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Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Celorepubliková výstava německých boxerů

Již více než 20 let pravidelně pořádá Kynologický klub Dobřany ve spolupráci s plzeňskou územní 
pobočkou Boxerklubu ČR výstavu německých boxerů s mezinárodní účastí. Jak to dopadlo v letoš-
ním roce se dočtete na straně 18.

Tak máme druhou vlnu
Záměrně volím titulek, který připomí-

ná Švejkovu větu „tak nám zabili Ferdi-
nanda“. A vůbec ne proto, abych součas-
nou situaci zlehčoval. Naopak.

Jaroslav Hašek sepsal skvělý román 
o tom, jak elita tehdejšího císařství se-
lhala a zesměšnila se v krizi, jejíž velikost 
překročila omezené hranice fantazie teh-
dejších zkostnatělých vládců. A tou první 
světová válka, jejíž konec měl 102. výročí 
před pár dny, bezesporu byla.

Použil postavu, která provokovala tím, 
že svůj protest založila na doslovném pl-
nění všech pokynů. Tím odkrývala nedů-
stojnou podstatu. Ano, klidně se smějme, 
v tom nám nikdo nebrání.

Ale pamatujme si, jak se skutečnost od 
Švejka lišila. Češi tehdy platili za skvělé 
vojáky bez ohledu na to, zda bojovali za 
císaře nebo za samostatnost. Měli kázeň 
a odvahu, díky tomu přežívali a vytrvali 
a v konečném důsledku dosáhli vytouže-
né republiky.

V tom si berme příklad, buďme stateč-
ní a nerozbíhejme se proti vidlím. Zatím 
se to v Dobřanech daří, lidé jsou klid-
ní a převážně dodržují opatření. Posily 
v podobě hlídek městské policie pro to 
nemusely zatím nikoho pokutovat.

To je dobrá zpráva, běžíme spolu ma-
raton, jsme unavení, nikdo nám nehlásí, 
kolik máme před sebou ještě kilometrů. 
Je to náročné, ale jsme snad fňukny? Mů-
žete vrchnosti věřit, smát se jí vtipně jako 
Hašek nebo na ni sprostě nadávat, ale 
brzdit patou prudký nárůst počtu akutně 
nemocných pomáhejte. Nemusíte spát 
v roušce, jak by to určitě udělal Švejk, 
stačí zapojit zdravý rozum a cítit základ-
ní odpovědnost za své bližní.

Za radnici se omlouvám, je z nás ta-
ková smutná opuštěná budova, která už 
není tak otevřená návštěvám jako dříve. 
Jenže doba to žádá, ba na tom bazíruje 
a rozkaz je rozkaz, to muší bejt.

Hodně sil a humoru přeji. 

Martin Sobotka, starosta

Petr Bäuml s Frengie

Radek Tomášek 
s CastoremHanka Veberová s Ronny
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Krajině se může navrátit zdravá podoba

V létě 2015 jsme rozjeli obrovskou akci, 
abychom mohli požádat o provedení takzvané 
komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Účelem 
takového procesu je srovnat parcely tak, aby 
všude, kde je to správné, vedly cesty, cyklo-
stezky, stál remíz, byl vsakovací žlab, rybní-
ček, hrázka, mokřad a další věci, které zničilo 
socialistické zemědělství. Je to sice zdlouhavý 
proces, ale vyřeší spoustu právních nesmyslů 
a překoná překážky, které jiným způsobem 
ani nejde zdolat. Je to takový velký třesk, kdy 
se sesypou na hromadu všechny pozemky, 
nejdříve se vyjmou ty prospěšné pro krajinu, 
pak se vlastníkům vyhoví v tom, aby se jejich 
majetek seskupil, a celé se to schválí většinou 
vůlí většiny. Vlastníci bez zájmu, neurčití a po-
dobně se prostě smíří s výsledkem, ale ošizeni 
nebudou, každému zůstanou jeho výměry, jen 
parcely budou mít jiný tvar. V této souvislos-
ti je super, že se nám podařilo od roku 2014 
systematickými a nepředraženými nákupy 

dostat do pozice největšího vlastníka půdy na 
katastru Dobřan. Přestože žádost platí od led-
na 2017, trvá to dlouho, protože to bude pro 
republiku drahá investice. Máme veliký kata-
str a tabulková cena této akce má být k sedmi 
milionům korun, to je valná část rozpočtu na 
Plzeňský kraj na celý rok. Jsme rádi, že se-
mínko, jehož obstarání nás stálo v roce 2016 
hodně práce, vůbec vyklíčilo. Poslední říjnový 
víkend totiž začal oficiální sběr podkladů pro 
vypsání výběrového řízení na projektanta. 
Pak ještě tak pět let a bude se moci krajině 
vrátit zdraví, které jí pak snad nerušeně vy-
drží celá staletí. Ze všech úkolů, které máme, 
považujeme my dva tenhle za ten s největším 
přesahem. I v čase koronaviru a řady starostí 
nám udělal velikou radost. Pro to, aby to dob-
ře dopadlo, sbíráme zkušenost, kde se dá. Na 
snímku níže například v Kralovicích.

Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, místostarostka

Palivové dřevo, samovýroby
Vážení zájemci o samovýrobu dřeva, v návaznosti na vládní opatření oznamujeme, že bu-

deme přijímat nahlášení do pořadníku písemně na e-mailové adrese tomanova@dobrany.cz, 
nebo telefonicky na čísle 730 152 451.

Dále oznamujeme, že na výše zmíněných kontaktech budeme přijímat žádosti o palivové 
dřevo včetně dopravy. Jedná se o novou službu pro občany. Ceník naleznete na stránkách 
města v sekci Lesy. Zahájení dovozu bude odvislé na předání traktoru včetně vyvážečky 
s hydraulickou rukou od výrobce, předpokládáme, že během měsíce listopadu. Od nového 
roku plánujeme zavedení prodeje palivového dřeva ve sběrném dvoře.

Lenka Tomanová, místostarostka
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G2DT – GLOBÁLNÍ DÁRCOVSKÝ 
A DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY

k podpoře kulturních, sportovních 
a dalších společensky prospěšných 

aktivit organizovaných na území města 
Dobřany, ve Šlovicích a Vodním Újezdu

V rámci části dotačního titulu 
(část „A“ Globálního dárcovského 

a dotačního titulu města Dobřany) se do 
30. 11. 2020 přijímají žádosti o spolupráci 

s Městským kulturním střediskem 
Dobřany (MKS Dobřany) při pořádání 

kulturně-společenských a sportovních akcí 
v Dobřanech a jeho místních částech v roce 

2021. Podíl MKS Dobřany na nákladech 
je do výše 3000 Kč na jednu akci. 

Žádosti je možno podávat na předepsaném 
formuláři osobně v MKS Dobřany nebo 

přes e-mail: kultura@dobrany.cz

Úplné znění pravidel Globálního 
dárcovského a dotačního titulu města 
Dobřany je možno získat na webových 

stránkách města Dobřany 
www.dobrany.cz v sekci Globální 

dárcovský a dotační titul města Dobřany.

Více informací a formulář žádosti 
je možné získat na webových stránkách 

MKS Dobřany www.kacko.cz.

Dobřany
Městské kulturní středisko
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Protipovodňová opatření pro město Dobřany
V rámci projektu „Protipovodňová opatření pro město Dobřany“ podpořeného dotací ve výši 70 %, která činí 2,87 mil. Kč, byl vytvořen varovný 

systém s funkcí městského rozhlasu s napojením na složky IZS. Vznikl moderní protipovodňový varovný systém, který bude sloužit občanům města 
nejen v případě povodní, ale i při jakékoli mimořádné události. Pořízením varovného systému tak město Dobřany naplnilo povinnosti zákona o IZS 
239/2000, kde starosta obce musí zajistit varování a vyrozumění obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události. Tento nový varovný systém 
je schválený jako koncový prvek varování a vyrozumění dle požadavků GŘ HZS ČR, což dnes není ani systém pro odesílání hromadných SMS nebo 
kabelová televize. Navíc se jedná o nejmodernější digitální komunikační systém, který umožňuje do budoucna připojit další environmentální moni-
tory prostředí (měření hlučnosti, prašnost, CO2 ve školách, školkách atd.) nebo tzv. systémy pro chytré obce, jako jsou monitory parkování, ochrana 
obecního majetku atd. Město tím získalo moderní bezpečnostní komunikační systém, který splňuje požadavky současné legislativy a je připraven 
pro další budoucí širokospektrální využití. Pokud by někdo z občanů zaznamenal nefunkčnost systému (rozhlasu), prosím o nahlášení na 
e-mail: sefl@dobrany.cz.

 David Šefl, vedoucí odboru OVSV, informatik

Krátce
(tom) Právě vrcholí podzimní zalesňování. 

Na fotce jsou vidět poslední zavezené sazeni-
ce buku, lípy a modřínu, kterými se budou za-
lesňovat či vylepšovat oplocenky na Vysoké. 
V lese přibyde téměř 50 tisíc stromků.

(tom) V rámci náhradních výsadeb byla 
během října oplocena a vysázena plocha čás-
ti zemníku nedaleko vyhlídky na Šlovickém 
vrchu. Tisícovka sazenic dubu, třešně, lísky, 
jabloně a borovice byla následně omazána re-
pelentem proti okusu zvěří.

Dopis nájemcům
(red) V posledních říjnových dnech byl na všechny známé e-mailové adresy nájemníků ro-

zeslán níže uvedený dopis, aby nezapadl, je vzhledem k jeho důležitosti otištěn i na stránkách 
tohoto vydání.
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Co obnáší péče o městskou zeleň?
Veřejná zeleň tvoří důležitý urbanistický a krajinný prvek, a proto je důležité o ni správně a koncepčně pečovat. O přínosech zeleně bylo 
již napsáno mnoho. Které mě napadnou jako první? Estetika, biodiverzita, zadržení vody v krajině, čistota ovzduší, mikroklima. To je 
jen nepatrný výčet benefitů, které nám poskytuje. Péče o ni je proto stejně důležitá, jako například zlepšování infrastruktury, výstavba 
kanalizace a spravování komunikací.

O zeleň ve městě pečují Technické služby 
města Dobřany. Zajišťují velký rozsah různých 
agrotechnických úkonů: sečení trávnatých 
ploch, shrab listí, úpravu keřů a živých plotů, 
kácení a výsadbu nových alejových stromů, 
údržbu trvalkových a letničkových záhonů. 
Při čerpání finančních prostředků z dotačních 
titulů město spolupracuje také se soukromý-
mi firmami. Ty zajišťují realizaci podporova-
ného projetu a také následnou péči o vysazené 
rostliny, která obvykle trvá 3 roky. Odbornou 
péči, kupříkladu zdravotní a redukční řezy 
stromů, zajišťují pro město arboristické firmy. 
U nově vysazovaných dřevin je pro nás vždy 
prioritou, aby v daném místě dobře prospero-
valy a vyrovnávaly se se stresem, který na ně 
v městských podmínkách působí. Proto je při 

výběru dřevin kladen důraz na jejich růstové 
vlastnosti, vysokou ujímatelnost a prostorové 
vymezení v daném místě. Podle těchto krité-
rií a místa plánované výsadby je pak zvolen 
vhodný taxon. Cizokrajné rostliny neupřed-
nostňujeme, používáme především kultivary 
původních druhů. Exotické dřeviny vysazu-
jeme pouze do urbanizovaných ploch a tam, 
kde by se původním druhům na pozměněném 
stanovišti nedařilo.

Největším úspěchem dlouhodobé péče 
o veřejnou zeleň je, když ji občané přijmou za 
„svou“. Relaxují v parcích, chodí na procház-
ky, hrají fotbal, fotí rozkvetlé záhony nebo 
upozorňují na vandalismus. Myslím, že za 
posledních pár let se povedlo mnoho krás-
ných realizací. Já budu dlouho zamilovaná do 

chmelové konstrukce u nástupního místa cyk-
lostezky u fotbalového areálu, do štěrkových 
a pískových záhonů - především na okružní 
křižovatce v Dobřánkách, do letničkových vý-
sevů zdobící tř. 1. máje. Péče o zeleň v Dob-
řanech poskočila mílovými kroky. Připomeň-
me si inventarizaci dřevin a její využití při 
péči o dřeviny, díky které se podařilo ošetřit 
převážnou většinu městských stromů. Dále 
nákup cisterny a pravidelná zálivka nových 
výsadeb, revize prvků ÚSES a tvorba krajin-
né zeleně s důrazem na vodní režim krajiny 
a mnoho dalšího. Do budoucna se můžeme 
těšit na extenzivní sad nad Dobřánkami, revi-
talizaci dvorků kolem náměstí, kapesní park 
za domem služeb a mnoho dalšího. 

Milena Vladyková, zahradnice

O městském zahradníkovi či správci zeleně se zmiňoval Program rozvoje města Dobřany, který doporučoval, aby se o tuto velmi důležitou oblast staral 
odborník. Vedení města se před více jak třemi roky poštěstilo a našlo ho v osobě Mileny Vladykové, která zde zanechala svůj obraz. Proto bychom jí rádi 
poděkovali za příjemnou spolupráci a práci, kterou pro město vykonala. Cesty života jsou spletité, přejeme jí, ať se jí v dalším zaměstnání daří.

Lenka Tomanová, místostarostka
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Krátce
(red) Na konci září převzaly výherkyně 

soutěže o Nejkrásněji rozkvetlé okno/balkon 
věcné ceny z rukou místostarostky Tomanové. 
Gratulujeme paní Špísové, Hicklové a Česáko-
vé k umístění.

V září pravidelně vyhodnocujeme výsledky letní soutěže „O nejkrásněji rozkvetlé okno/balkon“. 
Letošní první místo v kategorii okno patří paní Evě Špísové, která do soutěže přihlásila rozkvetlé 
okénko s růžovými pelargoniemi. Nejkrásnějším balkonem města, a tedy prvním místem v kate-
gorii balkon se může pyšnit paní Zdeňka Hicklová. Její balkon byl doslova zaplaven přenádher-
nými surfiniemi. Všem účastníkům soutěže děkujeme za zaslané přihlášky a do dalších ročníků 
přejeme hodně pestrobarevných květů.                 Milena Vladyková, zahradnice
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Nová výstavba v sídlišti Pančava

V tuto chvíli potvrzujeme výstavbu 19 bytů o podlahové ploše cca 55m2. Zájemcům doporučuje-
me sledovat příští číslo Dobřanských listů, kde budou další podrobnější informace (doba zahá-
jení výstavby a ceny).

Za REKOS Plzeň, s. r. o, F. Vlček – jednatel

Cyklopodpora žákům prvního stupně

Město uvolnilo největší garáž 
ve vnitrobloku úřadu a první-
ho stupně základní školy. Nej-
spíše díky letitému apelu škol-
ního senátu a ředitele školy ke 
zklidnění ranní dopravy před 
šatnou začalo více žáků využívat 
k cestě do školy kola či koloběžky, které 
měli po dobu výuky zaparkované ve dvoře.

Po domluvě vedení města se zástupkyní 

Mgr. Nazarovovou technické 
služby prostor vyklidily, vy-
malovaly, zabezpečily. Útul-
nost mu dodala Mgr. Klinkov-

ská, za jejíž iniciativu touto 
cestou děkujeme. Doufáme, že 

až budou děti zpátky ve škole, bude 
se jim nová kolárna líbit a o to více za-

čnou do školy jezdit ,,kolmo“.
Lenka Tomanová, místostarostka

Oslavy bez oslav

(red) Oslavy 102. výročí vzniku Českosloven-
ska poznamenala přísná bezpečnostní opat-
ření spojená s vyhlášením nouzového stavu 
a připravená akce musela být zrušena. Staros-
ta města Martin Sobotka a Lukáš Vajdík z KVH 
posádkového velitelství Dobřany položili kvě-
tiny bez účasti veřejnosti.

Osmadvacátý říjen 2018 byl až do roku 1938 
hlavním svátkem našeho státu a národa. Pak se 
to začalo kazit, v roce 1939 se stal důležitou de-
monstrací, která přinesla mrtvé a nakonec i zá-
kaz českých vysokých škol. Pak už se to dlouho 
jen kazilo. Až na konci 80. let minulého století 
toto výročí zase něco znamenalo. Pořádně jsme 
si ale jeho význam zase uvědomili až před dvě-
ma lety, kdy bylo naší republice 100 let.

Leckdo dnes pochybuje, jestli máme slavit sa-
mostatnost a demokracii, když svět stále není 
tak harmonický a snadný k žití, jak toužíme. Má. 
Státnost a férová správa věcí veřejných jsou jen 
prostředkem k tomu, aby se nám postupně všem 
žilo lépe. Je to nástroj, který je třeba správně po-
užívat a řádně o něj pečovat. Je to jako nůž, když 
ho nabrousíte, můžete s ním krájet chleba, ov-
šem jen za předpokladu, že jste si na něj vydělali 
a došli si pro něj. Pokud ho doma nemáte, není to 
chyba střenky ani čepele.

V roce 1948 význam výročí také upadl, pře-
devším proto, že národ ztratil víru v demokra-
cii a chtěl nějakou ostřejší formu vlády, kterou 
v roce 1989 vyměnil pro úplnou tupost.

Přejme republice, aby si na dnešní omezení 
kvůli covidu lid nezvykl a nevzdával se volnos-
ti snadno. Benjamin Franklin řekl: „Ti, kteří se 
vzdali základní svobody, aby získali trochu do-
časné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani 
bezpečnost.“

Současná opatření nesmí vést k tomu, že se 
vzdáme svobod jako velké hodnoty. Na chvíli se 
omezíme, dočasně je té svobody méně. Ale bu-
deme silní, aby z nás nebyli ani omezenci, ani 
otroci.

Takový národ republika potřebuje, přejme jí 
k narozeninám, ať ho má.

A něco proto taky dělejme, lepší dárek k dneš-
nímu výročí nevymyslíme.

Martin Sobotka, starosta
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Oslava zlatých svateb 
v roce 2020

Město Dobřany v letošním roce připravova-
lo společnou oslavu pro manželské páry, kte-
ré před 50 lety uzavřely manželství na radnici 
v Dobřanech. Pozvání na tuto oslavu přijalo 
šest manželských párů:

manželé Pavla a Jaroslav Krákorovi,
manželé Hana a Vlastimil Kubovi,
manželé Hana a Milan Fučíkovi,
manželé Jaroslava a Pavel Kozlovi,
manželé Marie a Josef Polívkovi,
manželé Věra a Jiří Královi.
Avšak situace, která v letošním roce společ-

ná setkání utlumila, nám tuto oslavu nedovo-
lila uskutečnit. Proto jsme navštívili tyto man-
želské páry před jejich domovem, abychom 
jim popřáli, předali květinu a dárek od města.

Ještě jednou Vám všem, kteří jste pro 
nás nejen příkladem, ale i důkazem, že při 
oboustranné dobré vůli je možné přes všech-
ny životní nesnáze a překážky spolu vytrvat 
a udržet fungující a spokojené manželství, 
přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Za město Dobřany
Bc. Martin Sobotka, starosta města

Ing. Lenka Tomanová, místostarostka města
Eva Jandová, matrikářka 

Zlato rouškou stíněné
Divná doba má v sobě skrytou tragikome-

dii. Letos slavila zlatou svatbu žena, která je 
na radnici zavedla. Dlouholetá  matrikářka 
Marie Polívková. A jako na potvoru ji zastih-
la v podobě, kterou výše popisuje kolegyně 
Jandová. Je to sice smůla, ale zlatá nevěsta ji 
brala s humorem a odvážně. Jak to říkávám 
v projevu, společné soužití může dvěma lidem 
přinést veliké bohatství klidu a pohody. Tady 
to klaplo, tak gratulujeme.

Martin Sobotka, starosta

Podzimní setkání seniorů jinak

Na jaře a na podzim pořádá vedení města Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany Se-
tkání pro dříve narozené, a to s hudbou, tancem či jiným kulturním programem. Letos na jaře se 
setkání konat nemohlo... Na podzim to dopadlo úplně stejně... Přesto jsme se rozhodli alespoň 
částečně tento program alternativně uskutečnit. Záznam ze setkání bez diváků máte možnost 
zhlédnout na youtube kanálu města Dobřany nebo na facebookovém profilu Dobřanské listy. 

Máte nějaký dotaz na vedení města? Neváhejte ho napsat do komentáře pod video, nebo zaslat 
na některý z e-mailů zveřejněných na konci pořadu.

Přeji všem, nejen seniorům, pevné zdraví a těším se osobní setkání.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Motokros je druh motocyklového sportu. Závody se jezdí na uzavřených terénních tratích. Motocykly jsou speciálně konstruovány pro jízdu v terénu a dělí se 
do výkonových kategorií podle kubatury. Takto definuje motokros wikipedie. Na místní poměry by se dala definice upravit: Motokros je motocyklový sport, 
který provozuje spolek HEC klub na závodišti MX PARK Dobřany na Šlovickém vrchu. Jednou z osob spojenou s tímto sportem je Emil Končel, bývalý motokro-
sový závodník a současný držitel trenérské licence C  (rozhovor vznikl 20. 10. 2020).

V medailonku jsem vás představila 
jako bývalého závodníka. Co se přihodilo? 

Na motorce jsem se prakticky narodil. 
V Dobřanech na motokrosu jsem už v roce 
1972 trávil spoustu času se svým strejdou 
a vůně benzinu mě provází celým životem. 
Byl jsem účastníkem seriálů v ČR i v zahra-
ničí. No a na jaře v roce 2019 při závodě 
SMS AČR Západočeského kraje jeden jez-
dec nezvládl svůj motocykl, který mně ne-
kontrolovaně přiletěl na záda, a nedopadlo 
to dobře - šest obratlů rozmlácených, sé-
riové zlomeniny žeber, pneumotorax, na-
trhané vazy atd. No, nic moc. Dle sdělení 
lékařů jsem se podruhé narodil a mám být rád, 
že chodím. Ale zase jsem se proletěl vrtulníkem 
a to se každému nepoštěstí…

V roce 2016 došlo k obnově provozu moto-
krosové tratě na Šlovickém vrchu, loni v létě 
vznikla „školička“ pro nejmenší závodníky 
a vy jste jejím zakladatelem. Kolik času trávíte 
s dětmi a jak probíhá takový normální trénink? 

Základním impulsem bylo každopádně mé 
zranění. Úplně jsem vypadl z běžného života, ro-
dina, práce, motokros a upřímně, nikdo se mnou 
s mojí povahou být věčně v zápřahu nemohl vy-
držet. Kamarád Michal přivezl své děti na trať 
a začalo se trénovat, takže on vlastně za všechno 
může. Bylo to postavené na učení a předání zku-
šeností formou hraní. Nikdo netušil, jaký to bude 
mít ohlas. Dnes má školička cca 80 dětí, které 
trénují min. dvakrát týdně. Občas trénujeme i na 
tratích v okolí, a když se sejdeme v hojném po-
čtu, vypadá trénink spíše jako velké závody.

Od počátku učím děti základní věci, jako je 
správné sezení na motorce a čtyřkolce, rozjíž-
dění, stabilita, řazení, zatáčení, zastavování, ale 
řešíme i životosprávu, stravu a vše potřebné 
k ježdění na motorce nebo čtyřkolce.

Osmdesát dětí… To asi nejsou všichni 
z Dobřan, že?

Na tréninky dojíždějí děti z celého kraje, 
z Rokycan, Nepomuku, Horšovského Týna, Kla-
tov, Stříbra, Kralovic, ale i z Pardubic a Prahy. 
Jsem rád, že s námi trénují i děti, které mají 
zdravotní hendikep. Jsou členy naší školičky 
a reprezentují nás i na závodech. Utvořila se zde 
neskutečná parta dětí a rodičů, což se zdá být 
v dnešní době absolutně nemožné.

Jaká je věková hranice a další podmínky 
pro přijetí?

Do školičky začínají chodit děti cca od 4 let 
a je jedno, jestli kluci, nebo holky. Zvlášť u ho-

lek začíná být tento sport velice populární a je 
jich opravdu dost. Prostě ten, kdo se chce naučit 
jezdit na motorce nebo čtyřkolce. Někteří zjistí, 
že je baví závodit a už to jde samo. Hlavním kri-
tériem je dovednost a obsah stroje. O mnohých 
svěřencích v budoucnu určitě ještě uslyšíme. 
Obrovský obdiv a dík patří také rodičům, pro-
tože bez nich by to nefungovalo.

O prázdninách se v Dobřanech konaly tři 
motokrosové kempy. Jak přijali rodiče ma-
lých závodníku tuto nabídku, kterou jiné zá-
vodiště nenabízí?

Bylo pro mě velikým překvapením, jaký je 
o tréninkový kemp zájem. Každý den se zúčast-
nilo 22 dětí. Vše probíhalo v pohodovém reži-
mu se zaměřením na výuku a trénování všeho 
podstatného pro jízdu na motorce a čtyřkolce. 
Navštívilo nás hodně jezdců české motokroso-
vé špičky, tak děti viděly i jezdce profi úrovně. 
Deset dětí z těchto táborů zůstalo členy naší 
školičky a dnes patří motorka k jejich životu.

Motokros na Šlovickém vrchu… To není 
jen Emil Končel, Jan a Lukáš Kadečkovi, Ja-
roslav Vogl a další místní nadšenci a závod-
níci, jsou to také špičky českého a evropské-
ho motokrosu, Jiří Jankovský a jeho team 
jedoucí MXGP, Petr Polák, Jakub Mencl, Ma-
nuel Ciarlo, Jonáš Nedvěd a další, kteří v le-
tošní sezoně přijeli místní trať vyzkoušet. 
Co vše obnáší příprava tratě?

Je to obrovská spousta hodin práce a sta-
rostí, která je podmíněna naší láskou k tomuto 
sportu. Lukáš a jeho táta Honza Kadečka jsou 
v těchto věcech obrovští špílmachři. Minimálně 
jednou týdně trať strojně naoráme a vždy ručně 
vyhazujeme kameny, aby byl povrch v TOP sta-
vu. Další úpravy provádíme bagry a buldozery. 
Tvoříme skoky, zatáčky a další záludnosti, které 
si při jízdě užíváme.

V současné době se připravujete na re-
gistraci tréninkového střediska mládeže. 
Co vám k dosažení tohoto cíle zbývá? 

Zbývá hlavně hodně papírování. Kaž-
dopádně se máme v Dobřanech na co tě-
šit, jedná se totiž o úplně první středisko 
tohoto typu. Za vstřícnost a partnerství 
děkuji městu Dobřany a radnici v čele se 
starostou Martinem Sobotkou, který se 
pravděpodobně stane patronem našeho 
střediska.

Situace kolem sportovních a volno-
časových aktivit je nyní jaká je, ale na 

Šlovíku se za dodržení všech opatření tré-
nuje dál. Jak dlouhá je motokrosová sezona 
a jaké máte plány do roku 2021?

Snažíme se v současné situaci okolo COVIDU 
a nařízení vlády být stále aktivní v trénování 
i provozu areálu. V žádném případě však ne-
podceňujeme vážnost situace.

Co se týče naší sezony, tak v běžném roce 
končí závody koncem října, poté nastává jen 
volné trénování na strojích a méně oblíbená 
fyzická příprava v tělocvičnách. Pro děti prá-
vě chystáme takovou přípravu pod dohledem 
cvičitelky specializované na motokros. Stále je 
však pro nás na prvním místě skutečnost, že 
pro děti je to zábava a hra.

Příští rok pojedeme opět seriál MX Mini Moto 
Tomanon Cup, jehož jsme pořadatelem, a to na 
tratích po celé ČR, závody v MX Parku v Dob-
řanech a spousty dalších. Opět budou kempy 
pro děti, ale i pro dospělé a hodně novinek, na 
kterých přes zimu zapracujeme a které se urči-
tě stanou velkým lákadlem pro všechny, co mají 
rádi prach, blátíčko a vůni benzinu.

Chcete na závěr našeho rozhovoru něco 
dodat?

Děkuji touto cestou panu starostovi Sobot-
kovi a městu, protože bez jejich starosti o Šlo-
vický vrch, podpory, pochopení a snahy o sport, 
služby a vyžití obyvatel by to nešlo. Děkuji také 
našim partnerům - Řeznictví Dobřany, jejichž 
uzená kolena se nám podařilo proslavit po celé 
ČR, a Pekařství Dobřany s TOP zákusky. Mrzí 
nás liknavost a neaktivita místního Autoklubu, 
ale snad se do budoucna něco vylepší. 

Přeji, ať se dílo daří! Děkuji za rozhovor. 
Jaroslava Umnerová 

Pozn.: Podrobnosti o areálu i školičce získáte na FB 
MX PARK Dobřany a MX Kids Academy Dobřany.
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Den válečných veteránů
Každého 11. dne 11. měsíce v roce přesně 

v 11 hodin se ve Velké Británii zastaví na dvě 
minuty život. Již od roku 1919 je tímto způso-
bem uctívána památka padlých v den podpisu 
příměří, jímž byly ukončeny krvavé boje první 
světové války. Onoho listopadového dne, přes-
něji 11. 11. 1918 v 11 hodin, vstoupilo v plat-
nost příměří, jež bylo dojednáno a podepsáno 
v železničním vagóně ve francouzském Com-
piégne. Tímto dnem skončila 1. světová válka.

Avšak nejen ve Velké Británii je 11. listo-
pad jako Den veteránů nebo Den vzpomínek 
slaven. Je slaven i v ostatních demokratických 
zemích Evropy, v USA a Kanadě, kde si lidé 
jako vzpomínku na padlé vojáky dávají do 
klopy květ vlčího máku. Od listopadu 2001 
je tento významný den připomínán i v České 
republice. 

Symbolem tohoto dne je vlčí mák. Původ je 
ovšem v básni kanadského chirurga a básníka 
Johna McCrae. Ten sloužil na západní frontě, 
nedaleko belgického města Ypres. V neděli 
2. května 1915 byl zabit jeho blízký přítel, po-
ručík Alexis Helmer, příslušník kanadského 
dělostřelectva. Druhý den nato seděl někde 
u kapoty sanitky a vedle na poli vlály vlčí máky. 
Z tohoto smutku složil báseň, která začíná slo-
vy: „Na flanderských polích vlčí máky vlají…“

Tuto báseň poslal do Anglie. Nejdříve do 
týdeníku The Spectator, kde jeho báseň neo-
tiskli, a pak do magazínu Punch, který báseň 
8. prosince 1915 publikoval. Ta se postupně 
stala velice populární. Dva dny před uzavře-
ním příměří ji „objevila“ Američanka Moina 
Michael, která si řekla, že je to ten správný 
symbol pro padlé vojáky velké války.

O dva roky později se s tímto symbolem se-
známila Francouzka E. Guérin, která jej vyu-
žila jako prostředek pro získávání peněz pro 
sirotky po padlých vojácích. V roce 1921 se 
tím inspiroval bývalý velitel britských expe-
dičních sil Douglas Haig, tehdy předseda na-
dace veteránů, později královské legie. Haig 
zvolil vlčí mák za symbol a prostředek pro 
sbírku na pomoc válečným veteránům, inva-
lidům atd. 

A slovo „veterán“? Slovo veterán zřejmě po-
chází z konce 17. století, kdy probíhala desátá 
válečná kampaň císařských vojsk v Uhrách 
proti osmanským vojskům. Válečná kam-
paň roku 1692 se ale vyznačovala vleklými, 
opatrnými a nedůraznými operacemi. Obě 
nepřátelská vojska byla vyčerpaná, trpěla 
nemocemi a shromažďovala síly pro koneč-
né rozhodnutí. A právě v tomto roce se Turci 
pokoušeli proniknout u Krvavého kamene, 
v místě, kde Dunaj protéká skalnatou soutěs-
kou Klisurského pohoří. Zde probíhala tzv.

vojenská hranice Uher a Osmanské říše. Sou-
těsku hájily oddíly císařského generála Vete-
raniho, který se ocitl v menšině a opevnil se 
v jeskyni přímo v soutěsce. Odsud odrážel os-
manské útoky tak statečně, že na jeho počest 
bylo místo pojmenováno Veteraniho jeskyní. 
Nebo zrovna tak může slovo pocházet z latiny 
(veteranus = starý), protože se používá i jinde 
než v bývalém rakouko-uherském světě.

Ovšem i dnes existují veteráni, účastníci 
válečných konfliktů. Samozřejmě - veteráni 
II. světové války, kterých žije bohužel jen vel-
mi málo, a zanedlouho přijde doba, kdy mezi 
námi nebudou vůbec. Těmto lidem patří ob-
div a úcta. Obzvláště když si uvědomíme, jak 
s těmito veterány naložil dřívější režim. Hlav-
ně jim patří 11. listopad.

Po II. světové válce se naši vojáci také účast-
nili zahraničních operací. Jednalo se o účast 
v dozorčí komisi neutrálních států v Koreji. 
Mise měla za úkol dohlížet na dodržování do-
hody o příměří na 38. rovnoběžce po skončení 
korejské války. Naše zastoupení na Korejském 
poloostrově bylo poměrně početné. Kromě 
příslušníků dozorčí komise neutrálních států 
se jednalo o repatriační komisi a polní nemoc-
nici. Celkově se v této misi za 40 let vystřídalo 
přibližné 600 vojáků. Dále pak v březnu 1989 
odletělo 20 československých pozorovatelů 
do Namibie do mise UNTAG, kde dohlíželi na 
stahování jihoafrických vojsk ze severu země 
a na přípravu prvních svobodných voleb.  

No a konečně také novodobí veteráni, těch 
je v současnosti asi nejvíce. Tito jsou nasa-
zováni v zahraničních operacích a misích dle 
potřeb naší republiky. Z těchto nasazení se 
někteří vracejí zraněni a někteří se nevrátili 
vůbec. V zahraničních misích padlo 29 vojáků. 
Od listopadu 1989 až do současnosti působi-
li naši vojáci a policisté například v Perském 
zálivu, v zemích bývalé Jugoslávie, v Kosovu, 
v Iráku, v Afghánistánu, v Somálsku, v Kongu, 
ve Středoafrické republice, na Sinaji, v Izrae-
li, v Mali, v Lotyšsku, v Litvě. I těmto veterá-
nům patří 11. listopad a nemělo by se na ně 
zapomínat. Je třeba podotknout, že ve všech 

misích naši vojáci dělali dobré jméno České 
republice a byli uznáváni všemi armádami, se 
kterými spolupracovali.

Jak již bylo shora uvedeno, symbolem Dne 
veteránů je vlčí mák. Květ vlčího máku na 
špendlíku si 11. listopadu může připnout ka-
ždý, kdo je alespoň trochu hrdý na všechny 
výše zmíněné, a to nejen na ty současné, dru-
hoválečné a prvoválečné, ale i na ty, již bojo-
vali a umírali daleko dříve (kolem roku 1907 
byl v Dobřanech založen spolek vojenských 
vysloužilců).

Sbírky z prodeje vlčích máků jsou dvě.
První sbírku z prodeje vlčích máků orga-

nizuje nezisková organizace Post Bellum a je 
na podporu natáčení vzpomínek pro Paměť 
národa.

Druhou sbírku organizuje Nadační fond 
REGI Base I., který vznikl za účelem shroma-
žďování finančních prostředků k zajištění po-
moci novodobým válečným veteránům s dů-
razem na ty s trvalými následky. 

A kdyby přece jen někdo chtěl podpořit naše 
válečné veterány a rodiny po padlých bez za-
koupení vlčího máku - samozřejmě i s ním :-),  
může tak učinit zasláním i malé částky na vo-
jenský fond solidarity, který zřídilo Minister-
stvo obrany ČR. Informace o tomto fondu jsou 
na internetu.

Závěrem? Závěrem zkuste alespoň vzpome-
nout na ty, kteří sloužili svojí vlasti, a na ty, co 
dali všechno. Vždyť i vy máte možná předky, 
kteří byli veterány. 

A 11. listopadu, třeba cestou na nákup, za-
palte svíčku u pomníku Obětem všech válek 
na náměstí. Děkuji.        

Za KVH posádkového velitelství v Dobřanech
Miloslav Faifr

Dobřanské informační centrum se opět 
zapojilo do veřejné sbírky, kterou pořádá 
nezisková společnost Post Bellum.
Sbírka probíhá od 1. do 30. 11. 2020.
 
Připněte si vlčí mák na znamení úcty a po-
mozte hrdinům v nelehké době karantény. 
Centrum pomoci Paměti národa za vaše pří-
spěvky zajistí nákupy, obědy, obstará léky 
a nabídne bezpečný mezilidský kontakt.

Veteráni dobřanského čs. dragounského pluku 
č. 2. Lučenec 19. 3. – 19. 12. 1919.
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KNIHY PRO DOSPĚLÉ
SMYTH Katie: 
Věnce a přírodní dekorace
Přírodou inspirované aranžmá z čerstvých 
i sušených květin a rostlin. Nápaditě krásné 
a neokoukané přírodní ozdoby vhodné pro 
váš interiér nebo jako originální dárek.

URBANÍKOVÁ Eva: 
Všechno nebo nic
Co dokáže jeden obyčejný muž udělat s racio-
nálně uvažující ženou…
 
HRAŠKOVÁ Eva: 
Sestra
Krvavé šenky jsou tentokrát skutečně krvavé.
Rebeka Zimová ani po pěti letech nepřestává 
hledat vraha své sestry. Čím blíž se však ve 
svém vyšetřování dostává, tím víc je její okolí 
podrážděné…

HONZÁK Radkin: 
Jak přežít léčení
Veselé čtení o bolestech.
Není to jen tak, to může potvrdit každý, kdo 
s nějakou vážnější nemocí zápasil. Známý 
psychiatr se na toto téma podíval s nadhle-
dem vyplývajícím z jeho dlouholeté praxe a se 
sobě vlastním humorem. Dívejte se tedy na 
svět veseleji a hledejte to pěkné. To blbé při-
jde většinou samo. 

KNIHY PRO DĚTI
POTTER William: 
Matematická dobrodružství
Vyřeš úkoly a zachraň svět.
4 fantastické příběhy, díky kterým si prověříte 
své matematické schopnosti. Lákavé příběhy, 
kde nechybí dovádění superhrdinů, zabaví 
milovníky hádanek na dlouhé hodiny.

DVOŘÁKOVÁ Petra: 
Každý má svou lajnu
O florbalu, prvních láskách a ceně vítězství. 
Ne každý gól znamená výhru. Ne všechno je 
takové, jak se na první pohled zdá. Pro kluky 
a holky, kteří mají rádi florbal.

TATÍČEK Šimon: 
České státní svátky
Proč vlastně slavíme? Proč máme v tyto dny 
ve škole volno?
Kniha zábavnou formou vysvětluje dětem, ale 
třeba i jejich rodičům, proč mimo jiné mají 

někdy supermarkety zavřeno a co vlastně 
v tyto dny volna slavíme. Výprava do historie 
s cílem objasnit důvody pro zařazení státních 
svátků do našeho kalendáře může být i dob-
rodružná.

BRAMI Elisabeth: 
Deníček nudilky
Emma se nudí, a to kdekoli. Jedno jí to však 
není. Klade si nejrůznější otázky. Aby tomu, 
proč to tak je, porozuměla, zapisuje si vše do 
tajného deníku. Jakmile se Emma začne nudit, 
píše si. A kousek po kousku nuda mizí….

Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942

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

sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Městská knihovna je z rozhodnutí vlády  
ze dne 21. 10. 2020 do odvolání uzavřena.

Všechny výpůjčky budou prodlouženy.

Zapojili jsme se i letos? Samozřejmě!
Od 2. října, kdy jsme zahájili 

další ročník Výstavy na stromech 
tradičním piknikem, jste měli pří-
ležitost prohlédnout si výstavní 
plakáty organizace Na Zemi umís-
těné na kmenech stromů v parku 
pod nádražím. Téma letošní výsta-
vy bylo pro mnohé z nás více než 
aktuální – Práce (bez) budouc-
nosti. Dokážeme využívat moder-
ní technologie? Usnadňují nám 
práci a umožňují nám šťastnější 
a plnohodnotnější život? Jsou při 
práci z domova nebo na „volné 
noze“ zajištěny férové pracovní 
podmínky? Skutečně potřebujeme a musíme všechny služby, které nám jsou nabízeny, využívat? 
Téma bylo velmi pestré, na rozdíl od předchozích ročníků sice méně ekologické, přesto opět vel-
mi podnětné a mnohdy i překvapivé. Děkujeme vám, že se zajímáte, všímáte si a podporujete nás 
i v nevšedních akcích.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany
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Předposlední říjnovou sobotu byl Světový den pro rozvoj informací a Asociace turistických in-
formačních center ČR tento den už v loňském roce vyhlásila za Den turistických informačních 
center ČR. Letos se přihlásilo více než 150 "íček" z celé republiky a ani dobřanské na seznamu ne-
chybělo. Program byl připraven zajímavý a moc nás mrzí, že dveře všech infocenter zůstaly zavře-
né. Přesto jsme se rozhodli pro představení naší podzimní novinky, která měla spatřit světlo světa 
právě onu sobotu. DOBRdobble je postřehová hra pro malé i velké, která představuje dobřanské 
turistické cíle, zajímavosti, sport, dobroty... Hned, jak se naše dveře zase otevřou, můžete si ji 
k nám přijít zahrát, nebo rovnou za 45 Kč koupit. Za návrhy obrázků děkujeme Gábině Klinkovské.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Bleší trh neboli 
„blešák“

S rozpaky a smíšenými pocity jsme před ro-
kem a půl vyhlašovali 1. bleší trh. Ukázalo se, 
že obavy byly naprosto zbytečné, „blešáky“ se 
okamžitě staly nedílnou a oblíbenou součástí 
společenského života v Dobřanech. Účast byla 
pokaždé hojná, prodávající i kupující se sjeli 
z okolních měst a obcí, nálada panovala bá-
ječná, přátelská. A prodat se dalo opravdu co-
koliv. Na jaře, v létě i na posledním konaném, 
již 7. bleším trhu, na začátku října. A kdy se 
uskuteční další, osmý „blešák“? Doufejme, že 
na jaře. Už teď se těšíme nejen na neotřelou 
nabídku, ale především na vás všechny, kteří 
se účastníte. 

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Domácí vařená modelína 

Chybí vám nápady, jak doma zabavit děti? 
Zkuste to s modelínou. A ne ledajakou! Uvařte 
si ji doma sami. Investice je minimální, přípra-
va je časově nenáročná, modelína je bez che-
mie a opravdu stojí za to. S vaší pomocí to jistě 
zvládnou i děti. 

Na cca půl kila modelíny budete potřebovat 
300 ml vody, 150 gramů hladké (polohrubé) 
mouky, 75 gramů soli, 1 lžíci oleje, 2 lžíce octa. 
Pokud chcete barevné modelíny, budete potře-
bovat ještě potravinářské barvivo, pro ovonění 
ještě vonné esence. Na teflonovou pánev (pro-
tože teflon je nepřilnavý) nasypte mouku se 
solí a zalijte vodou s octem a olejem, případně 

s rozpuštěnou barvou a esencí. Na středním 
plameni stále míchejte, obdobně jako když va-
říte krupicovou kaši nebo připravujete jíšku. 
Po chvíli začne směs houstnout a lepit k sobě. 
Stále promíchávejte, tak dlouho, jak jen to pů-
jde. Vznikne jakási hrouda či koule, kterou je 
potřeba stále na pánvi otáčet a prohřívat, aby 
se mouka propařila a hmota přestala lepit. 
Modelínu nechejte na pánvi vystydnout a mů-
žete modelovat. Barevná modelína se chová 
obdobně jako třeba tempera, barvy lze různě 
míchat a dosáhnete tak celé barevné škály. 
Modelovací hmotu uchovávejte např. v lednici, 
vydrží vám určitě několik týdnů.

Tipy pro práci s modelínou během dis-
tanční výuky

Do přípravy zapojte děti, pro malé čtenáře 
napište návod tak, aby jej dokázali sami pře-
číst, se staršími můžete procvičovat třeba pře-
vody jednotek. Nejen prvňáčci mohou zkusit 
modelovat jednotlivá písmena, číslice, tvary, 
tělesa. Modelínu můžete využít i v matema-
tice pro sčítání, odčítání, modelování násob-
kových řad (2, 4, 6, 8,…). Modelujte pohoří, 
buňky či orgány lidského těla… Výuka nemusí 
být jen papír a tužka.  

Nápadité tvoření vám přeje 
kolektiv MKS Dobřany
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Juniorfest se v letošním roce přesouvá kompletně do online prostoru 
Letošní ročník MFF JUNIORFEST se bohužel neuskuteční v podobě, ve které jste ho doposud znali. Kompletně se totiž přesouvá do online prostoru. Všech-
no podstatné naleznete na www.juniorfest.cz. A na co se můžete těšit?

Juniorfest LIVE, 6.–12. 11. 2020
Ze speciálně zřízeného studia budeme od 

6. do 12. listopadu vysílat každý den od 16:00 
do 18:00 hodin. Těšit se můžete na setkání 
s osobnostmi světa filmu. Svoji účast přislí-
bil režisér Karel Janák, který představí novou 
štědrovečerní pohádku, nebo herec Ondřej 
Vetchý, jenž zavzpomíná na natáčení Čertí-
ho brka. Dále nabídneme i ojedinělé online 
workshopy. Nebudou však chybět ani filmy. Se 
zástupci Bionautu jsme se dohodli na odvysí-
lání Mlsných medvědích příběhů a s Českou 
televizí na odpromítání nového animované-
ho serialu Kosmix. Dále jednáme o uvedení 
exkluzivních materiálů k pohádce Princezna 
zakletá v čase. Možná přijedou i herci z této 
nové pohádky. Proto nezapomeňte navštívit 
www.juniorfest.cz, kde živé přenosy budou 
k dispozici.

Juniorfest ONLINE, 13.–22. 11. 2020
Kromě živých přenosů však budete mít 

možnost zhlédnout od 13. do 22. listopadu 
jednadvacet atraktivních snímků nejen z uply-
nulých let, ale i vybrané snímky, které měly být 
uvedeny v rámci letošního festivalového roční-
ku. Z loňských hitů Juniorfestu budou uvedeny 
například vítězný norský snímek pro mládež 
Psychobitch či atraktivní islandský film Fal-
koni, který zachycuje atmosféru dětského fot-
balového týmu. Milovníci animovaných filmů 
by si určitě neměli nechat ujít Kostkovaného 
Ninju či Detektiva odvedle. Z letošních sním-
ků, které se nám povedlo získat do online pro-
storu, stojí za zmínku americký snímek Max 
a já nebo izraelský snímek Na křídlech staré-
ho letounu. V rámci programu Juniorfest onli-
ne se nám podařilo vyjednat projekce prvních 
dvou dílů nového zpracování Pana Tau, který 
vznikl v německo-britské produkci. Všechny 
snímky budou k dispozici na www.juniorfest.cz  
a www.dafilms.cz a cena za projekci jednoho 
filmu bude činit exkluzivně pouze 49 Kč.

Juniorfest pro školy
Do online platformy chceme zapojit i mateř-

ské, základní a střední školy a rozšířit možnosti 
probíhající distanční výuky. Proto budou k jed-
notlivým filmům připraveny lektorské úvody 

a profesionálně zpracované pracovní listy, které 
vznikly ve spolupráci se společností Free Cine-
ma. Cena za promítání pro školní skupinu činí 
500 Kč. Vybraný film lze objednat prostřed-
nictvím formuláře na www.juniorfest.cz nebo 
e-mailu online@juniorfest.cz. Vycházíme vstříc 
současné situaci, kdy učitel obdrží takový počet 
voucherů s unikátním kódem, kolik má dětí ve 
třídě. Ideální způsob pro distanční výuku. Juni-
orfest online je však ideální i pro vás doma. 

Podpořte ze svého domova letošní ročník 
festivalu. Moc se těšíme, že se k nám připojíte. 

Michal Šašek, výkonný ředitel festivalu

Letošní podoba Juniorfestu vzniká za vý-
razné podpory města Dobřany a Městského 
kulturního střediska Dobřany.
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Přípravy na celosvětovou akordeonovou soutěž
Začátkem října se konalo v Dobřanech 

nahrávání vystoupení pro účast v celosvě-
tové akordeonové soutěži Trophé Mondiale 
(CMA). Kromě hráčů z konzervatoří se nahrá-
vání zúčastnili také dva nadějní akordeonisté 
ze zdejší Základní umělecké školy J. S. Bacha, 
a to dvanáctiletá Daniela Holá a jedenáctiletý 
Martin Chodl. Vzhledem k současné napjaté 
situaci ohledně celosvětové virové pandemie 
zůstala jediná velká akordeonová akce, a to 
právě tato. Při letošním jubilejním ročníku 
dostali delegáti z jednotlivých států dokon-
ce možnost vybrat kandidáty podle svého 
uvážení (od příštího roku bude opět platit 
pravidlo maximálně tří až čtyř uchazečů za 
Českou republiku). Není proto divu, že se 
na letošní ročník přihlásilo rekordních více 
než 750 akordeonistů z celého světa. Akor-

deonové klání se bude konat od patnáctého 
do třicátého listopadu a v porotě zasedne 
75 akordeonových osobností z 57 států svě-
ta. Celá soutěž bude probíhat online a při 
počtu přihlášených (750) bude jednou z nej-
sledovanějších hudebních akcí roku. Kromě 
jednotlivých vystoupení budou v programu 
vstupy ze zúčastněných států a povídání 
o současném akordeonu v různých koutech 
světa. 

Moc děkuji městskému kulturnímu stře-
disku za poskytnutí prostor pro natáčení 
a Davidu Kovářovi za vynikající videozáznam 
a profesionální přístup. Velmi se na tento hu-
dební zážitek těším a našim želízkům v ohni 
moc držím palce.

Petr Vacek
učitel ZUŠ, oficiální delegát CMA za ČR

Štvanice na učitele?
Snad ne. Přesto se po posledním opatření 

ministra Prymuly v souvislosti s uzavřením 
škol objevily na sociálních sítích názory typu 
„učitelé nic nedělají, berou plný plat, jen po-
sílají úkoly a dělají pakárnu rodičům“. Z tele-
fonických rozhovorů s rodiči si zase odnáším 
poznatek, že online výuka by měla běžet celé 
dopoledne, aby rodiče (ač doma na OČR) měli 
o děti standardně postaráno. Jiný požadavek 
je, aby byla vytvářena výuková videa 
a žáci si mohli výklady učitelů promítat 
opakovaně. A nezvládá-li někdo z uči-
telů s letitou praxí a dobrými výsledky 
v umístění žáků na střední školy kliká-
ní na počítači, je prostě „out“. Webové 
stránky školy, ač funkční, již nejsou „in“ 
a i po koronavirové aktualizaci jsou 
nepřehledné a nesdělují aktivity, které 
škola nemíní realizovat (např. ředitel-
ské volno 25. 9.).

Uvědomíme-li si, že škola „obsluhu-
je“ 1.300 klientů (tj. předpokládaný 
počet rodičů žáků školy), je jasné, že 
najít konsens pro všechny je obtížné. 
Není mým cílem se zalíbit některým, 
ale nastavit standardní mantinely, aby dis-
tanční výuka (a to není jen online výuka) pro-
bíhala, kdy cca 45 kantorů a 15 asistentek pe-
dagoga pokračuje jiným způsobem v tom, co 
dělali doposud, a reflektují přitom individu-
ální možnosti některých rodin či dětí. Na jaře 
jsme se různě rychle učili, v tento čas jsme 
již lépe připraveni. Stále vycházím z oznáme-
ného předpokladu, že děti se do školy vrátí 
2. listopadu (ač to již ministr školství zpo-
chybnil).

Přesto se již připravujeme na variantu, že 
uzavření škol bude dlouhodobé. Proto při-
pravujeme pevný rozvrh online výuky od 
2. listopadu. Ale i ostatní způsoby výuky jsou 
adekvátní a nesou progresi. Zadávání učiva na 
webu, pro žáky 2. stupně ověřování znalostí 
a komunikace prostřednictvím MS Office 365 
a modulu Teams, ale také práce asistentek pe-
dagoga s žáky s vysokou mírou podpůrných 

opatření přímo v rodině a rozběh krizového 
místa péče pro děti zdravotníků a dalších 
podporovaných profesí v budově 1. stupně – 
to všechno jsou činnosti, které možná vidět 
nejsou, ale fungují. Neomezili jsme provoz 
speciální třídy při běžné škole, ani provoz šes-
ti speciálních tříd a tří oddělení školního klu-
bu v Psychiatrické nemocnici a školní jídelna 
pokračuje v plném provozu pro cca 150 dětí 
a zaměstnance školy, s vařením pro mateř-
skou školu a seniory z DPP (jen s omezením 

pro cizí strávníky, kdy se výdej vrátil k výdej-
nímu okénku). A přesto – ač se o tom příliš 
nemluví – i učitelé a další zaměstnanci školy 
byli a jsou v první kontaktové linii s mnoha 
lidmi a jsou v přímém ohrožení podobně jako 
jiné obdobné profese. Důkazem je již deset vy-
hlášených dílčích karantén, kdy někdy nákazu 
přinesli žáci, ale nyní jsou pozitivní i učitelé 
a vychovatelky. Budou-li oni nemocní, končí 

výuka – prezenční i distanční.
Prosím tedy velmi, je-li někdo ne-

spokojen a potřebuje to sdělit na inter-
netu, nechť také někdo jiný na interne-
tu sdělí, že vnímá, jak učitelé pracují 
velmi nad rámec svého (časového) pra-
covního úvazku, jak hledají nové mož-
nosti předávání učiva, jak vycházejí 
vstříc dětem, jejichž rodiny nejsou 
dostatečně ICT vybaveny či se jim ro-
diče nemohou dostatečně věnovat, jak 
se prohlubuje komunikace mezi dětmi, 
rodiči a učiteli. Jsme na jedné lodi, a bu-
deme-li si navzájem ztrpčovat život, 
bude o to obtížnější překonat současné 
těžké období. Buďme prosím součinní. 

Tyto řádky jsem psal s vědomím, že řada 
rodičů si uvědomuje snahu školy o dobrou 
práci a vnímá, že většina učitelů bere svou 
práci jako povolání, byť jeho prestiž je v dneš-
ní době ohrožená. Snad Vás přesvědčí i vý-
sledky červnové ankety pro rodiče umístěné 
na webu školy (https://www.zsdobrany.cz/o-
-skole/sdeleni-skoly/) a také pohled učitelů 
z další ankety na období jarního omezení pro-
vozu školy.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany
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Za podpory:

Rozsvícení
vánočního stromu

Rozsvícení se bude konat dle platných nařízení a omezení.

29. 11. 2020 
náměstí T.G.M. 

Dobřany

webkamera 
na náměstí T. G. M.

otevřeme hned, jak to bude možné
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Podklady pro inzerci
INDD, AI, EPS, PDF - písma musí být převedená na křivky

Obrázky: TIFF, JPG, BMP - rozlišení 300 dpi (obrázky musí být dodány zvlášť - nevložené do textu)
Texty: DOC, DOCX, ODT, TXT

Slevy
 opakovaná plošná inzerce 
 2 výtisky      15 % z celkové ceny
 3 a více výtisků     25 % z celkové ceny
 11 výtisků (roční)     30 % z celkové ceny

 nabídka pracovních míst    25 % z ceny inzerce

 souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Velikost inzerátu
1 strana (186 x 263 mm) 5 400 Kč
1/2 strany (186 x 128,5 mm) 2 700 Kč
1/4 strany (91 x 128,5 mm) 1 350 Kč
1/8 strany (91 x 63 mm) 675 Kč

Řádková nekomerční inzerce max. 92 znaků zdarma
vyměním, daruji, hledá se, koupím...

Řádková komerční inzerce max. 92 znaků  50 Kč
prodej, služby...

Společenská rubrika zdarma

Inzerce 
v Dobřanských listech

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.

Dobřanské listy
Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Aktuální informace ke stravovacím a občerstvovacím službám ve městě
Bystro kavárna PO–PÁ 11:00–13:00 / výdejní okénko

SO + NE zavřeno
 739 117 420 aktuální info na FB Bystro kavarna

Cukrárna U Kaple ÚT–PÁ 10:00–17:00, SO 12:30–17:00, 
NE + PO zavřeno

 602 249 941 aktuální info na FB Cukrárna U Kaple

Dobřanská kavárna PÁ–NE 12:00–18:00 / výdej objednávek aktuální info na FB Dobřanská kavárna a www.zmrzlinadobrany.cz

Kebab House Dobřany PO–SO 11:00–20:00, NE 12:00–20:00  721 313 279

Lipovka PO–PÁ 10:00–17:00 / „hladový vokno“
SO + NE zavřeno

 702 118 978 aktuální info na FB Lipovka

Pivnice Hájek, Hájková zavřeno

Pizza Express PO–ČT + NE  11:00–21:00, PÁ + SO 11:00–22:00
rozvoz, bez omezení, platby možné i online nebo 
kartou, posl. objednávka ½ hod. před zavírací dobou

 773 914 664

Pizza Il tuo otevřeno bez omezení, rozvoz
PO–PÁ 11:30–20:00, SO + NE zavřeno

 608 934 374 aktuální info na FB Il Tuo Pizza

Restaurace a pivovar Modrá Hvězda zavřeno, prodej piva v marketu Elán

Restaurace Beseda PO–PÁ 10:30–13:00 / výdejní jídelní okno 
PO–SO 16:00–20:00 / pivní okno

 777 255 017

Restaurace Cinema Bowling PO–NE 11:00–15:00 / výdejní okno  739 685 121 aktuální info na FB CinemaBowling

Restaurace Káčko 68 zavřeno  602 654 846 aktuální info na FB Restaurace Káčko 68

Restaurace Na Růžku PO–SO 10:00–20:00 / výdejní okno  377 972 487 aktuální info na FB Restaurace Na Růžku, Dobřany

Zmrzlina U Hřiště zavřeno, pouze rozvoz aktuální info na FB Dobřanská zmrzlina a www.zmrzlinadobrany.cz

Informace platné k 30. 10. 2020. 
Pro aktuální informace volejte MKS Dobřany, 

 377 972 725 (PO–PÁ 8:30–12:15 a 13:00–16:00).
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Převzato z Českého rozhlasu Plzeň 19. 10. 2020

Dokonalé pečené kuře 
na mrkvi podle 60 let 
starého receptu maminky 
Jiřiny Boučkové
Maminka Jiřiny Boučkové z Dobřan na Plzeň-
sku pekla už před 60 lety kuře na mrkvi tak, 
aby mrkev ani kuře nebylo sladké, ale zacho-
valo si slanou chuť. Fígle, jak na to, jsme se 

dozvěděli přímo 
v kuchyni paní 
Boučkové. Zkus-
te a překvapí vás, 
jak je to jednodu-
ché a dobré.

Maminčino kuře na mrkvi
Ingredience:
1 celé kuře (asi 1,5 kg), 1 kg mrkve, 4 lžičky 
kmínu, 4 lžičky soli, 1 lžíce másla, 100 ml vody 
na podlití

Postup
Celé vykuchané a drobů zbavené kuře pře-
krojíme napůl podél páteře. Položíme ho do 
pekáče kůží navrch, vydatně osolíme, pokmí-
nujeme a podlijeme 100 ml vody. Pečeme za-
kryté asi 20 minut při 190 °C.
Mezitím si oloupeme 1 kg mrkve a nakrájíme jí 
na tenká kolečka, jako bychom krájeli lupínky.
Poté kuře vyndáme z trouby i z pekáče. Na dno 
pekáče, kde se peklo kuře, položíme kolečka 
nakrájené mrkve. Mrkev okořeníme 2 lžičkami 
soli a 2 lžičkami kmínu. Na mrkev zpátky usa-
díme kuře, pomastíme 1 lžící povoleného más-
la a pečeme zakryté asi 30 minut při 190 °C.
Když už je kuře téměř upečené a mrkev 
měkká a vysmahlá, vyndáme pekáč z trouby. 
Zkontrolujeme množství šťávy, mrkev nesmí 
plavat, nesmí se dusit, ale péct. Mrkev pro-
mícháme a kuře v pekáči pečeme už odkryté 
30 minut při 190 °C dozlatova. V průběhu pe-
čení je dobré kuře přelévat výpekem.
Podáváme s bramborami.

Jiřina Boučková
Recept má od své maminky, které by letos 
bylo 100 let. Kuře takto pečou v rodině už více 
jak 60 let. Recept pochází z doby, kdy nebylo 
tolik surovin a obyčejné kuře se už přejedlo.
Paní Boučková nás přivítala u sebe doma 
a u stolu plného pochoutek. Dostali jsme za-
pečený kadeřávek na plechu. Jakýsi slaný 
koláč z mletého vepřového masa s kapustou. 
K tomu se podával výborný salát z patizonů 
a jako dezert švestkový koláč. Měli jsme se 
moc dobře.

Říjen a my

Konec září, přesněji 30. 9., se konal Český den 
proti rakovině. Díky vám všem, kteří jste si od 
našich prodejců koupili kytičku, jsme na konto 
Ligy proti rakovině mohli odeslat 14 382 korun 
za prodej 550 kusů. Děkujeme vám, stejně jako 
prodejcům.

A pak nastal říjen. Ještě než jsme stejně jako 
ostatní spolky přerušili činnost, tak jsme na 
schůzkách spolu s volnočasovým klubem Do-
minik, který běží z časových důvodů současně 
se schůzkami, hráli hry venku, tvořili z přírod-
nin a zdobili papírové tašky. Naplánované akce, 
např. Drakiádu, účast na Krajském kole pionýr-
ského Sedmikvítku v Zelené Lhotě, jsme postup-
ně rušili a pravděpodobně stejně dopadne od-
dílový Halloween, podzimní prázdniny a Večer 
se světýlky 28. října, na kterém jsme se chtěli 
podílet s MC Budulínek a Městským kulturním střediskem. Přesto plánujeme dál, např. akci pro 
veřejnost Andělské tvoření 21. listopadu a účast na Mikulášském jarmarku. Držme si proto palce, 
ať se můžeme opět setkávat nejen na našich schůzkách, ale i na akcích pro veřejnost.

Libuše Nejedlá
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Rybáři
Koronavirus letos zhatil hodně našich 

plánů. Nejprve jsme museli zrušit konání 
výroční členské schůze v březnu a rybářské 
závody v dubnu a teď i náhradní termíny 
VČS 26. 9. a rybářských závodů pro dospělé 
a děti 10. a 11. 10. Černě to vidíme také s ry-
bářským bálem. Výjimka se naštěstí vztahuje 
na výlovy rybníků, takže se 3. 10. mohl slovit 
rybník Dolní Černoblata, 31. 10. se sloví Mon-
tajch a 14. 11. Přestavlky.

Část ryb z Černoblat se vysadila do řeky 
a do Židováku, aby se splnil násadový plán na 
letošní rok. Rybáři si tak mohli ještě zachytat 
a ulovit si kapra na Vánoce. Ryby z Montajchu 
se zakomorují do Horní Kotynky, která bude 
napuštěna po opravě hráze.

Ačkoliv se z Černoblat nasadili pěkní kapři, 
chytal jsem zpočátku většinou ty menší, těsně 
pod míru nebo tak akorát. Ale bojovali jako 
velké ryby, byl požitek je zdolávat. Na neděli 
11. 10. jsme se s bratrem domluvili na ryby. 
K řece jsme dorazili tak v devět a na druhé 
straně v zatáčce již na nás halekal Kuba, ať 

se jdeme podívat, co chytil. Na přívlač ulovil 
sumce 88 cm. My jsme nahodili na kapra. Za-
tímco bratr neviděl zatáhnout, já měl záběr za 
záběrem. Chytil jsem dva pěkné karasy a pět 
kapříků, které jsem ale pouštěl. Když jsem 
pak začal balit, najednou druhý prut málem 
skočil do řeky. Naštěstí se zachytil navijákem 
za vidličku. Tak tak jsem ho chytil za koneček 
rukojeti. Jak jsem ho táhl k sobě, napjatý vla-
sec bez pružnosti prutu (ten směřoval rovně 
k rybě) nevydržel a praskl a patrně větší ryba 
byla pryč. Když tak pěkně berou, musím vzít 
odpoledne na ryby vnoučka Matyáše, který 
o rybaření projevuje nadšený zájem. Odpole-
dne přijel s mámou a ta nás dovezla k řece. 
Sotva jsem nahodil, hned záběr a půlkilový 
karas a za chvíli další. Máťa se radoval, hla-
dil je a strkal jim prsty do tlamky. Další záběr 
a kapr 42 cm, vysoký šupináč. Pak jsem dva 
záběry minul, ale další již seděl. Půjčil jsem 
Matesovi prut do ruky a nechal mu ho vytáh-
nout. Byl to lysec 43 cm a Mates hrozně jásal. 
„Dědo, já si ty ryby vezmu domů, uděláme 

z nich řízky!“ A měl jsem po rybách, musel 
jsem jít druhý den znovu. A zase braly. Ulovil 
jsem 5 karasů, 2 malé kapry a potom jednoho 
48 cm. Dařilo se mi i následující den. Zprvu 
to moc nadějně nevypadalo. Sice jsem hned 
chytil karasa, ale potom začal vát proti mně 
silnější vítr a hnal na moji stranu padající lis-
tí. To se zachytávalo za vlasec a vytahovalo či-
hátka k prutu. Asi to zabalím. Náhle se dlouhý 
prut ohnul prudce do oblouku. Ani jsem ne-
musel zasekávat, lysec 43 cm se chytil sám. 
Znovu jsem nahodil, plovoucí lupení hned 
vytáhlo čihátko k prutu. S tím se nedá nic 
dělat. Netrvalo dlouho a prut se zase prud-
ce ohnul. Silný tah a občasné „zavaření“ vody 
dávalo tušit, že to bude pěkná ryba. Byl to ly-
sec 49 cm. Kolega vedle se chlubil, že chytil 
v týdnu kapra 51 cm. Také další známí rybáři 
mluvili o úlovcích kaprů 45-50 cm. Jak říkám, 
ryby v řece jsou, chce to jen správně vystih-
nout, kdy, kde a na co chytat a samozřejmě 
trochu té šťastné náhody.

Vladislav Šefl

Dětské rybářské závody Nová Ves 2020

Vzhledem ke krizi, která sužuje celou repub-
liku, jsme se obávali, že se letošní, již čtvrtý, 
ročník dětských rybářských závodů v Nové Vsi 
neuskuteční. První termín byl odložen kvů-
li nákaze COVID - 19 a už to vypadalo, že ani 
v druhém termínu nebude možné akci usku-
tečnit. Svatý Petr ale stál při nás a nakonec se 
povedlo, že jsme krásného slunečného dne 
11. 10. 2020 závody uskutečnili a vešli jsme se 
časově přesně mezi omezující vládní nařízení. 
Vzhledem ke zmiňovaným těžkostem nás pře-
kvapila hojná účast především dobřanských 

dětí. Povedlo se počasí a ryby byly opravdu při 
chuti, a proto každý z 19 závodníků a závodnic 
chytil rybu. Celkově se nachytalo přes 33 me-
trů ryb. Na první příčce se umístil tradičně, 
ikdyž letos již naposledy (závody jsou pouze 
pro účastníky do 15 let) Jakub Šefl, který na-
chytal více než 7 metrů ryb a během čtyř roč-
níků dokázal třikrát vyhrát. Někteří stálí účast-
níci závodů si oddechli, že jeho letošní účast na 
rybářských závodech byla poslední .

Chtěl bych tímto poděkovat sponzorům 
akce, a to Rybářským potřebám u Habakuka, 

které jako každý rok darovaly ceny, bez nichž 
by se závody nedaly pořádat, a MěKS Dobřany 
za finanční příspěvek.

1. místo: Jakub Šefl
2. místo: Štěpán Šmůla
3. místo: David Šmůla
My pořadatelé se těšíme na příští, doufáme, 

že klidnější rybářský rok, a sejdeme se opět 
na podzim na Dětských rybářských závodech 
2021 v Nové Vsi.

Petru zdar!
Adrian Terelmeš
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Celorepubliková výstava německých boxerů
Již více než 20 let pravidelně pořádá Ky-

nologický klub Dobřany ve spolupráci s pl-
zeňskou územní pobočkou Boxerklubu ČR 
výstavu německých boxerů s mezinárodní 
účastí. Výstava se koná vždy v měsíci září 
a ta letošní byla naplánovaná na sobotu 12. 9. 
Tento rok je pro organizátory podobných akcí 
velmi složitý vzhledem k vývoji situace kolem 
onemocnění Covid 19. My jsme měli štěstí 
a výstava, byť s velmi přísnými hygienický-
mi opatřeními a bez zahraniční účasti, mohla 
proběhnout. 

Pro organizátory to znamenalo zabezpečit 
navíc velké množství dezinfekčních prostřed-
ků a rozmístit je tak, aby byly jednoduše do-
stupné v prostoru celého areálu pro všechny 
účastníky. Klub má velmi dobře vyřešeno 
zázemí s možností využití sociálního zaříze-

ní s tekoucí teplou vodou. Proto bylo možné 
dodržet všechny hygienické podmínky tak, 
aby akce byla z tohoto hlediska bezpečná. 
K celkové pohodě přispělo i krásné slunečné 
počasí. 

Na výstavě se představilo 80 jedinců to-
hoto plemene z celé republiky, od štěňat po 
veterány. Domácí klub reprezentovali celkem 
2 psi a 3 feny. Pan Miloslav Auterský předsta-
vil svého psa Apollo ve třídě mladých a obsa-
dil druhé místo. V mezitřídě se pan Radek To-
mášek se psem Castor umístil na třetí pozici. 
Feny ve třídě štěňat zastupovala žíhaná Aira 
s paní Julií Dobešovou a tuto třídu vyhrály. Ve 
třídě veteránů ve skvělé kondici předvedla 
slečna Hana Veberová svou Ronny a získaly 
první místo. Ve třídě mladých fen nastoupi-
la Frengie vedená panem Petrem Bäumlem. 

V této třídě vyhrála, získala titul CAJC a po-
stoupila do soutěže o nejlepší mladou fenu 
a následně o nejlepšího mladého jedince 
výstavy. V obou uspěla a získala tituly ČKJV 
a BOJ. Tento výsledek ji posunul do nejvyš-
ší soutěže o nejlepšího jedince celé výstavy. 
I zde se jí dařilo a byla vyhlášena nejlepším 
boxerem výstavy s titulem BOB.

Všichni účastníci byli odměněni poháry 
a věcnými cenami věnovanými sponzory: 
NZZ Lymfoterapie, Francouzská 4, Plzeň 
a hlavním sponzorem NOVIKO – FARMINA. 

Doufáme, že se akce líbila, návštěvníci 
prožili příjemný den v pěkném prostředí na 
čerstvém vzduchu a že se příští rok v září zas 
budeme moci sejít.

Josef Bäuml

Svatováclavské 
setkání

Moc děkujeme všem, kdo se v pondělí 28. 9. 
zúčastnili Svatováclavského setkání, které 
jsme se tentokrát snažili přiblížit k Vodnímu 
Újezdu. Letošní účast stála velkou odvahu. 
Upršené počasí venkovní akci opravdu ne-
přálo. Přesto jsme si ale udělali pěknou pro-
cházku z náměstí, kolem fotbalového hřiště se 
zakončením na louce s výhledem na Kufnerův 
mlýn. Radost z opékání špekáčků, ke kterému 
nám za stálého deště hrála kapela Faux Pase 
Fonet, nám nepokazilo vědomí, že to byla 
pravděpodobně na dlouhou dobu poslední 
společná akce. 

Za spolek Mladí pro Dobřany 
Lucie Stříhavková

Ze Špičáku do Dobřan

Ukončením letošní cyklistické sezony se stal sjezd ze Špičáku do Dobřan. I přes velké problémy 
s převozem kol na Šumavu jsme po dlouhém vyjednávání s ČD byli úspěšní a mohli tak bez sta-
rostí s přepravou odjet vlakem na Špičák. Cyklovýlet jsme pro nepříznivé počasí 26. 9. přesunuli 
na 3. 10. Tento den byl pro příznivce kol, co se teploty týká, velice příznivý. V 8.54 hod. jsme odjeli 
rychlíkem směr Šumava. Jelo nás celkem 18. Na Špičáku jsme se rozdělili na dvě party. Pět mlad-
ších si vybralo menší hřebenovku přes Pancíř a zbytek pak klasiku - Špičácké sedlo a na přehradu 
nad Nýrskem. Po malé zastávce jsme pokračovali malebnou krajinou při Úhlavě do Bezděkova, 
kde bylo zamluveno občerstvení. Setkaly se zde obě skupiny, ale dál pokračovaly opět samostat-
ně. Další cesta po pěkných cyklostezkách vedla do Švihova a opět při Úhlavě až do Přeštic. Násle-
dovalo doplnění tekutin v pivovaru U Přeška a cesta přes Dolní a Horní Lukavici zpět do Dobřan. 
Dojezd obou skupin byl před pivnicí Hájek-Hájková. Celkem jsme našlapali 89 km. Byla to krásná 
tečka za letošní sezonou a všem účastníkům děkujeme. Těšíme se na vyjížďky v roce 2021.

Josef Hájek a Josef Polívka
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Štěpán Fejka se stal 
mistrem ČR v tenise

O víkendu 19.–20. září 2020 proběhlo v Ra-
kovníku mistrovství ČR jednotlivců v tenise 
v kategorii do 9 let. Vítězem a držitelem titulu 
mistra ČR se stal Štěpán Fejka, žák 4. třídy ZŠ 
Dobřany, hrající za TK Slavia Plzeň. V konku-
renci 32 hráčů, kteří se probojovali na MČR 
ze svých krajských přeborů, nenašel žádného 
přemožitele jak ve skupinové fázi, tak i ve vy-
řazovacím pavouku. Ve finále porazil Václava 
Barinu z TK Agrofert Prostějov hladce 6:1.

Po Štěpánových triumfech na nejprestiž-
nějších turnajích ČR, a to na Masters na praž-
ské Spartě a na Masters na pražské Štvanici, 
konaných v srpnu tohoto roku, přidal i tento 
nejcennější titul.

Štěpánkovi velmi blahopřejeme a přejeme 
mnoho dalších sportovních úspěchů ve starší 
kategorii, do které v příštím roce přestupuje.

TK Slavia Plzeň

TJ Dobřany – oddíl tenisu

Jako každý rok měly tenisové kurty 28. září patřit oddílovému turnaji dětí všech věkových ka-
tegorií. Z důvodu deštivého počasí však musel být turnaj přesunut na sobotu 3. října, což přispělo 
i k nižší účasti hráčů. Sešlo se nakonec 10 tenistů a tenistek a hrst rodičů, kteří své děti přišli 
podpořit. Hráči byli rozděleni do dvou skupin starších žáků a jedné skupiny mladších žáků. Nešlo 
o body do tenisového žebříčku, proto se hrálo v přátelské a uvolněné atmosféře. Nechybělo však 
ani bojovné nasazení a překonávání sebe sama, hlavně v sourozeneckých duelech.

V odpoledních hodinách se rozehrály i čtyřhry, které měly v loňském roce velký úspěch. Zú-
častnili se všichni hráči, a tak bylo vytvořeno pět dvojic, které hrály systémem každý s každým. 
Nasazení všech hráčů a hráček bylo úžasné!

Z vítězství se po součtu výher v tabulkách radoval Daniel Noska, druhé místo obsadil Vojtěch 
Kofroň a na třetím místě skončil Štěpán Kofroň. Ve skupině mladších žáků zvítězil Denis Sameš 
nad Terezkou Hodanovou a Andrejkou Sýkorovou. Vítěznou dvojicí ve čtyřhrách byla Katka Fia-
lová a Nella Samešová. Tenisové ceny si odnesli všichni hráči a hráčky.

Všem zúčastněným patří poděkování za pohodový průběh celého tenisového dne, jmenovitě 
Petru Samešovi za organizaci.

Za tenisový oddíl TJ Dobřany
Markéta Kofroňová

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ

LISTOPAD – PROSINEC 2020

st 4. 11. 14–17 st 2. 12. 14–17

st 11. 11. 14–17 út 8. 12. 14–17

st 18. 11. 14–17 čt 10. 12. 14–17

st 25. 11. 14–17 út 15. 12. 14–17

po 30. 11. 14–17

16. 12. 2020 – 31. 1. 2021 ZAVŘENO

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu 
lze domluvit na tel.: 773 478 883.
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Šnečí sezóna opět přerušena
Realizační tým A muži 
a juniorka:
Trenéři: V. Šlehofer st., 
D. Malý, P. Kánský, D. Ková-
řík st.

Tréninky brankářů a střelců: V. Šlehofer ml.
Kustod: J. Tauer

Mužský A tým sice sezónu odstartoval, ale 
k 10. říjnu byla opět z důvodu celosvětové 
pandemie pozastavena. S tím bohužel nic ne-
naděláme. Jak se často nyní zmiňuje, musíme 
se coby sportovci s touto dobou naučit žít. Co 
se týká sportovní stránky, tak výsledkově to 
valné nikterak není. Ovšem mladý mančaft 
se popasoval s velkou kvalitou a v nejvyšší 
soutěži v ČR sbírá „pomaloučku“ velmi cen-
né zkušenosti. To je určitě třeba brát v po-
taz. Vzhledem k loňské nedohrané soutěži 
jsme tedy pořád nováčkem extraligy a každý 
vydřený bodík bude mít pro nás cenu zlata. 
Kluci se prostě nesmí zaleknout srážky s eli-
tou ČR, nabrat zdravé sebevědomí a ono se to 
určitě otočí, neboť šikovných hráčů, navíc od-

chovanců klubu, kteří si prošli i reprezentač-
ními mládežnickými výběry, je tu dost. Také 
platí, že do této doby nás krom mistrovského 
pražského Kertu, našlapaného reprezentanty, 
doslova nikdo nepřehrál. Doma jsme prohráli 
smolně s Ústím nad Labem a s Pardubicemi, 
na Kladně jsme předvedli nebojácný výkon, 
to samé v Mostu, v Hradci Králové jsme ještě 
2 minuty před koncem sahali po třech bodech, 
ale i konečná remíza zde na východě Čech má 
svoji hodnotu. V minulosti jsme právě v Hrad-
ci Králové dostávali velké brankové příděly. 
Čtyřikrát venku, dvakrát doma, i tohle je fakt, 
jejž bereme na vědomí. Nicméně my musíme 
na sobě permanentně a poctivě pracovat dál. 
Snažíme se i tréninkovými jednotkami navíc 
posunout individuálně některé hráče, což pla-
tí prioritně pro brankáře takřka z celého klu-
bu, ale i pro střelce. Tyto tréninky jsou vsunu-
ty do pravidelného režimu, a to vždy jednou 
týdně. I tohle jsme oproti minulosti pozměni-
li. Zkrátka vymýšlíme, piklíme, ladíme a hlav-
ně na stadionu pracujeme. Ústy či na papíře se 

opravdu vyhrává těžko. Jakmile budou opat-
ření vlády ČR zvolněna, ihned se vrhneme do 
další roboty a znovu nakopneme motory.

O juniorech (U19), resp. věkové skladbě, 
která právě díky věkem velmi mladým ho-
kejbalistům rozhodně juniorskou kategorii 
nepřipomíná, už toho bylo zmíněno dosta-
tek. Nicméně „starší“ kluci (15,16,17,18 let) 
v této kategorii nastupují i mezi muži. A to 
jak v A týmu, tak i v rezervním B týmu, resp. 
Benfice. Ti mladší mohou právě díky svému 
věku nastupovat mezi staršími žáky a logic-
ky tak pomáhat ještě mladším dobřanským 
klubovým nadějím v žákovské lize. Systém je 
propracovaný a pečlivě budovaný několik let. 
My věříme, že nám z něj vzejdou další kvalitní 
hokejbalisté a sportovci zároveň. Každopád-
ně i „mladá juniorka“ krom svých bojovných 
a snaživých výkonů urvala po hodně dlouhé 
době (cca rok a půl) i první bodíky do extrali-
gové tabulky. V Hradci Králové prohrávala 2:0, 
přičemž zápas dovedla přes prodloužení až do 

Juniorka po výhře v Pebal aréně nad Prachaticemi Mužská Benfika po výhře v Pebal aréně nad rezervou Plzně

Mladší žáci po utkání v Blovicích Přípravka Dobřan ve Štruncových sadech
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penalt, kde si druhý bod uzmul domácí Hra-
dec Králové. V domácím utkání s Prachaticemi 
naši mladíci opět prohrávali 0:1, aby i tento-
krát skóre srovnali a v penaltách vybojovali 
druhý bod pro Dobřany. Čili motivace, chuť do 
další práce nepochybně bude! I v tomto přípa-
dě platí, že jakmile se rozvolní opatření vlády 
ČR, rozjedem vše „na plné pecky“....

Realizační tým žáků a přípravek:
Trenéři: P. Úbl, M. Chamola, A. Hradská, K. Pezl, 
Jan Otýs, V. Šlehofer st., M. Hrubý, M. Neumaier, 
J. Stránský, D. Vaníček a M. Vavrík

Petr Úbl: „Starší i mladší žáci odehráli kaž-
dý za měsíc říjen pouze dvě utkání, jak doma, 
tak venku. Na obou mančaftech je vidět posun 
oproti začátku sezóny, kdy se řada hráčů po 
přesunu z mladší kategorie v minulé sezóně 
na velkém hřišti hledala. Poslední hrací ví-
kend obě kategorie své zápasy vyhrály, což 
pro kluky bylo pozitivní "zakončení" zasta-
vené sezóny. Věříme, že i za přísnějších pod-
mínek se na hokejbalové hřiště budeme moci 
brzy vrátit a užívat si sportu v kolektivu.“

Kamil Pezl: „Díky povedené akci "Den ško-
lek v Pebal aréně" se rozrostly řady našich 
minišnečků o nové šikovné borce, kteří začí-
nají postupně zvládat základy hry a užívají si 
radost z pohybu. 

Na konci září si užila naše minipřípravka 
první turnaj, který se konal na domácím hřišti. 
Nominovány byly dva týmy, které musím po-
chválit za krásné akce, góly, výkony v brance. 

Další akcí byl v první polovině října turnaj 
přípravek, který byl přesunut z Českých Bu-
dějovic do Štruncových sadů v Plzni. Deštivé 
počasí na odkrytém hřišti připravilo velmi 
kluzký povrch, kde hráči utrpěli mnoho bo-
lestivých pádů, avšak radost ze hry to našim 
borcům nesebralo. Klobouk dolů a pochvala 
všem hráčům za super výkon.“

Realizační tým B muži: 
D. Čech, P. Smola, V. Šlehofer st. a P. Kánský

Mužská Benfika v 2. lize Západ toho zatím 
moc neodehrála. Každopádně domácí prohru 
s favoritem z Horní Břízy napravila vítězstvím 
v Třemošné a poté doma přejela rovněž omla-
zenou rezervu Plzně vysoko 4:0. Zde to ale 
o výsledku není. Tradičně dostávají prostor do-
rostenci a např. gólmani, kteří se nedostanou 
do branky ve své kategorii. V tomto případě ne-
musí jít pouze o mladého hráče. To vše v režii 
„starých“ matadorů, kteří toho třeba odehráli 
nespočet.... I Benfika plní svoji úlohu v klubu.

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

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Běh Martinskou stěnou opět utekl 
nouzovému stavu
Jak již bylo zmíněno v titulku, opět jsme byli poslední, co v širém regionu pořádali spor-
tovní akci oficiálně.

V neděli 4. října se v lesoparku Martinská 
stěna sešla běžecká komunita z Dobřan a oko-
lí, aby změřila síly na trati dlouhé 7,2 km. Bě-
želo se nahoru, dolů, nahoru a nakonec znovu 
nahoru.

Počasí ten den bylo také jako objednané. 
Slunečno a svěží vítr. Pro běh ideální.

Před startem dospělé kategorie se uskuteč-
nil i závod pro nejmenší. Něco přes dvacet dětí 
se rozběhlo k cíli, aby co nejdříve zastavily 
stopky časomíry. Děti obdržely medaile a tři 
nejrychlejší i věcné ceny.

Okamžik startu dospělých se přiblížil. Ješ-
tě společné foto čtyřicítky borců a rychle ke 
startovací metě. Čas začal polykat posled-
ní minuty před jedenáctou a bylo to tady. 
3...2…1...START!

Dav se dal do pohybu. Po startu se ihned 
oddělila vedoucí skupina dobřanských běžců 
- Šmíd, Král a nováček Vrána. V tomto pořadí 
vbíhali i do druhého kola. Zbytek pole zůstal 
potrhán díky strmým kopcům na trati lesopar-
ku ve skupinkách a soupeřících jednotlivců. 
Již zmíněná vedoucí skupina se v druhém kole 
rozdělila. Dobřanský Jaroslav Šmíd najednou 
zrychlil jako filmový Fantozzi v cyklistickém 
závodě. Ostatním zmizel z dohledu a v cíli si 

zastavil čas 2 minuty a 6 sekund před půl dva-
náctou. To je rekord tratě. Necelou minutu po 
něm se prohnal cílem Pavel Vrána z klubu HO-
SaSM. Jeho hodinky se zastavily v čase 28:43. 
Zhruba po půl minutě doběhl další Dobřaňák, 
Josef Král. Ten stopl čas 29:21. Pár minut nato 
proběhla prostorem cíle Vendula Peteříková 
z klubu Hujerojc. Jako první žena se může pyš-
nit časem 32:35. Čtyři minuty poté proběhla 
okolo časomíry Dana Gálová. Stopky cvakly ve 
36:51. Jako třetí jsme v cíli mohli spatřit Šárku 
Vančurovou z klubu BKV Holýšov. Její unavené 
nohy ji do cíle dopravily v čase 37:34.

Každý pokořitel trasy si mohl konečně 
zkonzumovat bohaté občerstvení, které pod 
pergolou nachystali kluci od pořadatelského 
klubu 456CÍL. Po doběhnutí posledního zá-
vodníka už byly hotové výsledky tří nejrych-
lejších. Ti se postupně vystřídali na stupních 
vítězů, kde si převzali bohaté ceny.

Na závěr už stačí poděkovat všem dobro-
volníkům, kteří pomohli během závodu, měs-
tu Dobřany za technickou podporu a nakonec 
běžecké partě, která utvořila tu pravou atmo-
sféru. Kamarádi, děkujeme a v březnu zase na 
viděnou.

Petr Spálenka
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Jak se vede judu

Judo v Dobřanech má ve svých řadách ve-
lice šikovné sportovce, a to jak z řad žáků zá-
kladní školy, tak až po dospělé závodníky.

Dobřanští judisté se účastní oblastních tur-
najů, krajských přeborů, ale už i pohárů po celé 
České republice, kde je i mezinárodní účast. 

Po velkých turnajích většinou následují ně-
kolikadenní tréninkové srazy, kdy není výjim-
kou účast české reprezentace spolu s olympij-
ským vítězem Lukášem Krpálkem, kde i naši 
judisté sbírají zkušenosti.

Za zmínku stojí judistka v kategorii ženy, 
Lenka Oravcová, která postupně sbírá zkuše-
nosti a účastní se jak tréninkových srazů, tak 
i českých přeborů, kde se popere s reprezen-
tací českou i zahraniční. Na svůj velký úspěch 
zatím čeká, bohužel konkurence je velice silná.

Dalším úspěšným závodníkem v těžké váze 
a kategorii do 15 let je Filip Hančík, který se 

postupně zdokonaluje, a je to vidět i na jeho 
výsledcích, kdy se na krajských přeborech 
pravidelně umisťuje na stupních vítězů.

V mladších žácích kategorie U13 máme 
mnoho skvělých závodníků, kteří dosahu-
jí mnohé úspěchy, jako třeba Pavel Škrland, 
David Chmelík, Matěj Khás, Tomáš Hančík, 
ale největší progres má Daniel Šimon, který 
neustává v trénincích, a tak vítězství na sebe 
nenechalo dlouho čekat.

V další kategorii U11 máme skvělého zá-
vodníka Šimona Vollera, který se od prvního 
zápasu objevuje většinou na prvním místě 
a ve své kategorii těžko hledá konkurenci, což 
letos opět potvrdil.

V nejmladší kategorii U9 je mnoho budou-
cích skvělých judistů, jako třeba Bartoloměj 
Baxa, Štěpán Sýkora, Luboš Benedikt, ale vel-
kou převahu v kategorii mají naše děvčata, 

Alena Vydrová, Barbora Šmůlová a Karolína 
Fojtíková, která se na turnajích postupně pro-
pracovala až ke zlatému poháru.

Náš klub úzce spolupracuje s Krajským 
svazem juda a s judistickými kluby z Prahy, 
Plzně, Blovic, Blatné a Starého Plzence. S tě-
mito kluby pořádáme společné tréninkové 
srazy. Jeden takový jsme pořádali i my u nás 
v Dobřanech. Celý sraz judistů byl od pátku 
do pondělí a byl přímo zaměřen na takticko-
technickou přípravu před blížícím se kraj-
ským přeborem a českým pohárem.

Tímto bych chtěl poděkovat judistům 
z RUKA JUDO, rodičům, sponzorům a všem, 
kteří nám pomáhají a podporují náš klub i cel-
kově sport v Dobřanech. Vždyť máme stejný 
cíl, přivést děti ke sportu a vypěstovat v nich 
lásku k pohybu, který je bude provázet celým 
životem.                                                  Karel Fojtík

Přehled turnajů od září 2020
Krajský přebor Plzeňského kraje
Příjmení a jméno, kategorie Umístění
Hančík Filip, U15 2. místo

Turnaj Blatná
Příjmení a jméno, kategorie Umístění
Hančík Filip, U15 1. místo
Jakub Fiala, U15 2. místo
Eichler Jan, U15 3. místo

Turnaj Nepomuk
Příjmení a jméno, kategorie Umístění
Fojtíková Karolína, U9 1. místo
Voller Šimon, U11 1. místo
Šimon Daniel, U13 2. místo

FOTOMARATON
Podzimní Dobřany
Podzimní fotomaraton proběhl v termínu 
14.–30. října 2020. 

Fotogalerii došlých příspěvků si můžete 
prohlédnout na FB Dobřanské listy.
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„U Barušky“
Doplňuji text otištěný v minulém čísle Dobřanských listů o pomníku v lese Vysoká. 

Vrahem osmnáctileté Barbory Koskubové 
(*1894) byl šestnáctiletý šlejfíř Václav Du-
choň. Byl plzeňským soudem odsouzen na 
6 let těžkého žaláře, ale celý trest si ve vězeň-
ské cele nestihl odsedět. V roce 1918 vzniklo 
Československo a prvním československým 
prezidentem T. G. Masarykem mu byla uděle-
na amnestie. Podle vyprávění pamětníků ho 
pak někteří dokonce potkali na Hradčanech.

Brzy po hrůzné události rodiče zavražděné, 

Matěj a Barbora Koskubovi z Hradčan, čp. 40, 
nechali zhotovit dřevěný křížek, který zasadi-
li na místo činu. Sem chodili uctívat památku 
své dcery. Poté sem byl synovcem zavražděné 
(Jaroslavem Koskubou st.) z Hradčan, čp. 40, 
nainstalován malý pomníček s deskou. Ten byl 
v roce 1980 lesáky poničen při těžbě dřeva. 
(Pravděpodobně na pomníček spadl strom.) 
Na počátku 80. let 20. století byl z iniciativy 
syna J. Koskuby Jaroslava traktorem dovezen 
žulový pomník, na kterém byla černá deska 
s iniciálami a letopočtem narození a úmrtí za-
vražděné. Byl zde veršík, který uvedla pamět-
nice z Hradčan, paní Jiřina Bělová: „Dožila ses 
jen 18 let, když tak v mládí květu, vražednou 
rukou opustilas svět.“ Nový pomník byl umís-
těn na původní místo. Na jaře roku 2019 pří-
běh zavražděné zaujal paní učitelku Mgr. Janu 
Aulíkovou z Přeštic. Obrátili jsme se na paní 
Jaroslavu Dvořákovou, dceru Jaroslava Kos-
kuby, která našla dobovou fotografii Barbory 
Koskubové coby školačky. Ta posloužila jako 
předloha ke zhotovení porcelánové fotografie, 
kterou nechala na své náklady zhotovit paní 
Aulíková. Společně jsme ji 18. května 2019 na-
instalovali na pomník a upravili okolí. Je třeba 
říci, že celou dobu se o pomník stará rodina 
Jaroslavy Dvořákové. 

Toto místo zůstalo v paměti nejen místních, 
ale také přespolních. Starší lidé z Hradčan si 
tudy krátili cestu do Dobřan. Dodnes se zde 
říká „U Barušky“. Velice si vážíme toho, že mís-
to bylo díky dotaci Plzeňského kraje městem 

Dobřany zvelebeno. Pokud by v budoucnu 
město Dobřany nebo obec Chlumčany získaly 
finanční prostředky k tomuto účelu, bylo by 
vhodné k pomníku nainstalovat ceduli s popi-
sem místa. Možná by se mohlo stát součástí 
naučné stezky v lese Vysoká. To je ale k dal-
šímu zamyšlení radních. Snad toto místo ne-
zmizí z paměti budoucí generace.

Mgr. Eva Horová, Dolní Lukavice

Jana Aulíková a Eva Horová (zleva) Pomníček ve sněhu – stav z února 2019

Dobřany kdysi a dnes
Ráda se procházím, pokud mi to zdravotní 

stav dovolí, a při procházce městem se nemo-
hu ubránit vzpomínkám.

Před očima se mi vynoří spadlé střechy po 
náletu v roce 1943, kdy jsme jako malé děti bě-
haly mezi sutinami, a v kontrastu s touto vzpo-
mínkou vidím velkou slávu, když byla zase 
instalována replika původní věže a sundána 
provizorní, která na kostele byla po náletu. Byl 
to jeden z mých nejhezčích dnů. Náměstí bylo 
za dob mého dětství a mládí také jiné. Košaté 
lípy a zeleň nahradily malé lipky, ale plocha 
náměstí je mnohem hezčí, než bývala.

Po válce bylo v Dobřanech mnoho změn. 
Začalo se stavět letiště v Líních a ještě v osm-
desátých letech minulého století bylo město 
plné vojáků. V té době byly Dobřany městem 
hluku. Průjezdy tanků, střelby na Šlovickém 
vrchu i střelby na Vysoké. Jaký rozdíl nastal, 

když v devadesátých letech odešla armáda. 
Dobřany se změnily na město klidu, letadla už 
létala jen dopravní a hodně vysoko. 

Dnes žiju ve městě, o kterém si myslím, že je 
krásné. Máme všechno. Školu, kanalizaci a teče 
nám čistá voda z kohoutku. Večer si můžete 
sednout venku a užívat klid. Velmi by mě mrze-
lo, pokud bych se musela dožít návratu starých 
časů. Pokrok nezastavíš a přivaděč na Vysoké 
sice zlepší dopravu, ale určitě nezlepší ani ne-
zkrášlí okolí Dobřan. Hluk asi také uslyšíme. 
Pevně doufám, že se neuskuteční nápad s no-
vou velkou střelnicí na Vysoké, ta by ke klid-
nějšímu životu v Dobřanech taky nepřispěla.

Pamětníci si mohou dovolit srovnávat, 
a proto si prosím važme toho, co máme, 
a střežme si naše město jako místo pro dobrý 
život.

 Blanka Ulrichová

Myslivecký spolek Dobřany
nabízí k prodeji zvěřinu, celé kusy v kůži:
prase divoké 35 Kč/kg
srnčí zvěř 90 Kč/kg
dančí zvěř 70 Kč/kg
mufloní zvěř 35 Kč/kg
Zvěřina je vyvrhnutá, vychlazená, ošetřená 
a vyšetřená dle veterinárních předpisů. 
Zájemci volejte na tel. číslo 732 951 144.

Plán činnosti odboru 
KČT Dobřany 

Po dobu trvání nouzového 
stavu se všechny plánova-
né vycházky ruší. Případné 
změny najdete ve vývěsní 
skříňce u Komerční banky.
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Dne 27. listopadu 2020 uplynou 
čtyři smutné roky, co nás navždy opustil 

milovaný manžel, otec, dědeček, 
pradědeček a bratr,

pan František Holeček.

Stále vzpomínají manželka Marie, 
synové Zbyněk a Tomáš s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Nikdy neztratíš někoho, koho máš ve svém srdci.

Možná ztratíš jeho hlas, jeho přítomnost..., ale co jsi se od něj naučil,

co ti po sobě zanechal, neztratíš nikdy...

22. října 2020 uplynulo 11 let, 

co nás opustil náš dědeček, 

pan Josef Forejt. 

1. listopadu 2020 uplynuly 3 roky, 

co nás opustila naše babička, 

paní Marie Forejtová.

Za vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka
Zůstalo po Tobě velké prázdno v našich srdcích, 

stále nám moc chybíš, Vládíku.

Dne 2. listopadu tomu bude dlouhých 
deset let, co nás navždy opustil náš 
milovaný syn, bratr, strýc, synovec, 
bratranec, švagr a skvělý kamarád

Vladislav Khás.

Nikdy na něj nezapomeneme.
Vy, kteří jste Vláďu znali, vzpomeňte s námi.

Děkuje rodina Khásova.

Vzpomínka

Kdo žije v srdci, nikdy neumírá...

Dne 11. 11. 2020 by se dožila 100 let 

paní Božena Netrvalová z Dobřan.

S úctou a láskou vzpomínají snacha Milada, 
vnoučata a pravnoučata s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Děkujeme.

Vzpomínka
1. 11. 2020 uplynul rok, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička,

paní Věra Šampalíková.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou 
s námi na ženu s velkým srdcem.

S láskou vzpomínají manžel, 
rodiny Šampalíkova a Šístkova.

Vzpomínka

Zásady zveřejnění příspěvků 
v Dobřanských listech

Příspěvky do DL musí být zasílány elek-
tronicky na e-mail listy@dobrany.cz do 
20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány 
v maximálním rozsahu cca 2 500 znaků 
(vč. mezer), nerozhodne-li redakce v in-
dividuálních případech jinak.

Plné znění Zásad pro vydávání zpravo-
daje, ceník inzerce a návod na kontrolu 
publikovaných textů najdete na 
www.dobrany.cz/kultura-vzdelani
-sport/dobranske-listy/

Bohužel letos již podruhé vlál na radnici 
černý prapor na znamení úcty k zemře-
lému, který v minulosti stál v čele správy 
města. Tentokrát vyjadřujeme hlubokou 
soustrast rodině Jiřího Maška, který byl 
předsedou MěNV v letech 1976–1981. 
Předtím působil jako vedoucí technických 
služeb a po ukončení svého mandátu pře-
šel do bytového hospodářství. Dodnes 
viditelnou stavbou z jeho éry je sportovní 
areál pod nádražím, jehož venkovní část 
byla nedávno rekonstruovaná. Jiří Mašek 
se o město zajímal do posledních chvil, 
zejména měl starost o to, zda se dočká re-
konstrukce i „jeho“ sportovní hala.

vedení města
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Nabízíme 
Vám jistotu
zaměstnání u stabilní společnosti...

Práce v Chlumčanech na kariera.rako.cz
Práce v Chlumčanech na 

Vyrábíme 
keramické 
obklady
since 1883

rako.cz 

Pro moderní plně automatizovaný závod 
v Chlumčanech hledáme nové kolegy.

Benefi ty, které oceňují naši kolegové: 
závodní stravování, 13. plat 
roční výhody 15 400 korun 
bezpečnost práce a mnoho dalších!

tel.: 378 022 750

Inz nabor Chlumcany.indd   1 22.9.20   9:30
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Vážení spoluobčané,

11. 11. 2020 OTEVÍRÁME 
nově zrekonstruovanou provozovnu v Dobřanech 
(Dům služeb, Lidická 918):

nonstop telefon
pro převoz zesnulých

777 838 788

PO–PÁ 8:00–16:00

tel. 377 972 387

www.pohrebnisluzba.eu

  pohřební 
služba

 kvě� nářství

 kamenictví



www.dobrany.cz |

Na problémy 
nejste sami

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

středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45 

tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz

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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní. 
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:

 bydlení  finanční problematika  rodina a mezilidské vztahy 
 sociální a zdravotní pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy 

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele  pracovně–právní vztahy

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 
 (Skype apod.), tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net 

		Zahrádkáři, pozor! Koňský hnůj pro vaši zahrádku, za odvoz, 
v Dobřanech, přímo ve městě. Tel. č.: 774 106 588.

		Nabízím domácí vánoční cukroví. Více na tel. č. 775 223 640 
nebo e-mailu domacizakusky@seznam.cz.

		Kosmetické služby – Jiřina Sedláčková. Tel.: 606 280 813.
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Hledáme zaměstnance na volnou pozici:
 
Uklízečka – úvazek 4 hod./den

Pracovní smlouva / Dohoda o provedení práce
(úklid administrativní budovy, kanceláří, jídelen, sociálních 
zařízení a úklid výrobních prostor čistícím strojem)

Našim zaměstnancům nabízíme: 
 rodinnou atmosféru a individuální přístup
 zázemí silné zahraniční společnosti
 moderní pracovní prostředí
 5 týdnů dovolené 
 stravenky ve výši 120 Kč/den
 příspěvek na dopravu 2,5 Kč/km
 příspěvek na pojištění
 půlroční odměny a poukázky Flexipass

Kontakt:  
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
E-mail: kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 511
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO  
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí 6:00–12:00 14:00–18:00
úterý 6:00–13:00
středa 6:00–12:00 13:00 liché týdny
               Vstiš
čtvrtek 6:00–12:00 13:00 Harmonie
pátek 6:00–12:00
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky 
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace 
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308
pondělí 7:30–11:00 
 11:15–12:30 pro podniky a objednané
 15:00–18:00 pouze po tel. domluvě
úterý 7:30–11:30 
 11:30–13:00 pro objednané
středa, pátek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro podniky a objednané
čtvrtek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro objednané
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky 
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace 
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
 prevence pro nemocné
pondělí 7:30–10:00 13:30–15:00
úterý 13:00–15:00 15:00–17:00
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
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
úterý, středa 7:30–13:00
pátek 7:30–13:00

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

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

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
 volně pro objednané
pondělí 8:30–12:00 12:30–14:30

středa 13:00–14:00 14:00–17:30
čtvrtek 8:30–12:00 12:30–14:30
pátek 7:00–11:00 11:00–13:00
perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00–8:30 po objednání
středa 11:30–13:00 po objednání

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

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

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

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

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí 8:00–15:00
úterý, čtvrtek 8:00–18:00 na objednání
středa 8:00–11:00 na objednání
pátek 7:30–11:30 na objednání

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, Dobřany, tel.: 377 972 754, 732 114 040
úterý 8:00–11:00
čtvrtek 8:00–11:00
pátek 8:00–11:00

Chlumčany, tel.: tel.: 377 973 124
pondělí, středa 8:00–11:00
Nouzový provoz ordinace, upřednostňujeme 
telefonické konzultace.

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

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

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

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
Omezená provozní doba:
pondělí 7:15–11:15 12:00–13:00
středa  12:00–17:00
Provozní doba podatelny: běžná prac. doba MÚ

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
Provozní doba:                 
pondělí–pátek 8:30–12:15 13:00–16:00

(dle platných nařízení)

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: 800 850 860
Hasiči: 150 Záchranka: 155 
Policie: 158 Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
Dobřany V OBRAZE - mobilní aplikace


