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Oslavy „stoleté dámy“
SLAVÍME

100 LET
REPUBLIKY

více fotografií na www.dobrany2018.rajce.idnes.cz

Program oslavující sté výročí republiky vypukl v bývalé dragounské jízdárně, kde Klub vojenské historie posádkového velitelství Dobřany uspořádal slavnost Rozvinutí praporu Československého dragounského pluku číslo 2 z roku 1919. Replika standarty byla odhalena za přítomnosti řady významných osobností, vysvěcena a následně umístěna do Dobřanské galerie na
výstavu Vojsko v Dobřanech v letech 1918-1938, která potrvá do 28. 11.
Druhou akcí podvečera byl Průvod se světýlky, který z důvodu propojení se slavností v jízdárně a následným programem na náměstí dostál drobné změny v trase. Před vrcholem programu,
videomappingem na městskou zvonici, uctili přítomní památku u pomníku obětem válek. Ve více
než sedmiminutové světelné show byly připomenuty události spojené se založením Československa a v samotném závěru došlo i na přivítání „tatíčka“ Masaryka s manželkou.
Velké poděkování patří všem, kteří se i přes nepřízeň počasí vypravili a zúčastnili se s námi
oslav „stoleté dámy“. Stejně tak patří obrovské poděkování těm, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na programu a přípravách. Děkuji manželům Houfkovým za možnost využití jejich bytu
pro umístění projektoru na videomapping. Kus práce za sebou nechal Klub vojenské historie
v čele s Mildou Faifrem a Lukášem Vajdíkem, lidový soubor Vozembach s Magdou Vozárovou, Michaela a Karel Samcovi jako manželé Masarykovi, jejich dvorní kadeřnice Marie Baštařová a floristka Lída Bernklauová i všichni ostatní kolem nás, kteří byli ve správnou dobu na správném
místě a přiložili pomocnou ruku. Děkujeme!
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

POZVÁNKA

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBŘANY
5. listopadu 2018 od 17:00 hod.
v sále hasičské zbrojnice
města Dobřany
(ul. Tyršova 78, Dobřany)

Zprávy z radnice

Krátce

Oranžový přechod

Opravený chodník v Ústavní ulici už se
rýsuje. První etapa končí naproti biotopu.
Kromě dláždění dříve asfaltového povrchu
a nových obrub investuje město i do rozvoje
optické sítě a především do účinnějšího a modernějšího veřejného osvětlení. Celá akce je
navržená tak, aby neohrozila lipovou alej, do
jejíž stabilizace město plánuje významnou investici.

Přecházení hlavní komunikace nad II. stupněm Základní školy je bezpečnější díky instalování nových sloupů a svítidel.

Začala rekonstrukce ulice Sportovců, která
byla přislíbena zdejším lidem v souvislosti
s výstavbou nového hřiště pro hokejbal a rekonstrukcí atletického stadionu. Její sousedé
vznesli připomínky, které byly v maximální
možné míře zohledněné.

Přestože dodavatel sportovních povrchů
opakovaně odložil zahájení prací na víceúčelovém hřišti v rámci rekonstrukce atletického
stadionu, budoucí vzhled povrchů je známý.
Na snímku v popředí vidíte i dětské hřiště
s atrakcemi, které původně rekonstrukce areálu nezahrnovala. Trampolína i lezecká stěna
umožní skutečné sportovní vyžití nejmenším
návštěvníkům.
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Město Dobřany se koncem března přihlásilo do grantového řízení Oranžový přechod Nadace ČEZ s projektem přisvětlení přechodu pro chodce na
tř. I. máje nad křižovatkou se Sokolovskou ulicí. Toto méně přehledné místo
využívají především mládež a dospělí, kteří míří na nádraží, sportovní areál
či do parku. Projekt se líbil a správní rada Nadace ČEZ schválila v srpnu poskytnutí příspěvku
v hodnotě 120 000 Kč, celkové náklady činily 233 530 Kč včetně DPH.
Lenka Tomanová, místostarostka

Opravené cesty na Šlovickém vrchu

Od rozhledny přes les až k obalovně se můžete projít či projet na kole po opravené cestě v délce
přes 3 kilometry. Část v lese (2,5 km) byla financována díky úspěšnému projektu, který město
podávalo již v říjnu 2016 do Programu rozvoje venkova, operace 4.3.2 – Lesnická infrastruktura. Celkové náklady projektu činily 4 100 185 Kč bez DPH, z toho dotace ve výši 3 152 112 Kč
(80 % z uznatelných nákladů). Úsek od lesa k obalovně již hradilo město v plné výši. V zářijovém
čísle jsme vás informovali o tom, že do konce října 2018 dojde k propojení Šlovic přes pole až
k obalovně novou polní cestou. Bohužel vysoutěžená cena byla příliš vysoká oproti projektovému rozpočtu, takže radní rozhodli nevybrat žádného dodavatele a vypsat výběrové řízení znovu
s termínem realizace v roce 2019.
Lenka Tomanová, místostarostka

Zprávy z radnice

Výsledky voleb
Dobřany
GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL
MĚSTA DOBŘANY
na rok 2019

Více informací přineseme v prosincovém vydání. Ustavující Zastupitelstvo se konalo 5. 11. 2018 (po
vydání tohoto čísla).

Otevření „malé“ ohrady

pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy
a sportu, cestovního ruchu a turistiky, environmentální osvěty, výchovy
a vzdělávání, zdravotnictví a sociální
péče, prevence užívání drog a kriminality a dalších veřejně prospěšných
společenských aktivit za účelem obohacení kulturního a společenského života ve městě Dobřany a jeho místních
částech Šlovice a Vodní Újezd, budování a propagace veřejně prospěšných
činností jednotlivců, spolků a ostatních
subjektů.
V rámci Globálního dotačního titulu města
Dobřany na rok 2019 je dnem 12. 10. 2018
vyhlášena

VÝZVA č. 1
k podávání žádostí o dotace
na celoroční provoz v roce 2019

Žádosti na předepsaném formuláři
spolu s požadovanými přílohami
bude možné podávat v termínu
od 12. do 23. 11. 2018 do 13:00 hodin
do podatelny Městského úřadu
Dobřany, náměstí T. G. M. 1

(red) Poslední říjnovou sobotu byla slavnostně otevřena aklimatizační ohrada, ve které si šestihlavé stádo exmoorských koní zvykalo na nové prostředí. Záštitu nad tímto aktem převzala radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Mgr. Radka Trylčová a starosta města
Bc. Martin Sobotka.

Jak bude příští měsíc omezená doprava
na křižovatce v Dobřánkách
30. 10. – 6. 11.
bez semaforu
7. 11. – 13. 11.
trojcestný semafor (stejně jako do 30. 10.)
14. 11. – 3. 12. 	dvojcestný semafor v přímém směru za odbočkou
do Dobřánek směrem na Vodní Újezd

!

Pravidla Globálního dotačního titulu,
Výzvu č. 1 s podrobnými informacemi
a formulář žádosti spolu s přílohami, je
možno získat od 12. 10. 2018 na internetových stránkách města Dobřany www.
dobrany.cz (sekce Globální dotační titul
města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského úřadu Dobřany, náměstí T. G. M. 1 nebo u Bc. Lucie Kučerkové,
Městský úřad Dobřany, správa dotací,
1. patro, dveře č. 206 (tel: 377 195 853,
e-mail: kucerkova@dobrany.cz). Správa
dotací je rovněž konzultačním místem,
schůzku pro konzultaci je nutné předem
domluvit.
		
Bc. Martin Sobotka
		
starosta města Dobřany

www.dobrany.cz

|

3

Téma měsíce: Představujeme osobnosti oceněné u příležitosti 775. výročí města
Marie Baborová
V místní organizaci
Českého zahrádkářského svazu pracuje
již od roku 1983. Pro
členy spolku zajišťuje
zájezdy a dále občerstvení na akcích v klubovně. Kromě toho
ráda chodí s dobřanskými turisty na pochody,
hodně času věnuje také vnoučatům. Za obětavou práci byla vyznamenána i nadřízenými
orgány, a to v r. 1996 a 2014 oceněním Ústřední radou ČZS.

Helena Dvořáková

Do řad Sboru dobrovolných hasičů města
Dobřany
vstoupila
v roce 1971. Od počátku se věnuje práci
s mládeží. Během svého působení vychovala několik generací,
přičemž mnoho z jejích odchovanců zůstalo
hasičině věrných dodnes. Po několik desetiletí se aktivně podílí na organizaci letních soustředění a ve sboru působí i jako hospodářka.
Její mimořádné zásluhy byly v roce 2016 oceněny i jedním z nejvyšších hasičských vyznamenání, Řádem svatého Floriána.

Marie Paroubková

Patří mezi hlavní
představitele Klubu
seniorů. Aktivně se
podílí na všech akcích
pořádaných touto organizací a všichni oceňují její ochotu kdykoliv pomoci. Obětavě
zajišťuje vystoupení oblíbeného seniorského
souboru „Dobřanské bábinky". Organizuje
pro naše seniory vycházky, výlety, poznávací turistické pobyty v různých částech naší
republiky. Je také zástupkyní v Radě seniorů
Plzeňského kraje.

Jaroslava Marková

Zastupuje Klub českých turistů, kde má
přes dvacet let na
starost organizační
a správní záležitosti,
spolupráci s městem
a dalšími subjekty.
Odpracovala si i osamostatnění spolku a po jeho zapsání do rejstříku se stala jeho jednatelkou. Podílela se na
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vzniku řady kulturních akcí, u kterých je hlavním hybatelem.

Věra Šístková

Je spojená především
s organizací Junák –
český skaut, středisko
Zelený Šíp Dobřany.
Činná je i v řadě dalších spolků a skupin.
Patří mezi dobré duše
akcí, jako je například
Pohádkový les, Hororový ostrov, Skautské hry,
Betlémské světlo nebo Juniorfest. Její dcera
Lenka o ní říká: „Maminka je workoholik!!! Takový Ferda Mravenec, práce všeho druhu.“ Za
25 let u skautů se podílela na výchově více než
čtyř set padesáti dětí, z nichž některé zůstaly
skautingu věrné až dodnes. Podílejí se na vedení oddílů a pomalu přebírají funkce vedoucích.

ní. Zejména při branně orientačním závodu
a turnaji kuželkářských nadějí. Kromě toho
patří i mezi významné osobnosti dobřanského fotbalu. Jako vrcholový hráč působil ve
Škodě Plzeň a Rudé hvězdě Cheb, což mu dalo
dostatek autority pro úspěšnou práci trenéra
dětí i dospělých.

Karel Havlík

Od roku 1976 až do
roku 2009 byl předsedou TJ Dobřany.
V roce 1982 založil oddíl nohejbalu
a tomuto sportu se
věnoval jako hráč,
rozhodčí i funkcionář.
Od roku 2016 je čestným členem jednoty. Ve
spolku má pověst morálního vzoru pro mladou generaci, což dokázal mimo jiné i tím,
že dodnes je vítaným poradním hlasem na
schůzích výkonného výboru. O zkušenosti se
dokáže podělit ku prospěchu dobřanského
sportu.

Vladislav Žižka

Jiří Kavan
V místní organizaci
Českého rybářského
svazu začal pracovat
už roku 1971, od roku
1975 až do roku 2010
s krátkou přestávkou
jako předseda. Pod
jeho vedením si MO
postupně budovala a rozšiřovala zázemí pro
svoji hlavní činnost. Tou je chov ryb v rybnících a péče o svěřený revír – úsek Radbuzy.
Mimo to MO také pracovala s mládeží a vychovávala si dorost v rybářském kroužku, pořádala závody pro děti i dospělé, rybářské plesy.
Za dlouholetou práci bylo p. Kavanovi uděleno nejvyšší vyznamenání ČRS – Zlatý odznak
za zásluhy o rozvoj rybářství.

František Pošar

Patří mezi hlavní
tváře Sdružení nezávislých Dobřany. Pro
tento spolek je velkou oporou díky své
mravenčí práci, své
zkušenosti uplatňuje
při akcích sdruže-

Byl
dlouholetým
ředitelem
Psychiatrického nemocnice
(1998-2015), která
je mimo jiné největším zaměstnavatelem
v Dobřanech. I když
je profesí především
lékař, dokázal si poradit ve velmi složitých
etapách existence tohoto zařízení. Do tváře
města se na hodně dlouhou dobu otisknou
zdařile rekonstruované budovy v areálu nemocnice. Na jejím rozvoji se dodnes podílí
a bude dobře, pokud jeho hlas bude slyšet při
všech jednáních o takzvané reformě psychiatrické péče.

Vladimír Tomášek

Jde o podnikatele, který jako jeden
z mála lidsky ustál
privatizační příběhy
po revoluci. Firmu,
ve které pracoval,
provedl
bouřlivým
obdobím. Na vrcholu
prodal svá aktiva a rozhodl se je investovat
velmi nesobeckým způsobem - vybudoval
velmi kvalitní sportovní zařízení. Jednak proto, že je mu tenis koníčkem, za druhé i jako
příspěvek k rozvoji města. Kromě toho založil
i klub cestovatelů jako další impuls pro občany Dobřan.

Paměť domova
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové vyhledávají dobřanské
pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války a po válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom
jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských
listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)
Díl 8.

(V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na odsun německých občanů po válce, návrat rodiny do Dobřan a na podání žádosti o novomanželskou půjčku v roce
1953.)
Ve veřejnosti se ale začaly šířit zvěsti o peněžní reformě. Bylo zřejmé, že má-li mít peněžní reforma smysl, musí dojít ke snížení množství peněz v oběhu. Podle různých „zaručených“ zpráv,
kdy nikdo nevěděl nic určitého, obyvatelstvo
reagovalo výkupem ještě toho mála zboží, které
se v obchodech vůbec vyskytovalo. V našem případě se o nábytek nikde nezavadilo, co se však
stane s půjčeným obnosem, byla jedna velká
neznámá. V této nejisté situaci jsme se s Lídou
rozhodli, že si půjčku nevezmeme.
V posledních květnových dnech jsme byli
ujišťování v rozhlase prezidentem Antonínem
Zápotockým, že „naše měna je pevná a měnová reforma nebude“. Již za několik dní se měla
veřejnost přesvědčit, že to není pravda a že se
jí lhalo. Mezi těmi, kteří se cítili oklamáni, byla
i řada přesvědčených komunistů.
Jak probíhala vlastní výměna peněz? V hotovosti si mohl každý proměnit nejvýše 300 Kčs

v poměru 5:1, veškeré ostatní peníze v hotovosti v poměru 50:1. Tzv. vázané vklady, třeba
úspory z dřívějších let, byly anulovány. Veškeré
vklady uložené po 15. květnu se přepočítávaly
v poměru 50:1.
Jak by byla dopadla naše půjčka, kdyby nebyla proměněna ve zboží a byla eventuálně uložena v bance po 15. květnu? Ukázalo se, že by
nás byl stát sprostě okradl. Celá půjčka by byla
proměněna v poměru 1:50, ale státu bychom
spláceli celou částku v poměru 1:5. Po mnoha
letech jsme se setkali s manželi, kteří spláceli
svoji novomanželskou půjčku přesně v tomto
duchu.
(Konec)
Své vzpomínky zpracoval pan Ing. Václav Zymák,
CSc., ve školním roce 2017/18 dle otázek projektového týmu vedeného Mgr. Michaelou Hlaváčovou a Mgr. Jaroslavem Šedivým

Dodatek:
Rozhovor s panem Ing. Václavem Zymákem, CSc., z roku 2010 při příležitosti 70. výročí Základní školy Dobřany
Kdy jste navštěvoval školu pod nádražím
a která třída to byla? Kdo byl Vaším třídním
učitelem na konci školní docházky?
V letech 1934–38, 1. až 4. třídu, 1 měsíc
5. třídy, paní učitelka Ema Utlerová byla učitelka, na kterou se nezapomíná.
Jakých úspěchů jste dosáhl ve svém životě,
ve své práci či zálibě, čím můžete inspirovat
(promiňte zjednodušenou formulaci otázky)?
Po skončení měšťanské školy se samými
jednotkami jsem z nedostatku jiné příležitosti na Podřipsku nastoupil v r. 1943 do továrny jako učeň strojního zámečnictví. Po roce
s doporučením majitele nás několik získalo
souhlas německých úřadů v Protektorátu ke
studiu vyšší průmyslové školy, já zvládl přijímačky v Praze, Betlémská ul. V r. 1946 jsem
přestoupil do Plzně, kde jsem v r. 1948 složil maturitu s vyznamenáním a ve stejném
roce nastoupil jako student strojního inženýrství na ČVUT v Praze. Ve 3. ročníku jsem
onemocněl TBC. Při pobytu v Mezinárodním

vysokoškolském sanatoriu jsem za ztížených
podmínek mohl složit příslušné zkoušky a po
propuštění jsem v r. 1952 ukončil studium
složením státní závěrečné zkoušky s vyznamenáním.
Nastoupil jsem na umístěnku na 3 roky do
konstrukce těžkého strojírenství tehdejšího
podniku Závody V. I. Lenina v Plzni. V roce
1955 jsem využil příležitosti a přešel na Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni.
Jako odborný asistent jsem učil na normálním, večerním i dálkovém studiu. V r. 1958
jsem se rozhodl věnovat se trvale oboru hydraulických systémů a přihlásil se na externí
studium vědecké aspirantury v Praze, po vykonání přijímacího pohovoru jsem byl přijat
a v r. 1960 se vrátil zpět do podniku. V r. 1963
jsem obhájil svoji dizertaci. Příštích 6 let jsem
potom externě přednášel na VŠSE předmět
hydraulické mechanismy a připravoval při
normální činnosti podklady pro svoji habilitaci. Rukopis habilitační práce jsem měl hotový
někdy v r. 1968, ale už v r. 1970 jsem zjistil, že

ji vlastně nepotřebuji, po prověrkách jsem totiž už nesměl na škole učit a mít žádné podřízené. Ještě v r. 1969 mně ale byl ČSAV přiznán
vědecký kvalifikační stupeň.
Po různých problémech na pracovišti jsem
byl rád, že jsem se mohl uchýlit do strojírenského výzkumu v podniku, kde jsem zůstal až
do odchodu do důchodu v r. 1988. Rok předtím jsem dostal z kádrového odboru ústavu
nabídku, abych napsal publikaci z mého oboru. Protože jsem měl předtím omezené publikační možnosti domácí i zahraniční, nabídku
jsem přijal. Abych mohl knihu vůbec dokončit,
odmítl jsem po r. 1989 rehabilitaci a návrat na
školu. Po značných komplikacích ekonomického charakteru kniha vyšla v Brně v r. 1994.
Některé pasáže z této publikace byly zařazeny
do výukových skript VŠB – TU Ostrava, rovněž
i po 15 letech sloužila ještě jako základní orientace pro doktorandské studium a habilitaci.
Pokud se týká mých zálib, kromě turistiky
je to v oblasti humanitní historie, v oblasti přírodních věd matematika a fyzika. (jš)

www.dobrany.cz
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Paměť domova
britské společnosti. Odhalí Thomas slabé místo v jeho plánu?

Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí		
úterý		
středa
9:00–11:00
čtvrtek		

13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00
12:00–17:00
12:00–15:00
12:00–18:00
12:00–15:00

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
MIKO Václav:
Edvard Beneš milován
i nenáviděn
Kniha objasňuje zapomenuté i ožehavé skutečnosti jeho života.

BEDNARZ Dieter:
Mimoevropan
v Evropě
Maya a Daniel jsou na
první pohled šťastný
pár, ale ve skutečnosti
spokojení nejsou. Jednoho dne jim zaklepe
doma na dveře budhistický mnich Siri. Svou
nečekanou přítomností roztočí kolotoč bláznivých událostí…

KNIHY PRO DĚTI

HAGERUP Klaus:
Dívka, která chtěla zachránit knížky
Jestlipak víš, co se děje s knížkami v knihovně? Ani Anna to nevěděla. Kouzelné vyprávění
o lásce ke knihám a k těm, kteří v nich žijí.Pro
čtenáře všech věkových kategorií.

BŘEZINOVÁ Ivona:
Jmenuji se Ester – jsem
gamblerka
Ester žije v početné rodině, kde se všichni mají
rádi, ale nikdo se o nikoho moc nestará. Ester pociťuje doma nedostatek
soukromí a navíc se upne
k myšlence mít vlastní

2. sousedský bleší trh

peníze. Stále více času tráví ve společnosti rodinného přítele, majitele baru a herny. První
nesmělá výhra se rychle mění v závislost na
hracích automatech. Gamblerská vášeň už nejde zastavit a past se zavírá…

JINDROVÁ Markéta:
Radek Štěpánek
Český lev.
Vyhrál 23 titulů, dvě
grandslamové trofeje
a bronzovou olympijskou medaili. Do profesionálního
tenisu
vstoupil v roce 1996.
Ukončení kariéry oznámil v listopadu 2017. Přečtěte si neopakovatelný sportovní příběh tenisty s obrovským
srdcem.

CHALUPA Jiří:
Agent v kapse
Kde začít, když jsi
v koncích?
S naším agentem to
máš v kapse!
Pět kamarádů kromě
přátelství pojí i kouzelná figurka agenta. Agent
radí dětem, jak se zachovat v náročnějších situacích. Učí je udržet si
chladnou hlavu, nepanikařit a v budoucnu preventivně případné nebezpečí včas rozpoznat.
Nechybí ani agentovy tajenky, šifry a kvízy.

DEVÁTÁ Ivanka:
Kde spí lufťáci
Oblíbená autorka vás zavede na hory, k rybníku,
k moři, ve vzpomínkách
na blízké, rodinu, přátele a kolegy, kteří právě
takovými lufťáky byli.
Čerstvý vzduch a humor
jsou lékem na všechno.
MORRELL David:
Stopy mizí v mlze
Geniální a nechvalně
proslulý
konzument
opia Thomas de Quincey spolu se svou dcerou a svými kolegy ze
Scotland Yardu se utkají
s vrahem, který si vybírá oběti v horní vrstvě
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Slunečné ráno vylákalo 6. října více než desítku prodávajících na dobřanské náměstí, kde se
konal 2. sousedský bleší trh. V první půlhodince měli prodejci čas sami si prohlédnout, co nabízí
kolegové (a mnohdy nezůstalo jen u dívání), protože město se teprve pomalu probouzelo. Pak
už se začalo náměstí plnit nakupujícími, kteří si odnášeli oblečení, hračky, různé dekorace, CD
a mnoho dalšího. Atmosféra na náměstí byla příjemně přívětivá. Všichni si spolu povídali, smáli
se, dopřávali si kafíčko a dobroty z nedalekých obchůdků a prodávající už plánovali setkání na
dalším sousedském bleším trhu. A doufali, že bude brzy... 			
Hana Plassová

Kultura

Říjen v barvách republiky
Bílá, červená a modrá – v tomto prvorepublikovém duchu jsme po čtyři pondělní podvečery společně tvořily, zdobily a také povídaly
na Tvořeníčku v MKS. Koho by napadlo, kolik
krásy a možností se v těchto třech barvách
skrývá. Dámy a dívky si vyrobily jemné i extravagantní brože, plátěnou tašku přeměnily
v jedinečný a nepřehlédnutelný módní doplněk, dozdobily svá zápěstí a krčky a odnesly
si několik kousků bílého porcelánu s nádechem prvorepublikové elegance. Děkuji všem
ženám, malým i velkým, které přišly, že jsme
společně mohly tvořit a slavit naši „stoletou
dámu“.
První říjnové páteční odpoledne se neslo
spíše v podzimních barvách. Ve spolupráci
s nevládní organizací Na Zemi jsme v parku
pod nádražím zahájili netradiční výstavu na
stromech s názvem Naše boty. Letošní Týden
důstojné práce byl věnován nedůstojným
pracovním podmínkám v obuvnických dílnách v Indii, téma ožehavé, nezvyklé a pro
nás mnohdy i naprosto vzdálené. O to víc si
vážím všech, kteří do toho šli s námi a s výsta-

vou pomohli, podpořili nás. Veliký dík patří
zahradnici Mileně Vladykové za její nadšení
a nasazení. A také všem, kteří přišli nejen
v pátek na zahajovací piknik, ale i poté projít
si park s výstavními panely. A pokud jste ještě nebyli, neváhejte, výstava probíhá v parku
pod nádražím 24 hodin denně do 19. listopadu. V souvislosti s tímto projektem jsme
v MKS připravili dvoudenní kurz šití kožených bot 17. a 18. listopadu od 10:00 do
18:00.
Následné sousedské blešení si velmi rychle
našlo svoje příznivce nejen mezi nakupujícími, ale i mezi prodávajícími. Klobouk dolů
a díky, že máte odvahu jít „s kůží na trh“. Druhý bleší trh byl skutečně v duchu i náladě
sousedské, povídací, sdílecí. A dokonce překročil i hranice města. Moc všem děkuji.
Do období první republiky nás vrátilo Dobřanské posvícení a Havelské řemeslné trhy.
Po ranním shonu, šrumci a pobíhání bylo
v deset hodin náměstí opět plné zajímavých
a vkusných řemeslných stánků, dobrého občerstvení, dospělých i dětí. Dopolední po-

Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

hádka nalákala početné publikum, mnozí si
našli cestu do stylového dobového filmového
fotokoutku, kde se mohli nechat zvěčnit se
zářivými hvězdami stříbrného plátna. Někteří z návštěvníků se odvážili usednout do sedla starého bicyklu a vyzkoušet si elektrifikaci
vlastními silami. Celý den, podbarvený staropražskými písničkami a kuplety kapely Švejk
Band, měl opět nezapomenutelnou atmosféru, milou, přátelskou, obohacenou o náhodná
a vlídná setkání. Krásným zakončením celé
akce bylo hudební vystoupení dobřanského
Macarátu, který nezapomněl ani na „tatíčka
Masaryka“ s písní Ach synku, synku. A stejně
jako vloni se od rána až do odpoledne otáčel kolotoč a pan Hronek klikou točil a točil.
I v tomto případě musím poděkovat všem,
kteří nám byli nápomocni, bez nich by se celá
akce nedala zvládnout. Největší dík patří Kubovi Urbancovi, který nejenže vyslyšel všechny mé požadavky, ale s chutí a nadšením je
vyřešil a splnil (i když to občas byl i pro něj
veliký oříšek). Děkuji!
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

KVÍTEK MANDRAGORY
sobota 23. 3. 2019 od 14:00 hodin
Divadlo Hybernia, Praha

neděle 14. 4. 2019 od 15:00 hodin
Divadlo Broadway, Praha

Odjezd: v 11:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 590 Kč (+ autobusová doprava)

Odjezd: ve 12:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 599 Kč (+ autobusová doprava)

Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany,
náměstí T.G.M. 5 (po–pá 8:30–12:15 a 13:00–16:00)

Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany,
náměstí T.G.M. 5 (po–pá 8:30–12:15 a 13:00–16:00)

www.dobrany.cz
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Kultura

O pejskovi a kočičce
16. prosince 2018 od 15:00 hodin
Káčko Dobřany | 80 Kč
Známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, kterou se nedají zašít kalhoty
a panence, která tence plakala, provázené veselými písničkami.
Podle předlohy Josefa Čapka napsal Jiří Žák.

Předprodej vstupenek a rezervace v Městském kulturním středisku Dobřany,
náměstí T.G.M. 5. nebo na www.kacko.cz.
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Kultura

Městské kulturní středisko Dobřany ve spolupráci se ZŠ Dobřany, MŠ Dobřany, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
a dalšími pořádá

Mikulášský
jarmark

2. prosince 2018 | náměstí T.G.M.
13:30
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15

17:00

Zahájení jarmarku
Pohádka o narození Ježíška
– divadelní představení ZŠ Dobřany
Taneční a pohybové vystoupení
MŠ Dobřany – Stromořadí
Keltská kapela Dé Domhnaigh
při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Dětský pěvecký sbor Beránci
– ZŠ Masarykova Plzeň
Pohádka o narození Ježíška
– divadelní představení ZŠ Dobřany
Folklórní soubor Vozembach
při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Slavnostní rozsvícení
ˇ
ˇ
vánocního
stromecku
za doprovodu dětského pěveckého sboru
Hvězdičky při ZŠ Dobřany
Vezměte si s sebou zvonečky!

• prodej adventního, vánočního a dárkového
zboží
• výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu
fondu Klíček
Za podpory:

www.dobrany.cz
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Kultura

Kulturní kalendář
LISTOPAD
28. 10. –28. 11. 	Vojsko v Dobřanech
1918–1938 – výstava
2. 11.
UNDERGROUND COMEDY
3. 11.
Hororový ostrov
3. 11.
O štít města Dobřany

(SDH soutěž, náměstí T.G.M.)

8. 11.
9. –15. 11.
17. 11.
do 19. 11.

Klub cestovatelů
MFF Juniorfest
Rockový bál
NaZemi – výstava
(park u nádraží)

20. 11.
Ani za milion! – divadlo
22. 11.
Život s vášní a čokoládou
22. 11.
Setkání seniorů
22. 11.
Klub cestovatelů
27. 11.
Kavárna po škole
30. 11.
S Macarátem kolem světa
30. 11. –23. 12. 	Betlémy mnoha tváří –
výstava

PROSINEC

2. 12.
Mikulášský jarmark
	Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
5. 12.
Pekelné spřežení
6. 12.
Klub cestovatelů
9. 12.
Adventní koncert
12. 12.
Klub cestovatelů
16. 12.	O pejskovi a kočičce
– divadlo pro děti
16. 12.	Adventní podvečer
23. 12.
Adventní podvečer

Městské kulturní středisko Dobřany pořádá

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
spojenou s promítáním filmu

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
8. 12. 2018 │15:00 │kino Káčko
Vstupné: 80 Kč (děti vč. nadílky)

Spolupráce při pořádání kulturně-společenské
či sportovní akce v roce 2019
Městské kulturní středisko Dobřany (MKS Dobřany) nabízí spolupráci při pořádání kulturně
-společenských či sportovních akcí v roce 2018 ve městě Dobřany a jeho místních částech s podílem MKS Dobřany na nákladech ve výši do 3.000 Kč na jednu akci.
Žádosti na předepsaném formuláři je možné podávat v termínu od 15. 10. do 28. 11. 2018
osobně v MKS Dobřany, nám. T.G.M. 5, Dobřany nebo elektronicky na mail kultura@dobrany.cz.
Formulář si můžete osobně vyzvednout v MKS Dobřany nebo vyžádat na mailu kultura@
dobrany.cz.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Městské kulturní středisko Dobřany přijme
promítače do kina Káčko.
(brigáda nejen pro studenty)
Po proškolení v obsluze techniky a zaučení zkušeným
pracovníkem se jedná zejména o tyto úkony:

promítání v kině Káčko Dobřany

s měny převážně v odpoledních a večerních hodinách
(čt - ne) v třítýdenním cyklu

Požadujeme:
- vzdělání technického zaměření a znalost výpočetní techniky výhodou
- spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, ochota dále se vzdělávat
- flexibilita, slušnost, odolnost vůči stresu
Nabízíme zajímavou práci s dobrým ohodnocením.
Předpokládaný nástup: prosinec 2018
Motivační dopis zasílejte na adresu kultura@dobrany.cz
Kontakt: Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany, 377 972 480

Poděkování

Milé ženy z dobřanského íčka,
nevím, co jste která měla na starosti, a ani netuším, jestli byl ve Vašem týmu ještě někdo další
(v tom případě patří následující slova i jemu nebo jim). Chtěla bych Vám touto cestou ještě jednou
poděkovat za Havelské posvícení. Druhý rok by mohl být okamžikem, kdy by se mohlo začít mluvit o tradiční akci. To bych moc ráda. Stejně jako vloni pro mě byla sobota klidným spočinutím,
touláním mezi stánky, klábosením se známými i novými prodavači a setkáváním s Dobřanskými.
Díky za výběr prodavačů a jejich řemesel.
Držím palce. Má to cenu. Velké díky.				
Vendulka Urbancová

MKS Dobřany pořádá kurz

VÝROBA BAREFOOT MOKASÍNŮ
(kožené boty přesně na nohu)

sobota 17. listopadu | 10:00–19:00
neděle 18. listopadu | 10:00–18:00
jednací sál MKS Dobřany
přihlášky a informace: peksova@dobrany.cz do 7. 11.
cena: 2300 Kč (veškerý materiál a pomůcky potřebné k výrobě)
S sebou na kurz si přineste savé noviny, staré bavlněné triko na rozstříhání na hadříky, fén, oblečení,
ve kterém se můžete ušpinit a 2 skleničky od přesnídávky nebo kelímky.
Předem se vybírá záloha 500 Kč na účet 5210538389/0800 – lektorce Karolině Částkové.
( Do zprávy k platbě připište datum konání a mokasíny Dobřany.)
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Školství, spolky a neziskové organizace
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Kultura

Juniorfest se blíží! Do města zavítají české a zahraniční filmové
osobnosti
Již zanedlouho odstartuje v Dobřanech a dalších čtyřech městech Plzeňského kraje 11. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro
děti a mládež Juniorfest 2018. Od 9. do 15. listopadu se nejen filmoví nadšenci, ale i další návštěvníci - nejmenší i dospělí - mohou těšit na
filmové projekce a setkání se známými osobnostmi českého a zahraničního filmu.
V rámci festivalového programu zprostředkovávají organizátoři příležitosti k setkání s mnohými umělci a tvůrci, kteří stáli u zrodu dětských snímků. Na jedno z těchto setkání se mnohou místní těšit ve
středu 14. listopadu od 17:00 hodin v kině Káčko. Zde se uskuteční
beseda s Danielou Kolářovou a Jaromírem Hanzlíkem. Tito dva herci se
poprvé na filmovém plátně objevili před padesáti lety ve snímku Slasti
Otce vlasti. V 70. a 80. letech byli jednou z nejpopulárnějších filmových
a televizních dvojic. Společně si zahráli nejen ve filmech Léto s kovbojem či Podnájemníci, ale také ve snímcích pro děti Lucie, postrach ulice,
…a zase ta Lucie!

To však není vše. V pondělí 12. listopadu se nové centrum Comtesu
stane svědkem živé nahrávky Českého rozhlasu Plzeň. Na 17. hodinu si
oblíbený herec a moderátor Antonín Procházka pozval do svého pořadu
hosty letošního Juniorfestu – Lukáše Becha neboli Létajícího Čestmíra
a herečku Báru Štěpánovou. Více informací o tomto pořadu naleznete
na www.juniorfest.cz
Další významnou osobností, o které jsme informovali již v říjnovém
vydání, je oscarový režisér John Stevenson. Ten natočil celosvětový hit
Kung Fu Panda a stál u zrodu i jiných animovaných snímků, jakými jsou
například Mravenec Z či Toy Story 2: Příběh hraček. Stevensona mohou
Dobřanští potkat v neděli 11. listopadu, kdy se v kině Káčko uskuteční
projekce zrestaurované digitální verze Cesty do pravěku. Projekce jednoho z divácky nejoblíbenějších filmů režiséra Zemana se zúčastní i další
osobnosti ze světa filmu. Na projekci tohoto legendárního filmu bude do
volného prodeje uvolněno pouze omezené množství vstupenek.
Významné české herce bude možné potkat i během udílení cen Zlaté
rafičky. To se sice odehraje na státním hradě a zámku v Horšovském
Týně, ovšem pořadatelé festivalu zajistili na akci autobusovou přepravu
od dobřanského kina Káčko. Zájemci o místo v autobuse se mohou hlásit na info@juniorfest.cz. Letošní ocenění převezme v sobotu 10. listo-

12

|

listopad 2018

padu od 14:00 režisér filmové pohádky Anděl Páně Jiří Strach a v úterý
13. listopadu od 17:30 herečka Iva Janžurová. Tato dvě významná jména doplní účast i dalších známých osobností, prozradit můžeme Pavla
Lišku či Viktora Preisse, proto si neváhejte rezervovat své místo.
Juniorfest je však především o filmech a dětské kinematografii, divákům ve městě přinese i letos pestrou nabídku filmových projekcí.
„V sobotu 10. listopadu od 15:00 se v kině Káčko bude promítat skvělý
rodinný film Začarované Vánoce nebo v pondělí 12. listopadu od 17:00
americký animovaný film o psím hrdinovi Seržant Stuby - Neočekávaný
hrdina,” doporučuje konkrétní snímky z festivalového programu výkonný ředitel Michal Šašek. „Další filmy a termíny projekcí jsou uveřejněny
na webových stránkách festivalu,” dodává.
Vstupné na jednotlivé filmové projekce činí 60 Kč, zároveň festival
nově nabízí všem filmovým fanouškům diváckou akreditaci za mimořádnou cenu 240 Kč. Akreditace je platná v rámci veškerých filmových
projekcí, bližší informace jsou opět uveřejněny na webových stránkách
festivalu.
Radka Šámalová, PR oddělení

Kultura

11. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež

9.—15. 11. 2018

DOBŘANY

PÁTEK 9. 11. 2018

ÚTERÝ 13. 11. 2018

9:00

8:15

10:30

Kino Káčko
ZAHRÁDKA POD HVĚZDAMI
Česko | 2017 | 49 minut | 3+ | české znění | 30 Kč
O malém Ježíškovi a o zázracích, které možná dokáže udělat každý z nás…
Kino Káčko
KARKULKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Česko | 2017 | 56 minut | 6+ | české znění | 60 Kč
Moderní české animované pohádky pro malé i větší.

SOBOTA 10. 11. 2018
10:00
13:00
15:00

Kino Káčko
PÁNI KLUCI
Československo | 1975 | 90 minut | 7+ | české znění | 60 Kč
Náměstí T.G.M.
STOLETÍ POHÁDEK
Po stopách českých pohádek a ﬁlmů pro děti. Start u kašny. | zdarma
Kino Káčko
ZAČAROVANÉ VÁNOCE
Německo | 2018 | 100 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
Dobrodružství malé Lilli, která tentokrát bude muset zachránit Vánoce.

10:15

13:30

17:00

19:30

Kino Káčko
POHÁDKY NARUBY
Velká Británie | 2016 | 58 minut | 6+ | české znění | 60 Kč
Možná, že se Sněhurkou a Karkulkou to bylo celé nějak jinak. Možná, že vlk nebyl
jen jeden.
Kino Káčko
SLEČNA DOLITTLE
Německo | 2018 | 100 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
Jedenáctiletá Lilli tentokrát pomůže vypátrat zloděje malého slůněte.
Kino Káčko
JÁ JSEM WILLIAM
Dánsko | 2017 | 86 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
William musí zabojovat o čest svého strýce i s místními gangstery.
Kino Káčko
LOVCI ČARODĚJNIC
Srbsko, Makedonie | 2018 | 86 minut | 8+ | překlad do sálu | 60 Kč
Desetiletý Jovan se uzavírá do vlastního světa představivosti.
Kino Káčko
DUBČEK – KRÁTKÉ JARO, DLOUHÁ ZIMA
Slovensko | 2018 | 90 minut | 13+ | české znění | 60 Kč
Portrét muže, který věřil, že se v roce 1968 napraví chyby minulosti.

NEDĚLE 11. 11. 2018

STŘEDA 14. 11. 2018

10:00

8:15

18:00

Kino Káčko
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Německo | 2018 | 110 minut | 6+ | české znění | 60 Kč
Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydává se do světa.
Kino Káčko
CESTA DO PRAVĚKU
Československo | 1955 | 85 minut | 7+ | české znění | 60 Kč
Čtveřice chlapců se na loďce vydá poznat historii planety Země.
Film bude uveden v digitálně zrestaurované verzi.

10:15

13:30

PONDĚLÍ 12. 11. 2018
8:15

9:00

10:15

13:30

17:00

17:00

19:30

Kino Káčko
SVĚT KOČKY MARNIE
Německo | 2018 | 85 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
Animovaný ﬁlm o rozmazlené Marnie, která chce získat roli agentky na tajné misi.
Sál MKS Dobřany
WORKSHOP: ANIMAČNÍ DÍLNA – PIXILACE
Kdo sní o tom, že jeho oblíbené hračky ožijí a šaty ho samy obléknou, může si to splnit
touto animační technikou. | 60 Kč
Kino Káčko
FALKONI
Island | 2018 | 90 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
Dětský fotbalový turnaj se změní v dramatickou záchrannou misi.
Kino Káčko
SUPERMORČE
Finsko | 2018 | 84 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč
Po kousnutí morčetem do prstu získá Emily tajnou schopnost.
Multifunkční sál
ŽIVÉ NATÁČENÍ POŘADU ČRO PLZEŇ S ANTONÍNEM
PROCHÁZKOU A JEHO HOSTY LUKÁŠEM BECHEM
VTP Comtes
A BÁROU ŠTĚPÁNOVOU | zdarma
Kino Káčko
SERŽANT STUBY – NEOČEKÁVANÝ HRDINA
Kanada | 2018 | 94 minut | 11+ | překlad do sálu | 60 Kč
I. světová válka je na spadnutí a seržant Convey si adoptuje toulavého teriéra
s pahýlem místo ocasu.
Kino Káčko
PAN VŠEZNÁLEK
Francie | 2018 | 99 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč
Trenér fotbalu je přinucen se postarat o synovce, který má aspergerův syndrom.

17:00
19:30

Kino Káčko
100% COCO
Nizozemsko | 2017 | 88 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč
Třináctiletá Coco miluje módu a sní o tom, že se stane módní ikonou.
Kino Káčko
AMIN A AKVAN
Írán | 2018 | 76 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč
Animovaný ﬁlm o jednom zlomyslném plánu.
Kino Káčko
NEOBYČEJNÝ SEN
Indie | 2018 | 110 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
Devítiletý Pichku žije ve slumu v Dillí a dochází mu, že být dospělým je něco úplně
jiného než být dítětem.
Kino Káčko
FESTIVALOVÉ SETKÁNÍ S JAROMÍREM HANZLÍKEM
A DANIELOU KOLÁŘOVOU | 60 Kč
Kino Káčko
MŮJ BRATR SIMPLE
Německo | 2017 | 114 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč
Road movie o síle bratrské lásky. Vůbec nevadí, že jeden z bratrů je mentálně
postižený.

ČTVRTEK 15. 11. 2018
8:15

10:15

13:30

17:00

Kino Káčko
OPIČKA
Švédsko | 2017 | 90 minut | 10+ | překlad do sálu | 60 Kč
Snímek o jedenáctiletém Frankovi a jeho tajném přátelství se záhadným gibbonem.
Kino Káčko
PACHUŤ DOSPÍVÁNÍ
Brazílie | 2018 | 105 minut | 14+ | české titulky | 60 Kč
Jak sociální sítě mohou změnit život komukoliv... třeba i Vám.
Kino Káčko
VZHŮRU A DALEKO
Dánsko | 2018 | 81 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
Animovaný příběh o Hojdovi, který chce cestovat po celém světě.
Kino Káčko
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
USA | 2018 | 99 minut | 8+ | české znění | 60 Kč
Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar
od její zesnulé matky.

www.dobrany.cz
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Německé děti zase v Dobřanech
V rámci partnerství navštívilo ve dnech
10.–12. 10. 2018 naši školu 24 žáků a 3 učitelé
z partnerské Státní reálné školy v Obertraublingu. Děti byly ubytovány v rodinách svých
českých partnerů (za což hostitelům velmi
děkujeme). První den návštěvy čekal žáky
workshop ve školní jídelně, při němž společně připravovali a posléze plnili do skleniček
nakládanou zeleninu. Každý tvůrce si pak
domů odnesl skleničku i s originální etiketou.
Odpoledne měly děti volné, učitelé odjeli do

Strom přátelství

Plzně na návštěvu Muzea církevního umění
a podvečerní procházku centrem Plzně.
Ve čtvrtek všichni odjeli do Prahy. Čekala je
procházka po pražských památkách, při které
ve skupinkách po čtyřech plnili úkoly v anglicky psaném pracovním listu. Naši němečtí
přátelé poznali Národní divadlo, Staroměstský orloj, Karlův most, Pražský hrad i Petřín
s bludištěm a rozhlednou.
V pátek byla pro partnery připravena mini
Chvála různosti se čtyřmi stanovišti (kin–

ball, bubnování, náramky přátelství a vánoční
ozdoby), velmi děkujeme za pomoc paní Nekolové a paní Duchkové. Po obědě jsme pak
společně na školní zahradě zasadili „strom
přátelství“ – dub zimní.
Setkání bylo zdařilé, byla potvrzena stará
a navázána nová přátelství, procvičena komunikace v angličtině, příp. němčině, a již nyní se
těšíme na návštěvu obertraublingské reálky
3.–5. dubna 2019.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Příprava zeleniny k nakládání

Tříkrálová sbírka 2019 - Přihláška skupinky koledníků
Letos poosmnácté organizuje dobřanská
Římskokatolická farnost ve spolupráci s Městem Dobřany a Základní školou v Dobřanech
Tříkrálovou sbírku. Také v letošním roce
chceme pomoci mladým i dospělým klientům
s diagnostikovaným autismem a mentálním
postižením z merklínského domova Radost
a stacionáře Radovánek Diakonie ČCE a seniorům s diagnostikovanou poruchou paměti
(Alzheimerovou chorobou, demencí) v Domově sv. Aloise Městské charity Plzeň. Hledáme
proto trojice zájemců, kteří mají chuť si při-
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pravit královský kostým a vyrazit v sobotu
5. 1. 2019 do dobřanských ulic. Je důležité,
aby mezi vámi nebo s vámi byl jeden dospělý, který převezme zapečetěnou pokladničku
a po dobu koledování bude o ni pečovat.
Přihlášky prosíme co nejdříve řediteli ZŠ
v Dobřanech, následně dostanete další podrobnosti a vyberete si místo koledování. Jakékoliv dotazy ke konání sbírky Vám rád zodpoví J. Šedivý, tel. 602 658 066.
Děkujeme Vám.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Školství, spolky a neziskové organizace

Okresní kolo v přespolním běhu v Chlumčanech

Každoročně na začátku září se snažíme rozpohybovat naše žáky vytrvalostním během
v přírodě a máme radost z toho, že se nám
daří zapojit většinu dětí. Ti nejlepší mají možnost reprezentovat školu ve vyšších kolech
soutěže organizované AŠSK.
V úterý 25. 9. 2018 se za pěkného slunného
počasí konalo okresní kolo v přespolním běhu.

Zúčastnili se jej žáci, kteří si „doběhli“ pro přední místa v Endorfin běhu, což je „pouze“ školní
kolo vytrvalostního běhu pořádané ZŠ Dobřany
na Kamínku. K běhání motivujeme žáky individuální i kolektivní cenou, kterou získá třída
s nejlepším průměrným časem. V letošním roce
kolektivní odměnu získaly třídy 4. A, 6. B a 8. C.
Postup do okresní soutěže si v tomto ročníku vybojovala družstva mladších hochů
a mladších dívek, družstvo starších hochů
a za jednotlivce soutěžily děti ze 4. a 5. ročníku a dívky z 8. a 9. ročníku. Nejúspěšnější
družstvo, složené z A. Šmídové, K. Sýkorové,
D. Škardové, A. Umnerové a K. Štruncové, si
vybojovalo mezi školami okresu Plzeň–jih
4. místo v kategorii mladších žákyň. Mezi
úspěšné jednotlivce patřila H. Kučerová z 5. B,
která získala bronzovou medaili, a M. Filo
z 6. A, který obsadil 4. místo mezi mladšími
žáky.
Žákům děkujeme za reprezentaci školy, ale
hlavně jsme rádi, že se snaží do svého života
zařadit i běhání pro radost i zdraví.
Vladislav Kouřil, zástupce ředitele ZŠ Dobřany

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

8. listopadu 2018 / 17:30 / sál ZUŠ
Koncert studentů plzeňské konzervatoře
ze třídy prof. J. Brané (zobcové flétny)
13. listopadu 2018 / 17:30 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
27. listopadu 2018 / 17:30 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
30. listopadu 2018 / 16:30 / kaple Vstiš
Adventní koncert
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
30. listopadu 2018 / 19:00 / Káčko
Slavnostní koncert dětského orchestru
Macarát věnovaný k 5. výročí založení
souboru
1. prosince 2018 / 17:00 / kostel
sv. Prokopa Letiny
Adventní koncert
– vystoupí velká dětská lidová muzika
Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

2. prosince / 17:00 / Štěnovice
Rozsvícení vánočního stromečku
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany získala 2. místo v kategorii
„NEJLEPŠÍ ZUŠ“ Plzeňského kraje
Dne 3. října 2018 ocenil hejtman Plzeňského kraje Bc. Josef Bernard a náměstkyně
hejtmana pro oblast školství a cestovního
ruchu Mgr. Ivana Bartošová vítěze celostátních kol uměleckých soutěží ve školním roce
2017/2018. Setkání se zúčastnili ředitelé příslušných základních uměleckých škol, pedagogové, kteří žáky na soutěže připravovali, a dle
zájmu také rodiče. Za naši školu byli pozváni
Šárka Samcová (příčná flétna), Vojtěch Hrubeš
(klarinet), Tomáš Duchek (zpěv), Vojtěch Kordík (dudy), lidová muzika Vozembach a vyučující paní učitelka Magda Vozárová, Lucie Bínová, pan učitel David Kovář a Jan Rada. Přijetí
v koncertním sále A. Dvořáka v Domě hudby
(Konzervatoř Plzeň) bylo spojeno s vyhodnocením dotačního programu Plzeňského kraje
NADÁNÍ 2018. Během slavnostního odpoledne vystoupila také naše bývalá žákyně na příčnou flétnu Marie Kordíková, která v současné
době studuje 5. rokem plzeňskou Konzervatoř.
V kategorii – „NEJLEPŠÍ ZUŠ“ Plzeňského
kraje jsme získali ve školním roce 2017/2018
– 2. místo z celkového počtu 34 základních
uměleckých škol. Obhájili jsme tak stejné
umístění jako před dvěma lety.
Ve školním roce 2017/2018 naši žáci soutěžili např. v Klatovech, Domažlicích, Plzni,
Karlových Varech, Praze, Lidicích, Nových

Hradech, Turnově, Mikulově, ale také v zahraničí - Klingenthalu v Německu.
Bohužel Plzeňský kraj všechny umělecké
soutěže nezahrnuje do celkového bodového
ohodnocení škol. To nevadí, protože v uměleckých soutěžích nejde jenom o umístění, ale
především o motivaci. Žáci navíc mohou poznat nové koncertní sály, kulturní památky jiných měst, ale také načerpat inspiraci pro svůj
další umělecký rozvoj.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
našim žákům, kteří se nebáli soutěžit a reprezentovali tak naši ZUŠ ve školním, okresním,
krajském i ústředním (celostátním) kole Národní soutěže ZUŠ nebo nás reprezentovali
v jiných uměleckých soutěžích. Poděkování
patří všem pedagogům školy, kteří své žáky
na soutěž svědomitě připravovali, a také za
podporu všem rodičům. Velmi si toho vážíme.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

zleva p. uč. J. Rada, V. Kordík, Š. Samcová, pí uč. L. Bínová, T. Duchek, pí uč. M. Vozárová

www.dobrany.cz
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Naši zpěváci zahájili velmi úspěšně nový soutěžní školní rok
Písňová soutěž Bohuslava Martinů, jejíž
16. ročník proběhl 19. – 21. 10. 2018 na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, je určena
pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií
s hudebním zaměřením.
Soutěž vznikla se záměrem podpořit interpretaci písní českých i světových skladatelů
a patří k soutěžím s mezinárodní účastí. Setkávají se zde malí i větší pěvci ve věku 10–
20 let z Česka, Slovenska, Německa a Polska.
Mladší zpěváčky hodnotí porota z řad pedagogů a výkonných umělců z naší republiky,
starší zpěváky pak porota mezinárodní.
Pěvecké oddělení z naší Základní umělecké
školy J. S. Bacha se na soutěž letos vypravilo s pěti mladými adepty a všichni dokázali
v opravdu v početné konkurenci uspět a nazpět do Dobřan tak přivezli „jeden bronz, jedno stříbro a hned tři zlata"!
Mezi nejmladšími zpěváčky v kategorii
D soutěžila Adélka Bartoníčková (2. cena)
a Kristýnka Málková (1. cena), v kategorii A1
pro dívky ve věku 12–14 let uspěla Veronika
Chamolová (1. cena). V kategorii C2, která je
dvoukolová a určená pro mladé muže ve věku
15–18 let, soutěžil Tomáš Duchek (3. cena).
Největšího úspěchu dosáhl Jakub Reiser
(1. cena), který soutěžil v kategorii C1 mezi
chlapci ve věku 12–15 let přesto, že je mu teprve 11. Pravidla soutěže ale nedovolují, aby se
jako loňský vítěz kategorie D přihlásil do stejné kategorie i letos. Vedle vítězství si Kubík
z Prahy veze i zvláštní cenu za interpretaci písně 20. století. Porota však nepřála jen našim
soutěžícím, ale udělila též diplom za klavírní

spolupráci paní učitelce MgA. Michaele Vackové, která všechny zpěváky doprovázela na
klavír. Všichni žáci navštěvují ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany a jsou ze třídy paní učitelky Mgr. Kláry Vlahačové Kartákové (A. Bartoníčková,
K. Málková, V. Chamolová, J. Reiser) a Mgr. Lucie Bínové (T. Duchek). Všem zpěvákům, paním
učitelkám a korepetitorům gratulujeme!
V soutěži konzervatoří získala krásnou
3. cenu bývalá žákyně pěveckého oddělení

naší školy Jana Šístková, která v současné
době navštěvuje 4. ročník plzeňské Konzervatoře pod vedením prof. Simony Procházkové.
Koncert vítězů proběhne ve středu
7. 11. 2018 v sále B. Martinů (HAMU Praha)
od 19.00 a bude jej nahrávat a v záznamu vysílat ČR Vltava. Kdo by si chtěl mladé zpěváky
přijet poslechnout do tohoto krásného prostoru, je srdečně zván :)
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

zleva horní řada pí uč. M. Vacková, V. Chamolová, pí uč. K. Vlahačová Kartáková
zleva spodní řada J. Reiser, A. Bartoníčková, K. Málková

pí uč. L. Bínová, T. Duchek
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Základní škola Dobřany přijme vychovatelku do dětského klubu
na úvazek 1,0 (jen odpolední provoz), možné případně i rozdělit na
dva poloviční úvazky. Kvalifikační předpoklad – maturita.
Nástup možný ihned.
Více informací: J. Šedivý, tel. 602 658 066, e-mail: jpfs@email.cz.

Školství, spolky a neziskové organizace

Úspěch v soutěži

Bachovský koncert při svíčkách

19. - 21. 10. 2018 se v Praze uskutečnil XVI. ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů. Soutěž
vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy. Jana Šístková, studentka Konzervatoře Plzeň, obsadila v konkurenci dvaceti
zpěvaček skvělé 3. místo. Gratulujeme.

Ačkoli se toho večera zdál kostel sv. Mikuláše v Dobřanech poněkud potemnělý, nebyla to tak
úplně pravda. Tmou onoho sakrálního prostoru totiž zářilo světlo mnoha svící, lidských srdcí
a hlavně hudby. Ano, tóny, melodie a atmosféra doby barokní bylo to, co se dotýkalo našeho nitra.
Zážitek byl intenzivní o to více, neboť skladby přednášely děti i učitelé z místní ZUŠ J. S. Bacha.
Celý koncert tak byl důstojnou a veskrze milou oslavou 333. výročí narození jednoho z největších
umělců naší historie vůbec. 				
zdroj www.dobranskevarhany.cz

V Klubu Echo to žije

Dobřanský Klub Echo pro děti a mládež,
zřizovaný Diakonií Západ, má za sebou spoustu aktivit. Poslední týden v září pořádali jeho
pracovníci „Den s nízkoprahem“. Tato akce se
konala u skautské klubovny na ostrově v rámci
celorepublikové akce Týden nízkoprahových
klubů. Děti měly možnost zasoutěžit si na
různých stanovištích: slalom na koloběžce, lu-

kostřelba na skříňové střelnici, jedno ze stanovišť bylo zaměřeno na zvládání situací, kdy si
děti samy nevědí rady a hledají někoho, komu
si mohou říct o pomoc. K vidění byla také
výstava „Zaostřeno na život“, která prostřednictvím fotografií mapuje příběhy dětí z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Den
jsme zakončili společným opékáním buřtů.

Měsíc říjen pak byl ve znamení dalšího kola
Ligy férového fotbalu, hned dva turnajové dny
se konaly na hřištích v Plzni. Tato Liga odstartovala již minulý školní rok napříč nízkoprahovými kluby Plzeňského a Karlovarského
kraje. Začátkem prázdnin proběhl Akční den
v Chebu a po malé přestávce se naplánovaly
další hrací dny v Plzni. Liga férového fotbalu je
oproti jiným odlišná v tom, že není hlavní výsledek ve formě gólů, ale svou roli hraje i spolupráce, hra fair-play, snaha o smíšené složení
týmů z kluků i holek a v neposlední řadě diskuze po každém odehraném utkání. Sportovní
výjezd byl pro jeho účastníky zábavný i akční,
ale hlavně motivační do budoucna, neboť se
již nyní připravují na jaro další hrací dny, kde
bude možné férově poměřit síly.
Klub Echo pro děti a mládež sídlí na náměstí T. G. M. 282 v Dobřanech a je otevřený od
pondělí do středy od 12:30 do 17:00 hod. Více
informací o akcích, ale také o klubu je možné
najít na facebookových stránkách Klub Echo
pro děti a mládež nebo na www.diakoniezapad.cz, ale také přímo u koordinátorky zařízení Moniky Malátové na tel. čísle +420 734 640
492 či e-mailu: klub.echo@diakoniezapad.cz.
Bc. Vojtěch Starý
Klub Echo pro děti a mládež, Dobřany
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Mikulášské tvoření
(nabídková kavárna)
úterý 27. 11. 2018 od 15.00 do 18.00 hod.
(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 9. 11. 2018, že jste se rozhodli přijít
s námi tvořit vánoční věnce, svícny, skřítky, ozdobná
ramínka…
Uvítáme Váš zájem vést práci na některém stanovišti
s Vaším vlastním výtvarným nápadem (prosím dejte
nám vědět také do 9. 11.).
Těšíme se na setkání s Vámi!
Garantky: Mgr. Eva Fekerlová, Mgr. Jana Šindelářová
(za ZŠ) a Blanka Kopsová (za Sdružení rodičů)

Zveme Vás na speciální
Dílnu svatého Josefa

Ať jsi velký nebo malý,
spolu nás to s dřevem baví!
ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 15 do 19 hodin na dobřanské faře
Co nás čeká:
odborný výklad o dřevě
výroba zvířátek a vánočních ozdob v dílně
návštěva ve farním areálu
povídání si o zvířatech
občerstvení

Těšíme se na Vás!

dilnasvatehojosefa.cz, +420 736 415 438, posta@dilnasvatehojosefa.cz, Náměstí T. G. M.3, 334 41 Dobřany
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Zabodovali jsme

Dobřanská Drakiáda

O víkendu 12. až 14. října se v Zelené Lhotě konalo krajské kolo Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Výtvarná činnost. Své
zástupce zde měla i Pionýrská skupina
Dobřany.

Účastníci si v pátek ozdobili trička, v sobotu
pak tvořili podle kategorií dle návodu - nejmladší dráčka z dřívek od nanuků a polystyrenryt, starší vyráběli kouzelný obrázek a zdobili
desky sešitu, nejstarší měli za úkol ozdobit
lahev provázkem a dozdobit ji přírodními materiály. Odpoledne pracovaly skupinky na společném výrobku na téma „Místo, které mám
rád“, kdy si každá skupina vylosovala materiál,
který na něm musela použít, naši měli použít
filc. A tak společnými silami tvořili mapu Dobřan, kde zvýraznili všechny pamětihodnosti

a zajímavá místa. Zařazeny byly i hry na čerstvém vzduchu. Největší úspěch měly piškvorky. Sobotní večer patřil tanci a nedělní dopoledne bylo věnováno malbě čímkoliv na cokoliv.
V závěru víkendu došlo na hodnocení a předání ocenění. A tady jsme dopadli velmi dobře.
V malbě získala Jana Pěchoučková 2. místo, Ája
Kaslová 3. místo a ve své kategorii si ve zdobení lahve umístění vyměnily. Ve střední kategorii obsadila 1. místo ve zdobení sešitu Týna
Tichotová a další dva diplomy získala za 2. místa za výrobu kouzelného obrázku (přáníčka)
a v malbě. Prostě podařený víkend.
Libuše Nejedlá

Byl 7. říjen 2018, na obloze sluníčko, vítr po roce opět moc nefoukal, ale i tak nic nebránilo
tomu pouštět draky. Na louku za mostem pomalu přicházeli rodiče s dětmi a draků se sešlo celkem 50. Na startu dostali soutěžící své číslo a pomalu se připravovali na start. Po odstartování
se děti i dospělí rozběhli a snažili se dostat draky nahoru. Jako první vylétl nahoru drak, kterého
pouštěla Ela Virglová. Dále jsme hledali, čí drak vyletí nejvýše. A drak Romana Třísky si to opravdu
zasloužil. Nejmenšího draka vlastnil Dominik Silovský. A následovaly i další soutěže, jako o „nej“
domácího a největšího draka. Během drakiády pro děti byly připraveny i vedlejší disciplíny, jako
například jízda na koloběžce, hod na cíl a stolní hokej, o který byl největší zájem. Po vyhlášení výsledků a rozdání cen si děti mohly upéct buřty a nalít si limonádu. Děti odcházely spokojené a rodiče trochu unavení. Tímto děkujeme Zuzce Štychové za spolupráci a MKS za technickou pomoc.
PS Dobřany, Delfíni

Skautské hry

V sobotu 27. 10. proběhly u skautské klubovny na ostrově pod spodní školou Skautské hry ve
spolupráci s MKS Dobřany. Procvičit jste si mohli různé skautské znalosti a dovednosti, jako je
například Seton, uzlování, střelba z luku… Po projití všech stanovišť na vás čekala malá odměna.
Doufáme, že ti, co je neodradilo chladnější počasí, si odpoledne s námi užili a přijdou příště zas.
Šíša

www.dobrany.cz
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Zahrádkářský koutek
Po krásném babím létě se přihlásil skutečný
podzim. Kdo ještě neuklidil truhlíky s muškáty
a letničkami, má už nejvyšší čas. Muškáty uložíme do tmavé chladné místnosti a párkrát za
zimu trochu zalijeme. Hlízy begonií a jiřinek
vyjmeme z hlíny a uschováme v označeném
papírovém pytlíku rovněž v chladu a suchu do
jara. Můžeme je uchovávat rovněž v pilinách,
popřípadě v rašelině. Pokud máme opravdu
pěkné fuchsie, přemístíme je na chladné světlé místo a během zimy opatrně zaléváme stejně jako většinu ostatních nádobových rostlin.

Dobřanské štrúdlování aneb Kdo umí nejlepší
štrúdl v Dobřanech?
Rok 2018 byl rokem již třetího ročníku „Dobřanského štrúdlování“. Sešlo se celkem
14 vzorků, a tak to porotci při ochutnávání neměli lehké. Mezi sudími byli vzácní hosté paní doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., a paní Jaroslava Kreuzbergová, DiS. Rozhodování
pěti porotců nebylo vůbec jednoduché. A kdo vlastně zvítězil?

květ Ostrožky (Delphinium)

Prázdné truhlíky je lépe uložit vydesinfikované (300 ml Sava na 10 l vody), aby nám
nepřežily plísně a choroby z letošního roku.
Pro ty, kterým se nechce ještě rýt, je dle
nejnovějších názorů stejně dobré, nebo dokonce lepší nasypat na záhony listí, posypat
trochu zeminou, aby ho nerozfoukal vítr, a rýt
až v březnu, nebo dubnu. V hromádkách listí
mohou zimovat ježci i další drobní živočichové stejně jako v neposečené trávě. Popřemýšlejme o zahradě i z tohoto pohledu.
Zora Richterová

Poctivý nálezce
Dne 20. 10. 2018 ráno našel pan Karel U. nemalou finanční částku v uličce mezi náměstím
a benzínovou pumpou. Zachoval se jako poctivý nálezce, když ztracený finanční obnos
obratem vrátil zoufalému vlastníkovi, kterého
sám vyhledal. Za tento příkladný gentlemanský čin mu patří dík a nyní ho čeká nejen 10 %
nálezného, ale také permanentka na celý rok
2019 k provozování veškerých vodních sportů
vyjma rybaření na rybníce Černoblata.
Václav Mašek
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Dne 30. 9. 2018 se konal již třetí ročník Dobřanského štrúdlování. Vzhledem k velké úrodě
jablek v letošním roce očekávali pořadatelé velký počet přihlášených vzorků. Přestože oproti
poslednímu ročníku bylo o dva vzorky méně, ochutnat 14 kousků štrúdlu je téměř nadlidský
výkon. Jako neutralizaci sladkého mohli porotci i všichni přítomní ochutnat vepřový maďarský
guláš, minikarbanátky a řízečky.
O tom, že máme v Dobřanech výborné hospodyňky, svědčí dvě druhá i dvě třetí místa. První
místo bylo jednoznačné, cena tentokrát putovala paní Marii Martínkové do Nové Vsi.
Na druhém místě byli pan Jiří Petele a paní Ivana Škodová, třetí místa obsadily paní Emma
Reitspiesová a Jiřina Rutkovská.
Všichni pořádající, MO ČSSD Dobřany i SDŽ Plzeň-jih, se těší spolu s vámi na čtvrtý ročník
Dobřanského štrúdlování.
Chtěla bych za nás pořadatele poděkovat všem soutěžícím i těm, kteří přinesli občerstvení jen
pro zpestření tabule.
Děkuji našim vzácným hostům za příjemnou atmosféru a městu Dobřany za příspěvek na
tuto akci.
Dagmar Terelmešová

Sport

Rybáři

Mistrovství České republiky ve fourcrossu 2018

Konec září a říjen jsou nejlepší dobou na
ryby. Letní vedra již pominula, ale ještě není
chladno. Je to nejvhodnější čas na lov dravců, zejména štik. A také nastává doba výlovů.

V sobotu 22. 9. se na Šlovickém vrchu uskutečnila další biková akce, a to Mistrovství republiky ve fourcrossu. Tato akce je výjimečná tím, že se koná jen jednou za rok a vždy na
jiném místě. Letos tato pocta vyšla na pořadatele z Dobřan.

V sobotu 20. 10. jsme zahájili podzimní
výlovy rybníkem Dolní Černoblata. Slovilo se
8 kg násady lína, 70 ks amura o velikosti 2530 cm a několik velkých, 2 350 ks kapra K1,
550 ks K2, ale jen 23 ks K3-K4. To bylo zklamání, protože se očekávalo 500 ks. Vydry si
patrně pochutnaly. Jak jsem již dříve psal, byly
v zimě zjištěny stopy vyder na všech našich
rybnících. Uvidíme, jak dopadnou výlovy na
Horním Černoblatu a na Montajchu.
Odpoledne po výlovu se u mě stavil syn a říkal, že se pojede podívat na přehradu, že tam
údajně nasadili kapry. V neděli k večeru jsem
mu volal a ptal jsem se, jak dopadl. Neměl prý
ani záběr, ale teď že sedí někde nad mostem.
Asi za dvě hodiny se vrátil a vyprávěl, že chytil
kapra 47 cm, potom 42 cm, toho že pustil, pak
jednoho malého a nakonec ještě 49 cm. Potom
jsem se dozvěděl, že jako poslední dva roky, tak
i letos byli pro nasazení do řeky zakoupeni kapři
z Klatov. Do řeky se vysadilo 15 q kapra mezi 4050 cm, na Židovák 500 kg. Takže teď mají naši
členové velkou naději si nějakou tu rybu chytit.

Dětský kroužek zatím využíval pěkného
počasí a děti si mohly vyzkoušet na Dolní Kotynce praktický rybolov. Chytaly prý ale jen
menší kapříky. 11. 10. zkoušely, jak se loví na
přívlač na umělou nástrahu, na třpytky a na
woblery a kupodivu ulovily malou štičku. Následující týden zase zkoušely kapříky, ale ryby
nebraly. Nechytila se ani čudla. Tak už to někdy bývá.
S předstihem oznamuji, že rybářský bál se
bude konat 22. 2. 2019 v KD PN Dobřany.
Vladislav Šefl

Předpověď počasí hlásila celkem dobré
podmínky, ale nebylo by to ono bez pořádného vzrušení. Takže v pátek před závodem přišla bouřka, která nám odnesla vše, co nebylo
pevně spojené se zemí, a z dráhy udělala skluzavku. Naštěstí bouřka netrvala dlouho a v sobotu se mohlo závodit. Závod odstartoval
krátce po obědě tréninkem a následnou kvalifikací. Soutěžilo se v několika kategoriích, a to v kat. Kadet (do 16 let),
Junior (17-18let), Muži Masters (30 let a výše) a hlavní
kat. Elit (19-29let). Všehovšudy cca 40 závodníku
ze všech koutů republiky.
Není to velký počet jezdců, ale biková sezona je
dlouhá a mnoho jezdců si
léčí své zranění z jejího průběhu. Stejně jako domácí Tomáš
Brožík, který si brousil zuby na titul
v hlavní kategorii. Bohužel pár dní před závodem si v tréninku přivodil úraz kolena, který
mu nedovolil startovat. Zhostil se tak pouze
role organizátora. Zajímavé je, že totéž se stalo
loni Jirkovi Pencovi z Jablonce. Pořádání MČR
je zřejmě pro domácí pořadatele zakleté .
Zpět k samotnému závodu. Kvalifikace ukázala, jak moc a komu dráha v Dobřanech sedí
a jak moc má natrénováno. Nejlepší čas dne byl
připsán Mikuláši Nevrklovi ze Šumperka, který
byl letos mimo jiné třetí na mistrovství světa.
Po kvalifikaci si závodníci dali rozřazovací jízdy, které byly plné zajímavých soubojů,
kde si jezdci nedarovali ani metr a postupně
se prokousávali až do finále. Kategorii Kadet
vyhrál David Cvinger před Matějem Raškou,
Robinem Novotným a Vojtou Rohlenou.

V kategorii Junior byl ve finále domácí
Matěj Fejfar, který bojoval o vítězství, ale po
nedoskočeném skoku se mu sny o titulu rozplynuly. Matěj tedy bramborový, bronz bral
Jan Kolář, stříbro Tomáš Cvinger a titul získal
Martin Ptáčník.
V kategorii Masters byl horký favorit starší
z bratrů Brožíků, Michal. Neměl to tedy vůbec
jednoduché, protože jeho největší
konkurent Václav Weber vyhrál
všechny jízdy, ale ve finále
mu zřejmě došly síly a toho
využil právě Michal. Takže
první místo Michal Brožík, druhé Václav Weber,
třetí Michal Červenka,
čtvrtý Martin Berák. Nejvíce pozornosti se upíralo
na nejrychlejší kategorii Elit.
Byli v ní hned tři reprezentanti
České republiky, to slibovalo velmi napínavou bitvu o titul. Nicméně Mikuláš
Nevrkla neponechal nic náhodě a způsobem
start - cíl si dojel pro titul mistra republiky.
O druhé místo sváděli souboj Jirka Penc a Ondřej Štěpánek. Prvně jmenovaný zúročil své
letité zkušenosti a druhé místo si pohlídal.
Ondřej Štěpánek byl nakonec třetí a bramboru si z Dobřan odvezl Milan Malý z Jablonce.
Tato akce byla podpořena z Globálního
dotačního titulu města Dobřany, za což děkujeme. Také bychom chtěli poděkovat technickým službám v čele s Michalem Pokorným za
pomoc při přípravě areálu, nebylo to poprvé,
kulturnímu středisku za půjčení stanů, restauraci Cinema Bowling a všem dalším, kteří
se podíleli na této akci. Děkujeme.
Oddíl fourcrossu
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Ohlédnutí za letní činností mladých hasičů

Jako každým rokem tak i letos jsme na začátku prázdnin uspořádali letní soustředění
mladých hasičů. Tentokrát jsme se vrátili na
známá šumavská místa – do Úborska. Přesto
jsme pobyt zahájili prohlídkou okolí. Pohled
na okolní kopce předznamenal výběr tématu
pro názvy oddílů – Šumavská příroda. Pobyt
byl převážně zaměřen na přípravu branného
závodu, který nás čeká počátkem měsíce října. Takže jsme stříleli ze vzduchovky, opakovali jsme si topografické značky, mapu a buzolu, zdravovědu, hasicí přístroje, uzlování
apod. Také jsme oddílově soutěžili ve vybíje-

Měsíc náborů
V pátek 21. 9. 2018 uspořádal fotbalový oddíl
TJ Dobřany ve spolupráci s FAČR náborovou akci
Můj první gól.
Již od časného dopoledne mělo na novém fotbalovém hřišti v Dobřanech možnost prověřit svoji
fyzickou zdatnost a šikovnost na náborové akci
celkem 160 účastníků, dětí z MŠ Dobřany – Loudů
a Stromořadí a žáků prvních tříd ZŠ Dobřany. Na
děti čekalo 12 stanovišť s nejrůznějšími disciplínami a také 12 „průvodců“ – členů TJ Dobřany, kteří
svoji skupinku dětí doprovázeli, předváděli názorné ukázky jednotlivých úkolů a byli jim ve všem
nápomocni. Velký ohlas nejen u chlapců, ale i u dívek sklidila především překážková dráha, střelba
na branky a v neposlední řadě také „přetahovaná“.
V závěru příjemně stráveného dopoledne dostaly děti malé občerstvení – limonádu, bonbóny
a také drobné dárky od fotbalové asociace.
Celá akce se líbila nejen dětem, ale i paním učitelkám, stejně jako členům fotbalového oddílu.
Jakub Kraus
předseda oddílu kopané TJ Dobřany
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né, džberovce, motání a spojování hadic, kuželkách apod. Samozřejmě nám zbyl čas i na
fotbálek, venkovní člověče nezlob se s živými
figurkami, bažinu a peška. No a zahráli jsme
si i hry v klubovně – kufr, riskuj, odezíračku,
uno apod. Vypravili jsme se i na pěší výlet do
nedalekého Běhařova, kde si místní hasiči
vybudovali malé hasičské muzeum. Využili
jsme i možnost koupání v penzionu, kde mají
moc pěkný bazén. Ve středu dopoledne jsme
si zaběhli branný závod a po obědě jsme vyrazili do bazénu ve Kdyni, který patří již mezi
tradiční zastávky při táborech v této oblasti.

Nezapomněli jsme ani na táboráky s opékáním buřtíků a předvádění různých scének,
které si připravil každý oddíl a které se započítávají do táborové soutěže. Ta probíhá během celého tábora. Ve čtvrtek jsme soutěžili
v táborové olympiádě, samozřejmě o medaile,
takže jsme se všichni moc snažili. No a večer
přišel na řadu „bobřík odvahy“ a pro ty starší
ještě „noční bojovka“. Ráno jsme si ještě zasoutěžili o body do oddílového bodování např.
v hydrantu apod. Po delším poledním klidu se
otevřely pouťové disciplíny, kde si každý mohl
vyhrát táborové peníze, které se daly rychle
utratit v táborovém pouťovém obchodě. Večer
jsme měli maškarní rej a ještě jsme stihli i hry
v klubovně. Během celého tábora jsme nezapomněli hrát Jiřky hru „Mrakomor“, bez ní by
nebyl snad ani tábor. V sobotu jsme si sbalili
věci, uklidili pokoje a čekali jsme na rodiče, až
si nás odvezou. Tábor byl moc pěkný, už se těšíme na ten příští.
Helena Dvořáková

Sport

Na Martinské stěně v Dobřanech se opět proháněli běžci
Je to už opravdu dlouho, kdy byly stromy v lesoparku na Martinské stěně mladší a pod nimi pobíhaly děti v soutěži Partyzánský samopal.
Nyní se tam sportovci vrátili, aby změřili síly na zdejších kopcích v Běhu Martinskou stěnou.
V sobotu 6. října se pořádal terénní běh na
dobřanském Martiňáku. Začalo se zrána, kdy
už slunce trochu vysušilo orosenou trávu,
a my jsme se pustili do značení okruhu v délce 3,6 km. Nahoru a dolů, zase znovu a celkem
dvakrát.
„Dnes si nevydechnou,” povídám a zatloukám kolík s cedulkou o směru běhu, kterých
bylo v lesoparku spousta. Uplynula hodina
a my se ocitli v místě startu. To byl nejvyšší
čas na stavbu stánku pro zázemí časomíry.
Rychle se nanosilo občerstvení pod dřevěnou
pergolu a začali se trousit první běžci.
O pár minut později už na místě vesele debatovaly tři pětice běžců i jejich podpory z řad
rodinných příslušníků a sem tam někdo pohledem na hodinky kontroloval čas, který se
blížil k hodině jedenácté. Ještě pár instrukcí
k časomíře, společné foto, lehké protáhnutí,
výklus - a zazněl hlas svolávající ke startu. Začal odpočet minut a pak už jen tři, dva, jedna
start. Konečně se mohlo vyběhnout v premiérovém startu Běhu Martinskou stěnou.
Úvod vedl z mírného kopečka. Po pár minutách se seběhlo z příjezdové cesty vedoucí
nahoru ke startu a mezi stromy po zpevněné
cestě pokryté spadaným listím se pokračovalo areálem lesoparku vstříc přírodním nástrahám v podobě strmých kopečků.
První zkouška v místě kamenného srdce
na sebe nenechala dlouho čekat. Začalo pravé
stoupání. Pěkně na špičky a až nahoru. Tady

se pole roztrhalo a oddělila se skupina pěti
uprchlíků. Proběhlo se borovým hájem, okolo
zvoničky a už se vybíhalo k nejvyššímu bodu
trati kolem masivního dřevěného kříže k místu bývalé šibenice, kde geometricky uspořádána stojí lipová čtyřčata.
Odtud už zase profil lehce klesá a po cestě pokryté oblázkovým kobercem se sbíhalo
k zahrádkářské kolonii na Kamínku. Odtud
také ten název, neboť oblázků a valounů je zde
tolik, jako u řeky Vydry na Šumavě.
Po proběhnutí mezi ploty zahrádek se
prudce seběhlo k nejnižšímu bodu tratě. To
každému dalo tušit, že něco přijde. Ano, přišla
další nadílka v podobě výstupu. Špičky bot se
opět zakusovaly do cesty stoupající ke kapličce pod párem letitých kaštanů. Nikdo zde nemohl přehlédnout na zemi nastříkaný nápis
MODLI SE! Dost bylo srandy, popadnout dech
a jede se dál, znovu kolem zvoničky, borovým
hájkem a doleva cestou k místu startu, kde
hlouček fanoušků pobízel běžce do dalšího
kola. Celkem se naběhalo 7,2 km, což prověřilo a fyzicky potrápilo snad každého.
Odměnou po doběhu bylo polední slunce,
které v mírně chladném vzduchu příjemně hřálo. Dalším pohlazením byl tác chodských koláčů,
chléb se škvarky, jablka, čaj a birell. No, paráda.
Už jen plná pusa pochoutek a občas potlesk
dobíhajícímu běžci. Cvak stopek uvítal v cíli posledního pokořitele tratě, jehož výraz ve tváři
vypovídal něco ve smyslu: No, konečně v cíli.

Po občerstvení se začaly předávat ceny
třem nejrychlejším v kategoriích a následně
každý obdržel i diplom v retro stylu. Parta od
456CÍL si totiž recesi umí opravdu užít. Na
závěr už jen poděkování všem zúčastněným
a hlavně těm, co se podíleli na organizaci. Bez
nich to opravdu nejde. Prvotina se povedla
a už se pomalu může připravovat následující
ročník. Sledujte Facebook stránky 456CÍL, ať
vám neujde jarní termín dalšího závodu s názvem Běh Martinskou stěnou.
Petr Spálenka

Tournoi d’amis
Turnaj členů klubu, jejich rodinných příslušníků a přátel se
konal v pátek 28. září na hřištích ve sportovním areálu džungle. Turnaje se zúčastnil nebývalý počet 32 hráčů. Přišli i ti, co
chodí jen svátečně. Přilákalo je patrně i tradiční občerstvení.
Soutěžící děti byly do skupin nasazeny se svými rodiči či prarodiči, ostatní dvojice byly losovány. Protože to byl opravdu
turnaj přátel, tak netekla žádná krev a všichni si ten krásný den
užívali. O pořadí šlo jen zdánlivě, neboť ceny byly připraveny
pro každého. I pro tu poslední dvojici. Ale přesto, turnaj vyhráli
Vláďa Khás s vnukem Patrikem Silovským. Druhé místo získali
Jiří Souhrada s dcerou Lucií Pěchotovou a třetí místo patří Karlu Kopejskovi s Petrem Sloupem.
Hřiště pétanque ale neosiří, pokud počasí dovolí, tak se zde
koná každou středu od 16 hodin trénink dětí pétanque kroužku.
V sobotu 27. října se na hřištích konal dětský turnaj jednotlivců, členů pétanque kroužku, „O tygříka džungle“. Vítězkou se
s přehledem stala Kačka Baumruková.
Zdeněk Duban
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Šneci mají statut Mládežnického centra v ČR
Jak jsem naposledy slíbil, tak také činím. Začneme dnes od nejmenších v klubu a řeč bude také
o mládeži jako takové. Ještě než zde tedy padne pár
řádek o Šnečcích, pak nesmíme opomenout i ostatní věci týkající se mládežnických kategorií obecně.
Takže zmíním důležité, samozřejmě, že zde pracujeme i s dětmi, dorostenci či juniory, a dá se říct, že již skoro 10 let
i permanentně nebo oproti minulosti (při vší úctě k letům minulým)
prostě jinak. Zapojili jsme se i do republikového projektu HCM – neboli
Hokejbalové centrum mládeže. Statutem Mládežnického centra jsme už
i oficiálně od ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU pokřtěni. Toho
si vážíme, ale zároveň je to pro nás obrovský závazek. Určitá cesta či
koncepce byla v našem klubu nastolena, bez toho by to jaksi nešlo. Vždy
v horizontu tří sezón si ji vyhodnotíme, případně „maličko“ poupravíme. No a po těch cca zmíněných 10 let se po ní snažíme společnými
silami i jít. Tou největší prozatímní odměnou nejsou zdaleka několikeré naším klubem získané tituly mistrů ČR či medaile v mládežnických
kategoriích, nýbrž tzv. hotoví hráči v mužském prvním A týmu. Tedy
kluci, kteří prošli klubem od žáčkovských let až do mužské kategorie,
což už začínáme teď po několik posledních sezón registrovat, a to je
pro nás ten největší úspěch či odměna. Jenže i tady platí neusnout a nadále trpělivě vychovávat. Slovo trpělivě není úplně výstižné ..... Závěrem
k úvodu – mládež ke sportovnímu klubu, v našem případě hokejbalu,
neodmyslitelně patří a my se o růst hráčů budeme snažit nadále.
Přebor mladších žáků – Západ–Jih
Realizační tým: Petr Úbl, Alice Hradská, Marek Chamola
Zde zmíním jednu a zároveň tu nejdůležitější věc. Jsem si vědom, že
tohle budou číst i rodiče, tak i právě proto. Máme nastavenou určitou
klubovou či sportovní koncepci a z té nesmíme vybočovat. Takže v této
a i nižší kategorii opravdu na výsledek nehrajeme a ani hrát nebudeme.
Pravda, leccos nám napoví, ale ze své zkušenosti vím, že je to mnohdy
na škodu. Ve vyšších kategoriích se naše klubová vize bude postupně
měnit, to už ale předbíhám. Čili trpělivost, poctivá práce, nepochybně
řád a disciplína a k tomu určitě pro děti i zábava. V tomto duchu se
budeme snažit jet s nejmenšími hokejbalisty dál.

Své hodnocení nejmenších poskytl i trenér Petr Úbl.
Mladší žáci jsou po první čtvrtině soutěže přeboru Západ a Jih v polovině tabulky. Výsledkově se vždy jedná o gólově bohaté zápasy, ať
v obdržených či ve vstřelených brankách. Výkonnostně to je střídavě
slunečno a zataženo, jednou se dětem povede odmakat celý zápas, jindy jsou nesoustředěné a jedou na půl plynu a nechce se jim vystoupit
z komfortní zóny. Dlouhodobě je ale vidět na všech zlepšení a to je pro
nás trenéry odměna. Žáci mají za sebou dlouhou cestu do Suchdolu i do
Jindřichova Hradce a další „štreka“ nás čeká zápasem v Českých Budějovicích.
Přípravky a minipřípravky mají odehrané již první turnaje v Blatné
a Písku, neboť tito nejmenší nehrají každý víkend, ale systémem několika zápasů na turnajích každé cca 3 týdny. Na těchto turnajích si děti
vedou velmi dobře, výhodou je pro ně zejména to, že většina z nich je
v klubu již několikátým rokem a mají za sebou řadu zkušeností. Nové
tváře začínáme zapracovávat zejména v kategorii mini a věříme, že je
hokejbal chytnul a vydrží u něj, ať už se bude vyhrávat či prohrávat.
Zejména zápasy proti lepším soupeřům nás posouvají krůček po krůčku dopředu a děti jsou vedeny k tomu, že není účelem pouze odehrát
dobrý výsledek, ale především se posouvat ve výkonnosti, pracovat na
sobě, zlepšovat se, a to vše ideálně kombinací hry, zábavy a drilu. Ti
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šikovnější z řad nejmenších si pak zkouší odehrát několik zápasů ve
starších kategoriích a naopak ti starší na sebe přebírají zodpovědnost
a učí mladší spoluhráče. Ale to nejdůležitější vůbec je, že holky a kluci
jsou dobrá parta.
V pondělí, úterý a čtvrtek v 16:15 jsou pravidelné tréninky nejmenších kategorií od žáků, přípravky až po minipřípravku v nové kryté
hokejbalové hale pod nádražím.
Přijďte se k nám do nové hokejbalové haly s dětmi podívat a nezávazně vyzkoušet náš sport. Hra s hokejkou a míčkem je bude
určitě bavit.
Tabulka: Přebor ml. žáci
1. Suchdol n./L.
2. HBC Plzeň
3. HBC Prachatice
4. Snack Dobřany
5. Č. Budějovice
6. Tatran Třemošná
7. Blatná Datels
8. Olymp J. Hradec

6
6
6
6
6
5
6
5

5
4
4
3
2
1
1
0

0
2
0
0
0
1
0
0

1
0
1
0
1
0
0
0

0
0
1
3
3
3
5
5

86:12
47:9
33:10
35:62
13:42
16:27
9:39
12:50

16
16
13
9
7
5
3
0

Mladší žáci TJ Snack Dobřany
zleva stojí: Malý, R. Vajda, Duchek, M. Úbl
Pod nimi zleva: V. Šlehofer st., Sloup, Česák, Tichota, Chamola, Hradský,
Duban, Klinkovská a P. Úbl
ležící: P. Vajda
1. liga – muži: 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st. a Daniel Kovářík st., vedoucí: Jaroslav
Tauer
Blížíme se k polovině základní části a stále se držíme na první pozici.
Kdo se ve sportu pohybuje, moc dobře ví, že tohle zdaleka není všechno, ba naopak. Dílčí vedení v tabulce se může kdykoli a snadno změnit.
Pozici lídra totiž musíte neustále obhajovat a dokazovat, že první nejste
náhodou. O to se samozřejmě snažíme a nadále snažit budeme. Nehledě
na to, že po základní části se hraje play off a tam začínáte od nuly. Navíc
soupeři z celé ČR nás na vedoucí pozici nevidí rádi a také oni určitě
nespí a pokusí se nás z čela sesadit. Pro nás o to větší motivace pracovat
poctivě dál.

Tabulka 1. ligy mužů
1. TJ Snack Dobřany
2. HBC Prachatice
3. SK Jihlava

7
6
7

6
5
4

0
0
1

0
0
0

1
1
2

34:18
28:11
26:16

18
15
14

Sport
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HBK Bulldogs Brno
Hostivař-Praha
Polička
Přelouč
SHC Opava
Olymp Jin. Hradec
Svítkov Pardubice

7
6
6
6
6
5
6

4
3
2
1
1
1
1

1
0
0
1
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0

2
2
3
3
5
4
5

20:22
18:23
23:12
9:18
10:19
13:26
18:34

14
10
7
6
3
3
3

Na snímku po utkání v Poličce Šneci: Zleva stojí: V. Šlehofer ml. (zraněn),
J. Kovařík, Remiáš, Čech, O. Šlehofer, Sloup, Matoušek, Málek
Pod nimi zleva: Skála (zraněn), Hůrka, Průcha, trenér – V. Šlehofer st.,
T. Duchek a D. Kovařík
Ležící: gólmani Hrubý a Marek
Extraliga – junioři
Realizační tým: Václav Šlehofer st., vedoucí: Jaroslav Tauer
V této kategorii jsme se letos vydali maličko jinou cestou, a sice hlavní náplní je zapracovávat hodně mladé kluky. V naší praxi to znamená,
že zde hrají i někteří loňští žáci, dokonce i z kategorie mladších. Naopak
ti ročníkově starší musí těmto „mladíkům“ pomoci a své povinnosti
včetně rozvoje svého umu si plní mezi muži v 1. lize. Co se týká výsledků, pak zde to letos žádná sláva není, ale ten nejdůležitější výsledek budeme hledat právě ve zmíněném herním či sportovním rozvoji jedinců.
To pochopitelně nějaký čas potrvá. Trpělivá práce by tomu měla jít naproti. A o to se snažíme.

Tabulka extraligy juniorů:
1. Elba Ústí n. L.
2. Letohrad
3. HBC Hostivař
4. HC ŠD Písek
5. HBC Plzeň
6. KOVO Praha
7. Hradec Králové
8. Aut. Pardubice
9. Česká Třebová
10. Snack Dobřany
11. ALPIQ Kladno
12. Kert Park Praha
13. Buldoci Stříbro
14. Mladá Boleslav
15. Nové Strašecí

7
8
6
7
7
7
8
6
7
6
8
6
7
7
7

6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
0
0

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
2
3
3
2
3
3
5
3
6
7
7

31:6
29:12
26:13
26:13
38:12
28:19
28:37
16:10
20:31
19:15
26:27
15:22
10:30
15:31
10:59

20
18
17
15
14
11
11
10
10
9
9
9
3
0
0

Hrát „jen tak pro radost“

Tenisový areál „džungle“
byl opět 28. září zaplněn
sportujícími dětmi a jejich
povzbuzujícími rodiči. Tradičního otevřeného oddílového
turnaje dětí se letos zúčastnilo 20 tenistů a tenistek. Tenisové zápasy se odehrály od
nejmladších až po nejstarší
žáky, od nejméně zkušených
až po nejzkušenější. Přestože se nebojovalo o body do
tenisového žebříčku a mohlo
se hrát „jen tak pro radost“,
hráči i hráčky přistoupili k zápasům s bojovným duchem,
vydatně se snažili, ale jak už
to u tenisu často bývá, někteří prohráli sami se sebou, se svou „hlavou“,
možná se tím poučili, že k získávání tenisových „fiftýnů“ je třeba trpělivost.
Zpestřením turnajového dne byla možnost zahrát si speedminton
(crossminton) – mladý raketový sport, který v sobě spojuje dovednosti
tenisové, badmintonové a squashové. Potěšující bylo, že do této hry se
zapojili rodiče i děti, o to přece ve sportu jde.
Medaile, diplomy za nejvíce vyhraných zápasů získali:
Za nejmladší kategorii:
Šárka Bardounová, Tereza Hodanová, Denis Sameš
Za mladší kategorii:
Štěpán Kofroň, Nella Samešová, Matyáš Petrovický / David Hloušek
Za starší kategorii:
Daniel Noska, Jaroslav Šimek, Kateřina Fialová / Tomáš Vrba

Drobné tenisové ceny si odnesli všichni hráči a hráčky. Na dodržování
tenisových pravidel dohlížela Klára Pávová.
Všem zúčastněným patří poděkování za pohodový průběh celého tenisového dne.
Alena Boudová

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer
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Tipy na výlet

Turisté vás zvou
6. listopadu	

Z DOBŘAN PŘES ŠLOVICKÝ VRCH
DO ŠLOVIC A ZPĚT PŘES LHOTU
Sejdeme se u „kruhového objezdu“ v 8,00 hod. Vydáme
se na Šlovický vrch a půjdeme po nové cestě do Šlovic.
Odtud zpět po silnici do Lhoty (zastávka v cukrárně)
a kolem řeky do Dobřan. Délka vycházky 13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
10. listopadu PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odjedeme vlakem v 6,28 hod., z Klatov v 7,22 hod. do Horažďovic. Start
v kulturním domě, Strakonická 17 od 7,30 hod. Trasu si vybereme. Oficiální zahájení Podzimního setkání je ve 13,00 v místě cíle. Hudba: skupina ATRIO k tanci i poslechu. Vedoucí Karel Bohmann.

13. listopadu
Z PLZNĚ – NOVÉ HOSPODY PŘES VEJPRNICE A NOVOU VES DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. do Plzně a trolejbusem č. 35 na konečnou
Nová Hospoda. Půjdeme po modré tz. do Vejprnic a dále po CS č. 2258
do Sulkova, Nové Vsi a po zelené do Dobřan. Délky vycházky 13 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

4. prosince
KOLEM DOBŘAN
Sejdeme se v 11,00 hod. u „kruháku“. Podíváme se na Šlovický vrch
a projdeme NS. Délka vycházky do 10 km. Odpoledne v 16,00 hod. Mikulášské posezení v klubovně. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společnost? Pojďte se s námi
projít. Zveme všechny občany. Chodíme za každého počasí. Případné změny najdete ve vývěsní skříňce u Komerční banky.

Pňovanský železniční most
Již delší dobu se chystáme navštívit místo, kde se rodí nový ocelový
železniční most.
Při každé naší cestě, kterou podnikáme vlakem na trati Pňovany Bezdružice, projíždíme krásnou přírodou, jejíž součástí je i vodní nádrž
Hracholusky na řece Mži. Na cestě nás vždy upoutá jízda přes železniční
most klenoucí se nad vodní hladinou. V loňském roce jsme po tomto
mostě procházeli, obdivovali se jeho konstrukci a výšce. Odtud je krásný pohled na vodní hladinu a okolní břehy samotné nádrže.

17. listopadu PODZIMNÍ POCHOD – MEMORIÁL VÁCLAVA MIČANA
Sejdeme se u „kruháku“ v 8,00 hod. Povede nás zelená tz. do Nové Vsi, CS
č. 2271 do Líní, Červeného Újezda a Zbuchu. Dále půjdeme přes Starý důl
cestou kolem trati do Chotěšova. Kdo zde ukončí vycházku, ušel 12 km
a odjede domů vlakem. Ostatní pokračují do Mantova, kolem Wachtlova
mlýna a přes Vstiš do Dobřan. Délka vycházky 22 km. Vedoucí Jiří Nový.
20. listopadu
Z BEZVĚROVA NA ZBRASLAVSKÝ VRCH
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. do Plzně. Přejdeme na CAN a v 8,15 hod.
odjedeme do Bezvěrova. Vydáme se po červené tz. do Služetína k rybníku Mich a na Zbraslavský vrch /675 m n. v./. Vyhlídka a dolů do vísky
Zhořec. Délka vycházky 11 km. Stoupání 179, klesání 327 m. Zpět BUS
v 15,25, CAN Plzeň v 16,10 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

24. listopadu
HRÁDEK U SUŠICE PŘES ZTRACENKU DO MOKROSUK
Odjedeme vlakem v 8,06 hod. z Klatov v 9,22 hod. do Hrádku u Sušice. Povede nás CS č. 2078 do Svojšic, kde zhlédneme tvrz. Přejdeme na CS 2090,
po které dojdeme do Břetic, kde se za obcí občerstvíme v restauraci Ztracenka, a pokračujeme do Kašovic. Délka vycházky 10 km. Vlak nás odveze
z Mokrosuk ve 14,04 hod. přes Horažďovice do Plzně (14,41 hod.), nebo
v 15,52 hod. přes Klatovy, příjezd v 16,45 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
27. listopadu
Z MANĚTÍNA DO NEČTIN
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. do Plzně. Přejdeme na CAN a v 8,15 hod.
odjedeme do Bezvěrova, dále v 9,05 hod. do Manětína – nám. Půjdeme
kolem Manětínského potoka, kde nás povede NS Mlýnská stezka až do
Nečtin. Nabízí se možnost pokračovat na hrad Nečtiny. Délka vycházky
10 km. Odjezd BUSem v 13,12 hod. do Horní Bělé nebo Lozy. Z Bělé
v 13,50 hod., z Lozy v 15,01 hod. do Plzně. Vedoucí Jindra Šmatlák.

1. prosince
Z DOBŘAN PŘES CHLUMČANY DNEŠICE A ŽEROVICE DO PŘEŠTIC
Sejdeme se u „kruháku“ v 8,00 hod. Půjdeme po silnici k chlumčanské
keramičce, kterou obejdeme po lesní cestě, přejdeme Háj až k zastávce
Přeštice. Lesní cesta nás povede do Žerovic, kde odbočíme na polní cestu, která prochází pod železniční tratí a vede podél ní do středu Přeštic.
Délka vycházky 12 km. Vedoucí Karel Bohmann.
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Při naší vycházce, kdy hodláme ze žel. st. Pňovany dojít do Stříbra,
nás cesta zavádí ke staveništi, kde se rodí nový most. Docházíme na
místo montáže ocelových dílů – segmentů nového mostu. Požádáme
vedoucího stavby, zda by byl ochoten nám o této montáži a průběhu
stavby mostu něco sdělit.
Dozvídáme se, že postup montáže probíhá zcela novou, ještě nikdy
nevyzkoušenou metodou, kdy se z jednotlivých ocelových dílů sestaví nový segment pomocí svařování. Takto sestavené segmenty jsou
posouvány po speciálních lyžinách na místo, kde budou osazeny na
stávající pilíře. Tato metoda je zcela unikátní v tom, že při osazení nového segmentu bude zároveň demontován a vyjmut stávající segment.
Metoda spočívá v otáčení obou segmentů kolem své osy (metoda tzv.
„kolébky“).
Po prohlídce a výkladu pokračuje naše cesta vedoucí kolem břehu
nádrže po silnici do obce Vranov u Stříbra. Za obcí vcházíme do kaňonu
řeky Mže, procházíme kolem bývalých horních děl, štol, odvalů, výsypek
apod. Cestou míjíme betonové bunkry, které byly budovány jako pevnostní prvky za první republiky (před Mnichovem) pro ochranu naší
země. Cesta nás přivádí k hornickému skanzenu s množstvím techniky
sloužící k těžbě zdejších rud. Procházíme pod hradbami města Stříbra.
Po dosti namáhavé třináctikilometrové cestě se zastavujeme na oběd
v místním hotelu, poté odcházíme na nádraží a odjíždíme domů.
Závěrem: Při našich vycházkách se mnohdy setkáváme s příklady
a díly, kdy se lze obdivovat zdatnosti a umu našich lidí při realizaci
mnohdy velmi náročných staveb.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Společenská rubrika
PRACOVNÍ DOBA
OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
LISTOPAD A PROSINEC

út 6. 11.

14 – 17

pá 23. 11.

14 – 17

pá 9. 11.

út 20. 11.

po 26. 11.
čt 29. 11.
út 4. 12.

pá 7. 12.

čt 13. 12.
Dne 20.10.2018 byli starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou přivítáni tito noví občánci
města: Matěj Benedikt, Anděla Bokrová, Klára Bradová, Filip Cafourek, Anežka Nováková, Jakub
Řeřicha, Štěpán Stulík, David Šťastný.

po 17. 12.

9 – 12

14 – 17
14 – 17
9 – 12

14 – 17
14 – 17
14 – 17
14 – 17

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

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 2. listopadu tomu bude již osm let, co nás
navždy opustil náš milovaný syn, bratr, vnuk,
strýc, synovec, bratranec a skvělý kamarád

3. listopadu 2018 uplynulo 9 let,
kdy nás opustila

Tvůj hlas se ztratil, tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal.
7. listopadu 2018 uplynou 3 roky, kdy odešla
tiše, jako když lístek ze stromu spadne,

Vladislav Khás,

paní Dana Winterová.

který žije v našich srdcích dál a na kterého
nikdy nezapomeneme. Moc nám chybíš, Vládíku.
Vy, kteří jste Vláďu znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Khásova, Čmolíkova,
Vavřínkova, Grancova.

Vzpomínka

Dne 20. 11. 2018 tomu bude rok,
co od nás navždy odešel tam,
odkud není návratu,

pan František Blažek.
Vzpomeňte s námi.
Rodina Blažkova

Veronika Gurnioková.

Vzpomíná manžel Franta, dcera Lenka
s manželem Martinem, syn Michal
s manželkou Danou a vnoučata Martínek,
Tomášek, Eliška a Terezka.

S láskou vzpomínáme – dcera Terezka,
rodiče Iveta a Pavel Gurniokovi, sestra Lucinka,
bratr Patrik, prarodiče Zdeňka a Josef
Duchkovi s Nikolkou a rodina Cingrošova.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 27. listopadu 2018 uplynou
dva smutné roky, co nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, dědeček,
pradědeček a bratr

Dne 27. 11. 2018 uplyne 15 let,
co nás opustil

pan František Holeček.

pan Jan Holý.

Za vzpomínku děkují manželka Marie,
synové Zbyněk a Tomáš s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Za vzpomínku děkuje
manželka Miloslava, syn Jan s rodinou
a dcera Milena s rodinou.

www.dobrany.cz
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PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM, OBČANŮM MĚSTA
OD SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH DOBŘANY
Vážení voliči – obyvatelé města Dobřany, obcí Šlovice a Vodní
Újezd,
jménem Sdružení nezávislých Dobřany, kandidátní listiny číslo 6,
Vám moc děkujeme za podporu vyjádřenou hlasy pro kandidátku našeho nezávislého sdružení. Děkujeme ale Vám všem, kteří jste opravdu
fyzicky k letošním komunálním volbám přišli a volili.
Vaší podpory si vážíme, díky Vašim hlasům jsme druhým, počtem
zastupitelů největším, volebním subjektem v nově utvořeném zastupitelstvu města Dobřany. Naši tři zastupitelé (Marek Sýkora, Jitka
Šebestová a nově poprvé do zastupitelstva města zvolená Bohumila
Nekolová), ale stejně tak i ostatní zástupci našeho sdružení (zvoleni do
ostatních orgánů města) budou pracovat ve prospěch města a stejně
tak ve prospěch vizí, myšlenek a návrhů, které jsme měli v našem volebním programu.
Pracovat ve prospěch města budeme z opozičních lavic. Z plných sil
budeme velmi tvrdou, ale zároveň konstruktivní a slušnou opozicí, velmi bedlivě hlídající vládu jedné strany v našich Dobřanech.
Naše srdce budou po celé čtyři roky nového volebního období patřit
Dobřanům!
Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme Vám všem spoustu zdraví,
radosti a pohody v období konce letošního, osmičkového roku.
Za Sdružení nezávislých Dobřany
Jitka Šebestová, předsedkyně Sdružení
a Marek Sýkora, lídr kandidátky.

OBČANŠTÍ DEMOKRATÉ
S PODPOROU NESTRANÍKŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám prostřednictvím Dobřanských listů poděkovali za projevenou důvěru v letošních komunálních volbách.
Vážíme si každého hlasu, který jste dali kandidátům Občanské
demokratické strany s podporou nestraníků.
Chceme být aktivní součástí vzniklých výborů a komisí. Proto
se na nás i nadále obracejte s podněty, postřehy, nápady i připomínkami.

Děkujeme za vaše hlasy.
Vážíme si vaší podpory.
VAŠE OTEVŘENÉ MĚSTO DOBŘANY
Aktuality sledujte na:
facebooku Otevřené město Dobřany nebo www.otevrene.dobrany.eu
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ZA JEŠTĚ LEPŠÍ
DOBŘANY
Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za podporu v říjnových komunálních volbách. Vážíme si vaší důvěry a jsme připraveni se intenzivně zapojit do politického
dění v Dobřanech a okolí. Máme zájem o práci ve všech výborech a komisích. Chceme být konstruktivní opozicí, která bude vítěze voleb podporovat v realizaci prospěšných projektů. Jako nové uskupení budeme
v následujících letech sbírat zkušenosti a snažit se o to, abychom pro
vás byli v dalších volbách ještě zajímavější. V neposlední řadě máme
radost z velké volební účasti. Je nesmírně důležité, že město není jeho
obyvatelům lhostejné. Jasnému vítězi voleb, Aktivním Dobřanům, ještě jednou gratulujeme.
Martin Straka, lídr Za ještě lepší Dobřany

Vážení voliči ČSSD,
není třeba komentovat výsledky voleb, ani hledat vinu. Všichni sledujeme dění v ČR a mě velmi
mrzí, že po třiceti letech v ČSSD se dívám na tak velkou prohru strany, která pokud vládla České republice, dařilo se lidem dobře. Také v komunální politice byl zástupci sociální demokracie více kladen důraz na spokojenost
a řešení problémů jednotlivce, než na povšechné zalíbení se většině.
To je možná důvod našeho volebního neúspěchu. Neumíme oslovovat
masy, i když historicky tomu bylo jinak.
Dvacet let se zástupci ČSSD Dobřany podíleli na vedení města. Nyní
budu jako jediný člen ČSSD v Zastupitelstvu města Dobřany na straně
opozice. Z tohoto důvodu nebudeme moci plnit náš volební program.
Naši zástupci se ale budou snažit pracovat ve výborech i komisích ku
prospěchu města, ve kterém všichni žijeme.
Česká strana sociálně demokratická oslaví v Dobřanech příští rok
20. 12. 2019 třicet let od obnovení činnosti strany po jejím zrušení
v roce 1948. Zakladatelem a prvním předsedou byl 20. 12. 1989 zvolen v restauraci Na Růžku v Dobřanech pan Jaroslav Koláček z Jiráskovy
ulice. Na jeho počest připravuje MO ČSSD všechny akce roku 2019,
a to Jarní ples květin, Dobřanské štrúdlování a Předvánoční posezení
s hosty.
Chci poděkovat všem voličům, kteří naší straně a našim kandidátům
dali hlas. Můj dík patří i nečlenům naší strany, kteří za nás v této nepříznivé době kandidovali.
Velký dík za důvěru!!!
Vaše bývalá senátorka PČR, radní PK a místostarostka města Dobřany
Dagmar Terelmešová

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní
a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy
občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
 bydlení
 finanční problematika
 rodina a mezilidské vztahy
 sociální a zdravotní pojištění
 systém sociálních dávek a pomoci  správní řízení (jednání s úřady)
 občanskoprávní vztahy
 majetkoprávní vztahy
 ochrana spotřebitele
 pracovně–právní vztahy
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany.

Řádková inzerce

A
 NGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka,
tel.: 724 015 347, www.anglickyjazyk.net


Podlahářské práce – PVC, vinyl, plovoucí podlahy, koberce atd.
Tel.: 721 396 017


Hledáme babičku na občasnou procházku atd. Třeba paní, která
nemá vnoučata a ráda by využila své city a trochu si finančně
přilepšila. Tel.: 774 118 132
 Koupím staré pánské hodinky Prim. Nabídněte jakékoli.
Tel.: 704 225 457

www.dobrany.cz
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Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech
a v současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

• Skladník – sklad materiálu (práce s VZV)
• Pracovník do výroby – konzervace dílů
• Obsluha CNC obráběcích strojů (3 směny)

nového
Hledáme kolegy donech!
provozu v Chlumča

Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené

- příspěvek na stravování
- příspěvek na dopravu

- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní prostředí
- práce na HPP

Kontakt:

Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41

E-mail: kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512
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www.rako.cz

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
TEN, KDO TĚ MILOVAL
10. 11. ve 20:00
16. 11. ve 20:00

25. 11. v 18:00

ČR, rodinný/komedie/krimi, 90 min, přístupný,
režie: Jan Pachl
Z kapitána Kaliny (Pavel Řezníček) se po nehodě
stává duch. Proto se musí spokojit s tím, že vyšetřování podivných okolností posledního případu přeberou jeho dvě děti a žena Vanda (Soňa Norisová).
Naštěstí mají ve svém kriminalistickém týmu také
babičku (Eva Holubová) a jednoho životně nepraktického praktického lékaře (Hynek Čermák) ...
Vstupné: 120 Kč

GRINCH
17. 11. v 17:00

18. 11. v 15:00

USA, animovaný, 86 min, přístupný, dabing,
režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier

BALÓN
22. 11. ve 20:00

ONI A SILVIO
29. 11. ve 20:00

Německo, drama, 120 min, 12+, dabing,
režie: Michael Herbig
Ostře střežená hranice mezi Západním a Východním
Německem se v 70. letech zdála být neproniknutelnou. Přesto ve východní části jednotlivci i celé rodiny
hledali jakoukoliv skulinu vedoucí do svobodného
světa. Neváhali riskovat a využívali každou příležitost, která nabízela aspoň naději. Třeba nepozorovaně přeletět hranici v balónu.
Vstupné: 120 Kč

Itálie, komediální drama, 150 min, 15+, titulky,
režie: Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino se vrací do českých kin s velkolepým provokativním komediálním dramatem. Herec
Toni Servillo tentokrát ztvárňuje Silvia Berlusconiho
– notoricky známého miliardáře, skandalistu, mediálního magnáta a dlouholetého předsedu italské
vlády, jenž se proslavil zejména svým excentrickým
způsobem života a zhýralými večírky.
Vstupné: 90 Kč

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
23. 11. ve 20:00

ČERTÍ BRKO
1. 12. v 17:00		

USA, thriller, 111 min, 15+, titulky, režie: Fede Alvarez
Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí síti v první
adaptaci nedávno vydaného úspěšného bestselleru
Davida Lagercrantze.
Vstupné: 110 Kč

ČR/SR, pohádka, 99 min, přístupný,
režie: Marek Najbrt

2. 12. v 15:00

THE PERFECT KISS
24. 11. ve 20:00

Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž
naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává obskakovat svým psem Maxem, nemá rád Vánoce. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších
případech. Háček je v tom, že ve vesničce Kdosice,
kam vyráží za nákupy, žijí samí nechutně pozitivní
obyvatelé...
Vstupné: 120 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
17. 11. ve 20:00
24. 11. v 17:00
18. 11. v 18:00

Kanada, romantická komedie, 83 min, 12+, dabing,
režie: Tina Adams
Tanya Cova (Lucie Vondráčková) žije se svými rodiči
v severoamerickém městě u velkých jezer, v trochu
všední každodennosti americké společnosti. Nudí se
i její rodiče, zapomenutí agenti, kteří nemají nic jiného
na práci, než aby slídili za svou dcerou. Když povolají
starou známou Šárku a jejího syna Igora, aby Tanyu
zasnoubili, je to poslední kapka v poháru Taniny touhy
po svobodě...
Vstupné: 110 Kč

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
25. 11. v 15:00
ČR, animovaný/rodinný, 60 min, přístupný,
režie: Marek Beneš

USA/Velká Británie, fantasy, 134 min, 12+, dabing,
režie: David Yates
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres
USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera (Eddie Redmayne) mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp). Grindelwald ale splnil svou hrozbu,
že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů.
Vstupné: 130 Kč

ANI ZA MILION!
20. 11. v 19:00
divadlo, hrají: Michaela Kuklová a Lukáš Langmajer
Co má společného zpustlý strážce majáku a madam
z nejvyšší francouzské společnosti? Komedie s detektivní zápletkou, odehrávající se v jednom majáku
na francouzském pobřeží.
Vstupné: 350 Kč

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že jejich hříchy zapisuje kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však
přestane fungovat. Lucifer (Ondřej Vetchý) se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka trochu
zmateného čerta Bonifáce (Jan Cina). Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác
se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností
je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se
spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří
uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi,
aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil
Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.
Vstupné: 130 Kč

VDOVY
1. 12. ve 20:00

Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj
na sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na
sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou
a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem?
Vstupné: 120 Kč

USA, thriller/drama, 129 min, 12+, titulky,
režie: Steve McQueen
Dnešní Chicago, město špinavé brutálními zločiny
a prorostlé korupcí. Čtyři ozbrojení zločinci jsou policií nemilosrdně odpraveni při pokusu o loupež hodně
velkého balíku peněz. Skoro nic po nich nezůstane,
jen jejich vdovy, kterým zanechají hrozivé dluhy
u hodně nepříjemných věřitelů. A právě tyto dluhy,
vztek a zármutek náhle osamělé ženy spojí dohromady. Pochopí, že když potáhnou za jeden provaz, dokáží všechno. Promění se na velmi schopnou údernou
jednotku rozhodnutou vzít své osudy do vlastních
rukou.
Vstupné: 120 Kč
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Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
6:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
6:00 – 13:00
středa
6:00 – 12:00 13:00 liché týdny

úterý
středa
čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:30 – 17:30
7:00 – 13:00
6:30 – 12:30
6:30 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová

Praktický lékař pro děti a dorost

Interní ambulance

čtvrtek
pátek

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

Vstiš

13:00 Harmonie

SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie
tel.: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 12:00 15:00 – 18:00
úterý, středa
7:30 – 12:15
čtvrtek, pátek 7:30 – 12:00

MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 – 10:00
úterý
13:00 – 15:00
středa
7:30 – 11:00
čtvrtek
7:30 – 10:00
pátek
7:30 – 10:00

Diabetologie

prevence
13:30 – 15:00
15:00 – 18:00
11:00 – 14:30
10:00 – 12:00
10:00 – 13:00

Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
8:00 – 13:30

náběry
ordinace

MUDr. Jana Prošková

Ordinace očního lékaře

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 – 14:00 14:00 – 16:30
pátek
7:00 – 11:00 11:00 – 13:00

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá
7:30 – 13:00

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30

MUDr. Gabriela Rybářová

tel.: 775 002 155
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 – 14:30
odpoledne pro objednané
pátek
7:30 – 14:30

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Jana Šatrová, Dis.
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
ponděl – pátek 7:00 – 19:00
so, ne, svátek 7:00 – 9:00
11:30 – 14:00
			
17:00 – 19:00

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
tel. ústředna: 377 195 831
pondělí, středa 7:15 – 11:15
(úřední dny)
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:15
pátek
8:00 – 11:15

Správa bytů
pro objednané

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
pondělí, středa		 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30

Gynekologická poradna
MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101, tel.: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

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

Odběry krve

MUDr. Kateřina Košťáková

pro objednané

MUDr. Regina Janů

tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00

8:00 – 18:00
8:00 – 11:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

MUDr. Petr Krčál

tel.: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (sudé)
7:00 – 13:00
čtvrtek
7:00 – 13:00
pátek (lichý)
7:00 – 13:00

		

úterý, čtvrtek
středa

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00

12:00 – 17:00
12:00 – 14:30
12:00 – 13:00

tel.: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:30 – 12:15 13:00 – 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
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
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