu	 
–	bude	jim	zapůjčena.

Kontaktní osoba: 
Mgr.	Pavlína	Naslerová	(tel.:	702	063	002,
e-mail:	pavlinasmatova@seznam.cz)
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Turistický červen 2020
Během	epidemie	koronaviru	jsme	přerušili	

činnost.	Tento	čas	jsme	využili	k	přípravě	po-
chodů	–	vycházek	na	příští	období.	
Jsme	rádi,	že	již	v	červnu	jsme	mohli	pokra-

čovat	v	našich	aktivitách.	Zvolili	jsme	pomalej-
ší	rozjezd,	to	znamená,	že	krátíme	pochody,	což	
se	týká	vzdálenosti	a	času.	Snažíme	se	pochody	
–	vycházky	nasměrovat	do	blízkého	okolí	Dob-
řan.	I	tak	zjišťujeme	a	procházíme	zajímavými	
místy	a	objevujeme	nové	zajímavé	lokality.
Naši	 první	 vycházku	 –	 pochod	 vedeme	

z	Dobřan	na	„Kamínek“,	jdeme	po	dobře	upra-
vené	cestě	kolem	kaple	–	kříže	–	 zvonu,	pro-
cházíme	 po	 naučné	 stezce	 „Martinská	 stěna“	
k	odpočinkovému	místu	s	přístřeškem,	kde	po-
svačíme,	 opouštíme	n.	 st.,	 procházíme	 lesem,	

cesta	nás	přivádí	do	Nové	Vsi	a	odtud	do	Lhoty.	
Vracíme	se	kolem	řeky	po	lukách	do	Dobřan.
Další	 pochod	 směřujeme	 do	 Chlumčan.	

Z	Dobřan	jdeme	polní	cestou	vedoucí	na	„Hu-
jáb“,	zastavíme	se	v	nově	upraveném	vyhlídko-
vém	místě.	Samotná	lokalita	je	velmi	zajímavá	
svými	kameny	-	„menhiry“	uspořádanými	do	
kruhu.	Jde	o	specifické	místo	se	zvláštní	atmo-
sférou.	Pokračujeme	upravenou	cestou,	která	
nás	dovede	ke	chlumčanské	kapli	–	prohléd-
neme	si	kapli	spolu	s	okolím	a	odcházíme	do	
Dobřan.
Velmi	podobnou	lokalitu	jsme	navštívili	při	

vycházce	-	pochodu	Dobřany	–	Vstiš.	 I	zde	je	
velmi	zajímavé	místo	 se	vztyčenými	kameny	
uspořádanými	v	magickém	kruhu.

Při	další	vycházce	–	pochodu	hodláme	na-
vštívit	místo	 zvané	 „Taneček“.	Vyjíždíme	vla-
kem	 z	 Dobřan,	 v	 žel.	 st.	 Lužany	 vystoupíme	
a	 dáme	 se	 po	 turist.	 značené	 cestě	 vedoucí	
kolem	zámku	a	zahrady	do	obce	Zelená	a	dále	
na	Taneček.	Samotné	místo	je	zajímavé	tím,	že	
jsou	zde	instalovány	dvě	dřevěné	vyřezávané	
sochy	 čerta	 a	Káči.	 V	nedalekém	 sroubeném	
přístřešku	 posvačíme,	 poté	 odcházíme	 do	
Přeštic,	zde	poobědváme	a	odjíždíme	do	Dob-
řan.
Závěrem:	 Jsme	 rádi,	 že	 se	 opět	 můžeme	

společně	scházet	a	pořádat	vycházky	–	pocho-
dy	do	naší	překrásné	přírody.
S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“

Jindřich Šmatlák, foto: Ing. Bouček

Turisté vás zvou
7. 7. Z Blatna do Jesenice
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	
v	5.23	do	Plzně	a	odtud	v	6.04	
do	Blatna	u	Jesenice.	Z	žel.	stani-

ce	půjdeme	po	červené	TZ	do	Stebna,	přejde-
me	na	„NS	Jesenicko“	a		dále	po	žluté	TZ	do	Je-
senice.	Zpět	vlakem	v	14.45	do	Plzně	a	v	16.20	
do	Dobřan.	Délka	trasy	13	km.	Vedoucí	Jindra	
Šmatlák.	

11. 7. Pochod na Radyni
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 8.06	 na	 za-
stávku	 Plzeň.	 Odtud	 půjdeme	 na	 trolejbus	
č.	 13	 směr	 Černice.	 Vystoupíme	 na	 konečné	
v	Černicích	a	půjdeme	k	hasičárně.	V	 	9	hod.	
vyrazíme	směrem	k	Radyni	po	žluté	TZ.	Od-
tud	půjdeme	do	St.	Plzence,	kde		poobědváme	
v	restauraci	Starý	Dvůr.	Pak	pojedeme	busem	
v	 14.05	 hod.	 do	 Plzně	 -	 terminál	 hl.	 nádraží	
a	vlakem	v	14,40	do	Dobřan.	Délka	trasy	10-
12	km.	Vedoucí	Marie	Žáčková.

14. 7. Z Plánice do Klatov
Odjedeme	ráno	z	Plzně	v	5.40	/	v	5.54	z	Dob-

řan.	/Klatovy	v	6.28/,	dále	busem	v	7.15	z	Kla-
tov	-	v	Plánici	budeme	v	7.45.	Odtud	půjdeme	
po	žluté	TZ	tzv.	Křižíkovou	cestou	přes	Vracov,	
Kvaslice,	Habartice	a	Kydliny	do	Klatov.	Odjezd	
z	Klatov	asi	v	13.30,	nebo	14.30,	případně	dal-
ším	 spojem	v	15.30	hod.	 do	Dobřan	 a	Plzně.	
Délka	trasy	15	km.	Vedoucí	Květa	Pacholíková.

18. 7. Neznašovy – Klenová – Janovice
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 6.40,	 z	 Dobřan	
v	6.54	do	Klatov	a	odtud	v	7.33	do	Neznašov.	
Půjdeme	 po	 TZ	 na	 zříceninu	 hradu	 Kleno-
vá.	 Sejdeme	 do	 Janovic	 a	 odjedeme	 vlakem	
v	14.08	/16.08/	přes	Klatovy	do	Dobřan	a	Plz-
ně.	Délka	trasy	10	km.	Vedoucí	Dana	Machová.

21. 7.  Z Dobřan do Chrástu přes 
 rozhlednu Chlum
Odjedeme	vlakem	v	7.23	do	Plzně	Doubravky	
/možný	nástup	v	Doudlevcích	v	7.34,	 na	 za-
stávce	Plzeň	v	7.37,	HN	7.41	hod./.	Z	nádraží	
v	Doubravce	půjdeme	ke	kostelu	sv.	Jiří,	dále	
k	rozhledně	na	Chlumu	a	odtud	po	červené	TZ	
do	Chrástu.	Odjezd	v	13.32	busem	do	Plzně	-	

term.	hl.nádr.,	dále	vlakem	v	14.20	do	Dobřan.	
Délka	trasy	10	km.	Vedoucí	Dana	Machová.

25. 7. Špičák – Železná Ruda
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 6.50,	 z	 Dobřan	
v	7.10,	Chlumčan	v	7.16	na	Špičák.	Půjdeme	
po	TZ	přes	Hofmanky,	Belveder	do	Žel.	Rudy.	
Zpět	vlakem	v	14.20	do	Dobřan	a	Plzně.	Délka	
trasy	10	km.	Vedoucí	Jirka	Nový.

28. 7. Z Liblína do Kralovic
Odjedeme	 vlakem	 z	Dobřan	 v	 6.06	 do	Plzně	
a	 busem	 z	 terminálu	 HN	 v	 6.30	 do	 Liblína.	
Z	Liblína	 jdeme	po	modré	TZ	k	 rozcest.	 „Zá-
hoří“	 –	 cyklo	 –	 „Nad	 Bučkem“,	 dále	 po	 žluté	
TZ	–	Buček	–	Doubí	–	Kralovice.	Zpět	busem	
z	 Kralovic	 v	 14.20	 do	 Plzně	 /zde	 v	 15.20/	
a	dále	do	Dobřan	v	15.20,	nebo	v	15.40.	Délka	
trasy	12	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

V měsíci srpnu 2020 budeme také pravi-
delně chodit na pochody. Plán pochodů 
bude včas vystaven ve vývěsní skříňce 
u Komerční banky v Lidické ulici.



Napsali jste nám / Společenská rubrika

Dne	14.	7.	2020	uplynou	2	roky,	
co	nás	navždy	opustila	
naše	milovaná	maminka,	

paní	Miroslava Trdličková.

S	láskou	vzpomínají	dcery	s	rodinami.

Vzpomínka
Dne	28.	8.	uplyne	5.	rok,	
co	nás	navždy	opustil	

manžel,	tatínek,	dědeček,	bratr,	strýc	
a	kamarád,

pan Eduard Martínek.

Vzpomeňte	s	námi.	Rodina

Vzpomínka
Dne	13.	8.	2020	
by	se	dožila	91	let	

paní	Miloslava Krištofová.

Vzpomíná	dcera	s	rodinou.

Vzpomínka
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29.	června	uplynul	jeden	rok,	
co	nás	opustila	

naše	maminka	a	babička,	

paní	Jaroslava Jánská.  

Vzpomínají	manžel	Josef,	
dcera	Pavla	s	rodinou	a	syn	Josef	s	rodinou.

Vzpomínka

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

Dne	5.	7.	2020	uplyne	1	rok,	
co	nás	navždy	opustil

pan Michal Magoči.

Vzpomínají	manželka	a	rodina.

Vzpomínka

Říká se, že čas rány zahojí. 
Na tuhle ránu je i čas krátký.

Dne	11.	6.	2020	tomu	bylo	20	let,	
co	nás	navždy	opustil

náš	drahý	manžel,	tatínek	a	dědeček,

pan Leonhardt Spiller	ze	Vstiše.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Manželka	Jana,	dcery	Lucie,	Ilona	a	Petra	

s rodinami.

VzpomínkaPoděkování
Děkuji	 paní	 Aleně	 a	 panu	 Jiřímu	 Krafero-

vým,	 kteří	 bydlí	 v	 bývalém	 kulturním	 domě	
v	Dobřanech.
Děkuji	 za	 jejich	dobrotu	a	sousedskou	po-

moc	panu	Josefu	Čentešovi.
Jsou	to	vzácně	dobří	lidé	s	velkým	srdcem,	

takových	se	najde	jen	velmi	málo.
Děkuje rodina Čenteš žijící v Německu.

Dne	20.	6.	2020	tomu	bylo	10	let,	
co	nás	navždy	opustil	

pan Petr Purkar. 

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

Vzpomínka

Poděkování
Každý	 zná	 elektro	 obchod	 pana	 Piskáčka	

v	Dobřanech.
V	pátek	5.	6.	2020	v	poledne	zjišťuji	závadu	

na	televizi.	Po	telefonickém	hovoru	s	panem	
Piskáčkem	ml.	se	radím,	co	mohu	dělat	se	za-
pojením.	 Pan	 Piskáček	ml.	mi	 slíbil,	 že	 ještě	
ten	den	v	pátek,	ale	déle,	se	zastaví.
Jak	slíbil,	tak	udělal.	Přišel	ve	20:00	hodin,	

televizi	dal	do	provozu.	Peněžitou	náhradu	za	
svůj	čas	odmítl	a	dodal:	„Přece	Vás	nenechám	
bez	zábavy.“	Ještě	dodal,	pokud	by	se	závada	
opakovala,	 (zjistil,	 že	 mám	 závadný	 kabel),	
volejte	na	mé	telefonní	číslo	i	v	sobotu	nebo	
v	 neděli.	 Nechtěla	 jsem	 věřit	 svému	 sluchu,	
byla	 jsem	dojatá	z	takového	chování.	Bydlím	
v	pečovatelském	domě	v	ulici	Loudů.
Chci	 touto	 cestou	 v	 Dobřanských	 listech	

panu	Piskáčkovi	ml.	poděkovat	a	 informovat	
všechny	 zákazníky	 a	 vedení	města	Dobřany,	
jakého	 vzácného	 obyvatele	 a	 podnikatele	
naše	město	má.	Takový	 je	 i	pan	Piskáček	st.,	
važme	si	takových	lidí.
Děkuji.

L. Pohlodková, Dobřany, Loudů 1022
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Inzerce

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA –	Individuální	i	skupinová	výuka,	též	online	 

(Skype	apod.),	tel.	724	015	347,	www.anglickyjazyk.net

		ÚČETNICTVÍ:	vedení	účetnictví	–	fyzické	osoby	i	právnické	
organizace	včetně	mezd.	Tel.:	606	609	720

		Hledám	podnájem	v	Dobřanech,	2	či	3+1.	Nabízím	zděnou	
chatu	u	Rokycan.	Tel.:	604	840	608.

			Podnájem hledají	starší	manželé,	nekuřáci,	i	v	rod.	domě.	 
Tel.:	604	840	608

			Pronajmu	zrekonstruovanou	garáž	s	elektřinou,	Hornická	ul.,	
Dobřany.	Sekční	vrata	na	dálkové	ovládání,	2500	Kč/měsíc,	

	 tel.	773	941	842

			Hledám		v	Dobřanech	pronájem	skladu	nebo	nebyt.	prostoru	 
o	velikosti	25-30	m2.	I	bez	topení.	Tel:	608	690	950

			Pronajmu	byt	1+1	v	Dobřanech.	Bydlení	možné	od	září	2020.		
Družstevní	byt,		cena	dohodou.		Nájemci	s	dětmi	dávám	přednost.	
Tel.:	720	478	779

www.csob.cz 800 300 300

Ať zvažujete pořízení domu, nebo pozemku pro následnou stavbu, ČSOB Hypotéka  
vám pomůže bydlet ve vlastním. Nízkou úrokovou sazbu si můžete zafixovat  
na 1, 3, 5, 7 i více let a splácení si můžete rozložit až na 30 let (pro úvěry do 80 % 
zástavní hodnoty).

ČSOB Hypotéka se přizpůsobí prakticky jakékoli situaci 
 y Půjčíme vám až do 90 % hodnoty nemovitosti 
 y 30 % hypotéky můžete použít třeba na vybavení domácnosti 
 y Peníze z hypotéky můžete čerpat až 2 roky (ideální při výstavbě) 
 y Když se vám sníží příjem, snadno díky Pohodovým splátkám snížíte náklady 
spojené s bydlením 

 y Zařídíme za vás výpis z katastru, vklad zástavního práva i odhad nemovitosti

Když hypotéku, tak od specialistů
Dejte nám vědět, jaké jsou vaše představy. Kontaktujte specialisty na hypotéky a úvěry na bydlení:

Tomáše Vlčka, mobil: 737 201 613, e-mail: tvlcek@csob.cz, pobočka ČSOB Klatovy, nám. Míru 154/I 

Janu Vořechovou, mobil: 731 423 413, e-mail: jvorechova@csob.cz, pobočka ČSOB Plzeň,  
nám. T. G. Masaryka 1931/12

Helenu Hradskou, mobil: 733 801 431, e-mail: hhradska@csob.cz, pobočka ČSOB Plzeň,  
Sedláčkova 244/26a

Kateřinu Vejvovodou, mobil: 731 423 104, e-mail: kvejvodova@csob.cz, pobočka ČSOB Plzeň,  
Americká 2487/60

Můžete se na nás obrátit s čímkoli, co se týká financí – poskytujeme účty, úvěry, spoření i pojištění 
pro občany i podnikatele. 
Pobočka ČSOB Klatovy, nám. Míru 154/I, tel.: 230 037 650, e-mail: info.klatovy@csob.cz 
Pobočka ČSOB Plzeň, nám. T. G. Masaryka 1931/12, tel.: 230 037 411, e-mail: info.plz-nam-tgm@csob.cz
Pobočka ČSOB Plzeň, Sedláčkova 244/26a, tel.: 230 037 700, e-mail: info.plz-sedlackova@csob.cz
Pobočka ČSOB Plzeň, Americká 2487/60, tel.: 230 38 555, e-mail.: info.plz-americka@csob.cz

Poskytovatelem ČSOB Hypotéky je Hypoteční banka, a.s. 
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. 

S námi si svůj vysněný dům      
   pořídíte snadno

ČSOB Hypotéky

186×128,5 inzerce CSOB Hypoteka Klatovy a dalsi ver1.indd   1 22.06.2020   15:04:59

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z	veterinárně	kontrolovaných	chovů,	které	
zaručují	kvalitu	a	vysokou	užitkovost)

Prodej 6. 8. 2020 / 16:00 / Dobřany (na náměstí)

Kuřice	černé,	červené,	kropenaté,	bílé	(nesou	bílá	vejce),	sussex	
(hnědá	vejce,	vysoká	užitkovost),	kohoutci,	Moularden	(kříženec	pižmové	

a	pekingské	kachny),	Husy	bílé,	Brojlerová	kuřata,	Perličky

Info	a	objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 (NE SMS!) 

volejte po–pá 7–15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, 
www.prodej-drubeze.cz

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ

ČERVENEC–SRPEN ZAVŘENO

OTEVŘENO OD 11. ZÁŘÍ 2020

Výrobu klíčů v červenci a srpnu lze domluvit 
na tel.: 773 478 883.
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
2. 7. ve 20:00
Německo, komedie, 111 min, 15+, dabing, 

režie: Bora Dagtekin

Na společné večeři se sejde několik párů a po pár 

sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na 

stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten 

večer sdílet. Zprávy se přečtou nahlas, hovory budou 

nahlas. Vždyť o nic nejde, bude zábava. Jenže prá-

vě naši chytří a mobilní kamarádi o nás vědí úplně 

všechno, znají naše tajnosti, druhé životy, drobné lži, 

milenky i milence. 

Vstupné: 120 Kč

3BOBULE
3. 7. ve 20:00 / 9. 7. ve 20:00
ČR, komedie, 100 min, přístupný, režie: Martin Kopp

Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára 

(Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinař-

ství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí 

odděleně. Honza se po letech setkává s Jirkou (Lukáš 

Langmajer). Ten se hrne do návštěvy Moravy, aby po-

mohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. 

Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle 

manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství 

a zamezit krádežím ve vinicích. 

Vstupné: 130 Kč

NEŽ SKONČÍ LÉTO
10. 7. ve 20:00
Austrálie, drama, 120 min, 12+, titulky, 

režie: Richard Finn, Shannon Murphy

Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře 

Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setká-

ní s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť 

do života a její energie a touha objevovat brzy otočí 

celou rodinu vzhůru nohama. Milla začne svému pře-

kvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu 

naplno. 

Vstupné: 100 Kč

JÍT KRÁST KONĚ
16. 7. ve 20:00
Norsko, drama, 122 min, 12+, titulky,

režie: Hans Petter Moland

Listopad 1999. Sedmašedesátiletý Trond žije na 

samotě a těší se, že i Nový rok 2000 stráví sám. 

S příchodem zimy přišel na to, že má za souseda 

muže, kterého znal v dávném roce 1948. Tehdy v létě 

bylo Trondovi čerstvých patnáct let. Bylo to léto, kdy 

dospěl a poprvé ucítil vůni ženy, po které toužil. Ste-

jné ženy, s níž jeho otec hodlal strávit zbytek života... 

Vstupné: 110 Kč

MEKY
17. 7. ve 20:00
ČR/Slovensko, dokument, 80 min, přístupný, 

režie: Šimon Šafránek

Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho 

jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho 

skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá 

skvělé písni, má strhující příběh, tempo, emoce a pře-

kvapení. 

Vstupné: 120 Kč

HAVEL
23. 7. ve 20:00 / 24. 7. ve 20:00
ČR, drama/životopisný, 100 min, 12+, 

režie: Slávek Horák

Film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších 

osob naší historie Václava Havla z časů disentu, 

kdy ještě nebyl slavnou osobností. Soustředí se na 

Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj 

za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění 

a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. 

V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah 

s manželkou Olgou. 

Vstupné: 130 Kč

VZHŮRU ZA SNY
26. 7. v 15:00
Dánsko, animovaný, 81 min, přístupný, dabing,

režie: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck

Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru noha-

ma hned nadvakrát. Poprvé, když proti své vůli do-

stane nevlastní sestru Jenny. A pak podruhé, když ve 

spaní během jednoho snu objeví senzační tajemství. 

Díky šťastné nehodě zjistí, že svět snů má podobu 

nekonečných filmových studií, které připomínají Ho-

llywoodskou továrnu na sny. Co se stane, když zkusí 

ovlivnit snění někoho jiného?

Vstupné: 120 Kč

NA SRPEN PŘIPRAVUJEME:
TENET, SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA 
ÚTĚKU, ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC, ŠARLATÁN, 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ, NOVÍ MUTANTI,...

LETNÍ KINO
NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ

28/07
2020

ANATOMIE ZRADY 1
ČR, historický, 84 min, 15+

Dvoudílný příběh o vzestupu a pádu ambiciózní-
ho politika Emanuela Moravce – vlastence, který 
se stal symbolem české kolaborace s nacisty. 
V hlavní roli slovenský herec Marián Labuda ml.

29/07
2020

VLASTNÍCI
ČR/Slovensko, komedie/drama, 96 min, 12+

Hrdinům � lmu patří byty v jednom postarším 
činžovním domě a právě mají společnou schůzi, 
na které se musí dohromady na mnohém 
dohodnout a rozhodnout.

30/07
2020

JEŽEK SONIC
USA, komedie, 99 min, přístupný, dabing

Modrý superrychlý ježek Sonic bude rychlostí 
toho nejrychlejšího blesku prchat před svým ne-
únavným pronásledovatelem Doktorem Robot-
nikem (Jim Carrey).

31/07
2020

TENKRÁT V HOLLYWOODU
USA, drama, 162 min, 15+, dabing

Televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho 
dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) se rozhodnou 
prosadit u � lmu na konci zlaté éry Hollywoodu – 
v roce 1969 v Los Angeles.

01/08
2020

CHLAP NA STŘÍDAČKU
ČR, komedie, 109 min, 12+

Zuzana (Ivana Chýlková) zjistí, že má její manžel 
Jiří (Jiří Langmajer) poměr s jinou ženou. Zuzana 
neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit 
a učinit jí tak trochu netradiční návrh.

04/08
2020

ANATOMIE ZRADY 2
ČR, historický, 83 min, 15+

Dvoudílný příběh o vzestupu a pádu ambiciózní-
ho politika Emanuela Moravce – vlastence, který 
se stal symbolem české kolaborace s nacisty. 
V hlavní roli slovenský herec Marián Labuda ml.

05/08
2020

PARAZIT
Jižní Korea, černá komedie, 132 min, 15+, titulky

Chudá, ale mazaná čtyřčlenná rodina, se 
rozhodne in� ltrovat do bohaté domácnosti 
byznysmena Parka. Co se může stát, když se 
setkají dva tak odlišné světy?

06/08
2020

YESTERDAY
Velká Británie, komedie/hudební, 116 min, 
přístupný, dabing

Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale je-
jich písničky pamatuje jediný člověk, neúspěšný 
písničkář Jack. Toho by měl využít.

07/08
2020

HODINÁŘŮV UČEŇ
ČR, pohádka, 100 min, přístupný

Urbana se ujme lakotný mistr hodinář a vezme 
ho do učení. Když Urban dospěje, zamiluje se do 
hodinářovy dcery Laury. Mistr ho pošle do světa 
hledat hodinky, které umí varovat před smrtí.

08/08
2020

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
ČR/Slovensko, komedie, 110 min, přístupný

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá 
díky svým šlechtickým předkům dávné rodové 
sídlo – zámek Kostka. Po více než čtyřiceti letech 
se chystá s rodinou na velký návrat do Čech.

ZAČÁTEK VE 21:30  |  VSTUP ZDARMA  |  V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ SE PŘEDSTAVENÍ RUŠÍ
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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
Ordinační	hodiny:
pondělí	 6:00	–	12:00	 14:00	–	18:00
úterý	 6:00	–	13:00
středa	 6:00	–	12:00	 13:00	liché	týdny
	 	 													Vstiš
čtvrtek	 6:00	–	12:00	 13:00	Harmonie
pátek	 6:00	–	12:00

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308
VŽDY zavolat předem, i v den návštěvy lékaře. Pla-
tí i v případě horečky a po návratu ze zahraničí.
pondělí–pátek	 7:30–12:00	 dále	dle	domluvy

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

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

MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny bez omezení, ČTVRTEK zavřeno!
pondělí	 7:30–14:30
úterý	 9:00–17:30
středa	 7:00–13:00
pátek	 6:30–12:00

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
VŽDY zavolat předem, i v den návštěvy lékaře.
pondělí	 9:00–12:00	 12:30–14:30
středa	 13:00–14:00	 14:00–17:30
čtvrtek	 9:00–12:00	 12:30–14:30
pátek	 8:00–11:00	 11:00–13:00

Interní ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155 
JE NUTNÉ se vždy předem objednat.
Ordinační	hodiny:
úterý	 7:30–14:30
	 14:30–16:30
pátek	 7:30–14:30

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
pondělí	 8:00–15:00
úterý	 8:00–18:00
středa	 8:00–15:00
čtvrtek	 8:00–15:00
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
Ordinační	hodiny:	
pondělí	 8:00–15:00
úterý	 6:30–17:00
středa	 6:30–14:00
čtvrtek	 8:00–13:00

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

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

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
středa	 9:00–17:00
pátek	 8:00–14:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, tel.: 377 972 754, 732 114 040
tel.: 377 973 124 (Chlumčany)
Ordinační	hodiny:	
 Chlumčany Dobřany
pondělí	 7:00–11:00	 12:00–14:00
úterý	 	 7:00–11:00	
	 	 12:00–18:00
středa	 7:00–11:00	 12:00–14:00
čtvrtek	 	 7:00–11:00	
	 	 12:00–16:00
pátek	 11:00–13:00	 7:00–10:30

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí	 8:00	–	15:00

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

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

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

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

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
Úřední	dny	a	hodiny:
pondělí	 7:15	–	11:15	 12:00	–	17:00
	 (po	předchozím	objednání	17:00	–	18:00)
středa	 7:15	–	11:15	 12:00	–	17:00

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

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

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239
Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 840 850 860
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


