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Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Slavnostní otevření školní zahrady

Více se dočtete na straně 12. 

Debata o „kulturáku“ – konec čekání na setkání
Volebním	slibem	Aktivních	Dobřan	bylo	do	příštího	podzimu	dokončit	debatu,	která	by	bez	

zbrklosti	a	chyb	umožnila	vybrat	vhodné	místo	a	připravit	koncepci	nové	podoby	zázemí	pro	
kulturu,	sport	a	společenské	akce.
Ke	 splnění	mířila	 řada	 kroků,	 startovní	 setkání	 s	 veřejností,	 aktualizace	 programu	 rozvoje	

města,	setkání	v	expertních	týmech	atd.	Na	ně	mělo	navázat	druhé	setkání	s	veřejnosti,	po	něm	
pak	již	rozpracování	nejnadějnějších	variant	odborníkem.
Jenže	epidemiologická	situace	takovému	postupu	již	delší	dobu	nenahrává,	proto	je	třeba	přijít	

s	plánem	„B“.	Osobní	setkání	nahradíme	anketou	v	Dobřanských	listech,	pravděpodobně	v	led-
nových.
S	výsledky	se	pak	bude	dále	pracovat,	 je	dokonce	možné,	 že	by	konečnou	variantu	vybralo	

referendum	konané	zároveň	s	dalšími	volbami.	Škoda	původního	plánu,	ale	improvizace	leckdy	
přinese	ještě	lepší	výsledek.	Snad	to	bude	i	tento	případ.

Martin Sobotka, starosta

Foto Petr Šístek
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Kulturní kalendář

	4.–7. 11. |	ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany 
	 2.	ročník	mezinárodní	klavírní	
	 soutěže	Bachovská	cesta
		4. 11. | 18:00 |	kostel	sv.	Mikuláše
	 	Bach	mnoha	tváří	–	zahajovací	koncert	
mezinárodní	klavírní	soutěže	

 Bachovská cesta
	5.–11. 11. |	Dobřany 
	 	14.	ročník	MFF	Juniorfest
	6. 11. | 10:00 | náměstí	T.	G.	M.	 	
 O	štít	města	Dobřan
 Memoriál	Stanislava	Dvořáka
	6. 11. | start 17:00–18:30 | starý most 
 Hororový	ostrov
	9. 11. | 18:00 | fara	Dobřany	 	
  Koncert	k	výročí	Antonína	Dvořáka 
	 	–	v	rámci	projektu	ZUŠ	OPEN	
	 	–		skladby	A.	Dvořáka	a	skladatelů	 

působících	v	emigraci
	22. 11. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ  
 Komponovaný	pořad	k	významnému		
	 jubileu	J.	Suchého
 	 	–	v	rámci	projektu	ZUŠ	OPEN	
	 	–		žáci	tanečního,	literárně-dramatického	

a hudebního	oboru	představí	ve	svém	
pojetí	dílo	J.	Suchého	a	J.	Šlitra

		28. 11. | 13:30 |	náměstí	T.	G.	M.
	 	Mikulášský	jarmark
	 rozsvícení	vánočního	stromu (17:00)
		28. 11.
	 	Adventní	podvečer	ve	Šlovicích
 18:00 |		rozsvícení	vánočního	stromu	 

na návsi
 18:30 |		adventní	podvečer	 

v KD Centrum Šlovice

	5. 12.    
 2.	adventní	podvečer
	12. 12. | 17:00 | kostel	sv.	Mikuláše	 	
 3.	adventní	podvečer	s	křestem
	 CD	keltské	hudební	skupiny	
	 De	Domanaigh
		15. 12. |	náměstí	T.	G.	M.
	 	Zpívání	koled	s	Českým	rozhlasem
	16. 12. | 17:00 | Káčko	 	 	
	 Vánoční	vystoupení	žáků	
	 tanečního	oboru
	19. 12.    
 4.	adventní	podvečer

Akce se uskuteční dle aktuálně platných opatření. 
Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.

LISTOPAD

PROSINEC

Jak to je s termínem dokončení F. X. Nohy
Město	s	firmou	COLAS	uzavřelo	smlouvu	s	termínem	dokončení	30.	10.	Firma	si	věřila	a	ze	své	

vůle	roznesla	do	schránek	informaci,	že	bude	končit	30.	9.	Nakonec	se	jim	to	nepovedlo	o	jeden	
den,	protože	všechny	rekonstrukce	v	sídlišti	provázely	komplikace	v	podobě	všelijakých	dutin	
(zřícených	šachet),	které	tam	papírově	dávno	nebyly,	ale	kdosi	je	kdysi	„šikovně“	skryl	pod	zem	
a	snad	si	i	naúčtoval	plnou	cenu	za	jejich	pečlivé	odstranění.
Jednodenní	zdržení	z	pohledu	lidí	je	z	perspektivy	města	pořád	urychlení	výstavby	o	téměř	celý	

měsíc.	A	z	rozdílu	mezi	letákem	a	smlouvou	se	stala	pěkná	polízanice	na	sociálních	sítích.	Někdo	vi-
děl	zpoždění,	jiný	zrychlení	a	začalo	se	obviňovat	ze	lži.	Taková	zbytečná	nervozita,	dalo	by	se	říci.
Postupovat	se	dá	i	kultivovaně,	jak	ukazuje	e-mailová	korespondence	pod	tímto	článkem.
Konečný	 termín	 se	 nakonec	 ale	 prodloužil	 kvůli	 čekání	 povolení	 na	 vydláždění	 výšlapu	

z	F.	X.	Nohy	do	Sokolovské,	který	nebyl	 součástí	původního	projektu,	 ale	neudělat	ho	by	byla	
škoda.

Martin Sobotka, starosta

E-mail ze dne 19. 10. 2021 
Zdravím, pane starosto!
V prvé řadě děkujeme za naši krásnou ulici F. X. Nohy. S tím ale souvisí můj dotaz a nejen můj. 

30. 9. byla cela úprava dokončena a tím se vše zastavilo. Nevím, proč se nepokračuje na dodělání 
míst pro kontejnery.

1/ Lidé nadávají, že musí chodit daleko s odpadem
2/ Kontejnery rozmístěné na kraji ulice zabraňují výhledu při výjezdu na ul. Sokolovská.
Dovedeme pochopit, že tyto práce potřebují svůj čas, ale když se už tři týdny nic nedělá, je to 

podivné.
Dekuji za vaši odpověď!   Václav Vyleta

Vážený	pane	Vyleto,
během	rekonstrukce	komunikací	na	Pančavě	jsme	se	i	v	souladu	s	přáními	některých	SVJ	roz-

hodli	dodělat	hnízda	všude,	kde	nejsou.	Museli	 jsme	to	znovu	povolit	a	vysoutěžit,	 takže	 je	 to	
samostatná	zakázka	s	termínem	dokončení	30.	11.	Betonárky	bohužel	nejsou	schopné	dodat	pre-
fabrikáty	ve	lhůtě	kratší,	než	je	šest	týdnů,	proto	teď	bude	dočasné	nepohodlí.
Věříme	ale,	že	jednotné	řešení	sídlišti	přinese	náležitou	fazónu	a	podle	zákona	o	zadávání	ve-

řejných	zakázek	byl	tohle	nejčistší	postup,	jak	dosáhnout	stanoveného	cíle.
Přejme	si,	ať	vybraná	firma	(není	to	COLAS,	který	dělal	komunikace)	dílo	dokončí	včas	a	kvalitně.
S	úctou		 	 	 Martin Sobotka

 

 

G2DT - GLOBÁLNÍ DÁRCOVSKÝ A DOTAČNÍ TITUL  
MĚSTA DOBŘANY  

k podpoře kulturních, sportovních a dalších společensky prospěšných aktivit organizovaných  
na území města Dobřany nebo pro dobřanské obyvatele. 

 

V rámci části Dotačního titulu (část „C“ Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany)  
se od 1. 11. do 30. 11. 2021 přijímají žádosti o dotaci na „zázemí“ (provozní dotace) na rok 2021. 

Dotaci na „zázemí“ lze využít na úhrady nájemného, energií, vedení účetnictví a dopravy  
jako externě zajištěné služby. 

Pravidla a formulář žádosti o dotaci je možno získat na webových stránkách města Dobřany 
www.dobrany.cz v sekci Globální dárcovský a dotační titul města Dobřany  

nebo na Městském úřadě Dobřany, náměstí T. G. M. 1, a to na recepci (přízemí, kancelář č. 102)  
nebo v kanceláři č. 206 (správa dotací, 1. patro).  Správa dotací je rovněž konzultačním místem.  

Schůzku pro konzultaci je nutné předem domluvit na tel. 377 195 853  
nebo e-mailové adrese: kucerkova@dobrany.cz. 
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Zásadní změna 
v Průmyslové ulici
Letos	 dokončujeme	 projekt	 z	 roku	 2013,	

který	se	odkládal	z	logických	důvodů,	v	oblas-
ti	byli	vlastníci,	se	kterými	nebyla	dohoda	na	
podílu	 na	 nákladech	 infrastruktury.	 Hrozilo,	
že	město	 jim	 zhodnotí	majetek,	 aniž	 by	 jak-
koliv	přispěli.	Nakonec	se	povedlo	dosáhnout	
stavu,	kdy	se	majitelé	pozemků	podílejí	spra-
vedlivě	 na	 nákladech,	 a	 přerušená	 výstavba	
se	 znovu	 rozjela.	 V	 jejím	 průběhu	 se	 ukáza-
la	 jedna	 nedomyšlenost	 projektu	 z	 dávných	
časů,	veškeré	odvodnění	polí	nad	Osoblahem	
mělo	vést	do	jednotné	kanalizace.	S	tím	jsme	
nemohli	souhlasit,	tudíž	doplňujeme	zvláštní	
trubky,	 které	 odvedou	 neznečištěnou	 vodu	
rovnou	 do	 řeky.	 Ulevíme	 přírodě,	 čistírně	
i	městské	kase.	Vypouštění	z	 takzvaných	od-
lehčovacích	 komor	má	 být	 draze	 zpoplatně-
no,	tady	šlo	přitom	o	obrovské	objemy.	Místo	
míchání	splašků	s	dešťovkou	tak	voda	doteče	
spořádaně	pod	město	do	řeky	a	nezhorší	tak	
ani	nebezpečí	povodní.

Martin Sobotka, starosta

Nová zastávka už má po kolaudaci

Jak	už	jsme	mnohokrát	psali,	město	zareagovalo	na	přenastavení	autobusové	dopravy	a	k	lepší	
obsluze	PN	v	Dobřanech	vznikla	zastávka	u	Horní	Kotynky.	Ta	již	nyní	slouží	a	doufejme,	že	po-
může	co	největšímu	množství	cestujících.	Jde	o	nejdůležitější	letošní	příspěvek	města	k	podpoře	
veřejné	dopravy	vůbec.

Lenka Tomanová, místostarostka

Jestli dojdou k drátům…

Nový	městský	sad	již	má	vysázenou	první	část	a	Dobřanům	se	vrací	klasická	třešňovka.	Pro-
jekt,	který	vymyslela	kolegyně	Tomanová,	má	za	účel	zadržet	vodu	a	celkově	zlepšit	životní	pro-
středí.	Navíc	dostal	i	společenský	rozměr,	když	se	o	samotnou	výsadbu	postarali	dobrovolníci.	
Nová	paní	zahradnice	Burianová	má	s	podobnými	akcemi	zkušenost	a	pevně	věřila,	že	se	„bri-
gáda“	vydaří.	Její	kolega	Stuchl	byl	jiného	názoru,	bude	zázrak,	když	vůbec	někdo	přijde,	a	když	
už,	tak	se	nevysadí	dál	než	k	drátům	vysokého	napětí,	což	by	byla	tak	třetina	plochy.	Nakonec	
se	povedlo	vysázet	vše,	navíc	s	láskou,	tudíž	kvalitně.	Atmosféra	byla	vynikající,	jakoby	ta	tvrdá	
dřina	byla	tichým	protestem	proti	ukřičené	zpovykanosti	doby.	Moc	za	to	děkuji	organizátorům,	
ale	především	„makáčům“,	kteří	skvělou	myšlenku	uvedli	v	život.

Martin Sobotka, starosta

Očkování
Od	druhé	poloviny	října	mohou	lidé	dostat	

posilující	 dávku	 vakcíny	 proti	 nemoci	 covid	
19.	 Přeočkování	 je	 možné	 po	 šesti	 měsících	
od	dokončení	očkovacího	cyklu	a	je	možné	ho	
absolvovat	 v	 kterémkoliv	 očkovacím	 centru,	
popř.	u	svého	praktického	lékaře.	Pracovnice	
Městského	 kulturního	 střediska	 jsou	 připra-
vené	pomoci	občanům	města	i	z	okolních	obcí	
s	registrací.														

   Jaroslava Umnerová, radní
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F.	X.	Nohy
V	 rámci	 SO	 101	 byla	 navržena	modernizace	
stávající	komunikace	ulice	F.	X.	Nohy	v	para-
metrech	 místní	 obslužné	 komunikace,	 a	 to	
v	rozsahu	od	napojení	na	MK	ul.	Sokolovskou	
s	prodloužením	v	navrhovaných	parametrech	
po	stávající	komunikaci	kolem	teplárny	až	do	
prostoru	napojení	na	MK	ul.	Nádražní.	V	rám-
ci	 navrhovaných	 úprav	 došlo	 k	 usměrnění,	
resp.	doplnění	parkovacích	ploch	a	navazují-
cích	chodníků	i	ploch	pro	kontejnery.
Součástí	navrhované	modernizace	byl	i	návrh	
88	parkovacích	stání,	z	nichž	je	5	stání	vyhra-
zeno	pro	vozidla	přepravující	osoby	těžce	po-
hybově	postižené.

Vančurova	ulice
Předmětem	 stavby	 byla	 rekonstrukce	 Van-
čurovy	 ulice	 v	 Dobřanech.	 Ulice	 se	 nachází	
v	 centrální	 části	města	 a	 přímo	 navazuje	 na	
náměstí	 T.	 G.	 Masaryka.	 Komunikace	 na	 za-
čátku	úpravy	navazuje	na	komplex	ulic	v	 re-
žimu	 obytné	 zóny,	 projekt	 řeší	 přebudování	
Vančurovy	 ulice	 na	 obytnou	 zónu.	 Veškeré	
povrchy	byly	navrženy	z	přírodních	materiálů	
–	kamenné	výrobky.	Výsledkem	úpravy	komu-
nikací	v	dané	lokalitě	mělo	být	zlepšení	dodr-
žování	průjezdních	rychlostí,	zvýšení	bezpeč-
nosti	 dopravy	 a	 pěších,	 zlepšení	 plynulosti	
dopravy	a	odvodnění	celého	prostoru	MK.
Celkový	dopad	stavby	na	dotčené	území	je	po-
zitivní,	neboť	rekonstrukcí	komunikací	a	sta-

vebními	úpravami	došlo	k	modernizaci	celého	
uličního	prostoru	a	funkčnímu	a	estetickému	
doplnění	veřejných	ploch.	Realizací	se	přispě-
lo	 k	 zásadnímu	 vylepšení	 dojmu	 veřejného	
prostoru	 obce	 jak	 pro	 místní	 obyvatele,	 tak	
pro	návštěvníky	a	tranzitní	uživatele.	
Došlo	k	zajištění	bezpečného	pohybu	pěších,	
k	 celkovému	 zvýšení	 bezpečnosti	 dopravy	
v	 daném	 úseku	 a	 k	 optimalizaci	 šířkového	
uspořádání	 místních	 komunikací.	 Zároveň	
byla	provedena	optimalizace	uličního	prosto-
ru	s	důrazem	na	zajištění	maximálního	počtu	
parkovacích ploch.

Hornická	ul.,	II.	část
V	rámci	předkládané	dokumentace	byla	navr-
žena	 stavební	 úprava	 stávající	 místní	 komu-
nikace	 Hornická	 ul.	 v	 rozsahu	 propojení	 od	
stávajících	řadových	garáží	směrem	k	ul.	Stro-
mořadí,	stavební	úprava	byla	navržena	v	para-
metrech	místní	komunikace	funkční	skupiny	D,	
podskupiny	D1	–	obytná	zóna.	V	rámci	staveb-
ních	úprav	byla	v	souvislosti	s	řešením	dopra-
vy	v	klidu	v	dané	lokalitě	navržena	nová	úče-
lová	komunikace	(ÚK)	s	navazujícími	kolmými	
parkovacími	 stáními	 v	 prostoru	 stávajícího	
vnitrobloku	za	řadovými	garážemi	na	konci	ul.	
Hornická.	ÚK	propojí	parkoviště	s	obytnou	zó-
nou	samostatným	chodníkem,	který	vede	pěší	
trasou	na	zpevněné	plochy	při	stávajícím	spor-
tovním	 hřišti	 na	 parcele	 č.	 1280/5	 na	 opač-
né	 straně	 Hornické	 ul.	 Součástí	 navrhované	

modernizace	 je	 i	návrh	43	parkovacích	stání,	
z	nichž	jsou	3	vyhrazena	pro	vozidla	přepravu-
jící	osoby	těžce	pohybově	postižené.

Ul.	Loudů 
Úprava	 byla	 prováděna	 v	 délce	 234,87	 m	
a	v	šířce	6	m	v	úseku	mezi	ul.	Spojovací	a	So-
kolovská.	 Byl	 zde	 položen	 nový	 povrch	 ko-
munikace	v	tl.	10	cm	s	odfrézováním	povrchu	
starého.	 Dále	 zde	 byla	 provedena	 přilehlá	
kolmá	odstavná	stání	v	plné	konstrukci	47	cm	
v	 počtu	 49	 pro	 osobní	 automobily,	 z	 toho	
4	 pro	 osoby	 se	 sníženou	 schopností	 pohybu	
a	orientace.	Komunikace	byla	upnuta	do	nově	
navržených	obrub.

Zastávky	BUS	Kotynka,	ul.	Přeštická	(informace	na	str.	3) DEKAKOM	plus,	s.	r.	o SoD	vč.	DPH 																				575	422,95				

Úpravy	komunikačních	a	parkovacích	ploch	v	ul.	F.	X.	Nohy	a	Loudů COLAS,	a.	s. SoD	vč.	DPH 															11	482	900,00			

Vančurova	ulice STREETLINE,	s.	r.	o SoD	vč.	DPH 																	4	654	924,53				

Hornická	ul.,	II.	část VIDA	GROUP,	s.	r.	o SoD	vč.	DPH 																	4	486	579,96				

III/1843	Dobřany	–	Komenského	ulice COLAS	CZ,	a.	s. SoD	bez	DPH 																	4	129	840,40				
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Už aby byly všechny škody po náletu za námi!
Jistě	si	pamatujete,	jak	z	domu	č.	p.	111	na	rohu	náměstí	a	Vančurovy	ulice	vypadla	vrata.	Byl	

to	 jasný	signál,	že	s	 tímto	komplexem	budov	 je	 třeba	něco	dělat.	Proto	vznikly	4	dotační	byty	
v	zadní	části.	Součástí	domu	jsou	i	nebytové	prostory	v	přízemí,	které	sloužily	především	fotogra-
fům.	Ten	poslední	odsud	utekl	kvůli	plísním,	rozbor	situace	ukázal,	že	bez	pořádné	rekonstrukce	
bude	dům	neustále	ohrožovaný	vlhkostí,	přičemž	dílčí	opatření	malého	rozsahu	nic	neřeší.	Letos	
tedy	začala	rekonstrukce	spodku	domu,	při	které	nastal	zásadní	zvrat.	První	zásahy	naznačily,	že	
statika	domu	je	v	mnohem	horším	stavu,	než	se	dalo	předpokládat.	Důkladný	posudek	nás	pak	
postavil	do	příšerné	situace,	dům	nelze	zachránit	bez	toho,	že	se	vystěhují	obyvatelé	čtyř	bytů.	Ba	
co	víc,	není	rozumné	opravu	přerušit,	naopak	ji	musíme	provést	v	mnohem	větším	rozsahu,	jinak	
bychom	za	pár	měsíců	stejně	museli	 řešit	 stěhování	 lidí	 jinam,	ale	už	pod	 tlakem	skutečného	
nebezpečí.	Nyní	tedy	v	krizovém	režimu	řešíme,	jak	lidem	tuto	situaci	usnadnit,	před	Vánoci	je	
stěhování	stres.	Nevíme	zatím,	zda	na	rekonstrukci	nebudeme	čerpat	dotaci,	která	by	vyžadovala	
opravené	byty	přidělit	mladým	rodinám	jako	startovací	nebo	zaměstnancům	veřejně	prospěš-
ných	profesí.	Rozhodně	nechceme	takzvané	sociální	byty,	kterých	již	máme	dostatek.	Cítíme	to	
ale	tak,	aby	nastala	nejlepší	varianta,	že	se	lidé	po	opravě	do	domu	č.	p.	111	vrátí	a	budou	si	uží-
vat,	že	již	z	něj	nic	nepadá.	Naše	město	bylo	bohužel	před	78	lety	zpustošeno	náletem	a	horečně	
opraveno	tak,	že	zdi	nejsou	zdaleka	tak	pevné,	 jak	se	zdají	být.	Nezbývá	než	stále	doplácet	na	
válečné	běsnění,	protože	vlastnictví	historických	domů	je	velký	závazek.

Martin Sobotka, starosta

(red) V průběhu září se konal 1. ročník Zaměstnanecké ligy Deníku ve fotbale, kterého se zúčastnila 
řada podniků, firem i městských úřadů. Tým Městského úřadu Dobřany si rozhodně nevedl špatně 
a vybojoval krásné třetí místo.

Zdroj: Deník/Martin Švec

Čeká nás 
inventarizace 
popelnic
Nový	odpadový	zákon	přináší	 tolik	povin-

ností,	že	se	z	toho	až	točí	hlava.	V	současnos-
ti	 máme	 připravené	 návrhy	 vyhlášek,	 které	
musíme	měnit.	Nejpodstatnější	navrhovanou	
změnou	bude	poplatek	ve	výši	700	Kč	a	ome-
zení	kapacity	nádob	na	120	l	týdně	pro	nemo-
vitost	s	méně	než	pěti	poplatníky.
Dalším	 úkolem	 je	 výběrové	 řízení	 na	 svo-

zovou	 firmu.	 Kvůli	 němu	 bude	 potřeba	 pro-
vést	 inventuru	 nádob,	 neboť	 po	 dlouhých	
debatách	 se	 ukazuje,	 že	 největší	 pořádek	 ve	
smlouvách	 přinese	 paušální	 platba	 za	 vývoz	
jedné	nádoby.	Proto	bude	potřeba	na	všechny	
nádoby	nalepit	známky	s	inventárním	číslem,	
které	dostanete	do	schránek.	Více	podrobnos-
tí	se	dozvíte	v	příštím	čísle	Listů.

Martin Sobotka, starosta

Konečně máme projekt na dokončení 
osvětlení v Ústavní ulici
Přetíženost	 projekčních	 kanceláří	 trápí	 skoro	 každého,	 kdo	 chtěl	 poslední	 léta	 něco	 stavět.	

Obětí	této	bolístky	jsou	v	Dobřanech	i	chodci	nad	křižovatkou	ulic	Ústavní	a	Jiráskova.	V	tomto	
případě	moc	nepomohl	ani	velký	pohyb	v	této	oblasti,	když	se	sjednocuje	vlastnictví	veřejného	
osvětlení	v	Dobřanech.	Po	mnohých	urgencích	se	ale	podařilo	dotáhnout	projekt	do	konce,	takže	
putoval	na	úřady	a	na	jaře	už	by	se	mělo	i	tady	svítit	podobně	pěkně,	jako	teď	září	lampy	ve	stejné	
ulici	na	Hvízdalce.

Martin Sobotka, starosta

III/1843	Dobřany	–	Komenského	ulice
V	rámci	předkládané	dokumentace	byla	navr-
žena	změna	stávající	silnice	III.	třídy	č.	180	43
(Komenského	ul.)	v	délce	cca	268,88	m	v	pa-
rametrech	místní	komunikace	funkční	skupi-
ny	C	–	MO213,0/7,0/40,	šířka	mezi	obrubami	
6	m.	Součástí	návrhu	byly	rovněž	oboustran-
né	chodníky	v	ul.	Komenského	základní	šířky	
1,75	 m	 v	 rozsahu	 stávající	 zástavby	 včetně	
úprav	 navazujících	 křižovatkových	 napojení,	
resp.	sjezdů	sousedních	nemovitostí.	Na	zpev-
něné	 plochy	 pak	 navazují	 plochy	 terénních	
úprav	(dále	jen	TÚ)	s	ohumusováním	a	osetím	
travním	semenem,	resp.	 se	zpevněním	vege-
tační	dlažbou.
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(red) Na začátku října proběhlo předání cen vítězům letošní soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu. Všem oceněným děkujeme za milé přijetí, 
kterého se nám při této příležitosti dostalo. Věříme, že některé z vás budou naši ocenění inspirovat a příští rok budeme vybírat ještě z většího počtu 
rozkvetlých oken a předzahrádek.

Policie informuje
Dobřanští	policisté	ročně	řeší	několik	stovek	dopravních	přestupků	a	velká	část	z	nich	se	týká	špatného	parkování	v	Dobřanech.

V	 poslední	 době	 došlo	 na	 území	 Dobřan	
k	rozšíření	počtu	parkovacích	míst	v	různých	
částech	města,	která	nejsou	nijak	zpoplatně-
na.	 I	přes	uvedenou	skutečnost	 stále	někteří	
řidiči	parkují	svá	motorová	vozidla	 i	na	mís-
tech,	kde	se	svým	konáním	dopouští	přestup-
kového	jednání.	Podle	zákona	č.	361/2000	sb.	
o	 provozu	 na	 pozemních	 komunikacích	 při	
stání	musí	 zůstat	 volný	 alespoň	 jeden	 jízdní	
pruh	široký	nejméně	3	m	pro	každý	směr	jíz-

dy	a	při	zastavení	musí	zůstat	volný	alespoň	
jeden	jízdní	pruh	široký	nejméně	3	m	pro	oba	
směry	jízdy.	V	obytné	zóně	a	pěší	zóně	je	stá-
ní	dovoleno	 jen	na	místech	označených	 jako	
parkoviště.	Řidiči	jsou	taktéž	povinni	řídit	se	
dopravním	značením.
Špatně	zaparkovaná	motorová	vozidla	mo-

hou	 způsobit	 komplikace	při	 činnosti	 složek	
integrovaného	 záchranného	 systému,	 tak	
i	 dalších	 subjektů.	 I	 menší	 zdržení	 při	 pří-

jezdu	na	místo	události	 ze	 strany	 složek	 IZS	
může	ohrozit	životy	a	zdraví	lidí.	
Policisté	 se	 budou	 i	 nadále	 zaměřovat	 na	

špatné	 parkování	 ve	městě,	 a	 proto	 žádáme	
všechny	 motoristy,	 aby	 dodržovali	 veškeré	
dopravní	předpisy.	Řidiči	se	tak	vyhnou	zby-
tečným	komplikacím	a	jednáním	s	příslušníky	
Policie	České	republiky.

por. Ing. Eva Červenková

Ke správné péči o stromy patří i kácení
Kácení	 vzrostlých	 stromů	 patří	 k	 činnos-

tem,	 které	 dokáží	 rozpoutat	 obrovské	 vášně	
mezi	občany.	Není	divu.	Stromy	jsou	obdivu-
hodné	organismy.	 Jejich	existence	 se	 i	 v	 ide-
álních	 případech	 počítá	 nikoliv	 na	 desítky	
let	 jako	 ta	 lidská,	 ale	na	 stovky.	 Pod	 jedním	
a	 tím	 samým	 stromem	 můžeme	 procházet	
od	dětství	až	do	smrti.	Víme,	že	stromy	spolu	
mohou	komunikovat,	 ať	už	prostřednictvím	
propletených	 kořenů	 nebo	 pomocí	 vláken	
podzemních	mykorhizních	hub.	Víme	o	nich	
i	to,	že	„pociťují“	stres	a	reagují	na	něj.	Stro-
my	jsou	nenahraditelné	 i	pro	některé	druhy	
hmyzu	a	zejména	ptáků.	My,	kteří	se	o	stromy	
staráme	od	jejich	výsadby	až	do	konce,	víme,	
že	vypěstovat	zdravého,	dlouhověkého	jedin-
ce	dá	spoustu	práce.	Stejně	tak	jsme	si	vědomi	
toho,	 že	 kvůli	 probíhající	 klimatické	 změně	
bude	 tato	práce	 stále	 obtížnější,	 a	 je	možné,	
že	za	pár	generací	bude	vzrostlý	dlouhověký	
strom	ve	městě	vzácností.	Musíme	se	vyrov-
nat	 i	 se	 skutečností,	 že	 i	 když	 za	 pokácený	
strom	zasadíme	nový,	už	ho	nezažijeme	v	plné	
dospělosti.	 Práce	 městského	 zahradníka	 se	
nedá	dělat	bez	toho,	abyste	měli	k	přírodě	a	ke	
všem	živým	organismům	úctu	a	respekt.	Proto	
každou	žádost	o	kácení	pečlivě	zvažuji	a	před	
definitivním	verdiktem	chci	vyčerpat	veškeré	

další	možnosti,	které	by	mohly	strom	udržet	
při	životě,	nebo	ho	nechaly	aspoň	důstojně	do-
žít.	Na	místech,	která	nejsou	exponovaná,	nyní	
přistupujeme	u	listnatých	stromů	k	tzv.	torzo-
vání.	Je	to	metoda,	která	umožňuje	zabezpečit	

dožívající	 strom	 tak,	 aby	 nebyl	 nebezpečný	
pro	své	okolí,	ale	zároveň	jsou	zachovány	jeho	
benefity	pro	ptáky	hnízdící	v	dutinách	a	hmyz,	
který	se	živí	pozvolna	tlejícím	dřevem.
Naprostá	 většina	 stromů	na	pozemcích	 ve	

vlastnictví	města	podléhá	pravidelné	inventa-
rizaci,	kdy	stromy	hodnotí	zkušený	arborista	
a	 navrhuje	 nutné	 zásahy.	 Přesto	 nás	 příroda	
někdy	překvapí	a	ukáže	nám,	že	i	strom,	kte-
rý	se	jevil	 jako	zdravý,	může	být	za	nepřízni-
vých	 povětrnostních	 podmínek	 nebezpečný	
pro	 své	 okolí.	 Poslední	 takovou	 událostí	 byl	
pád	smrku	pichlavého	v	zahradě	školky	v	ulici	

Stromořadí.	Došlo	k	němu	během	celodenních	
silných	 poryvů	 větru	 21.	 října.	 Paní	 učitelky	
byly	 samozřejmě	 obeznámeny	 s	 varováním	
před	silným	větrem	a	děti	zůstaly	po	celý	den	
v	budově	školky.	Jedinou	škodou	bylo	zničené	
pískoviště.	 Tato	 událost	 je	 přesně	 takovým	
impulsem,	kdy	je	nutné	uvažovat	racionálně,	
protože	bezpečí	a	zdraví	 lidí	 je	nejdůležitěj-
ším	 faktorem	 v	 oblasti	 péče	 o	 zeleň.	 Smrk	
je	bohužel	 jedním	z	druhů,	který	 je	výrazně	
ohrožen	 klimatickými	 extrémy	 a	 v	 dlouho-
dobé	perspektivě	to	není	dřevina	vhodná	do	
českých	měst.	Na	 základě	 toho	 jsme	 se	 roz-
hodli	 vykácet	 všechny	 smrky	 na	 pozemku	
školky	 a	 nahradit	 je	 vhodnějším	 kvetoucím	
živým	plotem	(byly	zvoleny	druhy,	které	jsou	
celoročně	 bezpečné	 pro	 děti).	 Náhradní	 vý-
sadba	za	pokácené	smrky	bude	ale	zahrnovat	
i	nové	lípy	v	ulici	Loudů	nebo	další	třešně	do	
sadu	na	Martinském	vrchu.	
Věřte,	prosím,	že	kácení	stromů	není	nic,	co	

by	nás	 těšilo,	nebo	 co	bychom	dokonce	pro-
váděli	 z	 nějakého	 zlého	úmyslu.	 Bohužel	 ale	
město	jakožto	majitel	stromů	nese	plnou	od-
povědnost	nejen	za	jejich	zdraví,	ale	i	za	jejich	
bezpečnost.	A	v	těchto	případech	musí	rozum	
převážit	nad	emocemi.	

Lucie Burianová, městská zahradnice
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Představujeme spolky

P.U.D.U. slaví 20 let!
O	vznik	pěveckého	sboru	P.U.D.U.	se	zaslou-

žili	Petr	Šefl,	tehdejší	ředitel	ZUŠ	v	Dobřanech,	
a	ředitel	ZŠ	Jaroslav	Šedivý.	A	tak	se	12.	ledna	
2001	 sešlo	 14	 nadšenců	 do	 zpěvu	 –	 učitelů	
z	obou	škol,	které	později	posílili	další	zpěváci	–	 
nepedagogové.	 První	 vystoupení	 se	 konalo	
23.	5.	stejného	roku	v	kostele	sv.	Víta	na	Jar-
ním	koncertě	ZUŠ.	
Na	 začátku	 školního	 roku	 2003/4	 došlo	

ke	 změně	 sbormistra.	 Naši	 nabídku	 přijala	
slečna	Petra	Nováková,	dnes	Coufalová,	profe-
sorka	Církevního	gymnázia	v	Plzni.	Pod	jejím	
vedením	se	uskutečnil	např.	společný	koncert	
se	sborem	Canticorum	v	kostele	sv.	Mikuláše	
a	s	 jindřichohradeckým	Jakoubkem	v	 	koste-
le	sv.	Víta.	Na	vánočních	koncertech	se	navíc	
dirigentsky	 spolupodílela	 i	Magda	 Tomková,	
dnes	Vozárová,	členka	sboru,	která	se	pak	sta-
la	v	pořadí	již	třetí	sbormistryní.
Na	 jaře	 roku	 2005	 sbor	 adoptoval	 jelínka	

pudu	v	plzeňské	zoo,	jehož	pokřtil	na	Antifo-
nu,	 což	 je	název	 jedné	ze	 sborových	skladeb	
od	Petra	Ebena.	Obrázek	zmíněného	ohrože-
ného	 jelenovitého	 sudokopytníka	 se	 od	 této	
události	stal	sborovým	logem.	
V	průběhu	dvacetileté	historie	P.U.D.U.	na-

stalo	několik	krizových	momentů,	kdy	sboru	
hrozil	zánik,	protože	se	ocitl	bez	sbormistra.	
Naštěstí	 se	 vždy	 našlo	 řešení	 a	 v	 nejtěžších	
chvílích	 přišla	 krátkodobá	 záchrana	 z	 vlast-
ních	 řad.	 V	 roce	 2010	 se	 nás	 na	 doporučení	
paní	 Marie	 Novákové	 z	 Pedagogické	 fakulty	
v	Plzni	ujala	tehdejší	studentka	sbormistrov-
ství	Adriana	Christovová.	Ta	se	s	chutí	a	elá-
nem	pustila	do	práce	a	díky	její	odbornosti	se	
„Puďáci“	výrazně	zdokonalili	v	pěveckých	do-
vednostech.	 Společná	 snaha	 byla	 brzy	 koru-
nována	úspěchem	a	udělené	 stříbrné	pásmo	
na	Mezinárodním	 festivalu	 pěveckých	 sborů	
Musica sacra na zámku Kozel v roce 2011 

bylo	 pro	 všechny	 velkým	 závazkem	 a	 záro-
veň	povzbuzením	do	dalších	 let.	Dalšími	 vý-
znamnými	 akcemi	 byly	 úspěšné	
absolventské	koncerty	naší	sbor-
mistryně	 v	 Masných	 krámech	
v	Plzni	v	 letech	2011	a	2013.	Na	
jaře	2016	jsme	se	rovněž	zúčast-
nili	 přehlídky	 pěveckých	 sborů	
v	Berouně.	
V	září	roku	2018	se	však	s	námi	

Adriana	 kvůli	 nadcházejícím	 ra-
dostným	 mateřským	 povinnos-
tem	rozloučila.	Nabídku	na	sbor-
mistrování	 naštěstí	 brzy	 přijala	
paní	Veronika	Hanšová,	pod	jejíž	„taktovkou“	
dříve	působil	sbor	Canticorum	z	Plzně.	S	no-

vým	 vedením	 přišla	 i	 početná	 část	 nových	
členů.	 Rozšířili	 jsme	 repertoár	 o	 nové	 písně	

i	z	oblasti	pop	music,	vyrazili	na	
víkendové	soustředění	a	uspořá-
dali	 koncerty	v	kostele	 sv.	Miku-
láše	či	v	Masných	krámech.	Fun-
gování	sboru	bohužel	na	rok	a	půl	
přerušila	 covidová	 pandemie.	
V	současnosti	tedy	pilně	pracuje-
me	na	starším	i	novém	repertoá-
ru,	chystáme	vánoční	vystoupení	
v	 Soběkurech,	 únorový	 koncert	
s	 Alikvotním	 sborem	 Spektrum	
z	 Prahy	 a	 konečně	 i	 odložený	

slavnostní	 výroční	 koncert,	 který	 proběhne	
v	listopadu	2022.	

Mezinárodní festival pěveckých sborů Musica sacra, zámek Kozel, 
dirigovala Adriana Christovová

Velikonoční koncert P.U.D.U. v dubnu 2018, 
dirigovala Veronika Hanšová

Historicky první koncert P.U.D.U. 23. 5. 2001, dirigoval Petr Šefl
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Městská knihovna Dobřany

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

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

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

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

KNIHY	PRO	DOSPĚLÉ
HAJDUKOVÁ	Michaela	Ella:	
Draculova	žena
Kdo	 byla	 druhá	 manželka	 Vlada	 III.,	 jinak	
přezdívaného	Dracula?	Kdo	byl	 on	 sám?	Byl	
to	krutovládce,	sadista,	psychopat	nebo	upír,	
nebo	jen	muž	žijící	v	kruté	době?

CLARKOVÁ	Nancy:	Sportovní	výživa
Třetí	 doplněné	 vydání	 celosvětově	 oblíbe-
né	knihy	je	ještě	lepší	než	dříve.	Zvyšte	svou	
výkonnost,	 získejte	 energii	 nebo	 ovládněte	
stres.	 Kniha	 čerpá	 z	 aktuálních	 vědeckých	
poznatků	 a	 doporučení	 týkajících	 se	mnoha	
oblastí	výživy.

WINKLER	Sandra:	
Proč	děti	dělají	to,	či	ono?
Všechno	 o	 spaní	 napříč	 v	 postýlce,	 proč	 se	
loudají,	když	se	to	nejmíň	hodí.	Naši	malí	spo-
lubydlící	jen	málokdy	udělají	to,	co	se	po	nich	
chce.	Matka	Sandra	Winkler	se	rozhodla	přijít	
všem	 záhadám	 na	 kloub.	 Skvěle	 zpracovaná	
kniha	pro	dospěláky.	Vtipná,	poučná!

RYAN	Chris:	Strážce
Někdo	vraždí	důstojníky	MI5.	Mrtví	přibýva-
jí	a	hon	na	vraha	začíná.	Na	pátrání	se	podílí	
důstojnice	MI5,	 krásná	 a	 nepřístupná	 Dawn		
Hardingová.	Zdá	se,	že	vrahem	je	muž	vycvi-
čený	u	SAS…

KNIHY	PRO	DĚTI
PITROVÁ	Pavlína:	Hurá	do	muzea
Průvodce	světem	sbírek	a	poznání	pro	děti.
Muzeum	 lékařské,	 technické,	 národopisné,	
přírodopisné,	 zemědělské,	 filmové,	 husitské,	
policejní,	 loutek…Co	 je	 to	muzeum?	 K	 čemu	
slouží?	Kdo	zde	pracuje?	Co	tam	můžeme	vi-

dět?	To	vše	se	dozvíte,	když	se	s	touto	knihou	
vydáte	na	poznávací	výlet.

BŘEZINOVÁ	Ivona:	Vire,	padni!
Neobyčejná	 rodina	 v	 neobyčejném	 příběhu.	
Budete	se	dobře	bavit!	Čtení	pro	všechny	vě-
kové	 kategorie	 doplněné	 o	 slovníček	 pojmů,	
které	jsou	spojené	s	pandemií.

VOSOBA	Pavel:	Časohrátky
Detektivní	 pohádkový	 příběh,	 který	 nás	 za-
vede	do	krčského	lesa	za	bytostmi,	které	ne-
patří	do	lidského	světa.	Tajemný	příběh	plný	
nečekaných	 zvratů	 je	 psaný	 pro	 čtenáře	 od	
10–14 let.

CEJNKOVÁ	Zora:	Elementi
Julie	 a	 její	 kamarádi	 objevují	 svět.	 Jsou	 čty-
ři	 a	každý	 z	nich	ovládá	 jeden	živel.	Vzduch,	
vodu	 zemi	 a	 oheň.	 Komu	 se	 ukážou,	 ten	 už	
nemá	život	jako	dřív!	Odhalte	spolu	s	Elemen-
ty	tajemství	věcí	a	 jevů,	které	hýbou	světem.	
Vydejte	se	s	Julií	za	skvělým	dobrodružstvím.

Dobřanské	 informační	 centrum	 se	 opět	 zapojilo	 do	 veřejné	
sbírky,	kterou	pořádá	nezisková	společnost	Post	Bellum.
Sbírka	 se	 koná	 ve	 dnech	 1.–30.	 11.	 2021	 po	 celé	 České	
republice	 a	 přispívat	 na	 ni	 je	 možné	 i	 on-line	 na	 webu	  
www.denveteranu.cz
 
Připněte si vlčí mák na znamení úcty k válečným veteránům. 
Pomozte nám uchovat i vyprávět příběhy hrdinů. 
Těm, kteří potřebují, pomáháme v Centru pomoci Paměti národa.
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Život v bavlně

I	letos	na	začátku	října	jsme	zahájili	další	ročník	úspěšné	a	stále	více	oblíbené	Výstavy	na	stromech	v	parku	pod	nádražím	odpoledním	piknikem.	
Vždy	se	snažíme	nějakým	netradičním	pojetím	zahájení	vtáhnout	návštěvníky	do	daného	tématu,	proto	byly	tentokrát	během	zahajovacího	pikniku	
k	vidění	i	„osahání“	ukázky	zpracování	různých,	a	v	našich	končinách	dříve	běžných	rostlinných	a	živočišných	vláken	(kopřiva,	len,	vlna).	Dostalo	se	
i	na	mini	recyklační	dílnu	starého	trička	a	proběhla	laskavá,	vtipná	a	obohacující	diskuze	nad	ožehavým	tématem	výstavy.
Přestože	by	se	mohlo	zdát,	že	letošní	téma	„Život	v	bavlně“,	věnované	bavlníku	a	bavlně	od	podmínek	pěstování	až	po	finální	zpracování	v	rámci	

textilního	průmyslu,	je	nám,	Čechům,	vzdálené,	dotýká	se	prakticky	každého	z	nás.	Kdo	by	neměl	ve	svém	šatníku	alespoň	jeden	bavlněný	kousek,	
o	jehož	původu	a	strastiplné	cestě	až	do	naší	skříně	toho	víme	velmi	málo.	Opravdu	nic	nezmůžeme?	Je	jen	na	nás,	kolik	a	čeho	si	koupíme	a	zda	nás	
zajímá	příběh	oděvu.	Jaké	jsou	pracovní	podmínky	pěstitelů	bavlny,	využívá	textilní	průmysl	dětskou	práci,	může	být	tričko	skutečně	ekologické?	
Nejen	na	tyto	otázky	přinesla	odpovědi	právě	výstava	„Život	v	bavlně“.	
Nechme	se	překvapit,	jaké	bude	téma	dalšího	ročníku.	Těšíme	se	v	říjnu	opět	na	viděnou!

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Pojďme si spolu zatruhlařit do dílny sv. Josefa!

Ve	čtvrtek	14.	10.	2021	od	16	do	19	hodin	se	otevřely	pro	veřejnost	dveře	dílny	sv.	Josefa	s	nabídkou	aktivity	podpořené	městem	Dobřany	pod	
názvem	“Ať	jsi	velký,	nebo	malý,	spolu	nás	to	s	dřevem	baví”.	A	skutečně:	bavilo	nás	to!
Naučili	jsme	se	řezat,	brousit,	barvit	a	společně	tvořit.	Přišli	k	nám	malí	i	velcí,	prostě	ti,	kterým	nechybí	zápal	i	nadšení	pro	to,	aby	se	přiučili	

něčemu	novému.	Pod	vedením	Miloše	Kodýdka	jsme	si	vyrobili	nádhernou	krabičku	s	dětským	motivem	za	použití	barevných	koleček,	do	níž	se	jistě	
vejdou	všechny	možné	drobnosti,	které	potřebují	najít	své	místo,	nebo	může	jen	tak	ozdobit	naši	domácnost.
Ano,	všichni	potřebujeme	najít	místo,	kde	se	cítíme	být	užiteční,	kde	se	můžeme	stát	darem	pro	druhé.	A	od	toho	tu	naše	dílna	je.	Ať	k	tomu	slouží	

i	nadále!
Děkujeme,	že	jste	přišli,	a	budete	opět	vítáni	kdykoliv	jindy!
Za komunitní tým  Lenka Šparglová
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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,	Šlovice	a	Vodní	Újezd

V	rámci	části	Dotačního	titulu	(část	„A“	Globálního	dárcovského	a	dotačního	titulu	
města	Dobřany)	se	do	30.	11.	2021	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	2022.	Podíl	MKS	Dobřany	na	nákladech	
je	do	výše	3	000	Kč	na	jednu	akci.	Žádosti	je	možné	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	možné	
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

Po	roční	nucené	pauze	 jsme	opět	uspořádali	Dobřanské	posvícení	a	havelské	 trhy.	Více	než	
čtyři	desítky	řemeslníků,	tvůrců	a	umělců	zaplnily	v	brzkých	ranních	hodinách	náměstí	a	po	celý	
podzimní	slunečný	den	zvaly	ke	svým	stánkům	příchozí	návštěvníky.	Součástí	trhů	byl	také	do-
provodný	program	v	podobě	dopoledního	divadelního	představení	pro	děti	a	několik	hudebních	
bloků	kapely	Těžká	pára	a	flašinetářky.	
Děkuji	všem,	kteří	dorazili,	i	těm,	kteří	přidali	ruku	k	dílu	a	jakkoliv	se	na	posvícení	podíleli.	

Tak	zase	za	rok	na	viděnou…
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Drakiáda 2021 

Letos	 počasí	 přálo,	 vítr	 většinou	 foukal,	
sluníčko	hřálo	a	draci	v	rukou	zhruba	60	sou-
těžících	i	nesoutěžících	se	mohli	prohánět	ve	
vzduchu.	Na	stromě	svoji	pouť	ukončil	tento-
krát	jeden	z	draků,	ale	to	se	stává.	
I	 letos	 si	 rodiče	 zaběhali	 společně	 s	 dětmi,	

aby	 jim	 ukázali,	 jak	 se	 to	 dělá.	 Závody	 zača-
ly	 poté,	 co	 soutěžící	 zaregistrovali	 své	 draky,	
dostali	startovní	čísla	a	každý	si	nanečisto	vy-
zkoušel,	zda	mu	to	bude	létat.	Pak	přišel	společ-
ný	nástup	soutěžících	a	start.	Ten	první,	nejvíc	
nedočkavý	drak,	který	chtěl	být	co	nejdřív	ve	
vzduchu,	měl	na	konci	provázku	Toníka	Piku-
nu.	Ten	drak,	co	vyletěl	nejvýš	a	byl	i	nejdelší,	
patřil	 Adamu	 Šinaglovi.	 Největšího	 domácího	
letce	měl	Tomáš	Ryšavý,	nejmenšího	domácího	
draka	měla	Adéla	Korotvičková	a	nejmenšího	
kupovaného	Karolína	Černá.	No	a	ke	každému	
hodnocení	patří	i	odměny	a	očekávané	pečení	
uzenin.	Zájem	byl	velký,	a	 to	nejen	o	uzeniny.	
Byla	to	také	příležitost	popovídat	si,	kterou	vy-
užili	hlavně	rodiče,	a	i	tady	bylo	vidět,	že	spo-
lečné	akce	po	covidovém	půstu	lidem	chybí.
A	něco	z	historie.	Na	drakiádě	se	nás	někdo	

ptal,	odkdy	se	akce	pořádá.	Takže	z	podkladů	
bylo	zjištěno,	že	poprvé	to	bylo	ve	spolupráci	
s	MKS	a	Českým	nakladatelstvím	18.	10.	1998	
v	 areálu	 bývalých	 kasáren	 a	 následující	 rok	
16.	10.	1999	na	louce	za	garážemi.

Libuše Nejedlá, Pionýrská skupina Dobřany
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Dobřanská galerie

 DOBŘANSKÝ RODÁK

OTA KOVAL
 1931—1991

18. 10. — 12. 11. 2021

Městské kulturní středisko Dobřany
a Juniorfest, z. s.
pořádají výstavu

náměstí T.G.M. 5
Dobřany

pondělí–pátek
8:30–12:15, 13:00–16:00

17:00
Rozsvícení 
vánočního 

stromu

28. 11. 2021
13:30

náměstí T.G.M. 
Dobřany

Mikulášský
jarmark

Za podpory:
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Garden Ninety
Základní	 škola,	 budova	 2.	 stupně,	 v	 rámci	

oslav	svých	devadesátin	spojila	výročí	s	otevře-
ním	obnovené	 pěstitelské	 části	 školní	 zahrady.	
Slavnosti	a	následné	zahradní	párty	předcházely	
v	předchozím	týdnu	aktivity	pro	žáky	(ministez-
ka	ve	formě	přechodu	hmatové	stezky	bosou	no-
hou,	poznávačka	bylin	a	dřev,	pumpování	a	roz-
nos	 dešťové	 vody	 z	 nově	 vybudované	 retenční	
nádrže	a	zpracování	výsadbového	plánu	třídní-
ho	záhonu)	a	tzv.	retro	vyučovací	den	dopoledne	
26.	10.	2021,	v	den	slavnosti.
Při	retro	dnu	se	pedagogové	školy	přeoblékli	

do	 kostýmů	 ze	 30.	 let	minulého	 století,	 o	 pře-
stávkách	chodbami	školy	zněl	foxtrot	a	charles-
ton	a	vyučovací	hodiny	byly	nahrazeny	výukou	
etikety,	 ručních	 prací,	 recitací,	 výukou	 tance	
a	pořadových	cvičení	a	zpěvem	dobových	písní.
Při	 odpolední	 zahradní	 slavnosti	 zaznělo	

mnoho	přání	škole	a	lidem,	kteří	ji	navštěvují	či	
v	ní	pracují,	a	to	jak	od	hostů,	realizátorů	obnovy	
zahrady,	 tak	 i	 zaměstnanců	školy	a	žáků.	Šper-
kem	zahrady	je	dubová	socha	Gaia,	představující	
planetu	Zemi	od	autorského	týmu	Jitka	Dlouhá	
a	Jitka	Davídková.	Pracovnice	školní	jídelny	připravily	bohatý	catering	se	zahradnickou	tématikou,	který	potěšil	dětské	i	dospělé	účastníky	zahrady.
Více	fotografií	najdete	brzy	na	školním	facebooku,	který	se	právě	tvoří.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

 

MIKULÁŠSKÉ TVOŘENÍ 
(nabídková kavárna) 

 úterý 23. 11. 2021 od 15:00 do 18:00 
(volný příchod a odchod) 

 
 

Vánoční inspirace spojené s tvorbou zboží 
na Mikulášský jarmark – pro rodiče, děti, učitele 
a kohokoliv dalšího, kdo by chtěl svou tvorbou 

přispět k podpoře Nadace Klíček provozující 
Dětský hospic v Malejovicích. 

 
 

Stanoviště budou vedená šikovnými dobrovolníky 
z řad rodičů a učitelů, materiál na tvoření zajistíme. 
 
Realizace této Kavárny závisí na zájmu rodičů a 
příznivců školy - uskuteční se při nejméně 10 
přihlášených účastnících. 
Dejte prosím vědět na tel. 377972515 (paní Vítová) 
nejpozději do pátku 15. 11. 2021, že jste se rozhodli 
přijít s námi tvořit. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
 

Garantky:  
Mgr. Eva Fekerlová, Mgr. Jana Šindelářová (za ZŠ) 
Veronika Míšková a Jaroslava Umnerová (za SR) 
 
 

věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)       B – školáci 1. stupně ZŠ       
C – školáci 2. stupně ZŠ        D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle 

věku nejstaršího tvůrce.

uzávěrka soutěže: 20. května 2022
Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři Základní 
školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany, 
tř.  1.  máje  618, 334  41 Dobřany – zásilku prosím označte 
výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377  972 480 
(MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).

vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v úterý 7. června 2022 
v 16:00 hodin v kostele sv. Víta. Všichni účastníci soutěží jsou 
na vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány). 
Výstava potrvá do neděle 26. června 2022. 
Otevírací doba: po–pá  8:30–17:00   (12:15–13:00 přestávka)
 so–ne  13:00–17:00

právo zveřejnění:
S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují 
právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní 
výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména 
ve výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s  pořadateli jinak). 
Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.

1. výtvarná soutěž 
garantka soutěže: Mgr. Gabriela Klinkovská

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním 
výtvorem v daném tématu zpracovaném libovolnou technikou, 
dvojrozměrným i  trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž, 
textilie, keramika, dřevořezba, ...). 
Soutěžní práci je nutno označit (ze zadní strany či visačkou) 
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a  názvem 
soutěžní práce.

2. literární soutěž 
garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném 
tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru (např. popis, 
esej, úvaha, líčení, povídka, pohádka, báseň, fejeton, ...). Rozsah 
práce je maximálně 2 strany strojopisu formátu A4, je možno ji 
zaslat také e-mailem na adresu garanta: jpfs@email.cz. 
Soutěžní práci je nutno označit jménem a příjmením autora, 
soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

3. fotografická soutěž 
garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

Soutěž je možno obeslat maximálně 3  barevnými nebo 
černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně 9x13  cm 
(lépe však 13x18 cm nebo větší). 
Fotografie je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením 
autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

městské kulturní středisko dobřany a základní škola dobřany 

vyhlašují 20. ročník soutěže

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2022

Pohlednice z Dobřanska
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Podrobnější informace o programu a vstupenkách najdete na www.juniorfest.cz nebo         MFF Juniorfest

10:00 Kino Káčko VÁNOCE V DŽUNGLI
  Estonsko | 2020 | 93 min | 10+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Paula je z nového domova nadšená. Brzy si ale uvědomí důležitou věc – 

chybí tu vánoční duch! A nejen proto se vydává do džungle...
 17:00 Kino Káčko MYŠI PATŘÍ DO NEBE
  Česká republika | 2021 | 80 min | 8+ | české znění | 60 Kč
   Myška a lišák se potkají ve zvířecím nebi a stanou se z nich přátelé, což by 

se na zemi nemohlo stát. Ale co se stane, až se jim život vrátí?
 17:00 Starý most HOROROVÝ OSTROV
   Nejstarší doprovodná akce festivalu se letos uskuteční opět pod patronací 

festivalu ve spolupráci s dobřanskými skauty a skautkami. Přijďte se bááát 
i vy. Start u starého mostu do 18:30, vstupné dobrovolné.

10:00 Kino Káčko REMY A JULIYAT
  Nizozemsko | 2020 | 92 min | 12+ | české titulky | 60 Kč
   Světy Julyiat a Rennyho jsou naprosto odlišné. Přesto když se potkají, 

zamilují se do sebe a rozhodnou se před vším špatným utéct.
15:00 Kino Káčko JEZERNÍ KRÁLOVNA
   za osobní účasti Ivany Chýlkové
  Česká republika, Německo | 1998 | 89 min | 9+ | české znění | 60 Kč
   Princ se do krásné dívky zamiluje, ale pro záchranu své lásky musí 

podniknout dlouhou a nebezpečnou cestu… 
 17:00 Kino Káčko MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
  Česká republika | 2021 | 82 min | 8+ | české znění | 60 Kč
   Martin a jeho kamarádka Liška jsou praví dětští hrdinové, kteří na rozdíl od 

nechápavých dospělých velmi brzy rozpoznají hrozící nebezpečí a odvážně 
se mu postaví.

 8:15 Kino Káčko BERTŮV DENÍK
  Švédsko | 2020 | 88 min | 11+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Bert se snaží zalíbit nejpopulárnější holce ve škole, která je starší než on. 

Snaží se k ní dostat skrze její mladší sestru Amiru...
10:15 Kino Káčko MIMO DOSAH
  Rusko | 2020 | 90 min | 12+ | české titulky | 60 Kč
   Trojice kamarádů společně prožije takové léto, o jakém se jim dosud nikdy 

ani nesnilo: mimo dosah mobilní sítě.
 13:30 Kino Káčko LUCIE A ZÁZRAKY
  Československo | 1970 | 72 min | 6+ | české znění | 30 Kč
   Dobřanský rodák Ota Koval debutoval v československém fi lmu právě 

tímto snímkem.
 17:00 Fara Dobřany  VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ KOLEGŮ A PŘÁTEL 

OTY KOVALA
   Dobřany jsou rodištěm českého režiséra Oty Kovala. Juniorfest si připomíná 

letošní Kovalovy nedožité devadesáté narozeniny. Účast na setkání přislíbili 
režiséři Filip Renč a Zdeněk Zelenka, herečky Viktorie Čermáková a Dagmar 
Bláhová, zpěvačka Naďa Urbánková nebo dětská hvězda Lukáš Bech alias 
Létající Čestmír.

SOBOTA 6. 11. 2021

NEDĚLE 7. 11. 2021

PONDĚLÍ 8. 11. 2021

8:15 Kino Káčko DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ LASSE & MAJA:
   ZÁHADA VLAKOVÉ LOUPEŽE
  Švédsko | 2020 | 82 min | 7+ | překlad do sálu | 70 Kč
   Dětští detektivové Lasse & Maja se rozhodnou na vlastní pěst odhalit 

skutečného zloděje. A podezřelých je víc než dost!
 10:15 Kino Káčko POUPELLE Z MĚSTA KOMÍNŮ
  Japonsko | 2020 | 100 min | 12+ | české titulky | 60 Kč
   Poupelle neboli odpadková příšerka a mladý kominíček se snaží naplnit 

proroctví a najít nebe za oblaky hustého kouře.
 13:30 Kino Káčko SMRAĎOCH – ŽIVOT V PAŘÍŽI
  Francie | 2020 | 60 min | 5+ | překlad do sálu | 60 Kč
 17:00 Kino Káčko NAHUEL A KOUZELNÁ KNIHA
  Chile, Brazílie | 2020 | 98 min | 8+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Nahuelovi nezbývá, než se vydat na cestu fantastickým světem plným 

kouzel a tátu zachránit!  

 8:15 Kino Káčko ZAPOMENUTÉ VÁNOCE
  Norsko | 2019 | 71 min | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Vánoce jsou časem kouzel a nečekaných událostí.  Malá Elise má před 

sebou nečekaný úkol,  který může výrazně ovlivnit životy obyvatel její 
milované vesnice.

 10:15 Kino Káčko VLKOCHODCI
  Irsko, Velká Británie, Lucembursko | 2020 | 103 min | 10+ | překlad do sálu | 60 Kč
 13:30 Kino Káčko DRAČÍ PRINCEZNA
  Norsko, Nizozemsko, ČR | 2020 | 82 min | 8+ | český dabing | 60 Kč
   Pohádkový příběh inspirovaný fantasticko-dobrodružnými fi lmy Stevena 

Spielberga a křehkým a magickým pojetím Guillerma del Tora stírá hranice 
mezi klasickou pohádkou a moderním každodenním životem.

 17:00 Kino Káčko TADY HLÍDÁME MY
  Česká republika | 2021 | 95 min | 13+ | české znění | 60 Kč
   Předpremiéra nového českého fi lmu, který je volným pokračováním snímku 

Tady hlídám já s Veronikou Divišovou v hlavní roli.

 10:15 Kino Káčko SPACEBOY
  Belgie | 2021 | 100 min | 11+ | překlad do sálu | 60 Kč

  Jim a Emma se společně pouští do výroby balonu, který chtějí prezentovat 
na školní soutěži a vyletět s ním až na samotnou hranici vesmíru.

 13:30 Kino Káčko  O CHYTRÉM HONZOVI
za osobní účasti Petra Nárožného

  Československo | 1985 | 72 min | 6+ | české znění | 30 Kč
   O Honzovi, kterému se líbilo povalovat se celé dny na peci, ale na konec 

přece jen s pomocí pohádkových bytostí zvítězil nad drakem.

8:30  Dobřanská galerie  VÝSTAVA OTA KOVAL 1931–1991
   Otevřeno: po–pá 8:30–12:15 a 13:00–16:00 | vstupné: 10 Kč, děti do 15 let zdarma

ČTVRTEK 11. 11. 2021

ÚTERÝ 9. 11. 2021

STŘEDA 10. 11. 2021

nebo         

5.–12. 11. 2021

Kytičkový den

Protože	se	ani	letos	v	květnu	kvůli	covidu	
nemohla	konat	sbírka	ve	prospěch	Ligy	proti	
rakovině,	která	přispívá	nejen	na	 léčení,	ale	
i	prevenci	 v	boji	proti	 této	 zákeřné	nemoci,	
byla	 stejně	 jako	 v	 loňském	 roce	 přesunuta	
na	září.	Tento	rok	byla	zaměřena	na	prevenci	
nádorů	ledvin,	prostaty	a	močového	měchý-
ře.	A	tak	bylo	možné	ve	dnech	29.	-	30.	září	
a	někde	až	do	3.	října	vidět	ty,	kteří	většinou	
ve	žlutých	 tričkách	prodávali	za	cenu	20	Kč	
žlutý	 kvítek	 -	 “kytičku“.	 Nejinak	 tomu	 bylo	
i	v	Dobřanech,	kde	je	prodávali	pionýři,	jimž	
pomáhali	 i	maminky	 a	 další	 příznivci.	 Naše	
„kytičky“	 prodávaly	 i	 vedoucí	 se	 svými	 ka-
marádkami	 v	Plzni.	 Patří	 jim	velké	poděko-
vání.	 A	 nejen	 jim,	 patří	 i	 všem	 těm,	 kteří	 si	
„kytičku“	 koupili	 a	 přispěli	 k	 tomu,	 že	 jich	
bylo	prodáno	550.	Celkový	výtěžek	tak	činil	
15	590	Kč.	

Libuše Nejedlá, Pionýrská skupina Dobřany

Ducháčkova stezka
V	 sobotu	 23.	 října	 2021	 proběhlo	 ve	 školní	

jídelně	oblíbené	Dýňobraní,	o	kterém	vás	bude-
me	více	informovat	v	příštím	čísle	DL	po	výběru	
vítězné	dýně.	Zatím	přinášíme	alespoň	krátkou	
zmínku	a	poděkování,	vztahující	se	k	doprovod-
né	akci	dne	-	„Ducháčkově	stezce“.	Večer	po	se-
tmění	byla	 louka	za	garážemi	na	krátkou	dobu	
plná	„duchů“,	které	pro	nás	vyrobily	děti	ze	tří-
dy	4.	A	paní	učitelky	Marcely	Vohradské.	Za	 to	
jim	patří	 velký	dík.	 Připravily	 tak	 zejména	pro	
naše	 nejmenší	 děti	 krásnou	 podívanou.	 Autor-
kou	 celé	myšlenky	 byla	 Vlaďka	 Duchková,	 bez	
ní	by	duchové	vůbec	nepřišli	 :-),	 i	 jí	patří	velké	
„děkujeme“!		

Váš Budulínek
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Výtvarníci ze ZUŠ 
J. S. Bacha 
v Dobřanech 
na velvyslanectví 

	Ještě	před	začátkem	nového	školního	roku	
2021/2022	 se	 žáci	 výtvarného	 oboru	 ZUŠ	
J.	S.	Bacha	zapojili	do	výtvarné	soutěže	vyhlá-
šené	velvyslanectvím	Makedonie	v	Praze.	To	
připravilo	výtvarnou	soutěž	pro	děti	–	„Oslava	
makedonských	a	českých	svátků“.		V	minulém	
školním	roce	jsme	si	totiž	soutěže	moc	neužili	
a	zároveň	se	nám	letos	líbila	i	vyhlášená	téma-
ta.	Jedním	z	nich	bylo	„naši	prarodiče“.	Shodou	
okolností	už	děti	na	 tomto	tématu	pracovaly	
během	online	výuky,	téma	je	bavilo,	tak	jsme	
vybrali	několik	vydařených	obrázků	a	zaslali	
je	 na	 zmiňované	 velvyslanectví.	 Čtyři	 ze	 za-
slaných	 obrázků	 byly	 oceněny.	 Tato	 soutěž	
se	konala	u	příležitosti	dvou	státních	svátků:	
Dne	 nezávislosti	 Makedonie,	 který	 připadá	
na	8.	9.,	a	Dne	české	státnosti,	který	slavíme	
v	ČR	28.	9.	Ocenění	žáci	byli	i	s	rodiči	pozvá-
ni	28.	9.	do	Prahy	a	z	rukou	pana	velvyslance	
Saška	Todorovskiho	přijali	cenu	za	své	výtvar-
né	práce.	Uvítání	od	pana	velvyslance	a	 jeho	
kolegů	z	velvyslanectví	bylo	velice	milé	a	po	
ceremoniálu	následovalo	i	pohoštění.	Myslím,	
že	to	byl	pro	všechny	zúčastněné	žáky	skvělý	
zážitek.	
Chtěla	bych	poděkovat	rodičům	za	podporu	

dětí,	všem	dětem	za	skvělou	práci	a	gratuluji	
výhercům	–	Aničce	Vysoké,	Veronice	Kaslo-
vé,	Kubovi	Švarcovi	a	Amélii	Ebelenderové. 
Překladu	propozic	soutěže	se	ujala	kolegyně	
Ema	Jedlička	Gogovaa,	také	díky	ní	jsme	se	do	
soutěže	mohli	zapojit.

Mgr. Ivana Vyhnalová, výtvarný obor ZUŠ

Tvořivý víkend v ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech

V	sobotu	9.	10.	se	mimořádně	splnila	předpo-
věď	počasí.	Ráno	bylo	chladnější,	ale	bylo	jasné,	
že	nás	čeká	krásný,	slunečný	den.	Přesto	už	ráno	
čekaly	děti	před	dveřmi	ZUŠ	a	dobrovolně	used-
ly	do	školních	 lavic.	Sešli	 jsme	se	v	učebně	vý-
tvarného	oboru	na	oblíbené	víkendové	tvoření.	
Během	tohoto	víkendu	se	v	ZUŠ	vystřídaly	čtyři	
skupiny	 žáků	 na	 tzv.	 projektových	 dnech,	 kte-
ré	 jsou	 součástí	 projektu	 Šablony	 II.	 Tentokrát	
se	mi	 podařilo	 kontaktovat	mladou	 výtvarnici,	
ilustrátorku	 dětských	 knížek.	 Olga	 Yakubov-
skaya	vystudovala	v	Čechách,	žije	v	Praze	a	vě-
nuje	se	hlavně	 technice	akvarelu.	Děti	nejdříve	
seznámila	se	svojí	tvorbou,	vyprávěla	jim	o	své	
cestě	 k	 vysněné	 práci.	 Zajímavé	 bylo	 sledovat	
ji	při	práci,	kdy	několika	rychlými	tahy	štětcem	
(z	chloupků	z	ocásku	z	veverky)	namalovala	ve-
selého	kocoura	nebo	krokodýla	na	skateboardu.	
Děti	 viděly,	 jak	 se	 barvy	 rozpíjí,	 jak	 se	 odstíny	

vzájemně	míchají	a	vznikají	další	a	další	barvy,	jak	se	dá	opravit	to,	co	nechceme	mít	rozpité,	že	se	
při	malbě	dá	čarovat	se	solí,	citronem…	Prohlédli	jsme	si	jednu	z	Olžiných	knížek	„Nejprv	práce,	
potom	zábava“.	Děti	zjistily,	že	třeba	takový	lékař	může	být	ve	volném	čase	raper,	že	hasič	po	práci	
trampuje…	Pak	samy	vymýšlely	a	malovaly	–	mouchu	chirurga,	chobotnici	uklízečku,	plameňáka	
knihovníka…	Na	akvarelových	papírech	vznikaly	vtipné	obrázky	a	bylo	jasné,	že	zkušenosti	z	to-
hoto	tvoření	využijeme	i	v	hodinách.	Odpoledne	čekalo	podobné	tvoření	na	starší	děti,	jen	náplň	
vlastní	tvorby	byla	přizpůsobena	jejich	věku.	
Neděle	s	počasím	také	nezklamala,	ale	myslím,	že	ani	tentokrát	děti	nelitovaly.	Na	programu	

byla	pro	změnu	tvorba	notýsků	s	lektorkou	Janou	Trnkovou.	Tentokrát	si	připravila	pro	menší	
děti	variantu	zápisníku	s	kapsičkami,	pro	starší	na	odpoledne	náročnější	variantu	s	knoflíkovým	
zavíráním.	Mladší	děti	si	své	zápisníky	zdobily	pomocí	šablon,	využily	samolepky	s	písmeny.	Star-
ší	děti	vybíraly	z	barevných	papírů,	ladily	je	s	bavlnkami	na	šití,	knoflíky…	Všichni	práci	skvěle	
zvládli	a	myslím,	že	doma	překvapili	nápaditými	zápisníky.		„Nejen	prací	živ	je	člověk“	a	u	dětí	to	
platí	dvojnásob.	Proto	je	potěšily	domácí	buchty	a	ovocný	čaj.	Obojím	jsme	si	zpříjemnili	zaslou-
ženou	přestávku,	a	dokonce	i	jedna	zlatá	maminka	upekla	muffiny.	Nezbylo	nic	.

Mgr. Ivana Vyhnalová, výtvarný obor ZUŠ
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Už zase zpíváme a z první soutěže vezeme 
hned dvě medaile!
Ve	dnech	15.–17.	října	2021	se	v	Praze	konal	již	XIX.	ročník	Písňové	soutěže	Bohuslava	Martinů	

a	naše	pěvecké	naděje	na	něm	ani	tentokrát	nechyběly.	V	kategorii	nejmladších	zpěvaček	si	své	
umění	poměřila	s	ostatními	21	soutěžícími	z	České	republiky	a	Slovenska	Štěpánka	Hájková,	kte-
ré	pětičlenná	porota	udělila	2.	cenu.	O	kategorii	výše	soutěžila	mezi	dalšími	25	zpěvačkami	Lucie	
Maxová,	která	si	taktéž	vyzpívala	krásnou	2.	cenu.
Velikou	radost	máme	nejen	z	ocenění,	ale	za	sebe	mne	těší	hlavně	skutečnost,	že	 i	přes	bez	

mála	rok	a	půl	dlouhou	výuku	po	internetu	a	zároveň	minimální	možnost	pro	obě	děvčata	ve-
řejně	vystupovat	se	oběma	na	jejich	první	soutěži	podařilo	podat	opravdu	krásné,	soustředěné	
výkony.
Chtěla	bych	také	poděkovat	naší	slečně	korepetitorce,	Haně	Yelyzavetě	Bosovych,	za	spolehlivé	

klavírní	doprovody	obou	soutěžních	vystoupení	a	v	neposlední	řadě	také	rodičům	Štěpánky	a	Lu-
cinky	za	rodinné	zázemí	a	podporu,	kterou	v	nich	obě	děvčata	mají.

Mgr. Klára Vlahačová Kartáková, učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Oslava v klubu seniorů

Dne	30.	9.	přišly	do	klubu	seniorů	děti	v	do-
provodu	svých	učitelů	s	programem	složeným	
z	písní	 a	 hudby.	Na	nádvoří	 byly	připraveny	
stany,	křesílka,	i	počasí	se	umoudřilo.	Pan	ře-
ditel	Jan	Vozár	nás	seznámil	s	novými	dětmi	
a	popřál	nám	ke	Dni	seniorů.	Hudba	a	zpěv	se	
rozléhaly	po	celém	nádvoří.	Byli	jsme	nadšeni	
a	dojati,	kolik	talentovaných	dětí	a	výborných	
učitelů	 máme.	 S	 radostí	 jsme	 naslouchali,	
bylo	 to	pohlazení	na	duši.	Přejeme	naší	ZUŠ	
hodně	 úspěchů	 a	 moc	 děkujeme	 za	 krásné	
vystoupení.

Od	Krajské	 rady	 seniorů	 jsme	 dostali	 líst-
ky	na	koncert	pana	Karpíška,	který	 se	konal	
3.	října	ve	Štěnovicích.	Byl	zaměřen	k	90.	na-
rozeninám	 pana	 Jiřího	 Suchého,	 které	 letos	
oslavil.	Koncert	 jsme	si	moc	užili,	 a	dokonce	
jsme	si	i	některé	písně	od	autorů	Suchý	–	Šlitr	
zazpívali. 
Krajská	rada	seniorů	nám	již	zajistila	něko-

lik	koncertů,	za	něž	jsme	moc	vděční,	a	těšíme	
se	na	další.

Jarmila Štěpařová
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Rybáři
V	sobotu	2.	10.	se	lovila	Kotynka.	Výlov	do-

padl	dobře.	Škoda	jen,	že	chybělo	cca	6	metrá-
ků	ryb.	Máme	totiž	na	rybníku	rodinku	vyder.	
Již	 se	 projevil	 systém	 hospodaření	 posílený	
o	 další	 dva	 rybníky	 v	 Přestavlkách.	 Skončila	
doba,	kdy	 jsme	po	ztrátě	rybníku	Koupaliště	
v	Nové	Vsi	nebyli	schopni	vychovat	větší	rybu	
a	 nasazovali	 se	 kapři	 sotva	 míroví.	 Pak	 po	
stížnostech	členů	se	nakupovali	větší	kapři	od	
Klatovského	rybářství.	Nyní	 jsme	 již	schopni	
vychovat	 dostatek	 větší	 ryby	 pro	 násadu	 do	
řeky	 a	 na	 Židovák.	 Nasazení	 kapři	 byli	mezi	
43	až	50	cm,	ale	i	větší	až	do	60	cm.
Já	byl	v	neděli	s	vnoučkem	Matyášem.	Hned	

po	nahození	se	splávek	zakolébal	a	rozjel.	Byl	
to	 kapr	 48	 cm.	 Tak,	 další	 záběry	 nechám	 již	
Matesovi,	 ať	 si	 zachytá.	Ale	už	 jsme	neviděli	
zabrat.	V	pondělí	mě	dovezl	k	řece	kolega	Vác-
lav,	 který	by	 rád	 chytil	 rybu,	 ale	 chce	 chodit	
tak	od	9	do	11	nebo	od	13	do	16,	protože	ne-
snáší	chlad	ani	večerní	šero.	Vyjeli	jsme	tedy	
v	 9	 a	 nahodili.	 Jenže	Václav	 si	 zamotal	 udici	
se	2	návazci	do	podběráku	a	 já	 se	nabídl,	 že	
mu	to	rozmotám.	Když	už	jsem	to	skoro	měl,	
nadskočil	můj	prut	ve	vidličce	a	zavrčela	brz-

da.	Sotva	jsem	ho	stačil	zachytit,	ale	ryba	tam	
byla	a	přes	brzdu	vyrazila	na	druhou	stranu.	
Dotáhl	 jsem	 brzdu,	 chci	 přitahovat,	 ale	 ne-
šlo	 to.	 Kapr	 si	 našel	 nějakou	 vázku	 a	 zamo-
tal	se	 tam.	Nakonec	 jsem	to	musel	utrhnout.	
Pak	mi	 to	 ještě	 několikrát	 popotáhlo	 a	 dost,	
nic	 jsem	 již	nechytil.	Zato	Václav	byl	 šťastný,	
chytil	svého	prvního	 letošního	kapra.	Akorát	
že	 přitom	 zlomil	 špičku	 feederu.	 Odpoledne	
mi	volal	bratr,	že	bych	měl	vyzkoušet	 feeder,	
který	mi	 dal	 k	 sedmdesátinám.	 U	 vody	mně	
ho	 sestavil	 a	nahodil.	Měl	 jsem	na	něj	něko-
lik	záběrů,	ale	zasekl	jsem	jenom	jeden.	Zato	
na	svůj	starý	„klacek“	jsem	chytil	šest	kaprů,	
největší	měl	50	cm.	S	Václavem	jsme	byli	pak	
ještě	jedenkrát	a	každý	jednoho	chytil,	ale	pak	
začalo	padat	listí	a	bylo	po	chytání.	Potom	byl	
syn	doma,	a	tak	jsem	ho	vylákal	na	ryby.	Na-
šli	 jsme	místo,	 kde	 lupení	 tolik	 nebylo.	 Bylo	
již	 k	 večeru.	 Měl	 jsem	 pěkný	 záběr	 a	 minul	
ho,	pak	druhý	a	ten	jsem	utrhl.	Syn	ale	ulovil	
kapra	52	cm.	Druhý	den	jsme	tam	jeli	zase.	Po	
chvíli	čihátko	popojelo	nahoru	a	dost.	Znovu	
jsem	nahodil.	Teď	se	čihátko	jen	lehce	pohnu-
lo,	 ale	 viděl	 jsem,	 že	 se	 chvěje	 špička	 prutu.	

A	znovu.	Když	se	rozechvěla	potřetí,	řekl	jsem	
si	–	zkusím	to.	A	byl	tam!	Vůbec	se	mu	nechtě-
lo	 z	 vody,	 jezdil	 sem	a	 tam.	Najednou	druhý	
prut	spadl	z	podpěry	a	 jeho	špička	se	začala	
ohýbat.	Sakra,	teď	mi	to	zamotal	do	druhého!	
Potom	ale	vyrazil	ode	mě.	 Jenže	 špička	 toho	
druhého	 prutu	 se	 ohýbá	 do	 strany!	 Že	 bych	
měl	na	druhém	prutu	ještě	jednoho?	A	oprav-
du.	Když	jsem	toho	prvního	zdolal	(byl	to	šu-
pináč	51	cm),	sebral	jsem	druhý	prut	a	na	něm	
byl	pěkný	lysec	48	cm.	A	měl	jsem	nachytáno.
Předtím	 šel	 okolo	 známý,	 se	 kterým	 jsme	

se	dlouho	neviděli.	Vyprávěl,	jak	si	letos	našel	
místo,	kde	chytal	nádherné	kapry	50-70	cm,	
také	 jednoho	80	cm.	Ukazoval	mi	ho	na	mo-
bilu,	má	i	natočeno,	jak	ho	pouští	zpátky.	A	to	
prý	asi	5x	zapřáhl	ryby,	které	se	s	ním	vůbec	
nebavily.	Přes	brzdu	prý	vždycky	zamířily	do	
stejného	 místa,	 kde	 pod	 vodou	 byly	 nějaké	
větve	 nebo	 kořeny,	 tam	 se	 zamotaly	 a	 mu-
sel	to	utrhnout.	Přesně	prý	věděly,	kam	mají	 
zajet.	
V	 letošním	roce	 ještě	 zbývá	 slovit	 rybníky	

Dolní	Černoblata	a	Montajch.
Vladislav Šefl, ČRS MO Dobřany

Letošní tradiční výstava ovoce a zeleniny proběhla konečně 
bez větších omezení

Letošní	úroda	 jablek	 je	nadprůměrná,	 to	se	projevilo	na	množství	vystavovaných	exponátů.	Návštěvníci	mohli	zhlédnout	přes	sto	výstavních	
kolekcí	jablek	různých	odrůd,	dále	různé	léčivé	byliny,	bylinky	jako	koření,	rajčata,	papriky,	řepy,	dýně	mák,	různé	druhy	hroznového	vína,	krásné	
kytice	a	mnoho	dalšího.	Celkem	bylo	k	vidění	230	výstavních	exponátů.	I	návštěvnost	byla	vysoká,	se	školami	přišlo	272	návštěvníků.	Děkujeme	
touto	cestou	za	všestrannou	podporu	Městskému	kulturnímu	středisku.
Po	dvouleté	přestávce	jsme	mohli	uspořádat	posezení	při	hudbě.	Tentokrát	nám	poprvé	hrál	pan	Toman	z	Holýšova.	Vzájemné	setkávání	už	nám	

všem	chybělo,	takže	byla	nadprůměrná	účast,	k	zahrádkářům	se	přidaly	i	Bábinky	a	všichni	jsme	si	užili	veselý	večer.	Bylo	nás	tolik,	že	ani	nestačily	
naše	oblíbené	letinské	párky,	zato	tomboly	bylo	dostatek,	takže	nikdo	neodcházel	s	prázdnou.

Zora Richterová, ČZS MO Dobřany
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Klubová výstava boxerů 11. 9. 2021 v Dobřanech
Již	 tradičně	 pořádá	 plzeňská	 pobočka	 Bo-

xerklubu	 ČR	 v	 areálu	 kynologického	 spolku	
v	Dobřanech	 klubovou	 výstavu	 plemene	 bo-
xer.	Akce	je	plánována	na	polovinu	září	a	v	le-
tošním	roce	připadla
na	sobotu	11.	9.	Výstava	je	mezi	boxerkáři	

velmi	 oblíbená	 a	 rádi	 se	 sem	 vracejí.	 O	 tom	
svědčí	 i	počet	přihlášených	zvířat.	Letos	 jich	
bylo	celkem	90	v	obou	barevných	rázech	-	zla-
tých	a	žíhaných.
Počasí	 bylo	 velmi	 přívětivé,	 slunečné,	 ale	

nebylo	horko,	což	je	pro	boxery	velmi	příjem-
né.
Akci	 zahájila	 a	 přivítala	 vystavovatele	

i	 hosty	 místostarostka	 města	 Dobřany	 paní	
Ing.	Lenka	Tomanová	spolu	s	předsedou	Bo-
xerklubu	Bc.	Petrem	Bäumlem.
Výstavu	 posuzovali	 velmi	 zkušení	 pánové	

rozhodčí.	 Všechny	 psy	 a	 veterány	 posoudil	
p.	Miloslav	Auterský	 a	 feny	 p.	 Robert	 Fagoš.	
Díky	sponzorům	(Farmina	-	distributor	krmiv	
a	hlavní	sponzor	výstavy,	Lymfoterapie	-	NZZ	
Plzeň	 a	 ch.	 s.	 boxerů	 Angie	 Box)	 si	 všichni	
účastníci	odnesli	drobné	pozornosti	jako	po-
děkování	za	účast	a	vítězové	pak	ceny	v	podo-
bě	kvalitního	krmení.
Celkem	bylo	posouzeno	84	jedinců,	z	toho	

36	psů	a	48	fen.	Je	potěšitelné,	že	byla	předve-
dena	 jak	velmi	nadějná	 štěňata,	 tak	veteráni	
ve	skvělé	kondici.
Dobřanští	 kynologové	měli	 také	 svá	 želíz-

ka	v	ohni.	Nejprve	předvedl	 svého	velmi	na-
dějného	žíhaného	pejska	Cuja	ve	třídě	štěňat	
Josef	Chalupný	a	obsadil	2.	místo.	Zlatého	psa	
Castora	ve	 třídě	otevřené	(dospělí	bez	zkou-
šek)	 představil	 Radek	Tomášek	 a	 svou	 třídu	
vyhrál.

Mezi	 fenami	 zabojovala	 ve	 třídě	 mladých	
žíhaná	 Hermiona	 Hany	 Veberové	 a	 obsadila	
4.	místo	se	známkou	výborná.	Hana	vystavila	
i	svou	veteránku	Ronny,	která	je	stále	ve	vel-
mi	dobré	kondici,	a	tak	obsadila	druhé	místo	
ve	třídě	veteránek.	Třídu	veteránů	psů	vyhrál	
Eliot	 s	Petrem	Bäumlem.	V	 tradičně	největší	
konkurenci	 fen	 ve	 třídě	 otevřené	 nastoupila	
Eliotova	 dcera,	 žíhaná	 Frengie	 Bäumlových.	
Získala	 1.	místo	 a	 titul	 CACK.	V	 závěrečných	

soutěžích	získala	i	titul	ČKV	(čekatel	klubové-
ho	vítěze)	-	nejlepší	fena	výstavy.
Děkujeme	 všem	 vystavovatelům,	 že	 nám	

předvedli	 svoje	 chlupáče	 a	 blahopřejeme	 ví-
tězům!
Doufáme,	 že	 s	 námi	 opět	 strávili	 příjem-

nou,	zábavnou	sobotu.	Těšíme	se	na	příští	rok	
a	další	setkání.

Josef Bäuml, kynologové Dobřany

Josef Chalupný a Cujo Radek Tomášek a Castor Petr Bäuml a Frengi
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V	 sobotu	16.	 10.	 2021	 se	 v	Dobřanech	na	
Šlovickém	vrchu	odjel	 poslední	 závod	moto-
krosového	 seriálu	 Mx	 Mini	 Moto	 Tomanon	
Cup,	jehož	je	dobřanská	Mx	Kids	pořadatelem	
a	promotérem.	Byl	to	první	ročník	tohoto	se-
riálu	a	absolutní	senzací	 je	neskutečná	účast	
dětí	z	celé	republiky,	ale	i	Slovenska	a	Maďar-
ska.	 Děti	 Mx	 Kids	 jedou	 v	 kategoriích	 Mini	
od	4	 let,	přes	50	ccm,	65	ccm,	85	ccm	až	po	
kategorii	 MX2	 junior,	 kterou	 jsme	 do	 seriá-
lu	 začlenili	 až	 v	polovině	 sezony.	 Specialitou	
a	 obrovským	 lákadlem	 byla	 kategorie	 táta	 -	
mechanik,	kde	si	otcové	nic	nedarovali.
Kategorií	se	účastnili	chlapci	i	děvčata		Mx	

Kids	a	všichni	zaslouží	velikou	pochvalu	a	re-
spekt	za	umístění	na	předních	příčkách	v	cel-
kovém	pořadí.	Nadále	byly	děti	Mx	Kids	pra-
videlným	účastníkem	MMČR	 juniorů,	MMČR	
a	 SMS,	 odkud	 si	 odnášely	 krásná	 umístění,	
ale	i	cenné	zkušenosti	do	dalších	let.
Mx	 Kids	 Academy	 vyrostla	 v	 Dobřanech	

před	dvěma	lety	za	obrovské	podpory	a	part-
nerství	 města	 Dobřany	 a	 HEC	 Clubu	 Hon-
zy	 a	 Lukáše	 Kadečkových.	 V	 dnešní	 době	 je	
Mx	Kids	největší	svého	druhu	v	celé	ČR	a	ur-
čitě	díky	svým	budoucím	plánům	a	záměrům	
neusne	 na	 vavřínech.	 Po	 všeobecné	 stránce	
vede	děti	ke	sportování,	kdy	se	již	od	4	let	sna-
ží	dodržovat	návyky	a	život	sportovce,	nikoli	
motokrosaře	 a	 tento	 krásný	 sport	 je	 pro	 ně	
stále	hrou,	nikoli	povinností,	či	přáním	rodičů,	
no	a	třeba	nám	v	budoucnu	vyrostou	závodní-
ci,	kteří	nedokážou	žít	bez	vůně	benzinu.
Obrovský	obdiv	patří	všem	rodičům	dětí	za	

jejich	píli,	čas	a	prostředky,	které	tento	sport	
potřebuje.	 Nyní	 nás	 čeká	 to	 méně	 oblíbené	
období,	 zimní	 příprava,	 kdy	 budeme	 kombi-
novat	tělocvičnu	s	venkovní	přípravou	a	mo-
torky,	ale	bez	té	to	prostě	nejde.
Po	 celou	 zimu	 pořádáme	 i	 kursy	 cvičení	

venku,	kruhové	tréninky	i	pro	ženy,	tak	pokud	
budete	 mít	 zájem	 se	 sebou	 něco	 dělat,	 do-
razte.	Stále	 je	možné	přihlašovat	 své	děti	do	
Mx	Kids,	kde	pro	počáteční	vyzkoušení	zapůj-
číme	výstroj	i	motorku.
INFO	tel.	722	090	444

Emil Končel, trenér

Konec závodní sezony Mx Kids Academy
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Jedna velká premiéra
V	sobotu	9.	10.	se	ve	zrekonstruované	dob-

řanské	hale	stolního	tenisu	konal	poprvé	kraj-
ský	 divizní	 bodovací	 turnaj	 mládeže	 a	 nám	
bylo	 ctí	 hostit	 rovnou	dvě	nejvyšší	 divize.	Na	
úvod	sportovce	vřelými	slovy	podpořil	staros-
ta	města	Martin	Sobotka	a	celou	akci	zahájil,	za	
což	mu	patří	dík.	Svoji	formu	předvedlo	32	hrá-
čů	ze	všech	koutů	Plzeňského	kraje,	mezi	nimiž	
se	 představili	 také	 domácí	 Jakub	 Šperl,	 Filip	
Umner,	Štěpán	Sedláček	a	Marek	Šimek.	Kuba	
se	tradičně	účastnil	1.	divize	a	vedl	si	v	ní	ná-
ramně.	 V	 některých	 zápasech	 se	 sice	 zapotil,	
ale	 nakonec	 z	 toho	 bylo	 suverénní	 vítězství	
v	turnaji.	Nejcennější	trofej	tak	zůstala	doma!	
Filip,	Štěpán	a	Marek	byli	tentokrát	zařazeni	do	
druhé	divize	 a	 ani	 oni	 ostudu	neudělali.	 Filip	
po	 celý	 turnaj	 podával	 vyrovnané	 výkony,	 na	
soupeře	nestačil	až	v	semifinále.	V	následném	
souboji	o	3.	místo	už	si	ale	medaili	z	domácí-
ho	 turnaje	vzít	nenechal	a	bral	bronz.	Štěpán	
i	 Marek	 postoupili	 oba	 z	 druhého	 místa	 ze	
svých	skupin,	což	samo	o	sobě	již	je	bráno	jako	

úspěch.	Následně	shodně	prohráli	ve	čtvrtfinále	a	čekaly	na	ně	zápasy	o	konečné	umístění.	V	posledním	zápase	turnaje	si	to	v	oddílovém	derby	
rozdali	spolu.	Štěpán	bral	nakonec	7.	místo	a	Marek	8.	místo	v	2.	divizi.	Závěrem	při	medailovém	ceremoniálu	mladým	sportovcům	pogratulovali	
zástupce	pořadatele	Luděk	Reitšpies	a	hlavní	rozhodčí	Ladislav	Čákora,	kterým	se	také	sluší	poděkovat.	V	ten	samý	den	se	v	nýřanské	herně	ode-
hrály	zápasy	3.	a	4.	divize,	kde	naši	čest	hájil	Honzík	Pastuch	a	Barča	Tvrdíková.	Oba	předvedli	velmi	dobré	výkony,	vybojovali	dílčí	úspěchy	a	získali	
cenné	zkušenosti.
Za	TJ	Dobřany	–	stolní	tenis		 	 Filip Umner

Dne	11.	listopadu	by	se	dožil	fotbalista,	hrající	trenér	a	později	trenér	Miloslav	Roušal 90 let. 
Tato	fotka	je	z	roku	1966	z	Weimaru	v	bývalé	NDR,	kde	měl	Baník	Dobřany	družbu	s	místním	
Dynamem.	
Horní	řada:	Hornák,	Homr,	trenér	Roušal,	Harant,	vedoucí	mužstva	Toman,	Bultas,	Kovařík,	
Fišer
Dolní	řada:	Kořínský,	vojáci	základní	služby	Uduta,	Kuzbach,	Šlajs,	Vachovec

Vzpomínají bývalí fotbalisté.

Pozvánka
Vážení	přátelé	kuželkářského	sportu,

dovoluji	si	vás	pozvat	na	38.	ročník 

VÁNOČNÍHO	TURNAJE	
PRO	NEREGISTROVANÉ	

HRÁČE.

Turnaj	se	bude	konat	po	roční	přestávce	

18.	12.	2021	od	9.00	hodin 

na	kuželně	u	bývalého	

Lidového	domu. 

Na	vaši	účast	se	těší	pořadatelé.

Otto Sloup, 

předseda kuželkářského oddílu
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Klub Echo na finále Ligy férového fotbalu

Konec	září	se	v	Klubu	Echo	pro	děti	a	mlá-
dež,	 zřizovaném	Diakonií	Západ,	nesl	 ve	 fot-
balové	 atmosféře.	 Klub	 Echo	 posílený	 hráči	
Klubu	 Magnet	 se	 tak	 znovu	 zapojil	 do	 Ligy	
férového	 fotbalu.	 Jedná	 se	 o	 fotbalovou	 ligu	
s	trochu	jinými	pravidly	než	u	běžného	fotba-
lu.	V	zápasech	mezi	jednotlivými	nízkopraho-
vými	kluby	se	dbá	na	týmovou	spolupráci,	re-
spekt	a	zodpovědnost.	Společně	se	tak	nekope	
pouze	za	to,	aby	všichni	hráli	férově	na	hřišti,	
ale	i	v	běžném	životě.	
Klub	 Echo,	 vítězný	 tým	 prázdninového	

hracího	 dne	 v	 Plzni,	 byl	 odměněn	 výjezdem	
do	Podještědského	sportovního	areálu	v	Čes-
kém	Dubu,	kde	se	konalo	finále	Ligy	férového	

fotbalu.	Tým	se	 tak	vydal	za	doprovodu	pra-
covníků	 na	 víkendové	 fotbalové	 soustředě-
ní,	na	kterém	se	utkal	nejen	s	českými	týmy,	
ale	i	s	týmy	z	Maďarska,	Polska	a	Německa.	
Na	 závěr	 víkendového	 soustředění	 pro-

běhlo	vyhlášení	 a	 zakončení	 fotbalové	 sezó-
ny.	 Náš	 tým	 reprezentující	 Plzeňský	 kraj	 si	
vysloužil	nejvyšší	cenu,	a	to	pohár	Fair-play,	
neboli	 ocenění	 nejférovějšího	 týmu	 turnaje.	
Jelikož	byl	fotbalový	tým	složen	z	hráčů	dvou	
různých	klubů,	má	tato	 trofej	mnohem	větší	
váhu.	Během	turnaje	bylo	potřeba	zapracovat	
na	komunikaci	a	spolupráci	v	týmu	a	vítězný	
pohár	je	důkazem	toho,	že	se	nám	to	povedlo.	
Finále	 tak	 přineslo	 spoustu	 zážitků,	 zkuše-

ností,	emocí	a	nových	přátel.	Další	hrací	dny	
jsou	 již	 za	 rohem	a	my	doufáme,	 že	 se	 nám	
příští	 rok	 opět	 poštěstí	 a	 znovu	 Český	 Dub	
navštívíme.
Bližší	 informace	 o	 Klubu	 Echo	 pro	 děti	

a	mládež	najdete	na	facebookových	stránkách	
Klub Echo pro děti a mládež,	 na	 instagramo-
vém	účtu	klub_echo,	nebo	přímo	u	koordiná-
tora	zařízení	na	tel.	čísle	+420	734	640	492,	
emailu:	 klub.echo@diakoniezapad.cz.	 Klub	
Echo	je	pro	děti	a	mladé	lidi	otevřen	od	pon-
dělí	do	středy	v	čase	12.30-17.00	h.	na	adrese	
Náměstí	T.	G.	M.	282	v	Dobřanech.

Jan Lukeš, kontaktní pracovník Klubu

Cyklovýlet Špičák – Dobřany

V	sobotu	2.	října	se	uskutečnil	jedenáctý	ročník	cyklovýletu	Špičák	-	Dobřany.	Sešlo	se	celkem	12	cyklistů	a	přepravili	jsme	se	vlakem	na	Špičák.	
Tam	došlo	na	rozdělení	do	dvou	skupin.	Mladší	si	jeli	přes	Můstek	a	Prenet	takzvanou	hřebenovku	a	my	starší	klasiku.	To	je	výšlap	na	Špičácké	sedlo,	
dále	na	Černé	jezero	a	pod	Statečkem	do	Hamrů.	Cesta	okolo	přehrady	do	Nýrska	a	přes	Janovice	nad	Úhlavou	proběhla	bez	problémů.	Na	oběd	jsme	
zajeli	do	Steak	restaurantu	v	Beňovech,	pak	pokračovali	dále	při	toku	řeky	Úhlavy	do	Přeštic	a	po	malém	doplnění	tekutin	do	Dobřan.	Počasí	nám	
i	letos	přálo	a	všichni	jsme	dojeli	do	cíle	spokojeni	s	našlapanými	90	km.	Děkujeme	všem	za	účast.	 	 	 		 Josef Hájek a Josef Polívka
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Tenisový oddíl Dobřany

Letošní	rok	byl	poněkud	podivný	na	veškeré	sportovní	akce,	ale	přesto	se	nakonec	na	konci	jara	tenisové	soutěže	a	turnaje	rozjely.	Za	náš	tenisový	
oddíl	se	děti	zúčastnily	soutěže	smíšených	družstev	v	kategorii	starší	žactvo	a	dorost.	Hrálo	se	zkráceným	způsobem,	takže	se	ze	sedmi	hracích	dní	
staly	nakonec	jen	tři	pro	každou	kategorii.	Přiznám	se,	že	jsme	byli	rádi	i	za	to.
Do	všech	zápasů	všichni	nastupovali	odhodlaně	a	bojovně	a	radovali	se	jak	z	jednotlivých	výher,	tak	i	z	kolektivní	účasti.	Přestože	vždy	nedosáhli	

vítězného	konce,	i	tak	si	společné	chvíle	příjemně	užili.	Každý	po	svém,	někdo	každý	zápas	bere	jako	dobrou	zkušenost	a	posouvá	se	herně	dál	a	jiný	
si	zas	užívá	radost	z	pohybu	a	povzbuzování	druhých.	Všem	moc	děkuji	za	jejich	bojovné	nasazení	a	zodpovědný	přístup.		
Jako	každý	rok	se	28.	září	konal	v	areálu	„Džungle“	oddílový	turnaj	dětí	všech	věkových	kategorií.		Jelikož	účast	nebyla	velká,	do	hry	se	zapojili	

i	rodiče.	Byly	sestaveny	dvojice	z	dětí	a	dospělých	a	rozehrály	se	čtyřhry.	V	samostatné	skupině	mladších	hráčů	se	utkaly	tři	tenistky.	Hrálo	se	bojovně,	
s	radostí	i	pro	zábavu.	Z	vítězství	se	po	součtu	výher	v	tabulkách	radoval	Vojtěch	Kofroň	a	Denis	Sameš	a	z	kategorie	mladších	žáků	Terezka	Hodanová.
Za	tenisový	oddíl	TJ	Dobřany   Markéta Kofroňová

(red) Poslední říjnovou sobotu se uskutečnil 4. ročník hasičské halové soutěže ve výstupu na cvičnou 
věž v Příbrami. Závodilo se pouze v kategoriích ženy a muži, nicméně reprezentovat Plzeňský kraj 
a SDH Dobřany vyrazila ještě ani ne patnáctiletá Anna Umnerová, která jen o 0,06 s zaostala za 
vítěznou reprezentantkou ČR Kamilou Bartoškovou a s časem 7,79 s získala 2. místo. Obdiv a gratu-
lace patří nejen Aničce, ale také trenérovi Martinovi Provazníkovi.

Poslední	 zářijovou	 neděli	 jsem	 se	 zúčast-
nil	 pošestnácté	 nejstaršího	 závodu	 v	 Evropě	
a	 druhého	 nejstaršího	 na	 světě	 po	 Boston-
ském	 maratonu,	 závodu	 Běchovice	 –	 Praha.	
Ten	se	koná	nepřetržitě	od	roku	1897	a	letos	
se	uskutečnil	125.	ročník.	Startuje	se	v	Běcho-
vicích	u	památného	patníku	na	13.	kilometru,	
který	tu	stojí	už	110	 let.	Tento	těžký	silniční	
závod	na	10	km	končí	po	těžkém	tříkilomet-
rovém	stoupání	od	sedmého	kilometru	hrdlo-
řezským	kopcem	na	žižkovské	Ohradě.
Zajímavost:	Legendární	Emil	Zátopek	tu	bě-

žel	jen	jednou.																														Antonín Hornák
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V lesoparku Martinská stěna se odehrál už čtvrtý podzimní 
ročník běhu 
První	říjnová	neděle	patřila	nejenom	dobřan-

ským	 běžcům,	 kteří	 tvořili	 drtivou	 většinu	 ze	
startovního	 pole,	 ale	 i	 sportovcům	 z	 okolních	
obcí.	Obě	tyto	zmíněné	skupiny	si	rozdělily	stup-
ně	vítězů.	O	tom	až	později.
Po	jarní	nucené	pauze	a	na	sportovní	akce	tro-

chu	chudší	sezoně	se	 léto	přehouplo	do	podzi-
mu	a	to	je	vždy	náš	čas	konání	Běhu	Martinskou	
stěnou.	 Letos	 se	 pořádal	 3.	 října.	 Bohužel	 bez	
dětí,	 které	 by	 rády	 prohnaly	 nožky,	 poněvadž	
i	počasí	k	tomu	vybízelo,	ale	slib	zněl	 jasně,	na	
jaře	už	budou	závody	i	pro	nejmenší.
Po	ranním	vyznačení	trati	se	vztyčil	stan,	na-

chystalo	občerstvení	a	začínali	 se	 trousit	první	
běžci.	Mezi	nimi	i	Antonín	Hornák.	V	jeho	věku,	
klobouk	dolů,	dokáže	během	čtyř	dnů	naběhat	
pro	dobrou	věc	i	102	kilometrů.	To	je	i	pro	mla-
dého	jedince	pořááádná	porce,	jemu	však	nečiní	
problém	 popasovat	 se	 s	 naší	 tratí	 v	 lesoparku	
Martinská	 stěna,	 jak	 to	 dokázal	 i	 v	 minulosti	
a	málem	předběhl	 i	 o	 generaci	mladšího	 spor-
tovce.
Vraťme	se	zpět	k	našemu	závodu,	který	datumově	soupeřil	s	okolními	akcemi,	což	se	ukázalo	 i	v	počtu	dostavených.	Krátce	před	 jedenáctou	

hodinou	se	houf	shromáždil	na	společné	foto	u	pergoly	a	za	pár	minut	postával	na	cestě	u	startovní	čáry.	Potom	už	jen	„3,	2,	1	start“	a	skupina	se	
dala	do	pohybu.	Než	bys	řekl	15x	švec,	zmizel	poslední	běžec	v	nedaleké	zátočině.	Za	čtvrt	hodiny	se	v	prostoru	startu	objevil	první	běžec,	Lukáš	
Vohradský	z	Dobřan.	Ten	si	mimochodem	doběhl	i	pro	celkové	prvenství.	Druhé	místo	obsadil	Tomáš	Peteřík	z	týmu	Hujerojc	a	za	ním	Filip	Hodr	
ze	sousední	Lhoty.	Pořadí	žen	vévodila	Michaela	Dolejšová	z	týmu	Hujerojc,	druhá	Kateřina	Kofroňová	z	domácího	klubu	456Cíl	a	pořadí	uzavřela	
Renáta	Černá	z	Dobřan.
Tímto	můžeme	letošní	podzimní	setkání	pokořitelů	Martinské	stěny	prohlásit	za	úspěšně	ukončené	a	těšíme	se	na	první	březnovou	neděli	roku	

2022.
Petr Spálenka

Antonín Hornák1. Michaela Dolejšová, 2. Kateřina Kofroňová, 
3. Renáta Černá 

1. Lukáš Vohradský, 2. Tomáš Peteřík, 
3. Filip Hodr 
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Podzimní část odstartována
Realizační tým pro extraligu mužů: V. Šlehofer 
st., D. Malý, P. Kánský a D. Kovářík

Extraligu	 jsme	 odstarto-
vali	slušně,	je	tam	však	po-
řád	to	pověstné	ale.
Kádr	 Dobřan	 potřebuje	

vyzrát.	 Máme	 zde	 hodně	
odchovanců,	především	však	mladých	kluků.	
Nejvyšší	soutěž	v	ČR	hrají	v	našem	dresu	také	
věkem	stále	dorostenci	či	junioři.
Na	to	je	třeba	také	koukat.	Nezapomínejme	

rovněž,	 že	 extraliga	 se	 tu	 hrála	 v	 minulosti	
sporadicky	a	spíše	u	dna	tabulky.	Vím,	o	čem	
píšu,	 neboť	 jsem	 byl	 tehdy	 součástí	 týmu	
a	 čtyřletého	 cyklu.	 	 Dobřany	 totiž	 bývaly	
spojené	spíše	s	2.	nejvyšší	soutěží,	 tam	 jsme	
hrávali	 zpravidla	špic	 tabulky.	To	 je	 fakt.	Čili	
proto	akcent	na	slovo	nezapomínejme…	Ano,	
s	jídlem	roste	chuť,	nedávno	se	s	hodně	mla-
dým	 týmem	 po	 12	 letech	 opět	 postoupilo,	
a	tak	je	tu	opět	nejvyšší	soutěž	v	ČR.	
S	 klubovou	 vizí	 hrát	 to	 s	mladíky	 a	 navíc	

převážně	 odchovanci	 jsme	 tento	 level	 pod-
stoupili	 a	 teď	 se	 s	 tím	musíme	 i	 popasovat.	
Trpělivá	koncepční	práce	třeba	přinese	v	bu-
doucnu	 i	úspěch.	V	úvodu	 jsme	zaznamenali	
i	dobré	výsledky	v	podobě	výher	či	bodových	
zisků,	např.	s	Plzní,	Hradcem	Králové,	Kertem	
Praha,	 Kovem	 Praha	 nebo	 bodík	 v	 Pardubi-
cích.	Přišly	ale	také	porážky	s	Ústím	n.	Labem,	
s	Mostem	či	pražskou	Hostivaří.	Naší	snahou	
bude	 nadále	 pracovat	 poctivě	 a	 koukat	 per-
manentně	 dopředu.	 K	 tomu	 všemu	 budeme	
pořád	 zakomponovávat	 další	 mladé	 šikuly	
z	naší	kuchyně.
Někteří	 mladíci	 hrají	 rovněž	 v	 rezervním	

mužském	týmu	1.	ligu.	Ano,	výše	rovněž	zmí-

něná	mužská	 soutěž	 se	 tedy	 hraje	 v	 Dobřa-
nech	stále,	jen	s	tím	rozdílem,	že	aktuálně	v	ní	
nastupuje	B	tým	mužů,	resp.	mužská	záloha.	
Je	 určená	 také	 ročníkově	 mladším	 klukům,	
aby	např.	postupně	dostávali	v	zápasech	těžší	
role	 a	 pochopitelně	 i	 nejen	 sportovně	 rostli.	
Mužskou	 2.	 nejvyšší	 soutěž	 v	 ČR,	 „národku“,	
jsme	 volili	 na	 úkor	 juniorské	 extraligy	 zcela	
záměrně.	 Pokud	 pominu	 vše	 výše	 uvedené,	
jsme	přesvědčení	v	rámci	klubové	koncepce,	
že	 hlavně	 pro	 mladé	 kluky	 je	 lepší	 působit	
mezi	muži	a	obzvlášť	pak	v	kvalitě,	kterou	obě	
soutěže	nabízí.
V	mládeži	se,	tak	jako	každým	rokem	v	tom-

to	 období,	 vše	 startuje,	 rozbíhá	 a	 pomalu	 si	
sedá.
Starší	a	mladší	žáci	 trénují	 třikrát	v	 týdnu	

a	k	tomu	rozehráli	i	svá	víkendová	klání.	Obě	
kategorie	žáků	hrají	v	soutěžích	s	týmy	z	naše-
ho	regionu	a	také	se	soupeři	z	jihu	Čech.
I	 ještě	mladší	 kluci	mají	 možnost	 a	 chodí	

na	tréninkové	jednotky	dvakrát	v	týdnu.	I	tito	

nejmenší	 „caparti“	 hrají	 o	 víkendech	 své	 zá-
pasy.	
Zde	jsme	se	doposud	měřili	s	týmy	např.	ze	

Stříbra,	Plzně,	Třemošné.
U	 všech	 žákovských	 kategorií	 pro	 nás	 zá-

pasový	 výsledek	 není	 směrodatný,	 v	 tom-
to	 případě	 máme	 vytyčené	 úplně	 jiné	 cíle.	
Vzhledem	k	dětským	volnočasovým	aktivitám	
prioritně	cílíme	naše	tréninkové	jednotky	na	
celkový	rozvoj	pohybového	aparátu	a	k	týmo-
vému	 či	 klubovému	myšlení.	 Přece	 jen	 jsme	
kolektivní	sport…
To	by	mohl	být	třeba	jakýsi	minimální	základ	

v	počátku	výchovy	budoucích	hokejbalistů.
Zápasy,	hodnocení,	 rozhovory	a	 jiné	 infor-

mace	 najdeš	 na	 webových	 stránkách	 klubu	
www.snackdobrany.websnadno.cz,	 dále	 na	
facebookových	stránkách	TJ	Snack	Dobřany-
facebook	 (pozor	 jsou	aktuálně	nové)	 a	 také	
na	Instagramu.
Za	klub	TJ	Snack	Dobřany		

Václav Šlehofer starší

A tým po výhře v extralize s týmem Hbc Plzeň na jeho stadionu. 

Tournoi ď amis 2021
V	sobotu	25.	září	se	hrál	na	pétanque	hři-

štích	 ve	 sportovním	 areálu	 Džungle	 posled-
ní	 letošní	 turnaj	 dvojic	 v	 pétanque	 Tournoi	
ď	 amis	 –	 Turnaj	 přátel.	 Protože	 bylo	 krásné	
počasí,	nikdo	nikam	nechvátal,	hrálo	se	systé-
mem	každý	s	každým.	Každá	dvojice	alespoň	
1x	vyhrála	a	1x	prohrála.	Nejvíce	vítězství	na-
sbírali	Monika	Baumruková	s	Jindrou	Bechy-
něm	a	Vláďa	Khás	s	Vaškem	Beránkem	-	Bé-
ďou,	a	to	shodně	sedm.	A	tak	o	vítězi	rozhodl	
vzájemný	zápas,	který	vyhráli	Khás	a	Beránek.	
Pro	každého	byly	ceny,	byť	jen	symbolické.
Dění	 na	 pétanque	 hřištích	 však	 nekončí,	 

každou	středu	se	zde	hraje	od	16.00	hodin.
Zdeněk Duban, TJ Dobřany – oddíl pétanque
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Turisté vás zvou
6.	11.	/so/			
PODZIMNÍ	SETKÁNÍ	
TURISTŮ	PLZEŇSKÉHO	
KRAJE	–	KDYNĚ
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	

v	7:55	do	Klatov,	z	Plzně	v	7:40.	Z	Klatov	dále	
busem	v	9:01	do	Kdyně	(9:35).	Trasy	dle	dis-
pozic.	Zpět	odjedeme	vlakem	v	14:32	do	Kla-
tov,	dále	v	15:30	do	Dobřan	a	Plzně.	
Délka	trasy:	dle	výběru	-	kolem	10-12	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.

9.	11.	/út/																	
ZE	STUPNA	DO	CHRÁSTU
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 6:21,	 z	 Plz-
ně	 v	 7:10	 do	 Stupna	 (7:50).	 Půjdeme	 kolem	

Šternberské	 hrobky,	 dále	 po	 zelené	 TZ	 do	
obce	Všenice	–	Korečnický	mlýn	a	po	červené	
TZ	do	Chrástu.	Zpět	vlakem	v	12:36/14:36	do	
Plzně.	Z	Plzně	v	14:20/14:40	do	Dobřan.	
Délka	trasy	11	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

12.	11.	/pá/		
MERKLÍN	–	VÝTUŇ	–	MERKLÍN 
Odjedeme	 busem	 z	 Dobřan	 čerp.	 st.	 v	 6:45,	
z	Plzně	Bory	v	6:30	do	Merklína.	Půjdeme	ko-
lem	hřbitova	polní	cestou	do	polesí	na	Výtuň.	
Vrátíme	se	kolem	bývalé	sklárny	do	Merklína.	
Odjezd	busem	v	14:00	do	Dobřan	a	Plzně.	
Délka	trasy	13	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.

Měsíc září byl pro Klub českých turistů organizačně nejnáročnějším měsícem roku 2021. Zorganizo-
vali jsme třídenní výjezdní soustředění v Peci pod Čerchovem s podporou Města Dobřany z Globál-
ního a dárcovského titulu. Program a průběh soustředění byl popsán na stránkách klubu českých 
turistů v měsíčníku Dobřanské listy v říjnu. Další náročnou akcí byla Dobřanská „50“, 39. ročník, 
kterou jsme organizovali ve spolupráci a s podporou Městského kulturního střediska Dobřany a tak-
též popsali v říjnových DL. Podpory města Dobřany si vážíme a v dalším období budeme nadále 
spolupracovat. Připomínáme, že naše měsíční plány pochodů vyvěšujeme ve skříňce před budovou 
Komerční banky a služeb. Naše kontakty k přihlášení do Klubu českých turistů získáte v kulturním 
středisku města Dobřany nebo na www.plzenskykraj.kct.cz. Do konce tohoto roku máme na každé 
úterý a pátek naplánovány další zajímavé pochody, které můžete s námi zkušebně absolvovat jako 
přátelé turistiky, netrváme na okamžitém členství.

Podzimní Bečov nad Teplou
Pro	tento	pochod	jsme	se	rozhodli	po	zhlédnutí	upoutávky	v	pořadu	ČT	„Toulavá	kamera“.

Z	Dobřan	nás	vlak	odveze	do	Plzně	na	hl.	n.,	kde	přestoupíme	na	bus,	a	po	1,5	hod.	jízdy	vy-
stoupíme	v	Bečově	nad	Teplou.	Odtud	nás	cesta	vedoucí	do	vrchu	přivádí	do	centra.	V	místním	
informačním	středisku	se	dovídáme,	že	areál	zámku	-	hradu	je	pro	návštěvníky	uzavřen.	Infor-
mace	je	pro	nás	nepříjemná,	ale	neodradí	nás	od	návštěvy	a	prohlídky	ostatních	zajímavých	míst.	
Po	krátké	poradě	zamíříme	do	historické	části	města,	prohlížíme	si	měšťanské	domy,	procházíme	
místním	náměstím.	Cestou	vedoucí	kolem	řeky	Teplé	se	dáme	k	botanické	zahradě.	Vcházíme	do	
ní	opuštěnou	vstupní	branou,	procházíme	areálem	s	množstvím	informačních	tabulí	a	poutačů,	
z	kterých	se	dozvídáme	mnoho	zajímavého	o	zahradě,	její	historii	a	významných	osobnostech	zde	
působících.	K	malému	občerstvení	využíváme	zdejšího	stánku,	po	zakoupení	vstupenek	posvačí-
me	a	posléze	se	vydáme	na	prohlídku	zahrady.	Pěšiny	vedoucí	areálem	nás	přivádí	k	zajímavým	
místům	s	množstvím	vzácných	dřevin,	rostlin	apod.	Během	procházky	se	zastavíme	u	skal	mnohdy	
velmi	bizarních	tvarů,	vystoupáme	na	místa	s	krásnou	vyhlídkou.	Obdivujeme	nádhernou	scenérii	
okolní	přírody,	otevírají	se	nám	pohledy	do	koryta	řeky,	zámku,	spolu	s	mohutným	hradem.	Po	vy-
značení	n.	st.	se	dáme	do	mírného	kopce	a	na	vrcholu	staneme	před	zajímavou	srubovou	stavbou,	
místně	nazývanou	„knihovna“.	A	opravdu,	v	samotném	srubu	se	nachází	množství	knih.	Po	krát-
kém	odpočinku	sestoupíme	k	romantickému	jezírku.	Jeho	břehy	jsou	osázeny	rozmanitě	kvetou-
cími	rostlinami	–	keři,	je	tu	umístěno	mnoho	různých	uměleckých	artefaktů,	velmi	nás	upoutaly	
výtvory	kovářů	a	řezbářů.	Jsou	to	díla	vytvořená	umělci,	kteří	se	účastní	místních	sympozií.	
Loučíme	se	s	botanickou	zahradou	plni	dojmů	a	krásných	zážitků.	Vracíme	se	do	Bečova,	využí-

váme	možnosti	k	občerstvení	v	místním	penzionu,	poobědváme	a	posléze	odjíždíme	busem	domů.
Závěrem:	Je	mnoho	míst	v	naší	krásné	vlasti,	které	lze	navštívit	a	čerpat	energii	pro	plnohod-

notný	život.
S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“

Jindřich Šmatlák

16.	11.	/út/									
ZE	STAŇKOVA	DO	KRCHLEB
Odjedeme	 busem	 z	 Dobřan	 čerp.	 st.	 v	 7:20	
do	Plzně	THN	(7:46).	Do	Staňkova	odjedeme	
vlakem	z	hl.	nádraží	v	8:20,	příjezd	v	9:06.	Ze	
Staňkova	 jdeme	 Domažlickou	 ulicí	 –	 NS	 „Po	
stopách	Jiráskovy	lucerny“	-	Svatý	Jiljí	-	Hloho-
vá	-	Krchleby.	Odtud	busem	v	13:05,	ze	Staň-
kova vlakem v 13:52.
Délka	trasy	10	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

19.	11.	/pá/	
KLABAVA	–	CHRÁST
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	čerp.	st.	v	7:18	do	
Plzně	HN	zde	v	7:41,	do	vlaku	v	7:41	přistoupí	
turisté	z	Plzně	a	dále	jedeme	do	Klabavy,	zde	
v	7:52.	Z	vlakové	stanice	půjdeme	po	zelené	
a	modré	TZ	do	Chrástu.	Zpět	busem	v	13:40	
do	Plzně	a	v	14:20	vlakem	do	Dobřan.	
Délka	trasy	11	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.

23.	11.	/út/		
Z	NEVŘENĚ	NOVÉ	HOSPODY		PŘES	ČEMÍNY	
DO	MĚSTA	TOUŠKOVA
Odjedeme	 busem	 z	 Dobřan	 čerp.	 st.	 v	 7:20	
do	Plzně	-	terminál	HN	(THN).	Odtud	busem	
v	 8:05	 do	 Nevřeně	 -	 Nová	 Hospoda.	 Ze	 za-
stávky	Nevřeň	 jdeme	 lesem	do	M.	Touškova.	
Zpět	 jedeme	 busem	 v	 13:17	 do	 Plzně	 Bory	
a	v	14:15	busem	do	Dobřan.	
Délka	trasy	11	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

26.	11.	/pá/		
STOD	–	KŘÍŽOVÝ	VRCH	–	CHOTĚŠOV
Odjedeme	 busem	 z	 Dobřan	 v	 7:24	 do	 Stoda	
(7:41).	 Z	Plzně	Bory	busem	v	7:15	do	Stoda	
(7:43).	Sejdeme	se	na	náměstí	a	půjdeme	po	
TZ	přes	Křížový	vrch	do	Chotěšova.	Zpět	bu-
sem	ve14:22	do	Dobřan.
Délka	trasy	12	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.											
                   
30.	11.	/út/				
Z	PLZNĚ	VALCHY	DO	DOBŘAN
Odjedeme	busem	z	Dobřan	čerp.	st.	v	8:15	do	
Plzně	Bory	 (8:32).	Turisté	 z	Plzně	 se	připojí	
a	odtud	odjedeme	v	8:35	na	Valchu.	Ze	stanice	
busu	na	Valše	jdeme	po	zelené	TZ	do	Dobřan.	
Do	 Plzně	 z	 Dobřan:	 vlakem	 v	 13:21/14:05	
nebo	busem	v	13:30	od	čerp.	stanice.	
Délka	trasy	11	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.
 
Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám spo-
lečnost?  Pojďte se s námi projít. Chodíme, za 
každého počasí. Případné změny najdete ve 
vývěsní skříňce u Komerční banky.
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Ohleduplnost
Po	ukončení	rekonstrukce	silnice	v	ulici	F.	X.	Nohy	a	získání	parkovacích	míst	pro	majitele	aut	

se	výrazně	zkrátil	travnatý	prostor	před	byty	v	zadní	části	domu	ul.	Loudů	1029,	Dobřany.
Byty	 1.	 podlaží	 (suterénu)	 jsou	 pod	 úrovní	 nedaleko	 zaparkovaných	 aut,	 rovněž	 tak	 byty	

II.	podlaží	(prvního	poschodí),	které	jsou	v	úrovni	parkujících	aut,	ztrácí	komfort	bydlení	bytů	
I.	kategorie.
Navíc	bydlení	v	těchto	bytech	je	vylepšeno	venčením	psů	před	okny	jejich	bytů.	Obzvlášť	v	let-

ních	měsících,	kdy	neprší,	nemohou	být	ani	otevřena	okna	pro	pach	psí	močoviny.	Proto	žádáme	
majitele	psů	bydlících	v	ulici	Loudů,	ul.	F.	X.	Nohy	a	všechny	občany	města	Dobřany,	aby	rychlo-
venčení	psů	realizovali	kolem	svých	domů,	které	mají	rovněž	travnatý	prostor.
Předpokládáme,	že	pruh	zeminy,	který	vznikl	podél	nového	chodníku,	město	Dobřany	osází	

vhodným	křovím,	aby	se	tak	částečně	omezily	zplodiny	z	parkujících	aut.
Rovněž	žádáme	obyvatele	města	Dobřany,	aby	nenechali	své	psy	očůrávat	rohy	nově	oprave-

ných	domů	v	ulici	Loudů,	jak	tomu	bylo	doposud.
Za	stálé	obyvatele	bytů	domu	v	ulici	Loudů	1029	děkuje	za	pochopení	a	ohleduplnost

Věra Langová

Výzkumná organizace COMTES FHT, a. s., 
získala 2. místo v soutěži 
„IBM Firma roku Plzeňského kraje“
Dne	30.	9.	2021	v	Plzni	se	vyhlašoval	vítěz	podnikatelské	soutěže	„IBM	Firma	roku	Plzeňského	

kraje“.	O	vítězi	 této	soutěže	rozhoduje	odborná	porota	složená	ze	zástupců	partnerů,	asociací	
a	cechů.	Společnost	COMTES	FHT,	a.	s.,	obsadila	druhé	místo	v	konkurenci	více	než	140	zúčast-
něných	firem.

„COMTES FHT, a. s., poskytuje svým partnerům a zákazníkům již více než 20 let pokročilé služby 
v oblasti výzkumu a vývoje kovových materiálů a technologií jejich zpracování. Naší hlavní strategií 
je udržitelný rozvoj společnosti, snažíme se proto investovat nejen do moderního vybavení labora-
toří, ale především také do našich zaměstnanců, bez jejichž znalostí, zkušeností a kreativity bychom 
v tomto oboru nemohli podnikat. Naše umístění v soutěži IBM Firma roku Plzeňského kraje tak 
vnímáme jako ocenění dlouhodobé práce celého týmu,“	říká	předseda	představenstva	společnosti	
COMTES	FHT,	a.	s.,	Ing.	Libor	Kraus.

O	společnosti	COMTES	FHT,	a.	s.
Společnost	se	zabývá	výzkumem	a	vývojem	kovových	materiálů	a	kusovou	a	malosériovou	me-

talurgickou	výrobou.	Mezi	služby	patří	návrh	a	optimalizace	technologií	(tváření	a	tepelné	zpra-
cování),	konstrukce	nástrojů	a	zařízení,	analýzy	materiálových	vlastností,	numerické	a	fyzikální	
modelování.	Mimo	jiné	provádí	různé	expertizy	a	odborné	posudky	a	poradenství.	Též	připravuje	
a	řeší	výzkumné	a	investiční	projekty.

Zdroj: www.firmaroku.cz

Ocenění v soutěži IBM Firma roku 2021 Plzeňského kraje

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,	 infor-
mace	a	pomoc	všem,	kteří	se	na	ni	obrátí.	
Usiluje	o	to,	aby	občané	netrpěli	neznalostí	
svých	práv	a	povinností,	neznalostí	dostup-
ných	služeb	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	
problémy	občanů	 ve	 snaze	 ovlivnit	 vývoj	
politiky	a	sociálních	služeb.

Naše	služby	jsou	bezplatné,	nezávislé,	
nestranné	a	diskrétní.	

Poradenství	poskytujeme	zejména	
v	těchto	oblastech:

 bydlení  finanční problematika 
 rodina a mezilidské vztahy  sociální 

a zdravotní pojištění  systém sociálních 
dávek a pomoci  správní řízení (jednání 

s úřady)  občanskoprávní vztahy 
 majetkoprávní vztahy  ochrana 

spotřebitele  pracovně–právní vztahy

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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Dne	22.	listopadu	2021	
oslaví	své	85.	narozeniny

pan Jan	Petrek. 

Všechno	nejlepší,	
hlavně	hodně	zdraví,	štěstí,	lásky	

a	spokojenosti	přejí	
dcera,	vnoučata	a	pravnoučata.

Blahopřání

Dne	31.	října	jsme	si	připomněli	
již	20	let	od	chvíle,	kdy	naposledy	vydechl	
náš	drahý	tatínek,	dědeček	a	pradědeček,

pan Josef	Marek	z	Dobřan,	Plzeňské	ul.

Kdo	jste	ho	znali,	věnujte	mu	
na	okamžik	malou	vzpomínku.

Děkujeme.	Dcera	a	syn	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	15.10.2021	uplynuly	dva	smutné	roky,
co	od	nás	navždy	odešel	náš	milovaný	

tatínek,	děda	a	praděda,

pan Václav	Čmolík.

Za	vzpomínku	děkují	dcery	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	2.	listopadu	je	to	dlouhých	11	let,	
co	nás	navždy	opustil	náš	milovaný	syn,	
bratr,	strejda,	synovec,	bratranec,	švagr	

a	skvělý	kamarád	

Vladislav	Khás.

Dne	14.	prosince	by	mu	bylo	39	let.	Nikdy	na	něj	nezapomeneme. 
Vy,	kteří	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.	Všem	děkujeme.	Rodina	Khásova.

Vzpomínka

Vzpomínáme	na	naše	kolegy,	kteří	nás	v	poslední	době	opustili:

Antonín	Jonák		a		Marie	Holečková

Za	Klub	vojenských	důchodců
Hanka	Vyletová

Vzpomínka

Zlaté svatby
Dne	16.	10.	2021	společně	v	obřadní	síni	města	Dobřany	oslavili	zlatou	
svatbu	manželé:	Magda a Josef Duchkovi, Helena a Jaromír Tvrdíkovi, 
Jitka a Jan Vachovcovi.
Na	jejich	další	společné	cestě	životem	jim	přejeme	hodně	zdraví,	pohody	
a	spokojenosti.

Příspěvky	do	DL	musí	být	zasílány	na	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	individuálních	případech	jinak.	Plné 
znění	Zásad	pro	vydávání	zpravodaje,	ceník	inzerce	a	návod	na	kontrolu	
publikovaných	 textů	 najdete	 na	 www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-
sport/dobranske-listy/
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Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	–	Individuální	i	skupinová	výuka,	též	online	

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

			Nabízím	domácí	vánoční	cukroví.	Tel.	775	223	640.	

			Koupím	do	sbírky	staré	pivní	lahve	s	nápisy,	i	jednotlivé	kusy.	
Tel.	732	170	454,	sběratel.

		Přijmeme	paní	na	výdej	obědů	v	Dobřanech.	
	 Pracovní	doba	po–pá	9:00–15:00.	Tel.	377	482	116.

		Sháním	pronájem	garáže	v	Dobřanech.	Tel.	724	439	321.

	Pronajmu	garáž	v	Dobřanech,	Plzeňská	ulice.	Tel.	731	141	792.

PRACOVNÍ	DOBA	OPRAVNY	OBUVI	A	VÝROBA	KLÍČŮ
LISTOPAD	A	PROSINEC	2021

út 2. 11. 14–17 út	30.	11. 14–17
st	10.	11. 14–17 út 7. 12. 14–17
po	15.	11. 14–17 út 14. 12. 14–17
čt	25.	11. 14–17 pá	17.	12. 14–17
20.	12.	2021	–	15.	2.	2022			ZAVŘENO

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

Inzerce

 

 

 
Společnost LT trade, s.r.o. ve Stodu zabývající se strojírenskou 

výrobou a obráběním kovů, přijme v rámci rozšíření výroby 
nové zaměstnance na následující pozice: 

 
 
» Programátor CNC vysekávacího stroje 

» Obsluha CNC vysekávacího stroje 

» Obsluha CNC ohraňovacího lisu – nutná praxe, mzda až 50 tisíc Kč 

» Obsluha CNC laseru 

» CNC Frézař 

» Svářeč 

» Řidič  - pracovník logistiky se skupinou C,E   

» Skladník s praxí na VZV  

» Technik kvality                                                     

 

 

     Nabízíme:  

• zázemí české stabilní společnosti 
• pracovní poměr na dobu neurčitou 
• nadstandartní platové podmínky 
• výkonnostní prémie 
• pět týdnů dovolené 
• stravenkový paušál 55 Kč/den 
• docházkový bonus 2100 Kč 
• 13.plat 

 
Bližší informace na www.lttrade.cz 
e-mail: job@lttrade.cz 
tel.:731 961 599 
 Chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Člověk v tísni, Benešova třída 77, Nýřany
plzen.nyrany@pinf.cz

775 890 876, 731 129 207, 770 600 800 (help linka)
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Chcete využít příležitosti pracovat 
nedaleko svého bydliště?

Pro logistické centrum v Dobřanech hledáme 
kolegy a kolegyně na pozici skladník/skladnice

Co Vám nabízíme?
–  stálou práci ve dvousměnném provozu 

na hlavní pracovní poměr
–  příjemné a bezpečné pracovní prostředí
– příspěvek na dopravu  
–  možnost získat/obnovit si průkaz VZV
–  5 týdnů dovolené
–  čtvrtletní/roční prémie
– příspěvek na stravování 75 Kč za den
– příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
– příspěvek na očistu oděvů 1 050 Kč
– nástup možný ihned nebo dle domluvy

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

Odpovězte na inzerát https://schenker.jobs.cz, 
případně kontaktujte 
jana.zizkova@dbschenker.com, 735 793 064.

Těšíme se na vaši odezvu!
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ORNICE
ZA ODVOZ

Smluvně přenechám v roce 2021 dle podmínek 
ZPF ornici z Dobřan v objemu ca. 300 m3. 
Bližší informace na tel. č. 603 239 953 nebo 
ornice@obalar.cz

 

HLEDÁ ŘIDIČE 
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče 

Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 

Nástup možný ihned 

Kontakt: +420 606 726 842 

    

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA 
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO 

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

                                                                                              

 

                                             

Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné  
době hledáme zaměstnance na volné pozice: 
 
 Pracovník ve výrobě 
 Skladník  
 Montážní dělník  

 
 

Našim zaměstnancům nabízíme: 
 
 5 týdnů dovolené 
 příspěvek na pojištění 1 000 Kč/měsíc 
 příspěvek na stravné 75 Kč/den 
 příspěvek na dopravu 2,5 Kč/km 
 půlroční odměny a poukázky Flexipass 
 zázemí silné zahraniční společnosti 
 rodinnou atmosféru a individuální přístup 
 příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu 
 
Kontakt:   
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41 
kveta.kubatova@ringfeder.com 
Tel.: 377 201 511     Mob.: 608 841 036 
 
 

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.
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PARALELNÍ MATKY
4. 11. ve 20:00
Španělsko / drama, komedie / 120 min / 15+ / titulky /

režie: Pedro Almodóvar

Dvě nastávající matky se potkávají v nemocničním 

pokoji, kde se připravují na porod. Obě jsou nezada-

né a obě otěhotněly neplánovaně. Janis, která je ve 

středním věku, je z náhodného početí nadšená a na 

miminko se těší. Puberťačka Ana je vyděšená, kajíc-

ná a traumatizovaná. Janis se snaží Anu povzbuzovat 

a uklidňovat. Netuší, že jejich náhodné setkání zkom-

plikuje a zásadním způsobem změní jejich životy...

Vstupné: 120 Kč

JUNIORFEST 2021
14. ročník mezinárodního filmového 
festivalu pro děti a mladé publikum 
5.–11. 11. 2021 | www.juniorfest.cz

MILUJ SVÉHO ROBOTA
11. 11. ve 20:00
Německo / drama, komedie, sci-fi / 102 min / 15+ /  

titulky / režie: Maria Schrader

Alma je vědkyně v Pergamonském muzeu v Berlíně. 

Aby získala finanční prostředky na výzkum, zúčast-

ní se mimořádného experimentu. Po dobu tří týdnů 

musí žít s humanoidním robotem, který se přizpůsobí 

jejímu charakteru a potřebám, tedy umělá inteligen-

ce navrhnutá tak, aby byl dokonalým životním part-

nerem. Alma se setkává s Tomem, strojem v lidské 

podobě, vytvořeném pouze proto, aby byla šťastná

Vstupné: 110 Kč

ETERNALS
12. 11. ve 20:00
USA / akční, dobrodružný / 158 min / 12+ / titulky /

režie: Chloé Zhao

Snímek představí zcela nový tým superhrdinů filmo-

vého vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrá-

vá tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, 

kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně 

spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. 

Richard Madden exceluje jako všemocný Ikaris, Ge-

mma Chanová hraje lidstvo milující Sersi, Kumail 

Nanjiani je kosmickou silou poháněný Kingo,...

Vstupné: 130 Kč

ROZBITÝ ROBOT RON
13. 11. v 17:00 
USA / animovaný / 107 min / přístupný / dabing /

režie: Alessandro Carloni, Jean-Philippe Vine

Příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka 

Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího 

a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň pod-

le reklamy, „nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý 

robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý. 

Chlapec a robot prožívají nevšední a laskavé dobro-

družství, během kterého zjišťují, že pravé přátelství 

netkví v dokonalosti

Vstupné: 120 Kč

KAREL
13. 11. ve 20:00
ČR / dokument / 133 min / přístupný / české znění /

režie: Olga Malířová Špátová

Režisérka natáčela s Karlem Gottem po dobu celého 

jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl 

nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného 

zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho 

skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm ne-

chybí Gottův nadhled a humor.

Vstupné: 130 Kč

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
14. 11. v 18:00
ČR / komedie / 109 min / přístupný / české znění /

režie: Marta Ferencová

Ukázkově rozkmotřená rodina se znovu a znovu sna-

ží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní 

je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská 

a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželské-

mu páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud 

do cesty malou uprchlci z dětského domova. Dva osa-

mělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho 

pravého, možná dostanou ještě jednu šanci.

Vstupné: 130 Kč

DRAZÍ SOUDRUZI!
18. 11. ve 20:00
Rusko / drama, historický / 120 min / 15+ / titulky / 

režie: Andrej Končalovskij

Provinční město na jihu SSSR, 1962. Lyudmila, odda-

ná úřednice komunistické strany a idealistická vete-

ránka z druhé světové války, je zaskočena stávkou 

v místní továrně, které se účastní její vlastní dcera. 

Vzhledem k tomu, že se situace rychle vymkla kont-

role, začala Lyudmila zoufale pátrat po své dceři tváří 

v tvář zákazům vycházení, hromadnému zatýkání 

a bezohledným pokusům úřadů zakrýt státní násilí.

Vstupné: 110 Kč

NA OSTRO
19. 11. v 19:00 
divadelní představení

Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností dostanou 

do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebují 

peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman 

Alex. Jak se ale od pomyslného dna odrazit?

Vstupné: 330 Kč

ADDAMSOVA RODINA 2
20. 11. v 17:00
USA / animovaný / 93 min / přístupný / dabing

režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Morticia a Gomez s jistým nespokojením sledují, jak 

jejich děti dospívají a začínají se vyhýbat rodinným 

večeřím a dalším společným aktivitám. Proto se roz-

hodnou upevnit rodinná pouta a vyrazit na poslední 

strašnou rodinnou dovolenou napříč Amerikou, aby 

se opět sblížili a zažili nové dobrodružství.

Vstupné: 120 Kč

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20. 11. ve 20:00
ČR / komedie / 109 min / přístupný / české znění /

režie: Marta Ferencová

Vstupné: 130 Kč

ETERNALS
21. 11. v 18:00
USA / akční, dobrodružný / 158 min / 12+ / dabing /

režie: Chloé Zhao

Vstupné: 130 Kč

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE 
LIBERTY EVENING SUN
25. 11. ve 20:00
USA / drama, komedie / 108 min / přístupný / titulky /  

režie: Wes Anderson

Milostný dopis novinářům odehrávající se v de-

tašované redakci amerických novin ve fiktivním 

francouzském městě 20. století, který oživuje sérii 

reportáží publikovaných v časopise „Francouzská 

depeše“.

Vstupné: 120 Kč

KLAN GUCCI
26. 11. ve 20:00 
USA / thriller, drama / 164 min / 15+ /  titulky /

režie: Ridley Scott

Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příbě-

hem impéria italského módního domu. Tři desetiletí 

rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekaden-

ce, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku 

toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci.

Vstupné: 130 Kč

ENCANTO
27. 11. v 17:00 
USA / animovaný / 110 min / přístupný / dabing /

režie: Jared Bush, Byron Howard

Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v městečku 

v kolumbijských horách, na podivuhodném a oča-

rovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto 

způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, 

od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je 

každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel.

Vstupné: 120 Kč

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
27. 11. ve 20:00 
ČR / komedie / 118 min / 12 / české znění /

režie: Irena Pavlásková

Snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných 

chvil, ale i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů, 

kde „vládne“ známá herečka Skálová v podání Jiřiny 

Bohdalové. Její syn řeší svoji prostořekost a přítelky-

ni. U Pazderků se zase probírají nezvaní hosté a vzá-

jemné vztahy. Na horách se svátky rozhodne oslavit 

rodina Hynka Čermáka, a tak si zasněžené závěje 

užije i Jana Plodková, Jan Nedbal či Sára Sandeva.

Vstupné: 140 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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ZDRAVOTNÍ	STŘEDISKO	(Třída 1. máje 1300)
Praktický	lékař	pro	dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí	 6:00–12:00	 14:00–18:00
úterý	 6:00–13:00
středa	 6:00–12:00	
čtvrtek	 6:00–12:00	 13:00	Harmonie
pátek 6:00–12:00
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, 374 449  944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí	 7:30–11:00	
 11:15–12:30 pro	podniky	a	objednané
 15:00–18:00 pouze	po	tel.	domluvě
úterý	 7:30–11:30	
 11:30–13:00 pro	objednané
středa,	pátek	 7:30–11:00	
 11:15–13:00 pro	podniky	a	objednané
čtvrtek	 7:30–11:00	
 11:15–13:00 pro	objednané
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, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
	 nemocní	 prevence,	očkování
pondělí	 7:30–10:00	 13:00–14:30
úterý	 13:00–15:00	 15:00–18:00
středa	 7:30–10:00	 10:00–14:30	
čtvrtek	 7:30–10:00	 10:00–12:00
pátek 7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či 
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

Praktický	zubní	lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
pondělí,	čtvrtek	 7:30–17:00
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)
pondělí	 8:30–12:00	 12:30–14:30
středa	 13:00–14:00	 14:00–17:30

čtvrtek	 8:30–12:00	 12:30–14:30
pátek 8:00–11:00 11:00–13:00
Vyšetření pouze po telefonickém objednání.
perimetry:
pondělí,	čtvrtek	 8:00–8:30	 po	objednání
středa	 11:00–13:00	 po	objednání
pátek	 7:00–8:00	 po	objednání

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

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

Kardiologická	ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
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

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, Dobřany
tel.: 377 972 754, 732 114 040
  pro	objednané
úterý	 7:00–16:00	 16:00–18:00
čtvrtek	 7:00–14:00	 14:00–16:00
pátek 7:00–12:00

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

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

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

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

Jubilata	Dobřany	pro	osoby	potřebující	
péči	–	pečovatelská	služba
Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Mgr. Ivana Kvíderová
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
pondělí–pátek	 7:00–19:00
so,	ne,	svátek	 7:00–9:00	 11:30–14:00
   17:00–19:00
Sběrný	dvůr
tel.: 721 529 770
pondělí	 	 14:00–18:00
st,	pá,	ne	 9:00–13:00	 14:00–18:00

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

Městské	kulturní	středisko	Dobřany
Dobřanská	galerie,	kostel	sv.	Víta,	IC
Náměstí T.G.M. 5, tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Provozní	doba:																	
pondělí–pátek	 8:30–12:15	 13:00–16:00

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

Informační přehled


