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Sametový happening

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

I v Dobřanech jsme si v neděli 17. 11. uspořádali vlastní oslavu 30. výročí sametové revoluce. 
Byla to oslava komorní, v příjemné přátelské atmosféře. Zapojili jsme se tím do celorepublikové 
akce Paměti národa – s ostatními městy jsme se propojili v 17 hod. 11 min. zvoněním zvonů. 
Zazněla česká hymna i Modlitba pro Martu, pan starosta a jedna z pamětnic zapálili svíčky pod 
symbolickým „havlovským“ srdcem a řekli k výročí pár slov. Netradiční hudební uskupení zahrá-
lo a zazpívalo velmi aktuální píseň o pravdě. Diváci si se zájmem prohlíželi vystavené fotografie, 
na kterých mohli porovnat různá místa v našem městě před 30 lety a dnes. Nechybělo ani občer-
stvení, lidé si popovídali a zavzpomínali. 

Celá tato akce byl dobrý nápad – za její uspořádání patří dík našemu městskému kulturnímu 
středisku i vedení města – a samozřejmě všem účinkujícím a přítomným občanům. Těšíme se, že 
se při podobných příjemných příležitostech budeme setkávat častěji.

Olga Kapitánová, foto: Jakub Urbanec a Petr Šístek
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Kulturní kalendář

		1.–23. 12. | Dobřanská galerie
	 	Andělská	výstava
		1. 12.  | 13:30 | náměstí T.G.M.
	 Mikulášský	jarmark	a	rozsvícení	
	 vánočního	stromečku	(17:00)
		4. 12. | 17:00 | jízdárna Dobřany 
 (Vančurova ul.)
	 	Nebe,	peklo	Mikuláš	aneb	Otvíráme	peklo
	7. 12. | 9:00 | jednací sál MKS
 Papírové	tvoření	–	výtvarná	dílna
	7. 12. | 15:00 | kino Káčko
  Mikulášská nadílka:
	 Sněhová	královna:	V	zemi	zrcadel
	8. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
  Adventní	koncert:
	 Malá	vánoční	hudba	–	Bach	Meets	Jazz
		12. 12. / 19:00 / Tenisová hala Dobřany
	 	Klub	cestovatelů	–	Po	Dunaji	z	Pasova	
do	Vídně	/	Řecko	-	ostrov	Santorini

	14. 12. | 15:00 | kino Káčko
  Jak	Kašpárek	zachránil	Vánoce 

divadelní představení pro děti
	15. 12. | 15:30 | kino Káčko
  Benefiční představení uskupení Světlonoš 

– divadelní adaptace knihy Tenkrát	svět
	15. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
 	Adventní	koncert:	Soubor	Vozembach	 
a	žáci	literárně	dramatického	oboru	 
ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany

	17. 12. | 16:00–18:00 | fara
 Dílnička sv. Anežky – Betlémky
	20. 12. | 18:00 | kostel sv. Mikuláše
  Vánoční	koncert:	Základní	umělecká	
škola	J.	S.	Bacha	Dobřany

	22. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
  Adventní	koncert:
	 Jakub	Jan	Ryba	–	Česká	mše	vánoční
	24. 12. | 10:00–11:15 příjem vzorků |  
 Pivnice Hájek–Hájková
  20.	ročník	v	degustaci	bramborového	
salátu

	24. 12. | 11:00 | dvůr ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
 Živý	Betlém 
	24. 12. | 14:00 | kino Káčko 
 Pohádka pod stromeček: Sněžná	mela
	31. 12. | 18:00 | kino Káčko 
 Silvestrovská projekce: 
 Poslední	aristokratka

	1. 1. | 13:00 | vyhlídka na Šlovickém vrchu
Novoroční	výstup	na	Šlovický	vrch

	1. 1. | 18:00 | starý most
 Slavnostní	uvítání	roku	2020	–	ohňostroj
	5. 1. | 1400 | plovárna
 Tříkrálové	koupání
	11. 1. | Dobřany
 Tříkrálová	sbírka

Výhled je průběžně doplňován. 
Podněty na kultura@dobrany.cz

PROSINEC

LEDEN	2020

Pohřbili jsme dalšího kostlivce
Pondělní zastupitelstvo schválilo smlouvy, na jejichž základě město převezme veškerou infra-

strukturu i s pozemky v bývalém kasárenském autoparku. Majetek v hodnotě desítek milionů Kč 
jsme získali za symbolických deset tisíc.

Do nynějška panovala značná nejistota, neboť sice existovaly dokumenty s názvem „smlouva“ 
z roku 2006, ale byly absolutně neplatné. Navíc se vyskytovaly v několika navzájem si odporu-
jících verzích. Rozdíly byly veliké a představovaly pro město velká rizika. Mohlo přijít o peníze 
i o pozemky.

Kostlivec vylezl ze skříně letos v únoru a jeho zahánění trvalo až do zastupitelstva 25. 11. 2019. 
Téměř 13 let starý spletenec chyb byl pořádně zamotaný, navíc developer na druhé straně není 
slabý oponent. Vše se ale nakonec povedlo nad očekávání. Vítaným vedlejším výsledkem jednání 
o majetku a financích je regulativ, který ohlídá, aby nová čtvrť nehyzdila naše město.

Přestože v dobřanské politice stále působí ti, kteří místo v zastupitelstvu vše neplatně schválili 
jen na radě, nikdo se nehlásil ani k odpovědnosti, ani nenabídl pomoc. Naopak, téma je prováze-
no významným mlčením.  

Komu se naopak sluší poděkovat, jsou nejenom kolegové, kteří na tomto úkolu odvedli desítky 
hodin. Uznání zaslouží i veřejnost. Na to, že jsou ujednání z roku 2006 podivná, totiž upozornili 
občané, díky tomu jsme začali jednat včas a dopodrobna.

Hrdinou dění kolem autoparku je Václav Žemlička, který tvrdošíjně upozorňoval na chyby 
v projektu a bombardoval úřady tak, že se mu někteří až posmívali. Nakonec měl pravdu a velmi 
nám tak pomohl vyznat se v propletenci nezákonných smluv. Občanská odvaha je obdivuhodnou 
ctností, klobouk dolů, pane Žemličko.

Martin Sobotka, starosta

Nová dubová alej byla vysazena při sousedské vycházce s číslem 12, jejímž tématem byla ob-
nova polní cesty na Mukavě. Od rozhledny na Šlovickém vrchu vedla trasa vycházky směrem na 
Šlovice. Na kraji lesa čekaly na zájemce motyky, rýče a sazenice doubků, kterých byla vysazena 
asi sedmdesátka. Milé je, že tyto sazenice pochází z Dobřan. Postarali se o ně totiž klienti Psychia-
trické nemocnice v Dobřanech. Díky vstřícnosti soukromého vlastníka pozemku bude stromořa-
dí pokračovat až k nové cestě na Mukavě. Na úseku obalovna – Šlovice musíme kvůli nesouhlasu 
pachtýře na výsadbu stromů a umístění laviček ještě rok počkat.

Michal Trdlička, předseda OV Šlovice

Obnova polní cesty na Mukavě
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Jak jsme slavili 30 let demokracie?
Hudbou, prací, na náměstí i v jednacích 

sálech, zkrátka s chutí a s vervou. Taková je 
opravdu stručná odpověď na otázku v nad-
pise. Podrobnější popis následuje ve zbytku 
platného limitu 2 500 znaků. V roce 1989 
jsme cinkali klíči i proto, aby i politici museli 
dodržovat pravidla. 

Výročí jsme připomněli nejprve slavnost-
ním aktem na náměstí, byl dojemný, občanský, 
neškrobený, díky za to V. Urbancové, J. Umnero-
vé, Z. Peksové, E. Špísové; hudebníkům: J. Šíst-
kové, T. Jurníkové a Bachuli; zástupkyni teh-
dejšího Občanského fóra O. Kapitánové a také 
P. Opálkovi za dobová vozidla. A taky těm, kdo 
přišli a vytleskávali na konci akce rytmus písně 
„Svoboda není levná věc“. Množství účastníků 
je nadějí, že demokracie má u nás budoucnost.

Navázali jsme hned v pondělí veřejným se-
tkáním k projektu, kolem kterého obíhá tolik 
smyšlenek, že se sluší každého seznámit s ryzí 
skutečností. Ani odpovědnost není levná věc 
a je pro demokracii stejně důležitá jako svo-
boda. Zásadou našeho uskupení je rozhodovat 
se podle faktů, odborných vyjádření. Rozum 
sice není všechno, ale neměl by mu být vstup 
zakázán, pokud se řeší budoucnost města. 
Proto jsme se rozhodli s velkým předstihem 
učinit dvě opatření pro zklidnění vášní.

V Káčku jsme každému zájemci umožnili zís-
kat reálný obraz. Ať lidé nejsou odkázáni na vy-
právění těch, kteří vědí, jak bude na okolí půso-
bit něco, co ještě nikdo netuší, jak bude vypadat.

Dále jsme se rozhodli dát svůj osobní slib, 
že nedovolíme, aby vzniklo něco, co by mělo 
negativní dopad na lidi či přírodu. V loňských 
volbách jsme získali historicky nejvyšší dů-
věru, proto by naše slovo mohlo mít váhu. 
Ale jsme jen obyčejní lidé a odborné otázky 
necháváme biologům, projektantům a akusti-
kům, až pak budeme hodnotit. 

Děkujeme lidem za účast, všem odpůrcům 
za odvahu promluvit. Bez jejich hlasu by to 
rozhodně nebyla oslava svobody slova. Těší-
me se na fundované dotazy a podněty, máme 
zhruba 5 let, než se bude rozhodovat, zda 
střelnice vznikne, nebo ne. Pro někoho snad 
dlouhá doba, pro nás možnost oslavit demo-
kracii i tím, že veřejnost má šanci vyjádřit své 
obavy a připomínky s velkým předstihem. 
Jsme rádi, že jsme přinesli tuto změnu stylu, 
ještě nedávno by se podobný projekt upekl za 
zavřenými dveřmi a lidé by se o všem dozvě-
děli, až by to byla hotová věc.

T. G. Masaryk řekl, demokracie je diskuze. 
A my v tomto duchu hodláme i nadále naslou-
chat lidem a dávat jim prostor pro vyjádření, 
je to prostě náš styl. Nenecháme si ho vzít!

Martin Sobotka, starosta
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Provozní řády –  rezervační systém 
ve sportovním areálu

V letošním roce vstoupily v platnost nové 
provozní řády na místních sportovištích. 
O jejich aktualizaci jsme psali na jaře. Provoz-
ní řády na víceúčelová sportoviště v ulicích 
17. listopadu a Stromořadí i na tenisové kurty 
na Pančavě byly opatřeny rezervačním sys-
témem, který se osvědčil a hlavně nabídl zá-
jemcům zajistit si oblíbenou sportovní plochu 
v dostatečném předstihu.

Aby se zlepšilo nejen využití, ale i určitá 
přehlednost o obsazenosti klíčových spor-
tovišť, rozhodlo vedení města o zavedení re-
zervačního systému také na další podobná 
zařízení. Týká se to sportovního areálu, zatím 
multifunkčního hřiště a sportovní haly. U mul-
tifunkčního hřiště jde o to, aby hlavně v let-
ních měsících si zájemci o kolektivní sporty 
mohli plánovat své volnočasové aktivity. Na-
bídka služeb byla rozšířena o možnost použití 
večerního osvětlení. Tato služba je zpoplat-
něna a lze ji využít po domluvě se správcem 
areálu, kterému se i uhradí.  Sportovní hala 
byla i do současnosti téměř plně obsazena, 
rezervace se prováděly u správce areálu. Pro 
přehlednost bude i hala napojena na jednot-
ný rezervační systém, kde bude vidět obsaze-
nost v jednotlivých částech dne a o víkendech. 
Pronájem haly bude zpoplatněn ve stejné výši 

jako dosud, tj. 300 Kč/h. Změnou bude nejen 
způsob platby, ale i rezervace, vše bude pro-
bíhat v Městském kulturním středisku, kde 
si zájemci v předstihu vyzvednou klíče. Pra-
vidla pro vlastní rezervaci budou stejná jako 
v dosud zaběhnutém pořadí. Přednost mají 
ZŠ a MŠ, TJ Dobřany, spolky a organizované 
skupiny. Dále si provozovatel areálu vyhrazu-
je možnost rezervaci zrušit při mistrovských 
zápasech bez stanoveného konce. V těchto 
případech bude poplatek vrácen.

I když v prvopočátcích budou s rezervač-
ním systémem možná mírné problémy, věřím, 
že se systém ustálí a přispěje ke spokojenosti 
zájemců o sportovní aktivity, k přehlednosti 
a transparentnosti využívání sportovních zří-
zení ve městě. Jistě to pro někoho bude i nepo-
pulární krok, protože si bude muset lépe roz-
mýšlet zarezervování haly za úplatu. Z důvodu 
přesnější rezervace pro školy je časová jednot-
ka v systému nastavena na 30 minut. Vážení 
občané, i nadále se budeme snažit rezervační 
systémy vylepšit a připravit je tak, aby sloužily 
přehledně a byly lehce ovladatelné a přívětivé. 
Všechny tyto kroky se dělají proto, aby využí-
vání sportovišť a tím i volnočasové aktivity ve 
městě byly posunuty na vyšší úroveň.

Petr Brandl, tajemník MěÚ      

Ohňostroj 2020
Současný rok se chýlí ke svému závěru a je 

na čase se připravit na rok nadcházející. S tím 
souvisí i příprava novoročního ohňostroje 
2020, který bude odpálen již tradičně v 18 ho-
din. Poslední dva ohňostroje byly umístěny na 
louku u nového mostu a čas i praxe ukázaly, že 
to bylo dobré rozhodnutí. Prostor pro diváky 
bude jako obvykle vymezen Pobřežní ulicí, 
starým mostem a chodníkem do Dobřánek. 
Z hlediska bezpečnosti je stanovené místo asi 
tím nejvhodnějším. Bezpečnostní komise jako 
obvykle vyhodnotila na svém lednovém zase-
dání letošní ohňostroj a konstatovala, že i přes 
hašení hořícího suchého porostu vlivem větru 
bylo z hlediska bezpečnosti vše v pořádku. Zde 
se jasně ukázalo, že mít odpaliště na otevře-
ném prostoru se vyplatí, a následná eliminace 
ohně prokázala kvalitní protipožární opatření. 
Jediným problémem byli neukáznění řidiči, 
kteří při přejezdu mostu sledovali ohňostroj 
a nevěnovali se řízení. Aby se předešlo pří-
padným kolizím a nedopatřením, bezpečnost-
ní komise navrhla po dobu ohňostroje úplné 
uzavření mostu. Po projednání se zaintereso-
vanými orgány bylo dohodnuto, že na nezbyt-
ně nutnou dobu bude tedy doprava na mostě 
zastavena, a to bez stanovení objízdných tras. 

Na závěr bychom chtěli občanům popřát 
pohodu v novém roce a příjemnou podívanou 
při pyrotechnické show. Řidiče, kteří budou 
muset v tomto čase projíždět po mostě, žádá-
me, aby na několik minut zastavili a pokochali 
se zhlédnutím ohňostroje.

Ing. Petr Brandl, tajemník MěÚ

Město	Dobřany,	
Náměstí	T.G.M.	1,	334	41	Dobřany
hledá 

dopravního	asistenta	

Náplň práce: Pomoc při zajišťování bez-
pečnosti dětí cestou do školy při přechá-
zení silnic na rizikových místech – dohled 
při přecházení komunikace, zastavení 
provozu a upozornění dětí na možná  
nebezpečí.

Forma pracovního poměru:
• dohoda o provedení práce

Termín nástupu:
• dle dohody
• odměna dle platových tarifů ve VS

Bližší	informace:
Ing.	Petr	Brandl,	tajemník MěÚ Dobřany
tel.:	377	195	841

Zástupci SMOPK a RRAPK se zúčastnili závěrečné konference projektu EPICAH, jenž se zabýval 
výměnou zkušeností evropských regionů, které mají možnost realizovat projekty přeshraniční 
spolupráce. Setkání se zúčastnil také Martin Sobotka, místopředseda SMOPK a starosta města 
Dobřany, který spolu s ostatními zástupci podporoval požadavek, aby v dalším programovém ob-
dobí evropských fondů nebyl z podporovaných aktivit vyloučen cestovní ruch. Hlavním důvodem 
pro toto stanovisko není jen význam turismu pro ekonomickou stabilitu příhraničních území, ale 
také jeho přínos pro budování vzájemné důvěry a celkové úrovně přeshraniční spolupráce mezi 
obyvateli. Město Dobřany aktivně udržuje partnerství s obcí Obertraubling v Horní Falci. 

Pavel Hruška, RRAPK o. p. s.
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Diskuze o ……... 
PSSSSSSSST!

Dne 18. 11. proběhla v Káčku prezentace 
a následná diskuze na téma, které se skoro 
zdráhám napsat. Byla totiž o případné střel-
nici na Vysoké.

Jen ještě vysvětlím, proč jsem se zdráhal 
napsat slovo „střelnice“. Starosta Martin So-
botka totiž v úvodní řeči zdůraznil, že kdo 
bude mluvit o střelnici, má to ze svého palce 
a ne z reality (čas 33:26). Jím pozvaní hosté 
z firmy Marius Pedersen, z armády ČR a střel-
ci z Plzně pak ale mluvili prakticky jen o ní. 

Naštěstí je celý záznam veřejně dostupný 
na internetu – na www.youtube.com si na-
jdete kanál s názvem Město	 Dobřany a na 
něm video Veřejná	diskuse	na	 téma	 střel-
nice. Každý se tak můžete podívat, jak to celé 
probíhalo a co se v Káčku dělo.

Ve stručnosti lze říct, že prezentace pří-
tomných byly velmi prapodivnou kombinací 
podlézání (například 1:01:07) a vyhrožování 
(1:02:05, 1:02:30, 1:04:17 a další). Snad jen 
zástupce armády z tohoto schématu vybočo-
val, protože si zřejmě jako jediný uvědomoval, 
že on jde s prosbou za městem a jeho obča-
ny a měl by podle toho vystupovat. Naopak 
chování střelců z Plzně a okolí, kteří seděli 
v hledišti, bylo až šokujícím způsobem nepří-
jemné. Pojali svá vystoupení při diskuzi jako 
sérii urážek a zesměšňování Dobřan a jejich 
obyvatel (2:18:05, 2:24:18 a další). Nejvíce to 
„schytali“ dobřanští myslivci, kteří si „dovoli-
li“ s projektem střelnice nesouhlasit.

Velmi mě mrzí, že i starosta Dobřan jakoby 
stál spíše na straně střelců a sám se nepří-
jemně, až arogantně navážel do Dobřanských, 
kteří měli obavy ze zvýšené hlučnosti při pro-
vozu případné střelnice (2:58:00).

Na závěr bych chtěl jen upozornit hlavní 
řečníky, že v Dobřanech rozhodně „nechcíp’ 
pes“! Funguje tu velmi dobře a intenzivně 
spolkový a kulturní život. Dobřany se nemusí 
proslavovat ve sportu na mezinárodní střel-
nici, protože už slavné jsou. A to díky obyva-
telům, mezi nimiž je řada mimořádně úspěš-
ných sportovců, umělců a dalších aktivních 
občanů. Díky nim můžeme být na své město 
patřičně hrdí a nemusíme si na svém území 
nechat stavět „monstrózní cirkus“ pro cizí 
střelce, kteří námi pohrdají.

Ing. Václav Hrdonka,
člen spolku Otevřené město Dobřany

Město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
Tajemník Městského úřadu Dobřany vyhlašuje v souladu se zákonem 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen zákon o úřednících)

VÝBĚROVÉ	ŘÍZENÍ	č.	2/2019
na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

investiční	technik/technička.

Rámcová	 pracovní	 náplň:	 organizace předprojektové, projektové přípravy, inženýrská 
činnost a vlastní realizace investičních akcí města.
Platové	zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími – platová třída 
9–10.
Předpokládaný	datum	nástupu: dle dohody.
Kvalifikační	a	odborné	požadavky:
• ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe stavebního směru,
• znalost čtení stavebních dokumentací,
• znalost předpisů v investiční výstavbě,
• znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou,
• znalost procesů projektové přípravy staveb a jejich uvedení do užívání výhodou,
• dobrá znalost práce na PC,
• komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost, obchodní uvažování,
• řidičský průkaz skupiny B podmínkou.

Upozornění: město Dobřany jako zaměstnavatel v případě investičního technika nevydá 
souhlas dle § 16 odst. (4) zákona o úřednících s jinou výdělečnou činností v oboru stavebnictví 
a investic.

Více	informací:	www.dobrany.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

Informace k dislokovanému 
pracovišti v Dobřanech – 
Úřad práce ČR, KoP PJ

 Od 1. 1. 2020 dojde ke změně vyřizová-
ní nepojistných sociálních dávek na dislo-
kovaném pracovišti v Dobřanech. Od uve-
deného data bude možné žádosti o dávky 
(státní sociální podpora, hmotná nouze, 
příspěvek na péči, dávky osobám zdravot-
ně postiženým) podat na dislokovaném 
pracovišti v Plzni (Klatovská 2848/200e, 
Plzeň), Stodu (Sokolovská 566, Stod) či 
v Přešticích (Husova 760 a Palackého 460, 
Přeštice), jak bude klientům nejlépe vyho-
vovat. Tímto chce ÚP ČR i nadále zajistit 
poskytovaný komfort. 

Vyřizování bude průběžně probíhat na 
příslušných dislokovaných pracovištích 
podle místa trvalého pobytu žadatele.

Doplňování tiskopisů na všechny agen-
dy nepojistných sociálních dávek bude 
Úřadem práce ČR zajišťováno na Měst-
ském úřadě v Dobřanech po domluvě se 
sociální pracovnicí města Dobřany.

 Ing. Anna Kadlec Valentová, ředitelka 
KoP PJ, Úřad práce ČR

Nová povinnost pro 
obce v oblasti třídění 
odpadů

Od 1. 1. 2020 je obec povinna podle zákona 
o odpadech a vyhlášky o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného soustřeďování složek 
komunálních odpadů zajistit celoročně mís-
ta pro oddělené soustřeďování jedlých olejů 
a tuků. V našem městě bude toto místo před-
stavovat sběrný dvůr, kde je občané budou 
moci v jeho provozní době odevzdávat. Důvo-
dem zavedení této povinnosti je, že upotřebe-
né jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, 
která po zpracování může sloužit pro výrobu 
metylesteru jako přídavek k pohonným hmo-
tám, nebo po regeneraci mohou být tyto vy-
užity v různých odvětvích. Velmi často končí 
v kanalizacích a následně na čistírnách odpad-
ních vod, kde způsobují rozsáhlé problémy 
v provozované technologii čistění. Důvodem 
k nastavení této povinnosti byla také nutnost 
plnění cíle snížení množství bioodpadů uklá-
daných na skládky dle směrnice o skládkování 
odpadů a dále také snížení celkového množ-
ství odpadů ukládaných na skládky. 

Bc. Martina Jacková, 
referent stavebního odboru



Jak to vidí opozice
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Diskuze o střelnici – nestřelnici na Vysoké
Přišla	jsem,	viděla	jsem,	slyšela	jsem,	nepochopila	jsem	a	odešla	jsem.	Možná	to	by	bylo	z	mé	strany	nejvhodnější	zhodnocení	veřejné	
diskuze,	která	proběhla	18.	11.	2019	v	Káčku.

Rovný stůl, za kterým seděli Ti, kteří mají 
o vybudování střelnice opravdu velký zájem, 
první řady obsazené těmi, kteří budou čekat 
na to, jak dopadne ekonomika střelnice a její 
hlučnost, a pak se rozhodnou, zda bude stát, 
a čestně slibují, že pokud by střelnice byla 
hlučná a pokud by město na ni doplácelo, ni-
kdy nedají souhlas k jejímu vybudování.

Možná Vám tento odstavec přijde zmatený, 
ale cituji to, co bylo na tomto setkání řečeno.

Srozumitelný byl začátek, kdy pan starosta 
řekl, že jsme se nesešli kvůli střelnici, o které 
se bude rozhodovat v dalších zastupitelstvech 
za 5-6-7 let, ale kvůli „zemlu“, tedy zemníku, 
který by měl vzniknout z velké části díky 
materiálu, který potřebuje ze stavby „Pro-
dloužení dálničního přivaděče I/27 v úseku 
Dobřany křižovatka Vysoká – Horní Lukavi-
ce“ uložit firma Marius Pedersen na pozemky 
města Dobřany. Firma má zájem na prodlou-
žení doby skládkování na skládce Vysoká, 
proto hledá pro uložení zeminy jiný prostor, 
nežli je těleso skládky. Pozemky města jsou 
pro toto úložiště nejvhodnější. Je nutné při-
pomenout, že o jejich nákup v celém rozsahu 
firma Marius Pedersen neprojevila zájem, 
i když jí byly opakovaně nabízeny. Z tohoto 
důvodu by mělo být velmi tvrdé vyjednávání 
mezi městem a touto firmou o ceně za ulože-
ní. Vzhledem ke třídění odpadu, spalovnám 
a dalšímu směřování vývoje politiky odpado-
vého hospodářství se bude na skládku uklá-
dat méně odpadu, tudíž na účet města přijde 
méně peněz. Ukládání materiálu na zemník 
by mělo městu tuto ztrátu kompenzovat.

Je nutné zmínit, že od nikoho z přítomných 
na diskuzi nezaznělo, a ani v písemném vy-
jádření Mysliveckého sdružení Dobřany není 
zmínka o tom, že by s těmito novými zemními 
valy, pokud dojde k jejich kultivaci a osázení, 
nesouhlasili. Všichni se domníváme, že do 
budoucna je tento zdroj příjmů pro Dobřany 
potřebný.

Je nutné spojovat zemník a střelnici?

Za firmu Marius Pedersen vystupoval pan 
Ing. Petr Marek, technický ředitel společnos-
ti, a jeho prezentace byla dosti nešťastná. 
Nebudu hovořit o faktických nepřesnostech 
v číslech, ale o celkovém vyústění prezenta-
ce, kdy jsme se dozvěděli, že výstavba valů ve 

spojení se střelnicí je pro město Dobřany té-
měř existenční nutností. Z hlediska zájemců 
o střelnici je samozřejmě výhodnější už při 
vršení zemníků vědět, že budou sloužit střel-
nici. Musí se natáhnout sítě a záchyty na olo-
věné náboje. Názor, že můžeme být v Dobřa-
nech všichni šťastni, že střelnice bude právě 
u nás, zazněl stejně jako od pánů za rovným 
stolem během diskuze několikrát. Proto ne-
bylo překvapením, že už existuje studie, jak 
bude střelnice vypadat, a také logo MS ve 
střelbě, které by se mělo konat roku 2025 na 
nové střelnici v Dobřanech a které se objevilo 
v prezentaci Ing. Marka. Jak je to možné, když 
o střelnici se bude rozhodovat za 5-6-7 let? 
Také všichni ostatní pánové za rovným sto-
lem byli lidé, pro které je střelba součástí je-
jich volného času nebo práce. Proto není divu, 
že se všichni vyjadřovali k výstavbě střelnice 
pouze pozitivně.

Původně zamýšlená nová střelnice na Vy-
soké, se kterou lze souhlasit, byla větší a lépe 
vybavená alternativa té, kterou provozují 
dobřanští střelci směrem na Vodní Újezd. Ov-
šem v případě výše prezentovaného zařízení 
hovoříme o střelnici s naprosto výjimečnými 
parametry, s dostřelovou dráhou až 800 m, 
s možností použití pro ozbrojené složky, noč-
ní střelby a tzv. VIP střelce, kteří vzhledem 
k rážím zbraní, jež vlastní, nemohou použí-
vat klasické střelnice. Díky obrovskému zá-
jmu majitelů těchto zbraní o výstavbu tohoto 
sportoviště v Dobřanech je jisté, že by byla 
z jejich strany snaha o dosažení maximálních 
parametrů střelnice.

Jde ale také o to, kdo výstavbu takové střel-
nice zaplatí. Dle prezentace Ing. Marka část 
nákladů uhradí město Dobřany a část bude 
financovaná z dotace. Město Dobřany by prav-
děpodobně přispělo z peněz za uložení hmo-
ty na valy, a dotace? Jedná se o pomyslného 
„holuba na střeše“, i když je možné, že se mezi 
těmi, kteří tolik o tuto střelnici stojí, najdou 
tací, kteří dotaci zařídí, možná přispějí i osob-
ními dary. Otázkou je: „Co za to?“

A chceme my, občané Dobřan, vůbec tako-
vou střelnici, kdo z nás ji bude využívat a kdy?

Letos jsem se byla podívat na soustředě-
ní AČR na tzv. „Bahnech“ a se špunty v uších 
jsem si zavzpomínala na svoje dětství a mládí. 

Na dnes vyasfaltované třídě 1. máje se po 

žulových kostkách minimálně jednou týdně 
s burácením proháněly tanky. Následovaly du-
nivé tankové střelby, a to z prostoru Šlovičáku, 
tehdejšího tankodromu. Klasická střelba z ku-
lometných zbraní, doléhající do města, byla 
denním koloritem. To, co umocňovalo fakt, že 
Dobřany jsou městem, kde se střetává techni-
ka modrá (letecké vojsko) a zelená (pozemní 
vojsko), byly pravidelné přelety ruských strojů 
MIG 21. Také se stalo, že „modrák“, letěl trochu 
níže a skleničky v obýváku vesele pochodovaly.

Dobřany sice s odchodem vojáků hodně 
ekonomicky ztratily, ale získaly jedno pod-
statné - klid. Nevím, jestli otázka střelnice 
bude za 5-6-7 let ještě aktuální, ale možná 
dojde nejen k výstavbě střelnice, ale také 
k obnovení provozu letiště, které stále patří 
AČR. Jde o to, co jsme schopni ovlivnit svým 
rozhodnutím a co ne. 

Otázkou, kterou je nutné zodpovědět, po-
kud má být vedena seriózní diskuse o možné 
výstavbě střelnice v prostoru na Vysoké, je 
například bezpečnost provozu střelnice. Dále 
zda hluk ze střelby opravdu v Dobřanech ne-
uslyšíme, zda nedojde k narušení klidu obča-
nů vlastnících nemovitosti v chatové oblasti 
Vysoká a zda a kam bude migrovat lesní zvěř 
a také, pokud bude vát vítr ze směru z Vysoké, 
zda nebude spolu s intenzivnějším pachem 
a prachem ze Šlovického vrchu střelba slyšet 
více aj.

Téma střelnice určitě není záležitostí, kte-
rou bychom mohli přejít bez řádné diskuze, 
protože jde o budoucnost a kvalitu života nás 
všech, kteří v Dobřanech žijeme. 

Dagmar Terelmešová, Marek Sýkora 
a Bohumila Nekolová,

zastupitelé města Dobřany



Téma měsíce: Změny jízdních řádů
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Změny jízdních řádů ve vlakové a autobusové dopravě od 15.12.2019
Opět	po	roce	se	nás	dotknou	změny	ve	veřejné	dopravě,	připravené	Plzeňským	organizátorem	veřejné	dopravy.	A	letos	citelně.	

Ve	 vlakové	 dopravě bude více přímých 
rychlíků Praha – Plzeň – Klatovy. V hlavním 
přepravním čase pojedou vlaky každých 
60 minut, směrem na	 Klatovy budou od-
jíždět rychlíky a spěšné vlaky vždy v X:54 
a v opačném směru, tedy na	 Plzeň, vždy 
v X:06. Důležitá zpráva pro školáky: Po le-
tech připomínkování špatných časových po-
loh ranního studentského spoje přibyde vlak, 
který z Dobřan vyrazí v 7:06 hod. a do Plzně 
dorazí ve velmi atraktivním čase, v 7:19 hod. 
Studenti se tak včas dostanou drážní dopra-
vou do škol, což nyní nebylo možné. Posilu 
k rychlíkům a spěšným vlakům zajistí osobní 

vlaky do/z Přeštic, resp. Klatov, některé jen 
v pracovní dny.
U	 autobusové	 dopravy dochází k pře-

trasování autobusů na nový přestupní uzel 
Bory, kde bude drtivá většina spojů ukončena, 
s možným přestupem na páteřní tramvajovou 
linku č. 4. Zároveň se i v autobusové dopravě 
významně rozšíří počet spojů. Do Plzně poje-
de autobus ráno a odpoledne každou hodinu, 
vybrané spoje navíc budou jako „rychlíkové“, 
cestu si zkrátí po dálničním přivaděči mís-
to cesty přes Litice a Šlovice. Posílená linka 
na Chlumčany a Oplot zajistí obsluhu Šlovic. 
Autobusy od Vstiše pojedou výhradně k vla-

kovému nádraží Dobřany s návazností na 
rychlíky. Nově přibydou spoje Stod – Dobřany 
s návazností na autobusy či vlaky do/z Plzně 
a Chlumčan v Dobřanech. 

Kompletní přehled jízdních řádů naleznete 
na webových stránkách Plzeňského organizá-
tora veřejné dopravy www.poved.cz, u kterého 
můžete uplatnit případné dotazy či připomín-
ky, nebo http://portal.idos.cz/. Dopravcem 
bude do 13. 6. 2020 stále ČSAD autobusy Plzeň, 
který se velice trápí nedostatkem řidičů. Od 
14. 6. 2020 vyjede na prakticky totožných jízd-
ních řádech dopravce ARRIVA Střední Čechy. 

Lenka Tomanová, místostarostka



Rozhovor s Janem Vozárem, předsedou NF Bachova akademie Dobřany
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Organizační tým v německém Lipsku

Čtenáři	DL	již	měli	možnost	zaznamenat	
informace	o	nadačním	fondu	Bachova	aka-
demie	Dobřany,	ale	přesto,	proč	byla	akade-
mie	založena?

V loňském roce uplynulo 333 let od narození 
J. S. Bacha a toto „magické“ číslo nás inspiro-
valo pro založení nadačního fondu Bachova 
akademie Dobřany. Mezinárodní bachovská 
soutěž pro děti a mladé „Bachovská cesta“ se 
stala jedním z důležitých projektů, které na-
dace pořádá. Dalším cílem nadačního fondu je 
organizování vzdělávacích hudebních kurzů, 
seminářů, přednášek se zaměřením převážně 
na hudbu J. S. Bacha včetně jeho synů, ale i ji-
ných barokních skladatelů.

Jak	se	k	sobě	hodí	Dobřany	a	Johann	Se-
bastian	Bach?

V roce 2000, kdy škola získala právní sub-
jektivitu, byl jmenován do funkce ředitele 
školy Petr Šefl. Přišel s myšlenkou pojmeno-
vat základní uměleckou školu po významném 
barokním hudebním skladateli J. S. Bachovi. 
Chtěl vést žáky k citlivějšímu vnímání hudby 
a harmonie. Po mém nástupu jsme se s ostatní-
mi učiteli dohodli, že si název školy ponecháme 
a budeme v myšlence pokračovat, i když s ně-
kterými změnami. Spojitost mezi barokním 
slohem a naším městem není také zanedbatel-
ná. Odkazy této epochy nacházíme běžně v na-
šem okolí, jen si to často neuvědomujeme. Také 
nedávno objevený dobřanský rodák, hudební 
skladatel Jan Josef Ignác Brentner, žil v době 
baroka a byl současníkem samotného Bacha. 

Kolik	členů	se	v	současné	době	podílí	na	
činnosti	NF?

Orgány nadačního fondu tvoří tříčlenná 
správní rada a tříčlenná dozorčí rada. Výzvu 
stát se členem NF přijal kromě dobřanských, 
plzeňských a pražských zástupců také jednatel 
společnosti C. Bechstein Europe Hradec Krá-
lové, s. r. o, (výrobce klavírů) - pan David Ko-
pecký. Nadační fond úzce spolupracuje se ZUŠ 
J. S. Bacha Dobřany, s Biskupstvím plzeňským, 
městem Dobřany, MěKS Dobřany, nadačním 
fondem Přátelé dobřanských varhan, s Ko-
inonií Jan Křtitel, Plzeňským krajem a dalšími 
uměleckými školami v České republice i v za-
hraničí. 

Fond	vznikl	před	necelým	rokem	a	má	za	
sebou	jednu	velkou	výpravu	a	1.	ročník	me-
zinárodní	soutěže.	Jak	byste	zhodnotil	ono	
putování?

Výpravou myslíte zřejmě zájezd naší školy 
a organizačního týmu „Po stopách J. S. Bacha 
do měst jeho působení“ (Eisenachu a Lipska). 
Do muzea J. S. Bacha a archivu v Lipsku jsme 
vyrazili především proto, abychom se ještě 

více seznámili s tímto skladatelem, nasáli at-
mosféru jeho doby, zaposlouchali se do jeho 
děl, navštívili místa, kde žil a také zemřel. Bach 
- archiv v Lipsku převzal mimo jiné záštitu nad 
naší bachovskou soutěží. 

A	teď	k	soutěži	samotné.	V	listopadu	pro-
běhl	první	ročník	soutěže	Bachovská	cesta.	
Jak	 se	 zrodila	 myšlenka	 pořádat	 meziná-
rodní	soutěž	u	nás	v	Dobřanech?

Myšlenka vznikla už při zakládání samotné-
ho NF, neboť jsme postrádali existenci soutěže, 
která by se věnovala interpretaci Bachových 
skladeb především u dětí a mladých. Soutěž je 
velmi specifická, ať už svými možnostmi (hra 
z not, hra na dobové nástroje, finanční oceně-
ní), tak i podmínkami (věkové a časové limi-
ty). O soutěž mezinárodního charakteru stál 
především generální partner. Postupně se také 
ukázalo, že zájem je i ze strany hudebních škol 
v zahraničí - v Německu a ve Slovinsku.

Jaká	byla	účast	na	 letošním	prvním	roč-
níku?

Do prvního ročníku naší soutěže se přihlási-
lo celkem 28 soutěžících z celé České republiky. 
Její součástí byl zahajovací koncert, závěreč-
ný koncert vítězů a velice kladně hodnocené 
workshopy s porotou.

Obavy byly ve všech směrech (kapacita ško-
ly, strach z nedostatku soutěžících, náročné 
podmínky soutěže… apod.) Ale to asi každý 
zná, když se pouští do něčeho nového. Naše 
motto zní: „Kdo nic neděla, nic nezkazí“, anebo 
„Nestahuj kalhoty, když brod je ještě daleko“. 

Každá	soutěž	musí	mít	také	porotu	a	neji-
nak	tomu	bylo	i	u	této	soutěže.	A	když	meziná-
rodní	soutěž,	tak	i	mezinárodní	porota.	Může-
te,	prosím,	krátce	představit	jednotlivé	členy?

Odbornou porotu tvořili: B. Dobozy (Maďar-
sko) - koncertní cembalistka, Akademie F. Liszt 
Budapešť, E. Jedlička Gogova (Makedonie/Čes-
ko) - koncertní pianistka, ZUŠ Brno - Smetano-
va 8 a Konzervatoř Brno, A. Kašparová (Česko/
Itálie) - koncertní pianistka, varhanice, umě-
lecká škola Randaberg, Univerzita Stavanger, 
B. Klapprott (Německo) - cembalista, varhaník, 
dirigent Akademie F. Liszt Výmar - Institut pro 
starou hudbu, T. Ritter (Polsko) - koncertní pia-
nista, hráč na klávesové nástroje - hammerkla-
vier, cembalo, Ch. Czaja Sager (Německo) - 
koncertní pianista, P. Šefl (Česko) - cembalista, 
restaurátor historických nástrojů. 

Všichni výše jmenovaní jsou erudovaní od-
borníci. Nabídku přijali jako výzvu a s velkou 
pokorou. V Dobřanech se jim velice líbilo, pra-
covalo se jim dobře, neboť si vzájemně rozu-
měli po odborné i lidské stránce.

Jak	jste	se	vypořádali	s	nízkou	kapacitou	
ubytování	ve	městě?

Jako organizátoři jsme nezajišťovali ubytová-
ní pro soutěžící, odborná porota byla ubytová-
na v samotné škole. Během letošního ročníku 
jsme nezaznamenali žádná úskalí s ubytováním. 
Přesto si však uvědomujeme, že by to mohl být 
pro pořádání dalších ročníků skutečný problém.

Z	našeho	povídání	cítím,	že	se	první	roč-
ník	vydařil.	Už	se	připravujete	na	příští	rok?	
Chystá	Bachova	akademie	i	něco	jiného?

Zaznamenali jsme pouze kladné ohlasy, jak 
ze strany mezinárodní poroty, tak i samotných 
soutěžících, rodičů a pedagogů. Přísné hodno-
cení porotců určilo soutěži vysoký standard. 

Pozorný čtenář již teď ví, že v soutěži chce-
me pokračovat i v příštím školním roce. Mám 
okolo sebe bezvadný tým mladých lidí, kteří 
prošli „zuškou“ a jsou ochotni svůj volný čas 
věnovat naší škole a soutěži samotné. Také 
sponzoři zůstávají myšlence nakloněni. Touto 
cestou ještě jednou děkuji: C. Bechstein Euro-
pe, s. r. o, v Hradci Králové, Plzeňskému kraji, 
firmám Venap systems, s. r. o, Vstiš, Comtes 
FHT, a. s, Dobřany, hudebnímu nakladatelství 
Bärenreiter Praha, s. r. o, a ostatním dobrovol-
níkům a podporovatelům.

Děkuji za rozhovor. Jaroslava Umnerová
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Dobřany v historii 
a v době přítomné

Máte zájem o knihu Město Dobřany v histo-
rii a v době přítomné od F. Vlčky?

Nakladatelství Garn Brno se rozhodlo zno-
vu zpřístupnit veřejnosti toto obtížně dostup-
né dílo regionálního badatele, dobřanského 
rodáka Ferdinanda Vlčky. 

Publikace obsahuje kapitoly: Poloha, veli-
kost a geologické složení, Dějinný vývoj, Kos-
tely, hřbitovy a fara, Kaple, kapličky, sochy, 
kříže a boží muka, Radnice, Správa a soud-
nictví, Školství, Obyvatelstvo a jeho život, 
Spolky, Průmysl a doprava, Vojenská posádka, 
Zemský ústav pro choromyslné, Nálezy a vy-
kopávky, Nálada po květnu 1917, Národní vý-
bor - Státní převrat - Obsazení radnice - Naši 
legionáři, Elektrizace města Dobřan, Pomník 
M. Jana Husa atd. 

Kniha je nabita fakty, je psána moderním 
jazykem. Jedná se o brožovanou vazbu, kniha 
obsahuje 154 stran formátu A5 a 31 vyobra-
zení v textu.
Objednávat	 lze	 prostřednictvím	 Měst-

ského	kulturního	 střediska	Dobřany,	 (tel.	
377	 972	 725)	 do	 10.	 12.	 s	 doručením	do	
Vánoc,	nebo	přímo	v	nakladatelství.	Cena	
knihy	je	560	Kč.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Zahajovací koncert, společenský sál areálu VTP Comtes, německý klavírista Ch. Szaja Sager (foto J. Urbanec)

Mezinárodní porota s některými členy organizačního týmu

Absolutní vítězka N. Lubaddová, předsedkyně poroty E. Jedlička Gogova

Dle zásad pro vydávání zpravodaje se redakce 
Dobřanských listů snaží publikovat všechny 
texty v rozsahu cca 2500 znaků. Prosíme 
autory textů o dodržování těchto limitů 
a děkujeme za respektování. Texty přesahující 
rozsah 2500 znaků mohou být např. doplněny 
odkazem na internet (na úplný rozsah).
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Městská	knihovna	Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro 
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

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

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

Městská	knihovna	Dobřany	bude	
ve	dnech	27–31.	12.	2019	uzavřena.

Všem přejeme klidné prožití svátků 
vánočních a mnoho zdraví v novém roce.

KNIHY	PRO	DOSPĚLÉ
McBain	Ed:	
Dívej	se,	jak	umírají
Zabij mě... jestli to dokážeš! Touhle vý-
zvou se řídí Pepe Miranda. Skrývá se kdesi 
v 87. okrsku a působí policistům zatracené po-
tíže. Pepeho výzvu nemůžou nadporučík Pete 
Byrnes a jeho detektivové brát na lehkou váhu. 

CIPROVÁ	Oldřiška:	
Kněžna	Ida
Past na českého knížete Spytihněva
Idu otec přesvědčí, aby se vdala za Spytihně-
va, syna českého knížete. Při náhodném se-
tkání budoucích snoubenců Ida Spytihněvovi 
podlehne. On netuší, že dívka, s níž se pobavil 
na jednu noc, je z mocného rodu Wettinů.

ROGGE	Jan	–	
Uwe:	Puberta
Opora, Volnost, Mantinely
Puberta – nutný proces, který je často nad síly 
všech zúčastněných.
Praktický rádce pro rodiče a učitele

HLAVINKOVÁ	Lucie:	
Apatykář
Detektivní příběh se odehrává v roce 1908 

v půvabném Štramberku. Hlavním hrdinou je 
mladý apatykář po studiích František. V jeho 
životě je několik tíživých tajemství. Ta postup-
ně vycházejí na povrch.

KNIHY	PRO	DĚTI
WILSON	Jacqueline:	Vánoční	překvapení
V nalezinci se slaví Vánoce a Hetty Featherová 
dostane nečekaný dárek. Vyprávění o jedněch 
zcela mimořádných Vánocích…

20	výjimečných	kluků,	kteří	změnili	svět
Nikdo se nenarodil rovnou slavným. 20 neo-
byčejných příběhů o chlapcích s velkými sny, 
obrovským talentem a vůlí, kteří se stali mi-
mořádnými muži.

KROLUPPEROVÁ	Daniela:	Sněhová	víla
Poutavý vánoční příběh pro malé čtenáře 
vhodný jako první čtení.
Sněhová víla přichází tak jako každý rok na 
zem, aby dohlížela na sněžení. Zlý čert však na 
ni seslal kouzlo, které způsobí, že je jí taková 
zima, že nemůže pracovat. Víla se dozví, že ji 
může zachránit jedině petrklíč.

ŠRÁMKOVÁ	Jana:	Dům	číslo	226
Každý dům má kromě adresy také svůj pří-
běh. Někdo ho postavil, někdo v něm žil nebo 
psal domácí úkoly. Vyprávění o domě na Let-
né od jeho postavení až do dnešních dnů, 
o tom, s čím si prababičky hrály a jak jezdili 
dědečkové na prázdniny.
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S Městským kulturním střediskem Dobřany 
na muzikál do Prahy

Zveme vás na další muzikál do Prahy, tentokrát do Hudebního divadla Karlín. V neděli 19. dub-
na 2020 se chystáme na odpolední představení muzikálové komedie Addamsova rodina, která se 
pro velký zájem diváků vrací v březnu 2020 na jeviště divadla v Karlíně v plné síle. V alternacích 
se můžeme těšit na Lucii Bílou nebo Danielu Šinkorovou, Jiřího Korna nebo Jaromíra Dulavu, Bar-
boru Munzarovou nebo Ivu Pazderkovou, Václava Noida Bártu, Václava Koptu a další. Rezervace 
a prodej vstupenek v infocentru, cena vstupenky je 690,- Kč + 180,- Kč autobusová doprava do 
Prahy a zpět. Vstupenky mohou být zároveň i vhodným vánočním dárkem.

Eva Špísová, MKS Dobřany

Děti z výtvarné dílničky se v říjnu zúčast-
nily soutěže “Heraldická zvířata očima dětí“, 
kterou pořádalo hnutí Na vlastních nohou. 
Účastníci ztvárňovali zvířata a podoby erbů 
se zvířaty. Z více než 2 tisíc zaslaných obrázků 
bylo porotou vybráno 131 prací k vystavení 
a 16 z nich bylo oceněno. Naše dílnička zaslala 
11 obrázků a jeden z nich byl vystaven. Autor-
kou je žačka druhé třídy Taťána Nesnídalová. 

Všechny vystavené obrázky je možno vi-
dět do konce března v galerii Gočárovy domy 
v horní části ZOO Praha.

Gabriela Klinkovská

Dobřany plné andělů

Jednou z mnoha činností Městského kultur-
ního střediska je, jak jistě víte, provozování 
obchůdku s turistickým zbožím. Najdete u nás 
řadu map či klasických památečních předmě-
tů, jako např. turistické známky, vizitky, dení-
ky, tužky atd., ale také ty méně časté i netradič-
ní. Nicméně téměř u všech může kupující najít 
souvislost s městem. Po úspěchu obřích paste-
lek, termohrnků, karet či dřevěných betlémků 
s kostelem sv. Víta letos přidáváme do sor-
timentu andělské plecháčky. První možnost 
koupě byla na Mikulášském jarmarku a zájem 
o ně byl velký. Pokud chcete tento hrnek s au-
torskou kresbou Gábiny Klinkovské také vlast-
nit, můžete ho zakoupit v našem informačním 
centru v provozní době a každou adventní 
neděli od 16:00 do 17:00. A když už u nás bu-
dete, nezapomeňte nakouknout do galerie na 
andělskou výstavu, a třeba i přihodit nějakou 
tu korunku v dražbě vybraných exponátů. 

Přeji pohodový advent a klidné svátky vánoční. 
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

(red) K první adventní neděli patří neodmyslitelně Mikulášský jarmark s rozsvícením vánočního 
stromečku a ne jinak tomu bylo i letos. Pohodové předvánoční odpoledne si na dobřanské náměstí 
přišlo užít několik set místních i přespolních návštěvníků, kteří nakupovali s láskou vyrobená díl-
ka místních dětí. Utržené finanční prostředky poputují v lednu na Nadační fond Klíček. Jarmark 
zpestřilo svým vystoupením několik hudebních, pohybových i divadelních vystoupení a závěrečnou 
třešničkou na pomyslném dortu bylo rozsvícení téměř dvanáctimetrové douglasky, která se koncem 
listopadu přesunula z Dobřánek na náměstí.  Celé album najdete na facebooku MKS Dobřany.
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Adventní, vánoční a novoroční 
program v Dobranech 2019/20ˇ

1.–23. 12. | Dobřanská galerie
Andělská výstava

4. 12. | 17:00 | jízdárna Dobřany (Vančurova ul.)
Nebe, peklo Mikuláš aneb Otvíráme peklo

7. 12. | 15:00 | kino Káčko
Mikulášská nadílka: Sněhová královna: V zemi zrcadel

8. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
Adventní koncert: Malá vánoční hudba – Bach Meets Jazz

14. 12. | 15:00 | kino Káčko
Jak Kašpárek zachránil Vánoce – divadelní představení pro děti

15. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
Adventní koncert: Soubor Vozembach a žáci literárně 

dramatického oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

17. 12. | 16:00–18:00 | fara – dílnička sv. Anežky
Betlémky

20. 12. | 18:00 | kostel sv. Mikuláše
Vánoční koncert: Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany

22. 12. | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
 Adventní koncert: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

24. 12. | 10:00–11:15 příjem vzorků | Pivnice Hájek–Hájková
20. ročník v degustaci bramborového salátu

 
24. 12. | 11:00 | dvůr ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Živý Betlém
Skauti přinesou Betlémské světlo, které bude k dispozici od 10:00 do 12:00.

 
24. 12. | 14:00 | kino Káčko 

Pohádka pod stromeček: Sněžná mela

24. 12. | kostel sv. Mikuláše
Půlnoční mše

31. 12. | 18:00 | kino Káčko 
Silvestrovská projekce: Poslední aristokratka

1. 1. 2020 | 13:00 | vyhlídka na Šlovickém vrchu
Novoroční výstup na Šlovický vrch

1. 1. 2020 | 18:00 | starý most
Slavnostní uvítání roku 2020 – ohňostroj

5. 1. 2020 | 1400 | plovárna
Tříkrálové koupání

11. 1. 2020 | Dobřany
Tříkrálová sbírka
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Městské kulturní středisko Dobřany srdečně zve na představení

JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL VÁNOCE
Divadlo Cirkus Žebřík

14. prosince 2019 | 15:00 | kino Káčko | 80 Kč
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5 nebo na www.kacko.cz.

Kino Kácko vás zve na 
speciální prosincové projekce 

roku 2019

Pohádka pod stromecek

24. 12. ve 14:00
SNEZNÁ MELA

Silvestrovské promítání

31. 12. v 18:00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Predprodej a rezervace vstupenek (vstupné 100 Kc):

Mestské kulturní stredisko Dobrany, námestí T.G.M. 5 | www.kacko.cz

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ

Městské kulturní středisko Dobřany 
ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Dobřany pořádá

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
spojenou s promítáním filmu

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, 
a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti 
se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho 
může zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, 
je Gerda. Její největší silou totiž není magie, ale víra v sílu přátelství.

7. 12. 2019 1 15:00 1 kino Káčko
Vstupné: 80 Kč (děti vč. nadílky)
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Reprezentační

města Dobřany

22/2/2020
od 20.00 hodin
Parkhotel 
Plzeň
K tanci a poslechu hraje 
Fordance Orchestra

předprodej vstupenek:
infocentrum, náměstí t.g.m. 5, dobřany

cena vstupenky: balkon b – 200 kč,
balkon a – 450 kč, sál – 550 kč
(včetně dopravy dobřany–plzeň–dobřany)

Speciální předvánoční nabídka:
sál – do 30. 11. 400 kč, do 23. 12. 450 kč
balkon a – do 30. 11. 300 kč, do 23. 12. 350 kč

ples
Dobřany

Město Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany

vás srdečně zvou na

města Dobřany

od 20.00 hodin

K tanci a poslechu hraje 
Fordance Orchestra

infocentrum, náměstí t.g.m. 5, dobřany

 b – 200 kč,

–dobřany

Speciální předvánoční nabídka:
sál – do 30. 11. 400 kč, do 23. 12. 450 kč

– do 30. 11. 300 kč, do 23. 12. 350 kč

města Dobřany

od 20.00 hodin

K tanci a poslechu hraje 

infocentrum, náměstí t.g.m. 5, dobřany

–dobřany)

– do 30. 11. 300 kč, do 23. 12. 350 kč

Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

neděle 19. 4. 2020 | 15:00
Hudební divadlo Karlín, Praha

Odjezd: mezi 12:00–12:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 690 Kč (+ autobusová doprava)

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

AddAmsovA 
rodinA
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Nominanty na ocenění v anketě 
„Nejúspěšnější sportovec okresu Plzeň-jih za rok 2019“ 
zasílejte na adresu: kultura@dobrany.cz do 31. 1. 2020 
v těchto kategoriích: 
• Družstva:  A) žactvo  B) dorost  C) dospělí
• Trenér roku (bez pořadí)
• Rozhodčí roku (bez pořadí)
• Mimořádný výkon roku
• Masters
• Jednotlivci:  A) žactvo  B) dorost  C) dospělí
Pořadatelem ankety je město Dobřany, město Přeštice, 
Plzeňská sportovní unie, ve spolupráci s produkční agenturou Sport-Action.
Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční  12. března 2020 
od 18.00 hodin v sále Městského kulturního střediska Káčko v Dobřanech.

FANDÍTE SPORTU?
Máte ve svém okolí výjimečnou sportovkyni, sportovce nebo tým?

Nominujte je do ankety

„NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 
OKRESU PLZEŇ-JIH ZA ROK 2019“

dílničkA SV. AnEŽkY

Je určena dětem s rodiči či prarodiči. 
Probíhá každé 3. úterý v měsíci

na faře v Dobřanech od 16 do 18 hodin. 
Tvoříme převážně z přírodních materiálů 

a na jaře se začneme více věnovat  
zahradnickým dovednostem.

15. 10. 2019 – kytice z listí
 19. 11. 2019 – adventní věnce

17. 12. 2019 – betlémky
21. 1. 2020 – sněhové vločky

18. 2. 2020 – přáníčka
17. 3. 2020 – květiny

21. 4. 2020 – mláďata
19. 5. 2020 – levandulové polštářky

16. 6. 2020 – pletení z pedigu

Ľudka Košudová: 730 588 580
dobrany@koinonia.cz

Náměstí T. G. M. 3, Dobřany

dílnA SV. joSEfA 

Otevřena na dobřanské faře
po individuální domluvě
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   (adventní a vánoční dekorace)
•návštěva farního areálu
•povídání o zvířatech
•občerstvení

Miloš Kodýdek: 736 415 438
Lenka Šparglová: 733 741 190
www.dilnasvatehojosefa.cz
www.koinonia.cz

dílničkA SV. AnEŽkY

Je určena dětem s rodiči či prarodiči. 
Probíhá každé 3. úterý v měsíci

na faře v Dobřanech od 16 do 18 hodin. 
Tvoříme převážně z přírodních materiálů 

a na jaře se začneme více věnovat  
zahradnickým dovednostem.

15. 10. 2019 – kytice z listí
 19. 11. 2019 – adventní věnce

17. 12. 2019 – betlémky
21. 1. 2020 – sněhové vločky

18. 2. 2020 – přáníčka
17. 3. 2020 – květiny
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16. 6. 2020 – pletení z pedigu
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Náměstí T. G. M. 3, Dobřany
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a vyrábíme všechno možné.

Vánoční dílna:
28. 11. 2019 od 15 do 19 hodin
•odborný výklad o dřevě
•výroba zvířátek a vánočních ozdob
   (adventní a vánoční dekorace)
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Miloš Kodýdek: 736 415 438
Lenka Šparglová: 733 741 190
www.dilnasvatehojosefa.cz
www.koinonia.cz
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Ohlédnutí za Juniorfestem

Letošní ročník Mezinárodního filmového 
festivalu pro děti a mládež Juniorfest 2019 
je již minulostí. Obdobně jako v letech přede-
šlých proběhl v tradičním podzimním termínu 
od 8. do 14. listopadu nejen v našem městě, 
ale v dalších čtyřech městech Plzeňského kra-
je: Plzni, Domažlicích, Přešticích a v Horšov-
ském Týně. Během 7 festivalových dnů mohli 
diváci zhlédnout více než 151 filmových pro-
jekcí a navštívit více než 15 doprovodných 
akcí a workshopů. Festival navštívil rekordní 
počet diváků. Bylo jich více než 14 800! Re-
kordní však byl v letošním roce i počet festiva-
lových hostů, kteří na festival přijeli. 

Festival začal v Dobřanech již několik málo 
dní před samotným slavnostním zahájením. 
V prostorách společnosti Comtes FHT se již 
podruhé uskutečnily Otázky Tondy Procházky. 
Tentokrát za účasti herce Václava Kopty a he-
rečky Lucie Benešové. Od pátku 8. do čtvrtka 
14. listopadu se v dobřanském kině Káčko 
konalo celkem 22 filmových projekcí, které 
navštívil neuvěřitelný počet především mla-
dých diváků. Velkou radost nám udělali i tím, 

že si zakoupili divácké akreditace za skvělou 
cenu 240 Kč na celou dobu festivalu a navští-
vili v průběhu festivalu i několik filmů.  Zkrát-
ka dokázali vytvořit kouzelnou festivalovou 
atmosféru. Právě díky nim se Dobřany staly 
absolutním vítězem v divácké návštěvnosti, 
ale i v pohostinnosti vůči hostům festivalu. 

A kdo letos do Dobřan zavítal? Z českých 
herců například Ondřej Vetchý nebo Josef Tro-
jan. Ze zahraničních například mladá talen-
tovaná nizozemská herečka Luna Wijnands 
nebo americká režisérka Bridget Stokes. 

Prostřednictvím Dobřanských listů chci tím-
to poděkovat vedení města Dobřany za finanč-
ní podporu festivalu, dobřanskému organizač-
nímu týmu za vytvoření jedinečné atmosféry 
a mladým divákům za pravidelné návštěvy fil-
mů. Velké poděkování samozřejmě patří i uči-
telům mateřských škol a základní školy za ná-
vštěvu školních dopoledních projekcí. Věřím, 
že v příštím roce na nás nikdo z nich nezane-
vře a společně se potkáme od 6. do 12. listopa-
du 2020 v rámci 13. ročníku Juniorfestu.

Michal Šašek

Oltář v kostele 
sv. Víta pod lešením

Od poloviny letošního listopadu jsou ome-
zeny prohlídky v kostele sv. Víta v Dobřanech, 
unikátní oboustranný dřevěný oltář řezbáře 
M. V. Jäckla je totiž celý skrytý pod lešením. 
Důvodem je pravidelná odborná kontrola 
stavu celého oltáře, přítomnosti dřevokaz-
ného hmyzu a kompletní vyčištění tohoto 
dobřanského skvostu. Před pěti lety, na konci 
roku 2014, prošel oltář i celý kostel zdařilou 
rekonstrukcí. A i když se může zdát, že je to 
vlastně nedávno, dřevo jako materiál je vysta-
veno mnoha nepříznivým vlivům včetně růz-
ných škůdců. Proto je nutné věnovat mu péči 
tak často, jak je to jen možné. Rozsah kontroly 
a případných dalších opatření nedokážeme 
zatím bohužel odhadnout, vše se bude odvíjet 
od výsledků z odebraných vzorků. Všem ná-
vštěvníkům děkujeme za pochopení.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

PF 2020
Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí, radosti 
a osobních i pracovních úspěchů 
v novém roce přeje

redakce Dobřanských listů
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Šlovické kapličky
Šlovice jsou malou obcí, ve které nikdy 

nestálo panské sídlo, kostel ani významnější 
budovy. 

Na území obce však bylo v minulosti posta-
veno celkem šest kapliček, z nichž zub času 
přežily čtyři. 

Nejvzácnější z nich stojí na návsi a od roku 
2003 je kulturní památkou. Kaple byla posta-
vena v roce 1833 na místě zvoničky. Je to po-
zdně barokní šestiboká stavba s jehlancovou 
střechou, vížkou se zvonem a krytou cibulo-
vou bání s křížkem na vrcholu. V kapli stávala 
1 metr vysoká dřevěná socha Ježíše, sošky an-
dílků, socha svatého Antonína Paduánského, 
skleněný kříž a skleněná soška Panny Marie 
s Ježíškem. Bohužel všechny tyto předměty 
byly v roce 1992 ukradeny a další byly zcizeny 
při vloupání v roce 1999. Kaple sloužila v mi-

nulosti k bohoslužbám. Dne 1. července 1995 
byla u příležitosti 750 let vzniku obce znovu 
vysvěcena. Získání dotace v rámci Programu 
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje umožnilo v roce 2005 kapli kompletně 
opravit.  

Další zachovalou kapličkou je kaple při 
vjezdu do obce z Plzně u domu č. p. 63. Byla 
postavena v roce 1930 tehdejšími majiteli 
domu. V roce 2015 ji současný majitel pan 
Miroslav Kotal obnovil. Kaple je zasvěcena 
svatému Cyrilu a Metoději a 5. července 2015, 
během oslav 770 let obce, požehnal kapli ge-
nerální vikář Plzeňské diecéze Mons. Josef 
Žák za hojné účasti občanů obce.

U silnice ze Šlovic směrem na Klatovy byla 
majiteli domu č. p. 42 postavena v roce 1932 
další kaplička, která sloužila rodinným bo-

hoslužbám i k modlení pro pocestné. V roce 
2017 byla kaplička obnovena majitelkou 
domu paní Drahomírou Blínovou.

V polích na bývalé cestě do Robčic stojí do-
sud kaplička, kterou dal ve třicátých letech 
minulého století postavit majitel hostince 
z domu č. p. 12.

V roce 1996 byla zbořena kaplička na po-
zemku u bývalého domu č. p. 18, kterou ne-
chali v roce 1933 postavit manželé Johann 
a Marie Wenzlikovi jako poděkování za uzdra-
vení jejich syna.

Také u cesty ze Šlovic do Lhoty stávala 
kaplička. Cestu i kapli pohltil v osmdesátých 
letech minulého století stále se rozšiřující ka-
menolom. 

Jana Hájková

Kaple na návsi Kaple u Blínů Kaple u Kotalů Kaple v polích

Dekorace praporu – poděkování!
Před 100 lety byl slavnostně rozvinut prapor 

tehdy místnímu dragounskému pluku a po 100 
letech byl tento prapor (i když jen replika) deko-
rován stuhou města Dobřany. Na stuze je napsá-
no „MĚSTO DOBŘANY 1919–2019“.

Tuto stuhu chápeme jako projev úcty tehdej-
ším vojákům a dobrovolníkům, kteří pod tímto 
praporem bojovali, a zasloužili se tak o uspořá-
dání hranic mladého Československa. Chápeme 
to i jako úctu k naší historii jako takové.

V neposlední řadě to vnímáme i jako 
poděkování za činnost našeho klubu 
vojenské historie. Tato stuha pro nás 
znamená i jakousi „injekci“ pro další 
naši činnost a jsme rádi, že si město 
váží historie a snad i nás.

Proto bych chtěl alespoň touto ces-
tou městu Dobřany poděkovat. „Děkuji“.

Za Klub vojenské historie Posádkového 
velitelství v Dobřanech      Miloslav Faifr
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Dny přátelství s německou Reálnou školou Obertraubling
V pondělí 14. října 2019 jsme přivítali na 

dobřanském vlakovém nádraží přátele z part-
nerské školy Obertraubling. Ve školní jídelně 
bylo pro žáky připraveno malé občerstvení, 
po kterém následovala exkurze na Šlovický 
vrch. Zde jsme si mohli zblízka prohlédnout 
chráněné živočichy - kuňku žlutobřichou 
a listonoha. Milým překvapením v závěru 
exkurze byli divocí koně. Setkání s nimi bylo 
příjemnou tečkou za naší výpravou.

V úterý 15. 10. 2019 se naše skupina vy-
dala v osm hodin ráno autobusem na výlet 
na nedaleký zámek Kozel. Prohlídka zámku 
začínala v deset hodin, měli jsme tedy dosta-
tek času se trochu ztratit při krátké procház-
ce podzimně zbarveným zámeckým parkem 
a naaranžovat společnou fotografii u jednoho 
z nejkrásnějších stromů. Zámek jsme si pro-
hlédli rozděleni do dvou skupin, pro německé 
partnery byl připraven překlad do němčiny. 
Poté nás autobus převezl na zříceninu hradu 
Radyně (vzhledem k ne příliš vstřícnému po-
časí z původně plánované 6 km dlouhé pěší 

túry sešlo), kde jsme poobědvali řízky ze 
školní jídelny a pustili se do společných her 
v angličtině, abychom se rozmluvili a při-
pravili na následující úkol – zdramatizování 
pověsti o Radoušovi. Po důkladné přípravě 
jsme zhlédli pět různých vystoupení přímo 
v kulisách hradu a náramně se u toho poba-
vili. Posledním bodem programu byla hodinu 
a půl dlouhá zastávka v obchodním centru 
Olympie a pak už hurá domů. 

Poslední den jsme strávili nejprve v hokej-
balové hale, kde proběhla úžasná sokolnická 
ukázka v českém i německém jazyce, a pak 
jsme se rozdělili na dvě česko-německé sku-
piny. Jedna skupina si šla zahrát stolní tenis 
do místní sokolovny. Žáci se s radostí zhosti-
li hry a zapojili se všichni. Druhá skupina se 
vydala prozkoumat dobřanskou pekárnu 
a zároveň si něco zkusit upéct. Ujal se nás pan 
Daniel Fonhauser, který v průběhu prohlídky 
sděloval, co vše obnáší práce v pekárně, a jak 
se stalo, že je jejím majitelem. Žáci si z při-
praveného těsta vyrobili škvarkové placky, 

které jim byly po upečení dovezeny do školy. 
Kromě tohoto občerstvení jsme byli pohoště-
ni koblihami, sušenkami a celozrnnými hous-
kami. Všichni si pečivo velmi pochvalovali. Po 
hodině a půl jsme si stanoviště vyměnili. Žáci 
byli se zážitkem v pekárně velmi spokojeni 
a přejí si zařadit její návštěvu i v příštím roce. 
Po obědě nezbývalo než se s našimi přáteli 
rozloučit, naposledy jim zamávat a popřát 
šťastnou cestu. 

Chceme poděkovat za pomoc panu Fon-
hauserovi, majiteli Dobřanského pekařství, 
a panu Reitšpiesovi z místního oddílu stolní-
ho tenisu.

Projekt je realizován za finanční podpory 
Plzeňského kraje. 

Michaela Hlaváčová, Natálie Bardounová 
a Blanka Grätschová, učitelky ZŠ Dobřany

Tříkrálová sbírka 2020 – Přihláška skupinky koledníků 
Letos podevatenácté organizuje dobřanská Římskokatolická farnost ve spolupráci s Měs-

tem Dobřany a Základní školou v Dobřanech Tříkrálovou sbírku. Také v letošním roce chceme 
pomoci mladým i dospělým klientům s diagnostikovaným autismem a mentálním postižením 
z merklínského domova Radost a stacionáře Radovánek Diakonie ČCE a seniorům s diagnosti-
kovanou poruchou paměti (Alzheimerovou chorobou, demencí) v Domově sv. Aloise Městské 
charity Plzeň. Hledáme	proto	trojice	zájemců,	kteří	mají	chuť	si	připravit	královský	kos-
tým	a	vyrazit	v	sobotu	11.	1.	2020	do	dobřanských	ulic.	Je	důležité,	aby	mezi	vámi	nebo	
s	vámi	byl	 jeden	dospělý, který převezme zapečetěnou pokladničku a po dobu koledování 
bude o ni pečovat. 

Přihlášky prosíme co	nejdříve	řediteli	ZŠ v Dobřanech, následně dostanete další podrobnos-
ti a vyberete si místo koledování. Jakékoliv dotazy ke konání sbírky Vám rád zodpoví J. Šedivý, 
tel. 602 658 066. 

Děkujeme Vám.
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Dobřanští učitelé v Německu

Nejenom žáci ZŠ, ale i učitelé a učitelky 
dobřanské školy udržují partnerské vztahy 
s pedagogy německé Reálné i Základní školy 
v Obertraublingu. Návštěvy se realizují každý 
rok střídavě, letos jeli Češi do Německa.

V pátek 25. 10. 2019 vyjel český autobus 
s 36 osobami na palubě nejdříve do Regens-

burgu, kde přibral německého pana zástupce 
Bernda Namisla, a pokračoval do Kelheimu. 
Tam naši cestovatelé přestoupili na výletní 
loď a pluli po Dunaji do proslulého benedik-
týnského kláštera Weltenburg, nejstaršího 
v Německu. Po obědě a ochutnávce vyhláše-
ného piva z klášterního pivovaru se vydali 
pěšky podzimními lesy nad Dunajem zpátky 
do Kelheimu. Odsud se pak autobusem vrátili 
do Regensburgu do bowlingového centra, kde 
se setkali se svými kolegy z obou škol, vytvoři-
li čtyři smíšené česko-německé týmy a utkali 
se v tradičním turnaji. Letos zvítězil posílený 
tým Office a kuželky Malého Bernda a Malého 
Jardy změnily na rok své držitele. Těšíme se za 
rok na setkání v Dobřanech.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Rukodělný kurz
Žáci a žákyně 5. tříd navštívili areál místní 

fary, a to celkem čtyřikrát. V dvouhodinovém 
bloku se vždy rozdělili na dvě skupiny. Jed-
na skupina pracovala dvě vyučovací hodiny 
v truhlářské dílně a druhá stejný čas na zahra-
dě. V následujícím bloku se skupinky vyměnily. 

V truhlářské dílně se žáci seznámili s nářa-
dím a pracovali na výrobě dřevěné truhličky. 
Díky velkému počtu lektorů měli všichni mož-
nost si vyzkoušet rozmanitou práci se dřevem 
(měření, řezání, broušení, vrtání a zatlouká-
ní). Pro některé byla práce v dílně první zku-
šeností. Během prací na zahradě se všichni 
seznámili s místními druhy bylin i dřevin a za 
nepříznivého počasí si žáci vyráběli z přírod-
nin, šili vonné sáčky a vyšívali. 

Díky všem lektorům panovala na kurzech 
příjemná, přátelská a kreativní atmosféra.

Mgr. Kristýna Jindrová, učitelka ZŠ Dobřany

 Základní umělecká škola 
     J. S. Bacha Dobřany 
 

vás zve na 8. ročník představení 

  Živý betlém 
24. prosince 2019 od 11 hodin 

na dvoře ZUŠ 
 

Ve hře s koledami účinkují žáci, učitelé 
 a přátelé ZUŠ, 
 

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 opět míří z dalekého Nazaretu do Dobřan. Tak přijďte taky, máte to za rohem! 
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Akordeonová soutěž 
v Portugalsku
Ve	dnech	3.–10.	11.	2019	proběhla	celosvě-
tová	 akordeonová	 soutěž	 CMA	 –	 Trophéé	
Mondiale.

Letošní 69. ročník hostilo Portugalsko, 
konkrétně asi sedmdesátitisícové městečko 
Loulé v provincii Algarve.  K akordeonovému 
klání se dostavilo více než 140 soutěžících. 
O tom, že se jednalo o soutěž světového for-
mátu, hovoří i fakt, že v porotě zasedli odbor-
níci z 26 států a čtyř světadílů (Evropa, Asie, 
Amerika, Afrika). Přijde mi až neuvěřitelné, 
že jsme se dokázali konfrontovat s nejlepšími 
světovými akordeonisty, a to dokonce tak, že 
si Martínek Chodl odvezl krásné páté místo 
v kategorii do deseti let. Jen pro vysvětlení - 
na této soutěži není možné ceny dělit, je vždy 
jedna první, jedna druhá atd…. Soutěž probí-
há každoročně, vždy na jiném místě. Předcho-
zí ročníky hostilo například město Viktorie 
v Kanadě nebo Spokane v USA. Hostitelskou 
zemí příštího jubilejního 70. ročníku bude 
Čína (Peking). 

Díky cestě do Portugalska jsme navázali 
další kontakt se světově uznávanými odbor-
níky a je fantastické, že pozvání na uspořá-
dání akordeonových kurzů v Dobřanech od 
6. do 8. března 2020 přijal prezident světové 
akordeonové federace CMA, pan Frédéric De-
schamps z Francie. 

Bylo nám velikou ctí se této nádherné akce 
zúčastnit (Martin Chodl – soutěžící a Petr 
Vacek – odborná porota) a díky pozvání re-
prezentovat nejen město Dobřany a Základní 
uměleckou školu, ale jako jediní zástupci také 
celou Českou republiku.

Petr Vacek,
učitel ZUŠ, zastupitel města Dobřany

Indiáni z Osoblaha a strašidlácké dýňobraní

Dušičkový čas a brzké stmívání láká k vyprávění strašidelných příběhů u rozsvícené svíčky. 
A tak i my jsme se rozhodli tento čas využít pro uspořádání akce nazvané „Strašidlácké dýňobra-
ní“ společně s rodiči.

Na tuto akci jsme se s dětmi připravovali celý říjen, kdy jsme si zdobili třídu netopýry, duchy 
a jinými strašidelnými bytostmi, vyráběli si krásné lucerničky a dlabali dýně, které jsme dostali 
od jedné z našich maminek, paní Eisenhammerové. A pak už nic nebránilo, abychom se poslední 
den v říjnu před setměním všichni sešli ve třídě, kde si rodiče společně s dětmi vyrobili strašidél-
ko, s kterým pak vyrazili na naši zahradu a plnili spoustu úkolů.

O strašidelnou atmosféru se postaraly nejen rozsvícené lucerničky a strašidelné zvuky, ale 
hlavně krásné kostýmy dětí, za které patří velký dík rodičům.

Domů si děti odnášely nejen balíček sladkostí, ale hlavně spoustu zážitků a o tom to celé bylo.
Indiáni z Osoblaha se svými náčelnicemi Vilmou a Ivčou a paní kuchařkou Aničkou Míkovou

Rok v Klubu Echo pro děti a mládež
Dobřanský Klub Echo pro děti a mládež, zřizo-

vaný Diakonií Západ, má za sebou tento rok mno-
ho vydařených aktivit. Na začátku roku 2019 proběhl pro děti a mladé lidi navštěvující Klub Echo 
workshop na téma Bezpečnost v online prostředí. Účastníci se tak mohli dozvědět, jak se pohy-
bovat na sociálních sítích bezpečně formou zajímavých aktivit. 

Stejně jako předchozí rok i letos reprezentovali klienti Klub Echo v Lize férového fotbalu. Dob-
řanský fotbalový tým se zúčastnil hracích dnů, které se velmi podobají běžnému fotbalu, avšak se 
speciálními pravidly, se zaměřením především na fair play hru. Pro hráče v rámci Ligy byl připraven 
také fotbalový trénink pod vedením hráčky z ženského fotbalového týmu FC Viktorie Plzeň. Hráči si 
tak mohli vyzkoušet, jak probíhá profesionální trénink, a naučit se i něco nového. Liga byla zakon-
čena v létě dnem plným fotbalových utkání, workshopů a zábavy. Pracovníci, děti a mladí lidé z Klu-
bu Echo se zúčastnili i dalších aktivit přímo v Dobřanech. Ukázali se na Dni dětí a Prvním zvonění 
na Kotynce, přidali se k úklidu Dobřan v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Také připravili 
akci pro veřejnost v rámci Týdne nízkoprahových klubů, která zaznamenala velkou návštěvnost.

Příští rok plánují pracovníci Klubu Echo další zajímavé aktivity, které budou navazovat na le-
tošní úspěšný rok. Více informací o plánovaných akcích, ale i o Klubu celkově je možné najít na 
facebookových stránkách Klub Echo pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz nebo přímo 
u koordinátorky zařízení na tel. čísle +420 734 640 492, e-mailu: klub.echo@diakoniezapad.cz. 
Klub Echo je pro děti a mladé lidi otevřen od pondělí do středy v čase 12.30-17.00 na adrese 
náměstí T. G. M. 282 v Dobřanech.

Monika Malátová, koordinátor zařízení Klubu Echo pro děti a mládež
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Andělské tvoření

Na Andělském tvoření v sobotu 16. listo-
padu se nás v pionýrské klubovně sešlo přes 
dvacet. Vyráběli jsme ozdoby na stromeček 
z papíru i korálků, papírový věnec, vánoč-
ní přáníčka jako každý rok a k tomu si mohl 
každý vyrobit sněhuláčka a andílka. Některé 
děti vyráběly za pomoci maminek, ale objevil 
se i šikovný tatínek, vedoucích a instrukto-
rů.  Poděkování za příjemné dopoledne patří 
všem, kteří přišli a pomohli - rodičům i lektor-
kám, a MKS za finanční příspěvek. Další fotky 
mimo zde přiložené najdete na www.dobrany.
pionyr.cz  ve fotogalerii nebo na facebooku Pi-
onýrská skupina Dobřany. 

Na schůzkách nás čeká ještě výroba přá-
níček pro akci „Ježíškova vnoučata“ a dalších 
drobných dekorací k prodeji na vánoční jar-
mark, ale také pomoc při akci s Mikulášem 
v místním kině. No a v prosinci ještě střelecká 
soutěž O vánočního kapra.

Za pionýrskou skupinu Libuše Nejedlá

Barvy města jsme obhájili

O víkendu 11. až 13. října se v Zelené Lhotě konalo krajské kolo Pionýrského Sedmikvítku 
v oblasti Výtvarná činnost. Své zástupce zde měla i Pionýrská skupina Dobřany. 

Zástupci z 8 skupin Plzeňského kraje si v pátek zdobili látkové tašky a poté pomocí výstřižků 
z časopisů a novin představili svoji skupinu, činnost a působiště. 

V sobotu dopoledne byli účastníci rozděleni do 3 věkových kategorií a tvořili z ovčího rouna 
– nejmladší obrázek, starší převážně berušky a nejstarší šperk ze zipu. V rámci poledního klidu 
všichni vymýšleli obrázky, které si představují pod pionýrskými ideály. Pak následovala společná 
hra venku – logické pexeso a pískové obrázky. 

Při samostatné práci, kdy tématem letošního roku je tabulka pionýrských prvků, jsme vytvořili 
prostorový model, kde jsme použili i městský znak. Každá skupina si navíc vylosovala druh ma-
teriálu, pro nás to byl hliníkový drát. A tak jsme jím pospojovali naše červené a modré „kostky“ 
v barvách vlaštovky z pionýrského znaku. Večer nás pak lektorka seznámila s technikou akvare-
lového malování, které bylo připraveno na nedělní dopoledne, a pak byl volný večer.

 Nedělní dopoledne bylo věnováno razítkům a akvarelové malbě. Obrázky pak byly použity na 
přáníčka a výtěžek z jejich prodeje půjde na nákup věcí pro onkologicky nemocné děti. Po hod-
nocení celého víkendu jsme jako skupina dostali tašku s výtvarným materiálem a diplom, další 
diplom + odměnu za pomoc ostatním získal Lukáš. Pak už byl jen oběd a cesta domů. A protože 
počet účastníků byl omezen velikostí základny a nemohlo nás jet víc, poděkování za podařený 
víkend a reprezentaci skupiny a města Dobřany patří Alence, Janě, Áje a Lukášovi.

Libuše Nejedlá, vedoucí skupiny

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany   
 

vás srdečně zve na 
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
 

Koná se v neděli 26. ledna 2020 
od 14.00 hodin 

v Kulturním domě Psychiatrické nemocnice Dobřany. 
 
 

Připravena je pro vás: 
hudba, občerstvení, soutěže 

vstupné: děti 30 Kč, dospělí 40 Kč 
 

Dětské vstupenky jsou slosovatelné! Akce finančně zajištěna MŠMT 
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Pití zázvorového čaje s přednáškou 
pana Hacaperky

V sobotu 9. 11. jsme se sešli k příjemnému posezení se zázvorovým čajem a skvělými dobro-
tami, které přinesly naše zahrádkářky. Na programu jsme měli přednášku pana Hacaperky ze 
zahradnictví Erica ve Svojkovicích, který nás seznámil s novinkami v sortimentu stromů a keřů. 
Např. je nově vyšlechtěný růžový rybíz, několik odrůd angreštu odolného proti plísni šedé a nové 
druhy odolných švestek. Doporučil nám vysadit si keřovou moruši, která se dá pěstovat i v naší 
oblasti, a zakrslé druhy ořešáku, které dorůstají jen do výšky 3-5 metrů. Poradil nám i s pro-
středky na ochranu rostlin. Z biologických velice doporučoval chytrou houbu Polyversum. Stejná, 
která se přidává do omítek zdí, velmi dobře pomůže na rajčatech a okurkách. Proti škůdcům 
– mšice, molice, třásněnky a další doporučuje olej z pinií – Rock Efect, nebo ve variantě 3v1 Sym-
fonie. Také se osvědčuje před výsadbou přidat symbiotické houby mykorhiza, výnosy se podle 
jeho zkušeností až zdvojnásobí. Na zeleninu nám z mykorhizních prostředků doporučil například 
výrobek Symbivit.

Přednáška se nám všem tak líbila, že jsme se už na ní usnesli vyrazit na jaře společně do Svoj-
kovic.

Zora Richterová

Průvod se světýlky a oslavy 101. výročí 
vzniku Československa

Stejně jako skoro každý rok jste na prostran-
ství u nádraží ČD mohli i letos 28. října vidět 
řadu dětí s lampióny v doprovodu rodičů i praro-
dičů, kteří se úderem 18. hodiny vydali na cestu 
sídlištěm až na dobřanské náměstí. V jejich čele 
jelo doprovodné vozidlo, které hrálo slavnostní 
pochody, následovali vojáci z Klubu vojenské 
historie s prapory, a tak všichni společně došli až 
na náměstí, kde proběhl pietní akt k 101. výročí 
založení samostatného československého státu. 
Při této významné příležitosti pronesl projev 

starosta města p. Martin Sobotka a předal Klubu vojenské historie stuhu k praporu, který byl 
slavnostně rozvinut v r. 2018. Ale o tom již víte z minulého čísla. Na celé akci se podílel Klub 
vojenské historie, Městské kulturní středisko a Pionýr Dobřany.

Libuše Nejedlá

Vánoční mlsání
Blíží se nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE!!! 
K nim neodmyslitelně patří i pečení cukroví 
a mezi to nejznámější a nejrozšířenější patří 
perníčky. Je mnoho receptů a každý má svůj 
oblíbený, my jsme si však pro vás připravili 
recept zdravější, a to bezlepkové perníčky	
pohankové. 

Ingredience: 460 g pohankové mouky, 150 g tř-
tinového cukru, 130 g medu, 30 g másla, 2 vej-
ce, 2 lžičky perníkového koření, 0,75 lžičky sody
Ze surovin vypracujeme hladké těsto, zaba-
líme do fólie a necháme odležet (klidně i do 
druhého dne), z těsta vyválíme a vykrájíme 
libovolné tvary, ty položíme na pečící papír a 
pečeme v předehřáté troubě na 180 °C 8-10 
minut. Po upečení můžeme perníčky zdobit 
čokoládou nebo karamelem.  

K Vánocům patří i nápoje a na jeden nealko-
holický vánoční nápoj tady máte recept:

Vánoční	punč
Ingredience: mandarinky, jablka, pomeran-
če, granátové jablíčko, citrón, citrónová kůra, 
skořice, hřebíček, badyán, 100% pomerančový 
nebo jablečný džus
Postup: Ovoce očistíme, nakrájíme na kostičky 
a dáme vařit do hrnce, zalijeme džusem a vo-
dou, přidáme skořici, hřebíček, badyán, plátky 
citrónu a citrónovou kůru. Podáváme horké. 
PS: Pro dospělé je možno obohatit punč ru-
mem. 

 Bc. Renáta Černá, vedoucí školní jídelny
Lenka Šístková, DiS, provozní 

a nutriční terapeutka ŠJ

Kolektiv školní jídelny přeje všem strávníkům 
a čtenářům DL krásné prožití vánočních 

svátků a do nového roku mnoho dobré chuti. 
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Rybáři
V sobotu 2. 11. se uskutečnil poslední letoš-

ní výlov, výlov rybníka Montajch pod letištěm 
u Nové Vsi. Ten dopadl nad očekávání dobře, 
přestože i tam byla zjištěna vydra. Asi se přestě-
hovala na spodní rybníky MO Líně. Naše ztráty 
byly malé, slovilo se 21,2 q ryb. Z toho 12,5 q 
bylo vysazeno do řeky, zbytek zakomorován 
na jaro. Zarybňovací plán byl splněn, dokonce 
překročen o 60 ks K3 a o 30 kg štiky o velikosti 
30-40 cm. Od ÚS jsme dostali ještě 93 ks lína 
20-30 cm, 60 kg šlo do řeky, 33 kg do Židováku.

Na ryby jsem se dostal až v pondělí. Kapři 
brali jedna báseň, po páté jsem volal dceři, 
aby pro mě přijela, ale ta řekla, že může až tak 
za půl hodiny. Abych tam neseděl jen tak, roz-
balil jsem znovu jeden prut. Než dcera přijela, 
chytil jsem jich ještě sedm. A všechno to byli 
kapři 41-47 cm, jen asi 2 měli pod 40 cm. Dru-
hý den jsme tam jeli se synem, ten ale přijel 
až po páté, již bylo šero. Ryby začaly brát až 
po sedmé, to již byla tma, navíc záběry byly 
jenom ojedinělé. Ale přeci jsme nachytali. Pak 
jsem se dlouho nedostal, až mě syn vyvezl na 
přehradu. Tam již seděl kamarád a zval nás, 
abychom si sedli každý z jedné strany. On 
chytal na feeder s krmítkem a lovil kapra za 
kaprem, my jsme jen přihlíželi. Pak se mu nás 
zželelo a půjčil synovi svůj prut a ten měl za 
chvilku dva kapry. Potom ten prut půjčil mně 
a hned jsem měl také nachytáno.

Kluci Kuba s Davidem se věnovali spíše 
lovu dravců a docela se jim dařilo. Co jsem 
slyšel, chytili několik štik mezi 55 (menší 
neberou) až 60 cm, dokonce dvě přes 70 cm. 
Také se jim povedlo chytit pár candátů. Pokud 
jsem u vody potkal nějaké známé kolegy, byli 
s úlovky spokojeni. Potkal jsem také několik 
rybářů ze sousedních MO, kteří si pochvalova-
li, že náš revír je dobře zarybněn.

Chtěl bych upozornit, že povolenka na 
r. 2019 má platnost až do 10. 1. 2020, povin-
nost odevzdat sumáře úlovků do 15. 1. zůstává.
Termíny	výdeje	povolenek	na	r.	2020
So 4. 1. 2020 9:00-11:00
St 15. 1. 2020 17:00-18:30
St 26. 2. 2020 17:00-18:30
So 21. 3. 2020 9:00-11:00
St 22. 4. 2020 17:00-18:30
Školení nových členů bude v sobotu 

15. 2. 2020 od 9:00 v rybárně v Plzeňské ulici 
č. p. 1048.

Kdo by se chtěl stát rybářem, měl by do toho-
to termínu vyzvednout, vyplnit a odevzdat při-
hlášku ke členství v ČRS. Kdo by chtěl přestou-
pit z jiné organizace k nám, měl by ve stávající 
MO odevzdat sumář, vyžádat si tam převodku 
a členský příspěvek i povolenku platit již u nás.

Vladislav Šefl

Dětský rybářský kroužek u místní
organizace Dobřany

Ani jsme se nestačili pořádně nadechnout, 
máme za sebou čtvrtletí a s ním mnoho úspěš-
ných lovů na Kotynce. Chytilo se nepočítaně 
kaprů, plotic a línů. Podařilo se nám i úspěšně 
zvládnout rozličné rybolovné techniky. Vévo-
dila spíše technika na plavanou a odvážní to 
zvládli i s bičem. Představte si školáka s 5m 
bičem, jak se snaží nahodit a neublížit jak 
sobě, tak okolí. No, užili jsme si s Davidem 
hodně vypjatých chvil. 

Se změnou podzimního počasí, jsme opus-
tili Kotynku, přesunuli jsme se do klubov-
ny MC Budulínek a skočili rovnou do teorie. 
Překvapila mě velká účast dětí, z 18 se jich 
průměrně dostaví cca 15. Je vidět, že děti 
pochopily naši snahu jim vysvětlit a ukázat, 
jak získat rybářské dovednosti a vědomosti 
formou rozličných didaktických pomůcek. 
Docela mě rozesmálo, když jsme jim s Davi-
dem předhodili testík v tištěné podobě a děti 
jej překotně a se zájmem začaly vyplňovat. 
Pak jsme si ukázali, kde se nejvíce chybovalo, 
a společně jsme si vysvětlili, jak na to.

Každým rokem je u nás zvykem, že nás na-
vštíví pan rybář a ukáže zajímavou rybolov-
nou techniku. Tentokrát to byl pan Jiří z firmy 
NAPRIVLAC.cz a ukázal nám spoustu rozto-
divných, až exotických nástrah. Dále nás inspi-
roval k lepším postupům jak na dravce. Děti 
se zájmem sledovaly, jakým způsobem chytit 
třeba štiku nebo okouna, jaký použít kme-
nový vlasec a koncovou montáž. No, přátelé 

rybářského cechu, hodina utekla tak rychle, 
že jsme se nedostali ani do půlky výkladu. 
Musím panu Jiřímu poděkovat, že si pro nás 
a děti udělal čas, připravil si mnoho exotic-
kých nástrah a hodně trpělivosti. Přeci jenom 
děti měly mnoho zvídavých otázek.

Blíží se nám adventní čas a i my jsme mysle-
li na naše malé rybáře a připravili s Davidem 
předvánoční posezení. Přeji všem příznivcům 
rybářského cechu poklidné vánoční svátky.

Petru zdar.  
Za vedoucí kroužku  Karel Ryšavý

Na skok zpátky k dýním aneb Vítězná dýně 
z Budulínkova dýňobraní 

Bylo to zas těžké, stejně jako loni a předloni…… Všechny dýně jsou báječné a originální, a tak 
je opravdu nelehký úkol vybrat jen tu jednu….. Nicméně vítěz může být jen jeden a pro letošní 
rok se jím stal MAREK MAN. Vítězná dýně je zajímavá tím, že je ozdobená ze dvou stran a při 
rozhodování jsme přihlédli i ke skutečnosti, že (pokud je nám známo) vznikla bez účasti a pomo-
ci dospělého, pouze rukou dětskou. Vítězi gratulujeme a malou pozornost si může vyzvednout 
v Městském kulturním středisku Dobřany.

 Budulínek
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Podzimní činnost mladých hasičů

Po prázdninovém odpočinku jsme se za-
čali zase scházet, a to každý týden v hasičské 
zbrojnici. Pilně jsme se připravovali na Závod 
požární všestrannosti. Počátkem měsíce říj-
na jsme jeli s dětmi na ZPV do Radochovic. 
Za náš sbor soutěžila 2 družstva, a to 1 druž-
stvo mladších a 1 družstvo starších mladých 
hasičů. Kromě ZPV si děti ještě zasoutěžily 
ve štafetě dvojic. Počasí bylo přímo strašné, 
pršelo a foukal silný vítr, takže ze soutěžních 
disciplín byla zrušena střelba, protože špa-
líčky padaly, aniž bychom je zasáhli. O týden 
později jsme byli s dětmi v Blovicích. Děti 
soutěžily v obdobných disciplínách jako v ZPV 
– štafetě dvojic, střelbě, vázání uzlů, zdra-
vovědě, určování technických a hasebních 
prostředků, topografických značkách apod. 
Soutěž probíhala na stadionu za příjemné-
ho počasí. Postavili jsme 1 družstvo starších 
a 1 družstvo mladších. V Blovicích se nám 
moc nedařilo, hned v první disciplíně /štafetě 
dvojic/ jsme měli velký problém s motáním 
hadice. Koncem měsíce října jsme byli s dětmi 
v Chlumčanech na noční soutěži. Soutěž byla 
organizována formou branného závodu pro 
5členná družstva. Protože se jednalo o noční 
soutěž, družstva měla projít trasu vyznače-
nou chemickými světýlky, na které plnila sta-
novené úkoly, jako např. zásah se džberovou 
stříkačkou, určování technických a hasebních 
prostředků, překonání lanové dráhy, orienta-
ce na mapě pomocí buzoly, hadicové kužel-
ky apod. Za náš sbor startovala 3 družstva 
/2 starší a 1 mladší/. Jedno ze starších druž-
stev skončilo na 3. místě. Předposlední akcí 
v letošním roce bylo vyhodnocení ligových 
soutěží a vyhodnocení literární a výtvarné 
soutěže Požární ochrana očima dětí v Přícho-
vicích. Za náš sbor získala ve výtvarné soutěži 
v kategorii 6–8 let ze 47 soutěžících 2. místo 

Kristýnka Kaslová. Děti se kromě jiného vy-
řádily v různých soutěžích, např. v židličkové, 
tancování ve dvojicích s balónkem na čele, ob-
lékání vedoucích do různých kostýmů apod. 
No a na závěr proběhla diskotéka. Letos nás 

čeká už jen posezení u vánočního stromečku 
a příští rok to začne nanovo, a to hned v lednu 
kulturním vystoupením na výroční valné hro-
madě, pak naší zimní soutěží atd. 

Helena Dvořáková

Soutěž hasičů již po třicáté osmé

V sobotu 9. listopadu proběhla na náměstí T. G. M. již 38. soutěž hasičů v požárním útoku „O štít 
města Dobřany“, memoriál Stanislava Dvořáka. Soutěžila 6členná družstva mužů a žen. Opět se 
sjela nejen družstva hasičů z okolních SDH, ale i tradičně přátelé z Gebelkofenu.

Počasí bylo neskutečné, pršelo a byla zima, ale zažili jsme i horší, už nám padal i sníh. Hasiči 
jsou přece chlapi do nepohody. Do soutěže zařazený tunel zůstal i v letošním roce. Tím museli ha-
siči protáhnout dopravní a útočné vedení. Tunel překonala všechna družstva, třeba i po čtyřech. 
Za náš sbor soutěžilo 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů. Ženy získaly krásné 2. místo a muži byli 
čtvrtí, medaile jim utekla přímo o vlásek. Soutěž se konala pod patronací Města Dobřany. Děkuje-
me všem, kteří přispěli na tuto soutěž.                   Helena Dvořáková  
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Rockový bál
Dne 16. 11. 2019 proběhl v kulturním 

sále Psychiatrické nemocnice už 13. ročník 
Rockového bálu, pořádaného spolkem Mladí 
pro Dobřany. Vstupenky v předprodeji zmi-
zely rychlostí blesku, za což moc děkujeme. 
Je vidět, že nové kulturní zařízení je oprav-
du potřeba :-). Stejně jako v předešlých le-
tech hrála dobřanská kapela Ponorka Band. 
Na bále se nejen tančilo, ale také soutěžilo. 
Tentokrát jsme hledali nejrychlejšího jedlíka 
pivní polévky. Bylo velkým překvapením, že 
zvítězila křehká blondýnka, která s výraz-
ným náskokem porazila své čtyři soupeře. 
O půlnoci členové spolku pobavili půlnočním 
překvapením na motivy televizních pořa-
dů vysílaných před rokem 1989. Děkujeme 
všem sponzorům, kteří věnovali hodnotné 
ceny do tomboly, cateringu i zúčastněným 
za krásnou atmosféru a těšíme se příští rok 
opět na shledanou.

Lucie Stříhavková,
předsedkyně spolku Mladí pro Dobřany

Seniorský podzim
 Aby naše čtvrteční setkání mělo vždy pří-

jemnou náplň a všichni členové rádi chodili na 
dobré kafíčko a na popovídání, konají se často 
mimořádné akce.

Velice nás zaujala přednáška pí Kadlčíkové, 
která nás seznámila s programem „Senioři 
bez nehod“. Naše město se tak připojilo k ce-
lostátní pomoci seniorům a my už teď víme, 
co a jak pro naši bezpečnost dělat.

Opět nás navštívili naši malí umělci ze ZUŠ 
Dobřany a oba koncerty nás velice potěšily. 
Držíme palce našim malým talentovaným 
muzikantům a rádi je zase přivítáme. Díky, 
p. Vozáre a páni učitelé.

Naše šikulky se zapojily do keramického 
tvoření v ZUŠ a pomohly vyrobit drobné dár-
ky na Mikulášský jarmark.

Aby bylo naše posezení příjemné a veselé, za-
hrál nám dvakrát na svoji heligonku p. F. Bouček 
a my jsme si s ním s radostí zazpívali.

Mimořádnou akcí bylo pozvání našich zá-
stupců na slavnostní zasedání Krajské rady 
seniorů do plzeňské Alfy. Na tomto shromáž-
dění byla odměněna čestným diplomem naše 
paní předsedkyně Jarmila Štěpařová za vzor-
né vedení dobřanského Klubu seniorů. Všich-
ni srdečně gratulujeme a děkujeme.

Řada členek přijala pozvání na koncert ka-
pely p. Karpíška do plzeňské Měšťanské bese-
dy, a tak společně autobusem tuto akci navští-
víme. Velkým přínosem při pořádání našich 
akcí je finanční podpora MěKS a pí Umnerové, 

což všichni oceňujeme. Jsme rádi, že senioři 
v Dobřanech nejsou opomíjeni.

O tom svědčí i setkání, které v Káčku přiví-
talo a potěšilo všechny zúčastněné dobřanské 
seniory.

Zakončením našeho setkávání v letošním 
roce budou koledy s Bábinkami pod vedením 
Magdy Vozárové a slavnostní vánoční poseze-
ní s hudbou p. Zapletala a s pohoštěním, kte-
ré tradičně nachystají Ála Pošarová a členky 

výboru klubu /bude řízek, salát a dobrota ke 
kávě/. Mňam!!

Takže přejme si, aby v novém roce 2020 
prosperoval náš klub alespoň jako dosud, 
a nejen všem členkám, ale i ostatním obča-
nům našeho krásného města přejeme do dal-
ších let zdraví, štěstí a spokojenost.

 Zdeňka Blažková

Příjemné vzpomínání na výlety

Oslava paní Virglové 87 let
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Hororový ostrov
Padla	tma.	Výkřiky	děsu	a	hrůzy	bylo	sly-
šet	po	celé	Martinské	stěně.

V sobotu 2. 11. 2019 připravili skauti ve 
spolupráci s MKS Dobřany Hororový ostrov.

Cesta vedla tradičně ze starého mostu 
na Martinskou stěnu. Čekalo na vás celkem 
61 strašidel, duchů, zombíků, klováků a po-
dobně, což je prozatím rekord. Ani vaše účast 
nebyla marná – 455 účastníků. Bereme to jako 
známku toho, že vás akce ještě stále baví.

Nyní je na místě velké poděkování všem ka-
marádům jak z řad skautů, tak i neskautů, kte-
ří vás po celou noční procházku Martinskou 
stěnou strašili. Díky, díky, díky . Jste úžasní.

Ale! Ani v letošním roce neproběhlo vše 
úplně v poklidu. Opět se našel jedinec, který 
šel pouze škodit. Když už si jdete projít trasu 
opakovaně a víte, co na vás čeká, proč, prosím 
vás, napadáte naše strašidla, kopete do nich 
a tak podobně? Přijde vám to normální? To 
radši seďte doma a nikam nechoďte! Letos to 
bylo sedm stehů na očním víčku, ale mohlo to 
dopadnout hůř. Co bude příště? Pokud k něče-
mu takovému dojde nešťastnou náhodou, stát 
se to může, následuje omluva, zájem o to, co 
se stalo. Tady to byl úmysl! Naštěstí takoví ne-
jsou všichni. Ostatní se chodí bavit a užít si to.

Tak uvidíme příští rok. Třeba nás to neod-
radí a budeme pokračovat.

Šíša

PF 2020
Přejeme všem lidem z Dobřan 
a okolí hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce.

skautské středisko Zelený šíp Dobřany

Vzpomínka a současnost
Celá	Česká	republika	žila	v	listopadu	vzpomínkami	na	události	před	třiceti	lety.	Moje	ge-
nerace	patří	k	té	studentské	generaci	z	roku	89	a	mnozí	moji	spolužáci	ze	základní	školy,	
tehdy	pražští	vysokoškoláci,	byli	v	listopadu	1989	na	Národní	třídě.	

Je toho hodně, na co si ze 17. 11. 1989 a dal-
ších dní pamatujeme, i mnoho toho, na co by-
chom rádi zapomněli. Ráda vzpomínám na 
nadšení na ulicích, vzájemné láskyplné cho-
vání, slušnost a radostné očekávání změn. Ješ-
tě nyní cítím hrdost na první stávku na ZUD 
Zbůch, kde pracoval manžel jako horník, a po-
cit, že už můžeme říci cokoliv a budeme teď 
rozhodovat sami. Nerada vzpomínám na pro-
cházku se synem v kočárku s trikolórou v klo-
pě. Tehdy se mi stalo, že po mně kolemjdoucí, 
kterou jsem pozdravila, plivla.  Pár týdnů poté 
tato paní, která mnou a mojí trikolórou tak 
opovrhovala, byla členkou Občanského fóra. 
No, snažíme se zapomenout a odpustit. 

Je tu ještě jedna významná událost, na kte-
rou ráda vzpomínám a kterou si připomněli 
všichni ti, kteří jsou členy České strany soci-
álně demokratické v Dobřanech. Dne 20. pro-
since 2019 uplyne právě třicet let od obnovení 
činnosti místní organizace. První schůze byla 
v restauraci Na Růžku. Tehdy ještě ve starém 

sále nás Jarda Koláček přesvědčil, že jediná 
správná volba, pokud se člověk chce věnovat 
politice, je pracovat ve straně, která je pro lidi. 
Podlehli jsme Jardovým argumentům a hned 
ten den jsme spolu s manželem přihlášku do 
ČSSD podepsali. 

Právě Jaroslav Koláček, první předseda 
místní organizace Dobřany nově obnovené 
Československé strany sociálně demokratic-
ké, byl tím, který zde dal vzniknout stranické 
demokracii, protože ČSSD byla první polis-
topadovou politickou stranou, která v Dob-
řanech začala pracovat. Tuto zásluhu nelze 
Jardovi Koláčkovi upřít. Mnoho lidí, kteří měli 
možnost ho poznat, na něj musí vzpomínat 
jako na nezdolného optimistu, přesvědčivé-
ho řečníka, sportovce, fotbalistu, slušného 
a vstřícného člověka a především zapáleného 
sociálního demokrata.

Uplynula řádka let, mnoho lidí do naší stra-
ny vstoupilo, mnoho odešlo. Na některé mys-
líme s úctou, na jiné ne. Vzpomínku si zaslouží 
především ti, kteří zůstali sociálními demo-
kraty až do své smrti.

Jarda Koláček byl jedním z nich. Patřil ke 
generaci, která si musela své názory tvrdě 
obhajovat a často na svoji nekompromisnost 
doplácela. Dne 16. 11. 2019 jsme si malým pi-
etním aktem na dobřanském hřbitově připo-
mněli 21 let od jeho úmrtí. Čest jeho památce.

Pokud byste si chtěli zavzpomínat na 
těch uplynulých třicet let, na Jardu Koláč-
ka a na první socany v Dobřanech, přijďte 
10. 12. 2019 v 18 hod. do salónku restaura-
ce Káčko 68 v Sokolovské ul. v Dobřanech na 
přátelské posezení s dcerami pana Jaroslava 
Koláčka, jejich rodinami a členy místní orga-
nizace ČSSD v Dobřanech.

Srdečně zve předsedkyně MO ČSSD Dobřany 
Dagmar Terelmešová

	 	 	 PŘIJĎTE	SI	S	NÁMI	ZACVIČIT
   POWER	JÓGU
   
   každý	čtvrtek
	 	 	 18:00	–	19:00	/	19:15	–	20:15
   
	 	 	 Centrum	Šlovice, Šlovice 152, 321 00
	 	 	 tel.:	603	724	952

IČO: 64 35 44 40
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Přikrmování vodních ptáků
		Přikrmujeme jenom v zimním období, zejména během silných mrazů.
		Nabízíme základní potraviny v přírodním stavu (neochucené).
		Pokud vidíme, že se ve vodě nebo jejím okolí vyskytuje větší množství krmiva, nepřihazujeme další. Přinesené potraviny způsobují velký nárůst 

živin ve vodě, což má za následek její znečištění a podporuje nadměrné množení mikroorganizmů, které můžou působit i toxicky (plísně, botu-
lismus).

Pozor na pečivo! Všichni to známe – ne 
všechno, co nám chutná, nám i prospívá. A tak 
je to i u ptáků. Nabízené dobroty jim sice 
chutnají, ale i s dobrým úmyslem přinesené 
potraviny můžou ve velkém množství vodním 
ptákům uškodit. Pro ptáky pečivo předsta-
vuje snadný zdroj energie. Chybí v něm však 
důležité vitamíny, minerály a stopové prvky, 
potřebné pro jejich zdravý růst a fungování.

Zvlášť nevhodné je přikrmování pečivem 
během hnízdní sezóny. Nedostatek potřeb-
ných živin v potravě způsobuje nesprávný vý-
vin kostí a kloubů mladých ptáků a jejich ná-
sledné deformace. Ty můžou mít za následek 
neschopnost létat. Takový pták mnohokrát 
není schopen pro sebe zabezpečit dostatek 
potravy a často se stává i snadnou kořistí pre-
dátorů.

Více informací naleznete na adrese: 
birdlife.cz/prikrmovani

Jakub Urbanec Kachnička mandarínská (Aix galericulata) u starého mostu v Dobřanech dne 28. října 2019

ANO	 NE
Obiloviny	(pšenice,	oves,	žito	a	další)	 Kořeněné,	slané,	sladké,	mastné	potraviny
Hrách,	cizrna,	kukuřice	–	čerstvá,	rozmražená,	nemusí	být	vařená	 Zbytky	jídla
Salát,	listová	zelenina,	vařené	brambory Plesnivé,	zkažené	potraviny	
Odřezky	nebo	slupky	ze	zeleniny Krmivo	s	ostrými	hranami,	které	by	mohlo	ptákům	poranit	jícny
Speciální	granule	pro	vrubozobé	ptáky	 Příliš	mnoho	jídla	na	jednom	místě

Podzim na Dobřanské střelnici
Tento podzimní článek skoro už na konci roku 2019 bych 

chtěl pojmout trochu jinak. Chtěl bych tímto poděkovat všem 
členům našeho střeleckého klubu, kteří se aktivně podílejí na 
jeho akcích, pořádají závody na naší střelnici, zúčastňují se 
závodů a tím reprezentují střelecký klub SSK Dobřany. I když 
vím, že nedělní dopolední zvuk výstřelů některým občanům 
města může vadit, berte to prosím tak, že je to jediný čas, kdy 
se náš klub aktivně schází. Na podzim jsme za přispění MKS 
Dobřany pořádali už po několikáté závod v Lidové obranné 
střelbě v kategorii „kapesní pistole“. Jednalo se o osm maxi-
málně osmiranných situací, odstřílených dle stanovených 
střeleckých pravidel. Tento rok byl závod velmi vydařený 
a myslím si, že si ho užili jak účastníci, tak i pořadatelé. V ne-
děli 15. 12. bych rád pozval střeleckou veřejnost i naše členy 
na „Dobřanskou mířenku“. Jedná se o střelbu z pistole nebo re-
volveru, střílenou na vzdálenost 25 metrů do mezinárodního 
pistolového terče. Pro kategorie sportovní „jednoruční“ a slu-
žební „obouruční“ začne prezentace závodníků v devět hodin. 
Propozice budou na našich stránkách www.sskdobrany.wz.cz.

Za SSK Dobřany Pavel Königsmark



Fotbal
Mladší	přípravka

Po úspěšném letním soustředění v Hojsově 
Stráži nastoupila mladší přípravka do sezóny 
s  trenérským tandemem Martin Bruha a Robert 
Hajšman. V průběhu podzimu začal opět pomá-
hat s ročníky 2013 a 2014 Zdeněk Eichler. Během 
podzimní sezóny sehrála mladší přípravka 7 mi-

strovských zápasů s bilancí 5 výher, 1 remíza a 1 prohra s celkovým 
skóre 147:50. Do týmu velice dobře zapadla nová tvář, Robert Hajšman 
junior, který vstřelil úctyhodných 49 branek, a stal se tak výraznou po-
stavou mladší přípravky. V této sezóně jsme provedli změnu oproti 
minulým sezónám. Nedělali jsme rotaci, ale nechávali jsme kluky hrát 
na postech, o kterých si myslíme, že jim sedí. V bráně jsme se mohli 
opřít o stabilní výkony Filipa Bruhy a během podzimu se výbornými 
výkony prezentovali Marek Hodan a Adam Rataj. Ostatní kluci střídali 
lepší výkony se slabšími.

Tréninky probíhaly každé pondělí a středu na perfektně připrave-
ném trávníku a ke konci října a na začátku listopadu i pod nově vybu-
dovaným umělým osvětlením. Na trénincích jsme se zaměřovali přede-
vším na práci s míčem a jeho plnou kontrolu. V zimní přestávce budeme 
trénovat na umělé trávě pod nádražím a ve sportovní hale. Tréninky 
budou probíhat každé pondělí od 17:00 do 18:30 na umělé trávě a ka-
ždé úterý budeme v hale od 15:30 do 17:00. V jednání je ještě využití 
tělocvičny na některé ze základních škol, kde bychom se chtěli zaměřit 
na rozvoj dynamiky formou atleticko-gymnastických tréninků. Během 
zimní přípravy se zúčastníme tradiční Zimní halové ligy mládeže ve Ště-
novicích, kde budeme obhajovat loňské prvenství. Zároveň navštívíme 
i turnaje Trefto cup v Rokycanech a v plánu jsou rovněž turnaje v Chebu 
a u Prahy, aby kluci mohli změřit síly i s jinými týmy, než které potkávají 
při soutěžních zápasech.

Starší	přípravka
Na konci letních prázdnin jsme opět naskočili do tréninků, kte-

ré jsme po vzájemné dohodě přesunuli na pondělí a středu, aby měli 
kluci den odpočinku před pátečními zápasy. Připojili se k nám známé 
tváře z mladší přípravky, navíc jsme dotáhli jeden přestup ze Vstiše, 
a tak jsme odstartovali v ideálním složení 11 hráčů + 2 nováčci. Vzhle-
dem k rozestavení 5+1 jsme tak utvořili dvě silné pětky. Už po prvním 
odehraném zápase, kdy jsme „přejeli“ Chotěšov na jejich vlastní půdě 
20:5, bylo jasné, že si opět udržíme velmi silnou pozici. Na podzim jsme 
odehráli 6 soutěžních zápasů, nepoznali hořkost porážky a v polovině 
sezóny přezimujeme s celkovým skóre 113:23 na prvním místě. Aktu-
álně jsme zakončili tréninkovou přípravu venku na trávě a přesuneme 
se na umělý povrch v areálu pod nádražím a jeden den v týdnu budeme 
trénovat v tělocvičně. I přes absolutní suverenitu budeme dále pracovat 
naplno, jelikož nás čekají zimní halové turnaje, kde změříme síly s těmi 
nejlepšími týmy v kraji, a třeba ve Štěnovicích máme za cíl obhájit loň-
ské prvenství. Není hezčí pohled, než vidět kluky s pohárem nad hlavou. 
Trenéři starší přípravky Martin Zehle & Míra Homr

Mladší	žáci

Starší	žáci
Hodnocení podzimní části sezóny 2019/2020 starších žáků je velmi 

pozitivní. Žáci byli přihlášeni do okresního přeboru Plzeň-jih. Hrálo se 
s každým soupeřem dvakrát, systémem doma – venku, a to s Chlumčany, 
Stodem, Štěnovicemi, Radkovicemi a Klášterem. Po zásluze žáci vyhráli 
podzimní část soutěže, a to s jedinou porážkou od Chlumčan. Předvádě-
li kvalitní fotbalové výkony, dělali radost divákům a fanouškům. Sezó-
nu jsme začali s 13 hráči ročník 2005/2006.Postupně jsme v průběhu 
podzimní části zapracovali i mladší hráče ročníku 2007/2008. Trénin-
ky probíhaly ve fotbalovém  areálu, a to v pondělí a ve čtvrtek. Po konci 
podzimní části máme měsíční fotbalový klid, zimní přípravu začínáme 
počátkem prosince prvními tréninky v hale.

Dorost
Od nové sezony převzala mužstvo dorostu nová trenérská dvojice 

Petr Trdlička a Kamil Schovánek. Naším cílem je postupně zapracovat 
dorostence do A týmu. V zimě nás čeká fyzická příprava v hale a sou-
středění s A týmem. Tímto bychom vás chtěli pozvat na 2. polovinu se-
zony, budeme se na vás těšit!

Sport
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Muži	‚,B‘‘
Do sezony 2019/2020 vstoupil oddíl Dobřan také s obnoveným tý-

mem rezervy, složeným převážně z mladých a nezkušených hráčů. Hlav-
ní ambicí béčka proto bylo tým zkonsolidovat a nezakončit podzimní 
část naprostým fiaskem. Nováček soutěže ovšem ukázal, že i s ním musí 
ostatní „mazáci“ počítat, a se ziskem 17 bodů a 33 nastřílenými góly 
přezimuje na druhé příčce, tři body za vedoucím Merklínem „B“. 

Muži	‚,A‘‘
,,Áčko‘‘ vstoupilo do podzimní části v 1. B třídě výhrou 2:1 na penalty 

nad Pačejovem. V dalším utkání muži zaváhali ve Štěnovicích 1:2, ale 
s Kasejovicemi si doma napravili reputaci výhrou 3:1. 

V Chanovicích hodně zamrzela prohra 1:2, nicméně v dalším zápase 
Dobřanští zdodali Horaždovice 5:1 a za „zápas podzimu“ by se dal smě-
le označit následný zápas se silnými Křimicemi, kdy po branceTuška 
v 91. minutě braly Dobřany vítěžství 3:2. V Přešticích se rozhodovalo 
až na penalty, ve kterých byli domácí úspěšnější, takže brali 2 body za 
výsledek 2:1 po penaltách. Další domácí zápas vybojovali muži výhru 
2:1 nad Chotěšovem a poté následovala prohra v Klatovech 1:3. Sou-
boj doma s Vrhavčí vyzněl lépe pro hosty, a to 4:2. Po dlouhé době se 
Dobřanští dočkali výhry na nedobytném hřišti v Blovicích, kdybrali po 
penaltovém rozstřelu 2 body. Podzimní část bohužel zakončili prohra-
mi doma s Bolešinami 2:3 a 1:5 v Chlumčanech. Podzimní část ukázala, 
že do 1.B třídy Dobřany patří, a cíl do jarní části je dát do zimní přípravy 
maximum a posunout se do první poloviny tabulky.

Jménem fotbalového výboru bych chtěl poděkovat všem trenérům 
a vedoucím mužstev, stejně jako všem hráčům za vzornou reprezentaci 
oddílu. Poděkování za spolupráci a podporu patří i všem rodičům, fa-
nouškům, sponzorům a městu Dobřany.

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

Jakub Kraus, předseda oddílu kopané
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Přehled prosincových akcí v pivnici 
Hájek–Hájková
  Dne 24. 12. proběhne v pivnici Hájek–Hájková již 20. ročník v de-

gustaci bramborového salátu. Soutěž nese název po jednom ze 
svých zakladatelů - Velká cena Josefa Šnebergera. Zúčastnit se 
může každý, kdo přinese svůj výrobek, cca 200 g bramborového 
salátu v nějaké nevratné misce, mezi 10.00-11.15 hod., čímž se 
zařadí do soutěže o hodnotné ceny. Ty bude ve 12.30 hod. předá-
vat syn zakladatele a účastník olympiády v Athénách, pan Michal 
Šneberger. Vlastní degustace proběhne od 11.20 hod. do 12.15. Po 
sečtení všech hlasů /každý degustátor odevzdá vždy 3 čísla dle 
jeho názoru nejlepších vzorků/ bude slavnostní vyhlášení. Těšíme 
se i na váš vzorek.  

  
 Dne 31. 12. se koná silvestrovská zábava. Od 20.30 hod. nás bude bavit 

DJ Kečup /Petr Keszegh/. V 0.30 hod. oslavíme příchod nového roku 
tradičním ohňostrojem před pivnicí. Na této akci jste velice vítáni.  
Rezervaci můžete provést na tel. č. +420 603 872 821 nebo osobně 
v pivnici.

  
 Přejeme všem svým zákazníkům, štamgastům, obchodním partne-
rům, obyvatelům Dobřan a lidem dobré vůle krásné prožití vánočních 
svátků, veselého silvestra a hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v roce 2020. Za vaši návštěvu v roce 2019 moc děkujeme.

 Josef a Václava Hájkovi s personálem

Pozvánka
Kuželkářský oddíl při TJ Dobřany zve tímto všechny příznivce 

tohoto sportu na 

VÁNOČNÍ	TURNAJ	
PRO	NEREGISTROVANÉ	HRÁČE 

Koná	v	sobotu	21.	prosince	2019	od	9	hodin
na	kuželně	u	Lidového	domu.	

Hraje se o ceny a na všechny zájemce se těší pořadatelé. 
Otto Sloup, předseda oddílu



Tabulka	Extraligy	mužů
1. Kladno 12 9 1 1 1 53:23 30
2. Autosklo PCE 12 8 1 1 2 66:35 27
3. HBC Plzeň 13 7 2 1 3 50:33 26
4. Kert Park Praha 12 6 3 0 3 64:32 24
5. Elba DDM ÚNL 13 5 4 1 3 51:41 24
6. H.Králové 12 6 1 3 2 48:31 23
7. Karviná 11 7 0 0 4 36:25 21
8. Letohrad 12 4 0 3 5 39:38 15
9. SK Sudoměřice 12 3 1 1 7 32:59 12
10.	Snack	Dobřany	 12	 3	 0	 0	 9	 35:68	 9
11. Most 14 1 1 2 10 26:69 7
12. KOVO Praha 13 1 0 1 11 19:65 4

Tabulka	Extraligy	juniorů
1. Kert Park Praha 13 9 1 2 1 51:25 31
2. Letohrad 13 10 0 0 3 72:23 30
3. Hostivař 13 9 1 0 3 47:30 29
4. Elba DDM ÚNL 13 7 3 0 3 63:42 27
5. Autosklo PCE 13 7 1 0 5 39:24 23
6. Kladno 11 7 0 1 3 44:25 22
7. HBC Plzeň 14 7 0 0 7 52:38 21
8. H.Králové 12 4 1 4 3 38:43 18
9. HBC Prachatice 12 5 0 1 6 42:44 16
10. Tygři M.Boleslav 13 5 0 0 8 55:49 15
11. Enviform Třinec 13 3 0 0 10 26:64 9
12. KOVO Praha 14 2 1 0 11 31:77 8
13.	Snack	Dobřany	 12	 0	 0	 0	 12	 8:84	 0

Přebor	ml.	žáků	ČR	Jih+Západ
1. Suchdol n./L. 11 10 0 0 1 105:29 30
2. HBC Plzeň 12 7 0 2 3 47:34 23
3. Pedagog ČB 11 7 1 0 3 34:23 23
4.	Snack	Dobřany	 11	 7	 0	 0	 4	 80:54	 21
5. Blatná Datels 12 5 2 0 5 51:47 19
6. Olymp J.Hradec 12 5 1 0 6 48:69 17
7. HBC Prachatice 11 4 1 1 5 37:46 15
8. Blovice 12 3 0 1 8 30:78 10
9. Tatran Třemošná 12 3 0 0 9 28:55 9
10. HBC Zliv 12 1 1 2 8 34:59 7

2.	liga	Západ	muži
1. Horní Bříza 10 9 0 0 1 51:20 27
2. HBC Plzeň B 10 8 1 0 1 67:24 26
3.	Snack	Dobřany	B	 10	 8	 0	 0	 2	 53:29	 24
4. HBC Kasejovice 10 6 1 0 3 42:36 20
5. Tatran Třemošná 9 6 0 1 2 48:22 19
6. Fireball 99 Plzeň 10 3 1 2 4 46:37 13
7. Buldoci Stříbro 10 2 0 2 6 26:54 8
8. Taurus Plzeň 10 2 1 0 7 26:59 8
9. Plzeň-Litice B 9 2 0 0 7 20:43 6
10. HBC Rolling Balwans Plzeň 10 2 0 0 8 32:63 6
11. SHC Viktoria Plzeň 10 1 1 0 8 26:50 5

Sport

Podzimní část se blíží ke konci
Muži	–	extraliga
Realizační tým: V. Šlehofer st., Chamola, Malý 
a D. Kovařik st., vedoucí: Tauer

Že to nebude v extralize jednoduché, jsme 
pochopitelně věděli, nicméně postavili jsme 
se čelem a nadále tvrdě a trpělivě pracuje-
me. V důležitých zápasech doma s Kovem a 
v Mostu byla výhra. I tak se nesmíme uspo-
kojit a nadále si jít svou cestou dál. Po sta-
tečném výkonu v Plzni, byť prohraném o dvě 
branky, nás doma v posledním zápasu podzi-
mu čeká další gigant v podobě celku z města 
perníku. Pardubice lze totiž řadit mezi špičku 
ČR, čili v tomto duelu opět všichni půjdeme 
do školy - nabýt potřebně zkušenosti, ovšem 
nikoli předem poraženi. Přesto je třeba při-
pomenout, že jsme nováčkem s velmi mla-
dým týmem.

Junioři	–	extraliga
Realizační tým: V. Šlehofer st., Chamola a Malý

Ani v této kategorii nespíme a poctivě a tr-
pělivě pracujeme dál. Jak už bylo zmíněno, zde 
na výsledek (zápasový) moc pomýšlet nemů-
žeme, neboť z drtivé většiny nám nastupují 
hodně mladí kluci, resp. hráči velmi mladých 
ročníků narození. Třeba se nám tato koncep-

ce za pár sezón vyplatí jak zmíněným výsled-
kem, tak i vychovaným hráčem, který bude 
pravidelně nastupovat v mužském A týmu. 
Před koncem podzimu náš mladičký tým ještě 
čekají doma Pardubice a Třinec a 7. prosin-
ce po Mikuláši míříme k odvetě do dalekého 
Třince. Nejen děti tedy budou mít sportovní 

zážitek, ale zároveň top pro nás pro všechny 
bude opět škola do života.

Mladší	žáci	–	Přebor	ČR	Jih	+	Západ
Realizační tým: Úbl, Hradská, Havránek, Prů-
cha, Vaníček, Neumaier, V. Šlehofer st., Hrubý 
a trenér nejmenších brankářů Vavrík

Na snímku muži B:
Zleva stojí: Kobr, Kůrka, Smola, Bartuška, Malý, Kánský, L. Úbl a Neumaier
Pod nimi zleva: Sloup, V. Šlehofer st., D. Kovařík ml., Hrubý M., Průcha a Hnětkovský
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Přípravka Dobřany

Zde je tréninkový proces ze všeho nejtěž-
ší, ale zároveň s dětmi i nejpříjemnější. Jsou 
spontánní a mnohdy vděční. Výsledky v zápa-
se, ačkoliv nejsou stěžejní, jsou mnohdy jako 
na houpačce. Pořád pracujeme s dětmi..... Ne-
dávná vysoká výhra doma s Plzní 7:0 a násled-
ná vysoká prohra v Blatné tuto teorii jasně 
potvrzují. Základna se nám začíná rozšiřovat, 
tudíž i my reagujeme rozšířením řad trenérů. 
Hlavní trenér žákovských kategorií Petr Úbl 
hodnotí: „Mezi mladšími žáčky nastupují i zde 
věkem hráči, kteří patří do kategorie přípra-
vek, v některém případě dokonce minipřípra-
vek. Děti dostávají dostatek prostoru ke spor-
tovnímu vyžití. Sportovní posuny jsou lehce 
viditelné.“

B	tým	muži	–	2.	liga	Západ
Realizační tým: hl. trenéři: Smola, Kůrka, hrají-
cí asistent: V. Šlehofer st.

B tým mužů alias Benfika zatím výsledkově 
šlape, nicméně tohle určitě není pro klub téma.

Spíše nám záložní tým prioritně slouží k úče-
lům prvního mužského týmu a juniorky, což už 
rovněž bylo zmíněno. Kostru mančaftu tvoří 
bývalí hokejbalisté či kluci, kteří mají sport rádi. 
Pokud se výsledek v zápasu dostaví, pak je to 
pochopitelně dobře. Pokud ne, a je vše tak, jak 
má být, pak se svět prostě nezboří. Pravidla klu-
bová ale platí pro všechny, tedy i v této kategorii.

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer starší
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Mladí se rozhodně neztratili
Dalším pokračováním zápolení o regionální tituly byly v sobotu 16. 11. regionální přebory 

mužů. Letos tento turnaj změnil působiště a místo v našem svatostánku se tentokrát usku-
tečnil ve stodské tělocvičně U Výkupu. Z domácích, po lítých bojích ve skupině, skončili Matěj 
Urbanec a Oliver Lang, naopak dál pokračovali z druhých míst Petr Hrubý a Marek Vohradský, 
doplnění o Filipa Umnera, Josefa Malého ml. a Jakuba Vladyku z pozic prvních. Nejlépe se nako-
nec umístil právě posledně jmenovaný Jakub Vladyka, který ve finále podlehl favorizovanému 
Janu Roubíčkovi poměrem 2:4 na sety. Dobřanský odchovanec, který hraje momentálně v Ně-
mecku, si tak připsal již několikátý titul regionálního přeborníka v řadě. Na děleném třetím 
místě skončili stodský Tomáš Roch a Josef Malý ml. Ve čtyřhře zvítězili Jakub Vladyka a Marek 
Vohradský, který si aspoň spravil chuť po nepříliš vydařeném turnaji dvouher, kde si zkom-
plikoval situaci prohrou s Filipem Umnerem ve skupině. Celkem se zúčastnilo 19 borců, což 
lze považovat za slušnou účast. Velká část z prezentovaných hráčů však byli věkem ještě do-
rostenci, mnohdy i mladší. O tom, že z celého regionu se rozhodli poměřit své síly pouze hráči 
domácího Slavoje Stod a TJ Dobřany ani nemluvě. Závěrem děkuji za hladký průběh celého dne 
vrchnímu rozhodčímu Petru Šleisovi.

Filip Umner

O tituly za zeleným 
stolem                                      

Rok se s rokem sešel a na stolní tenisty z na-
šeho regionu opět čekaly přebory jednotliv-
ců. Prvním dějstvím byl v neděli 3. 11. turnaj 
starších a mladších žáků společně s dorostem, 
konaný v dobřanské sokolovně. Jako první se 
představili mladší žáci. Kromě domácích repre-
zentantů dorazili i přeštičtí a stodští sportovci, 
díky čemuž byla účast hojnější než v minulých 
letech. Na stupínku nejvyšším nakonec stanul 
Ondřej März, druhý byl Mukhammadjon Islo-
mov (oba TJ Slavoj Stod) a na děleném třetím 
místě skončili naši Štěpán Sedláček a Marek 
Šimek, kteří se aspoň radovali z prvenství ve 
čtyřhře. Následoval turnaj starších žáků. Finále, 
ve kterém tentokrát svedli boj März se Šimkem, 
bylo velmi vyrovnané, nakonec se však znovu 
radoval stodský stolní tenista. Stejného vítěze 
jako mladší kategorie měl i turnaj ve čtyřhře, 
ve kterém si další titul regionálních přeborníků 
připsala dvojice Šimek-Sedláček. Pak už násle-
doval turnaj dorostenců, ve kterém došlo také 
k největšímu překvapení celého dne. Ve skvělé 
formě hrajícímu Ondrovi Märzovi se v semi-
finále dvouhry povedlo zaskočit zkušenějšího 
dobřanského Filipa Umnera a po zásluze se tak 
dostal do finále, kde už ale nestačil na suverén-
ního vítěze posledních ročníků, domácího Ja-
kuba Šperla. Na třetí příčce stanuli Filip Umner 
a Matěj Urbanec. Skvělý příběh nabídla v této 
kategorii soutěž čtyřhry. Tu sice dle očekávání 
ovládlo duo Šperl-Umner, ale o překvapení se 
postarala dvojice Matěj Urbanec a Marek Macko, 
kteří skončili na pěkném třetím místě. Marek, 
novic v dobřanských barvách, tak nakonec pře-
ci jenom vybojoval aspoň jeden kýžený diplom, 
o jehož zisk celý den usiloval. Závěrem děkuji 
vrchnímu rozhodčímu turnaje Petru Hrubému, 
který opět zvládl organizaci bravurně.

Filip Umner



Sport
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Další úspěchy judistů

Náš klub má za sebou opět několik dalších 
závodů. Koncem září to byly závody v Mari-
ánských Lázních, kde Tomáš Hančík získal 
3. místo a Filip Hančík 2. místo. 

Také v říjnu slavili naši závodníci úspěch 
na turnaji mladších a starších žáků a žákyň 
v Táboře, na kterém Filip Hančík skončil na 
1. místě a Daniel Šimon na 4. místě. Naše dal-
ší závodní cesta vedla do Teplic, Velké ceny 
města Teplice se zúčastnilo 36 týmů a přes 
300 závodníků, a to nejen z České republiky, 
ale i z Polska a Německa. Na 1. místo se zde 
probojoval Šimon Voller, na 2. místě byl To-
máš Hančík a na 3. místě Jan Eichler. První 

listopadové závody se pro nás konaly v Pra-
chaticích, kde Filip Hančík získal 2. místo, na-
šemu dalšímu závodníkovi Danielu Šimonovi 
se přes velkou konkurenci na stupně vítězů 
probojovat nepodařilo. Na memoriálu Ing. Pe-
tra Radoše v Domažlicích vybojovali 1. místa 
Šimon Voller a Filip Hančík, 3. místo získal 
Vojtěch Hrubeš, 4. místa David Chmelík, Ma-
těj Khás, Pavel Škrlant, Jan Eichler a 5. místa 
Daniel Šimon a Tomáš Hančík. V závěru roku 
na naše judisty čekají ještě 2 závody, poté od-
počinek přes vánoční svátky a nabírání sil do 
roku 2020 na další závody, které nás čekají.

Ruka JUDO

Odpoledne se sebeobranou 

Sebeobrana, stále aktuální téma pro děti i dospělé.... Vyslechnout teorii i vyzkoušet si sebeobranné techniky v praxi mohli všichni příznivci této 
činnosti, kteří se sešli v sobotu 9. listopadu 2019 v prostorách využívaných spolkem RuKA JUDO spolu s MC Budulínek.

Na akci přišli děti i dospělí. Na úvod je čekala prezentace týkající se teoretických poznatků, historie bojových umění, trocha příkladů o tom, co 
se děje u nás i ve světě, a též diskuze na téma, kde všude může v běžném životě nastat potřeba sebeobrany. Poté již přišla praktická část – předve-
dení donucovacích prostředků, jako jsou slzné plyny, teleskopické obušky a další včetně informace, jak s nimi nakládat tak, aby nám byly k užitku. 
A poslední částí byl fyzický trénink – kopy a údery do lapů, boxovací rukavice a helmy, spousta pohybu a adrenalinu. Celým odpolednem příchozí 
provázel trenér Karel Fojtík za pomoci Lenky Oravcové a účastníci odcházeli domů s teoretickými znalostmi i s propocenými triky, ale jak se zdálo, 
spokojeni.

Za RuKA JUDO Pavla Adamcová 
     Podpořeno z Globálního dotačního titulu města Dobřany. 

Dobřany



Klub českých turistů, odbor Dobřany
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Turisté vás zvou
7.	12.	 Bukovec	–	Chrást
Odjedeme vlakem z Dobřan 
v 7.53 do Plzně, od Gambrinu-
su busem MHD č. 28 v 8.54 do 

Bukovce. Půjdeme po zelené TZ k dolanskému 
mostu a pak po modré TZ do Chrástu. Odtud 
zpět vlakem v 14.32 do Plzně a v 15.50 do 
Dobřan. Délka trasy 8 km. Vedoucí Jirka Nový.

10.	12.	 	
Vzpomínka	na	Karla	Gotta	–	návštěva	Újez-
du	u	Sv.	Kříže	a	Radnic
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8.31, z Plzně 
v 9.04 do Stupna. Odtud jdeme po modré TZ 
směrem rozhledna Břasy – Újezd u Sv. Kříže 
(hrob - lípa - Šternberská hrobka), dále po 
žluté TZ do Radnic. Po obědě odjezd busem 
z náměstí v Radnicích ve 13.00, nebo 13.45, 
popř. v 15.10 do Plzně a dále do Dobřan. Délka 
trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

14.	12.	 Předvánoční	pochod
Akci pořádá KČT Líně. Sejdeme se u „kruháku“ 
v 8.20.  Půjdeme kolem řeky do Vodního Újez-
da a lesní cestou do Zbůchu. Zde se ohlásíme 
a občerstvíme. Délka této části je 8 km. Kdo 

ukončí vycházku zde, odjede vlakem v 13.15 
nebo 15.15. Ostatní půjdou přes Červený 
Újezd, Líně a Novou Ves do Dobřan. Délka této 
trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

17.	12.	 Hrad	Buben	–	Madona	lurdská
Odjedeme vlakem v 8.23 z Dobřan do Plzně, 
odtud v 9.10 do Plešnice. Z žel. stanice Plešni-
ce jdeme na hrad Buben. Ceremoniál u Mado-
ny, opékání špekáčků, poté odchod do Kozolup 
a M. Touškova na oběd. Odjezd MHD do Plzně 
ve 14.43. Z Plzně v 15.20 do Dobřan vlakem. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

21.	12.
Slavnostní	rozloučení	s	turistickým	rokem
Sejdeme se u „kruháku“ v 14.15. Projdeme 
Martinskou stěnu a vrátíme se do klubovny. 
Zde od 16.00 se uskuteční slavnostní členská 
schůze KČT a rozloučení s turistickým rokem. 
Občerstvení, hudba, zpěv. Vedoucí procházky 
Jirka Nový.

28.	12.	 Dobřany	–	Nová	Ves
Odjedeme vlakem z Plzně v 7.50 do Dobřan. 
Půjdeme od „kruháku“ v 8.20 přes Martin-

skou stěnu k Nové Vsi. Projdeme lesními ces-
tami a vrátíme se zpět do Dobřan.  Délka trasy 
10 km. Vedoucí Jirka Nový.

4.	1.		 Chlumčany	–	Přeštice
Odjedeme vlakem z Plzně v 8.20. Z Dobřan 
v 8.37 do Chlumčan. Půjdeme z Chlumčan  do 
Přeštic. Vlakem zpět v 14.52 do Dobřan a Plz-
ně. Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

7.	1.	 Na	skalní	útvar	„KVOČNA“
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.23, z Plz-
ně v 8.16 do Třemošné. Z železniční stanice 
Třemošná jdeme po žluté TZ k rozcestníku 
Třemošná - Exodus a dále pokračujeme až ke 
skále „Kvočna“, odtud jdeme do České Břízy na 
autobus. Ze stanice Č. Bříza U Mlýna odjedeme 
busem do Plzně v 12.18, nebo 13.18. na termi-
nál hlavní nádraží Plzeň a dále vlakem do Dob-
řan. Délka trasy 7 km. Vedoucí Jindra Šmalták.

Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám spo-
lečnost?  Pojďte se s námi projít. Zveme všechny 
občany. Chodíme, za každého počasí. Případné 
změny najdete ve vývěsní skříňce u Komerční 
banky.

Pochod Klatovskem
Tentokrát	navštívíme	nedaleké	okolí	Klatov	s	cílem	„výstup	na	vrchol	Doubravy“.

Na pochod nás vyráží 20 pochodníků, k cíli nás vede nejprve červená t. zn., posléze žlutá t. zn. 
Pod kopcem se rozdělíme.

1. skupina - zdatnější členové volí výstup na vrchol.
2. skupina pokračuje po vrstevnici vedoucí k silnici a dále obcí Řakom do Dolan. Když prochá-

zíme obcí Řakom, upoutá nás dunivý zvuk vycházející z místní kovárny. Zvědavost nám nedá, 
neodoláme a vstupujeme dovnitř. V šeru rozeznáme postavu kováře, který je v plné práci. Paní 
ing. Marková, která se s kovářem dobře zná, požádá kováře, aby nám něco málo ze svého řemesla 
předvedl, což se stalo. Po krátké exkurzi pokračujeme v cestě do Dolan, navštívíme místní hosti-
nec a po občerstvení odjíždíme busem do Švihova a následně vlakem do Dobřan.

Druhá skupina po zdolání kopce schází na silnici a odtud ze zastávky odjíždí busem do Klatov 
a po občerstvení vlakem do Dobřan.

S pozdravem „Ať nám to šlape“  Jindřich Šmatlák

Novoroční přání
Odbor turistů v Dobřanech přeje všem svým členům, příznivcům a známým vše nejlepší, 
zdraví a pohodu do nového roku 2020.

KČT, odbor Dobřany 
vás zve na tradiční

NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA ŠLOVICKÝ VRCH 2020

Program:
samotný výstup  vyhlídka z mohyly

opékání vuřtů

občerstvení  teplé nápoje  pivo

Zahájení:
1. 1. 2020 ve 13.00 hodin 

na Šlovickém vrchu u táboráku
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Napsali jste nám

Podvod nebo výsměch?
Než začala výstavba kruháče v Dobřánkách, 

vyslala k nám firma Bögl & Krýsl osobu, která, 
jak jsem se dozvěděla ze závěrečné zprávy vy-
hotovené znalcem, nebyla dostatečně kvalifi-
kovaná k provedení fotodokumentace, neboli 
k nafocení stavu budov a zařízení zvenku i ze-
vnitř, tedy ve všech místnostech. Při práci ba-
gru, sbíjecího kladiva a vibračních válců bylo 
opět vše zdokumentováno pracovníkem firmy 
B & K. V průběhu prací se k nám dostavil ještě 
statik a procesí odborníků jak na prohlídku 
zámku. Následně se konala schůzka u sta-
rosty a vyhodnocení statika znělo, že podle 

tmavých, nekvalitních a chybějících snímků 
vlastně skoro k poškození mé nemovitosti ani 
nedošlo. Naskýtá se otázka, kde ty chybějící 
snímky jsou. Přestože bylo před započetím 
stavby slíbeno, že při případném poškození 
budou škody opraveny a bude nastolen pů-
vodní stav, nic takového nebude, prý to nebylo 
v projektu. Při posledním rozhovoru se stati-
kem mi bylo řečeno, že jsem si ho měla pozvat 
před zahájením stavby sama!!! Jeho postoj 
v dokumentech zní doslova takto: „V rám-
ci jakéhosi (!) džentlmenského přístupu se 
jako adekvátní a dostatečně velkorysé jeví 

(úhrada) max. 25 % nákladů. Za vhodný po-
stup opravy je v daném případě považováno 
proškrábnutí a vyčištění trhlin, jejich zatme-
lení kvalitním trvale elastickým tmelem a vý-
malba místností.“ Tento podivně stylizovaný 
návrh řešení ovšem nebyl radnicí ani firmou 
akceptován. Mám si tedy všechny náklady na 
obnovu původního stavu hradit sama? Ani 
případné soudní výlohy si jako důchodkyně 
nemůžu dovolit. A proč taky? Radnice chtěla 
kruháč a následky nechala na nás. Kde je po-
moc? Připadám si jako v Kocourkově. 

Veselé Vánoce přeje trpce Eva Karásková.

Střelnice na Vysoké „po lopatě“
Jako jeden z mnoha zvídavých Dobřaňáků 

jsem se v pondělí 18. listopadu v Káčku účast-
nil informačního setkání na téma dobřanská 
střelnice na Vysoké. Po tříhodinové informač-
ní masáži jsem se vrátil domů s hlavou jako 
pátrací balon. Až druhý den jsem byl schopen 
si utřídit všechny informace, které tam pro-
běhly, a ujasnil jsem si, co se to vlastně na 
Vysoké děje. Pokusím se stručně shrnout, co 
jsem se tam dozvěděl. Možná tím pomůžu po-
rozumět situaci i některým z vás.

1. Provozovateli skládky na Vysoké, firmě 
Marius Pedersen, se v Dobřanech líbí, a pro-
to se rozhodla prodloužit životnost svého 
podnikání na skládce získáním dalšího pro-
storu pro uložení dalšího materiálu, tento-
krát zřejmě již zhodnoceného odpadu. Oním 
prostorem je asi třicetihektarový pozemek 
v majetku města Dobřany, ležící nad výkrm-
nou vepřů, mezi silnicí od Plzně na Přeštice 
a vlastní skládkou. Pozemek, který byl dříve 
součástí dělostřelecké a letecké střelnice, je 
veden jako ostatní plocha a je zarostlý náleto-
vými dřevinami. Materiál bude uložen v hro-
madách vysokých až 12 metrů, jimž nehezky 
říkají „zemmel“ nebo „zemní melior“ a které 
„odstíní“ pozemek a s ním i skládku od silni-
ce. Z platby za uložený materiál bude plynout 
významná část do rozpočtu města. Že pře-
devším za příjmy ze skládky stojí dosavadní 
rozvoj našeho města, je všeobecně známo, 
tak proč v tom nepokračovat.

2. V druhé etapě, za čtyři - pět let, bude 
možné meliory vylepšený pozemek využít ke 
zřízení „brokové a dropové střelnice“ s do-
střelem až 400 m a po připojení sousedního 
pozemku vlastněného armádou s dostřelem 
až 800 m. Půjde o unikátní střelnici, jedinou 
ve střední Evropě, díky výborné dopravní 
dostupnosti s možností sloužit nejen tuzem-
ským střelcům. Střelnici budou moci využívat 

i místní sportovní střelci a myslivci, ale též 
i vojáci, vojenské zálohy či armádní ostřelo-
vači. Zřízení střelnice má širokou podporu, 
od krajského úřadu po vrcholné sportovní 
orgány. Vzhledem ke všem ambicím, které 
se střelnicí střelci mají, však pochybuji, že ji 
bude schopno provozovat město. Ale příjmy 
může přece mít i z jejího pronájmu.

3. Obavy občanů o zhoršení životního 
prostředí jsou liché. Hluk od Dobřan odstíní 
zemní meliory a bude rušit méně než motor-
ky ze Šlovičáku. Nakonec proč před stavbou 
střelnice neudělat pokusné hlukové měření. 
Zvěř si na střelbu zvykne, většina přítom-
ných střeleckých funkcionářů jsou myslivci 
a mluvili z vlastní zkušenosti. Les tam vlastně 
žádný není a taky, kdo by tam k čtyřproudé 
silnici do něj chodil relaxovat. Pokud se tam 
najdou nějaké vzácné rostliny či živočichové, 
přesadí se o kus dál, jak se již dělo při povo-
lování skládky. Nevyužije-li se tento pozemek 
jako střelnice, tak bude po tlaku mezinárod-
ních investorů zastavěn výrobními či sklado-
vacími halami, také díky té výborné dopravní 
dostupnosti. Největší obavy ze střelnice by 
asi měli mít lidé z vepřína, že ho bude stát na 
nátlak olympijského výboru vykupovat a za-
vírat, až se zjistí, že zápach z něj bude „otra-
vovat“ atmosféru na mezinárodních střelec-
kých soutěžích.

Omlouvám se váženým čtenářům za svůj 
„lidový“ jazyk. Možná jsem něco zjednodušil, 
ale myslím si, že má informace je pro mnohé 
daleko srozumitelnější, než rozsáhlé, umělé, 
šroubované a cizími slovy protkané referáty.

Ing. Pavel Vrzal

Vánoční přání
Věra Hodaňová

Jakpak to jenom tenkrát bylo?
Vzpomínky zpátky běžet nech…
Co sněhu zatím nasněžilo,
vždyť už jej máš i ve vlasech.

Stromek jsme měli vždy jen malý,
přáníčka také taková.
Brusle, co z bot nám spadávaly,
panenka jenom hadrová.

Však jednou, to nám bylo blaze,
to snad nám patřil celý svět,
koník nás drncal po podlaze,
v níž suků bylo bezpočet.

Na víc dárků si nevzpomínám,
zapadly někam pod ty sněhy,
mé vzpomínky teď vedou jinam,
do chvilek plných prosté něhy.

Doma jsme byli všichni spolu,
o všem možném se vedla řeč,
opřeni bradou o kraj stolu – 
a táta, to byl vypravěč!

Maminka, věčně starostlivá,
každému krájí jablíčko,
pohladí, pak se s námi dívá:
„Jestlipak jsi tam, hvězdičko?“

I když nám léta utíkala,
my rádi vraceli se sem.
To již jen sama čekávala
a postávala za oknem.

Úsměv i povzdech: „Můj ty světe,
je to dost, že se ukážete.“
Jak by se za ní běžet chtělo,
to okno však již osiřelo.

I dnešní děti přání mají,
přáníčka malá, bláhová.
Já přeji jim, ať vzpomínají 
na teplo, vůni domova.

A tam, ať všude roste, klíčí,
co nevejde se pod jehličí,
co žádný dárek nenahradí – 
to, když se doma mají všichni rádi.
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Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.
20. prosince 2019 to bude rok, co nás opustil 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Josef	Klíma. 

Vzpomínají dcera a syn s rodinami, 
vnučka s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 21. 12. 2019 si připomínáme 
1. výročí, co nás opustil

pan František	Veselý	
ze Šlovic.

Stále vzpomíná rodina.

Vzpomínka
4. 12. 2019 uplyne již 14 smutných let, 

kdy nás navždy opustila

paní Hanička	Kučerová.

Za tichou vzpomínku děkují sestry
Věra, Libuš a Zdeňka

Vzpomínka

14. 12. 2019 uplynulo 30 let, 
co nás navždy opustil 

pan Václav	Rott.

Za tichou vzpomínku 
děkují synové s rodinami.

Vzpomínka

17. prosince oslaví 
80. narozeniny 

paní Jiřina	Rutkovská.

Vše nej..., hodně zdraví a nezdolného elánu 
do dalších let přejí manžel, dcera a synové 

s rodinami.

Blahopřání

Dne 1. 12. 2019 oslavila v rodinném kruhu 
své 85. narozeniny

paní Marie	Fejfarová z Dobřan.

Hodně zdraví, lásky, věčného optimismu 
a elánu do dalších let přejí syn a dcera 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Blahopřání

Dne 30. 12. 2019 uplyne rok, 
co nás opustila

paní Jana	Malá.

Za tichou vzpomínku děkuje maminka, 
dcera s vnučkou a sourozenci s rodinami.

Vzpomínka

Na	problémy	nejste	sami
Otevírací	doba	poradny	v	Dobřanech

Náměstí	T.	G.	M.	5,	Dobřany
středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45 
tel.:	777	944	563,	www.opplzen.cz,

e-mail:	poradna@opplzen.cz

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

Naše	služby	jsou	bezplatné,	nezávislé,	
nestranné	a	diskrétní.	

Poradenství	poskytujeme	zejména	
v	těchto	oblastech:

 bydlení  finanční problematika  rodina 
a mezilidské vztahy  sociální a zdravotní 

pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady) 

 občanskoprávní vztahy  majetkoprávní 
vztahy  pracovně–právní vztahy 

 ochrana spotřebitele

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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tel.: 377 224 862,  e-mail: avas@avas-concrete.com 
AVAS EXPORT - IMPORT spol. s r.o., Alšova 694, 334 41  Dobøany
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Jde o 100% biomasu bez pøísad - vysušený døevitý odpad

(piliny a hobliny) z tvrdého tropického døeva, pùvodem Thajsko a Malajsie.

Vykazují jedineèné schopnosti nejvyšší výhøevnosti s minimální popelnatostí.

6,- Kè/kg 
- uvedená cena je vèetnì DPH

- balení cca 10 kg v PE obalu

- možnost slev pøi paletovém odbìru

Nabízíme možnost dopravy briket na dohodnuté místo.

PRACOVNÍ	DOBA	OPRAVNY	OBUVI	A	VÝROBA	KLÍČŮ	
PROSINEC	2019

st 4. 12. 2019 14 – 17

čt 12. 12. 2019 14 – 17

út 17. 12. 2019 14 – 17

18.	12.	2019	–	18.	2.	2020	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 2020 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

 Zbyněk Albl, švec

Řádková inzerce

		ANGLIČTINA - Individuální i skupinová výuka,  

tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

		Hledám v Dobřanech doučování českého jazyka  

a matematiky pro II. stupeň ZŠ. Tel. 728 499 089.

		Hledám garáž k pronájmu v Dobřanech.  

Tel. 722 246 666.

		Prodám garáž v Plzeňské ul. v Dobřanech.  

Info tel. 723 204 734.

		Prodám dřev. lavice, stoly, pergolu, trámy 9x13.  

Foto na mesto dobrany.cz/inzerce, tel. 602 117 657.

		Zdrav. sestra v důchodu, nekuřák, hledá podnájem,  

nejlépe v rod. domku. Tel. 737 989 344.

		Nabízíme vánoční cukroví různých druhů. Objednávky  

na mob. 775 223 640 nebo na domacizakusky@email.cz.
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DOBŘANY – ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAD PENNY
„Všem našim stálým i novým zákazníkům přejeme plno radostných dnů 
v nadcházejícím roce a příjemné prožití svátků vánočních. Zároveň srdečně 
děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci v roce 2020!“

Provozní doba: 
Dobřany – Tř. 1. máje 1300, tel.: 727 900 748 
po 9:00–15:00, st 9:00–17:00, pá 7:30–15:00
Přeštice – Masarykovo nám. 104, tel.: 776 260 822, 377 897 050
po, st, čt 8:30–17:00, út + ord. 8:00–18:00 s lékaři, pá 8:30–16:00, so 9:00–11:00

Nabízíme: odborné poradenství; zhotovení dioptrických brýlí + výměny 
skel možné i na počkání ve vlastní zábrusové dílně; zkoušku zraku; opravy 
a čištění; prodej slunečních a sportovních brýlí, doplňků a brýlových pouzder

Letos	naděluje	Ježíšek	dárky

z Hračkářství	Emily
Náměstí T.G.M. 145, Dobřany

Otevírací	doba:
 pondělí–pátek 9:00–12:00 13:00–17:30
 sobota 9:00–12:00
 adventní neděle 10:00–16:00
 24. 12.  zavřeno

V tomto obchodě můžete platit kartou.

Sběrné a výdejní místo 
Zásilkovna.cz a PPL Parcelshop

PRODEJ	
VÁNOČNÍCH	STROMKŮ 

na tradičním místě v Dobřanech, Pobřežní 1027, vedle automyčky 

NABÍDKA:
• smrk	pichlavý
•	smrk	ztepilý

•	jedle	kavkazská	
•	borovice	lesní	

•	denně	od	8.00	do	20.00	hodin,	velký	výběr,	balení	zdarma	
•	průběžně	jsou	doplňovány	čerstvé	stromky



38 prosinec 2019|

Z okolí

Musíme tam všichni, otázka je jak
Téma	smrti	a	umírání	bychom	často	rádi	uklidili	do	nejhlubšího	sklepa	a	zamkli	na	sedm	západů.	Ale	ono	se	dříve	či	později	samo	přihlásí	
a	my	si	s	ním	pak	třeba	nevíme	rady.	Řekněme	si	to	narovinu.	Kromě	toho,	že	srdce	každému	z	nás	jednou	dotluče,	můžeme	stát	před	
výzvou	doprovázet	na	poslední	cestě	někoho	z	našich	nejbližších.	Zvládneme	to?	Jsme	na	to	připravení?	Proto	nám	máloco	prospěje	víc,	
než	se	s	dostatečným	předstihem	naučit	o	smrti	a	umírání	přemýšlet.	

Kam si jít pro radu 
a kam se obrátit pro po-
moc, když se nás téma 
umírání začne dotýkat? 
Málokdo slyšel o hospi-
cích, které jsou tu právě od 
toho, aby v poslední fázi 
života pomohly, a to jak 
umírajícím, tak jejich nej-
bližším. Hospice domácí 
neboli mobilní, stejně jako 
lůžkové, nabízejí shodně 
maximální zdravotnickou 

profesionalitu ve spojení s lidskostí a laska-
vostí. Lékař, zdravotní sestra, ošetřovatel, 
sociální pracovnice, v případě zájmu psycho-
terapeut nebo duchovní, ti všichni tvoří tzv. 
multidisciplinární tým, který je pacientovi 
a jeho blízkým k dispozici doslova 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. Pokud lze umírat v do-
mácím prostředí, jsou tu se svými službami 
mobilní hospice. V Plzeňském kraji se kon-
krétně jedná o Hospic sv. Jiří pro okolí Chebu 
a Tachova, okolí Plzně pokrývá mobilní hos-
pic Domov.

Lůžkové hospice pak mají svou nezastupi-
telnou úlohu ve chvíli, kdy umírající člověk 
nemůže z různých důvodů ani s odbornou po-
mocí dožít svoje poslední dny doma, a přitom 
chce zemřít bez zbytečných bolestí, důstojně, 
se zázemím pro neomezenou návštěvu rodiny 
a blízkých. V každém kraji je jeden nebo dva 

lůžkové hospice. Bohužel fungování žádného 
z nich není státem plně hrazené, protože na 
hospicovou péči v našem zdravotním systé-
mu stále neexistuje „kolonka“, která by zajis-
tila pokrytí všech nezbytných nákladů péče 
o umírající. Pro celý Plzeňský kraj už 21 let 
funguje jeden, a to Hospic svatého Lazara 
v Plzni.

Smrti na věku nezáleží. V konečném stá-
diu nevyléčitelné nemoci do Hospice svatého 
Lazara často přicházejí také tatínkové a ma-
minky malých dětí nebo lidé, kteří rodinu 
ještě nezaložili.  Jeho pacienty tedy zdale-
ka nejsou jen senioři, jak by se mohlo zdát. 
Druhý častý mýtus je ten, že pobyt v hospici 
znamená smutné dožití na lůžku v nečinnosti, 
bolestech a opuštěnosti. Na jednom konkrét-
ním příběhu si můžeme činnost lůžkového 
hospice dobře přiblížit. „Když se babička 
dozvěděla, že bude z nemocnice převezena 
k vám, hodně plakala. Měla o hospici zkres-
lené představy jako většina lidí, měla pocit, 
že v nějakém hrozném prostředí bude čekat 
na smrt. Po všem, co prožila v nemocnicích 
a LDN, čekala, že teď bude ještě hůře,“ píše 
Veronika, vnučka jedné pacientky Hospice 
svatého Lazara. „Jaké milé překvapení na ni 
čekalo. Hned po příjezdu dostala svůj vlastní 
pokoj. Konečně měla někde soukromí. Ná-
vštěvy byly možné pořád. Byli jsme tam za ní 
často a v posledních týdnech se tak viděli více 
než kdy jindy.“

Počáteční obavy, že rodina svého umírající-
ho do hospice „odloží“, se typicky mění v pravý 
opak. Díky zázemí a všestranné profesionální 
péči personálu totiž mají možnost věnovat 
svému blízkému o poznání více kvalitního spo-
lečného času než do té doby. V posledních mě-
sících či týdnech života není nic cennějšího. Ve-
ronika pokračuje: „Děkuji, že si mohla vykouřit 
cigárko, jako by byla doma. Že jste ji klidně 
vozili na terasu, aby si vychutnala poslední 
slunečné dny. Děkuji, že jste ji denně brali do 
vany, kde ji voda nadnášela a neskutečně tak 
ulevovala jejímu bolavému tělu. Děkuji za vaši 
snahu splnit jakékoliv přání pacientů. Díky za 
hudbu na chodbách a na terase, za pozitivní 
atmosféru všude v celém hospici. A hlavně dě-
kuji za každou jednotlivou péči všech úžasných 
ošetřovatelů a sester. Díky tomu všemu babič-
ka hned pookřála a poslední týdny života si 
užila tak, jak to jen v jejím stavu šlo.“

Nebojme se zlého umírání a zlé smrti. Od-
cházení, které patří k životu stejně jako při-
cházení na svět, může být dobré, důstojné 
a naplněné. Když si s ním nevíme rady, jsou 
tady hospice, připravené v obtížné situaci po-
moci. Pro představu a další informace sledujte 
Hospic svatého Lazara na Facebooku (www.
facebook.com/hsl.cz) či Instagramu nebo na-
vštivte jeho webové stránky www.hsl.cz. Do-
zvíte se tam také více o možnostech podpory. 
Bez finančního přispění jednotlivců, firem 
a obcí by totiž hospic pomáhat nemohl.



SBOHEM, SYNU
5. 12. ve 20:00
Čína, drama, 175 min, 12+, titulky, 

režie: Wang Xiaoshuai

Snímek je rodinnou ságou zachycující transformace 

čínské společnosti prostřednictvím příběhu manžel-

ského páru stiženého osudovou tragédií. Sleduje své 

hrdiny v průběhu tří dekád.

Vstupné: 110 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
6. 12. v 17:00
USA, animovaný, 103 min, přístupný, dabing, 

režie: Jennifer Lee, Chris Buck

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji 

svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové králov-

ství. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem 

se královna Elsa vydává na pozoruhodnou cestu.

Vstupné: 120 Kč

ŠPINDL 2
6. 12. ve 20:00 7. 12. ve 20:00
14. 12. ve 20:00
ČR, komedie, 107 min, 12+, režie: Radek Balaš

Silvie je úspěšná lékařka a věří, že našla recept na šťast-

ný vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ve 

svých kurzech dodává ženám odvahu k lepšímu životu. 

Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku kariéry.

Vstupné: 130 Kč

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
7. 12. v 15:00
Rusko, animovaný/dobrodružný, 80 min, přístupný, 

dabing, režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli 

kouzlům Sněhové královny. Pomocí lsti se mu podaří 

uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Zastavit 

ho může jedině Gerda.

Vstupné: 80 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
8. 12. v 18:00
USA, dobrodružný/akční/komedie, 123 min, přístupný, 

dabing, režie: Jake Kasdan

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby 

našli Spencera, který záhadně zmizel.  Zjistí však, že 

se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude 

mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle.

Vstupné: 120 Kč

PRVNÍ ZRÁDCE
12. 12. ve 20:00
Itálie, thriller/životopisný, 152 min, 15+, titulky,

režie: Marco Bellocchio

Osmdesátá léta v Itálii. Klany sicilské mafie mezi se-

bou válčí o moc. Vláda si se situací neví rady, dokud 

se neobjeví Tommaso Buscetta, první zrádce největší 

mafiánské organizace Cosa Nostra.

Vstupné: 100 Kč

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
13. 12. v 17:00 21. 12. v 15:00
ČR, animovaný, 63 min, přístupný, režie: Marek Beneš

Pro naše dva kutily není žádná komplikace překáž-

kou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat přiná-

šejí další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení. 

Vstupné: 120 Kč

VÝJIMEČNÍ
13. 12. ve 20:00
Francie, drama/komedie, 114 min, 12+, titulky,

režie: Olivier Nakache, Éric Toledano

Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě autistických dětí 

a mladistvých. Jejich neotřelý přístup však vzbudí po-

zornost inspekce a hrozí, že bude program zrušen.

Vstupné: 110 Kč

JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL VÁNOCE
14. 12. v 15:00
Divadlo Cirkus Žebřík, 45 min

Co se stane když se čert v pekle nudí? Zachrání Kašpá-

rek lidem Vánoce? Vše se dozvíte v humorné pohádce 

hrané ve starém rodinném divadle z roku 1942.

Vstupné: 80 Kč

LAST CHRISTMAS
15. 12. v 18:00 
USA/VB, romantická komedie, 103 min, 12+, titulky,

režie: Paul Feig

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, 

než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě 

trefila do černého.

Vstupné: 130 Kč

YAO
19. 12. ve 20:00 

Francie, drama/komedie, 104 min, 12+, titulky,

režie: Philippe Godeau

Třináctiletý Yao žije ve vesnici na severu Senegalu 

a sám překoná 387 kilometrů, aby se mohl setkat se 

svým hrdinou, kterým je Seydou Tall, francouzský he-

rec. Ten poprvé navštíví zemi, ze které pochází.

Vstupné: 110 Kč

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
20. 12. v 17:00 
Norsko/Kanada, animovaný, 90 min, přístupný, 

dabing, režie: Kevin Munroe, Kristian Kamp

Kdesi v hlubokých lesích leží království trollů, kteří si 

zde užívají spokojeného života. Jednoho dne ovšem 

oblíbený král kvůli zradě a nastražené pasti zkamení 

a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství.

Vstupné: 120 Kč

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
20. 12. ve 20:00 
USA, akční/sci-fi, 155 min, přístupný, titulky,

režie: J. J. Abrams

Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spojují síly, 

aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké 

galaxie. Ve strhujícím závěru se zrodí nové legendy 

a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

Vstupné: 130 Kč

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
21. 12. ve 20:00 22. 12. v 18:00
USA, akční/sci-fi, 155 min, přístupný, dabing,

režie: J. J. Abrams

Vstupné: 130 Kč

POHÁDKA POD STROMEČEK
SNĚŽNÁ MELA
24. 12. ve 14:00
Kanada/VB/USA, animovaný, 95 min, přístupný, 

dabing, režie: Aaron Woodley

Dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký 

sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první 

zásilka ho ale zavede do polární pevnosti, kde zloduch 

Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy.

Vstupné: 100 Kč

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
27. 12. v 17:00 28. 12. v 15:00
USA, animovaný, 102 min, přístupný, dabing, 

režie: Troy Quane, Nick Bruno

Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, 

může narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej do-

stane do parády geniální vynálezce, který ho promě-

ní v dokonale nenápadného tvora... v holuba.

Vstupné: 120 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
27. 12. ve 20:00 29. 12. v 18:00
ČR, Slovensko, komedie/romantický, 90 min, 12+, 

režie: Jakub Kroner

Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vyso-

kých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta 

kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu 

má svůj vlastní příběh.

Vstupné: 130 Kč

DOKONALÁ LEŽ
28. 12. ve 20:00
USA, drama, 109 min, 12+, titulky, režie: Bill Condon

Šarmantní podvodník Roy Courtnay (Ian McKellen ) si 

v životě nadělal spoustu problémů. Když na interne-

tové seznamce potká bohatou vdovu Betty McLeish 

(Helen Mirren), nemůže uvěřit svému štěstí.

Vstupné: 120 Kč

SILVESTROVSKÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
31. 12. v 18:00
ČR, komedie, 110 min, přístupný, režie: Jiří Vejdělek

Vstupné: 100 Kč

ZAKLETÉ PÍRKO
4. 1. v 17:00 5. 1. v 15:00
ČR, pohádka, 94 min, přístupný, režie: Zdeněk Troška

Vstupné: 120 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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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 6:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý 6:00 – 13:00
středa 6:00 – 12:00 13:00 liché týdny
               Vstiš
čtvrtek 6:00 – 12:00 13:00 Harmonie
pátek 6:00 – 12:00

Praktický	lékař	pro	dospělé,
poradna	pro	sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí 7:30 – 11:00 
 11:15 – 12:30 pro podniky a objednané

 15:00 – 18:00 pro pracující a objednané

úterý 7:30 – 11:30 
 11:30 – 13:00 pro objednané

středa, pátek 7:30 – 11:00 
 11:15 – 13:00 pro podniky a objednané

čtvrtek 7:30 – 11:00 
 11:15 – 13:00 pro objednané

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

Diabetologická	ambulance
MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny:
středa 6:30 – 7:30 náběry
 7:30 – 13:30 ordinace

Ordinace	očního	lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
 volně pro objednané
pondělí 8:30 – 12:00 12:30 – 14:30
středa 12:00 – 14:00 14:00 – 17:30
čtvrtek 8:30 – 12:00 12:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 11:00 – 13:00
perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00 – 8:30 po objednání
středa 11:30 – 12:00 po objednání

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

MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí 7:30 – 17:00
úterý, středa 7:30 – 13:00
čtvrtek 7:30 – 17:00
pátek 7:30 – 13:00

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

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

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

Kožní	ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí 8:00 – 14:00
Telefonické objednávky po celou ordinační dobu, 
bez objednání pouze akutní ošetření.

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

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

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
tel.: 377 973 124 (Chlumčany)
Ordinační hodiny: Chlumčany Dobřany
pondělí 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00
úterý  7:00 - 11:00 
  12:00 - 18:00
středa 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00
čtvrtek  7:00 - 11:00 
  12:00 - 16:00
pátek 11:00 - 13:00 7:00 - 10:30

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

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

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

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

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

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

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

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

Kino	–	divadlo	–	kongresový	sál	–	Káčko
Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí – pátek 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Horké	linky
Plyn – poruchy: 1239 Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 840 850 860
Hasiči: 150     Záchranka: 155 Policie: 158
Městská policie: 156  
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336. Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková. Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, 
telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy. Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci. Typografie: Kalous & Skřivan. 
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 900 ks. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Registrováno: MK ČR E12353. Periodický tisk 
územního samosprávného celku.


