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Pohled na věc

Z obsahu

(red) Na poslední chvíli před vydáním prosincového čísla se dostal do redakce příspěvek … spíše
postřeh obyvatelky našeho města, o který se vámi
rádi podělíme.
Paní Alena nám přišla do redakce povědět
o tom, jak moc ji těší, že v Dobřanech workoutové hřiště máme. Je již v seniorském věku, a pokud jde někam protáhnout své tělo, tak jedině do
vital parku v kasárnách, ale děj kolem workoutu
má prý možnost pozorovat z okna. Při povídání
nad kávou nám sdělila, že provoz na hřišti je každodenní a že na partičky mládeže, které hřiště
navštěvují, je radost pohledět. Někdo je s cvičením v začátcích, ale jsou i tací, kteří prý cvičí jako
borci při slavnostním otevření. Velkou radost jí činí pohled na školní družinu či klub, který se tam
několikrát v týdnu zastaví, a také na tatínka s kočárkem, který je prý stálicí mezi návštěvníky. Za
měsíc, co je hřiště v provozu, se nesetkala s nikým, kdo by hřiště nějak poškozoval. „Myslím si,
že je velmi dobře, že v Dobřanech takovéto hřiště máme a že je opravdu využívané a nikdo nemá
potřebu ho poškozovat a ničit,“ zakončila své povídání dlouholetá obyvatelka města.
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Zprávy z radnice

Krátce z radnice

(red) Dalším výsledkem zářijové schůzky
města a SÚS PK je odvodnění příkopu při silnici na Vstiš. Pomůže mimo jiné řešit problém
přetížení křižovatky ulic Ústavní, Jiráskova
a Lipová srážkovými vodami. Zároveň zpomalí chátrání komunikace samotné.

(red) Ke dni vydání tohoto čísla bylo vydáno oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na 24 z celkových 26
domů v lokalitě Malá Strana. Komplikace ještě může přinést stanovisko památkové péče,
i tak je šance, že prvních deset domů ve středu
lokality by mohlo být povoleno ještě letos. Na
snímku část projektové dokumentace, kterou
je potřeba posoudit.

(sob) Rekonstrukci stadionu pod nádražím
v poslední době komplikují zpožděné dodávky prefabrikátů od subdodavatele. Městu,
lidem proudícím na nádraží a hlavně obyvatelům ulice Sportovců bude bohužel ztrpčovat
život omezení provozu až do 15. 12. Jsou ale
i dobré zprávy, žádost o dotaci od ministerstva školství je oficiálně doporučená k financování a firma drží slib, že halu hokejbalistům
odevzdá o více než čtvrt roku dříve, než by
měla podle smlouvy.

(red) Vozíčky, kočárky, starší občany nově
vyveze výtah do všech podlaží radnice. Na
snímku výjezd nad střechu a pohled zvenčí
v podobě, jakou nařídili památkáři. Výstavbu
zdviže podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotací v částce převyšující jeden a čtvrt
miliónu korun.
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(red) S koncem roku 2017 přibyla v Dobřanech nová ulice. Jak je z fotografie patrné,
nese jméno Vodárenská a je kolmá na ulici
Jiráskova. Dojdete či dojedete po ní ke zmrzlině, fotbalovému areálu či obnovené plovárně
u řeky Radbuzy.

(tom) Začátkem listopadu město nechalo
odbornou arboristickou firmu ošetřit dvě veliké vrby, které poškodil silný vítr o posledním
říjnovém víkendu. První se nachází ve Šlovicích, druhá (viz foto) v ulici Loudů. V dalším
čísle se můžete těšit na zprávu o všech stromech, kterým se díky ošetření v roce 2017
prodloužil život o několik let.

Sloupek

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
na tomto místě vás většinou informuji
o příjemných věcech a nerada bych to měnila, nicméně je nutné, abych se vyjádřila
k roznosu listopadových Dobřanských listů.
Situace to nebyla příjemná, ale po čtrnáctidenním vyjednávání s distributorem našich novin jsme dospěli do zdárného konce.
Řada z vás měla štěstí a problémy nezaznamenala, ale téměř do stovky domácností se,
bohužel, Dobřanské listy nedostaly.
Co se vlastně dělo? V průběhu mého působení v čele redakční rady přichází čas od
času stížnost na nedoručení DL, kterou vždy
řeším. Bývalo to max. 10 ks výtisků za měsíc,
náhodných č.p. V listopadu se však ukázalo,
že když se noviny dají opravdu do každé domácnosti, počet výtisků nevystačí. Na základě tohoto zjištění a následné reklamace provedla Česká pošta revizi počtu domácností,
což má za následek navýšení nákladu a ujištění ze strany ČP, že se tato situace nebude
opakovat. Věřím, že toto vydání doputuje
skutečně ke každému a že si s ním užijete
chvilku klidu v předvánočním shonu.
Jaroslava Umnerová

Zprávy z radnice

Od 10. prosince se mění jízdní řády
Veřejnou dopravu v kraji objednává Plzeňský kraj, organizaci dopravy má na starost
POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), který zveřejnil v létě návrh změn v železniční dopravě na rok 2017/18. Připomínky
k návrhu mohl podat do 17. července každý.
Město tuto možnost využilo a připravilo řadu
návrhů na zlepšení. Především jsme požadovali návaznost vlakových spojů na spoje autobusové, především směrem na Vstiš a Vodní
Újezd, a o posun ranního školního spoje odjíždějícího do Plzně v 7:28 o několik minut
dříve.
Situace na trati č. 183 Plzeň – Klatovy se
dost mění, Ministerstvo dopravy zde zavádí
novou koncepci dálkové dopravy. Pro rok
2017/18 se ovšem bude jednat o jakýsi mezistupeň z důvodu dostavby tunelu u Ejpovic v
rámci III. tranzitního koridoru. K tomu se vyjádřil dopravní technolog pro železniční dopravu z POVEDu Ing. Pavel Purkart: „V případě železniční dopravy dochází k rozsáhlejším
koncepčním změnám vyvolaným změnami
koncepce v dálkové dopravě. Jedná se však o
přechodný stav, po dokončení modernizace
trati Rokycany – Plzeň by rychlíky měly vyjíždět z Plzně v 40. minutu a kolem celé hodiny
se křižovat Chlumčanech. Této skutečnosti
bude muset být přizpůsoben následující jízdní řád, tudíž pro období 2017/18 se jedná o
mezistav v rámci možností.“ K posunu ranního školního spoje doplnil: „Pokud se Plzeňský
kraj rozhodne v budoucnu pro objednávku,
kterou podporuje jak POVED, tak je doporučena i aktuální studií ČVUT, kterou si kraj
nechal zpracovat, v případě ranního spojení
do Plzně by měl do krajského města přijíždět
vlak od Klatov kolem 7:20, což by mělo lépe
vyhovět školákům dojíždějícím do Plzně. Příjezdy navržené v jízdním řádu 2017/18 jsou

kompromisem s ohledem na jednokolejnost
trati a možnosti křižování společně s dosahováním přípojů v uzlových bodech (zejména
Plzeň a Klatovy) a v případě školní dojížďky
se zásadně neliší od stávajícího stavu.“
Výše zmíněné důvody mají i vliv na to, že
k tomu nelze plnohodnotně předělat dopravu
autobusovou, protože by docházelo k problémům s návaznostmi jinde po trase. Dle slov
specialisty Martina Fencla POVED předpokládá, že ve finálním stavu bude jedna linka Vstiš
– Dobřany, nádraží, kde budou všechny spoje
navazovat na vlaky z/do Plzně. Stejné schéma
budou mít i linky 450667/450676, které budou také vedeny primárně ke spojům na vlak/
autobus, aby se občané Dobřánek a Vodního
Újezdu dostali do Plzně. Spojení na Přeštice
bude dostatečně zabezpečeno drážní dopravou. Tím se také odstraní problém se školním
spojem z Vodního Újezdu, který má pozdní
dojezd.
A co nás na trati č. 183 od 10. prosince
čeká?
Ve směru do Plzně s přímým spojením do
Prahy se o čtyři spoje zvýší počet rychlíků. Budou z Dobřan odjíždět v 53. minutě liché hodiny, první v 5:53, poslední v 19:53. V opačném
směru bude také celkem osm rychlíkových
spojů. Na Klatovy budou odjíždět v 6. minutě
každou sudou hodinu, první v 8:06, jen poslední v lichou, a to ve 23:06. Rychlíky jsou
proloženy jak osobními vlaky, tak ve špičkách
spěšnými.
Ranní školní spoj do Plzně se zatím podařilo posunout jen o čtyři minuty dříve (odjezd
v 7:24).
Kompletní platné jízdní řády si můžete
stáhnout na http://www.portal.idos.cz/.
Lenka Tomanová, místostarostka

Elitní koncert
Jsou slova, která jsou mi z duše protivná. Elita
má mezi nimi elitní postavení. Většinou s tím pojmem zacházejí ti, kteří si myslí, že jsou něco víc.
Po koncertu absolventů ZUŠ v Mikuláši se mi
zdá, že tentokrát je neoblíbený výraz na místě.
Jeho česká podoba zní výkvět. Bylo skutečně
příjemné vidět a slyšet, co vyrostlo v naší ZUŠ.
Sestavit takový program z žáků jedné školy, to je pašácký výkon. A nejlepší bylo to, že výkvět se
nechoval jako nafoukaná elita. Při vystoupení i kolem něj se umělci chovali pokorně a skromně.
Je to dobrá vizitka jejich rodičů i školy samé.
To, že nejde o nějaké nafrněné primadony, ukázaly i reakce jejich bývalých spolužáků. Bravo
všem. Přejme našim nadějím, ať se jim daří. Umělecká kariéra je křehká, závisí na spoustě okolností, i na náhodě. Z nich samých je cítit síla, oni si to nepokazí, tak ať je k nim štěstěna štědrá.
Martin Sobotka, starosta

Pozemky pro přeložku
I/27
(sob) V pondělí 27. 11. došla na město obálka s radostnou novinou. Jednatel firmy SEPA
podepsal smlouvy, které se týkají výkupu pozemků nutných pro výstavbu čtyř proudů od
Vysoké k Přešticím. Ředitelství silnic a dálnic
požádalo město o pomoc, neboť má s jednáními s tímto spekulantem zkušenosti. Za transakci se hodně přimlouval i krajský úřad, ale
nikdo moc nevěřil, že se to povede. Přeložka
silnice I/27 má velký ekologický význam pro
celý kraj i samotné Dobřany. Zdržení výstavby
by znamenalo ohrožení celé akce, proto město
vyhovělo a vše se podařilo vyjednat.

www.dobrany.cz
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Svatí se vracejí do Víta
V roce 2014 se na město obrátil farář Martin Váňa s tím, že na faře nalezl v zuboženém stavu
barokní obrazy, které údajně patří do kostela sv. Víta. Následné pátrání potvrdilo pravost těchto
slov, fyzickým důkazem jsou i skoby ve výklencích. Po vzájemné dohodě s biskupstvím se obě
strany shodly na tom, že obrazy měly být převedeny na město spolu s kostelem samotným. Vše se
papírově dotáhlo. Zjistilo se též, že čtveřice obrazů požívá status kulturní památky.
Město na obnovu prvních dvou (sv. Gilberta a sv. Evermoda) získalo od Ministerstva kultury v rámci „Programu restaurování movitých památek v roce 2017“ dotaci ve výši 200 000 Kč,
přičemž celkové náklady činily 414 000 Kč. O finance na zbylé dva má radnice požádáno na rok
2018. O tom, jak se restaurování vydařilo, se mohou přesvědčit lidé ve sv. Vítu na vlastní oči. Rozdíl oproti stavu, kdy obrazy byly podložkou pro hromadu harampádí, je opravdu patrný.
Martin Sobotka, starosta

Dobřanský model spěje k úspěchu
V říjnovém vydání jsme vás informovali o tom, že
město vyjednává s průmyslovými podniky o dobrovolném příspěvku, který by vyřešil problém nespravedlivého rozdělování podnikových daní. Daně
firem, které využívají zázemí a služby města, se rozpustí rovnoměrně v celé ČR.
Původní snaha o zavedení dukovanského modelu
(zvýšit daň z nemovitosti a občanům peníze vhodným způsobem vrátit) se ukázala jako poměrně
komplikovaná v podmínkách tak různorodě členěného města, jako Dobřany jsou. Pracuje se tedy na
dobřanském modelu, kdy závody uhradí dobrovolně
částku, která odpovídá opotřebení infrastruktury na jeden rok.
V pátek 24. listopadu proběhla schůzka většiny těchto firem, která se ukázala jako užitečná
v mnoha směrech. Firmy měly možnost se vzájemně seznámit, což mnozí manažeři na místě ocenili. Zároveň vyplynula většinová vůle podepsat s městem desetileté smlouvy, podle kterých budou firmy odvádět 15 Kč za metr čtverečný zastavěné plochy. Jedna z firem nabídla dokonce vyšší
částku. Bylo zajímavé, že jeden z největších plátců nechal tuto záležitost prověřit u světoznámé
poradenské firmy KPMG. Na základě jejího doporučení smlouvu podepíše.
Martin Sobotka, starosta

4

|

listopad 2017

Pozor na podomní
prodej!!!

!

V posledních týdnech se
v našem městě objevili opět
podomní prodejci. Předvánoční doba je obdobím shonu a to právě tito prodejci
pro svoje nekalé praktiky potřebují.
Jde o chvilkovou nepozornost nebo jen nedostatek času osloveného a jeden podpis stačí, aby byly svátky smutné a Vaše peněženka
o několik tisíc lehčí.
Jedná se o pár muž a žena, kteří zazvoní
u vašich dveří a nabídnou žárovky, za které
chtějí podpis o převzetí s argumentem, že je
musí nechat ve všech domácnostech v rámci
úspory energie.
Nic netušící oslovený podepíše „potvrzení
o převzetí“, které je ale také zároveň podepsáním změny dodavatele energie nebo plynu,
čehož si povětšinou oslovený, nyní už podvedený občan nevšimne.
Pro příklad jen malý výňatek ze smluvních
povinností občana, který se podepíše:

Smluvní poplatek podle ustanovení čl.
K, odst. 8., 9., 10 VOP týkající se předčasného ukončení smlouvy činí pro domácnosti za každé odběrné místo 6 050 Kč.
SMS upomínka a první upomínka není
zpoplatněna. Každá další upomínka je
zpoplatněna částkou 200 Kč. Poplatek
za poslední výzvu před přerušením dodávky činí 400 Kč. Poplatek za přerušení
dodávek (hladina NN) a poplatek za znovupřipojení (hladinaNN) činí 907,50 Kč.
Poplatek za náklady spojené se zahájením procesu přerušení dodávky činí
807,07 Kč. Poplatek za náklady na marný
výjezd technika, který je účtován již v případě vystavení pracovního příkazu technikovi, činí 726 Kč.
Po sečtení se opravdu nejedná o zanedbatelnou částku.
Město k těmto „prodejcům“ vydalo nařízení města č. 1/2016 z 5. 4. 2016 O zákazu
podomního prodeje na katastru města Dobřany a v místních částech obce Vodní Újezd
a Šlovice.
Pokud už se Vám tato nepříjemnost stala,
můžete podle zákona odstoupit od smlouvy
do 14 kalendářních dnů včetně, a to písemnou
formou.
Proto prosíme občany, pokud se s takovým
podvodným jednáním setkají, ať neprodleně
kontaktují Policii ČR.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

Z historie / Paměť domova

Informace
z Mikroregionu Radbuza
Podzim letošního roku byl pro Mikroregion
Radbuza pestrý. V září se povedlo dokončit
projekt s názvem Modernizace autobusových
zastávek v členských obcích Mikroregionu
Radbuza, kde po dvou letech realizace byla
dokončena poslední ze sedmi pořizovaných
autobusových zastávek, a to v Zeměticích.
Na začátku listopadu dodal Mikroregion
Radbuza do členských obcí Dnešice, Kvíčovice,
Neuměř, Nová Ves a Střelice kompostéry pro
občany v celkovém počtu 540 ks, které byly
pořízeny v rámci projektu „Prevence vzniku
odpadů na území Mikroregionu Radbuza“.
Tento projekt byl finančně podpořen z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Obce,
které se do projektu přihlásily, získaly kompostéry o objemu 1 000 litrů pro své občany
zcela zdarma, a to na základě uzavření smlouvy o výpůjčce. Pořízeny byly i dva štěpkovače,
které budou sloužit pro potřeby mikroregionu.

Dopisy do záhrobí
7. září 1868 se rytmistru dragounů Karlu Kaftanovi a jeho hezké mladé ženě Mathildě narodila
dcera, která po matce dostala jméno Mathilda. Bohužel se během porodu dostavily nečekané komplikace a mladá žena po několika dnech zemřela.
U otevřeného hrobu přísahal zdrcený manžel své
zesnulé manželce věrnost. Nad hrobem nechal postavit malou kapli a později kolem hrobky vysázel
několik okrasných stromů. Při stavbě hrobky byl ve
zdi hrobky zhotoven malý otvor a zvenku na tento
otvor byla připevněna schránka, přesněji schránka
na dopisy. Později, kdykoliv jel Karl Kaftan kolem hřbitova, nikdy nezapomněl své zesnulé manželce do schránky vhodit psaníčko. Pokud se stalo, že brána hřbitova již byla zavřená, neváhal
a hradbu hřbitova přelezl.
Podplukovník Karl Kaftan zemřel 12. dubna 1911 ve Vídni. Jeho tělo bylo převezeno do Dobřan
(tehdy Dobrzan) a uloženo do hrobky vedle Mathildy. Na vnitřní stěně hrobky byl vytesán nápis:
Jsem zase u tebe!
Milan Suchomel

Paní Růžena Fikrlová (*1929 v Dobřanech)
Díl 5.
(V předchozím díle vzpomíná paní Fikrlová na život za války, na to, jak složitě se musela získávat
obživa, a o válečných odvodech potravin.)

Úspěšný byl i projekt s názvem Příměstské
tábory Mikroregionu Radbuza, který mikroregion podal v létě do první vyhlášené výzvy
MAS Radbuza, z. s., na prorodinná opatření.
Jedná se o tříletý projekt, který má pomoci
rodičům školou povinných dětí vyřešit problém jak zaopatřit děti v době jarních a letních
prázdnin. V současné chvíli proto probíhají
přípravy a nábor vedoucích a asistentů na jarní
tábory, které nás čekají od 5. 2. 2018 pro oblast
Domažlicka a od 19. 2. 2018 pro oblast Plzeňska. Podání přihlášky na tábor bude možné už
začátkem prosince a děti se budou moci těšit
na putování po území našeho mikroregionu,
což je společným tématem pro všechny turnusy. V létě budou tábory zaměřeny na putování
světem sportu, putování světem různých kultur a animovaného filmu. Maximální kapacita
každého turnusu je stanovena na 30 dětí, které
budou vyzvedávány na sběrných místech po
území mikroregionu a autobusem přepraveny do místa konání tábora. V případě zájmu
o účast sledujte naše webové a facebookové
stránky, kde zveřejňujeme aktuální informace.
Andrea Kubernátová, manažerka mikroregionu

Kolik bylo sedláků v Dobřanech?
Byli tady kromě nás čtyři sedláci – Slavíkovic, Čiviš, Pošar, Königsmark. Bylo to všelijaké.
Byli jste sedláci - kolik jste měli dobytka?
Měli jsme krávy, koně, drobná hospodářská
zvířata, králíky jsme neměli a 2 - 3 prasata –
na odevzdání, jedno jsme si za rok mohli zabít.
Na pole jsme odpoledne nosili svačinu. A když
jsme všechno odevzdali, bylo vše v pořádku,
byl klid. Mastili jsme margarínem, ten byl výborný. Odevzdávali jsme vedle vajec obilí.
Jací byli Němci?
Byli Němci dobří i špatní. Já můžu říct, že
jsme neměli žádný výstup za celá léta.
Měla jste mezi Němci i kamarády?
To víte, že jo. Kamarádili s námi Němci
i Češi. Tatínka nebo maminku měli německé.
Ještě teď se přátelíme. Přijíždějí na návštěvu.
Jak jste se dorozumívala s dětmi?
Německy, protože někteří česky neuměli.
Tatínek uměl německy, i když byl Čech. Tatínek nás němčinu učil, němčinu se naučil jako
malý, chodil také s dětmi ven. Tatínek se narodil 1900, maminka 1901.
Říkala jste, že strejda poslouchal Londýn. Nebáli jste se?
To nesmělo být, to bylo ticho. Rádio bylo přikryté dekou. Stáli jsme přímo u toho. Tatínek,
strejda a děda a ticho bylo a my jsem byl na
zemi, klečeli jsme u toho. Němci měli spojky,
kdyby ... ti by nás hnali. Měli jsme takové menší
rádio. To bylo vždy schované pod peřinou.

Věděli jste na základě poslouchání rádia, že se blíží osvobozenecké armády?
Ano. Byli jsme připraveni. Těšili jsme se,
to je jasné, ale na druhou stranu, Němci nám
neubližovali. S německými dětmi jsme venku
běhaly, sedláci si povídali dohromady. Pak ale
byli nějak zamlklí. Až po válce jsme se dozvěděli o demarkační linii a o tom, že se muselo
čekat na Rusy.
Když přišli Němci, co Češi? Proč jste také
neodešli do vnitrozemí?
My jsme měli hospodářství, kam bychom šli.
To byl náš majetek. My jsme se neponěmčili,
ani jsme se k Němcům nedali. To by nás vysídlili v roce 1945. Němci chtěli hodně dětí. Kdo
měl čtyři pět dětí, dostal pracovní sílu (služku).
Manžel (Němky) byl na vojně, tak aby nebyla
sama na výchovu, tak tyto služky jim pomáhaly.
Narukovalo z Dobřan hodně mužů do
války?
Taky odcházeli. Znali jsme je. Růžička ... Narukovali do německé armády. Byli to Němci.
Byli Židé v Dobřanech?
Byli, pan Růžička měl za ženu Židovku.
Skrývala se za války. Po válce byli odsunuti.
Střílelo se někdy v Dobřanech?
Ne, ne. To jsem nikdy neslyšela, že by po
někom stříleli.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce 2015 / 16 projektový tým ve složení: Vojtěch Kordík, Lukáš Vrba,
Michaela Paluchová a Mgr. Michaela Hlaváčová
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Rozhovor
Kurt van der Basch je hollywoodský tvůrce storyboardů, který se podílel i na tvorbě Star Wars nebo Jurského parku. Momentálně žije v Praze a ovládá i češtinu,
občas se sice pozastaví, pomůže si angličtinou, ale rozhovor s ním byl velice příjemný.

I když třeba musíte namalovat hodně obrázků, baví Vás to pořád?
Ano baví. Baví mě to pořád a občas i po práci kreslím další věci doma.
Máte nějaký obrázek, který se Vám špatně maloval?
Všeobecně blbě maluji koně. I když jsem jich kreslil tisíce, tak mi to pořád
nejde. Vypadají jak psi.

Proč jste se usadil zrovna v Praze?
Já jsem si toto místo vybral pouze proto, že tam byla jedna kamarádka,
a říkala, abych šel do Prahy na pár měsíců, že to bude sranda. A zůstal jsem.
Nějak jsem se tu zasekl.
A jak se Vám Praha líbí?
Je to super město, mám ji moc rád. Kde berete inspiraci? Koukám hodně
na další kreslíře, kteří mě inspirují. A sleduji hrozně moc různých komiksových kreslířů na twitteru. A od kolegů v práci.
Malujete to, co herci hrajou?
Já maluju to, jak budou záběry vypadat.
A to se dělá u každého filmu?
Skoro. Kde však nejde moc o kameru a akce, jde o to hraní, tak to moc
nedělají. Je to taky drahé. V situacích, kde jsou lidé a mluví, tak tehdy režisér
nebo režisérka to udělají sami. Když je to akční film, tam je více věcí, jako
třeba vizuální efekty digitální, anebo to může být i historický film. Dělali
jsme film o Berlíně roku 1928, před válkou. To znamenalo, že skoro všechny
scény museli digitálně vyměnit. Baráky v pozadí... Museli jsme udělat storyboardy, aby to mohli ukazovat oddělení vizuálních efektů, tam potom mohli
udělat rozpočet. Producent pak podle toho říká: „Já vám dám tuhle scénu,
ale tuhle? Když na to nemáte peníze, tak najděte nějaký jiný způsob.“ Tak
pak vymýšlíme, co s tím. Když přijde třeba návrh, co kdyby stáli u zdi. Reakce může být: „To můžete, protože zeď máme.“
Mohl byste nám popsat, jak vypadá Váš běžný pracovní den?
Většinou pracuji 10-11 hodin denně. Když přijdu do práce, mám většinou
schůzky s režisérkou nebo režisérem ráno. Normálně bych tam šel s tužkou
a papírem nebo ipadem. Všechno už je dneska digitálně. A dnes se třeba
budeme věnovat scéně 27. Sejdu se s režisérkou, přečteme si daný scénář
a řekne mi, jak to vidí. Například řekne, že to vidí na velký celek, nebo že
začneme s blízkým záběrem na ruce a odhalíme, kdo se s kým baví. Já pak
dělám celou dobu malé skici. Ty jí potom ukazuji, ona upřesňuje svou představu. Tak já to zase vygumuju a dělám to znova, dokud to není dobře. Pak
uděláme třeba 40 záběrů, vezmu je zpátky do kanceláře a udělám si kávu
a pak je nakreslím hezčí. Potom musím mluvit s lidmi, kteří navrhují kulisy.
Řešíme scénu, kostýmy. Když už všechno mám, mohu začít kreslit podle těch
skic, které jsem udělal s režisérkou. Jedu domů kolem sedmé. A druhý den
to samé. Druhý den to pošlou zpátky a řeknou: „Ta scéna už není ve scénáři,
už jsme to škrtli, uděláme něco jiného.“ Všechny ty práce se musí vyhodit
a to je ta nejhorší věc.
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A to vás dokáže rozčílit.
Kdysi ano, ale musíte být zvyklí, že se do svých děl nemůžete zamilovat.
Spíš ten proces vás musí bavit, než ten výsledek.
Podílíte se na českých filmech?
Jenom na dvou. Tři sezony v pekle. A teď je v řešení příběh o bratrech
Mašínech. Ale chce se mi udělat něco českého.
Jakou školu k téhle práci potřebujete nebo jakou školu jste studoval
vy?
Asi školu nepotřebujete, protože já jsem vystudoval školu hudební.
Vždycky jsem uměl kreslit a začal jsem ve filmu jako asistent. Dělal jsem
kávy a kopie. Měl jsem málo prostoru, aby mě nechali něco kreslit, něco si
vyzkoušet. Na začátku jsem měl výhodu, protože jsem mluvil anglicky i česky, tak mě nechávali tlumočit. Musíte hodně koukat na filmy, abyste je znali
– jako záběry, musíte umět kreslit a rozumět záběrům. A potřebujete další
věci. Pracovat dobře s lidmi, mít fantazii...
Kreslíte třeba i barevně?
Málo, strašně málo a nerad. Nejradši kreslím černobíle. Tady na výstavě
je jeden barevný, ale první verze byla bez barev. Oni mě pak požádali, abych
ho vybarvil.
Bylo pro Vás těžké se naučit česky?
Jo jasně, hodně. (smích)
Chodil jste na nějaké kurzy?
Ne. Moje kurzy byly v hospodách, tam jsem pracoval. Pak bylo těžké se
zbavit toho hospodského jazyka.
Co to znamená být hollywoodským umělcem?
Já vlastně nevím, protože já jsem byl v Hollywoodu jen jednou v životě.
Tak to neznamená nic, protože ti lidé za kamerou se nestanou známými.
Dělat velké filmy, jako jsou Star Wars, to je hezké. Byl jsem strašný fanatik
Star Wars sám. Když uděláte jeden velký film, tak další tvůrci budou věřit,
že máte zkušenost a budete dobrý i pro jejich film. Po Star Wars jsem dostal strašně moc nabídek. Ale je strašně těžké dostat ten první dobrý velký
film. Ale velké filmy nejsou vždycky ty nejhezčí. Je kolem nich strašně moc
lidí, strašně moc peněz a často jste tam jen číslo, pracovní číslo. Oproti tomu
menší filmy, které mají hrozně malý rozpočet, tam tvůrci potřebují každého
člena štábu, tam se každý stává důležitým. Storyboardista, tlumočník... Pak
máte ten pocit, že děláte něco důležitého, opravdového. Když jsme dělali Jurský svět, bylo tam sedm storyboardistů, různě přicházeli, odcházeli. Já jsem
tam byl od začátku do konce. Ale skoro všecko se mezitím změnilo. Ano, bylo
to všechno hezké, super práce, ale malinký film, seriál, to je něco jiného.
Říkal jste, že nerad malujete barevné obrázky, jak se stalo, že máte
barevné tetování?
No protože já jsem ho nebarvil. Občas jsem si pomyslel, že kdybych si
ho nechal dělat znovu, tak bych ho nechal jenom černobílý. Ale to se nedá
změnit a ještě to mám rád.
Máte nějaký obrázek, na který jste hodně pyšný?
Jo, jo. (přemýšlí) Udělal jsem obrázek, který tady není. Atlas mraků. Je to
stěnomalba. Udělal jsem to na papíru a oni ho tiskli. Režisérům se to nějak
líbilo a mysleli si, že by bylo zajímavé, kdyby ho dali do pozadí různých scén.
Ten obrázek jsem měl moc rád. Je velký a barevný, jeden z mála. Jednomu
kamarádovi se líbil tolik, že si ho nechal vytetovat na ruku. Jsem pyšný i na
to, že mi ti režiséři poslali vytištěný obraz s podpisy. Tak ho mám v kuchyni.
Co je na tom obrázku?
Celý příběh. Šest příběhů, které jsou propletené.
Jaké téma rád kreslíte?
Sci-fi a fantazii, to je jasné.
Filip Čížek, Adam Bardoun, 6.C, Luky Gittler, 8.B,
Dáša Brožková, Naty Gawendová a Andy Hošková, 9.C

Téma měsíce

Novinky a změny v adventním a novoročním programu

Vánoční strom hlídá betlémská rodina

Koncerty na podporu varhan

Změna místa pro ohňostroj

První adventní neděle patří tradičně
Mikulášskému jarmarku a rozsvícení stromečku. Právě vánočního stromu se týkají první dvě novinky, o které se s vámi chci
podělit. První je betlémská rodina, která
bude od prvního adventního víkendu hlídat
dvanáctimetrový smrk. Postavy vznikaly necelé dva měsíce v místní ZUŠ pod dohledem
paní učitelky Vyhnalové, která je ochotna se
žáky výtvarného oboru připravit na příští rok další, pokud se budou líbit. Děkuji za
realizaci. Druhou inovací je rozsvícení stromu, kterému do loňského roku předcházelo odpočítávání, ale letos přibude i zvonění
zvonečky. Premiéru si o jarmarku odbudou
i nové dřevěné prodejní domečky, které zůstanou na náměstí po celý prosinec a které si
řemeslníci či obchodníci s vánočním zbožím
mohou kdykoliv pronajmout. Podrobnosti
o této službě dostanou zájemci v informačním středisku. V programu jarmarku vystoupí děti z místní mateřinky, zpěváci a herci
ze základní školy Dobřany, keltská kapela
i lidový soubor ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany,
pěvecký sbor Beránci z Masarykovy ZŠ Plzeň
a Ivan Audes trio spolu se sólistkou DJKT
v Plzni Soňou Hanzlíčkovou Bokrovou, v jejichž podání uslyšíme jazzové úpravy koled.
Výtěžek z prodeje rukodělných výrobků na
stáncích MŠ, ZŠ, ZUŠ a pionýrů bude i letos
věnován nadačnímu fondu Klíček a věřím, že
opět překonáme loňskou částku. Ojedinělou
akcí, která se uskuteční v průběhu nedělního
odpoledne, je vernisáž barokních obrazů,
znázorňujících výjevy ze života premonstrátů, které se do kostela sv. Víta vrací po mnoha
letech.
Druhá a třetí adventní neděle bude patřit
koncertům v kostele sv. Mikuláše. Pěvecké
uskupení dobřanských učitelů s hostem - klavíristkou Michaelou Augustinovou vystoupí
10. prosince a o týden později, 17. prosince,
další dobřanské pěvecké sbory – Hvězdičky
ze Základní školy Dobřany, Dobřanské bábinky a hudební uskupení dobřanské farnosti AmiKo. Oba koncerty začínají v 17 hodin

a vstupné bude věnováno nadačnímu fondu
Přátelé dobřanských varhan.
Dalším možným hudebním zážitkem je
Vánoční koncert základní umělecké školy,
kde vystoupí žáci i učitelé. Tím však nabídka
kultury v podání ZUŠky nekončí! Na Štědrý
den si pro nás i letos připravili na školním
dvoře představení Živý Betlém a ve spolupráci s místními skauty rozdávání betlémského světla.
Pro obyvatele chtivé adrenalinu a návštěvníky města je připraveno pekelné spřežení, letos okořeněné ohnivou show v podání
uskupení HillFire group. Program na dobřanském náměstí začíná 5. prosince 15 minut před sedmnáctou hodinou. Menší děti
či bojácnější povahy mohou přijít v neděli
10. prosince v 15 hodin do kina Káčko, kam
po projekci filmu Hurvínek a kouzelné muzeum přijde Mikuláš s dárečky. Vstupenky
je možné rezervovat na webu kacko.cz nebo
koupit v kulturním středisku. Stejným způsobem pořídíte i vstupenky na filmovou projekci pro všechny, kteří si chtějí zkrátit čas

při čekání na Ježíška. Pásmo pohádek pod
se spustí v dobřanském kině na Štědrý den
přesně ve 14 hodin.
Poslední novinka se týká prvního dne roku
2018. Rok oslav republiky zahájíme v Dobřanech sedmiminutovým ohňostrojem na
novém místě. Světelné uvítání roku čítá více
než 1300 ran, z nichž některé poletí do téměř
stopadesátimetrové výšky. Bezpečnostní komise na svém říjnovém zasedání rozhodla
o přesunu této pyrotechnické show z historického středu města a těsné blízkosti zvonice na okraj města, ale přesto na místo nedaleko náměstí. Prostor pro diváky je vymezen
Pobřežní ulicí, starým mostem a chodníkem
do Dobřánek. Prostor pro odpálení a bezpečnostní zóna se nachází po levé straně nového
mostu směrem na Vodní Újezd. Do tohoto
prostoru včetně mostu na komunikaci II/180
bude platit v době příprav, realizace a likvidace zákaz vstupu. Pro bezpečný průjezd po
mostě bude v době odpalování pyrotechniky
snížena rychlost na 30 km/h.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Modře je vyznačeno místo pro diváky, červeně odpaliště a bezpečnostní prostor.
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Kultura
přijít pomoc. Ta pomoc se jmenuje Marie. Vypere, uvaří, je to zkrátka holka pro všechno.
Komu by se to s ní nelíbilo?

KNIHY PRO DĚTI

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

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

EDGAROVÁ Silene:
Adéla na svatbě královny Margot
Adéle je třináct a nikdo jí nerozumí, škola ji
nebaví a ještě ke všemu jim učitel francouzštiny dal za úkol přečíst Královnu Margot od
Alexandra Dumase. Při čtení Adéla usne a jako
zázrakem se ocitne v době, o níž kniha vypráví, v 16. století na svatbě královny Margot
v Louvru. Seznámí se s královským dvorem,
a dokonce potká krásného šlechtice. Každou
noc se ve snech vrací na honosné plesy a už
nedokáže rozlišit, co je více skutečné. Minulost nebo současnost? Najednou neví, kde by
chtěla žít. Navštivte s Adélou napínavou dobu
plnou přepychových šatů, velkých plesů a banketů.
POSPÍŠILOVÁ Zuzana: Vynálezce Tadeáš
Proč a jak přemýšlíme? Co prospívá našemu
mozku? Bystrý Tadeáš vám bude vyprávět

o svých neuvěřitelných nápadech a jeho tajemný skřítek vám prozradí, jak to v naší hlavě
chodí.

ŠLIK Petr Hugo: Tajemství jeskyně pokladů
Napínavý příběh, který děti učí, že nejcennější
poklady nelze přepočítat na peníze.
Dvanáctiletí kluci Jindra a Vojta se znají teprve
chvíli. Jindra se přistěhoval nedávno, Vojta se
v Klárově narodil. Jednoho dne Jindra objeví
v knize z knihovny vzkaz adresovaný neznámému Kájovi, že v pilíři mostu Rudoarmějců
je schovaný sešit s popisem cesty do jeskyně
pokladů. Děti si představují, co všechno si za
poklad koupí. Jenže kde hledat most, který už
dávno změnil jméno?
VAŠKOVÁ Svatava:
Vánoční kuchařka pro kluky a holky
Cítíš vůni ořechů, vanilky a skořice? Tak voní
Vánoce!
Zpestři si adventní čas a čekání na Ježíška přípravou dobrot. V této knížce najdeš spoustu
jednoduchých receptů. Popros maminku nebo
tatínka, ať ti pomohou, a dejte se do pečení.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BOURDEAUT Olivier: Čekání na Bojanglese
Příběh plný nostalgie a lásky.
Otec hýřící příběhy, matka milující tanec a syn,
který si s dětskou radostí užívá nápadů svých
výstředních rodičů. Jejich láska je nespoutaná
a bláznivá. Jejich život plný večírků a přátel.
Zatímco z gramofonu den co den zní píseň Mr.
Bojangles, matka pozvolna dotančí až k samé
hranici šílenství.

do dětského oddělení Městské knihovny a

MACKOVÁ Marie: Příběh staré šperkovnice
Po požáru kláštera a poutního kostela v Králíkách je nalezena kazeta se starými šperky.
Avšak nálezce, prostý zednický pomocník,
záhy umírá.
Vyšetřuje komisař finanční stráže Eduard
Plischek.

Městská knihovna Dobřany
bude uzavřena

ŠKRDLÍKOVÁ Petra:
Hyperaktivní předškoláci
Výchova a vzdělávání dětí s ADHD.
Autorka se věnuje tématu neklidných dětí. Zaměřuje se na specifika ADHD u předškoláků
a na komunikaci s těmito dětmi. Kniha proložena příklady z autorčiny praxe.

ROCHE Charlotte: Holka pro všechno
Její manželství? Horor.
Její dítě? Jakbysmet.
Její budoucnost? Zářivá.
Kristýnin život je perfektní. Perfektně nudný,
perfektně osamělý. Něco se musí změnit. Musí

8

|

prosinec 2017

Ve čtvrtek

7. prosince 2017
od 15:30 do 18:00 hodin
přijďte si užít předvánoční atmosféru

ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2017
Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v novém roce.

Kultura

Adventní, vánocní
� a novorocní
� program
v Dobranech
�
5. 12. 2017 / 16:45 / náměstí T.G.M.

Pekelné koňské spřežení

10. 12. 2017 / 15:00 / Káčko / 80 Kč

Mikulášská nadílka spojená s projekcí filmu
Hurvínek a kouzelné muzeum
10. 12. 2017 / 17:00 / kostel sv. Mikuláše

P.U.D.U. a Michaela Augustinová

17. 12. 2017 / 17:00 / kostel sv. Mikuláše

Dobřanské pěvecké sbory

21. 12. 2017 / 18:00 / kostel sv. Mikuláše

Vánoční koncert II

POUKÁZKA DO KINA JAKO DÁREK

24. 12. 2017 / 11:00 / dvůr ZUŠ J. S. Bacha

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

Pohádky pod stromeček

Živý Betlém

24. 12. 2017 / 14:00 / Káčko / 50 Kč
Pohádkové pásmo pro děti, které si chtějí zkrátit čas
při čekání na Ježíška.

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

1. 1. 2018 / 13:00 / Šlovický vrch

Novoroční výstup na Šlovický vrch

120 Kč
ÁZKA
VÁ POdleUvlaKstního výběru
DÁRKpřeOdst
avení
Poukázka

platí pro

Do

sti:
ba platno

1 osobu.

Slavnostní uvítání roku 2018
– ohňostroj

150 Kč

gre

adlo - kon

kino - div

na filmové

1. 1. 2018 / 18:00 / starý most

2D
sový sál

6. 1. 2018 / Dobřany

3D

kino - divadlo - kongr

esový sál

Tříkrálová sbírka

DÁRKOVÁ POUKÁZK

na filmové předs

tavení dle vlastn

Poukázka platí

A

7. 1. 2018 / 14:00 / plovárna
u Radbuzy

ího výběru

pro 1 osobu.

Doba platnosti:

www.kacko.cz

Tříkrálové koupání

www.dobrany.cz
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Kultura

Myslivecká výstava v Dobřanské galerii
V době od 16. října do 16. listopadu 2017
se v Dobřanské galerii uskutečnila Myslivecká
výstava, kterou připravil Myslivecký spolek
Dobřany ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem. Výstavu si prohlédlo celkem 427
návštěvníků, z toho bylo 365 dětí a 62 dospělých. Naši nabídku na komentovanou prohlídku
výstavy využil hlavně 1. stupeň Základní školy
v Dobřanech a také mateřská škola. Většina
z předem nahlášených skupinových prohlídek
byla komentovaná panem Pavlem Krákorou z Mysliveckého spolku Dobřany. Na závěr si děti své
nově načerpané vědomosti mohly prověřit v malém testu.
Eva Špísová, MKS Dobřany

Želčanští mladí hasiči navštívili Dobřanskou
galerii

Základní škola Dobřany,
příspěvková organizace
tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany

OZNÁMENÍ

o konání voleb do školské rady
při Základní škole Dobřany
na funkční období 2018–2021
			
č.j.: 1258/17
V souladu s ustanovením § 167 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a dle Volebního řádu pro volbu členů školské rady,
vydaném zřizovatelem ZŠ Dobřany Městem Dobřany a schválením Radou Města
Dobřany dne 21. 6. 2005, č. usn. 2891,
vyhlašuji volby členů školské rady v těchto
termínech:
24. 1. 2018 od 14.30 do 15.00 hodin
v budově 2. stupně ZŠ Dobřany –
- volba členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy (oprávněnými
voliči jsou pedagogičtí pracovníci školy)
25. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
v budově 2. stupně ZŠ Dobřany –
- volba členů školské rady z řad zákonných
zástupců nezletilých žáků 2. stupně
ZŠ Dobřany (oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků 2. stupně)
26. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
v budově 1. stupně ZŠ Dobřany –
- volba členů školské rady z řad zákonných
zástupců nezletilých žáků 1. stupně
ZŠ Dobřany (oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků 1. stupně)

Jako každý rok i letos jsme vyrazili o podzimních prázdninách 26. 10. 2017 s dětmi, mladými
hasiči ze želčanského sboru, na výlet. Snažíme, aby ve dnech volna děti poznaly nějaká zajímavá
místa, aby se dozvěděly nějaké nové věci. Dobřany jsme navštívili již podruhé. Vloni jsme si prošli
lesopark Martinská stěna a letos jsme rozšířili obzor 19 mladých hasičů v oblasti myslivecké.
V Dobřanských listech jsme se dočetli o Myslivecké výstavě, kterou jsme navštívili, a vůbec jsme
nelitovali.
Díky paní ředitelce Městského kulturního střediska paní Umnerové, která nám zajistila hodinový výklad myslivce, pana Krákory, to byla velice příjemně strávená hodinka plná informací
z mysliveckého prostředí. Troufnu si říci, že bez poutavého výkladu by nebyla výstava pro děti
tak přitažlivá. I když většina dětí je z vesnice, spousta věcí pro ně byly novinky. Děti se mohly na
cokoliv zeptat, dozvěděly se mnoho zajímavého o tom, co lesní zvěř žere, jaká zvířata můžeme
u nás v lese potkat, jak probíhá naháňka a spoustu dalších informací, např. že samice od daňka se
nazývá daněla, že tato lesní zvěř se nazývá spárkatá apod. Na závěr si děti vyplnily křížovku, kde
využily právě načerpané znalosti. Děkujeme moc za pěkný zážitek. Pořádání takovýchto výstav,
hlavně s výkladem zapáleného myslivce, jako je pan Krákora, má hlavně v dnešní kybernetické
době velký smysl.
Jana Škalová, vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Želčany
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Návrhy na kandidáty z řad pedagogických pracovníků školy a souhlas kandidátů s účastí ve volbách (formulář ve formě
přihlášky je k dispozici v kanceláři školy)
přijímá ředitel školy do 10. 1. 2018.
Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a souhlas kandidátů s účastí ve volbách (formulář ve formě
přihlášky je k dispozici v kanceláři školy)
přijímá ředitel školy do 10. 2. 2018.
Způsob volby: tajné hlasování, pokud
oprávnění voliči v počtu vyšším než jejich
třetina nepožádají do 15. 1. 2018 (pedagogové) a do 28. 2. 2018 (rodiče) písemnou
formou ředitele školy o veřejné hlasování.
Upozornění: Oprávněný volič je povinen
prokázat při volbě svou totožnost (např.
občanským průkazem).

V Dobřanech dne 8. 11. 2017
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Školství, spolky a neziskové organizace

Benefice není pro Dobřanské cizí slovo
To jste potvrdili vy,
kteří jste přišli v pátek
24. listopadu 2017 do
kostela sv. Mikuláše v Dobřanech, kde se od
18.00 hod. konal druhý benefiční koncert na
podporu nových varhan v našem městě.
Díky vám a našim mladým umělcům se podařilo vybrat částku 22.917 Kč. Děkujeme,
velice si toho vážíme!
Nadaní umělci, bývalí žáci ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany, Jan Karásek (zpěv), Jakub Šefl
(trubka), Karolína Tothová (zpěv), Tomáš
Impellizzeri (klavír), Šárka Kučerová (příčná a zobcová flétna), Marie Kordíková (příčná flétna), Jana Šístková (zpěv) a Filip Brada
(zpěv), tak vyjádřili svojí účastí na koncertu
nejen podporu tomuto projektu evropského
významu, ale též stále kladný vztah ke škole,

kde začínali, a k učitelům, kteří je provázeli
v začátcích jejich hudební kariéry.
Dnes nefunkční varhany v krásné barokní
skříni na kůru dobřanského kostela volají po
naplnění mimořádné příležitosti: skříň rekonstruovat a vestavět do ní nový, jedinečný
nástroj, který bude mimořádný i v evropském
prostředí. Tedy nástroj, na který hrál a komponoval J. S. Bach v německém Výmaru a který bohužel zničil požár.
V květnu roku 2017 vznikl nadační fond
„Přátelé dobřanských varhan“, který si vzal
za cíl pořádat koncerty, besedy s odborníky,
ukázky práce varhanáře s komentovaným výkladem a další zajímavosti, jež podpoří vznik
nových varhan.
Jan Vozár
ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
6. prosince 2017 / 16:30 /
cukrárna Na kafíčko, Chlumčany
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. E. Šustrové

7. prosince 2017 / 17:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. L. Telešnukové
9. prosince 2017 / 17:00 /
kostel sv. Mikuláše, Dobřany v Orlických
horách
Adventní koncert
– vystoupí velká dětská lidová muzika
Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

10. prosince 2017 / 17:00 /
kostel sv. Prokopa, Štěnovice
Adventní koncert s Mikulášskou nadílkou
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

12. prosince 2017 / 16:30, 18:00 / sál ZUŠ
Vánoční koncert I
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
14. prosince 2017 / 17:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. K. Vlahačové
Kartákové

15. prosince 2017 / 17:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. B. Reinové Živné
15. prosince 2017 / 17:30 /
kulturní sál, Kanice u Domažlic
Adventní koncert
– vystoupí velká dětská lidová muzika
Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

15. prosince 2017 / 18:00 /
Drnek Piana Plzeň
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. E. Šmejkalové

zleva p. řed. J. Vozár, J. Karásek, K. Tothová, J. Šefl, T. Impellizzeri, Š. Kučerová, F. Brada

16. prosince 2017 / 14:00 /
statek Lüftnerka, ZOO Plzeň
Živý Betlém
– vystoupí žáci, učitelé a přátelé hudební
školy
21. prosince 2017 / 18:00 /
kostel sv. Mikuláše
Vánoční koncert II
– vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany

22. prosince 2017 / 16:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. D. Chodlové

Poděkování
Velice děkuji Základní umělecké škole J. S. Bacha v čele s Janem Vozárem za uspořádání koncertu bývalých žáků ZUŠ, který se uskutečnil v pátek 24. 11. v kostele sv. Mikuláše. Byl to
úžasný zážitek, děkuji za něj! Alena Hájková

22. prosince 2017 / 17:30/ sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. M. Vackové

24. prosince 2017 / 11:00 / dvůr ZUŠ
Živý Betlém
– vystoupí žáci, učitelé a přátelé hudební
školy

www.dobrany.cz
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Mezinárodní akordeonové
dny v Praze

Adventní
a vánoční
koncerty
3. Benefiční koncert - 2. Adventní podvečer (koncert)
P. U. D. U. a hosté na podporu stavby nových varhan v Dobřanech

10. 12. 2017 / 17:00

Ve dnech 2.–5. 11. 2017 se konal 3. ročník mezinárodního akordeonového festivalu
v Praze, kterého se zúčastnil rekordní počet
130 sólistů z 11 evropských států.
Základní uměleckou školu J. S. Bacha Dobřany úspěšně reprezentoval David Brant ze
třídy pana učitele P. Vacka, který si ve třetí
kategorii vybojoval krásné 7. místo z 28 soutěžících a skončil ve stříbrném pásmu.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

Přehled bálů
2018
26. 1. Myslivecký bál

28. 1. Dětský maškarní
9. 2. Společenský bál

16. 2. Sportovní ples

4. Benefiční koncert - 3. Adventní podvečer (koncert)
Dobřanské sbory na podporu stavby nových varhan v Dobřanech

17. 12. 2017 / 17:00

5. Benefiční koncert - Vánoční koncert
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany na podporu stavby nových varhan v Dobřanech

21. 12. 2017 / 18:00
kostel sv. Mikuláše, Dobřany

Přátelé dobřanských varhan, nadační fond / č. ú. : 279515107/0300

dobranskevarhany / info@dobranskevarhany.cz / tel. : (+420) 734 787 092
w w w.d o bra n s keva r h a ny.c z

Vstupné
dobrovolné

Základní umělecká škola
J. S. Bacha Dobřany

17. 2. Babský bál

Vás zve na 6. ročník představení

17. 3.		 Květinový ples

24. prosince 2017 od 11 hodin
na dvoře ZUŠ

23. 2. Rybářský bál

3. 3. Maškarní pro dospělé

Tříkrálová sbírka 2018
6. 1. 2018
Dobřany
12
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Živý Betlém
ve hře účinkují žáci, učitelé a přátelé ZUŠ,
hudbu obstará lidová muzika Vozembach,
Betlémské světlo přinesou naši skauti
(k dispozici bude od 10:30 do 12:00 hodin)

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 dalekou cestu a letos
míří z dalekého Nazaretu do Dobřan. Tak přijďte taky, máte to za rohem!

Školství, spolky a neziskové organizace

Budulínkovy perníčky ve školní jídelně

Ve školní jídelně se v sobotu 25. listopadu opět konala akce dobřanského Budulínka spojená
s dnem otevřených dveří v jídelně.
Původně jsme před pár týdny měli mít již druhé Dýňobraní, ale porucha na multifunkční pánvi udělala z Dýňobraní vodobraní. Proto jsme museli společně s děvčaty z Budulínka najít jiný
termín a také jiné téma. Protože se rychle blíží adventní čas, nabízela se všechna témata spojená
právě s vánočními svátky. Nakonec volba padla na zdobení perníčků a výrobu vánoční výzdoby.
Ačkoli se jedná o náročnou ruční práci, děti si společně s rodiči nazdobily krásné perníčky
a vyrobily krásné svícny či vločky z papíru. Paní kuchařky připravily výborné pomazánky a upekly typický vánoční jablečný štrúdl. Zájemci se mohli podívat do varny naší jídelny.
Akce se moc vydařila, a právě proto jsme se domluvili na dalším setkání s velikonoční tématikou.
Propojení Budulínka se školní jídelnou prostě funguje, tak proč toho nevyužít.
Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

Středisko osobní
hygieny v domě
Harmonie
Od ledna 2018 můžeme klienty pečovatelské služby Jubilata přivítat v nově otevřeném
Středisku osobní hygieny. Nabídneme zde
klientům, kteří doma nemají prostorově vyhovující podmínky, bezpečí a klidné zázemí
pro úkony osobní hygieny. Senioři a zdravotně
postižení ve svých domovech totiž často řeší
nedostatek prostoru a obtížně překonávají
překážky, které jim znesnadňují život, mimo
jiné i pomoc pečovatelky při osobní hygieně.
Ve středisku osobní hygieny je také zázemí,
kde je možné využít odpočinkovou místnost,
která je vybavená polohovacími lůžky a křesly.
Klienti si zde mohou před cestou domů odpočinout a načerpat nové síly.
Péče je poskytována dle aktuálního rozpisu úhrad, který je dostupný u koordinátorky
služby Jubilata nebo na webových stránkách
www.diakoniezapad.cz.
Hodinová sazba je účtována dle skutečného
času poskytované péče.
Kontakty:
Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péči
Sokolovská 1004, Dobřany, 334 41
telefon: 773 141 900,
e-mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz
Vedoucí služby:
Bc. Jitka Čechová, telefon: 736 527 156,
e-mail: jitka.cechova@diakonie.cz
Koordinátor služby:
Jana Šatrová, telefon: 733 141 900,
e-mail: jana.satrova@diakonie.cz

Městské kulturní středisko Dobřany
pořádá zájezd na muzikál

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
4. 11. proběhlo slavnostní předání nového vozu jednotce sboru dobrovolných hasičů Šlovice. Jedná
se o devítimístný dopravní automobil Ford Tranzit včetně základního vybavení. Vůz byl pořízen za
přispění MV ČR (441 546,- Kč), Plzeňského kraje (276 364,- Kč). Město Dobřany tedy nový vůz přišel
na 111 182,-Kč
Michal Trdlička, starosta SDH Šlovice

29. 4. 2018 od 15:00 hodin
divadlo Broadway, Praha
Cena představení včetně autobusové
dopravy je 720 Kč.
www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Dobřanské bábinky a jejich aktivity v roce 2017
Zahájily jsme letošní rok s velkým nasazením, a to pochodem na Martinský vrch 1. 1.
a turistickou vycházkou do Nové Vsi 2. 1. 2017.
Protože víme, že pohyb je zdravý, zařadily
jsme do programu Welnes pobyt v Luhačovicích 29. 4.-4. 5. 2017.
Turistický pochod v Novohradských horách
24.-30. 6. t.r. upevnil naše těla.
Lívancový běh jsme společně s „Budulínkem“ zajistily 5 hrnci lívanců, které jsme
upekly, a soutěžním během, který jsme sice
tak tak, ale doběhly. Akce se konala 9. 9. 2017.
Naše dlouhodobé přátelství s chatou Na
Špičáku – obsluha zvaná „Kamzíci“ bohužel
končí – chlapi odchází na zasloužený odpočinek, tak jsme se zvesela a se zpěvem rozloučily 12.-13. 9. t.r. Škoda, bude se nám stýskat.
Turistická procházka přes luka a lesy nás
zavedla do Nové Vsi a tam, no to se nedá povídat, vše jsme vypily a snědly – vlastní zásoby
i pohoštění hostitelů – ale domů jsme došly
v pořádku a pěšky. Bylo to 15. 10. 2017.
Nevím, kam zařadit další akci – nebyla to
turistika ani vystoupení, ale radostné posezení u Vozárů – 5. zahradní slavnost 1. 7. 2017
i s telefonickým spojením s přáteli v Brežici ve
Slovinsku. Radost naše i jejich.
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No a vystoupení!
Tradiční Babský bál 21. 2. 2017 – „Staropražské písničky“ a půlnoční Kolíne, Kolíne
a Pětatřicátníci pobavily publikum.
28. 2. 2017 vystoupení v Domově pro seniory v Domažlicích – „O pivě“.
1. 4. 2017 Taneční vystoupení „O pivě“ pobavilo na výroční schůzi svazu invalidů v Chotěšově.
7. 4. 2017 Vystoupení „Dobřanská hospůdka“ s velkým ohlasem v Dolcích – setkání seniorů jsme potěšily již potřetí.
18. 4. 2017 Den Dobřan ve středisku „Totem“ v Plzni jsme oživily zpěvem s Vozárovými a tanečním vystoupením „O pivě“.
20. 5. 2017 na Májových oslavách jsme zatančily v nových holubičkách „Co to tam šupoce“ a poveselily se v průvodu městem.
Při pobytu v Luhačovicích jsme dvakrát
vystoupily s tancem „Staropražské“ s velkým
úspěchem.
Tradiční vystoupení v Českých Budějovicích na Seniorské písni bylo zřejmě závěrečné.
Škoda, že se v ČB tato akce už zřejmě nebude
konat. Bylo to 25. 5. t.r.
23. 6. jsme zazpívaly na koncertu ZUŠ J. S.
Bacha „Proč bychom se netěšili“!

24. 6. t.r. jsme potěšily Křimický zámecký
areál svým tanečním vystoupením „Co to tam
šupoce“.
29. 7. 2017 jsme v Radkovicích na oslavách
620 let a srazu rodáků vystoupily se „Staropražskými“ s tradičním skandovaným potleskem. Potěšili nás.
2. 9. t.r. byla velká slavnost s dechovkami
a vystoupeními dětských souborů v Malesicích v Domově seniorů. My jsme byly požádány o dvě vystoupení, proto jsme zatančily
v krojích „Co to tam šupoce“ a v „O pivě“.
6. 10. t.r. jsme v pečovatelském domě Harmonie v Dobřanech zazpívaly s heligonkou
několik písní na zahájení příprav na provoz
Školky pro seniory.
14. 11. 2017 navštívily jsme s tancem „Staropražské“ Dům seniorů Sněženka v Plzni.
1. 12. 2017 jsme v Sušici předvedly dvě taneční vystoupení.
17. 12. na třetím adventním večeru v kostele sv. Mikuláše jsme zazpívaly několik vánočních koled pod vedením paní Magdy Vozárové.
Naše radost z plodné práce na přípravách
dalších vystoupení bude určitě v příštím roce
opět k vidění (třeba na Babském bále).
Bábinka Zdena Blažková

Školství, spolky a neziskové organizace

Výprava za kamennými obry

Hororový ostrov 2017

Skautky se 14. 10. vydaly na velkou výpravu za kamennými obry do Žihle, kde chtěly poznat nejen viklany Bábu s Dědkem, ale také skalní město žulových balvanů.

Kdo jste ještě nepoznali Bábu s Dědkem,
vydejte se na výlet do Žihle. Tam také začala
naše říjnová skautská výprava za kamennými
obry.
Sešly jsme se ráno na dobřanském nádraží
v 7 hodin a 10 minut. Vedoucí - Břeťa, Věrčík,
Škubánek a Škvarek. Skautky a světlušky –
Ema Š., Bára T., Adéla K., Pižla, Ivča Z., Míša B.,
Kristýnka V., Ela Š., Anča H., Evelína S., Adélka
V. a Viki V. V půl osmé už jsme frčely vlakem
do Plzně a odtud směr Žatec do Žihle.
Počasí nám už od rána přálo, bylo krásně
teplo a slunečno. Jak jsem se se zmínila, cílová stanice pro nás byla Žihle. Z nádraží jsme
se vydaly po žluté turistické značce poznat
obrovské balvany Dědka a Bábu. Kdo vlastně
jsou? V turistických průvodcích a různých knihách se uvádí:
„Uprostřed půvabné přírody severního Plzeňska nedaleko Žihle severním směrem najdete dva obří žulové balvany Dědek a Bába,
které byly Plzeňským krajem uznány jako
přírodní památka. Společně s dalšími balvany, vzdálenými asi jeden kilometr, tvoří
skalní město, které se stalo oblíbeným cílem

PF 2018

turistů." Kde se Bába a Dědek uprostřed žihelských lesů vzaly? Jsou ukázkou rozpadu tiské
žuly v tropickém podnebí druhohor a třetihor.
Oba balvany vznikly bochníkovitým zvětráváním a rozpadem hrubozrnné biotické žuly
tiského masivu. Bába má výšku 6 metrů a šířku 12 metrů. Kromě jiného z těchto zvláštních
míst lze čerpat energii, tak doufám, že se to
někomu podařilo.
Celý okruh, který je dlouhý asi 8 kilometrů, jsme si v klidu prošly a vrátily se zpět do
Žihle. Třešničkou na dortu byla pro děti ještě
návštěva restaurace U Kiliána, kde v teplém
odpoledni daly přednost nanukům a zmrzlině. Pak se ještě stihly pohoupat na hřišti před
restaurací a byl čas na návrat.
Vlakem v 15 hodin jsme se vrátily do Plzně.
Hodinku jsme počkaly na přípoj do Dobřan.
Nevadilo nám to, alespoň se holky procvičily
ve hře na piáno, které se nachází ve vestibulu.
Ve čtvrt na šest už nás vítaly maminky na
dobřanském nádraží.
Doufám, že výlet se všem líbil, a těším se, až
příště zase někam vyrazíme.
Břeťa

Všem lidičkám, kteří žijí v našem krásném městě,
přejeme do roku 2018 jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví a štěstí.
Junák - český skaut, středisko Zelený šíp Dobřany, z. s.

V sobotu 11. 11. 2017 se od 17.30 hod.
uskutečnil již 14. ročník Hororového ostrova.
Počasí nám, ostatně jak už je v letošním
roce zvykem, moc nepřálo. Vytrvalé mrholení přecházelo v déšť a naopak. Ještě než celá
akce začala, zaplnil se starý most zástupem
nedočkavců. Letos se účastníci mohli těšit
na 16 stanovišť plných hrůzy a děsu. Mokré
noční procházky lesem při svitu svíček a loučí, doprovázené křikem, se zúčastnilo přesně
286 odvážlivců. Jsme moc rádi, že Vás počasí
a naše strašení ještě neomrzelo a stále se zúčastňujete. Již dnes se můžete těšit na příští
ročník. My už se těšíme!!!
Touto cestou bych velmi ráda chtěla poděkovat všem členům skauta a svým kamarádům a přátelům, bez jejichž pomoci
a nadšení by to nešlo uskutečnit. Díky, jste
skvělí!!!!!!!!!!!!!!!!
Šíša

Skautské hry

25. 11. odpoledne jsme se sešli u skautské
klubovny, abychom připravili stanoviště, kde
si návštěvníci mohli vyzkoušet různé skautské dovednosti.
V půl druhé začalo pršet, tak jsme akci museli přehodnotit a disciplíny přestěhovat do
klubovny. Venku zůstalo jen krmení Balů a pečení buřtů. V klubovně bylo příjemné teplo,
tak snad ani nevadilo, že prší.
Doufám, že si všichni ti, co je neodradil
déšť, odpoledne užili a příště přijdou zas. Budeme se těšit.
Šíša

www.dobrany.cz
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Memoriál
Jindřicha Fojtíka

Výlet mysliveckého kroužku do Klenčí
pod Čerchovem

Již tradičně se v podzimním období koná
v prostorách kynologického spolku v Dobřanech závod psů plemene německý boxer.
Tento závod se od roku 2013 označuje jako
Memoriál Jindřicha Fojtíka, který byl se sportovní kynologií a boxery v západních Čechách
výrazně spjat.
V letošním roce se závod konal 21. října.
Závodníci soutěžili ve čtyřech kategoriích
podle stupně vycvičenosti tak, aby závod byl
zajímavý pro začínající psovody nebo mladé
psy a zároveň i pro ty zkušenější. Soutěžilo se
podle národního i mezinárodního zkušebního řádu. Každá kategorie byla vyhodnocena
zvlášť a závodníci soutěžící ve dvou nejvyšších kategoriích se zároveň utkali o cenu hlavní, kterou je plaketa vyrobená speciálně pro
tento závod.
Dobřanské kynology reprezentovaly dvě
dvojice. Veronika Peštová s fenou Elis Angie
Box, ta obsadila v kategorii ZM sympatické 3. místo. V kategorii ZVV1 vybojoval Petr
Bäuml se svým psem Eliot Angie Box 1. místo
a jen o fous jim uniklo celkové vítězství. Výkony byly až do samého závěru velmi vyrovnané
a napětí tak vydrželo až do konce. Hlavní cenu
získala v letošním roce paní Libuše Pucholtová s fenou Beauty Eso Bohemia z plzeňské
pobočky.
Díky sponzorům, kteří nás v tomto roce podpořili (Yoggies, Energie, k9, BHKV) obdrželi
závodníci na prvních třech místech v každé kategorii mimo poháry a medaile (které si chlupáči hrdě odnášeli na hrudi) i hodnotné ceny
v podobě krmiva a dalších drobností. Spoustu
cen jsme ale mohli rozdělit i mezi ostatní, a tak
oceněni byli všichni zúčastnění. Atmosféra
byla skvělá a závodníci i diváci si užili bezva
den. Věříme, že s většinou z nich a i dalšími se
v Dobřanech zase za rok potkáme.

Cílem výletu 28. října byl tentokrát Dům přírody Českého lesa. Expozice je vhodně umístěna
v rekonstruovaném domě staré pošty na náměstí.
Interaktivní expozice zajímavou formou poutá návštěvníky. Celým domem provází čáp bílý
a ukazuje nám vývoj civilizace v Českém lese, soužití lidí a lesa, život lesní zvěře, hmyzu a ptáků.
Překvapila nás předvedená pestrost a vzájemná citlivost přírodního společenství.
Dva filmy, množství vycpanin, infopanelů, map a vystavených přírodnin, to vše zaujalo děti
i jejich rodiče.
Výletu se zúčastnilo 20 dětí a 13 dospělých. Všichni společně plnili nápaditý pracovní list s tajenkou, při zpáteční cestě bylo tedy o čem povídat.
Cestou domů jsme zastavili ještě v Horšovském Týně a po 2km vycházce vyšplhali na Šibeniční
vrh. Na rozhledně i přes značný vítr byla dobrá viditelnost, takže se nám ukázaly vzdálené kopce
Zvon a Čerchov.
Výlet byl velmi povedený, nabyté vědomosti byly probírány a hned jsme se těšili na další akci.
Za myslivecký spolek
Krákora Pavel

Veronika Peštová s Elis a Petr Bäuml s Eliotem
– Kynologický klub Dobřany
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Podzimní výpravy dětí z mateřské školy
Barvínek z Plzně do lesa „Vysoká“

Naši mateřskou školu obklopuje rozsáhlá silniční infrastruktura, která nám bohužel neumožňuje výlety do přírody. Děti většinu času tráví na zahradě MŠ, a tak jsme hledali cesty, jak dětem
více přírodu „přiblížit“. Naskytla se nám příležitost spolupracovat s dobřanským myslivcem Pavlem Krákorou, který se ochotně ujal role „průvodce“ lesem. Děti měly možnost prohlédnout si
chatu Dianu, svačit v přírodě, při procházce lesem se dozvěděly spoustu zajímavostí o lese i o zvířátkách, zvířátkům připravovaly jídlo do krmelců, stavěly domečky pro broučky, zdolávaly různé
přírodní překážky atd. Z lesa si děti do MŠ kromě zážitků přivezly spoustu přírodnin i sazeničky
stromků. Přírodniny využily k tvorbě „domečků pro broučky“, ke hrám a dalším činnostem i k výzdobě MŠ. Ani v zimě nezapomeneme na zvířátka z lesa, budeme jim posílat po myslivci Pavlovi
různé „dobroty“. Společně se budeme těšit na jaro a další výpravy do lesa.
Velké poděkování tedy patří Pavlu Krákorovi i zastupitelům města Dobřany.
Jiřina Horáková Kizmanová, ředitelka 37. MŠ Plzeň

Školství, spolky a neziskové organizace

Rybáři
Až do konce října mě dcera vozila nad jez
u vodárny, ale záběrů bylo stále míň a míň.
Posledního října jsem navrhl, že si sednu mezi
mosty. Vnouček to přivítal, že půjde krmit kačenky. Usadil jsem se hned pod kanálem a na
oba pruty nastražil rohlík. Hned po nahození
se spláveček na lehčím prutu zahoupal a pomalu zajel pod vodu. Po záseku bylo jasné, že
zabral kapr. Víťa ani nestačil dojít k mostu.
Když jsem na něj zavolal a on viděl, že táhnu rybu, honem běžel zpátky, že bude také
točit. Kapr měl ale větší sílu než tříletý klouček, a tak jsem ho nakonec musel zdolat sám.
Měřil 45 cm a do hodiny jsem chytil dalšího
- 46 cm. Tak tady jsou, zítra sem půjdu zase.
Ale druhý den jsem neviděl ani zatáhnout, ani
další dni mi štěstí nepřálo. Až v pátek 6. 11.
měla dcera jít od 9 do 12 do práce a nabídla,
že by mě ráno dovezla k řece a že pro mě přijede po půl jedné. Nejprve jsme odvezli Víťu
do školky, mě pak vysadila u myčky a odnesla
mi židli a tašku k vodě. Všiml jsem si na břehu
hrstičky vysypané kukuřice, napíchl na háček
dvě zrnka a nahodil. Než jsem stačil připravit
druhý prut, zahlídl jsem, jak se vlasec trhavě povoluje a napíná. Nečekal jsem a zasekl.
Ryba vyrazila proti vodě, zpočátku pěkně táhla, ale byl to nakonec kapřík na hranici míry,
a tak šel zpátky do řeky. Další záběr byl prudký, až prut nadskočil ve vidličce. Byl to kapr
45 cm. Potom zabral další dorostenec 38 cm.
Jeden záběr za druhým. Po deváté vysvitlo
sluníčko, udělalo se hezky, ale ryby přestaly
brát. Vyměnil jsem kukuřici za rohlík, ale zase
nic. Na věži odbíjelo dvanáct, zrovna mi z háčku spadl namočený rohlík, a tak jsem začal
balit. Ale vždyť Gábi přijede až po půl jedné.
Ještě na chvíli nahodím ten lehký proutek na
rohlíček. Do pěti minut se spláveček trochu

Stříbro z kraje
přizvedl a pomalu se rozjel. Tah po záseku byl
silnější, ryba šla přes brzdu na druhou stranu
a potom proti vodě. Když už byla pod mostem,
začal jsem ji přibrzďovat, až se otočila. Pomalu jsem ji přitahoval, vzhledem ke slabému
vlasci a malému háčku jsem postupoval velmi
opatrně. Jakmile jsem chtěl rybu zvednout
ode dna a splávek se ukázal na hladině, ryba
ho zase stáhla pod vodu. Postupně jí ale ubývalo sil a nechala se několikrát zvednout, aby
znovu zamířila ke dnu. Ale to jsem již viděl, že
na háčku je pěkný kapr – lysec. Ještě několik
náporů a skončil v podběráku. Měřil 53 cm.
Tak krásný úlovek jsem již dlouho neměl. Ale
chlubil se mi kolega, že v létě chytil dva kapry
po 75 cm. To už jsou ryby! Ještě 9. 11. se mi
povedlo ulovit dva kapry 43 a 44 cm. Potom
ale začalo pršet, voda se zakalila a proud unášel lupení a větvičky. Když pak se voda znovu
pročistila a poklesla, dovršil jsem řadu úspěchů úlovkem štiky 63 cm, která vážila rovné
2 kg, a druhý den další štiky 60 cm, 1,70 kg.
Blíží se konec roku a přichází čas vyplnit
sumář úlovků a odevzdat ho nejpozději do
10. ledna. Povolenky na r. 2018 se budou vydávat v těchto termínech:
St 27. 12. 2017
17:00–18:30
St 17. 1. 2018
17:00–18:30
So 3. 2. 2018
9:00–11:00
St 28. 2. 2018
17:00–18:30
St 21. 3. 2018
17:00–18:30
So 14. 4. 2018
9:00–11:00
Školení nových členů proběhne v sobotu 10. 2. 2018 v 9:00-11:00, výroční členská
schůze MO ČRS Dobřany se bude konat v sobotu 17. 3. 2018 v zasedací místnosti hasičské
zbrojnice Dobřany.
Vladislav Šefl

 V neděli 24. 12. se uskuteční již 18. ročník v degustaci bramborového salátu. Tradiční název

po jeho zakladateli je Velká cena Josefa Šnebergera. Vzorky cca 200 g se budou přebírat od
10.00 do 11.15 hodin. Po jejich vystavení proběhne samotná degustace. Každý účastník

musí označit tři vzorky, které ho zaujmou. Následuje vyhodnocení a vyhlášení výsledků.
Hodnotné ceny budou předávány ve 12.30 hodin. Pořadatelé se těší i na Vaše výrobky.

 V neděli 31. 12. oslavíme v pivnici silvestrovskou noc a příchod nového roku 2018. Diskotéku
pro všechny generace uvede známý DJ KEČUP. Vstup je zdarma. Přijďte se pobavit i Vy.

 V pondělí 1. 1. 2018 dojde v 0.30 hod k tradičnímu odpálení ohňostroje.

Přejeme všem svým zákazníkům, obchodním partnerům a lidem dobré vůle příjemné prožití
vánočních svátků, veselého Silvestra a hodně zdraví, štěstí, pohody a osobních úspěchů v roce
2018. Díky za Vaši návštěvu.
Josef a Václava Hájkovi a personál pivnice

Na začátku podzimu jako každý rok se konal krajský přebor LRU – muška na řece
Úslavě v Plzni.

Letošní ročník byl ve znamení slunného
podzimního dne, což rybám dodalo dostatek
energie ke sběru z hladiny. Závod se chytal ve
čtyřech rotacích se sčítáním dvou kol za jedno, byla tedy šance při horším losu výsledek
v další rotaci vylepšit. V prvních dvou rotacích
se mi podařilo přelstít 19 ryb, což v konečném
součtu dosáhlo na druhou pozici v sektoru. Cílovou rybou pro mě byl jelec tloušť, nechali se
poctivě odchytávat na suchou mušku přímo
od druhého břehu. Druhé dvě rotace mi přinesly 18 ryb, čímž jsem s přehledem ukořistil
první pozici v sektoru. Konečný součet umístění jsem měl tedy 3. Jelikož závod byl zcela
vyrovnaný, nevěděl jsem, zda se dostanu na
stupně vítězů. Vyhlášení proběhlo ve velkém
očekávání, připadlo mi druhé místo v celkovém pořadí. Loňský rok jsem dokázal na kraji
vychytat místo třetí, letos druhé, že by třeba
příští rok zlato?
Za MO Dobřany – Jiří Pech ml.

Soutěž pro Dobřanské
fanoušky o pět lístků
na zápas Viktorie Plzeň
v jarní části sezóny.
Dej lajk našemu týmu v sekci kopeme za
fotbal a napiš umístění TJ Dobřany v konečné tabulce sezony 2016/2017. Jako
pomocné kritérium bude celkové skóre
a nejlepší střelec TJ Dobřany.
https://www.gambrinus.cz/kopemezafotbal/tymy/tj-banik-dobrany/
nastaveni
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S dětmi na zahradě v prosinci
Pokud jsme některé práce na zahradě nestihli
udělat v listopadu, můžeme to v tomto měsíci
ještě napravit. Jestliže půda není promrzlá,
můžeme se zároveň pustit i do příprav,
kterými si ušetříme práci na jaře. Trvalkám
a keřům přijde vhod nastýlka z listí a chvojí,
některé můžeme přikrýt netkanou textilií.
Okrasným stromům , keřům a travinám
svážeme korunu, aby jim .těžší mráz
nepolámal větve.V prosinci můžeme mít
na zeleninových záhonech ještě ozimé druhy
zeleniny. Sklízet můžeme čínské zelí,
kadeřavou a růžičkovou kapustu, zimní salát,
špenát, listy celeru, natě pažitky, zimní
cibule,, pastinák a naťovou petržel. Také
sklízíme letní pór, zatímco ten zimní můžeme
na záhoně nechat i bez ochrany proti
mrazům. Do truhlíků si již můžeme vysít kopr,
hrášek, čočku, sóju, řeřichu či kerblík.Ptáky přikrmujeme slunečnicí, prosem nebo mákem.
Nezapomeneme na stavění sněhuláků.
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Shrnutí sezony bikerů z TJ Dobřany
Letošní cyklistická sezona je na konci, a tak je čas se
podívat, jak vlastně dopadla.
Jednoznačně byla dlouhá, začala koncem března a skončila začátkem října. A pro nás
bikery byla na výsledky velmi
bohatá.
Například Dan Bittner
(věnující se XC) vyhrál dva
závody Českého poháru ve
sprintu a byl pátý na MČR.
Bohužel Dan má dlouhodobé
zdravotní problémy, které mu
neumožňují zajíždět výsledky,
které by chtěl. Další mladá
naděje, Matěj Fejfar (bikros,
fourcross), má za sebou zatím
nejlepší sezonu, kdy se stal vicemistrem republiky v bikrosu v kategorii
17+ a celkově 4. obsadil místo v Českém poháru, dále pak 3. místo ve
foucrossu na MČR v kat. Hobby. Jeho otec Jarda Fejfar letos nejvíce zazářil na MČR v Brně, kde vybojoval 3. místo v kat. Cruiser 40+.
Další náš člen Dan Voráček, který letos upřednostnil downhill před
fourcrossem, vybojoval celkové 7. místo v Českém poháru v kategorii
Open ve sjezdu. Ve stejném seriálu vybojoval letos Tomáš Brožík celkové 2. místo v kat. Masters, když mu celkové prvenství uteklo o pouhých
9 bodů. Paradoxně o tom rozhodla kvalifikační jízda v prvním závodě
seriálu, když ho potkal pád a ztratil tak cenné body. V ostatních závodech poháru buď byl druhý, nebo vyhrál. V evropském sjezdovém poháru se celkově umístil na 14. místě, když se stihl zúčastnit jen dvou
závodů. Ve fourcrossu byl letos pátý na MČR v kat. Elit.
Tento rok jsme také opět pořádali Bike weekend, tedy závod v dual
slalomu a fourcrossu. Bohužel právě během uvedeného víkendu spadlo
v Dobřanech tolik vody, jako jindy za celý měsíc. I tak se oba závody
povedly a už víme, jak se připravit lépe. Také už také víme, že budeme
příští rok pořádat dva závody a jeden z nich bude Mistrovsví republiky
ve fourcrossu.

POZVÁNKA
NA VÁNOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
pro neregistrované hráče
Koná se 15. prosince od 16:00 hodin
a 16. prosince 2017 od 9:00 hodin
na kuželně TJ Dobřany, Lipová ul.
Hraje se na 2x20 hodů o ceny.
Srdečně zvou pořadatelé!

Dále bychom se chtěli více zaměřit na děti, proto máme v plánu na
jaře otevřít kroužek pro školáky. Ke zdokonalení jízdy na kole máme na
Šlovíku ty nejlepší podmínky, tak proč je nevyužít. Rodiče, kteří by měli
zájem, ať se ozvou na email: brozik.t@seznam.cz.
Tomáš Brožík

XXXIV. ročník

VELKÉ CENY MĚSTA DOBŘAN

v degustaci
KYSANÉHO ZELÍ
_____________________________________________________________________________________________________________________

se koná:

v sobotu 13. ledna 2018
v restauraci Beseda od 19.00 hodin
Soutěžní vzorky (cca 0,5 kg) se přijímají zcela zdarma a bez omezení od 16.00 do 17.00 hodin.
Proto neváhejte a přijďte se i Vy pochlubit svým vlastním produktem!!!

www.dobrany.cz
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Konec podzimu, konec staré hokejbalové arény
1. liga – muži 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matoušek,
Jan Marek
a Bohuslav Havránek
Podzimní část sezóny je téměř u konce, a tak se
dá pomalu i rekapitulovat. Šneci v republikové konkurenci vzdorovali
statečně a dokázali se vyrovnat s nelehkou konkurencí. Určitě najdeme
slabší místa a na těch určitě zapracujeme, ale také je třeba zmínit „malinký“ posun některých mladíků. Tady je ovšem na místě býti opatrný,
poněvadž přehnaná chvála mladým klukům častokrát ublížila a nejen
jim, nýbrž celému klubu. Držme se tedy při zemi a ze zadních řad nadále s patřičnou pokorou nahánějme favority soutěže. Poslední zápas
v naší dosluhující šnečí aréně odehráli dobřanští hokejbalisté v 1. lize
mužů v neděli 19. 11. s Kladnem. Rozlučka se povedla, když Šneci porazili loňského finalistu z Kladna fotbalovým výsledkem 1:0. Tři body
v našlapané tabulce nás drží stále v horních patrech druhé nejvyšší
soutěže v ČR. Ovšem pozor, čeká nás ještě poslední dvojkolo na hřištích
soupeře, a sice 25. 11. hrajeme v Mladé Boleslavi a den poté definitivně zakončíme podzim v Jindřichově Hradci. Cíle si žádné neklademe,
ale mezi 12 týmů postoupivších do vyřazovacích jarních bojů se určitě
probojovat chceme. Hned zkraje ledna podstoupíme tradiční „oblíbenou“ zimní přípravu tak, abychom byli patřičně připraveni na začátek
března.

Na snímku Petra Česáka muži TJ Snack Dobřany
Zleva stojí: Petr Skála, Ondřej Šlehofer, Jan Kovářík, Marián Juráček, Pavel
Sloup, Daniel Hůrka a Jakub Juráň (v červené bundě)
Pod nimi zleva: Trenér Jan Matoušek, Daniel Kovářík, Václav Šlehofer ml.,
Václav Šlehofer st., v brankářském Michal Hrubý, kustod Bohuslav Havránek a Tomáš Truchlý.
Ležící: Jan Marek (ostatní v civilu - fanoušci TJ Snack Dobřany)
Tabulka 1. liga - muži
1. SK Jihlava
2. HBC Prachatice
3. Karviná
4. Snack Dobřany
5. Přelouč
6. SHC Opava
7. Polička
8. Olymp J. Hradec
9. Stars Pardubice
10. HBK Bulldogs Brno
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12
11
10
8
8
9
7
8
8
7

0
0
0
3
2
1
2
1
1
1

1
0
1
1
2
0
3
1
0
0

3
5
5
5
3
6
3
5
7
8

76:39
59:26
78:49
49:39
50:38
48:31
56:35
61:38
54:52
44:53

37
33
31
31
30
29
28
27
26
23

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jungle F. Kladno
Kelti 2008 Beroun
Nové Strašecí
Tygři M. Boleslav
Plzeň - Litice
Tatran Třemošná

15
15
15
16
16
17

7
5
4
3
2
2

0
1
1
2
0
0

0
0
2
1
2
1

8
9
8
10
12
14

41:43
33:59
36:62
37:85
35:55
25:78

21
17
16
14
8
7

Tabulka extraligy SD
1. HBC Plzeň
12
2. H. Králové
13
3. Autosklo PCE
12
4. HC ŠD Písek
12
5. ALPIQ Kladno
13
6. HBC Hostivař
11
7. Elba DDM ÚNL
13
8. Snack Dobřany
12
9. Karviná
12
10. KOVO Praha
12
11. Č. Třebová
12
12. Buldoci Stříbro
14
13. Nové Strašecí
13
14. SK Jihlava
10
15. HBC Gladiators Olomouc 13
16. Wolves Chomutov
12

12
10
10
8
7
8
7
7
6
5
5
4
1
1
1
0

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

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

0
2
1
3
4
3
5
4
6
5
7
9
11
8
12
12

78:17
82:24
63:16
65:19
67:42
60:21
53:22
30:24
47:42
39:47
33:40
41:63
14:118
14:51
23:89
7:81

36
32
32
25
25
24
23
22
18
17
15
13
5
4
3
0

Tabulka extraligy MD
1. Suchdol n. L.
2. HBC Plzeň
3. Kert Park Praha
4. Pedagog ČB
5. Snack Dobřany

11
8
8
5
4

0
1
0
1
1

1
1
0
0
1

0
2
4
5
4

67:20
53:23
60:26
46:37
36:31

34
27
24
17
15

Extraliga starší dorost 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matoušek a Jan Marek
Starší dorostenci se v extralize pohybují okolo prostředku tabulky.
I v této republikové soutěži se hraje o prvních 12 postupových míst.
Čili ideální varianta pro mladé kluky, kde můžete zkoušet a zkoušet....
Tedy i za cenu toho, že se Vám třeba nějaký zápas nepovede. Je tu
možnost okamžité nápravy. Duelů je dost a šance na postup do play off
je pro všechny velká. Malinko se poohlédneme pod pokličku vytýčené
koncepce. A tu máme nastolenou tak, že ti šikovnější chodí hrát za Amuže, přičemž v některých případech i na úkor právě zmíněné extraligy
SD. Pochopitelně by první mužský tým měl být hráčovou metou. O to
se prioritně společnými silami snažíme. Honíme tedy do pomyslného
pytle několik zajíců najednou. Třeba se nám to někdy v budoucnu vrátí.
Samozřejmě této metodice chceme věřit a věříme. Za několik let práce s mládeží nějaké nabrané zkušenosti pochopitelně jsou, ačkoli je na
místě přiznat, že se stále všichni učíme. To abychom nezpychli a byli
nuceni pořád poctivě pracovat dál.

Extraliga mladší dorost 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer ml., Miroslav Kodýtek
Mladší dorost jede na podobné vlně jako starší vrstevníci. Tedy kluky
tlačíme mezi starší dorostence, ale i mezi chlapy. Přitom si musí tihle
mladíci zvládat svoji kategorii. V tabulce máme malé manko k postupové třetí příčce. I tady v rámci návaznosti kategorií dostávají šanci kluci
mladších ročníků. Jsme si tedy vědomi, že za každou cenu nebudeme
lámat přes koleno postupovou otázku.
12
12
12
11
10

Sport
6. HBC Prachatice
7. KOVO Praha
8. Olymp J.Hradec

11
11
9

4
1
0

0
0
0

0
0
0

7
10
9

40:41
20:70
7:81

12
3
0

Přebor mladších žáků 2017–18
Přípravka a minipřípravka 2017–18
Realizační tým: Trenér: Petr Úbl, vedoucí: Petr Česák, Pavel Děd,
Radek Vajda a Jan Šlehofer
Mladší žáci, přípravkáři a ještě mladší, tedy minipřípravka jsou nejmladší hokejbalová kategorie, která trénuje pravidelně úterky a čtvrtky
od 16.15 h. Tréninkovou náplní je především hra a rozvíjení pohybových schopností. Mladší žáci již hrají na celé hřiště a klasicky dle pravidel ČMSB. Ti nejmenší hrají svá utkání ve třetině. Mladší žáci mají svoji
organizovanou dlouhodobou soutěž, kde zápolí s týmy z regionu Západ
a Jih. Přípravka a mini hraje své turnaje jednou za měsíc a soupeři jsou
rovněž z výše uvedených regionů. Snahou zůstává vést děti k pravidlu,
disciplíně a pomalu je zasvěcovat do sportovního odvětví, v tomto případě hokejbalu.

BACHOVSKÉ
varhany �obřany
PRO

Staňte se přáteli dobřanských varhan!
č. ú. : 279515107/0300 / info@dobranskevarhany.cz / tel. : (+420) 734 787 092
dobranskevarhany / www.dobranskevarhany.cz

Mladší žáci TJ Snack Dobřany
Tabulka Přebor ml. žáků
1. HBC Plzeň
2. Snack Dobřany
3. Suchdol n. L.
4. HBC Prachatice A
5. Pedagog ČB
6. HBC Prachatice B
7. Buldoci Stříbro
8. Tatran Třemošná
9. Olymp J. Hradec

9
8
8
8
8
8
7
8
8

9
5
5
5
4
3
2
2
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
2
3
3
4
5
4
6
8

90:3
36:39
46:32
40:30
54:35
27:23
35:34
25:77
6:86

27
16
15
15
12
9
8
6
0

Přípravka TJ Snack Dobřany
Závěrem: V nové kryté hokejbalové aréně bychom měli začít trénovat
kolem 20. ledna, co víc si zdejší hokejbalová komunita může přát.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

www.dobrany.cz

|

21

Sport

Judo v Dobřanech se rozšiřuje

Se stoupajícím zájmem dětí a dospělých
o judo v Dobřanech, které probíhalo v rámci
aktivit MC Budulínek, vyplynula potřeba založení nového spolku, zaměřeného přímo na
tuto aktivitu s možností registrace v Českém
svazu juda. Registrace členů v této organizaci
je podmínkou pro účast na závodech, soutěžích a dalších aktivitách, zaměřených přímo
na tento druh sportu, a založením sportovního
klubu RuKa JUDO, z. s., se zvyšují možnosti více
rozvinout členskou základnu a zajistit lepší
podmínky a možnosti pro menší i větší judisty.
Od letošního září tedy aktuálně pod hlavičkou Ruka JUDO, z. s., trénuje 52 dětí ve věku

od 5 do 18 let a 22 dospělých a stále přicházejí noví zájemci. Naším cílem pro příští roky je
vybudovat v Dobřanech silnou základnu juda
tak, abychom mohli rozšířit četnost tréninků,
na nichž budeme moci zvyšovat technickou
a fyzickou zdatnost závodníků, která je třeba,
abychom byli konkurenceschopný klub a se
ctí reprezentovali město Dobřany.
Na realizaci těchto plánů začneme pracovat
již od ledna 2018 a to tím, že prvotně rozšíříme věkovou hranici judistů - nově otevřeme
tréninky pro naše nejmenší - předškoláky,
které budou probíhat každé úterý od 15:30
hod. Současně nezapomínáme ani na dospě-

lou populaci, ta může přijít na trénink juda
v pátek od 17:00 hod. Začínáme od základů
a nejsme limitováni věkem ani kondicí, judo
má výhodu, že ho můžete začít trénovat v každém věku a klidně jen pro radost. Dále pak od
nového roku rozšiřujeme tréninky pro žáky
na dvakrát týdně, a to mláďata 7 – 9 let v úterý
od 16:30 hod. a v pátek od 15:00 hod., mladší
a starší žáci 10 – 15 let v úterý od 17:30 hod.
a v pátek od 16:00 hod.
V rámci přípravy judistů též pořádáme několik víkendových a prázdninových soustředění, kde ve spolupráci s ostatními judo kluby,
trenéry ale i úspěšnými závodníky si předáváme cenné zkušenosti a rady, které poté vkládáme do naší celoroční přípravy.
Judo jako sport a bojové umění je vhodné pro dívky i chlapce, muže i ženy každého
věku. V judu je zahrnuta celá škála pohybů
a stovka technik, které mají každému co nabídnout. Základy juda jsou vhodné i pro široké spektrum sportů a aktivit, lze ho využít
i jako doplňkový sport například k fotbalu,
házené, basketbalu atd.
Všem členům RuKa JUDO, z. s., jak judistům,
tak vedení spolku patří velké poděkování za
jejich nasazení na žíněnce i mimo ni. Společně s našimi příznivci nám pomáhají v růstu
a rozvoji.
Přeji všem krásné Vánoce a šťastný nový
sportovní rok.
Karel Fojtík, trenér

Dobřanské fotbalové přípravky
Dobřanské fotbalové přípravky od začátku soutěže vyhrály všechny své zápasy. Poslední listopadový zápas ve Stodu vyhrála mladší přípravka
TJ Slavoj Stod s TJ Dobřany 1:11 a starší přípravka TJ Slavoj Stod s TJ Dobřany 5:11. V přípravkách trénuje a hraje celkem přes 40 dětí a v zimních
měsících hrajeme halové turnaje ve Štěnovicích, Rokycanech a Klatovech.
Pro malé fotbalové zájemce a nadšence uvádíme kontakty na trenéry:
mladší přípravka – děti 6–9 let, trenér p. Martin Bruha, tel. 725 886 503
starší přípravka – děti 10–11 let, trenér p. Miroslav Homr, tel. 774 110 416
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Tipy na výlet

Turisté vás zvou
5. prosince
ZE ZDEMYSLIC PŘEZ SEČ
DO LETIN
Odjedeme vlakem v 7,28
hod. /z Plzně v 8,08/ do
Zdemyslic. Povede nás
modrá tz. přes Podhájí k Rohaté skále. Vrátíme se zpět na silnici, na NS „Blovickem pěšky
i na kole“, která nás dovede do Seče. Půjdeme
kolem Mlýnského rybníka k rybníku Podhrázský. Dále nás povede žlutá tz. do Chocenického Újezdu a přes Bzí na Jezevčí skálu, kde se
potkáme se zelenou tz., po ní dojdeme na vyhlídku Bzí, Velkou skálu a do Letin na autobus.
Odjezd BUSem v 14,15 hod. do Přeštic. Délka
vycházky 15 km. Stoupání 327, klesání 251 m.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
9. prosince
VZPOMÍNKOVÁ VYCHÁZKA
Sejdeme se v 9,00 hod. u kruháku. Půjdeme
na místní hřbitov – vzpomenout na naše turisty a přátelé. Pokračujeme do Chlumčan.
Polní cesta nás dovede přes Hujáb na starou
silnici, kde odbočíme ke skládce. Přejdeme
pod skládkou k průchodu pod přivaděčem
a půjdeme na Šlovický vrch. Rozhlédneme se
a sejdeme kolem nádraží do Dobřan. Délka vycházky 13 km. Vedoucí Karel Bohmann.

12. prosince
ZE SVOJKOVIC DO DOBŘÍVA
Odjedeme vlakem 7,28 hod. /z Plzně v 8,33
hod./ do Svojkovic. Povede nás žlutá tz. přes
vrchol Žďáru (625 m) až do Dobříva. Zde přejdeme na modrou tz. a po ní do Mirošova na
vlak. Délka vycházky 10 km. Stoupání 360,
klesání 325 m. Odjezd vlakem z Mirošova do
Rokycan v 14,07 nebo v 15,15 hod. Vedoucí
Jindra Šmatlák.
16. prosince
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Akci pořádá KČT odbor Líně. Sraz našich turistů u kruhového objezdu v 9,00 hod. Půjdeme kolem řeky do Vodního Újezdu a lesní
cestou do Zbuchu, kde je v restauraci V Cihelně cíl. Zde se ohlásíme. Kdo ukončí vycházku,
odjede v 13,15 hod. vlakem. Délky vycházky
8 km. Ostatní půjdou přes Červený Újezd,
Líně a Novou Ves do Dobřan. Délky vycházky
18 km. Vedoucí Karel Bohmann.

19. prosince
Z VRANOVA U STŘÍBRA DO STŘÍBRA
Odjedeme vlakem v 6,40 hod./z Plzně v 7,05
hod./ do Vranova u Stříbra. Do Stříbra nás povede červená tz. kolem řeky Mže. Projdeme se

Jdeme za romantikou
po Stříbře a okolí. Navštívíme křížovou cestu,
Hornický skanzen, muzeum minerálů a další.
Délka vycházky 10 km. Odjezd v 14,31 nebo
v 15,2 hod. Vedoucí Jiří Nový.

23. prosince
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sejdeme se u kruhového objezdu v 13,00
hod. Projdeme se kolem řeky, přes Měsíční
stráň do Lhoty. Vrátíme se přes Siňor, Dobré
Štěstí, Všenory a po zelené značce do Dobřan. Délka vycházky 12 km. Vedoucí Karel
Bohmann.
26. prosince
DO ZRUČE NA BETLÉM
Odjedeme vlakem v 9,27 do Plzně. MHD č. 4
na konečnou Košutka. Půjdeme po zelené tz.
kolem rybníka Šídlovák k rozcestníku Plzeň Bolevec a k arboretu. Dále půjdeme na Orlík
a modrá tz. nás dovede do Zruče. Délka vycházky 12 km. Odjezd BUSem v 14,25. Vedoucí Jindra Šmatlák.

30. prosince
PŘEDSILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA
Sejdeme se u kruhového objezdu v 11,00 hod.
Půjdeme po silnici směrem k Černotínu, odbočíme do větrolamu a pěšinka nás dovede
do Vstiše. Naše vycházka pokračuje po lukách
kolem řeky do Dobřan. Délka vycházky 12 km.
Vedoucí Karel Bohmann.
1. ledna 2018
NOVÝ ROK – VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH
Zveme všechny občany k výstupu na Šlovický vrch na Nový rok odpoledne. Očekáváme
Vás s občerstvením a pamětním listem již od
13,00 hodin na vrcholu. Doporučujeme přístupovou cestu kolem panelárny. Bude vyznačena. Zvou Vás turisté.

2. ledna
Z VALCHY DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 9,27 hod. na Valchu. Půjdeme po silnici směr Litice až po NS Údolím Radbuzy, která vychází z cyklolávky přes
přehradu. Po NS odbočíme doprava a dojdeme do Lhoty. Další cesta nás povede přes
Měsíční stráň, Wartův mlýn podél řeky do
Dobřan. Délka Vycházky 8 km. Vedoucí Jiří
Nový.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho
města. Chodíme za každého počasí.
Případné změny plánu zveřejníme ve vývěsní
skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.

I v našem nedalekém okolí lze nalézt místa, kde je přítomen romantický duch. Takovým místem jsou Tupadly nedaleko od
Klatov.
Po příjezdu do Tupadel volíme cestu vedoucí
kolem místního hřbitova. Vcházíme na hřbitov
a naše kroky vedou ke dvěma kamenným náhrobkům spisovatele hororů Spiesse a hraběnky Kueniglové. Tato dvojice tvořila milenecký
pár s velmi romantickým nábojem, který připomíná klasiku, „Romea a Julii“. Hraběnka se
zamilovala do šíleného Spiesse navzdory svému šlechtickému původu. Osud jim nepřál a po
zhoršujícím se zdravotním stavu svého milého
se otráví. Hraběnčina smrt doléhá na Spiesse
a 14 dní po smrti své milé umírá i on.
Pokloníme se památce obou milenců a pokračujeme cestou k tupadelským skalám. Jak
pověst praví, tak zde ve skále si Spiess vybudoval poustevnu lemovanou dřevěnými kříži.
Zejména v době, kdy kolem řádí silná bouře
doprovázená blesky a hromy, píše při svíci své
hororové romány. Odcházíme z těchto míst do
Poleně, kde navštívíme zříceninu kostela, pozastavíme se před domem, kde žil Hostaš (muzeum v Klatovech nese jeho jméno). Odjíždíme
busem do Klatov a následně do Dobřan.
Závěrem: Ačkoli si to mnohdy neuvědomujeme, dnes jsme obklopeni romantikou, kterou mnohdy ani nevnímáme.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Turisté vás zvou,
turisté přejí

Zveme všechny občany a příznivce turistiky
na tradiční novoroční výstup na Šlovický vrch
konaný 1. 1. 2018.
Přejeme všem občanům a příznivcům turistiky šťastné a veselé vánoční svátky, vše
nejlepší a hodně zdraví do nastávajícího roku
2018.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
KČT odbor Dobřany, výbor

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 27. 11. 2017 uplynulo 14 let,
co nás navždy opustil pan

Vzpomínky mi myslí plynou,
po slzách z očích k srdci tečou,
neztratí se, jsou stále se mnou…

Dne 4. 12. 2017 uplynulo přesně 10 let,
co nás náhle navždy opustil pan

11. 12. 2017 uplynul rok
od náhlého úmrtí paní

Jan Holý.

Jaroslav Štěpař.

Věry Sternerové.

Vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

S láskou a hlubokou úctou vzpomíná
manželka Jarmila, dcera Dáša a syn Milan
s rodinami.

Vzpomíná manžel,
syn a rodina.

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

Vzpomínka

Dne 14. prosince 2017
by se dožil 35 let

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 15. 12. 2017 uplynul rok,
kdy zemřel náš syn

Dne 20. prosince 2017
by se dožila 76 let paní

Mario Sedláček.

Eva Čmolíková.

Vzpomínají rodiče
a ostatní známí.

Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Václav a dcery s rodinami.

Vladislav Khás.
Stále na Tebe vzpomínáme.
Děkujeme všem, kteří vzpomenete s námi.
Rodiny Khásova, Čmolíkova,
Vavřínkova a Grancova.

Vzpomínka

Dne 21. 12. 2017 tomu bude rok,
co nás navždy opustila paní

Vzpomínka

Dne 25. 12. 2017
uplyne 10 let od úmrtí
tatínka, dědečka, pana

Vzpomínka

23. 12. 2017 uplyne smutný rok,
kdy nás opustil pan

Miroslav Kropáč.
Libuše Khodlová /Tomášková/.

Zdeňka Bláhy.

Za vzpomínku děkuje dcera Ivana.

Vzpomíná rodina.
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Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Inzerce
Vzpomínka
Děkujeme všem, kteří nám vyjádřili účast
v těžké chvíli a přišli se naposledy rozloučit
se svým spolužákem a kamarádem

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

Jirkou Krzanowským.
Zemřel nečekaně,
4. 11. by mu bylo pouhých 39 let.
Rodina Krzanowských.

Přijímáme objednávky
na prodej
vánočních ryb
Prodej 22. a 23. 12. 2017
09:00-18:30
Možnost vykuchání nebo filetování.

Kontakty:
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz, e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to,
aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo
neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních
služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:

 bydlení 				
 systém sociálních dávek a pomoci
 ochrana spotřebitele 		
 sociální a zdravotní pojištění 		
 majetkoprávní vztahy 		

Rybárna a rybářské potřeby U Krtků,
Lipová 1290, Dobřany

 rodina a mezilidské vztahy
 občanskoprávní vztahy
 finanční problematika
 správní řízení (jednání s úřady)
 pracovně–právní vztahy

Dobřany

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Mobil: 777 276 669

na tradičním místě v Dobřanech, Pobřežní 1027, vedle automyčky

NABÍDKA:

cena: 85 Kč/kg

smrk pichlavý • borovice prostříhávaná • borovice lesní • jedle normandská

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – PROSINEC

• zahájení prodeje 1. prosince 2017
• denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
• průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

6. 12. 14 – 17
12. 12. 9 – 12
14. 12. 14 – 17
15. 12. – 15. 1.
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 2018
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Zbyněk Albl, švec

Řádková inzerce
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku.
Tel.: 775 285 102

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

 Pronajmu garáž v Plzeňské ulici v Dobřanech. Rozměr vnitřní
5,3 m x 4 m. Tel.: 776 382 474

 
Prodám kuchyňské skříňky vhodné na chatu á 50 Kč, starší obývací stěnu s nástavci 1000 Kč,

dětskou rostoucí postel IKEA 800 Kč, dětský pokoj 5 ks 9000 Kč. Možná sleva. Tel.: 723 081 264

www.dobrany.cz
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Sokolovská 1007, Dobřany (bývalá kasárna)

Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech.
V současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

PLÁNOVAČ VÝROBY
SOUSTRUŽNÍK
PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY
PRACOVNÍK ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

V ÝP R O D E J!!

VINYLOVÁ PODLAHA
V DÍLCÍCH již od 8 9 , -

1

Kč / m

2

Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené (1 týden nad rámec zákona)
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- práce na HPP

Kontakt:

RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o.
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41.
E-mail: dobrany@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512

CRO_17073_CRo_Plzen_Zijeme_tu_RadnicniListy-DOBRANY_267x187.indd 1
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Platnost slevy do vyprodání zásob

Otevírací doba:

Po - Pá 10.00 - 18.00
Email:
prodejna@podlahydobrany.cz
Telefon:

+420 607 083 482

10.05.17 15:03

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
MADAM SLUŽEBNÁ
7. 12. ve 20:00
Francie, komedie/drama, 90 min, 12+, titulky, režie:
Amanda Sthers
Bohatý a dobře situovaný americký pár Anne (Toni Collette) a Bob (Harvey Keitel) se rozhodne okořenit svůj
vztah a přestěhuje se do Paříže. Při přípravě luxusní
večeře paní domu zjistí, že u stolu je prostřeno pro 13
hostů, a to ve své pověrčivosti nemůže dovolit. Trvá
na tom, aby se její služebná Mária (Rossa de Palma)
přestrojila za španělskou šlechtičnu, čímž odvrátí „neštěstí“ u stolu.
Vstupné: 100 Kč

MŮJ ŽIVOT CUKETKY
8. 12. v 17:00
Švýcarsko/Francie, animovaný, 67 min + 12 min
předfilm, přístupný, dabing, režie: Claude Barras

sám ho nechce úplně promarnit. Začíná cesta poznáním a velkým rozhodnutím.
Vstupné: 120 Kč

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
9. 12. ve 20:00
USA, komedie, 116 min, 15+, titulky, režie: Jon Lucas,
Scott Moore
Amy, Carla a Kiki, matky na tahu... Tentokrát o Vánocích :-)
Vstupné: 120 Kč

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
10. 12. v 15:00
ČR, animovaný, 85 min, přístupný, režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému
však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor
muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků.
Vstupné: 80 Kč

ROCK'N ROLL
14. 12. ve 20:00

Cuketka je malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví,
s kým se ve svém novém životě – v dětském domově – setká. Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice: ti
všichni si procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň
zůstávají malými hravými dětmi. A pak je tu ještě Camille. Když vám je 9 let, je tak snadné se zamilovat
a objevovat nové věci.
Jako předfilm bude zařazen krátký loutkový film
Vánoční svatba sněhuláka Karla.
Vstupné: 110 Kč

KVARTETO
8. 12. ve 20:00
ČR, komedie, 93 min, 12+, režie: Miroslav Krobot
Poněkud nesourodá čtveřice hudebníků v čele se
solidně vyhlížejícím, avšak lehce sucharským Robertem (Lukáš Melník), jeho partnerkou atraktivní
a rozháranou cellistkou Simonou (Barbora Poláková),
extrovertním vtipálkem Tomášem (Jaroslav Plesl)
a znalcem historie s přezdívkou Funés (Zdeněk Julina) spolu zažívá řadu humorných situací, ale i nedorozumění.
Vstupné: 120 Kč

PŘÁNÍ K MÁNÍ
9. 12. v 17:00
ČR, rodinný, 106 min, přístupný, režie: Vít Karas
Hlavní hrdina je zoufale a zcela jednostranně zamilovaný do sestry svého kamaráda. Díky dobrému skutku získá od kouzelného dědečka jedno přání, a s ním
přichází zapeklitá otázka – jak s ním co nejlépe naložit? Leckdo mu ho chce vyfouknout pro sebe a on

Francie, komedie, 123 min, 12+, titulky, režie: Guillaume Canet
Guillaume Canet žije pohádkový život. A potom, přímo
během natáčení, mu jeho dvacetiletá herecká kolegyně suše oznámí, „že už nejede rock’n’roll“. Domácký
život s Marion, syn, koně, dům na venkově – to vše je
pro mladé herečky totálně antisexy. Guillaume si umíní, že se musí radikálně změnit. Hned. Proměna ale
zachází tak daleko, jak nikdo z přítomných nečekal.
Vstupné: 90 Kč

PŘÁNÍ K MÁNÍ
15. 12. v 17:00
ČR, rodinný, 106 min, přístupný, režie: Vít Karas
Hlavní hrdina je zoufale a zcela jednostranně zamilovaný do sestry svého kamaráda. Díky dobrému skutku získá od kouzelného dědečka jedno přání, a s ním
přichází zapeklitá otázka – jak s ním co nejlépe naložit? Leckdo mu ho chce vyfouknout pro sebe a on
sám ho nechce úplně promarnit. Začíná cesta poznáním a velkým rozhodnutím.
Vstupné: 120 Kč

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
16. 12. ve 20:00
USA, akční sci-fi, 150 min, přístupný, titulky, režie:
Rian Johnson
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy
předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu
s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství
Síly a šokující události z minulosti.
Vstupné: 120 Kč

POHÁDKY POD STROMEČEK
24. 12. ve 14:00		
Pohádkové pásmo pro děti, které si chtějí zkrátit čas
při čekání na Ježíška (72 min).
Jak Rákosníček zachraňoval mráčky beránky před
hvězdným orlem, Jak šel Rumcajs pro mašličkovou
sponku, Jak se Trautenberk chtěl pomstít Krakonošovi, Jak Trautenberk odvedl horské prameny, Jak
Křemílka a Vochomůrku málem popadl drak, O zvířátkách pana Krbce – Počmáraný hrad,....
Vstupné: 50 Kč

FERDINAND
27. 12. v 17:00
28. 12. v 17:00
USA, animovaný, 99 min, přístupný, dabing, režie:
Carlos Saldanha
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla
malá holčička a Ferdinand velký býk. Ferdinand je
naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě, který miluje kytičky a neublížil by
ani mouše. Bohužel zároveň je taky nešikovným
popletou, který občas dokáže způsobit pořádnou
katastrofu.
Vstupné: 120 Kč

ŠPINDL
27. 12. ve 20:00
28. 12. ve 20:00
ČR, komedie, 98 min, 12+, režie: Milan Cieslar

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D
15. 12. ve 20:00
16. 12. v 17:00
USA, akční sci-fi, 150 min, přístupný, dabing, režie:
Rian Johnson
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy
předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu
s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství
Síly a šokující události z minulosti.
Vstupné: 140 Kč

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého
Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek,
zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství.
Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo
a jsou pořád single. Objeví se ten pravý v zimním
sněhu?
Vstupné: 120 Kč

www.dobrany.cz
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Informační přehled
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
7:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
7:00 – 13:00
středa
7:00 – 12:00
13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 – 12:00
13:00 Harmonie
pátek
7:00 – 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
pondělí
7:30 – 10:00
úterý
13:00 – 15:00
středa
7:30 – 11:00
čtvrtek
7:30 – 10:00
pátek
7:30 – 10:00

Diabetologie

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

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

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

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

Gynekologie

MUDr. Petr Krčál

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

pro objednané

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

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

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

Městský úřad Dobřany

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

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

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

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
Nová 956

MVDr. Tereza Sýkorová

Správa bytů

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

Mgr. Michaela Hrubešová

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

Veterinární ordinace

MUDr. Regina Janů

Odběry krve
náběry
ordinace

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

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

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 9:00 – 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
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