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Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

V prostorách někdejšího dobřanského 
brownfieldu nedaleko areálu společnosti 
COMTES FHT v současné době vzniká vědec-
kotechnický park a podnikatelský inkubátor, 
který svým nájemníkům poskytne zázemí 
v podobě laboratorních, dílenských a kance-

lářských ploch. Součástí zázemí pro zasídlené 
firmy bude i technická podpora ze strany vý-
zkumné organizace COMTES FHT a jejích la-
boratorních a administrativních kapacit.

Ve vědeckotechnickém parku budou široké 
veřejnosti nabízeny také prostory pro pořá-

dání školení a seminářů včetně multifunkční-
ho sálu s kapacitou 120 osob, který je už dnes 
možno využít i pro pořádání kulturních akcí. 
Ve spolupráci s městem Dobřany bude v are-
álu od září 2019 provozována také mateřská 
školka. 

Hlavním přínosem celého areálu pro region 
bude především posílení přítomnosti firem 
s vysokým inovačním potenciálem a efektivní 
propojení těchto firem s výzkumně-vývojovou 
infrastrukturou společnosti COMTES FHT. Ve 
střednědobém horizontu by tak do regionu 
měli přicházet jak kvalifikovaní odborníci, 
tak i zahraniční investoři, které zajímá výroba 
s vysokou přidanou hodnotou. To vše jsou dů-
ležité předpoklady pro budoucí ekonomickou 
prosperitu a udržitelný rozvoj regionu.

Ing. Pavel Šuchmann
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Krátce
(red) V pondělí 5. 11. se od 17 hodin konalo 

v sále hasičské zbrojnice ustavující zastupitel-
stvo města. Svůj post obhájil starosta Martin 
Sobotka. Na rozdíl od minulých volebních ob-
dobí bude mít město jedinou místostarostku, 
pokračovat ve funkci bude Lenka Tomanová. 
V pětičlenné radě jsou staronoví Jan Vozár 
a Michal Trdlička, nově je doplnila Jaroslava 
Umnerová.

Následovala volba předsedů a členů výborů 
zastupitelstva. V předsednictví kontrolního 
výboru nastala změna a v jeho čele stanul Jo-
sef Weinreb, kterého doplnilo dalších 6 lidí. 
Jsou jimi Zuzana Štychová, Gabriela Vránková, 
Karel Fojtík, Martin Klimeš, Stanislav Motejzík 
a Josef Šefl. Druhý, finanční výbor, dostál také 
několika změn. Předsedkyní byla zvolena Bo-
humila Nekolová a členy radní Michal Trdlič-
ka, zastupitel Michal Pokorný, Josef Dolejš, 
Tomáš Kobsa, Jan Pokorný a Václav Hrdonka.

Posledním voleným orgánem města na prv-
ním jednání byly osadní výbory. Ve Vodním 
Újezdu budou pracovat ve složení Jan Hojda, 
Jiřina Řezáčová a Jitka Šebestová. Ve Šlovi-
cích nedošlo k žádné obměně a členy zůstali 
Michal Trdlička, Michal Balvín, Josef Tihlařík, 
Martin Hájek a Jiří Tesař.

Na druhém zasedání Zastupitelstva města 
Dobřany byli zvoleni předsedové osadních 
výborů. Pro Šlovice se jím stal Michal Trdlička 
a pro Vodní Újezd Jan Hojda.

(red) Rada města na svém prvním jednání 
dne 6. 11. 2018 jmenovala členy Bezpečností 
komise. V následujícím čtyřletém období se 
bude scházet v tomto složení:
předseda Ing. Milan Dvořák, DiS - velitel JSDH 
Dobřany
Bc. Martin Sobotka - starosta města
Ing. Lenka Tomanová - místostarostka města
Mgr. Zdeněk Kratochvíl, MBA – vedoucí obv. 
oddělení PČR Dobřany
Tomáš Petřík - velitel služebny MP Plzeň - 
Bory
Mgr. Michal Balvín - velitel JSDH Šlovice
Michal Pokorný - vedoucí TS Dobřany
tajemníkem komise je tajemník MěÚ

Poděkování dobrým sousedům
TGM 1, 2, 3 - radnice, radnice s poštou, fara. Tyto tři 

budovy zabírají skoro celou severní hranu náměstí, jsme 
sousedé, vidíme na sebe. Dlouhá léta byl pohled na zvolna 
se rozpadající faru vyloženě bolestivý. Když se sem nas-
těhovala koinonie, přišla i naděje na zlepšení. Prvně bylo 
třeba vyklidit neskutečné množství nepořádku, který v ně-
kterých místech souvisle překrýval podlahu. Vzpomínám, 
jak mě pan farář pozval do sálu děkanátu, kde mi ukazoval 
torza obrazů. Bylo mi zle z toho, kam neúcta a nepořádnost 
dostala tak pěkné prostory. Pořád bylo znát, že jde o něco 
nádherného, ale chtělo to představivost. O obrazech někdy 
jindy, brzo nás totiž čeká druhá vernisáž.

V neděli na svatého Martina mě pan farář pozval po delší 
době znovu, proměna sálu je neuvěřitelná, je tak nádherný, 
že předčil mé představy o jeho velkoleposti. V Dobřanech 
vznikl další vpravdě důstojný interiér. Ze všech slohů zdobí 
naše město nejvíce baroko, podle některých historiků ar-
chitektury je u nás dokonce zakleta jeho duše. Máme pře-
devším krásné tvary a fasády budov, úchvatný interiér obou kostelů, z nichž Vít je vůbec nejhod-
notnějším interiérem ve městě a po jeho rekonstrukci máme konečně prostor, kde se dají konat 
bez studu i ty nejslavnostnější akce. Letos se povedl především koncert evropské úrovně z děl 
F. Liszta, podle ohlasů veřejnosti i večer ke 100 letům republiky a 775 letům Dobřan.

Sál v severním křídle fary je komornější, má obrovský potenciál. Je doplněný o skvěle pro-
myšlené zázemí a jeho pouhá existence vyprovokuje určitě vznik mnoha akcí vysoké kulturní 

i duchovní hodnoty. Vstal jako Fénix z popela a bude 
nám příkladem, jak se má k věcem přistupovat.

Jít v neděli do práce je normální, přes oběd už to 
trochu zamrzí. Když je navíc husa ke jmeninám, tak se 
objeví i závan pochybnosti o tom, zda bylo nutné slav-
nost pořádat zrovna v tento termín a čas. Ale byl to 
takový zážitek, že ze mě radost a naděje nevyprchala 
dosud. A husa odpoledne nic ze své chuti neztrácí. 

Máme dobré sousedy, kteří zachraňují kus samot-
ného srdce města, shánějí prostředky, sami pracují, 
dojímá mě například, s jakou láskou vedoucí fary 
čistila poctivě opravená okna. Děkuji, děkuji, děkuji!

Martin Sobotka, starosta
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Od prvního adventu létá do lesoparku Ježíšek

Téměř v samotném srdci lesoparku Martinská stěna je umístěna schránka na vánoční přání. 
A jak ji, děti, poznáte?

Je k nepřehlédnutí. Zasněžený smrček obklopený lesními zvířátky má na výšku skoro dva me-
try. Celé dílo je vyřezané do kmene 120leté lípy, která byla dutá a musela být skácena v Libřicích 
u Hradce Králové. Sochu vyráběl od letošního léta umělecký řezbář Miroslav Kříž ve své dílně 
v Jasenné u Jaroměřic. 

V těle stromu je otvor pro vhazování dopisů s přáními pro Ježíška. Ten má i klíč od schránky, 
aby si je mohl postupně číst. Nezapomeňte napsat na obálku adresu, kam má Ježíšek dárky do-
nést. Ve středu 2. ledna se všechny Ježíškem přečtené dopisy přemístí do městského infocentra, 
ve kterém si je budete moci do 4. ledna vyzvednout na památku.

Lenka Tomanová, místostarostka

Historická mapa Dobřan k prodeji v MKS
Na začátku roku 2016 jsme ob-

jevili potrhanou zmenšenou kopii 
mapy Dobřan. V legendě bylo psá-
no, že byla zpracována Antonem 
Löfflerem ke stavu z 10. 03. 1939. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo 
ze stavebně-historického hlediska 
o velmi zajímavý dokument, ne-
chali jsme ji zdigitalizovat a slouží 
i jako vrstva v městském infor-
mačním systému. Dále jsme ve 
spolupráci s panem Suchomelem, 
kterému touto cestou velice děku-
ji, dohledali české názvy ulic před 
10. 10. 1938. Nyní máte možnost si 
v Městském informačním středisku 
zakoupit za 600 Kč závěsnou mapu 
vytištěnou na plátno, ve které jsou 
česky uvedené názvy ulic a v legen-
dě srovnání, jak se po „Mnichovu“ 
jmenovaly německy.

Lenka Tomanová, místostarostka

Napotřetí byl stadion 
převzatý

(sob) Firma, která rekonstruuje stadion pod 
nádražím, nedodržela termín dokončení. Za ka-
ždý den jí plyne sankce v řádech desítek tisíc 
korun, proto se snažila předat stavbu co nejdří-
ve. První pokus se měl uskutečnit v pátek 9. 11. 
odpoledne, ale nakonec byla přejímka po doho-
dě zrušena. Další pokus se uskutečnil v pondělí 
12. 11., kdy byly na místě obrovské nedodělky 
a řada vad, které bránily užívání. Na snímku vi-
díte ukázku nepořádku, jaký na stavbě onoho 
dne byl. Nakonec k převzetí došlo k datu 16. 11. 
Následovat budou reklamace, vyčíslení sankce, 
kolaudace a další složité procedury. Stav české-
ho stavebnictví je aktuálně tak špatný, že dodr-
žení termínu je spíše výjimkou. Nejdůležitější 
je nyní, aby stadion sloužil a město dosáhlo fé-
rové kompenzace za zdržení i esteticky špatně 
provedené detaily, které nelze opravit.
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Ohňostroj opět 
bezpečně

Na svém prvním jednání v tomto roce vy-
hodnotila bezpečnostní komise novoroční oh-
ňostroj a doporučila ponechat ho v roce 2019 
na stejném místě jako v roce 2018. Na prvním 
„předpisovém“ ohňostroji našla několik chyb, 
které by se letos mělo podařit napravit. Ze-
jména šlo o provoz na novém mostě, o vypnu-
tí osvětlení tamtéž. Do budoucna bude také 
nutné zapracovat na ozvučení, aby byla do-
provodná hudba slyšet alespoň tak, jako tomu 
bývalo na náměstí. Město dalo na doporučení 
odborníků, navzdory hlasům části laické ve-
řejnosti. Jejich odpor ke změně místa konání 
vyústil až v návrh části opozice, aby zastupi-
telstvo zaúkolovalo vedení města a další insti-
tuce k návratu na náměstí. Z diskuze, do které 
se z řad občanů zapojil i bývalý pyrotechnik, 
vyplynulo, že legálně lze danou věc provést 
velmi složitě. Při odpalu musí být zamezeno 
pohybu veřejnosti od odpaliště ve stejné vzdá-
lenosti, jaká je výška ohňostroje. Řešením je 
ohrazení celé plochy náměstí nebo radikál-
ní snížení výšky odpalu. Město má zájem na 
omezení nelegální pyrotechniky a musí jít 
proto příkladem, ne samo pravidla porušovat.

Martin Sobotka, starosta
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Výzva Plzeňského kraje vlastníkům lesa
(tom) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů 

požádal obce o zveřejnění výzvy všem vlastníkům lesa, kterou najdete na úřední desce města 
nebo na webových stránkách v sekci lesy. Níže je uveden výtah toho hlavního:

V průběhu letošního roku došlo v lesích na území Plzeňského kraje k dalšímu výraznému nárůstu 
poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec). Množství dříví napadeného 
tímto škůdcem dosáhlo ke konci měsíce října téměř 1 000 000 m3.

I přes komplikace spojené s touto kalamitní situací (nedostatek těžebních kapacit, odbytové pro-
blémy, propad cen dříví) je nutné proti kůrovci soustavně zasahovat s cílem zmírnit rozsah jím 
způsobených škod v příštím roce.

Pozn. redakce: Jak zaznělo na jednání zastupitelstva, i naše lesy jsou silně poznamenány a na 
hospodaření s nimi dopadá špatná odbytová situace i nárůst cen všech vstupů. Po konci roku 
a kompletním vyčíslení vám přineseme podrobnější zprávu. 

Jedno z opatření: viz článek o přímém prodeji palivového dřeva níže.

Vážení občané, v souvislosti s postupným rozšířením ploch lesů poškozených kalamitními 
škůdci, kůrovci druhu Ipstypographus a Pityogeneschalcographus, byly bohužel zasaženy i lesy 
ve vlastnictví města Dobřany.

Povinností každého vlastníka je včasný a bezodkladný zásah proti výše uvedeným škůdcům, 
což obnáší zejména těžbu napadených stromů. Pokácené stromy musejí být následně v co nej-
kratší době asanovány, popřípadě odvezeny z lesa k dalšímu zpracování. Bohužel z důvodu kala-
mitní situace, jež zasáhla celé území ČR, převládá v současné chvíli na trhu nabídka jehličnatého 
dříví nad poptávkou, což se zákonitě promítlo v aktuálních prodejních cenách.  V současné chvíli 
se aktuální výkupní ceny u dřevozpracovatelských subjektů dostávají na úroveň výrobních nákla-
dů vlastníka, přestože poškození kůrovcem nemá vliv na kvalitu dřevní hmoty. 

Situace na trhu je vážná. Město nechce podporovat vyděračskou politiku velkých dřevozpraco-
vatelských subjektů, a proto se na vás, občany Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu, obracíme s na-
bídkou možného prodeje jehličnatého dříví v 2m délkách za cenu 500,- Kč/prm (bez DPH). Cena 
byla stanovena i s ohledem na nabídku okolních firem prodávajících palivové dříví a v porovnání 
s nimi je spíše na nižší úrovni.

Vyrobené dříví je vždy složeno u dobře sjízdných lesních cest. K zakoupení je po domluvě s les-
ním p. Čabradou (730 152 451).

Ing. Milan Sekáč, odborný lesní hospodář
UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMCE 
HROBOVÝCH MÍST NA VEŘEJNÉM 
POHŘEBIŠTI V DOBŘANECH

Vážení nájemci,
upozorňujeme, že se blíží konec 

splatnosti nájemného za pronájem 
hrobových míst a schránek v kolumbáriích 
na veřejném pohřebišti v Dobřanech za 
letošní rok. 

Nájem za rok 2018 je nutné uhradit 
nejpozději do 31.12.2018. 

Prosím, zkontrolujte si, zda máte 
uzavřenou řádnou nájemní smlouvu 
na pronájem hrobového místa (§ 25, 
odstavec 1 zákona č. 256/2001 Sb., zákon 
o pohřebnictví) a zda nejste v prodlení 
s úhradou nájemného za předcházející roky.

V případě nejasností nebo dotazů 
použijte následující kontakt:
MěÚ Dobřany, správa majetku města, 
1. patro, dveře č. 203
Věra Hessová, telefon: 377 195 844, 
e-mail: hessova@dobrany.cz 

Koně na Šlovickém vrchu jsou mediální hvězdy

(met) Dvakrát v ČT (potřetí v dohledné době  v Toulavé kameře), třikrát na ZAK TV, v MF Dnes, 
Deníku a nepočítaně na webech se objevila šestice hřebců, kteří udržují přírodní památku v Dob-
řanech. Kromě toho, že jsou nejlevnějšími údržbáři, tak také dělají reklamu za statisíce korun. 
Minuta pozitivní zprávy v televizi se metodou Ave počítá jako 100 % ceny reklamního času. Ob-
dobně je to i s tištěnými médii. Vzhledem k tomu, že o konících zatím vyšly jen samé pozitivní 
články a vysílaly se pozitivní reportáže, není po uzavření ročního monitoringu médií vyloučeno, 
že naši čtyřnozí hoši budou do slova a do písmene milionoví.

Péče o stromy

(tom) V září město Dobřany zadalo zakázku 
malého rozsahu na ošetření stromů ve vybra-
ných lokalitách. Pořadí zákroků s ohledem na 
roční období určuje harmonogram. Podle něj 
přišla jako první na řadu alej v Ústavní ulici. 
Odborná arboristická firma začala 21. listopa-
du provádět na lípách převážně bezpečnost-
ní řezy. Jak říkal stromolezec na fotce: „Je to 
taková smutná práce, když vidíte, jak někdo 
před x lety lípy neodborně ořezal na hlavu 
a my se to teď obvodovou redukcí z hlediska 
bezpečnosti snažíme dát nějak dohromady. 
Což znamená, že se do nich zase musí hodně 
řezat.“ Odhadem budou práce probíhat dva 
týdny. O dalších lokalitách vás budeme infor-
movat v některém z dalších čísel.
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Zprávy z radnice

Vysazování lipek k výročí založení republiky
V pátek 26. října jsme ve Šlovicích, Vodním Újezdě a Dobřanech vysazovali lípy k oslavě stého výročí naší republiky. Děkujeme Plzeňskému kraji 

a Nadaci Partnerství za poskytnutí sazenic a dále všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Lenka Tomanová, místostarostka

Jízdní řády od 9. 12. 2018
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Jitka Šebestová
Je mi 56 let, jsem pů-
vodem z Plzně, ale 
v Dobřanech působím 
od r. 1999 jako dětská 
lékařka. Pro město 
Dobřany jsem praco-
vala od r. 2006 jako 

zastupitel, radní, předseda osadního výbo-
ru a člen sociální a zdravotní komise. Jsem 
předsedkyní Sdružení nezávislých Dobřa-
ny. Mám dvě dospělé děti a 4 krásná vnou-
čátka, z nichž tři jsou Dobřaňáčci.

Lenka Kesslová
Narodila jsem se 
v roce 1973 v Roky-
canech. Vystudovala 
jsem Plzeňskou ob-
chodní akademii. Jsem 
rozvedená a mám dvě 
dcery. Za svým příte-

lem do Dobřan jsem se přistěhovala v roce 
2014. Zde jsem si také našla zaměstnání 
jako příjmový pracovník ve Velkoskladu 
Penny Dobřany. Protože nezištně ráda 
pomáhám druhým, byla jsem od června 
2017 přijata do funkce hasič v zásahové 
jednotce JSDH města Dobřany. Mezi mé 
další záliby patří rodina, psi a kuželky. 
A velice mě těší, že jsem dostala možnost 
aktivně přispět k dalšímu rozvoji našeho 
krásného města.

Lenka Tomanová
V Dobřanech žiji od 
narození, jsou domo-
vem pro mě i rodinu. 
Dostala jsem na místní 
škole základy vzdě-
lání, které jsem dále 
rozvinula studiem na 

gymnáziu, ZČU a ČZU. V zastupitelstvu 
působím od roku 2007, podruhé vstupuji 
na plný úvazek jako místostarostka, dále 
budu mít na starosti zeleň, lesy, veřejnou 
dopravu, spolupráci se spolky. Nadále se 
starám o finance ve spolku Mladí pro Dob-
řany, snažím se ve svém volnu pomáhat 
zahrádkářům a ochotníkům.

Zuzana Štychová
Po studiu jsem nastou-
pila na pozici progra-
mátorky. Ve stejné fir-
mě jsem pak získávala 
zkušenosti i v dalších 
oborech - konzultant-
ka SW, lektorka IT 

a personalistka. Následně jsem byla za-
městnána v SW společnosti jako konzul-
tantka a implementátorka SW převážně 
pro státní správu. Nyní pracuji v MAS Rad-
buza. Aktivně vypomáhám jako lektorka 
v MC Budulínek a jsem předsedkyní spol-
ku Mladí pro Dobřany. Zastupitelkou jsem 
od roku 2014 a pracuji i v kontrolním vý-
boru. Od narození jsem součástí Dobřan 
a jsem ráda, že mohu přispět k rozvoji 
města.

Bohumila Nekolová
Dobřany, ve kterých 
jsem prožila většinu 
svého dětství, pro mě 
znamenají mnoho. 
Krátce po dovršení de-
vatenáctého roku jsem 
se do tohoto krásného 

města vrátila díky svému nynějšímu man-
želovi, se kterým mám patnáctiletou dce-
ru. Po ukončení studia na SZŠ v Plzni a po 
nástupu do PN Dobřany jsem si rozšířila 
svou odbornost specializačním studiem 
v oboru psychiatrie v Brně. Řadu let půso-
bím v TH Dobřany jako masérka a v plzeň-
ském rekv. centru jako lektorka. Díky Sdru-
žení nezávislých Dobřany a spoluobčanům 
jsem i novou zastupitelkou našeho města, 
za což děkuji.

Jaroslava Umnerová
Narodila jsem se 
v roce 1980 a od svých 
21 let žiji v Dobřanech. 
Jsem vdaná a máme 
dvě děti. Po „mateř-
ské“ jsem šest let pra-
covala v knihovně jako 

knihovnice-metodička a od roku 2016 vy-
konávám funkci ředitelky Městského kul-
turního střediska. Devět let jsem členkou 
redakční rady Dobřanských listů a čtyři 
roky předsedkyní. Od roku 2012 před-
sedám Sdružení rodičů při ZŠ Dobřany, 
v roce 2014 jsem se stala členem zastupi-
telstva města. Mezi mé koníčky patří cesto-
vání s rodinou a další volnočasové aktivity. 
Dobřany se staly mým domovem a patří 
jim mé srdce.

Lucie Stříhavková
Pro většinu z vás nic 
neříkající příjmení, 
přesto v Dobřanech žiji 
už od narození. Vdala 
jsem se, koupili jsme 
dům a teď už nezbývá 
nic jiného, než o naše 

město pečovat, aby se nám tu dobře žilo. 
Přestože jsem vystudovala střední i vyšší 
odbornou školu ekonomického zaměře-
ní, stejně jako moji rodiče jsem propadla 
kouzlu výroby zmrzliny, a tak od školy pra-
cuji v rodinné firmě. V zastupitelstvu jsem 
nováčkem a zároveň jeho nejmladší ženou 
- členkou v novodobé historii města.

Dagmar Terelmešová
49 let, vdaná, dvě děti. 
Od roku 1989 jsem 
členkou ČSSD. Praco-
vala jsem v nemocnici 
Plzeň-Lochotín a Ost-
rava-Fifejdy jako zdra-
votní sestra. Mnoho let 

jsem pomáhala manželovi v soukromém 
podnikání. V roce 1998 - zastupitelka měs-
ta a od roku 2002 - místostarostka města, 
a to 16 let do listopadu 2018.  V roce 2008 
- radní PK, 2010 - senátorka Parlamentu 
ČR - jako jediná žena v historii Dobřan. 
Nyní jsem ředitelka CPTS Zbůch - sloužím 
a pomáhám zdravotně, tělesně a mentálně 
handicapovaným lidem. Vážení voliči - dě-
kuji za vše!

Na následujících dvou stranách vám 
představujeme členy Zastupitelstva města 
Dobřany pro následující čtyřleté období.
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Michal Šašek
V Dobřanech žiji od 
narození, neboli ne-
celých čtyřicet let. 
V zastupitelstvu měs-
ta zasedám od roku 
2002, kdy jsem dva 
roky byl radním měs-

ta s odpovědností za kulturu a spolkovou 
činnost a následně v letech 2004 až 2006 
jsem vykonával funkci neuvolněného mís-
tostarosty města. V uplynulých čtyřech 
letech jsem předsedal Finančnímu výboru 
Zastupitelstva města Dobřany. Stál jsem 
společně s dalšími u zrodu kulturních akcí 
na náměstí. Srdci nejbližší mi je však MFF 
pro děti a mládež, který spolupořádám od 
roku 2004 nejprve pod názvem Filmák 
a následně Juniorfest.

Martin Sobotka
Již 45 let žiji v Dob-
řanech, jsem ženatý 
a mám tři děti. Přes 
30 let jsem činný ve 
spolcích, 16 let v za-
stupitelstvu. Pracoval 
jsem jako důstojník, 

novinář, vedoucí regionální komunikace 
Skupiny ČEZ v ČR. Na městě mám dlouho 
na starost komunikaci s veřejností, histo-
rické dědictví. Hlavně ale zavádění pořád-
ku do správy městských majetků (vodárna, 
teplárna, byty). Na to jsem navázal i jako 
starosta, jen se rozšířil záběr například 
o investice, zakázky a smlouvy na služby. 
Pořád nalézám věci, které se dají zlepšit. 
Děsí mě to i baví zároveň.

Jan Vozár
Je mi 40 let, jsem že-
natý a mám dvě děti. 
Již během studií na 
plzeňské Konzervatoři 
jsem začal vyučovat 
hru na klavír na zdejší 
ZUŠ (r. 1997). Od roku 

2004 jsem ředitelem této školy. Již 12 let 
pracuji pro město jako zastupitel a člen 
Rady města.  Z pozice předsedy Krajské 
umělecké rady ZUŠ Plzeňského kraje boju-
ji za zlepšení pozice hudebních škol. Mezi 
mé koníčky patří rodina, kultura, klavír, 
cestování, gastronomie, plavání a fotbal. 
Pracovat pro město, které se stalo mým 
domovem, je pro mě ctí a velkým závaz-
kem.

Michal Trdlička
Od dokončení SPŠ 
dopravní pracuji v ro-
dinném autoservisu. 
Jsem ženatý a mám 
dvě krásné děti. Ve Šlo-
vicích žiji od narození. 
Patnáct let starostuji 

sboru dobrovolných hasičů ve Šlovicích 
a dvanáct let vedu osadní výbor. Od roku 
2010 jsem členem zastupitelstva města 
Dobřany a finančního výboru zastupitel-
stva.

Martin Straka
Jsem sice „náplava“, 
ale myslím si, že naše 
město dobře znám. 
Manželka se zde naro-
dila, řadu let tu máme 
interní ambulanci, dě-
lával jsem ve stodské 

nemocnici a na přeštické záchrance. Když 
jsem v Dobřanech před 15 lety hrál hokej-
bal ještě v dresu Tábora, vážně jsem netu-
šil, že tu jednou budu mít skvělou rodinu. 
O Dobřanech bylo léta známo, jak rostou, 
kvetou, prosperují, že jsou krásným mís-
tem pro život. Udělám maximum pro to, 
aby tomu tak bylo i v budoucnu.

Josef Weinreb
Stále ještě pracuji na 
Fakultě aplikovaných 
věd Západočeské uni-
verzity. Z evropských 
fondů jsme zde vy-
budovali výzkumné 
centrum NTIS a já se s 

ostatními starám o jeho provoz. Radost mi 
udělal i syn Tomáš, dokončil sice těžký, ale 
dobrý film, který byl oceněn v Česku i ve 
světě. Již ve třetím období za sebou zased-
nu do opozičních lavic zastupitelstva, ale 
tentokrát z našeho spolku „Otevřené měs-
to“ budu bohužel sám. Přesto myslím, že 
opozice bude dost silná a aktivní. Nejlepší 
opozicí jsou přeci ti, kteří dříve vládli.

Marek Sýkora
Jsem celoživotní 
Dobřaňák, absolvent 
právnické fakulty ZČU 
Plzeň, obor veřejná 
správa. O městě něco 
vím, od roku 2002 
jsem byl zastupitel, 

místostarosta a starosta města. Založil 
jsem obč. sdružení, následně spolek a rov-
něž sdružení nezávislých kandidátů Mladí 
pro Dobřany. V současné době jsem pro-
jektovým manažerem pro řízení projektů 
měst a obcí podpořených prostředky EU, 
specializace je oblast životního prostředí. 
Jsem ženatý, mám 2 krásné kluky ve věku 
3 a 6 let. Mým otcem je velmi úspěšný, 
uznávaný a dlouholetý starosta města, pan 
Jaroslav Sýkora. 

Petr Vacek
V Dobřanech působím 
od roku 2009 jako uči-
tel hry na akordeon. 
Vystudoval jsem pl-
zeňskou Konzervatoř 
a následně mistrovské 
akordeonové kurzy ve 

Francii. Aktivně se věnuji koncertní čin-
nosti v ČR i v zahraničí. Mezi mé koníčky 
patří hudba i sportovní aktivity, převážně 
badminton a fotbal. Za 9 let, co zde žiji, je 
vidět veliký posun města vpřed. Je to jeden 
z důvodů, proč jsme se zde s manželkou 
usadili a rozhodli se podpořit místní kul-
turní a společenské dění. Jako nováček 
v městském zastupitelstvu se budu snažit, 
aby město neustrnulo a stále šlo vpřed.

Michal Pokorný
Je mi 39 let, jsem žena-
tý a mám dvě děti. Po 
ukončení středoškol-
ského vzdělání jsem 
stál u zrodu technic-
kých služeb města, 
kde v pozici vedoucího 

pracuji dodnes. Od roku 2010 jsem členem 
bezpečnostní komise města. V roce 2017 
jsem se stal jednatelem společnosti SLUŽ-
BY DOBŘANY, s. r. o. Dále pracuji pro ho-
kejbalový klub TJ Snack Dobřany jako mís-
topředseda a jsem členem výboru TJ. Mezi 
mé koníčky patří hlavně sport, konkrétně 
hokejbal a hokej. Od narození žiji v Dobřa-
nech, které považuji v mnoha ohledech za 
ideální místo ke spokojenému životu.
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Jak to vidí opozice

Povolební děkovné aneb je libo pozemek?
Volby jsou za námi, zastupitelé složili slib, 

bez náznaku diskuse byla zvolena rada města. 
Jednobarevná. V mnoha městech byl triumf 
jedné strany ještě výraznější, vítěz voleb ale 
logicky stál o pomoc jiných subjektů. Je to ko-
neckonců i jeho ochrana. Aktivní Dobřany to 
tak nevnímají. Je to jasný vzkaz voličům - nám 
nikdo do rozhodování mluvit nebude. Což je 
však omyl, bude. My a snad i další opoziční 
strany nechceme být jen tupými zvedači ru-
kou, po kterých se chce souhlas bez odporu, 
jak tomu bylo dosud často zvykem.

Nyní zjevně nastává čas poděkování podpo-
rovatelům Aktivních Dobřan. Některým stačí 
slovní dík, jiní preferují statky hmatatelné. Je 
libo pozemek či dotaci? Není problém. Ptal 
jsem se na listopadovém zastupitelstvu, jaký 
je klíč k rozdělování pozemků v projektu pod-
nikatelského inkubátoru. Bylo mně řečeno, 
zcela logicky, že klíčem je čas podání žádos-
ti. Tak jsem poukázal na konkrétní příklad, 
kdy osoba, která podala žádost před rokem 
a půl, ostrouhala. Přednost dostal někdo jiný. 
Dozvěděl jsem se, že v tomto případě podal 
žádost ještě dříve ústně. Vážně? V Dobřanech 

se budou udělovat pozemky „per huba“ někde 
pokoutně? To jsme asi propásli školení ohled-
ně trendů v dobřanském hospodaření. Řádný 
hospodář s obecním majetkem, má-li mít pe-
níze na investice pro město, na pozemek vy-
hlásí transparentní soutěž, pokud o něj stojí 
více zájemců. 

Dále tu máme děkovné pro nejmenované 
manžele, fyzické osoby, prodáme jim lukrativ-
ní podnikatelský pozemek v Průmyslové ulici. 
Na co to bude, se ptal zastupitel Marek Sýko-
ra. Prý na továrnu pro syna. Milé děti bychom 
podporovat měli. A nějaká dokumentace by 
nebyla, pane starosto? Bohužel ne, ale prý 
se tam budou dělat malé jeřáby a opravovat 
jachty…

Také tu máme 180 tisíc korun jako dar pro 
hokejbalový klub z peněz od společnosti Pe-
bal. Podpora sportu - samozřejmě skvělá věc. 
Nebyla by však férová i podpora ostatních 
sportů dle jasně daného klíče, ne dle stranic-
kých legitimací? 

Inu, to nám to hezky začíná.
  Martin Straka, zastupitel
  Za ještě lepší Dobřany

Fraška při volbě předsedy osadního výboru 
Vodní Újezd

V doslova frašku se změnila volba předsedy 
osadního výboru ve Vodním Újezdě. Původně 
k ní mělo dojít již při ustavujícím jednání za-
stupitelstva dne 5. listopadu, jediná vládnou-
cí strana Aktivní Dobřany ovšem na poslední 
chvíli změnila program zasedání a prosadila 
pouze volbu členů samotného výboru (rov-
něž tak stejného výboru ve Šlovicích) s tím, 
že jeho předseda vzejde právě z nich až na 
příštím zastupitelstvu a že si ho vyberou 
samotní jeho členové. A ve „Vodňáku“ si vy-
brali celkem okamžitě – jeho předcházející 
a dlouholetou předsedkyni a zastupitelku 
města, paní doktorku Jitku Šebestovou. Oba 
dva zbylí členové s její volbou jednoznačně 
souhlasili.

Jaké bylo překvapení nejen pro paní dok-
torku Šebestovou, když tři minuty před začát-
kem jednání zastupitelstva města dne 19. lis-
topadu, kde měla být zvolena předsedkyní 
osadního výboru právě ona, jí zavolala členka 
výboru, že si to pan Jan Hojda, který předse-
du v tomto volebním období dělat nechtěl, 
najednou jako blesk z čistého nebe rozmyslel 
a předsedou být chce! A svůj písemný souhlas 
s kandidaturou na předsedu dodal rovněž na 

poslední chvíli, dokonce k datu, v jakém se 
konalo ono jednání zastupitelstva. A jak to 
dopadlo? Překvapivě vládnoucí strana, kterou 
starosta sám nazývá koalicí (ač se o koalici ne-
jedná, když je to jen jedna strana, ne?), prosa-
dila svými hlasy na návrh právě pana starosty 
za předsedu osadního výboru Vodního Újezdu 
pana Jana Hojdu!

Spolu s přítomnými členy opozičních stran, 
kteří hlasovali pro zvolení paní doktorky Še-
bestové, se nad touto smutnou a žalostnou 
volbou, uměle vytvořenou z pozice síly a po-
četní převahy v duchu zásady, že je třeba 
všechna možná místa obsadit „svými lidmi“, 
ironicky pousmálo i několik občanů města na 
jednání zastupitelstva přítomných.

Občané Dobřan, Vodního Újezda a Šlovic, 
choďte na veřejná jednání zastupitelstva! Dějí 
se tam věci, které neuvidíte ani ve svých oblí-
bených seriálech.

Zastupitelé Sdružení nezávislých Dobřany 
Jitka Šebestová, Bohumila Nekolová 

a Marek Sýkora 

Jak se nám nepodařilo 
prosadit názor 
většiny…

Sdružení nezávislých Dobřany vytvořilo 
v nedávné době na svých sociálních sítích 
anketu, která nám měla odkrýt názor těch, co 
tyto sociální sítě navštěvují. Anketa se týkala 
vrácení novoročního ohňostroje zpět na ná-
městí T. G. M., což byla i jedna z priorit našeho 
volebního programu. Zeptali jsme se veřej-
nosti, zda chtějí ohňostroj na louce, jak tomu 
bylo prvně letos, nebo raději na náměstí, jako 
tomu bylo řadu let předtím. 

Ke dni zasedání zastupitelstva dne 19. 11. 
v anketě hlasovalo celkem 167 lidí, z toho 
140 hlasů bylo jasně pro ohňostroj na náměs-
tí, 27 hlasů pak pro ohňostroj na louce. Tato 
čísla byla tedy zastupitelům města sdělena 
prostřednictvím zastupitele Marka Sýkory 
s návrhem ukládacího usnesení pro radu 
města vrátit novoroční ohňostroj zpět na ná-
městí. Po proběhlé diskuzi, kdy jediný hlavní 
protiargument byla bezpečnost občanů a kdy 
zazněla i sebekritika, že loňský ohňostroj na 
louce nebyl dobrý z organizačních důvodů, 
protože zvuk z ozvučení nebyl slyšet, doprava 
na hlavní silnici nebyla dostatečně regulová-
na a veřejné osvětlení svítilo, tedy k jmeno-
vitému hlasování každého zastupitele došlo. 
Z šestnácti přítomných bylo pro návrh vrátit 
ohňostroj na náměstí pět opozičních zastu-
pitelů, ostatní, tedy všichni zástupci vlád-
noucích Aktivních Dobřan a jeden opoziční 
zastupitel za Otevřené město Dobřany byli 
proti návrhu, takže to kouzlo, které dopro-
vázelo ohňostroj na náměstí, si bohužel hned 
tak nevychutnáme! Chápeme a vnímáme ar-
gumenty týkající se otázky bezpečnosti, ale 
strašení lidí bezpečností nechme politikům 
v Praze. Ohňostroj v centrech měst je napros-
to běžná záležitost a je možno jej zde odpa-
lovat. Konec konců posledním příkladem byl 
ohňostroj na náměstí Republiky v Plzni u pří-
ležitosti 100 let od vzniku naší republiky. 
Když se chce, jde řada věcí! Ale v Dobřanech 
se pravděpodobně nechce. Nechce se slyšet 
názor většiny obyvatel.  

Tímto bychom za celé naše sdružení chtě-
li vzkázat všem, kteří si přáli na Nový rok 
zhlédnout tuto tradiční a vždy hojně navště-
vovanou akci na náměstí, že jsme pro to, aby 
tam byla, udělali prozatím maximum mož-
ného. Pro ohňostroj na náměstí ale budeme 
vždy!

Zastupitelé za Sdružení nezávislých Dobřany
Jitka Šebestová, Bohumila Nekolová 

a Marek Sýkora
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Krátké ohlédnutí za oceňováním významných osobností města
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Dobřan-

ských listů, milí Dobřaňáci! 
Říjnové vydání DL informovalo širokou ve-

řejnost o významné události letošního roku, 
konané k 775. výročí založení města a 100. vý-
ročí založení republiky, a sice o slavnostním 
předání ocenění významným osobnostem 
města. Byla to první informace města o tom, 
že naše město letos slaví 775 let od svého 
vzniku! V listopadovém vydání DL nám byla 
odhalena konkrétní jména oceněných a je-
jich příběhy, na kterých ocenění stála. A tak 
je logické, že v tom prosincovém by se slušelo 
celou akci nějak zhodnotit, podat report. Ale 
možná jiným způsobem, než by někdo očeká-
val – rozhodl jsem se Vám, čtenářům, přinést 
i jiný pohled na celou ceremonii a vyjevit ně-
které zákulisní informace, které by se jinak 
k řadovému Dobřaňákovi nejspíše nedostaly.

Jak málem nebylo koho oceňovat
Výčet vhodných kandidátů pro ocenění 

byl příslušnou komisí rady města navržen již 
v listopadu 2017. Od té doby se touto událostí 
zastupitelstvo nezabývalo ani jednou. Až na 
posledním jednání bývalého zastupitelstva 
města, tedy v září letošního roku, došlo k oži-
vení tohoto tématu ze strany opozice a v této 
věci byla vznesena zásadní otázka, jak to bude 
s výročním oceňováním osobností. Po chvíli 
ticha a několika vzájemných vyčítavých po-
hledech tázaných, tedy pana starosty, tehdej-
ší první místostarostky a paní ředitelky MKS 
jako zastupitelky města, jsme nakonec dostali 
dosti rozpačitou odpověď – oceňování samo-
zřejmě proběhne, se vším se počítá, předání 
se uskuteční v rámci oslav výročí republiky 
28. října v Káčku. Proč rozpačité? Tak třeba 
proto, že v tu dobu již byla v prostorách Káč-
ka naplánovaná jiná akce, ostatně proto se 
celá událost přesunula do sice vznešeného, 
ale v říjnu bohužel prochladlého prostoru 
kostela sv. Víta. Vzápětí byla položena další 
otázka – jak to, že zastupitelstvo neschvalo-
valo kandidáty navržené na ocenění, ač tomu 
tak v minulých letech vždy bylo? Všechny zú-
častněné překvapila odpověď pana starosty, 
že všichni již schváleni byli, a to na zasedání 
rady města. Ale dech vyrazila všem až reakce 
druhé místostarostky, která pohotově tuto in-
formaci ověřila a vyvrátila. Rada nic takového 
na programu neměla, seznam oceněných ra-
dou města nikdy schválen nebyl! Měsíc před 
plánovanou akcí! Až na tlak opozice začalo 
vedení města problém operativně řešit, rada 
města byla svolána na druhý den a nominace 
byly odsouhlaseny. K mé radosti i včetně pana 

doktora Vladislava Žižky, bývalého úspěšného 
ředitele naší psychiatrické nemocnice, jehož 
nominaci jsem navrhl 24. dubna letošního 
roku bez jakékoli odezvy ze strany vedení 
města. Vzhledem k pozdnímu datu opozice 
apelovala na to, aby všem zúčastněným byly 
pozvánky na akci odeslány co nejdříve, nejlé-
pe okamžitě, tedy alespoň měsíc dopředu. Vý-
sledek? Pozvánky dostali ocenění 14 dnů před 
konáním akce. 

A tak je vlastně celkem štěstí, že celá akce 
zdárně proběhla a z celkového počtu 14 na-
vržených a schválených osobností se jich ale-
spoň 10 osobně zúčastnilo. Jenže ani samotné 
předávání neproběhlo úplně bez poskvrnky.

Ocenění neocenění?
A teď nemyslím ten samotný akt předá-

ní ocenění, ten byl v pořádku, mám opět na 
mysli nedotažené organizační záležitosti. 
Změnu místa konání jsem již zmiňoval, to je 
věc, která se dá skousnout. Co mne ale veli-
ce mrzí, a jsem si jistý, že nejsem sám, je vlna 
neúcty, které se dočkali právě ti čtyři nomino-
vaní, kteří se obřadu neúčastnili. Tak za prvé 
– z celé ceremonie byli zcela vynecháni. Nikdo 
nezmínil jejich jména, nikdo nepřednesl jejich 
omluvu, prostě nic. Nebyli její součástí! A za 
druhé – Dobřanské listy ve svém listopado-
vém vydání představily oceněné v krátkých 
medailoncích, jenže opět bez těchto čtyř 
jmen! Důvod mi není dodnes znám, zřejmě 
pro úsporu místa. A tak při následujícím jed-
nání zastupitelstva jsme s kolegy opět vzná-
šeli dotaz – proč byli tito čtyři vynecháni? 
Odpověď pana starosty byla následující – dva 
se z předání omluvili, jednomu z nich již bylo 
ocenění předáno v soukromí, druhému tak 
bude učiněno po jeho návratu z nemocnice. 
Třetí navržený ocenění své osoby údajně od-
mítl s komentářem, že se této pocty necítí ho-
den. A o čtvrtém se nemluvilo vůbec, možná 
proto, že již byl oceněn v minulosti. Celá dis-
kuze byla pomyslně zakončena poznámkou, 
že se nejednalo o kulaté výročí, takže to vlast-
ně nebyla tak významná akce a její výsledek 
je dobrý (při stejném slavnostním ocenění 
před pěti lety v Káčku u příležitosti 770. výro-
čí založení města si pro ocenění přišli všichni 
navrhovaní). O možnosti nechat za omluvené 
převzít ocenění například někoho z rodiny se 
zřejmě neuvažovalo (před pěti lety tomu tak 
u dvou oceněných bylo). Z přístupu vedení 
města a pana starosty k této významné příle-
žitosti je mi velice smutno. 

Závěrem už jen dvě důležité věci. První je 
upřímná a srdečná gratulace všem navrže-

ným i oceněným osobnostem města Dobřany, 
ať se Vám daří nejen v osobním, ale i v pro-
fesním životě, Vaše zdraví ať jen vzkvétá a ať 
svou aktivitou, snahou a pílí i nadále pomáhá-
te zvelebovat své okolí a naše město! Za Vaše 
zásluhy, Váš přínos a Vaši dlouholetou práci, 
kterou jste pro naše půvabné město a jeho 
obyvatele za ta léta vykonali, Vám nejen já, 
ale i celé Sdružení nezávislých Dobřany ze 
srdce děkujeme. A věc druhá, je úplně jedno, 
jestli město slaví kulatiny, polokulatiny, nebo 
jestli vlastně vůbec nějaké výročí zrovna je. 
Lidé, kteří svůj volný čas a mnohdy i velkou 
část života zasvětí podobnému poslání, si 
zaslouží respekt a úctu svého okolí VŽDY. 
O to víc si zaslouží alespoň krátkou zmínku 
v novinách, aby věděli, že se na jejich skutky 
nezapomnělo.

Marek Sýkora, zastupitel města Dobřany,
Sdružení nezávislých Dobřany
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Dne 14. 11. 2018 v rámci Juniorfestu se konalo setkání s Jaromírem Hanzlíkem a Danielou Kolářovou. Mohli jste je vidět v Káčku od sedmnácti hodin. 
Na jevišti probíhal rozhovor, který vedl jeden z rozhlasových redaktorů. Kladl různé otázky oběma hostům. Diváci si nejen užili mnoho zábavy, protože 
reakce pana Hanzlíka byly skvělé a různými historkami pobavil všechny diváky, zároveň jsme se dozvěděli něco ze života u filmu. Tyto herce jste mohli 
vidět v mnoha filmech, známé jsou snad všechny, tak jen pro představu, kde je můžete vidět: Noc na Karlštejně, Léto s kovbojem, Taková normální rodin-
ka… V mnoha filmech a seriálech hráli spolu, i na jevišti působili jako nerozlučná dvojice. 

Na závěr setkání proběhla autogramiáda a my jsme měli také možnost položit pár otázek. 

Rozhovor s Danielou Kolářovou
Proč jste skončila s politikou a radši se 

věnujete herecké kariéře? Nikdy jsem si 
nemyslela, že by se mi přihodilo, že bych se 
ocitla v politice. Ale ta doba byla tehdy tak mi-
mořádná, že mě poprosili, jestli bych nekan-
didovala za Občanské fórum do voleb. Řekla 
jsem, že ano, ale ať mě dají na nejposlednější, 
nevolitelné místo. Dostala jsem tolik prefe-
renčních hlasů, že jsem pak v té politice dva 
roky zůstala, protože mně bylo trapné se vy-
mluvit a říct, že to neplatí. Jakmile jsem si za-
žila tu občanskou výchovu v parlamentě, tak 
jsem po dvou letech už nechtěla kandidovat. 
S jakým filmovým partnerem se vám nej-
lépe točilo? S Jaromírem Hanzlíkem a pak se 
Zdeňkem Svěrákem. A s jakým režisérem se 
Vám nejlépe točilo? To byl Ivo Novák, s tím 
jsme natočili Léto s kovbojem. Pak to byl také 
pan režisér Podskalský nebo mladý Jan Svě-
rák a s panem režisérem Dudkem v televizi, 
který byl náš kmenový režisér v divadle Na 
Vinohradech. A snad jsem na nikoho nezapo-
mněla. Jak hodnotíte moderní technologie 
– počítače, notebooky a mobilní telefo-
ny? Já tedy s počítačem umím jen základní 
věci. Můj mladší syn je „ajťák“, ten umí úplně 
všechno. Určitě je to ku prospěchu, k získá-
vání informací atd. Je to strašně užitečné. Ale 
je to také na druhou stranu, jako všechno, co 
lidé vymysleli, strašně zneužitelné. Dá se to 
zneužívat k dezinformacím, ke kriminalitě, 
k dětské pornografii, na to velký pozor. Vždyc-
ky je dobré s tím rozumně zacházet. A nepře-
hánět, jako v ničem. Říkala jste, že váš syn je 
„ajťák“, snaží se vás také něco naučit? Spíš 
já ho obtěžuji, když se mi něco stane s počíta-
čem a nevím si s tím rady. On pak kroutí očima 
do nebe, že to snad ví každý, ale vždycky mi 
poradí. Jaký máte názor na dnešní genera-
ci? To můžu těžko posuzovat. Neumím to ge-
neralizovat. Myslím si, že každý člověk je jiný. 
A házet všechny do jednoho pytle mi nepřijde 
fér. Chci doufat, že ta generace bude co nejlep-
ší a nejchytřejší. Hrajete radši roli záporáka 
nebo klaďase? Hrát záporáka je vždy lepší. 
A jaká role záporáka se vám nejvíce líbila? 
Kdysi jsem v televizním filmu hrála hnusnou 
učitelku divadelní fakulty, takovou potvoru. 
Ta se mi, myslím, hrála moc dobře. V jakém 
filmu byste si přála hrát? To strašně záleží 
na dobrém scénáři. Když někdo nabídne dob-
rý scénář a je tam záruka dobré režie a celého 

týmu produkce, je to skvělé. Kvalitní text jak 
v divadle, tak u filmu je základ. Mluvíte velmi 
spisovně, vadí vám, když okolí kolem vás 
mluví nespisovně? Vadí mi to ve veřejných 
sdělovacích prostředcích. Křičím na ně a opra-
vuji je. Třeba veřejnoprávní stanice Českého 
rozhlasu Vltava, tam mluví dobře. Týká se to 
především kultury, tak tam s jazykem hospo-
daří velice dobře. Mrzí mě to, trápí mě to, ta 
pokleslost a vulgarita! Měla jste větší radost 
z hraní, když jste začínala, nebo když už 
jste měla zkušenost? Když je člověk mladý, 
je drzý a nemá strach. Čím je člověk starší, 
posbírá zkušenosti a začne být na sebe daleko 
drsnější a začne mít maximálnější požadavky. 
Práce musí mít smysl. Také jsou žánry, kde se 
přemýšlet nemusí, a dají se na tom vydělávat 
peníze. Nám s Jaromírem šlo především o ob-
sah, aby to mělo vypovídací hodnotu pro divá-
ky, aby je to zajímalo a bavilo a něco se třeba 
dozvěděli. 

Rozhovor s Jaromírem Hanzlíkem
Bylo těžké se všechny ty role naučit? Na-

učit se text, to je základ, který herec pro roli 
musí udělat. Je to to nejpodstatnější. Když ně-
kdo cvičí svaly jako kulturistiku, tak si vycvičí 
sval. Když se někdo zabývá tím, že se musí učit 
neustále nějaké texty, tak je to, jako když se 

cvičí ten sval. Já to mám teď komplikovaněj-
ší, protože jsem se nic dlouho neučil. (Smích) 
Jaký stát byste chtěl navštívit? Jakýkoli, rád 
cestuji. Jaký jste byl žák? Byl jsem vzorný 
žák. (To jsi chtěla slyšet?) Měl jsem ze vše-
ho jedničky, i z chování. (Smích) Neměl jste 
tedy vždy jedničku z chování? Většinou ano. 
(Smích) Občas se tam ta dvojka vloudila. Jaké 
jste měl oblíbené a neoblíbené předměty? 
Matematika, fyzika, kdo to má rád? Hrajete 
radši roli záporáka nebo klaďase? Vždyc-
ky jsem hrál klaďase, ale teď bych si moc rád 
zahrál nějakého záporáka. Jak trávíte volný 
čas? Lelkuji, chytám lelky, to je nejlepší. Ležet. 
Jakou roli byste si vybral – král nebo loupež-
ník? Loupežník, krále už jsem hrál. Bylo těž-
ké udržet vážný obličej v některých rolích? 
Bylo. Třeba když jsem hrál s panem Menší-
kem, protože s ním byla veliká legrace. Jak 
hodnotíte chytré technologie? Tomu vůbec 
nerozumím. To bys mě musel učit, protože vy 
mladí, vy děti, vy tomu rozumíte víc než my. 
Vím jen, že to telefonuje, že to zvoní, když to 
zvoní, tak to zvednu, když to nezvoní, tak to 
nezvednu. Jaké máte pocity, když na sebe 
koukáte ve filmu? Hrozný. Nerad se na sebe 
dívám. 

Redaktoři: Marie Tomášková, Tomáš Hora 
a Filip Hančík, 6.B, Jan Eckardt, 7.B 
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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 13:00–17:00
úterý 7:30–11:00 13:00–15:00
středa 7:30–12:00 13:00–18:00
pátek 7:30–11:00

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
MORO Javier: Indická princezna

Skutečný příběh špa-
nělské tanečnice, která 
se vdala za maharádžu. 
Není to jen romantické 
vyprávění o potížích 
lásky, nýbrž je to příběh, 
který ukazuje na odliš-
nosti kultur, na zvláštní 
vztah Indie a Evropy.

DUDEK Oldřich: 
Pitomec ve skříni aneb manželé a milenci
Manželské a milenecké vztahy jsou lákavým 
námětem spisovatelů i čtenářů. Nikdy nevíte, 
kdy to bouchne. Krátké vtipné povídky a kres-
lený humor Oldřicha Dudka bezpochyby po-
baví.

PHILLIPS Gin: Tři hodiny v ZOO
Pro Joan a jejího 
čtyřletého syna to 
měl být idylický den. 
Změnil se ale v boj 
o přežití. Pro oba za-
číná závod s časem. 
I chvilková nepozor-
nost je může stát ži-
vot. Mimořádně silný 
pohled na to, co zna-
mená být matkou.

JOCHUMOVÁ Inka: Nová životní energie
Staré čínské metody: pět zásadních cviků.
Aby byl člověk zdravý a plný síly, musí v něm 
dostatečně proudit vnitřní energie neboli 
čchi. Díky vynikajícím radám z této příručky 
získáte příliv potřebné vitality.

KNIHY PRO DĚTI
FRANCOVÁ Stanislava: 
Áďa spadla do kanálu

aneb putování dávnou 
Prahou.
Áďa se ocitla v Praze dáv-
ných dob. Se svými ka-
marády se vydává na ces-
tu za dobrodružstvím. 
Pojďte se vydat na tajem-
nou cestu spolu s ní.

JAROLÍMKOVÁ Stanislava: 
Knížka pro zvídavé děti
Jak se v minulosti žilo v Čechách a na Moravě.
Víte, kolik vážily první kapesní hodinky? Kde 
se vzalo slovo „kuropění“? Co byla hrkavice 

a proč školáčci slízávali kaňky jazykem? Vydej-
te se s námi na výlet do minulých staletí…

VELÍŠEK Martin: Můj stát
Putování za českými 
patrony.
Je dobré znát svůj stát. 
Pokud se chcete dozvě-
dět něco více o našich 
předcích, můžete ote-
vřít tuto knihu a číst 

a prohlížet…

GAIMAN Neil: Odd a mraziví obři
Odd přišel po nájezdu 
Vikingů o otce. Rozhodne 
se z norské vesnice odejít 
a vydá se do lesa. Na ces-
tě potká medvěda, lišáka 
a orla. Noví kamarádi ne-
jsou jen obyčejná zvířata, 
ale zakletí severští boho-
vé. Dokáže dvanáctiletý 

Odd získat Térovo kladivo a osvobodit bohy?

 
 

Městská knihovna Dobřany 
 

bude uzavřena 
 

ve dnech 27. 12. – 31. 12. 2018 
 
Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v novém roce. 

        
 Ve čtvrtek  

 

  13. prosince 2018 
 

od 15,30 do 18,00 hodin  
 

 přijďte si užít předvánoční atmosféru  
 

do dětského oddělení Městské knihovny a  



Život s vášní a čokoládou

Městská knihovna Dobřany uspořádala 
22. 11. 2018 sladkou besedu s názvem Život 
s vášní a čokoládou. 

Poutavé vyprávění a bohatou ochutnávku 
doplnila nabídka ručně vyráběné české čoko-
lády Jordi´s. Paní Marcela Krčálová zaujala ka-
ždého z návštěvníků besedy, bylo těžké odo-
lat, a tak nikdo neodešel s prázdnou.

Podzimní setkání seniorů
Předposlední listopadový týden se uskutečnila hned tři setkání vedení města se seniory. V do-

mech s pečovatelskou službou se diskutovalo o spokojenosti s poskytovanými službami, bytové 
problematice a došlo i na pastvinu na Šlovickém vrchu. Obdobná setkání probíhají každý čtvrtek 
a senioři mají možnost vyjádřit se k fungování služeb, které jsou pro ně klíčové.

Poslední setkání patřilo všem dobřanským, vodnoújezdským a šlovickým seniorům. V Káč-
ku měli možnost nahlédnout do tajemného starého vojenského kufru a jeho prostřednictvím se 
přesunout do období první republiky, naplněného hudbou, tancem, novinovými výstřižky i lite-
raturou. 

Pozvání na setkání přijal starosta města Martin Sobotka, který pomocí fotografií připomněl 
zásadní události z roku 2018 a následně zodpověděl všechny položené otázky.       

Na cestu domů obdržel každý z účastníků dárek, který alespoň trochu zpříjemní podzimní 
deštivé dny. 

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Natáčení filmu na Šlovickém vrchu
První listopadový víkend obsadil Šlovický vrch další filmařský štáb, který zde dotáčel jedny z posledních záběrů pro chystaný postapo-
kalyptický film TRASH TOWN.    

Děj je zasazen do nehostinného prostředí té-
měř zničené planety. Hrstky přeživší populace 
utvořily v době několika desítek let po zkáze 
velmi rozličné klany, které svou osobitostí ne-
nechají diváka ani chvíli odpočívat. Autorem 
propracovaný děj, který se odehrává koncem 
21. století, zachycuje pestrou prolínavostí ne-
jen tvrdý život po globálním konci, ale dokázal 
obsáhnout také věci jako teologické střety, in-
triky, bitky a šílenství. Tým, na němž celý film 
závisí, je tvořen hlavně nadšenci, které toto 
téma tak oslovilo, že mu věnují, co mohou. 
Hotový film hodláme promítat v kinech ve 
městech po celé České republice i v zahraničí. 
Premiéra proběhne v dobřanském kině Káčko.

Moc děkujeme za poskytnutou lokaci a za 
to, že jste mi s mým šíleným nápadem vyšli 
vstříc!

Leoš Kastner, režisér filmu

12 prosinec 2018|
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Kalendář Šlovický vrch
v prodeji

Městské kulturní středisko Dobřany
PO–PÁ  8:30–16:00, NE 16:00–17:00 
(polední pauza 12:15–13:00)

Cena: 175 Kč

Ocenění významných osobností
28. října jsem se zúčastnila předávání ocenění významným osobnostem města Dobřany v kos-

tele sv. Víta.
Již při vstupu jsem byla mile překvapena přivítáním panem starostou Martinem Sobotkou 

a místostarostkou paní Lenkou Tomanovou.
Výzdoba kostela byla nádherná, bylo vidět, že paní ředitelka Jaroslava Umnerová z MKS a pra-

covnice městského úřadu měly s organizací a výzdobou plno práce. Ceny předával pan starosta 
za doprovodu klavíru, na který hrál pan ředitel J. Vozár. Děti ze ZUŠ J. S. Bacha zazpívaly českou 
hymnu, při které bylo málokteré oko suché.

Pořádat ocenění v kostele byl výborný nápad.
Děkuji městskému úřadu, MKS a všem, kteří se na akci podíleli.

Jarmila Štěpařová  

A máme ušito!

Zakončením výstavy 
„Naše boty“ v parku pod 
nádražím, jakousi třeš-
ničkou na dortu, byl kurz 
šití kotníčkových bot. 
V prostorách MC Budulí-
nek se nás sešlo celkem 8 
„statečných“, z Dobřan i okolí, 
ženy i muži. Dvoudenní program 
kurzu byl nabitý, ale pod vedením zkušené 
lektorky Karolíny Částkové jsme se postupně 
prokousali od papíru ke kůži, od kreslení a rý-
sování k malování a šití.

Téměř celou sobotu jsme věnovali výrobě 
papírového střihu, každý sobě na míru tak, 
aby sedl na jeho nožku, stříhání a přípravě 
jednotlivých kožených dílů, výběru barev, 
zdobení a šicích nití. V neděli už jsme převáž-
ně jen šili a šili, párali, šili, počítali a povídali 
nejen o botách. S Karolínou Částkovou byla 
skvělá spolupráce, odpovídala na naše otáz-
ky, vysvětlovala, předávala zkušenosti, byla 

nám ku pomoci v každé 
chvíli. A také s sebou 
přivezla kromě celé ro-
diny :-) přepestrou na-
bídku materiálu – kůží 

počínaje a průchodkami 
a tkaničkami konče. Kaž-

dý účastník tak mohl naplnit 
svou představu vlastních bot. Ušít 

si vlastní pár bot je dřina, není to hned, ale 
každý kousek práce je hned vidět, doplněný 
radostí a nadšením. Celý víkend byl jedineč-
ným, nezapomenutelným zážitkem, spole-
čenská událost v partě skvělých lidí. A všichni 
jsme to zvládli! Moc všem účastníkům děkuji 
a těším se na další šití, třeba v brzkém jaře 
u balerínek.

P.S. Díky patří i Pavle Adamcové, která vě-
řila, že z mateřského centra dokážeme udělat 
dílnu a z dílny opět přívětivé a útulné mateř-
ské centrum. 

Za účastníky i pořadatele Zuzana Peksová

Kultura

Mnoho zdraví, štěstí, pohody 
a kulturních zážitků v roce 

2019 
přeje kolektiv Městského kulturního 

střediska Dobřany

Svícen kostel sv. Víta – 70 Kč
Betlém – 65 Kč



Kultura
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Naučná slovinská návštěva
Ve dnech 13. a 14. listopadu navštívili Dobřany pracovníci Posavské-

ho muzea Brežice a představili téměř stovce dětí ze základní a umě-
lecké školy projekt Vědomosti a dovednosti z depozitáře: Štukatury. 
V rámci čtyř workshopů se děti seznámily s překrásnými freskovými 
malbami tamního Rytířského sálu z 18. století a vyzkoušely si roli re-
staurátorů štukatur. 

V rámci úterní odpolední dílničky byla v kostele sv. Víta zahájena 
malá výstava na téma restaurování štukatur, kterou můžete navštívit 
do února příštího roku.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                                                                   

Vědomosti a dovednosti z depozitáře 2:  

ŠTUKATURY  
ŠTUKATURY 

 
 13. listopadu 2018 

- 

28. února 2019 
 
Autor výstavy: Aleš Vene, akademický restaurátor 
 

Výstavu lze navštívit v otvírací době Městského kulturního střediska - pondělí – pátek  8:30 – 16:00.  

Posavski muzej Brežice • Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice • www.pmb.si 

 Posavski muzej Brežice • posavskimuzejbrezice 
 

Městské kulturní středisko Dobřany • nám.T.G.M. 5,  33441 Dobřany • www.kacko.cz 
 MKS Dobřany 

 
 

kostel sv. Víta, Dobřany 
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(red) Adventní období zahájilo v Dobřanech slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu v neděli 2. prosince. Douglaska tisolistá byla dovezena z ne-
dalekého sídliště Pančava a bude zdobit náměstí více než měsíc. I když se 
na stromu najde několik nedokonalostí, myšlenka s jakou byla vybrána, 
ji hned činí o mnohem krásnější. Douglaska se na svém stanovišti stala 
nebezpečnou pro své okolí a musela být ze zdravotních důvodů pokácena. 
Nevyužít jejího potenciálu by byla velká škoda a proto dnes hrdě stojí na 
dobřanském náměstí. Příjemné s užitečným bylo tedy spojeno a všichni se 
můžeme těšit z dobřanského vánočního stromu.

Postav u stromečku je v letošním roce o něco víc. Ke svaté rodině, králům 
a vesničanům přibyla letos skupinka muzikantů a parta dětí. Velké díky 
opět patří paní učitelce Vyhnalové z výtvarného oboru ZUŠ, která se s dět-
mi o doplnění postarala.

Mikulášský jarmark se i přes panující podzimní počasí těšil velkému zá-
jmu prodávajících i kupujících. Výtěžek z dobročinných stánků poputu-
je nadačnímu fondu Klíček a už nyní jsou všichni napjatí, jaká částka to 
tentokrát bude. O program se postaraly děti z místní mateřské, základní 
i umělecké školy a také sbor Beránci ze zpřátelené plzeňské školy. 

(jar) Poslední listopadový den byla v dobřanské galerii slavnostně otevřena 
výstava Betlémy mnoha tváří, kterou připravil Dobřaňák Lukáš Palkoska. 
Do 23. prosince mohou návštěvníci vidět více než dvě desítky betlémů, do-
plněné kresbami dětí z výtvarné dílničky pod vedením Gábiny Klinkovské.

(red) Podvečer posledního listopadového dne byl v Káčku ve znamení hud-
by a oslav. Dětský orchestr Macarát z místní ZUŠ slavil své pětileté výročí 
koncertem S Macarátem kolem světa. Jak název koncertu napovídá, hu-
debníci zavedli posluchače nejen na Madagaskar a dalších cizích krajů, 
ale také do partnerské Brežice, kde se obdobný koncert konal na počátku 
léta. Potlesk ve stoje byl jistě velkou odměnou pro účinkující i jejich učitele 
a z nálady po vystoupené bylo patrné, že si ho užili opravdu všichni.
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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.

30. 11.–23. 12. | po-pá 830–1600 | Dobřanská galerie 
Betlémy mnoha tváří – výstava

7. 12. | 1600 | restaurace Káčko 68
Mikulášské trdlování

8. 12. | 1000 | klubovna Pionýrské skupiny Dobřany
Andělské tvoření

8. 12. | 1500 | Káčko | 80 Kč (děti vč. nadílky)
Mikulášská nadílka – Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu

9. 12. | 1700 | kostel sv. Mikuláše
Adventní koncert – Jazzové koledy

10. 12. | 1800 | kostel sv. Víta
Koncert lidové muziky Vozembach „Zvěstujem vám radost“

13. 12. | 1530 | Městská knihovna Dobřany
Zdobení stromečku a perníčků

16. 12. | 1500 | Káčko | 80 Kč
O pejskovi a kočičce – divadelní představení pro děti

16. 12. | 1700 | kostel sv. Mikuláše
Adventní koncert – pěvecký sbor Nová Česká píseň

19. 12. | 1730 | sál ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Vánoční koncert I

20. 12. | 1800 | kostel sv. Mikuláše
Vánoční koncert II

21. 12. | 1700 | kostel sv. Víta
Vánoční koncert - Chlumčanský dětský sbor a jeho hosté

23. 12. | 1700 | kostel sv. Mikuláše
Adventní koncert – Česká mše vánoční, J. J. Ryba

24. 12. | 1000–1115 příjem vzorků | Pivnice Hájek–Hájková
Degustace bramborového salátu

24. 12. | 1100 | dvůr ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Živý Betlém

24. 12. | 1400 | Káčko | 120 Kč 
Pohádka pod stromeček – Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

24. 12. | kostel sv. Mikuláše
Půlnoční mše

1. 1. 2019 | 1300 | Šlovický vrch
Novoroční výstup na Šlovický vrch

1. 1. 2019 | 1800 | starý most
Slavnostní uvítání roku 2019 – ohňostroj

5. 1. 2019 | Dobřany
Tříkrálová sbírka

6. 1. 2019 | 1400 | plovárna
Tříkrálové koupání

Adventní, vánoční a novoroční 
program v Dobřanech
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Školství, spolky a neziskové organizace

Juniorfest rozdal Festivalové klapky vítězným dětským filmům
Festivalové klapky za nejlepší hraný film pro děti v kategoriích od 5 do 11 let, pro mládež od 12 do 16 let a v kategorii za celovečerní 

animovaný film pro děti 5 - 12 let si odvezli tři filmoví tvůrci z 11. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Junior-
fest 2018. Mezinárodní porota festivalu, která měla celkem 9 členů, však nebyla na hodnocení skoupá, jelikož v jednotlivých kategoriích 
navíc udělovala i zvláštní uznání dalším soutěžním snímkům. Porota, jejímiž členy byli například John Stevenson, tvůrce animovaného 
blockbusteru z roku 2008 Kung Fu Panda, či Jitendra Mishra, ředitel dětského filmového festivalu SIFFCY v Indii, vybírala z čtyřiadvaceti 
soutěžních snímků, celkem však festival nabídl více než 150 filmových projekcí a dalších 30 doprovodných akcí. Juniorfest probíhal od 
9. do 15. listopadu v Plzni, Domažlicích, Dobřanech, Přešticích a Horšovském Týně. 

Festival byl v letošním roce doslova na-
bitý filmovými projekcemi a doprovodnými 
akcemi. Juniorfest zaznamenal rekordní ná-
vštěvnost – necelých 14 000 diváků. Kromě 
českých a zahraničních soutěžních snímků 
nabídl festival i dokumentární snímky, projek-
ce archivních filmů, ale i filmy v rámci infor-
mativní sekce, věnující se novinkám v české 
a evropské filmové tvorbě, vybraným zahra-
ničním animovaným a večerním filmům či 
teenage selekci. Návštěvníci měli jedinečnou 
šanci užít si inspirativní filmařské prostředí 
i v rámci doprovodných workshopů a dalších 
bezplatných akcí festivalu. Čekala na ně se-
tkání s profesionálními tvůrci, ale i celá řada 
praktických dílen a doprovodných akcí. Zkrát-
ka však nepřišli ani filmoví profesionálové, 
studenti a pedagogové, pro které byl určen 
industry program v podobě mezinárodní od-
borné konference zaměřené na mezinárodní 
koncepty filmové výchovy. V rámci konferen-
ce vystoupil například ředitel slovinského 
filmového festivalu Eye on Film Festival Rok 
Govednik, dále Bernard McCloskey, vedou-
cí odboru vzdělávání a digitálních archivů 
v irském Northern Ireland Screen či Pawel 

Solodki z Národního centra filmové kultury 
v polské Lodži. Odborný program završila 
masterclass Johna Stevensona, vedená filmo-
vou kritičkou Kamilou Boháčkovou a zaměře-
ná na představení práce a techniky scénáris-
tiky animovaných blockbusterů, na kterých se 
Stevenson podílel.

Filmová témata byla zastoupena na jedné 
straně praktickými workshopy, ve kterých se 
děti mohly seznámit s prací filmového kaska-
déra pod vedením Pavla Jančíka nebo se zdo-
konalit v analogové fotografii či animaci, na 
straně druhé řadou doprovodných akcí, jaký-
mi byla setkání s významnými tvůrci českého 
filmu, zábavná odpoledne pro rodiny s dětmi 
včetně Zázračného odpoledne s Vladimírem 
Kořenem, natáčení pořadu Šikulové pro ČT:D 
či oblíbená Pevnost Týn neboli sportovně-
vzdělávací hra postavená na motivu známé 
francouzské Pevnosti Boyard. Doprovodným 
programem prošly stovky dětí. Festival však 
nabízel i vzpomínková setkání a různé retro-
spektivní akce. 

V Dobřanech se mohli návštěvníci setkat 
s Jaromírem Hanzlíkem a Danielou Kolářovou, 
v dalších městech například s Jiřím Chalupou 

a Václavem Chaloupkou, Antonínem Procház-
kou či Vladimírem Kořenem. Významná se-
tkání nabídly i akce v rámci udílení cen Zla-
tých rafiček, které v letošním roce obdrželi Jiří 
Strach a Iva Janžurová, a to za mimořádný pří-
nos dětskému filmu. Výjimečně byla darována 
ještě jedna cena Zlaté rafičky, a to čestnému 
hostu festivalu Johnu Stevensonovi. 

„Juniorfest není pouze o skvělých filmech 
a workshopech, ale i o vzácných setkáních vý-
jimečných lidí. V tomto ohledu byl letošní rok 
opravdu nabitý emocemi a významnými jmény,” 
uvedla ředitelka festivalu Judita Soukupová. 

Letošní téma Juniorfestu se stejně jako 
v loňském roce opíralo o postavu malého 
prince a po celou dobu festivalu doprovázel 
návštěvníky vizuál a znělka s postavami slav-
ného díla Antoine de Saint-Exupéryho. 

„První listopadové dny jsme opět prožili plné 
filmů, workshopů, setkání a inspirace. Jsme rádi, 
že se řada účastníků pravidelně vrací nejen do 
prostor Státního hradu a zámku Horšovský Týn, 
kde festival začínal, ale i do dalších festivalových 
měst. Náš festival navštěvují nejen děti, ale i do-
spělí, z Čech i dalších evropských zemí, všichni 
odcházejí bez výjimky s úsměvem a krásnou 
vzpomínkou. Těšíme se nejen na další ročník, ale 
právě i na naše návštěvníky a příznivce. Ti jsou 
stavebním kamenem naší festivalové pevnosti,” 
říká Michal Šašek, výkonný ředitel festivalu. 

Podrobné výsledky mezinárodní soutě-
že dětských filmů v jednotlivých kategoriích 
11. ročníku Mezinárodního filmového festivalu 
pro děti a mládež Juniorfest 2018 naleznete na 
www.juniorfest.cz. Festival a jeho aktivity pod-
poruje Ministerstvo kultury ČR, Státní fond 
kultury a Státní fond kinematografie, samo-
správy jednotlivých měst, kde se festival koná, 
včetně města Plzeň, Plzeňského kraje a dalších 
partnerů, kteří jsou uvedeni taktéž na webo-
vých stránkách festivalu. Generálním partne-
rem letošního Juniorfestu byl Preventan.

„Těší nás podpora Preventanu. Již nyní máme 
oboustranně zájem spolupracovat i v nadchá-
zejících letech,“ uvedl Michal Šašek.

12. ročník Mezinárodního filmového 
festivalu pro děti a mládež Juniorfest 2019 
se uskuteční v termínu od 8. do 14. listo-
padu 2019.

Radka Šámalová, PR oddělení

Producent Ondřej Beránek, dcera režiséra Karla Zemana Ludmila Zemanová, John Stevenson a pro-
gramová ředitelka Barbora Kyas v kině Káčko po premiérové projekci zdigitalizované verze filmu 
Cesta do pravěku.
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Klub seniorů

 Dobřanský klub seniorů zve své členy ka-
ždý čtvrtek ve 14 hod. na příjemné posezení 
s kávičkou do zasedací místnosti pečovatel-
ského domu v ul. Loudů. Pod vedením pí Ště-
pařové a výboru je organizována řada akcí.

V letošním roce měl největší úspěch zájezd 
do Velhartic a skanzenu Chanovice, zájezd do 
Prášil a Sušice a návštěva Konopiště a Čapího 
hnízda. Poznali jsme upravené interiéry zám-
ků a jiných objektů, které potěší svým pěkným 
programem připraveným pro návštěvníky.

Z kulturních akcí si připomeňme tradiční 
vystoupení nových talentů naší ZUŠ, návště-
vu koncertu Swingového orchestru v Besedě 
v Plzni. Ach to naše mládí a jeho hudba…. Byli 
jsme v divadle Pluto v Plzni a na divadelním 
představení v Káčku v Dobřanech. Pravidelná 
posezení s pohoštěním v klubu oživuje svým 

hudebním vystoupením p. Zapletal a my si 
s ním s chutí rádi zazpíváme. Nezapomíná-
me ani na naše oslavence, kteří svá kulatá 
jubilea rádi u nás klubu slaví. Nelze všechny 
jmenovat, ale každému z jubilantů je předán 
dáreček a rádi mu zazpíváme "Hodně štěstí, 
zdraví!".

Aby naše domovy byly v bezpečí, vyslechli 
jsme přednášku o chování seniorů ve vzta-
hu k cizím osobám, hlavně k tzv. "Šmejdům", 
a pan přednášející nám i zazpíval!!

V klubu je prostě stále živo, chodí nás prů-
měrně kolem 60 členů a jsme spolu velice 
rádi, musíme to totiž všechno probrat a zhod-
notit a než se nadějeme, dvě hodinky jsou 
pryč a zase se těšíme na příští setkání a jeho 
náplň.

I seniorský věk má svůj půvab a dá se prožít 
plnohodnotně. 

 Zdena Blažková 

Putovní výstava – Stavba roku Plzeňského kraje 2017
Pozvánka

Více informací na www.stavbarokupk.cz

– prezentace všech 28 soutěžních stavebních děl
– hodnocení poroty nominovaných a vítězných staveb 

Město Dobřany získalo za 
revitalizaci areálu FC Dobřany 
nominaci na titul Stavba roku 

Plzeňského kraje. Nominace 
byla udělena za komplexní 

přístup k obnově areálu. 
Vkusné řešení dvoupodlažní 

novostavby zázemí 
sportoviště včetně hlediště 

pro 150 diváků. Doplnění 
areálu o dětské hřiště či 

drobnou stavbu pro prodej 
populární dobřanské 

zmrzliny. Všechny prvky jsou 
ve vzájemné harmonii a tvoří 

nové kulturně společenské 
centrum obce.

20. 11. – 16. 12. 2018
prostory zdravotního střediska v Dobřanech,
tř. 1. máje 1300

Partner
výstavy: 

kino - divadlo - kongresový sál

DÁRKOVÁ POUKÁZKAna filmové představení dle vlastního výběru

Poukázka platí pro 1 osobu.
Doba platnosti: 

3D

kino - divadlo - kongresový sál

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

na filmové představení dle vlastního výběru

Poukázka platí pro 1 osobu.

Doba platnosti: 

2D

Dárkové poukázky na 2D a 3D projekce v kině Káčko můžete 
zakoupit v Městském kulturním středisku Dobřany.

Výměnou za tuto poukázku obdržíte  na pokladně 
kina nebo v infocentru  vstupenku do sálu zdarma.

POUKÁZKA DO KINA JAKO DÁREK

150 Kč

120 Kč

www.kacko.cz
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3D modelování na dobřanské škole

Naše škola se zapojila do projektu 3D mo-
delování, který je podporován Plzeňským 
krajem a Hospodářskou komorou PK a který 
má za cíl zvýšit zájem o studium technických 
oborů a budoucí práci v těchto odvětvích.

Pro šedesát žáků z 2. stupně byly připrave-
ny projektové dny - pro 8. a 9. ročník 8. listo-
padu a o den později pro žáky 6. a 7. ročníku. 
Během šesti vyučovacích hodin se 15 dívek 
a 45 chlapců pod dohledem zkušených lek-
torů naučilo ovládat profesionální software 
Autodesk Inventor a společně vytvořili svůj 
první 3D model – vánoční stromeček. Poté se 
všichni pustili do tvoření jiných objektů, a tak 
se na monitorech počítačů začaly objevovat 
nejčastěji mobilní telefony nebo auta, někdo 
vymodeloval joystick k hernímu zařízení, jiný 
třeba dort. Během projektového dne žáci pra-

covali s velkým zaujetím a rychle se naučili 
základní ovládání programu a způsob práce 
v něm, někteří si vyzkoušeli i funkce náročněj-
ší a sami tak objevovali, co vše software umí.

Naše škola chce na tyto projektové dny po 
Novém roce navázat nabídkou kursů 3D mo-
delování, aby si žáci mohli své dovednosti 
prohlubovat pod vedením lektorů i ve spolu-
práci s dalšími žáky. Tento záměr chce pod-
pořit také dobřanská firma COMTES FHT, a.s., 
pořízením 3D tiskárny pro školu včetně mate-
riálu pro 3D tisk.

Na závěr bych rád poděkoval panu Ing. 
Zdeňku Jůzovi, Ph.D., MBA, a jeho týmu za pre-
cizně připravený projektový den a za ochot-
nou pomoc dětem při jejich prvním seznáme-
ní s 3D modelováním.

Lukáš Palkoska, učitel ZŠ Dobřany

Návštěva německých 
učitelů

Velmi dobře funguje partnerství škol z Dob-
řan a německého Obertraublingu. Letos na 
podzim již podruhé přijelo do Dobřan přes 
dvacet německých učitelů z obertraublingské 
reálné i základní školy. Na pátek 16. 11. jsme 
požádali pana ředitele dobřanské ZUŠ Jana 
Vozára, zda by hostům představil svoji školu. 
Čekala nás zasvěcená prohlídka školy i čes-
kým zájmovým uměleckým vzděláváním, 
umocněná navíc dvacetiminutovým koncer-
tem orchestru Macarát pod vedením Petra 
Vacka a folklorním vystoupením dudáka Vojty 
Kordíka a Štěpánky Vyletové.

Po večeři v Cinema Bowling nás pak opět 
čekal turnaj v bowlingu pro smíšené českoně-
mecké týmy všech zúčastněných škol včetně 
„zušky“ a naší školní jídelny. Letos si putovní 
trofeje odvezli mladí němečtí učitelé a odnesli 
naši učitelé ze ZUŠ. Gratulujeme!

V sobotu se německá skupina rozdělila na 
dvě části a jedna si v našem doprovodu užila 
Techmanie, kdežto druhá si prošla historické 
centrum Plzně (v ten čas i s trhy na náměstí 
a vystoupením švédských mušketýrů v Prolu-
ce) a navštívila Plzeňské historické podzemí. 
Po vydatném obědě ve Švejk Restaurantu pak 
naši hosté odjeli domů.

V rámci tohoto neformálního setkání bylo 
dosti příležitostí k výměně názorů, poznání 
nových kolegů i domluvám na další spolu-
práci.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Vítězný českoněmecký bowlingový tým

Tvoříme 3D vánoční stromeček

20 prosinec 2018|

Listopadová Kávarna po škole
V úterý 27. 11. se v rámci Ka-

váren po škole konalo Mikulášské 
tvoření. Akce se uskutečnila na 
druhém stupni ZŠ v odpoledním 
čase. Sešly se tu nejen paní uči-
telky z prvního i druhého stupně, 
ale i nadšené tvořivé maminky, 
několik dětí a též jeden tatínek. 
Z připraveného materiálu se dala 
vyrobit spousta rozmanitých vá-
nočních výrobků: různé druhy 

oblíbených adventních věnců, zdobených závěsných ramínek, svícnů, skřítků, andělů a mnoho 
dalšího podle fantazie a umění každého. 

Výrobky se budou prodávat na již tradičním Mikulášském jarmarku v neděli 2. 12. 2018 a vý-
těžek z prodeje poputuje na podporu nadace Klíček provozující Dětský hospic v Malejovicích.

Děkuji všem zúčastněným za přípravu, nápady, dobrou náladu při tvoření a hlavně za hotové 
výrobky, které pomůžou dobré věci.      Za Sdružení rodičů Blanka Kopsová
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Nově zařízená učebna informatiky 
na dobřanské škole

V těchto dnech probíhají již poslední ad-
ministrativní činnosti vázané na realizaci 
projektu Modernizace učebny informatiky 
a zajištění standardu konektivity školy pod-
pořeného v rámci 47. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu – Infra-
struktura základních škol, do něhož zřizova-
tel školy Město Dobřany vstoupil s desetipro-
centní spoluúčastí.

Na obnovu učebny informatiky čekala ško-
la již několik let, dostala se do obtížné situ-
ace v souvislosti s ukončením navazujících 
programů původního projektu MŠMT Inter-
net do škol (INDOŠ). Bylo tehdy nutné pře-
vzít celý systém do vlastní správy a zakoupit 
licence na SW pronajatých a v té době již 
zastaralých počítačů, jejichž počet postupně 
klesal vzhledem k nerentabilním opravám. 
Vyřízení žádosti o podporu se však značně 
prodlužovalo, takže jsme v červnu letošního 
roku měli k dispozici již jen patnáct funkč-
ních (a ne nejrychlejších) počítačů z původ-
ních třiceti.

Vše se ale podařilo a již od poloviny září 
jsme postupně rozběhli výuku s novým vy-
bavením. V rámci projektu jsme pořídili HW 
a SW v celkové ceně 2.391.950 Kč, školní 

nábytek za 225.957 Kč a obnovili jsme i za-
hradu 2. stupně za 109.906 Kč. Konkrétně 
bylo pořízeno 30 žákovských a 1 učitelský 
počítač, videokamera, 6 digitálních fotoapa-
rátů, 1 interaktivní tabule s příslušenstvím, 
15 lavic, 30 židlí a učitelské pracoviště, dále 
nový server, UPS, stojanový rozvaděč, 9 wifi, 
pevný disk do NAS, strukturovaná kabeláž 
a další komponenty pro bezchybné fungová-
ní systému. Součástí projektu byl i požada-
vek donátora na obnovu zeleného prostoru 
v areálu školy. Proto jsme pořídili 6 vyvýše-
ných záhonů na pěstování bylinek pro školní 
jídelnu, vysadili jsme další dřeviny na školní 
zahradě, před tělocvičnu jsme nainstalovali 
4 dřevěné sety lavic a stolů a na jižní straně 
před školou jsme umístili nové lavičky a od-
padkové koše.

Učebna již skvěle funguje k radosti žáků 
a učitelů a rád bych i touto cestou poděkoval 
všem, kteří tomu napomohli – kromě mých 
kolegů a kolegyň – zejména panu Ing. Davidu 
Šeflovi z městského úřadu, panu Ing. Tomáši 
Lodrovi z firmy C SYSTEM CZ, a.s., a paní Ing. 
Petře Lavičkové z firmy ML STRATEGY, s.r.o.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Páťáci při výuce informatiky u nových počítačů

Tříkrálová sbírka 2019
5. ledna 2019

Dobřany

Městské kulturní středisko Dobřany pořádá

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU

spojenou s promítáním filmu

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Hlavní hrdinkou příběhu je odvážná Gerda, která 
porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého 
bratra Kaie. Díky tomu se z nich staly tak trochu 
pohádkové celebrity. Aby si trochu odpočinuli, vy-
dávají se do hor za svým trollím kamarádem Or-
mem, kde na ně však nečeká žádná odpočinková 
dovolená, ale pořádné nové dobrodružství.

8. 12. 2018 │15:00 │kino Káčko
Vstupné: 80 Kč (děti vč. nadílky)

Ochotnický kroužek Lužany, z. s., uvede 
16. února 2019 

rozpustilou frašku Georgese Feydeaua 

"Brouk v hlavě"
v režii Miroslavy Szlachtové. 

Začátek v 18:00 hodin, 
vstupné: 100 Kč.

Předprodej: 
Městské kulturní středisko Dobřany, 

náměstí T.G.M. 5, www.kacko.cz
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ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

9. prosince 2018 / 15:00 / kostel U Ježíška, Plzeň
Adventní zastaveníčko 
–  hudebně literární pořad s keltskou hudbou a autorskou poezií 

Evy Horové
–  vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhnaigh ZUŠ J. S. Bacha 

Dobřany 

9. prosince 2018 / 16:00 / kostel sv. Prokopa, Štěnovice
Adventní koncert s Mikulášskou nadílkou 
–  vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

10. prosince 2018 / 18:00 / kostel sv. Víta, Dobřany
„Zvěstujem vám radost“ 
–   vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ J. S. Bacha 

Dobřany

11. prosince 2018 / 16:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
–    vystoupí žáci ze třídy pí uč. L. Bínové a pí uč. M. Vackové

13. prosince 2018 / 14:00 / PD Loudů, Dobřany
Vánoční vystoupení pro Klub důchodců
–    vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

13. prosince 2018 / 17:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
–    vystoupí žáci ze třídy pí uč. L. Telešnukové

16. prosince 2018 / 17:30 / kulturní sál Kanice
Živý Betlém 
–    vystoupí žáci, učitelé a přátelé hudební školy

19. prosince 2018 / 17:30 / sál ZUŠ
Vánoční koncert I
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

20. prosince 2018 / 18:00 / kostel sv. Mikuláše, Dobřany
Vánoční koncert II
–  vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

21. prosince 2018 / 16:30 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. D. Chodlové

23. prosinec 2018 / 17:00 / kostel sv. Mikuláše, Dobřany
4. Adventní podvečer  
J. J. Ryba – Česká mše vánoční 
– vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, hudební skupina 
farnosti Dobřany, seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky, 
P.U.D.U. a další hosté

24. prosinec 2018 / 11:00 / dvůr ZUŠ
Živý Betlém 
–  vystoupí žáci, učitelé a přátelé hudební školy

 
 Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany 
                 Vás srdečně zve na   

 

 13. Benefiční koncert 
               na podporu stavby nových varhan 
  

 Vánoční koncert ZUŠ 
  čtvrtek dne 20. prosince 2018 od 18.00 hodin 

 kostel sv. Mikuláše v Dobřanech.  
 V programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.  

 - vstupné dobrovolné - 

 
 

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany 

vás srdečně zve 

 na vánoční program dětské lidové muziky  

  Vozembach 
 

„Zvěstujem vám radost“ 
 

V pondělí 10. prosince 2018 od 18.00,  

kostel sv. Víta Dobřany. 

 

 Základní umělecká škola 
     J. S. Bacha Dobřany 

Vás zve na 7. ročník představení 

  Živý Betlém 
24. prosince 2018 od 11 hodin 
na dvoře ZUŠ 
 

e hře účinkují žáci, učitelé
a přátelé ZUŠ

 

Betlémské světlo přinesou naši skauti.

Neseďte doma a pojďte s námi do Betléma. Najdete tam nejen Svatou rodinu, tři krále, pasáčky a anděly, ale také 
něco na zahřátí pro děti i dospělé, něco malého k snědku.  Marie s Josefem se už vydali na dlouhou cestu a i letos 
míří z dalekého Nazaretu do Dobřan. Tak přijďte taky, máte to za rohem! 
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Odpoledne se sebeobranou 
Dne 20. 10. 2018 proběhlo „Odpoledne se sebeobranou“ pořádané 

spolkem RuKa JUDO. Tato netradiční sportovní událost se odehrála 
v nových prostorech spolku a byla určena pro děti s rodiči. V průběhu 
tří odpoledních hodin přicházeli návštěvníci, aby zhlédli ukázku juda 
a sebeobrany v podání tří děvčat z nejstaršího oddílu (Bára Adamcová, 
Lenka Oravcová a Terka Bílková) a pak již pod vedením trenéra Karla 
Fojtíka vyslechli trochu teorie a především si vyzkoušeli, jak se v praxi 
bránit útočníkovi. Přejme jim, aby získané zkušenosti v praxi nejlé-
pe nikdy skutečně nepotřebovali a aby pro ně zůstaly jen příjemným 
sportovním zážitkem. 

RuKa JUDO 

Všechny  akce byly podpořeny 
z Globálního dotačního titulu města Dobřany.

Přejeme Vám krásné Vánoce plné pohody a chvil se svými blízkými. 
Lektorky a lektoři MC Budulínek a RuKA JUDO

Budulínkovy workshopy pro děti 
Pouštění draků k podzimu 

prostě patří…. Kdo si chtěl vy-
robit v netradičním pojetí vlast-
ního draka, mohl si ho s našimi 
lektory v září vytvořit v Budu-
línkovi. Stejně tak pro milovníky 
dýní bylo opět jedno říjnové do-
poledne připraveno Budulínko-
vo dýňobraní  ve školní jídelně, 
tentokráte spojené i s plněním 
úkolů a s účastí v maskách. Obě 
akce byly plné tvůrčí 
energie a radosti, 
trochu atmosféry 
Vám zkusíme pře-
nést alespoň na 
fotografiích. 

Vybrat vítěze nejzajímavější 
dýně nebylo vůbec jednoduché, 
všechny byly originální. Nicmé-
ně rozhodnutí padlo a odměnu 
za svou tvorbu si mohou vy-
zvednout autorky dýní č. 14 Ka-
rolínka Kulová a č. 21 Andulka 
Hrdonková.  Odměny jsou k dis-
pozici v MKS Dobřany.  Děkuje-
me Zuzce Štychové, Kájovi Ryša-
vému, Báře Sýkorové a všem 

dalším pomocníkům za 
výborně připravené 

akce a těšíme se na 
příští rok. 

MC Budulínek 
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21. prosince 2018 od 17:00 hodin
kostel sv. Víta, Dobřany

Městské kulturní středisko Dobřany, Rada rodičů a přátel CHDS, 
Základní škola Chlumčany a OÚ Chlumčany vás zvou na

VÁN
OČNÍ KONCERT

Chlumčanský dětský sbor a jeho hosté
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Je čas natrhat barborky
Na svatou Bar-

boru večer (4. 12.) 
je podle pranostik 
potřeba natrhat 
větvičky třešní, 
aby se děvčata na 
Vánoce dozvěděla, jestli se příští rok vdají.

My, co si jen chceme ozdobit vánoční stůl 
rozkvetlou větvičkou nebo kyticí, máme více 
možností. Můžeme natrhat větvičky i jiných 
ovocných stromů (višně, jabloně, broskve, slí-
vy) nebo ozdobných stromů a keřů (lýkovce, 
sakury, ozdobné jabloně, trnky, kdoulovce, 
dřínu, magnolie nebo kaliny). Pro ty, kdo ne-
mají trpělivost, je tu zlatice (nesprávně zlatý 
déšť). Větvičky jírovce sice nevykvetou, ale 
poupata vypadají velmi pěkně.

Aby větvičky určitě vykvetly, je zapotřebí 
dodržet několik věcí:

1.  Větvičky musí přejít mrazem. To už máme 
letos splněno.

2.  Větvičky by měly být dlouhé 50 -70 cm. 
Konce větviček je potřeba šikmo seříznout, 
aby se zvětšila plocha, kterou mohou při-
jímat vodu.

3.  Po přinesení do domu je necháme alespoň 
dvě hodiny rozmrznout na chodbě, potom 
je celé ponoříme přes noc do vlažné vody.

4.  Ráno nádobu s větvičkami umístíme na 
chladnější místo o teplotě 18-20 °C.

5.  Minimálně třikrát týdně vyměňujeme 
vodu. Pokud je v místnosti suchý vzduch 
i pravidelně rosíme, nebo můžeme zabalit 
do mikrotenového sáčku.

6.  Zhruba 5 dní před Vánocemi přeneseme 
větvičky do tepla.

Je dobré vybírat větvičky s co největším 
množstvím pupenů – květní pupeny jsou větši-
nou kulatější a u třešní nahloučené blízko sebe.

Pokud jsme se s rozhodnutím narychlit si 
květy opozdili, nemusíme se vzdávat.

Větvičkám po přinesení domů ponoříme 
konce na chvíli do vody 60 °C teplé a násled-
ně celé větvičky ponoříme do vody teplé 40°C 
na šest až dvanáct hodin. Tímto způsobem 
urychlíme květy zhruba o týden.

Jestliže zbývá ještě méně času, máme mož-
nost natrhat si zlatici. Ta dokáže vykvést už za 
dva týdny.

Jen je zapotřebí dát pozor při vybírání vět-
viček, protože květy raší jen na dvouletém 
dřevě.

Přeji Vám za všechny zahrádkáře mnoho 
úspěšně vypěstovaných rostlin a hlavně ra-
dost ze života v celém příštím roce.

Zora Richterová

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany 
 

vás srdečně zve na 
 

Andělské tvoření  
tvoření vánočních dekorací a dárků 

 
které se koná  

v sobotu 8. 12. 2018 od 10.00 hodin  
v klubovně skupiny 

     (spolkový dům v bývalých kasárnách) 

 
Zájemci se mohou hlásit u pí Nejedlé do 1. 12. 2018 

tel.: 603 112 996, e-mail: libuse.nejedla@seznam.cz 
s ohledem na zajištění potřebného množství materiálu  

na tvoření a občerstvení. 
Příspěvek na materiál 50 Kč. 

Hororový ostrov
Křik obětí a strašidel se zase po roce nesl Martinskou stěnou.

Na sobotu 3. 11. 2018 připravili skauti ve spolupráci s MKS Dobřany již patnáctý ročník Horo-
rového ostrova. Pětkrát se akce konala opravdu na ostrově "Žabák" u skautské klubovny, ale již 
po desáté jste vyrazili do lesa na Martinskou stěnu.

Podle velké účasti to vypadá, že vás akce ještě neomrzela a jednou za rok se na naše strašení 
těšíte. Letos vás děsilo celkem padesát tři strašidel, duchů, zombíků, klaunů, šílených chirurgů 
a podobně.

Každý rok se snažíme zařadit nějaký nový prvek pro zpestření, i když to není úplně jednodu-
ché. Letos se nám to podařilo díky kamarádům z Klubu vojenské historie.

Ráda bych poděkovala všem kamarádům jak z řad skautů, tak i neskautům, kteří vás na Mar-
tinské stěně straší. DÍKY, DÍKY, DÍKY, bez Vás to opravdu nejde.

Doufám, že si akci užíváte stejně jako my. Jen vás žádám, neodnášejte nám ze stanovišť rekvi-
zity. Za chvíli by se totiž mohlo stát, že nebudeme mít v čem strašit. To, že kdosi sebere masku, 
kterou si strašidlo na okamžik odložilo, aby si vydechlo, než se opět pustí do strašení, mi nepřijde 
jako standardní chování, ale spíše to hraničí s nějakou poruchou osobnosti a dotyčný by se měl 
nad sebou zamyslet. Vtipné to totiž opravdu není a masky nejsou levná záležitost.

Tak doufejme, že příští rok se to nebude opakovat, že počasí bude alespoň jako letos a všichni 
si to na "Martiňáku" užijeme.

Tak zas za rok...........       Šíša
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Podzimní činnost mladých hasičů

Počátkem měsíce října jsme jeli s dětmi 
na Závod požární všestrannosti /ZPV/ do 
Střížovic. Postavili jsme 2 družstva starších 
a 1 družstvo mladších mladých hasičů. Kro-
mě ZPV si děti ještě zasoutěžily ve štafetě 
dvojic a jedno ze starších družstev se umístilo 
v ZPV na 3. místě. O týden později jsme byli 
s dětmi v Blovicích, kde se soutěžilo v obdob-
ných disciplínách jako v ZPV – štafetě dvojic, 
střelbě, vázání uzlů, zdravovědě, určování 
technických a hasebních prostředků, topo-
grafických značkách apod. Soutěž probíhala 
na stadionu za příjemného počasí. Postavili 
jsme 1 družstvo starších, ale v Blovicích se 
nám moc nedařilo, hned v první disciplíně  

/štafetě dvojic/ jsme měli velký problém 
s rozvinutou hadicí, a tak jsme skončili na 
10. místě z 29 soutěžících. Koncem měsíce 
října jsme byli s dětmi v Chlumčanech na sou-
těži, která byla organizována formou branné-
ho závodu pro 5členná družstva. Protože se 
jednalo o noční soutěž, družstva měla projít 
trasu vyznačenou chemickými světýlky, na 
které jednotlivci plnili stanovené úkoly, jako 
např. zásah se džberovou stříkačkou, určo-
vání technických a hasebních prostředků, 
překonání lanové dráhy, orientaci na mapě 
pomocí buzoly, hadicové kuželky apod. 
Za náš sbor startovala 3 družstva, 2 starší 
a 1 mladší. Jedno ze starších družstev skon-

čilo na 3. místě. Předposlední akcí v letošním 
roce bylo vyhodnocení ligových soutěží a li-
terární a výtvarné soutěže Požární ochrana 
očima dětí v Klášteře u Nepomuka. Za náš 
sbor získala ve výtvarné soutěži v kategorii 
5–7 let 1. místo Kristýnka Kaslová. Děti se 
kromě jiného vyřádily v různých soutěžích, 
např. ve vytvoření sochy pomocí toaletního 
papíru, kloboučkování, v židličkové a na zá-
věr proběhla diskotéka. Letos nás čeká už jen 
posezení u vánočního stromečku a příští rok 
to začne nanovo, a to hned v lednu kulturním 
vystoupením na Výroční valné hromadě, pak 
naší zimní soutěží atd. 

Helena Dvořáková 

Soutěž hasičů již po třicáté sedmé
V sobotu 3. listopadu proběhla na náměs-

tí T. G. M. již 37. soutěž hasičů v požárním 
útoku „O štít města Dobřany“, memoriál Sta-
nislava Dvořáka. Soutěžila 6členná družstva 
mužů a žen. Opět se sjeli hasiči z okolních 
SDH, ale i tradičně přátelé z Gebelkofenu. Pro 
zpestření soutěže zařadil náš sbor do trasy 
požárního útoku tunel, kterým museli hasiči 
protáhnout dopravní a útočné vedení. Někte-
rým hasičům se to moc nepozdávalo, a proto 
přemýšleli i o tom, že se soutěže nezúčastní, ale 
nakonec přijeli. Tunel překonala všechna druž-
stva a ti více urostlí ho zvládli i po čtyřech. Za 
náš sbor soutěžilo 1 družstvo žen a 1 družstvo 
mužů. Ženy získaly 4. místo a muži byli šestí. 
Soutěž probíhala za celkem příznivého počasí 
pod patronací Města Dobřany. Děkujeme všem, 
kteří přispěli na tuto soutěž.

Helena Dvořáková   
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Listopad u stolních tenistů
V měsíci listopadu měli dobřanští hráči stolního tenistu opět nabitý program a vyčnívali 
zejména Matěj Urbanec a Jakub Šperl, již vybojovali zlaté medaile na silně obsazených 
turnajích.

Podzimní sobota, tentokráte 3. 11. 2018, 
patřila dalšímu krajskému kontrolnímu bodo-
vacímu turnaji mládeže a patřila také Matěji 
Urbancovi, který při svém prvním letošním tur-
najovém startu vyhrál pátou výkonností divizi 
bez ztráty jediného setu a na jehož kontě tak 
přibyl tučný bodový zisk. Turnaje se zúčastnili 
i další naši hráči. Ve čtvrté divizi, tedy o divizi 
výš než Matěj, se představil Marek Šimek a roz-
hodně nezklamal. Za celý turnaj prohrál pouze 

jediný zápas, ale bohužel ten, který rozhoduje 
o postupu či nepostupu do vyšší divize. Marek 
tedy skončil na pátém místě s tím, že postupu-
jí první čtyři. Ve druhé divizi jsme měli rovnou 
dvounásobné zastoupení, a to Olivera Langa 
a Filipa Umnera. Ani jeden ze stolních tenistů 
si nevedl špatně, Filip zvítězil ve spodním pa-
vouku a obsadil cenné 9. místo, Oliver prohrál 
v závěrečném zápase právě se svým oddílovým 
spoluhráčem a i jeho 10. místo bylo dílčím úspě-
chem. Na závěr k účasti Jakuba Šperla, který 
pravidelně nastupuje v první divizi: Tentokrát 
se mu povedlo dostat se do horního pavouka 
a skončil na 7. místě, což je také pěkné umístění. 

Ještě více se však Kubovi dařilo na republi-
kovém bodovacím turnaji 18. 11. v Hustope-
čích. Tohoto turnaje se zúčastnil i Filip Umner, 
avšak ten měl smůlu na těžkou základní sku-
pinu, která mu nakonec vystavila stopku, i tak 
se jedná o další zkušenosti. Zpátky ke Kubovi. 
Ten podal opravdu skvělý výkon, turnajem 
prošel při ztrátě pouze dvou setů bez porážky 
a ovládl tak celý turnaj kategorie B a příště si 
v Jablonci zahraje „áčko“. Obzvláště povede-
né bylo finále, ve kterém vzorný dobřanský 
reprezentant přehrál Jana Rochowanského 
z TTC Elizza Praha, jehož trenérem je bývalý 
český reprezentant Jindřich Panský.

Filip Umner

Rybáři
V říjnu již hlásili Kuba s Davidem, že jim 

začaly brát štiky okolo 60 cm, také ulovili ca-
ndáta 62 cm. Když jsem se jich ptal, co dělají 
s hlavami, tak řekli, že je vyhazují. Požádal 
jsem je, aby mi příště hlavy, jikry a játra vždy 
přinesli. Teď jich mám jen několik v mrazáku. 
Když se štičí nebo candátí hlavy po uvaření 
rozeberou, získá se ze 2-3 ks talířek výbor-
ného masa. To se pak s vařenými pokrájený-
mi játry, jikrami a zeleninou vrátí do vývaru 
a je výtečná rybí polévka. Syn ulovil několik 
kaprů, a tak mohou Vánoce přijít. Z kapřích 
jiker hned manželka udělala jikrové placičky 
a jen se po nich zaprášilo. Mlíčí se upraví jako 
klasický řízek.

Podzimní výlovy na našich rybnících již 
skončily. Celkem dobrý výsledek byl na Mon-
tajchu, kde byla jen menší ryba. Ztráty zde 
proto nebyly tak znatelné. Zato na Horním 
Černoblatu činily na K2 a K3 cca 50 %. Při-
čítáme to vydrám, snad dostaneme nějakou 
náhradu. Uvidíme, jak dopadnou jarní výlovy 
Kotynek. Začátkem listopadu jsme od ÚS do-
stali 50 kg lína mezi 25-40 cm, bylo nasazeno 
do řeky a do Židováku. Tam bylo také ještě do-
sazeno 250 kg kapra K3.

Blíží se konec roku a je pomalu čas vyplnit 
a do 15. 1. odevzdat sumáře úlovků. Na str. 87 
RŘ je názorný metodický pokyn, jak sumář 
vyplňovat. Někdo bude chtít chytat dle počasí 
až do konce roku, další hned po Novém roce, 
jiní zase počkají na teplé dny. Podle toho se 
mohou rozhodnout, kdy si vyzvednou povo-
lenku na rok 2019.

Termíny výdeje povolenek:
So 29. 12. 2018
St 16. 1. 2019, so 2. 2., st 27. 2.
St 27. 3., so 13. 4.

So 9:00-12:00, st 17:00-18:30 v rybárně 
v Plzeňské ul. 1048

Než si půjdete pro povolenku, zkontrolujte 
si platnost rybářského lístku.

Kdo by se chtěl stát rybářem, může zajít do 
rybárny (většinou jsou tam chlapi denně mezi 
18:00 a 20:00 hod.) a tam si vyzvednout při-
hlášku za člena ČRS a nejlépe ji hned na místě 
vyplnit a odevzdat. Také je možnost stáhnout 
si ji z internetu.

Školení žadatelů o členství se bude konat 
v sobotu 9. 2. od 9:00 do 12:00 v rybárně.

Výroční členská schůze ČRS MO Dobřany se 
uskuteční v sobotu 16. 3. od 14:00 v zasedací 
místnosti v hasičárně.

Vladislav Šefl
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Šneci končí podzim v republikových soutěžích
1. liga – muži: 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st. a Daniel Kovářík 
st., vedoucí: Jaroslav Tauer

A tým konči po 10 odehraných kolech v podzim-
ní části sezóny na druhém místě v 1. celostátní lize, 
resp. v 2. nejvyšší soutěži v ČR. Neznamená to pro 

nás odpočinek, nýbrž moře práce během přípravy. Nadále budeme tré-
novat až do zhruba 20. prosince tak, abychom se udržovali ve fyzické 
kondici, a také proto, aby přechod z lenošení po pauze od 21. prosince 
do zhruba 4. ledna nebyl tak náročný. Odpočineme si od sebe tedy něja-
kých 15-16 dní a počátkem ledna to rozbalíme v plné parádě. Pravidel-
ný a náročný trénink je zárukou toho, že se budeme chtít prát o horní 
patra 1. ligy i v jarní časti. Je to republiková soutěž a tady konkurence 
určitě nespí. Všem klukům z kabiny musím za přístup a výkony během 
podzimní časti poděkovat. Víme, že chybičky máme, ale také víme, jak 
je postupně odstraňovat. Všechno nejde hned. Úkol je jasný, přes zimu 
se opět maličko posunout vpřed a na jaře se snažit vše patřičně zúročit.

Tabulka 1. ligy mužů
1. HBC Prachatice 9 8 0 0 1 42:14 24
2. TJ Snack Dobřany 10 7 0 0 3 42:24 21
3. HBK Bulldogs Brno 9 6 1 0 2 29:27 20
4. SK Jihlava 10 4 1 0 5 28:30 14
5. HBC Hostivař 10 4 0 2 4 32:36 14
6. Polička 8 3 0 1 4 27:17 10
7. SHC Opava 9 3 0 0 6 15:26 9
8. Přelouč 9 2 1 1 5 14:28 9
9. Svítkov Stars 10 3 0 0 7 28:45 9
10. Olymp J. Hradec 8 2 1 0 5 25:35 8

Extraliga – junioři
Realizační tým: Václav Šlehofer st., vedoucí: Jaroslav Tauer

Junioři mají před sebou ještě dva zápasy na podzim a oba doma. 
Nejdříve se změříme s loňským semifinalistou z Hradce Králové, a to 
24. 11., další víkend do Dobřan dorazí hokejbalisté Písku. Tady je však 
na místě zmínit jednu důležitou věc. Kdo se ve sportu pohybuje, moc 
dobře ví, o čem bude řeč. V mládežnickém sportu je to tzv. o ročníku 
a v něm platí, že buď ho máte, nebo ne. Jinými slovy - pokud máte ide-
ální ročníkovou skladbu příslušné věkové mládežnické kategorie, je to 
první předpoklad k možnému úspěchu mezi vrstevníky.

My jsme do toho letos šli, ačkoliv zmíněná skladba nebyla či není 
jaksi ideální. Nastupují nám i loňští mladší či starší žáci, což je věkový 
kontrast jako hrom a jasný signál, že s výsledky v zápasech to může být 
všelijaké. Byť nastupujeme v kategorii juniorů, tedy hráčů do 19 let, náš 
tým v tomto „věkovém“ ohledu hodně zaostává.

Jsme příliš malé město na to, abychom měli každý ročník poskládaný 
15 až 20 hokejbalisty, jako např. Plzeň, Pardubice, oba mančafty z Prahy 
atd. Jenže to bychom nebyli Šneci, abychom se tohoto handicapu báli 
nebo se s ním nechtěli vypořádat. Jsme hrdí na náš klub, na naše město 
a postavíme se komukoli z ČR. Vychovávat mladé kluky nejen pro A tým, 
ale i do života jako takového, i o to se snažíme a bez ohledu na výsledky 
v utkání - pochopitelně. 

K tomu všemu nám zde roste nádherný hokejbalový areál s víceúče-
lovým sportovním vyžitím. Po letitých zkušenostech poznávání všech 
hokejbalových kolbišť po celé ČR si troufnu konstatovat, že ten náš tady 
v Dobřanech je doslova skvost a jasná jednička v republice. Našemu ve-
dení města patří nepopsatelné uznání a díky. Samozřejmě tohle musí-
me prostě brát a vnímat jako nekonečný závazek vůči městu, ale i klubu.

Závěrem: 
Junioři by měli být takřka součástí A týmu mužů, což dokonale platí 

i v našem případě. Ne však pouze 18-19letí, nýbrž mladší kluci ve věku 
14, 15, 16 či 17 let, kteří by měli hrát ještě v mládežnických kategoriích, 
už totiž v A týmu nastupují a v mnoha případech nikoliv k tzv. epizod-
ním rolím. Už teď nám ovšem rostou další šikovní hokejbalisté. O tom 
jsem přesvědčen. Třeba se nám věnovaná energie, tréninky, předávání 
zkušeností, rady, organizování všeho možného pro tyhle mladíky v bu-
doucnu vrátí.

Tabulka extraligy juniorů:
1. Letohrad 11 8 1 1 1 47:17 27
2. HBC Plzeň 12 7 1 1 3 54:21 24
3. Elba DDM Ústí n. L. 9 7 1 1 0 36:10 24
4. HC ŠD Písek 12 5 3 1 3 43:22 22
5. Kert Park Praha 11 6 2 0 3 32:30 22
6. Autosklo Pardubice 10 6 0 2 2 35:13 20
7. HBC Hostivař 8 6 1 0 1 33:18 20
8. Hradec Králové 10 4 0 2 4 30:40 14
9. KOVO Praha 10 3 2 0 5 38:34 13
10. ALPIQ Kladno 11 4 0 0 7 32:36 12
11. Buldoci Stříbro 11 4 0 0 7 23:36 12
12. Snack Dobřany 10 3 0 1 6 23:33 10
13. Česká Třebová 11 3 0 1 7 23:60 10
14.  Tygři Mladá Boleslav 11 2 0 1 8 31:43 7
15. Nové Strašecí 11 0 0 0 11 14:81 0
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Juniorka TJ Snack Dobřany po remíze v Praze 28. 10. s týmem Kert Praha.
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Přebor ČR mladších žáků, přípravek a minipřípravek – Západ–Jih
Realizační tým: Petr Úbl, Alice Hradská, Marek Chamola a Václav Šle-
hofer st.

Když už jsme u mládeže, musíme zmínit i naše nejmenší hokejbalis-
ty, kteří mají své tréninkové jednotky třikrát v týdnu a nastupují v ka-
tegoriích mladší žáci, přípravky a minipřípravky. Více prozradil Petr 
Úbl: „Mladší žáci stejně jako dospěláci mají své odehráno, respektive 
závěrečným podzimním zápasem byl ten s Plzní, ale konal se až po uzá-
věrce DL. Poslední utkání nebyla o napětí nouze, všichni soupeři byli 
na kvalitativně podobné úrovni, hrálo se do posledních vteřin a roz-
hodovala jedna vstřelená branka, tak jako s Tatranem Třemošná nebo 
s Datly z Blatné. Aktuální umístění uprostřed tabulky po podzimní části 
naznačuje, že je stále na čem pracovat a co zlepšovat. Ty nejvzdálenější 
destinace máme za sebou, v jarní části odehrajeme více domácích zápa-
sů a ty venkovní budou víceméně v okolí.  

Přípravky a minipřípravky absolvují svoje turnaje konečně i na do-
mácí půdě, přípravky 25. 11. a minipřípravky 2. 12. Věříme, že kluci 
i holky se hecnou a předvedou nám ty nejlepší výkony a parádní souhry, 
které na trénincích nacvičujeme. Těmito turnaji se rozloučíme s pod-
zimní částí a v předvánočním období se budeme hlavně udržovat, hrát 
a blbnout.“

Stále nabíráme holky i kluky ve věku 5 až 10 let do všech mládež-
nických týmů se šnekem na dresu. Pravidelné tréninky pondělí, 
úterý a čtvrtek 16:15 až 17:45.

Tabulka: Přebor ČR ml. žáků Jih + Západ
1. Suchdol n./L. 8 7 0 1 0 112:15 22
2. HBC Plzeň 9 6 2 0 1 63:14 22
3. HBC Prachatice 9 7 0 1 1 59:14 22
4. Snack Dobřany 9 6 0 0 3 52:68 18
5. Tatran Třemošná 9 3 1 0 5 26:39 11
6. Pedagog Č. Budějovice 9 2 0 1 6 18:68 7
7. Blatná Datels 9 1 0 0 8 14:71 3
8. Olymp J. Hradec 8 0 0 0 8 19:74 0

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer
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Mladší žáci TJ Snack Dobřany

Prosincové akce v Pivnici Hájek-Hájková

  V pondělí 24. 12. proběhne již 19. ročník v degustaci bramborového 
salátu. Velká cena Josefa Šnebergera začíná příjímáním soutěžních 
vzorků. Každý účastník může svůj výtvor o hmotnosti cca 200 g 
přinést do Pivnice Hájek-Hájková mezi 10.00 hod. a 11.15 hod. Po 
jejich vystavení dojde k degustaci. Ochutnávají všichni přítomní 
hosté a každý označí dle svého uvážení 3 vzorky. Porota pak sečte 
hlasy jednotlivých salátů a určí pořadí. Ceny předá cca v 12.30 
hod. syn zakladatele soutěže a účastník olympiády v Athénách 
pan Michal Šneberger. Těšíme se i na Váš vzorek a srdečně zveme.

  
 31. 12. se uskuteční oslava silvestrovské noci v Pivnici Hájek-

Hájková. Začátek v 20.30 hod. Celý večer nás bude starými 
i novými hity bavit známý DJ KEČUP Petr Keszegh. Po půlnočním 
přípitku bude následovat tradičně v 0.30 hod. ohňostroj. Těšíme 
se na Vaši návštěvu. Rezervaci si můžete zajistit v průběhu 
prosince u personálu pivnice.

  
Přejeme všem zákazníkům, obchodním partnerům a lidem dobré vůle 
příjemné prožití vánočních svátků, veselého silvestra a hlavně hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019. Děkujeme za přízeň v roce 2018.

 Josef a Václava Hájkovi s personálem

Kuželky TJ Dobřany
Dovoluji si informovat přátele kuželkářského sportu o činnosti 

našeho oddílu. Působí zde tři družstva hrající také tři různé soutěže, 
které byly zahájeny v polovině září. Po odehrání osmého kola je prů-
běžný stav následující: družstvo A, které hraje Západočeskou divizi, 
je na devátém místě se ziskem osmi bodů, ale od druhého místa jej 
dělí pouze dva body. Velmi pěkně rozehraná soutěž. Družstvo B, hra-
jící Přebor Plzeňského kraje, obsazuje páté místo s devíti body, když 
na první místo chybí body tři. Družstvo C, založené před dvěma roky, 
hraje sdružený okresní přebor. Zatím se pomalu zlepšuje a dosáhlo 
čtyř bodů, z deseti účastníků soutěže je na osmém místě. Vzhledem 
k tomu, že úroveň soutěží se stále zvyšuje, je postavení našich druž-
stev na dobré úrovni.

Další informací je pozvánka na Vánoční turnaj, který se koná 
14. a 15. prosince v kuželně u Lidového domu. Začátky jsou: v pátek 
od 16 h. a v sobotu od 9 h. Hraje se na 40 hodů o ceny. Na 36. ročník 
srdečně zvou pořadatelé.

Otto Sloup, předseda oddílu

Klub KDM Šlovice
Akce klubu na měsíc 12/18
Každé pondělí od 3. 12. 2018 od 17:30 Florbal
Každou středu od 5. 12. 2018 od 17:30 Badminton
4. 12. od 17:00 tvoření pro děti
Kroužek probíhá při přihlášení alespoň 3 dětí. Registraci proveďte 
e-mailem na klubkmdslovice@seznam.cz nebo sms.
      
Další informace:
facebook: KLUB KDM Šlovice
www.klubkdmslovice.webnode.cz
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Fotbal
Mladší a starší přípravka
Obě dvě přípravky patří už delší dobu mezi špičku okresu a ani v le-

tošním roce to nebylo jinak. Družstva trénovala dvakrát týdně na hřišti, 
aby se připravila na páteční mistrovské utkání. V těchto soutěžích ne-
jde ani tak o výsledky, jako o potěšení ze samotné hry.

Mladší žáci
Tým mladších žáků vede po podzimní části tabulku soutěže, a to se 

skóre 91:13, což ve výsledku znamená devět vítězství a jednu remízu 
z deseti zápasů.

 
1. Dobřany 10 9 1 0 91:13
2. Přeštice 10 8 1 1 60:14
3. Blovice 10 6 1 3 48:28
4. Spálené Poříčí 10 6 1 3 46:27
5. Kasejovice 10 6 1 3 47:31
6. Stod 10 4 2 4 28:34
7. Žákava 10 4 0 6 28:44
8. Dvorec 10 3 2 5 33:31
9. Radkovice 10 3 1 6 20:35
10. Losiná 10 1 0 9 4:68
11. Vstiš 10 0 0 10 7:87 

Starší žáci
Hodnocení podzimí části okresního přeboru starších žáků je velmi 

pozitivní.  Žáci zaslouženě a suverénně vyhráli podzimní část soutěže 
bez ztráty jediného bodu. Předváděli kvalitní výkony, fotbalem se bavi-
li a svou hrou dělali radost divákům a fanouškům. Sezonu jsme začali 
v srpnu, tréninky probíhaly na hřišti. Tréninková morálka byla příklad-
ná a ta se poté přenášela i do zápasů.

1. Dobřany 10 10 0 0 77:4
2. Chlumčany 10 6 0 4 19:21
3. Stod 10 5 0 5 20:24
4. TJ Chotěšov, z.s. 10 5 0 5 22:37
5. Klášter 10 3 0 7 20:31
6. Štěnovice 10 1 0 9 10:51

Dorost
Tým dorostu skončil po podzimní části krajské soutěže dorostu na 

6. místě z celkových 16 družstev, což je oproti loňské sezóně výraz-
ný posun v tabulce. V loňském soutěžním ročníku jsme měli jeden 
z nejmladších týmů v soutěži, což byl také jeden z faktorů, který nám 
vynesl nepříliš lichotivé umístění téměř na chvostu tabulky. Přípra-
vu na podzimní část soutěže zahájil náš dorost na začátku srpna, kdy 
bylo mužstvo posíleno o několik nových hráčů. Tréninkové jednotky 
probíhaly na fotbalovém hřišti dvakrát týdně, a to až do začátku mě-
síce listopadu, poté se k tréninku začala využívat hala pod nádražím. 
U všech dorostenců bylo během podzimní sezóny vidět velké nadšení 
pro fotbal a odhodlání dosáhnout co nejlepších výsledků. Ačkoliv je 
fotbal týmový sport, v němž není ani tak důležitý výkon jedince jako 
spíš celého mužstva, rád bych zmínil jméno jednoho z našich doros-
tenců. Jde o Adama Slámu, brankáře, věkem staršího žáka, který dosa-
hoval na podzim tak bravurních výsledků, že byl celým týmem zvolen 
„hráčem podzimu“.

1. TJ Slavoj Mýto 15 13 0 2 88:22
2. SK SMÍCHOV PLZEŇ 15 13 0 2 87:16
3. TJ Sokol Kralovice 15 13 0 2 72:19
4. TJ Sokol Blovice 15 11 0 4 91:33
5. FK Nepomuk 15 9 0 6 80:32
6. TJ Dobřany 15 10 0 5 60:46
7. FC Spartak Chrást 15 10 0 5 64:57
8. TJ Sokol Mladotice 15 9 0 6 38:43
9. TJ Sokol Plzeň-Černice 15 7 0 8 42:48
10. TJ Zruč 15 6 0 9 40:53
11. TJ SPARTAK STRAŠICE 15 5 0 10 34:75
12. FC Mirošov 15 4 0 11 16:77
13. TJ Sokol Plzeň-Letná 15 3 0 12 27:71
14. TJ Sokol Kasejovice 15 2 0 13 27:69
15. TJ Keramika Chlumčany 15 3 0 12 20:86
16. TJ Sokol Radnice 15 2 0 13 29:68

Muži
Muži, posíleni o nového útočníka Jaroslava Tomana, vstoupili do 

podzimní části výhrou 2:5 v Radkovicích a doma s Chlumčany 2:0, což 
ukázalo, že mužstvo by mohlo pomýšlet na přední příčky v tabulce. To 
se také potvrdilo i v dalších zápasech, kdy ve Spáleném Poříčí mužstvo 
otočilo nepříznivý stav 0:2 po poločase na 3:3, aby ještě na penalty vy-
hrálo 4:3. Další důležité vítězství se nelehce rodilo v Žinkovech, kde 
mužstvo po obdržených brankách hned v úvodu zápasu nerezignova-
lo a dokázalo vyhrát 4:3. Po dobře odehrané podzimní části přezimují 
dobřanští na druhém místě se ztrátou 5 bodů na první Blovice, kterým 
se jako jediným podařilo Dobřany porazit v řádné hrací době. Tým pod 
vedením trenéra Kysilky určitě nechce usnout na vavřínech, a tak ne-
podcení zimní přípravu, aby se co možná nejlépe připravil na jarní část 
soutěže.

1. Blovice 13 12 0 1 53:10
2. Dobřany 13 11 0 2 38:21
3. Chlumčany "B" 13 8 0 5 43:29
4. SK Hradec 1946 13 9 0 4 37:25
5. Merklín 13 9 0 4 31:29
6. Spálené Poříčí 13 7 1 5 25:29
7. Žinkovy 13 6 0 7 33:27
8. Klášter 13 6 0 7 27:36
9. Lužany 13 4 0 9 21:24
10. Stod 13 6 0 7 20:30
11. Zdemyslice 13 4 1 8 24:36
12. Nepomuk "B" 13 5 0 8 34:35
13. Vstiš 13 2 0 11 7:47
14. Radkovice 13 1 0 12 20:35

Jménem fotbalového výboru bych chtěl poděkovat všem trenérům 
a vedoucím mužstev a stejně tak všem hráčům za vzornou reprezen-
taci oddílu. Poděkování za spolupráci a podporu patří i všem rodičům, 
fanouškům, sponzorům a městu Dobřany.

Na závěr přeji všem krásné prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví v novém roce.

Jakub Kraus, předseda oddílu kopané



Tipy na výlet

Turisté vás zvou
4. prosince
KOLEM DOBŘAN 
Sejdeme se v 11,00 hod. 
u „kruháku“. Podíváme se 
na Šlovický vrch a projde-

me NS. Délka vycházky do 10 km. Odpoledne 
v 16,00 hod. “Mikulášské posezení“ v klubov-
ně. Vedoucí vycházky Karel Bohmann.

8. prosince PLZEŇSKÉ PAMÁTKY
Odjedeme vlakem v 9,27 hod. do Plzně. Vy-
cházku povede po krásách a historii Plzně 
Jirka Nový. 

11. prosince
DO  PŘÍCHOVIC  ZA  BETLÉMEM
Odjedeme vlakem v 8,06 do Chlumčan. Na-
stoupíme na CS 2187, která nás dovede do 
Horní a Dolní Lukavice. Přejdeme na polní 
cestu, po které dojdeme do Střížova, a po CS 
2124 do Příchovic, kde zhlédneme betlém. 
Občerstvení a vlak nás bude čekat v Přeš-
ticích. Odjezd v 14,18 hod. Délka vycházky 
13 km. Vedoucí Jiří Nový.

15. prosince PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Sejdeme se u „kruháku“ v 8,30 hod. Povede 
nás zelená tz. do Nové Vsi, přejdeme na CS 
2211 a po ní půjdeme do Červeného Újezda 
a Zbuchu, cíle naší vycházky. Zde se ohlásíme 
a občerstvíme. Délka této části je 10 km. Kdo 

ukončí vycházku, odjede vlakem v 11,16, nebo 
v 13,15 hod. Ostatní pokračují přes Vodní 
Újezd a kolem řeky do Dobřan. Délka vycház-
ky 17 km. Vedoucí Karel Bohmann.

18. prosince
ZA JAKUBEM JANEM RYBOU DO ROŽMITÁLU
Odjedeme vlakem v 6,50 do Plzně a BUSem 
z CAN v 7,15 do Věšína. Půjdeme polní nezna-
čenou cestou kolem rybníku Obžera do Sta-
rého Rožmitálu k hrobu Jana Ryby. Nabízí se 
návštěva Cvokařského muzea. Dále nás povede 
zelená tz. k Lípě, tam přejdeme na červenou 
a po ní na Flusárnu, kde nás čeká žlutá tz. Ta 
nás dovede k mohyle Jana Ryby. Vystoupíme na 
Voltužskou vyhlídku a vrátíme se po silnici /asi 
2 km/ do Rožmitálu pod Třemšínem. Zde se 
nabízí rozhledna Rožmitál, zámek a Podbrdské 
muzeum. Délka vycházky 11 km. Zpět BUSem 
v 14,35 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

22. prosince
Z LUBŮ U KLATOV DO NEZNAŠOV
Odjedeme vlakem v 8,06 hod., z Klatov 
v 9,22 hod. do Lubů u Klatov. Povede nás čer-
vená tz. na vyhlídku Hejno a dále do Křištína 
a Střeziměře. Vystoupáme na vyhlídkové mís-
to Kašpárkovna, přejdeme na žlutou tz., po 
které dojdeme do Radinov a Neznašov. Dél-
ka vycházky 9 km. Odjezd v 14,28 a z Klatov 
v 14,45 hod. Vedoucí Jiří Nový.

29. prosince
ZE ŽELEZNÉ RUDY DO ALŽBĚTÍNA
Odjedeme vlakem v 8,06 hod. do Železné 
Rudy - města. Půjdeme po zeleném tz. kolem 
lyžařského areálu Samoty na Debrník a do 
Alžbětína. Projdeme se a prohlédneme si vá-
noční výzdobu v Bayerisch Eisensteinu. Odje-
deme v 16,08 hod. z Železné Rudy - Alžbětína 
do Dobřan.

1. ledna
NOVÝ ROK – VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH
Zveme všechny občany na Nový rok odpole-
dne k výstupu na Šlovický vrch. Očekáváme 
Vás s občerstvením a pamětním listem již od 
13,00 hod. na vrcholu kopce. Přístupovou ces-
tu doporučujeme kolem panelárny, nebo Prů-
myslovou ulicí. Vedoucí Jindra Šmatlák.

5. ledna TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD
Sejdeme se v 8,30 u „kruháku“. Půjdeme NS 
Martinská stěna, přejdeme na zelenou tz. do 
Nové Vsi a odbočíme do Lhoty. Kolem Warto-
va mlýna se vrátíme do Dobřan. Délka vycház-
ky 12 km. Vedoucí Karel Bohmann.

Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám spo-
lečnost? Pojďte se s námi projít. Zveme všechny 
občany. Chodíme za každého počasí. Případné 
změny najdete ve vývěsní skříňce u Komerční 
banky.
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Návštěvou u sousedů
V sobotu 17. listopadu jsme se v počtu 

16 pochodníků zúčastnili podzimního pocho-
du, organizovaného turisty z Chotěšova. Po-
chod byl uspořádán jako vzpomínková akce 
„Memoriál Václava Mičana“. Tento muž byl 
dlouholetým předsedou místních turistů.

Sraz nás turistů, pochodníků z Dobřan, byl 
v 8:00 hod u kruhového objezdu. Zvolili jsme 
cestu vedoucí lukami, kolem řeky přes Vstiš, 
Mantov až do místa startu v Chotěšově. Po re-
gistraci si vybíráme trať pochodu cca 17 km 
dlouhou. 

Naše cesta vede celým Chotěšovem, pro-
cházíme Mantovem, Losinou pokračujeme 
cestou vedoucí mezi bývalými haldami, kolem 
rybníka, Vachtlova mlýna a dále polní cestou 
do Vstiše. Nedaleko od mlýna míjíme nená-
padný pomníček, který je kolemjdoucím při-
pomínkou tragédie dítěte, která se zde udála. 

Ve Vstiši se krátce občerstvíme v místním 
hostinci a již odcházíme známou cestou po 
lukách kolem řeky do Dobřan. Docházíme do 
cíle a zjišťujeme, že se nám pochod značně 

protáhl, ušli jsme plných 22 km. Ačkoliv jsme 
značně unaveni, jsme přesto spokojeni. Prošli 
jsme se krásnou podzimní přírodou.

Závěr: Chůze nám pomáhá udržovat si nejen 

pevné zdraví, ale i zdravou pozitivní mysl. Ří-
díme se heslem „v zdravém těle zdravý duch“.

S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák
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Řádková inzerce
	 ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, tel.: 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

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

	 Hledám učitele základů na el. kytaru. Maximálně na 1-2 hodiny týdně. Tel. 723 833 565

		Chcete prodat nebo koupit nemovitost? www.jaroslavsredl.cz

		Prodej vánočních ryb v termínu 21. 12. – 23. 12. 2018 v rybárně u Krtků. 
 Objednávky přijímáme na tel. č. 777 276 669 Milan Čmolík, Lipová 1260, Dobřany.

Společenská rubrika

Život je prázdný bez Tebe, slzy se lesknou v očích, 
jen milé vzpomínky na Tebe, zůstanou v našich srdcích.

Dne 7. prosince 2018 tomu bude 10 let, 
co nás opustil

pan František Vintr ze Šlovic.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, synové a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Dne 23. 12. 2018 by se dožil 70 let 

pan František Netrval. 

Kdo ho znal, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Vzpomínka

Dne 24.11.2018 byli starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou přivítáni tito noví občánci města:
Jakub Hajšman, Vladimír Hes, Daniel Housar, Thea Hrbáčová, Anastázie Kleisnerová, Filip Noha, 
Ondřej Rein, Nikol Šlajerová.

Vítání občánků

Oznámení oční ordinace
MUDr. Kateřina Košťáková
Tř. 1. máje 1300, Dobřany
web: www.ocni-nepomuk-dobrany.cz
tel. 777 837 387

Od 1. 1. 2019 bude ukončena činnost 
v Nepomuku a dojde ke změně ordinač-
ních hodin v Dobřanech:

pondělí 8:30–12:00 volně
 12:30–14:30 jen pro objednané
středa 12:00–14:00 volně
 14:00–17:30 jen pro objednané
čtvrtek 8:30–12:00 volně
 12:30–14:30 jen pro objednané
pátek 7:00–11:00 volně
 11:00–14:00 jen pro objednané
perimetry: 
pondělí, čtvrtek 8:00–8:30 po objednání
středa   11:30–12:00 po objednání

Kulturní kalendář

30. 11.–23. 12.  Betlémy mnoha tváří
5. 12. Pekelné spřežení
6. 12. Klub cestovatelů
7. 12. Mikulášské trdlování
8. 12. Andělské tvoření
9. 12. Adventní koncert
10. 12.  Koncert lidové muziky 

Vozembach "Zvěstujem 
vám radost"

13. 12. Zdobení stromečku 
 a perníčků v knihovně
16. 12.  O pejskovi a kočičce  

– divadlo pro děti
16. 12.  Adventní koncert
19. 12. Vánoční koncert I
20. 12. Klub cestovatelů
20. 12. Vánoční koncert II
21. 12.  Vánoční koncert – 

Chlumčanský dětský sbor
23. 12. Adventní koncert
24. 12. Živý Betlém

24. 12. Pohádka pod stromeček
24. 12. Půlnoční mše
1. 1. Novoroční výstup 
 na Šlovický vrch
1. 1. Novoroční ohňostroj
5. 1. Tříkrálová sbírka
6. 1. Tříkrálové koupání

PROSINEC

LEDEN 2019
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PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

na tradičním místě v Dobřanech, Pobřežní 1027, vedle automyčky 

NABÍDKA:
• smrk pichlavý 

• borovice prostříhávaná 
• borovice lesní 

• jedle normandská

• denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma 
• průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
PROSINEC 2018

út 4. 12. 14 – 17
pá 7. 12. 14 – 17
čt 13. 12. 14 – 17
po 17. 12. 14 – 17
do 10. 2. 2019 zavřeno

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

Od dobřanského verpánku přeji příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

 Zbyněk Albl, švec

Dejte do diáře už dnes: 30. leden 2019! 
Najděte lepší práci na Veletrhu práce a vzdělávání 

KLÍČ K PŘÍLEŽITOSTEM®  tentokrát v bývalém OD PRIOR,
Americká 2186/47, Plzeň

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45 
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

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

e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na 
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a po-
vinností, 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 sna-
ze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
  bydlení  
  systém sociálních dávek a pomoci 
  rodina a mezilidské vztahy 
  finanční problematika 
  občanskoprávní vztahy 
  ochrana spotřebitele 
  majetkoprávní vztahy 
  sociální a zdravotní pojištění 
  pracovně-právní vztahy 
  správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Dobřany

Inzerce
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VÝROBCE NOSNÝCH 
KOMPONENTŮ 

RAKETY ARIANE 6

PRO NOVĚ VZNIKAJÍCÍ VÝROBNÍ ZÁVOD SPOLEČNOSTI 
AEROTECH CZECH S.R.O. SE SÍDLEM V KLATOVECH, HLEDÁME:

CNC OPERÁTORY, FRÉZAŘE
PŘÍPRAVÁŘE VÝROBY S ANGLICKÝM JAZYKEM

PRO DALŠÍ INFORMACE O PRACOVNÍCH MOŽNOSTECH 
VE SPOLEČNOSTI NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT:

kristyna.machova@aerotech-czech.cz | 376 339 910

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  NNOOVVÉÉ  OOTTEEVVŘŘEENNÍÍ  KKAANNCCEELLÁÁŘŘEE  
  

 

 

 

                                                                

                                                                   
    od 1. 11. 2018 na adrese: 
 

Stromořadí 252, Dobřany 
    

   Finanční poradenství je víc, než jen prodej produktů. 

    Poznejte rozdíl...  

 

Vážení klienti,  
děkuji za Vaši stálou důvěru.  
Těším se na další spolupráci       
v roce 2019. 

Dana Rottová  
finanční poradce 

hypotéky, investice, pojištění 
tel.: 724 169 879 

Hledáme kolegy do nového 

provozu v Chlumčanech!

Tradiční český zaměstnavatel,  

moderní automatizovaný provoz!

• 13. plat

• 5 týdnů dovolené

• zaměstnanecké benefity v roční výši 12 900 Kč

• příplatky za odpolední, noční a víkendové směny nad rámec zákona

• dotované stravování a řada dalších výhod

• profesní vzdělávání

Telefon: +420 378 022 750
www.rako.cz

Tř. 1. máje 1300, zdravotní středisko nad Penny marketem

„Všem našim stálým i novým zákazníkům přejeme plno radostných 
dnů v nadcházejícím roce a příjemné prožití svátků Vánočních.
 Zároveň srdečně děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se 

na další spolupráci v roce 2019!“

Provozní doba: Dobřany: středa 9:00–17:00, pátek 7:30–15:00
 Přeštice: pondělí–pátek 8:30–17:00, sobota 9:00–11:00
  kontakt: 377 897 050, 776 260 822
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ZLODĚJI
6. 12. ve 20:00
Japonsko, drama, 121 min, 15+, titulky, 

režie: Hirokazu Koreeda

Osamu je gastarbajtr, který si přivydělává kradením 

v obchodech. Do řemesla zasvěcuje i svého syna. Žijí 

v provizorním domě na periferii a s dalšími členy do-

mácnosti tvoří rodinu, na které je podivné mnohem 

více než jen způsob obživy. Do rutiny krádeží zasáhne 

holčička, která si osaměle hraje v mrazu na balkoně.

Vstupné: 90 Kč

ČERTÍ BRKO
7. 12. v 17:00 
ČR/Slovensko, pohádka, 99 min, přístupný, 

režie: Marek Najbrt

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kop-

ce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem mož-

ná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepra-

vosti jsou monitorovány místní pekelnou pobočkou. 

Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné 

Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.

Vstupné: 130 Kč

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH 
7. 12. ve 20:00 27. 12. ve 20:00
8. 12. ve 20:00
ČR, komedie, 90 min, přístupný, režie: Petr Zahrádka

Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané 

záhady osobního života i jednu detektivní otázku. 

Musí totiž zvládnout postarat se jeden den sám o své 

malé dítě, vyžehlit svá tradiční nedorozumění s part-

nerkou Lídou a současně musí přijít na kloub záhadě, 

jejíž stopy vedou hluboko do minulosti.

Vstupné: 130 Kč

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
8. 12. v 15:00
Rusko, animovaný, 89 min, přístupný, dabing, 

režie: Aleksey Tsitsilin

Vstupné: 80 Kč

CHVILKY
13. 12. ve 20:00
ČR/Slovensko, drama, 93 min, 12+, 

režie: Beata Parkanová

Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si pře-

je, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klid-

ný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se 

vyhýbat případným nedorozuměním. Neuvědomuje 

si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před bouří.

Vstupné: 90 Kč

GORDON A PADDY
14. 12. v 17:00
Švédsko, animovaný, 62 min, přístupný, dabing, 

režie: Linda Hambäck

Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy malá myška, 

tedy zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice poli-

cistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat 

s nejedním zločinem. 

Vstupné: 110 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
14. 12. ve 20:00
USA/Velká Británie, životopisný/hudební, 134 min, 

12+, titulky, režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich mu-

zika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje 

hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu 

Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až 

po památný koncert Live Aid v roce 1985. 

Vstupné: 120 Kč

MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
15. 12. v 17:00
Slovensko/ČR, pásmo animovaných filmů, 65 min, pří-

stupný, režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová

Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči 

stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale 

obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět 

se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit...

Vstupné: 80 Kč

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
15. 12. ve 20:00 
USA, dobrodružný/animovaný, 117 min, přístupný, 

dabing, režie: B. Persichetti, P. Ramsey, R. Rothman

Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího 

chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné 

možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden 

maskovaný hrdina.

Vstupné: 120 Kč

O PEJSKOVI A KOČIČCE
16. 12. v 15:00
Divadelní představení pro děti – Divadlo KK 

Známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, 

kterou se nedají zašít kalhoty a panence, která tence 

plakala, provázené veselými písničkami.

Vstupné: 80 Kč

3 DNY V QUIBERONU
20. 12. ve 20:00
Německo/Rakousko/Francie, drama, 115 min, 15+, 

titulky, režie: Emily Atef

Do letoviska Quiberon přijíždí Romy Schneider jako 

zlomená žena, herečka na soumraku kariéry, matka, 

která se marně snaží navázat vztah k vlastnímu dí-

těti, osobnost výrazně rozkolísaná sklony k alkoho-

lismu a depresím.

Vstupné: 90 Kč

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
21. 12. v 17:00 
Francie, animovaný, 82 min, přístupný, dabing, 

režie: Alexandre Astier, Louis Clichy

Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se 

ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výro-

bu pečlivě střeží druid Panoramix. S pomocí svých 

věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat 

vhodného talentovaného následovníka.

Vstupné: 120 Kč

AQUAMAN
21. 12. ve 20:00 
USA, akční/dobrodružný/fantasy, 143 min, 12+, da-

bing, režie: James Wan

Příběh odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Mo-

moa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, 

kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen 

o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, 

zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen...králem.

Vstupné: 120 Kč

MARY POPPINS SE VRACÍ
22. 12. v 17:00 
USA, rodinný/fantasy, 130 min, přístupný, dabing, 

režie: Rob Marshall

V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi 

a vychovatelkou Ellen (Walters). Poté, co Michal pro-

dělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových 

opět tajemná chůva Mary Poppins (Emily Blunt).

Vstupné: 120 Kč

BUMBLEBEE
22. 12. ve 20:00 
USA, dobrodružný, 110 min, přístupný, dabing, 

režie: Travis Knight

Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě 

k narozeninám dostala své první auto. Jenže ten 

žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, 

který se v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, 

ale i ostatními Transformers.

Vstupné: 130 Kč

POHÁDKA POD STROMEČEK
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
24. 12. ve 14:00 Vstupné: 120 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
27. 12. v 17:00 28. 12. v 17:00
Rusko, animovaný/dobrodružný, 80 min, přístupný, 

dabing, režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli 

kouzlům Sněhové královny. Pomocí lsti se mu podaří 

uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Zastavit 

ho může jedině Gerda.

Vstupné: 120 Kč

ZNOVU VE HŘE
28. 12. ve 20:00 
USA, komedie/romantický, 98 min, 12+, titulky, 

režie: Peter Segal 

Maya (Jennifer Lopez) pracuje v supermarketu a mar-

ně čeká na povýšení. Vše se rozhodnou vyřešit její 

přátelé a díky nové identitě, kterou pro ni vytvoří, Maya 

získá pozici, o které snila. Tím ale její nesnáze nekončí.

Vstupné: 120 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko



ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 
Třída 1. máje 1300
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí 6:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý 6:00 – 13:00
středa 6:00 – 12:00 13:00 liché týdny
               Vstiš
čtvrtek 6:00 – 12:00 13:00 Harmonie
pátek 6:00 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová
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

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

Diabetologie
MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny:
středa 6:30 – 7:30 náběry
 8:00 – 13:30 ordinace

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
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

úterý 8:30 – 17:30
středa 7:00 – 13:00
čtvrtek 6:30 – 12:30
pátek 6:30 – 12:00

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
tel.: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (sudé) 7:00 – 13:00 pro objednané
čtvrtek 7:00 – 13:00
pátek (lichý) 7:00 – 13:00

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

Interní ambulance
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.
tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí 8:00 – 12:00
 12:00 – 14:00 pro objednané

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

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

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující 
péči – pečovatelská služba
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

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

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

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

Správa bytů
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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