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Na Šlovický vrch se vrátily motokrosové závody

Foto: Jakub Urbanec

Novinky z kulturního střediska
K novému vybavení informačního centra přibyly nové polepy výloh, navigační a informační cedule
a poslední, žhavou novinkou je nový
web. Doména www.kacko.cz samozřejmě zůstala, ale stránky vypadají
jinak. Hlavním důvodem pro změnu
byl přínos pro návštěvníky. Web je
přehlednější, uživatelsky příjemnější, zobrazení je optimalizováno pro
všechny druhy zařízení, rezervace či
nákup vstupenek je mnohem snazší
a díky aplikaci BudíCheck už nepropásnete oblíbený film či akci. Zvu
vás k návštěvě webu i našeho informačního centra, kde můžete zakoupit vstupenky z portálů
Plzeňská vstupenka, Ticketstream, Ticket art i Ticket portal, rezervovat si místo na připravovaných kurzech anglického jazyka, tanečních kurzech pro dospělé nebo získat další z řady služeb,
které poskytujeme.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Zprávy z radnice

Sbohem Integro

Sloupek
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřan-

ských listů,

před pár dny avizoval kalendář podzim,

a že opravdu začal, je patrné nejen při
pohledu z okna, ale i z pohledu do Dobřanských listů...

Jsou tu ryze podzimní

akce - Pouť na Kamínku, drakiáda, Večer
se světýlky, blížící se Mezinárodní filmo-

vý festival pro děti a mládež JUNIORFEST,
podzimní fotomaraton a letos nově Posvícení a Havelské trhy, na které najdete pozvánku na úplném konci říjnových listů.

Na stránkách tohoto vydání se také mů-

žete dozvědět o novinkách v sociálních

službách, o nově připravovaném parkovišti na sídlišti Pančava, můžete se s námi

ohlédnout za událostmi minulého měsíce
a také se dočtete o jednom přátelském setkání po mnoha letech...

Příjemné chvíle strávené nad tímto čís-

lem a pohodový podzim přeje

Jaroslava Umnerová

Krátce

Místo dukovanského modelu budeme mít
dobřanský

V sobotu 23. září floristé ze Zahradnické fakulty Mendelova univerzita v Brně předváděli
svoji kreativitu při tvorbě aranžmá pro Českou Miss 2017, která se odehrávala v brněnské DRFG aréně. Součástí týmu aranžérů byla
i naše městská zahradnice Milena Vladyková.
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Vedlejším produktem rekonstrukce stadionu pod nádražím byla informace, že ceny demolicí
jsou v této době na velmi nízké hladině. Rozhodli jsme se to využít a vyzvali jsme stavební firmy,
aby podaly nabídku. Doufali jsme, že se z deklarovaných 3 milionů korun dostaneme na polovinu.
Výsledek nás překvapil, přišly čtyři nabídky. Jejich rozpětí bylo rekordní. Nejvyšší výrazně přesáhla dva miliony Kč, nejnižší byla bez DPH pod hranicí osmi set tisíc. Byl by hřích příznivou situaci na
trhu nevyužít, neboť na místě bývalé „Integry“ by mělo vzniknout parkoviště, které odlehčí napjaté situaci v sídlišti. Ačkoliv se od roku 2014 vybudovalo přes sto nových parkovacích míst a další
vznikla nalajnováním neřízených ploch a ačkoliv se zpevnily plochy v garážích, stále se parkuje
tak, že v případě požáru či jiného neštěstí mohou kvůli odstaveným autům zbytečně umírat lidé.
Martin Sobotka, starosta

říjen 2017

Málokterý článek vzbudil takovou pozornost jako ten, který otevřel širokou diskuzi o tom, jak
dále financovat rozvoj města. Zejména šlo o to, jak zapojit velké firmy. Využívají zázemí města
včetně příslušné infrastruktury, aniž by se odpovídajícím způsobem podílely na nákladech na
její obnovu.
Prvotní signál ke změně uvažování bylo zamyšlení nad tím, zda nejít cestou Dukovan. Na firmy
uvalit vysokou daň z nemovitosti, čímž by se zvýšil příjem města. Část z něj by putovala k občanům jako náhrada vyšších výdajů, protože daň lze zvýšit jen plošně.
Ukázalo se, že zásadní zádrhel spočívá v tom, že na různé skupiny obyvatel by tento model
dopadl velmi odlišně. Proti zájmům rozvoje města šel především fakt, že by bylo velice složité
najít dobrou kompenzaci pro občany, kteří již dnes mají ztíženou situaci. Lidé ve starých domech,
osamělí senioři ve velkých nemovitostech a podobně.
Pro pracovní jednání zastupitelstva jsem proto připravil zcela odlišný model. Domluvit se s firmami na dobrovolném příspěvku, kterým se předejde ráznému zvýšení daně. Překvapivě se to
kolegům líbilo a dali mi za úkol vše projednat. Začala tím šňůra jednání, která ještě není u konce.
V současnosti máme schválenou první smlouvu o příspěvku ve výši 15 Kč/m2 zastavěné plochy,
další jsou na cestě. Až na dvě firmy se nám všechny ozvaly a příští rok by se mohlo podařit „dobřanský model“ definitivně přivést na svět.
Oproti dukovanskému má dvě zásadní přednosti. Občanům není třeba nic kompenzovat, protože na ně opatření vůbec nedopadne. Firmy získají možnost ovlivnit, kde jejich peníze skončí.
Částka, kterou dohromady zaplatí, pokryje nezbytné náklady na obnovu infrastruktury, ale nebude brzdit jejich ekonomický rozvoj a nijak neohrozí zaměstnanost. Snad se vše podaří dotáhnout
k úspěšnému závěru.
Martin Sobotka, starosta

Zprávy z radnice

Náklady města na odpady klesají již třetí rok
v řadě

Vývoj posledních pěti let vypadá jako příběh tvrdohlavých Dobřan, které odmítají jít s davem.
S výjimkou roku 2015 je to tak, že když všichni snižují náklady, my je zvyšujeme, naopak když
ostatní platí více, my šetříme.
V grafu vidíte, že obce ČR v průměru vyjednávaly výhodnější ceny v letech 2012, 2013 a 2015.
V Dobřanech přitom v prvních dvou letech zásadně rostly náklady. V roce 2015 klesaly výrazně
pomaleji než v ostatních obcích. Dlužno podotknout, že v té době město uzavřelo se svozovými
firmami dodatek, kterým se výrazně navýšil objem služeb (více nádob na tříděný odpad, velkoobjemové kontejnery na likvidaci černých skládek, kontejnery pro chataře a také zametání ulic)
s tím, že se neplatí nic navíc.
Příjemné srovnání s ČR nabízí roky 2014 a 2016, ve kterých jsme šli proti proudu správným
směrem. Ostatní platili víc, my jsme naopak šetřili.
Extrémní rozdíl nastal v roce 2013, kdy jsme se zbytkem republiky prohráli o 9,5 %, v roce
2016 jsme na tom lépe o 2,9 %. Pro občany to má příjemný důsledek v tom, že není žádný tlak na
zvyšování příslušného poplatku, který je od roku 2012 ve výši 500 Kč/osoba.
Martin Sobotka, starosta

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

KOTLÍKOVÉ DOTACE
KDY: 11. 10. 2017 od 16:00
KDE: Kino Káčko, Sokolovská 1011, Dobřany
Program semináře:
1. Z
 ákladní podmínky připravovaného nového dotačního titulu "Pořízení ekologického
vytápění v domácnostech II" na podporu výměny stávajících kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných domech.
2. P
 ostup k založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který je pro podání žádosti
nezbytný.
Zájemci se mohou semináře zúčastnit bez nutnosti předchozího přihlášení,
seminář je bezplatný.

Vital park v Dobřanech
Pokud jste zaznamenali pozemní práce
v areálu bývalých kasáren, konkrétně na
zeleni naproti objektu víceúčelového zařízení Káčko, jedná se o terénní úpravy, které by měly řešit plochy kolem cvičebních
strojů nového Vital parku. V říjnu bude dokončena instalace osmi cvičebních strojů,
na kterých si budou moci zacvičit všichni,
kteří budou mít zájem.

Instalace cvičebních strojů do parků nebo
do přírodních lokalit je dlouhodobý trend
nejen velkých měst. Vznikají tak místa, kde
mohou všichni, kteří jdou okolo, věnovat pár
minut posílení svého těla. Jednoduché návody
k použití jsou umístěny přímo na cvičebních
strojích, takže není nutné dlouho přemýšlet
nad tím, jak stroj použít.
Vital park je určený pro každého, bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Využít jej mohou
děti i dospělí, kteří nesportují vůbec a jdou jen
náhodou kolem na procházku, ale i Ti, kteří si
přijdou zacvičit cíleně.
K současnému životu patří především snaha starat se o své zdraví. Nejde jen o stravování, ale také o udržení aktivity a kondice, co
nejdéle je to možné. Tudíž je i prioritou města
budovat sportoviště nejen pro sportovní oddíly, ale také sportovní zóny pro neorganizovaný, amatérský sport.
Náklady na celou akci včetně pozemních
úprav budou 300 tis. Kč z vlastních prostředků města a 120 tis. Kč z dotace z Nadačního
fondu zdravého životního stylu.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

Oznámení
Od prvního listopadu se mohou na podatelně Městského úřadu evidovat do
pořadníku zájemci o výrobu palivového
dřeva formou samovýroby v městských
lesích na rok 2018. Bude evidováno jen 45
uchazečů, více není možné za rok uspokojit. Kompletní podmínky a ceník najdete na
webových stránkách http://www.dobrany.cz/mestsky-urad/lesy/.
Lenka Tomanová, místostarostka

www.dobrany.cz
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Setkání kamarádek
po 72 letech
Před časem jsme si začali dopisovat s dobřanskou rodačkou Frederike Peters-Benediktovou, která nám mimo jiné poskytla řadu zajímavých historických dokumentů. Projevila
také přání, že by se ještě jednou ráda setkala
se svou dávnou kamarádkou Vlastou Jelínkovou. Když se dozvěděla, že její spolužačka stále žije v Dobřanech, začala organizace setkání. Cestování není vzhledem k datu narození
až tak jednoduché, tudíž poslední dopis nesl
zprávu, která byla milým překvapením. Paní
Benediktová poslala tento dopis.

Dobřany
GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY na rok 2018
pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy a sportu,
cestovního ruchu a turistiky, vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy
a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských aktivit, zdravotnictví a sociální
péče, prevence užívání drog a kriminality za účelem obohacení kulturního
a společenského života ve městě Dobřany a jeho místních částech Šlovice
a Vodní Újezd, budování a propagace veřejně prospěšných činností jednotlivců,
spolků a ostatních subjektů.
V rámci Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2018 je dnem 02. 10. 2017
vyhlášena

VÝZVA č. 1
k podávání žádostí o dotace na celoroční provoz v roce 2018
Žádosti na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami
bude možné podávat v termínu od 06. do 16. 11. 2017 do 14:30 hodin
do podatelny Městského úřadu Dobřany, náměstí T. G. M. 1

Vážený pane Sobotko!
V pátek 08. 09. 2017 navštívím moji spolužačku
Vlastu Jelínkovou.
Velice by mne také potěšilo, pokud bych Vás
mohla osobně poznat!
Bylo by to pro Vás možné, abychom si v pátek
8. 9. později odpoledne nebo v sobotu 9. 9. dohodli krátkou schůzku?
V neděli po mši totiž pojedeme zpátky domů!
S přátelským pozdravem od jedné staré rodačky z Dobřan.
Vaše Frederike Peters-Benedikt

Pravidla Globálního dotačního titulu, Výzvu č. 1 s podrobnými informacemi a formulář žádosti spolu s přílohami, je možno získat od 02. 10. 2017 na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz (sekce Globální dotační titul města Dobřany na
liště vlevo), v podatelně Městského úřadu Dobřany, náměstí T. G. M. 1 nebo u Bc. Lucie
Kučerkové, Městský úřad Dobřany, správa dotací, 1. patro, dveře č. 206 (tel: 377 195 853,
e-mail: kucerkova@dobrany.cz). Správa dotací je rovněž konzultačním místem, schůzku pro
konzultaci je nutné předem domluvit.
Martin Sobotka, starosta města Dobřany

Dobřany
Městské kulturní středisko

SPOLUPRÁCE PŘI POŘÁDÁNÍ KULTURNĚ–SPOLEČENSKÉ
ČI SPORTOVNÍ AKCE V ROCE 2018
Městské kulturní středisko Dobřany (MKS Dobřany) nabízí spolupráci při pořádání
kulturně-společenských či sportovních akcí v roce 2018 ve městě Dobřany a jeho
místních částech s podílem MKS Dobřany na nákladech ve výši do 3.000 Kč
na jednu akci.

Setkání, které se vklínilo mezi sobotní svatby, byla přítomná i kolegyně místostarostka
Dagmar Terelmešová. Jistě potvrdí, že šlo
o dojemný zážitek. Z obou zúčastněných spolužaček sršel humor a optimismus a nikdo neměl potřebu vytahovat staré křivdy.
Martin Sobotka, starosta
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Žádosti na předepsaném formuláři je možné podávat v termínu
od 1. 10. do 15. 11. 2017 osobně v MKS Dobřany, nám. T.G.M. 5, Dobřany
nebo elektronicky na mail kultura@dobrany.cz.
Formulář pro žádost je stejný jako v minulém roce a můžete si ho vyžádat
na mailu kultura@dobrany.cz.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Zprávy z radnice

Nová sociální služba v Dobřanech
V domě s pečovatelskou službou Harmonie, Sokolovská 1004 Dobřany, byly vybudovány
nové prostory pro ambulantní pečovatelskou službu. Že vám tenhle název služby nic neříká? Jedná se o tzv. „školku pro seniory“.

Tato odlehčovací služba by měla ulevit rodinám starajícím se o seniory nebo osoby, které
potřebují intenzivní péči nebo dohled. Právě
tyto okolnosti bývají důvodem, proč nemohou
ti, kteří seniory opatrují, jít do zaměstnání,
třeba jen na částečný úvazek, nebo si prostě
jen odpočinout. Stálá péče o bezmocného člověka bývá velice náročná i pro profesionály.
Pokud nepřetržitou péči o těžce nemocného přebírá rodinný příslušník, často to vede
k jeho naprostému psychickému i fyzickému
vyčerpání. Zmíněná služba by měla ulehčit
právě takovým členům rodiny, kteří se rozhodli vzít na sebe z lásky ke svým nejbližším
těžké břemeno, a pomoci jim zvládnout tohle
těžké pečovatelské období.
Spolu s ambulantní pečovatelskou službou,

která bude mít kapacitu dvou lůžek, je vybudována i místnost denní očisty pro lidi upoutané na lůžko nebo s těžkými pohybovými
problémy. Jedná se o nutný doplněk, bez kterého by nešlo tuto službu provozovat.
Jedná se sice o stavební úpravy za „pouhých 400 tisíc korun“, ale vybudování vhodných prostor a registrace nové služby, která
by měla začít pro občany fungovat 1. 1. 2018,
velice posune možnosti a rozsah sociálních
služeb v Dobřanech.
Pokud by byl zájem o tuto službu nebo byste chtěli bližší informace, kontaktujte prosím
provozovatele Pečovatelské služby v Dobřanech – Jubilata, Diakonie Českobratrské církve evangelické, tel.733 141 900.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

Nové předzahrádky
v ulici Loudů
Při procházce městem si určitě mnohý
občan všiml nových předzahrádek u DPS
Loudů. Předzahrádky a keře okolo nich by
měly zajistit alespoň malé soukromí obyvatelům tohoto domu.
Situování domu s byty pro seniory v centru rušného sídliště má své výhody, ale také
nedostatky. Nezpochybnitelnou výhodou je
dostupnost obchodů, školní jídelny i středu
města. Zásadní nevýhodou je ruch a velký pohyb aut a lidí okolo celého objektu.
Původní stavební zadání pro objekt Loudů
1022 bylo bezbariérově zpřístupnit budovu
z obou stran, tedy i ze strany vchodu od školní jídelny. Z tohoto důvodu byla vybudována
nájezdová rampa pro vozíčkáře. Nyní mohou
nejen vozíčkáři, ale i méně pohybliví obyvatelé domu s kompenzačními pomůckami využívat bez omezení i tento boční vchod a mobilní
zvedák dopraví seniora až do druhého nadzemního patra.
Okolí DPS Loudů už také volalo po lepším
řešení především okolní zeleně a prostoru
před francouzskými okny objektu, která slouží jako příležitostný vchod a často pouze jediné okno v bytě nájemníka. Z tohoto důvodu je
i zákaz parkování v ul. Loudů u objektu DPS.
Řidiči hlavně v zimě nechávali běžet motor
auta a veškeré výfukové plyny se často tímto
jediným oknem dostávaly dovnitř bytu.
Pás zeleně a malé předzahrádky vytvořily
menší ochrannou zónu pro seniory, kteří zde
žijí. Ta by měla alespoň částečně oddělit projíždějící auta, umožnit venkovního posezení
a ochranu před majiteli psů, kteří nechávali
své miláčky vykonávat potřebu na prazích
těchto oken – vchodů.
Cílem všech úprav je reagovat na věkový
posun a na zhoršující se zdravotní stav obyvatel domu. Snad i tahle malá změna bude
pozitivní a umožní snazší a kvalitnější život
našich seniorů.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

Komponovaný večer k oslavě
keltského svátku Samhain
Autorská poezie Evy Horové
a hudba keltské skupiny Dé Domhnaigh
při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

sobota 21. 10. 2017 od 19 hodin
kostel sv. Víta v Dobřanech

www.dobrany.cz
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Co se děje

Kronika Dobřan 1890–1941
Policie České republiky
KŘP Plzeňského kraje

Případ nálezu mrtvého
muže v Dobřanech
objasněn
PLZEŇSKÝ KRAJ - Kriminalisté z odboru
obecné kriminality obvinili dvě mladistvé
osoby. V souvislosti s případem prověřují
ještě dvě podezřelé osoby, a to jednoho nezletilého a dalšího mladého muže, po kterém prozatím pátráme.
V pondělí dne 11. 9. 2017 přijali policisté
oznámení o nálezu mrtvého muže neznámé
totožnosti v ulici Loudů v obci Dobřany na
jižním Plzeňsku. Věc si na místě dle věcné
příslušnosti převzali kriminalisté z odboru
obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pro důvodné podezření,
že muž se mohl stát obětí násilného trestného
činu. Krajští kriminalisté začali na případu
intenzivně pracovat. Ještě ten den ztotožnili
zemřelého jako 28letého cizince. Díky místní
znalosti, záznamům z kamerového systému
a preciznímu prověřování se kriminalistům
podařilo ustanovit skupinu osob, která se
mohla násilné trestné činnosti dopustit. Ve
středu 13. 9. 2017 pak proběhlo na jižním Plzeňsku rozsáhlé prověřování míst, která mohla mít souvislost s trestnou činností. Rovněž
proběhlo podání vysvětlení u několika osob
za účelem objasnění všech okolností případu.
Po pečlivém zadokumentování všech důkazních prostředků pak vrchní komisařka zahájila trestní stíhání dvou 17letých mladíků pro
provinění loupeže dle § 173 odst. 1, odst. 4 tr.
zákoníku, spáchaného ve formě spolupachatelství. Zároveň byl státnímu zástupci podán
podnět k podání návrhu na vzetí dvou obviněných mladistvých osob do vazby. Obviněné
osoby měly ještě společně se dvěma podezřelými dne 10. 9. 2017 kolem 22.00 hodin vylákat poškozeného cizince na inkriminované
místo. Skupina mladíků pak muže měla fyzicky napadnout, protože se chtěla zmocnit věcí,
které měl poškozený u sebe. V napadání mladíci měli pokračovat údery a kopy do horní
části těla, v důsledku čehož muž zemřel.
V souvislosti s případem prověřujeme ještě
další dvě podezřelé osoby, a to jednoho nezletilého a jednoho mladého muže, po kterém
prozatím pátráme.
por. Mgr. Markéta Fialová
tisková mluvčí Územní odbor Plzeň–venkov
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Letos naše město dostalo vzácný dar. Jde o starou německou kroniku, která zahrnuje období
let 1890-1941. Tento dar je obzvlášť cenný, protože českou kroniku z tohoto období Dobřany
nemají. Kronika je psaná kurentem a jde o objemný a těžký svazek, má 450 popsaných stran. Je
zde popsáno dění ve městě a vylíčeny všechny důležité události.
Z obecních záležitostí jsou to volby starostů, členů městské rady, činnost politických stran,
spolků. Jsou zde zmíněny i vzácné návštěvy. Např.: 6. září 1906 v pravé poledne přijel do Dobřan
arcivévoda Karel, budoucí rakouský císař. Arcivévoda se svým doprovodem přijel Plzeňskou ulicí
a u kasáren ho přivítal tehdejší starosta Martin Albrecht.
Časté jsou zápisy z výstavby a úpravy obce. - V roce 1902 bylo ve městě zavedeno plynové osvětlení. Byly osvětleny ulice od ústavu k náměstí, ulice kolem náměstí a Nádražní ulice od náměstí až
k nádraží. Zajímavý je také zápis z roku 1935: Začátkem jara nechala obec na břehu řeky za mostem
vysázet deset topolů.
Najdeme zde zápisy o úmrtí významných osobností, zápisy o vraždách, krádežích, neštěstích.
Např.: 20. května 1894 vykolejil u nádražního domku noční nákladní vlak jedoucí do Přeštic. Tři
vagony byly zcela zničeny a dva silně poškozeny. Brzdař vlaku byl usmrcen a strážný z nádražního
domku těžce raněn.
Kronikářem této doby a hlavním zapisovatelem do této kroniky byl Franz Andress. První zápis
provedl 25. dubna 1904, kdy byl na schůzi obecního zastupitelstva pověřen vedením kroniky.
Období let od r. 1890 dopsal zpětně.
Franz Andress byl německý učitel a historik. Napsal několik knih z Dobřanska a Stříbrska. Jako
učitel působil na různých místech, nakonec v Dobřanech. V roce 1926 odešel do důchodu. V roce
1938 na jeho popud došlo k přejmenování Dobřan na Wiesengrund. Bydlel v dnešní Palackého
ulici v domě č. 638. Při náletu v dubnu 1943 byl dům poškozen, a tak se přestěhoval do domu
rodičů v dnešní Lipové ulici č. 4. Franz Andress zemřel v červenci 1944, pochován je na dobřanském hřbitově.
Milan Suchomel

Paměť domova

Paní Růžena Fikrlová (*1929 v Dobřanech)
Díl 3.
(V předchozím díle vzpomíná paní Fikrlová na soužití Čechů a Němců za války a také na kasárna a vojenský lazaret.)
Jak vypadala škola v době války?
Byli jsme ve škole smíchaní, děti z českých rodin, děti, které měly tatínka Němce,
nebo maminku Němku. Tak nás pak smíchali
všechny dohromady. My jsme museli poslouchat, co pan učitel řekl. Tatínek chtěl, aby nás
pouštěli do české školy přes hranice, ale to
nedovolili. Česká škola byla v Chlumčanech.
To už jste museli mít propustku, říkali tomu
„gernshein“. Jak jsou „šraňky“, tak tam si postavili takovou dřevěnou boudu Němci, pak
si postavili zděnou boudičku a tam oni byli.
Hlídali tam. Tak jsem chodila do německé
školy. Měli jsme i hodiny němčiny. Byla tam
taková mezinárodní směs. Když nás zabrali,
tak to bylo taky jiný. To už musely ty mladší německé děti chodit do „Hajot“, pro větší
byl „Hitlerjugend“. A to už jim dávali cvičení,
jak a co, to už byla moc německá. Když něco,
tak se hned volali rodiče. To byla kázeň. Pan
učitel Frogner se jen podíval, museli jsme

mlčet. Ve škole se to zaběhlo, přísnost byla.
A „Hitlerjugend“ - byli připravováni do boje
jako zdravotní sestry, k světlometům, všechno je zaučovali. Ti měli disciplínu, to se muselo poslouchat.

České děti do Hitlerjugend nevstupovaly?
Jenom Němci. Češi tam nesměli. Těm tak
nevěřili. Nedovolili by si je vzít, chtěli ryzí
Němce.
Jak byste popsala svou rodinu?
Moji rodiče měli hospodářství, měli jsme
koně. Maminka byla od Nepomuka, ta neuměla německy, říkala, tak já se to učit nebudu. Ale
tatínek se tu (v Dobřanech) narodil, tak ten
uměl jak česky, tak německy. To bylo dobrý,
ten nás učil. Měla jsem ještě bráchu. Bydleli
jsme v Mánesově ulici. Říkalo se jí Wassergasse, Vodní ulice, protože to bylo u Radbuzy,
jak je ta Školní ulice. Bydlel u nás taky strýček

(znal řeči), ten měl rádio a poslouchal tenkrát
Londýn a z ciziny hlásili, že přijedou na Sudety, ale nehlásili kdy. A tatínek říkal, ne abyste
někde lítali, aby se nic nestalo. Nesměli jsme
běhat venku, nikdo nevěděl, co se může stát.
Nesmělo se lítat ani za války, byli jsme jak krtečkové. Hráli jsme si jen v ulici, Němci a Češi
dohromady. Na tohle vzpomínáme, když se
ještě sejdeme. (Paní Fikrlová má slzy v očích.)
Bydleli jsme v domě, který měl několik pokojů a chodbu. Na jedné straně chodby ve dvou
pokojích jsme bydleli my (já, tatínek, maminka a bratr), na druhé straně ve dvou pokojích
bydleli Kraftovic (tatínkova sestra s rodinou).
Společnou jsme měli kuchyni. Pak zde ještě
bydlel děda.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce 2015 / 16 projektový tým ve složení: Vojtěch Kordík, Lukáš Vrba,
Michaela Paluchová a Mgr. Michaela Hlaváčová

www.dobrany.cz
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Jubilejní 10. ročník MFF Juniorfest již nabízí programovou ochutnávku
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest v letošním roce opět zavítá do
vybraných měst Plzeňského regionu. Návštěvníci festivalu budou mít příležitost potkat
nejen české filmové osobnosti, ale i mnohé
profesionály ze zahraničí. Festival letos slaví
jubilejní desátý ročník a v rámci tohoto výročí
přichystal jedinečné filmové novinky a současně pestrý doprovodný program.
Festival bude probíhat od 4. do 11. listopadu, a to opět v pěti městech Plzeňského kraje:
Dobřanech, Domažlicích, Plzni, Horšovském
Týně a Přešticích. Kompletní program bude
sice odtajněn až na počátku října, ovšem už
teď programové vedení festivalu uveřejnilo
několik zajímavostí z nabídky promítaných
snímků a přizvaných osobností. „Malí i dospělí filmoví diváci z Dobřan se mohou v sobotu 4. listopadu těšit na dopolední projekci
norského snímku Vánoční výměna. Film bude
uveden v rámci vánoční sekce, která má za cíl
naladit návštěvníky na přicházející advent,"

sděluje programová ředitelka Barbora Černá.
„V podvečer 6. listopadu je pak připravena
projekce snímku Louisa na pobřeží. Film je
určen odrostlejšímu publiku a vypráví o babičce Louise, jež na pobřeží rozjímá o své rodině," prozrazuje dále Černá.
Mezinárodní odborná porota každoročně
uděluje ocenění Festivalová klapka za nejlepší film. V porotě letos zasednou významné
osobnosti nejen českého filmového průmyslu.
„Pozvání do odborné poroty přijal například
bývalý filmový kritik, v současnosti scénárista
a producent Tomáš Baldýnský, jenž stál u zrodu seriálů Comeback či Kosmo," informuje David Brabec, člen programového týmu. „Ze zahraničních osobností festival uvítá například
Kurta van der Basche, známého kanadského
kreslíře, který se podílel na tvorbě filmů Star
Wars," doplňuje Brabec.
Tím však seznam přizvaných osobností
nekončí. Na festival zamíří i nizozemský scénárista Tijs Van Marle, tvůrce rodinných ko-

mediálních snímků Super třída či Dummie the
Mummy. Tijs Van Marle v Dobřanech uvede
8. listopadu spolu s delegací dalších významných osobností snímek Agenti jak se patří.
„Letošní výročí festival oslaví skutečně ve velkém, a to hlavně z pohledu přizvaných osobností filmového světa či unikátních doprovodných akcí," sděluje Michal Šašek, výkonný
ředitel festivalu. „Před kinem Káčko se ve středu uskuteční festivalové odpoledne s Van Marlem, po němž proběhne projekce filmu Agenti
jak se patří a dále pak autogramiáda s tímto
významným tvůrcem," doplňuje Šašek.
Kompletní program včetně doprovodných
událostí bude uveřejněn počátkem října na
webových stránkách festivalu www.juniorfest.cz. Zde se také návštěvníci dozvědí informace o předprodeji vstupenek a akcích
v jednotlivých festivalových městech. Přijďte
oslavit 10. jubileum MFF Juniorfest!
Radka Šámalová
Public relations & Press service

Krátký rozhovor o festivalu
s ředitelkou Juditou Soukupovou a výkonným ředitelem Michalem Šaškem
Jak se dnes díváte na začátky festivalu?
Judita: Nedávno jsem o tom zrovna přemýšlela, kde jsme vůbec vzali tu odvahu začít budovat
něco od nuly, doufat, že přijedou hosté, přijdou
diváci, najdeme finance atd. Došla jsem k názoru, že je to podobné jako s dětmi. Existují lidé,
kteří, kdyby věděli, co mít děti obnáší, možná by
je ani neměli. Tím chci říci, že budování něčeho
nového doprovází jakási sladká nevědomost,
naivita a obrovská dávka nadšení. Bez entusiasmu to prostě nejde. A stejně tak ani bez přátel,
bez hlavních tahounů a i těch, kteří se k nám
každoročně přidávají "pouze" na šest festivalových dní, ale se stejnou vervou. Pro mne je tím
základním stavebním kamenem Michal Šašek.
Michal: Festival jako je Juniorfest nestojí a ani
nemůže stát na jednom člověku či několika málo
jedincích. Každoročně se během festivalu rozšiřuje tým na úctyhodných šedesát lidí. A každý
má svoji pozici a z toho vyplývající úkoly. Zpět
k otázce. Měli jsme to štěstí, že v letech 2004 až
2006 jsme právě v Dobřanech dostali příležitost
a mohli si vyzkoušet zorganizovat festival Filmák. Nikdo z nás tehdy neměl žádné zkušenosti.
Kdyby mi tehdy někdo řekl, že budeme pořádat
festival ještě v roce 2017, tak bych se mu vysmál.
Co Ti JUNIORFEST dává a co bere?
Judita: Dává mi jednoznačně radost z možnosti být součástí organizačního týmu, který se
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připravuje celý rok, aby pak vše během festivalu
klaplo na jedničku s hvězdičkou. I když nám Juniorfest nikdy nepřinesl nějaké finanční benefity,
tak v mých očích nám dává mnohem více. Právě
ten adrenalin, úžasná setkání, cestování, kontakty. To vše mi dává velkou energii do dalšího života. A co bere? Určitě spánek!:) A čas na úklid:).
Michal: U mě je to podobné. Volný čas a především energii. Celoročně se totiž snažím všechny členy štábu motivovat ještě k lepším výkonům a to někdy stojí velké nervy.  Vždycky ale
s oblibou říkám, že kdyby mě to nebavilo, tak to
dělat nebudu. Film je mým celoživotním koníčkem, který se snažím rozvíjet, a právě festival
mně umožňuje setkávat se s osobnostmi, které
příliš lidí nezná, ale v životě dokázali více, než
bulvárem sledované celebrity.
Jaké setkání patří k těm, na které ráda
vzpomínáš?
Judita: Na první dobrou jsou to ale určitě
Kabir Bedi - představitel Sandokana. Nesmírně
vzdělaný, moudrý, vnímavý a přesto pokorný
člověk. Jsem ráda, že právě s ním se Dobřanští
mohli setkat. A druhý člověk, kterého mám na
stejném "piedestalu", je Jan Tříska. A to neříkám
kvůli jeho nedávnému tragickému úmrtí! Honza
pro mne zůstává rovněž tím vzdělaným, přátelským, skromným člověkem, milujícím český jazyk a sbírání rozmanitých vědomostí.

Michal: Velice si vážím toho, že jsem díky
festivalu mohl poznat osobnosti typu přední
české dramaturgyně Marcely Pittermannové,
která stála u takových seriálů, jako jsou Pan Tau
či Arabela. Velice rád vzpomínám na režisérky
Věru Plívovou-Šimkovou a Drahušku Královou.
Chtěla bys někomu poděkovat?
Judita: Určitě ano. Pro někoho to možná bude
jen fráze, pro mne je to život. Protože bez podpory (nebo alespoň obrovské dávky tolerance)
mého manžela Radka bych nemohla dělat, co
miluji. Stejně tak jsem si mohla dovolit připravovat Juniorfest během šestileté mateřské
"dovolené" díky podpoře a hlídání našich dětí
babičkami, a dokonce i prababičkou. Vím, že to
se mnou nemají lehké. A mimo rodinné vazby jsem moc ráda, že město Dobřany JUNIORFEST
podporuje, že máme možnost jej pořádat i ve
městě, ve kterém bydlíme. Těší mne, že už 14 let
je tu mnoho lidí, kteří nám pomáhají organizačně či finančně a nadšení je neopouští.
Michal: Samozřejmě rodině a obzvlášť manželce Lence a mamině. Člověkem, který mě
přivedl k filmu, je paní Jarmila Veselá, která již
v družině u mě vzbudila zájem o československou kinematografii. Vždy během festivalu si na
léta v literárně-dramatickém kroužku vzpomenu. Proto i prostřednictvím tohoto rozhovoru jí
chci poděkovat. Děkuji!
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10. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež

JUNIORFEST
4.—11. 11. 2017
DOBŘANY
SOBOTA 4. 11. 2017
10:30 Kino Káčko

MAXINOŽKA

(Francie, Belgie | 2017 | 91 minut | 6+ | české znění | 60 Kč)

NEDĚLE 5. 11. 2017
09:30 Kino Káčko

TROLLIE – ZÁCHRANNÁ MISE

(Nizozemsko | 2016 | 83 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč)

17:30

Kino Káčko

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
10. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2017

PONDĚLÍ 6. 11. 2017
08:15 Kino Káčko

ANDĚL PÁNĚ 2

STŘEDA 8. 11. 2017
8:00

10:15 Kino Káčko

MALÝ JAKO JÁ

(Německo | 2016 | 96 minut | 10+ | překlad do sálu | 60 Kč)

13:30 Kino Káčko

VZHŮRU DO VESMÍRU!

(Švédsko | 2016 | 81 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč)

17:00 Kino Káčko

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3

(Rusko | 2016 | 80 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč)

19:30 Kino Káčko

LOUISA NA POBŘEŽÍ

(Francie | 2016 | 75 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč)

TAJEMSTVÍ POKOJE 213

(Švédsko | 2017 | 80 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč)

10:15 Kino Káčko

TRIO – HLEDÁNÍ UTAJENÉ
SVATYNĚ

(Norsko | 2017 | 77 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč)

13:30 Kino Káčko

RODINNÝ CHAOS

(Itálie | 2017 | 90 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč)

17:00 Kino Káčko

ROBBY A TOBY

(Německo, Belgie | 2016 | 106 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč)
Za podpory:

LILA – DÍVKA Z KNIHY

(Španělsko | 2017 | 76 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč)

10:15 Kino Káčko

DETEKTIV OD VEDLE

(Dánsko | 2017 | 77 minut | 10+ | překlad do sálu | 60 Kč)

14:00 Kino Káčko

FESTIVALOVÉ ODPOLEDNE
S AUTOGRAMIÁDOU TVŮRCŮ
FILMU AGENTI JAK SE PATŘÍ (3 hodiny)

17:00 Kino Káčko

AGENTI JAK SE PATŘÍ

(Nizozemsko | 2016 | 77 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč)

ČTVRTEK 9. 11. 2017
8:00

Sál MKS Dobřany ANIMAČNÍ WORKSHOP (4 hodiny | 60 Kč)

08:15 Kino Káčko

VELKÉ SNY MALÉHO KLUKA

(Německo | 1983 | 88 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč)

10:15 Kino Káčko

ZACHRÁNKYNĚ VÁNOC

(Španělsko | 2016 | 91 minut | 8+ | překlad do sálu | 60 Kč)

13:00 Sál MKS Dobřany ANIMAČNÍ WORKSHOP (4 hodiny | 60 Kč)

17:00 Kino Káčko

EMO MUZIKÁL

(Austrálie | 2016 | 94 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč)

19:30 Kino Káčko

ÚTERÝ 7. 11. 2017
08:15 Kino Káčko

Sál MKS Dobřany MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: PRODUCT
PLACEMENT V PRAXI (3 hodiny | 60 Kč)

08:15 Kino Káčko

(ČR | 2016 | 99 minut | 7+ | české znění | 60 Kč)

10:00 Sál MKS Dobřany WORKSHOP FILMOVÝCH TRIKŮ
S GREENSCREEN STĚNOU (2 hodiny | 60 Kč)

LÉTO VŠECH MÝCH RODIČŮ

(Francie | 2016 | 96 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč)

VÁNOČNÍ VÝMĚNA

(Norsko | 2016 | 70 minut | 8+ | překlad do sálu | 60 Kč)

14:00 Kino Káčko

19:30 Kino Káčko

VÍTĚZNÝ FILM SOUTĚŽE HRANÝCH
FILMŮ PRO DĚTI V KATEGORII 5–10 LET

PÁTEK 10. 11. 2017
09:00 Kino Káčko

VEČERNÍČKY ČT: ANČA A PEPÍK

(ČR | 2017 | 78 minut | 5+ | české znění | 30 Kč)

10:30 Kino Káčko

AŽ PO UŠI V MECHU,
ŽIVĚ Z MECHU

(ČR | 2015–16 | 26+19 minut | 4+ | české znění | 30 Kč)

www.juniorfest.cz
Hlavní mediální partner:

Generální partner:
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Rozhovor
O existenci Šlovického vrchu ví asi každý obyvatel Dobřan. Ale to, že všechny aktivity na území původního tankodromu mají svého koordinátora, řád a pravidla,
už mnozí možná netuší. Pro rozhovor do říjnového čísla jsme oslovili správce areálu, biologa Mgr. Ondřeje Peksu, Ph.D. Ondřej pracuje v Západočeském muzeu
v Plzni na oddělení botaniky a externě vyučuje na Univerzitě Karlově. V Dobřanech žije se svou rodinou od roku 2007 a od té doby se také zajímá o flóru, faunu
i budoucnost bývalého vojenského cvičiště.
Jsi oficiálním správcem evropsky významné lokality (EVL) Šlovický vrch. Jak ses k této
práci, možná spíš funkci, dostal?
To je celkem zajímavá historie. Jako redaktor
muzejního přírodovědného časopisu Erica jsem
se seznámil s kolegou Jiřím Koptíkem, který
u nás chtěl publikovat výsledky výzkumu flóry bývalých vojenských prostorů v západních
Čechách. Jelikož už jsem v té době na Šlovičák
chodil a věděl o výskytu chráněných druhů, začali jsme se bavit o nutnosti se zarůstajícím klenotem něco dělat, než úplně zmizí pod porostem
trnek a navážkou. Zanedlouho jsme společně
přednášeli o významu Šlovického vrchu na kulturní komisi města. Pak Jirka přišel s nápadem
napsat projekt na obnovu raně sukcesních stanovišť z Operačního programu životního prostředí
(OPŽP). Povedlo se, město grant získalo a v roce
2014 se na Šlovičáku začalo ve velkém kácet křoví, bagrovat tůně atd. Tady jsem asi poprvé začal
fungovat jako „styčný důstojník“, běhal kolem
bagru a kontroloval sekáče. Pak přišel úklidový
projekt, dobrovolnické brigády keškařů a offroaďáků, Tomáš Brožík rozjížděl fourcross, HEC
klub se ozval s nápadem na obnovení zašlé slávy
motokrosu atd. Všechno to bylo potřeba koordinovat a domlouvat, čehož jsem se ujal. Nakonec
mi pan starosta nabídl oficiální pozici správce.
Území se tedy intenzivně věnuješ od roku
2014. Mohl bys krátce říct, co se za ty tři roky
změnilo?
Mám takový pocit, že Šlovík, především díky
spolkům, opravdu ožil. Já už ani nestíhám všechny akce navštívit. Do toho chodí spousta lidí na
rozhlednu, konají se mimořádné podniky, jako
bylo natáčení ruského filmu atd. Skoro pořád se
tam něco děje.

Nedávno byla na „rozhledně“ nainstalována pohledová mapa okolí. Jak probíhalo její
zpracování?
Že je mapa na svém místě, jsem se dozvěděl s několikadenním zpožděním. A ještě jsem se tam ani
nebyl podívat. Nemůžu být všude a u všeho. V podstatě celé místo dalekého rozhledu a to, co s ním
souvisí, šlo dost mimo mě. Panoramatickou fotku
pořídil Váša Hrdonka, víc o tom vlastně nevím.
Šlovický vrch je již několik let vyhlášen za
evropsky významnou lokalitou. Díky čemu
nebo komu se tak stalo?
Odpovím hodně ve zkratce. Orgány ochrany
přírody ČR samozřejmě dlouho vědí, že je na
Šlovickém vrchu silná populace kuňky žlutobři-
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ché, tedy evropsky významného (tzv. „naturového“) druhu obojživelníka. Když z Bruselu přišlo
pokárání, že máme málo EVL, byl Šlovický vrch
jasným adeptem na vyhlášení právě kvůli výskytu kuňky. Legislativně je to dost složitý proces,
který ještě není zcela uzavřen, nicméně statut
EVL už nám asi nikdo nevezme. Do tzv. souboru
doporučených opatření, což je jakýsi plán péče
EVL, se nám podařilo zakomponovat všechny dosavadní (fourcross, motokros, offroad) i budoucí (pastva koní) aktivity, takže spolu vše souzní
a vyhlášení EVL je ku prospěchu věci.

V úvodu ses zmínil o spolcích, díky kterým
Šlovický vrch opět ožívá. Můžeš je čtenářům
krátce představit?
V současnosti zde působí tři zásadní spolky. TJ
Dobřany – oddíl fourcrossu staví a provozuje trať
pro fourcross a dual, HEC Klub-enduro zřizuje
tzv. MX park a KlubOFF zase Offroad park (bližší informace a kontakty můžete najít v seznamu
spolků na webu města). Všechny tři party v rámci
své zájmové činnosti zajišťují management území, tzn. po domluvě se mnou kácejí křoví, tvoří
tratě a tůně. Dosáhli letos „chovatelského“ úspěchu – na původně zcela suchých nebo zarostlých místech byly v květnu tůně plné listonohů
a žábronožek. Samozřejmě zajišťují úklid a řídí
provoz ve svých sektorech. Díky tomu dramaticky ubyly černé jízdy i skládky odpadu. Kromě
těchto tří spolků tu mají akce skauti, turisti a samozřejmě tu aktivně působí myslivecké sdružení.
Tréninky, závody, natáčení filmu, průzkum… opravdu se toho děje mnoho. Jaké
akce se tedy v průběhu roku na vrchu konaly?

Větší akce byly především motoristické – Mistrovství ČR a Pohár CAMS Cross Country, Offroad
maraton, ETK-MTZ Mototechnika Cup, SUV day
a teď v půlce září motokrosový Motul Cup. Už
tradiční květnové závody organizoval oddíl fourcrossu. Mimo to spolky stavěly tratě a pořádaly
menší setkání včetně úklidových brigád. Z přírodovědných akcí je možno zmínit pokračování
detailního botanického průzkumu a průběžného
monitoringu obojživelníků nebo třeba pověšení budky pro sýčka. Na exkurze za přírodními
krásami přišel dětský klub i další zvědavci. No
a letní sezónu celkem pěkně završil Den otevřených závor. Zúčastnění se ještě nesešli, aby akci
společně zhodnotili, ale já můžu za přírodovědné
stanoviště i za chlapy od vojenské techniky vyjádřit spokojenost. Návštěvníci se tvářili pozitivně,
takže asi fajn událost.

Co se na Šlovickém vrchu chystá do budoucna?
Velmi zásadním krokem bude zavedení pastvy. V těchto dnech dokončuje kolega Jirka Koptík
pastevní projekt, na který bychom chtěli čerpat
peníze z OPŽP. Pokud vše dobře dopadne, příští
rok by se měla postavit ohrada a všechna potřebná infrastruktura. Začít bychom chtěli s několika
exmoorskými poníky, ale časem by se mělo stádo
rozrůst o další druhy zvířat (kozy, ovce, skot), aby
byla zajištěna různorodost pastvy a tím pádem
i pozitivní dopad na zdejší flóru a faunu. V procesu je také vyhlašování přírodní památky, která by
měla pokrývat trochu větší plochu než EVL. Existence této národní kategorie chráněného území je
důležitá pro ochranu jiných organismů než kuňky žlutobřiché a měla by nám mimo jiné pomoci
získávat peníze na různé potřebné zásahy (kácení
křoví, tvorbu nových tůní pro obojživelníky atd.).
Můžeme se těšit na nějakou akci ještě do
konce roku?
Letošní sezónu v podstatě ukončil motokrosový pohár 16. 9. V příštích letech se asi budou
opakovat akce letošní, vše se doufám zaběhne
a vylepší. Třeba Tomáš Brožík se chystá rozšířit
fourcrossovou trať a slibuje ještě větší a lepší závody, takže se máme na co těšit.
Nezapomeňte si ale Šlovičák užívat v čase, kdy
se tam nic nekoná. V takových chvílích se můžete
v klidu kochat rozkvetlou „lesostepí“, pozorovat
ptáky, obojživelníky či listonohy, prostě si vychutnat zdejší přírodu.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dobrých nápadů
a sil na jejich realizaci. Jaroslava Umnerová

Kultura
Součástí knihy je vztahová mapa důležitých
osob, kterou policie při vyšetřování nikdy nesestavila.

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

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

CUBECA Karel: A bůh mlčel
Když boje první světové války dorazí až do
východní Afriky, křehká Ema se svému muži
Oskarovi, důstojníku
německé armády, odcizí natolik, že chladnoucí vztah vyústí
téměř v citový odpor.
Ema hledá východisko
v milostném románku
s válečným odpůrcem Hansem. Když s ním
otěhotní, rozhodne se svého muže nadobro
opustit. Avšak Hans je nečekaně odvelen do
diamantových dolů k Viktoriiným vodopádům.

SMITH Wilbur: Predátor
Za smrt manželky Hectora Crosse jsou zodpovědní dva muži. Jeden z nich
je mrtvý, ten druhý je psychopat. Čeká v cele smrti
na popravu. Už jednou
utekl, tak proč by se mu
to nepodařilo znovu?
VESELÁ Viktorie: Jako můry za světlem
4 ženy, každá je jiná
povahou,
inteligencí,
vzhledem. Neměly by
nic společného, kdyby
nenarazily na muže, který převrátil jejich život
vzhůru nohama. Despota, jehož zajímají převážně sadistické praktiky a ponižování.

KNIHY PRO DĚTI

GEBLER, Tatjana: U nás doma v Zoo
Jak zachránit gorilí mládě?

Lea miluje zvířata. Když
její mamka získá místo
ředitelky v zoologické
zahradě, splní se jí ten
nejkrásnější sen. Když
do zooparku Ráj přivezou gorilí mládě, které
jeho matka odvrhla,

prožívá Lea nejkrásnější chvíle svého života.
Jen kdyby při péči o Banžu nemusela spolupracovat s Maxem, o pár let starším namyšleným klukem, který jí totálně leze na nervy!

DAIRMAN Tara: Hvězdy letní oblohy
Gendys Gatsbyová je trochu jiná než ostatní holky. Nezajímá ji oblečení
ani kluci. Volný čas tráví
nejraději vařením. Školní
rok právě končí a ji čekají
ty nejlepší prázdniny plné
dobrot. Jenže co když
bude všechno jinak? Rodiče ji posílají … na tábor! Pokračování příběhu Všechny čtyři hvězdičky.
Jak se bydlí se strašidly
Napínavý příběh pro
děti.
Nevšední zábavná knížka a napínavý příběh,
který zaujme.
Není dům jako dům,
přesvědčte se! Nebojte
se číst!

HARAŠTOVÁ Helena: Velká kniha tmy
Mysleli jste si, že jsou ulice vašeho města a krajina
kolem v noci tiché a opuštěné? Omyl. Prozkoumejte s námi, co se děje
v noci v lese, ve městě, na
vesnici, na letišti. Tma je
plná života a stojí za to ji
objevovat! Sleduj co se děje zatímco spíš.

JANDOVÁ Eva:
Mého manžela nezastřelil Kajínek
Pro mě samotnou i pro
celou rodinu byla Štefanova smrt strašnou
tragédií, která dodnes
poznamenává naše životy. Ti, kterých se událost osobně nedotýkala, ji považovali naopak
za obrovskou senzaci.
Po celá dlouhá léta ve
mně dozrávala myšlenka konečně zjistit, jak
to tenkrát doopravdy bylo. Jsem totiž přesvědčená, že mého muže nezabil Jiří Kajínek.

www.dobrany.cz
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Kultura

První zvonění

První školní den byl pro téměř stovku dobřanských dětí prvním školním dnem v jejich životě.
Zpříjemnění tohoto dne všem školákům připravilo Městské kulturní středisko Dobřany v podobě
akce První zvonění na dobřanském biotopu Kotynka. Celý den měli možnost plnit řadu úkolů ze
školního prostředí, vyzkoušet si florbal, hokejbal či fotbal, zapsat se do kroužků a zájmových aktivit a v neposlední řadě se radovat ze slunečného dne. Tak jako v minulých letech se na akci velkou
měrou podílela firma Loma Systems, jež poskytla zaměstnance na zajištění stanovišť. Patří jim
za to velké díky. Děkuji také zástupcům spolků a organizací, kteří měli čas a chuť představit svoji
činnost. Foto: Lukáš Gittler
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Pohádkový les
Pohádkové postavy ožily a zpestřily procházku po Martinské stěně.

Neobvyklá prosba ZŠ
Dobřany, určená žákům,
bývalým žákům a jejich
rodičům
Město Dobřany a slovinské město Brežice
mají za sebou 15 let plodné spolupráce, k níž
od počátku patří i výměnné pobyty žáků škol.
Slovinci připravili z uplynulých 15 let fotografickou výstavu, která bude zapůjčena do Dobřan. Náš pan starosta Martin Sobotka přišel
s myšlenkou rozšíření výstavy o naše fotografie. Oficiálních školních fotografií máme dostatek, ale rádi bychom výstavu obohatili fotografiemi z Vašich archívů – z rodinného prostředí,
z vlastních aktivit, které jste se slovinskými
dětmi zažívali v Čechách či ve Slovinsku.
Můžete nám takovéto fotografie zapůjčit či
poskytnout v elektronické podobě? Byli bychom Vám velmi vděčni.
Jaroslav Šedivý,
tel. 602 658 066, e-mail: jpfs@email.cz

Výzva
Sdružení rodičů při Základní škole
Dobřany přijme do výkonného výboru
nové členy.
Podrobnosti a informace: J. Umnerová,
předsedkyně z. s., umnerova@dobrany.cz
a na webu školy http://www.zsdobrany.
cz/o-skole/sdruzeni-rodicu/

Kulturní kalendář
ŘÍJEN

2.–8. 10.
6. 10.
7. 10.
14. 10.

Týden knihoven
Commedia finita – divadlo
Pouť na Kamínku
Burza oblečení a potřeb
pro děti
14. 10.
Drakiáda
16. 10.–16. 11. Myslivecká výstava
17. 10.
Kavárna po škole
21. 10.
Posvícení
21. 10.	Komponovaný večer
k oslavě keltského svátku
Samhain
22. 10.
Sousedská vycházka
23. 10.
Kavárna tvořenÍČKO
28. 10.
Večer se světýlky
28. 10.
Budulínkovo dýňobraní

LISTOPAD
V letošním roce poprvé pořádalo Pohádkový les Městské kulturní středisko Dobřany ve spolupráci se skauty a mateřskou školou samo, bez záštity klubu turistů. Akce se vydařila. I přes
nepřízeň počasí přišlo na start pochodu Pohádkovým lesem 243 dětí s rodiči. Jsme velmi rádi, že
vás neodradily deštivé přeháňky, a doufáme, že jste si akci užili alespoň tak, jako my.
Děkuji všem, kteří pro vás pohádkové bytosti ztvárnili.			
Šíša
Děkuji Věrce Šístkové a všem zúčastněným za organizaci a bezproblémové zajištění stanovišť
Pohádkového lesa. Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

4. 11.
4.–9. 11.
11. 11.
20. 11.

O štít města Dobřany
MFF Juniorfest
Hororový ostrov
Rošáda – divadlo

PROSINEC
3. 12.

Mikulášský jarmark
Rozsvícení vánočního stromu
5. 12.
Čertovské spřežení
10. 12., 17. 12. Adventní podvečery

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Tajný závod s názvem „Poznej svůj mikroregion“
V sobotu 16. 9. 2017 se uskutečnil první
ročník tajného závodu, který pořádal Mikroregion Radbuza, s názvem "Poznej svůj mikroregion". Místem, odkud startovalo 8 přihlášených posádek (31 účastníků), bylo vlakové
nádraží ve Stodu. Akce byla určena pro veřejnost a především pro rodiny s dětmi, proto podmínkou účasti bylo mít ve svém týmu
alespoň jedno dítě školou povinné. Posádky
prostřednictvím indicií objevovaly zajímavá místa v území a postupně se přibližovaly
k cíli, kterým bylo informační centrum v Dobřanech. Mnohdy však nestačilo pouze vyluštění Morseovy abecedy nebo proškrtání písmen
v osmisměrce.
První zastavení bylo připravené v Domě dějin Holýšovska, dále posádky čekalo prohledání gotických sklepů v klášteře v Chotěšově.
Odtud se posádky musely přemístit k jezu
Pančava, kde uprostřed řeky stojí chaloupka
na "kuří nožce". K té se měly přiblížit pomocí
kánoe, aby objevily další indicie. Ta je posunula tentokrát severněji, k památníku vojenských letců MIG 19 v Líních. Ale tam si posádky neodpočinuly, protože musely prokázat
znalosti o obci, a teprve poté získaly potřebné
informace a mohly se posunout k dětské herně v Líních, kde na malé účastníky čekal labyrint s ukrytým úkolem, a na ty velké posezení

v příjemné kavárně. Poslední zastávkou byly
geopunkturní kruhy u Vstiše. Rozluštit úkol
nebylo tak obtížné, jako poradit si s ježkem
v kleci. Teprve pak se mohly posádky vydat
rovnou k cíli a počkat si na vyhodnocení výsledků, protože i když posádka přijede do cíle
jako první, neznamená to, že má vyhráno. Při
tajném závodě se totiž počítají i trestné body
za použité nápovědy.

První místo obsadila posádka v ženském
složení s názvem Líba, která byla pozvána
na pódium v rámci akce Radbuza fest, kde si
převzala svou cenu. Jelikož se první ročník tajného závodu povedl, můžete se těšit na jeho
další konání v příštím roce, a to s dalšími zajímavými místy našeho mikroregionu a s novými bojovými úkoly.
Andrea Kubernátová, manažerka mikroregionu

SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY
srdečně zvou rodiče žáků na 4. cyklus besed

Kavárna po škole
úterý 17. 10. 2017
Efektivní komunikace II. aneb Jak zvládat své emoce
(Volné pokračování úspěšného jarního semináře)
 Seznámíme se s tím, jak fungují emoce v našem těle.
 Naučíme se rozpoznávat, jak emoce odžíváme a jaký to má dopad na nás
a na vztahy s dětmi, s kterými komunikujeme.
 Vyzkoušíme si kontrolovaně odžívat emoce v konkrétních situacích
z praxe.

7. POUŤ NA KAMÍNKU
v sobotu 7. 10. 2017
Program:

13.00 – 15.00 Dětská pouť na Kamínku

(různá herní a soutěžní stanoviště pro malé a menší děti - kolem kaple)

příběh s hudebním doprovodem pro děti i rodiče

AmiKo

Akce je finančně podpořena městem Dobřany.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují místní spolky, sdružení, instituce ...
(ilustrativní fotografie z 6. pouti na Kamínku)

14

|

říjen 2017

a vyzkoušíme si použití 3 typů přehodnocení.
 Seminář pomůže zlepšit naše sebeovládání v běžných situacích a usnadní
porozumění mezi rodiči a dětmi, respektive mezi učiteli a žáky.
 Účastníci mohou po ukončení semináře emailem obdržet studijní
materiál (skripta), kde je daná problematika přehledně zpracována.
Lektor: Mgr. Michal Dubec

od 17.00 do 19.00 hodin

15.00 – 15.30 O skřítku Podzimníčkovi

v provedení skupiny

 Naučíme se několik způsobů zklidnění vlastního limbického systému

Upozornění: Počet účastníků je omezen na 16 – je nutné se přihlásit u paní
Vítové v kanceláři školy (tel.: 377 972 515).

učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618)
vstup zdarma do počtu volných míst
malé občerstvení zajištěno

Školství, spolky a neziskové organizace

Co plánuje Jubilata?
Jubilata bude od nového roku nabízet svoje
služby nejenom v domácím prostředí uživatelů, ale také ambulantně ve středisku osobní
hygieny v domě Harmonie.
Jubilata pro osoby potřebující péči Diakonie Západ je pečovatelská služba, která se pomocí, péčí nebo podporou zaměřuje na ty seniory, dlouhodobě nemocné nebo zdravotně
postižené, kteří se bez určité pomoci neobejdou. Ti, kteří v péči o sebe či svou domácnost
potřebují pomoc druhého, pak využívají konkrétní úkony služby přímo ve své domácnosti.
Těmi nejčastějšími úkony pomoci a podpory
jsou například pomoc s osobní hygienou, s oblékáním a svlékáním, s přípravou jídla a pití,
pomoc s úklidem, nákupy a podobně. To vše
se odehrává v prostředí, které je pro uživatele
přirozené – v jejich domácnostech.
„Obvykle naše služba funguje tak, že pracovnice přichází do domácnosti za uživatelem
a pomáhá mu s tím, co sám nezvládá. Pro část

uživatelů je ale někdy bezpečnější a jednodušší využít při některém z druhů pomoci zázemí
služby – třeba proto, že nemají bezbariérovou domácnost, speciální vybavení anebo jim
schází dostatek prostoru,“ říká Jana Šatrová,
koordinátorka a sociální pracovnice Jubilaty
v Dobřanech.
Letos v létě byly díky zájmu a finanční
podpoře města Dobřany v domě Harmonie
zahájeny stavební úpravy nezbytné k vybudování střediska osobní hygieny a pořízeno
jeho vybavení. Od ledna 2018 uživatelé budou
moci do střediska za službami docházet. Nové
prostory jsou bezbariérové a jejich součástí je
také odpočinková místnost, která je vybavená
polohovacími lůžky a křesly.
„Uživatelé si po domluvené péči u nás budou
moci odpočinout, případně si domluvit zajištění dalších úkonů, které pečovatelská služba
poskytuje. Chceme, aby každý uživatel měl
péči „ušitou na míru,“ doplňuje Jana Šatrová.

Děkujeme všem, kteří naši službu podporují a spolupracují tak s námi na tom, aby byl
život našich uživatelů pestrý a naplněný. Speciální poděkování pak náleží městu Dobřany,
pro něž je péče o seniory a zdravotně postižené jednou z nejdůležitějších.
Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči je jednou ze služeb, které v Plzeňském kraji poskytuje Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy.
Kontakty:
Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péči
Sokolovská 1004, Dobřany, 334 41
Telefon: 773 141 900,
e-mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz
Vedoucí služby:
Bc. Jitka Čechová, telefon: 736 527 156,
e-mail: jitka.cechova@diakonie.cz
Koordinátor služby:
Jana Šatrová, telefon: 733 141 900,
e-mail: jana.satrova@diakonie.cz

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY

Pečovatelská služba Jubilata a Město Dobřany
Vás u příležitosti Mezinárodního dne seniorů a Týdne sociálních
služeb České republiky
zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V JUBILATĚ
Hosté: zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, starosta města
Dobřany Bc. Martin Sobotka, místostarostka města Dobřany
Mgr. Dagmar Terelmešová, zástupci Diakonie Západ

6. 10. 2017 od 9:30
ve společenské místnosti
v DPPS Harmonie
Sokolovská 1004, Dobřany
Jubilata pro osoby potřebující péči je jednou ze sociálních služeb, které
poskytuje Diakonie Západ.

Pečovatelka
v pečovatelské službě
Jak práce vypadá?
• pečovatelka poskytuje úkony pečovatelské služby v terénní formě
v lokalitě Dobřany a okolní obce
• administrativní úkony spojené s poskytovanou službou

Co je potřeba umět a znát?
•
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
•
výhodou je kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
v rozsahu 150 hodin
•
slušné jednání a profesionalitu
•
spolehlivost
Co prací získáte?
•
odměna 85,- Kč /hodinu
•
termín možného nástupu: ihned
•
místo výkonu práce: Dobřany a okolí,
•
možnost dlouhodobé spolupráce nebo pokračování v pracovním
poměru
Pošlete svůj životopis e-mailem na: jana.satrova@diakonie.cz
Nebo nás kontaktujte telefonicky na 733 141 900.

www.diakoniezapad.cz

Další informace o naší organizaci najdete na www.diakoniezapad.cz

Poděkování
Dne 16. 9. 2017 měli návštěvníci akce Pohádkový les možnost zastavit se na stánku kampaně V pěstounské rodině jsem doma. Děti se věnovaly
tvoření a rodiče se informovali o pěstounské péči. Aktivity realizovala Diakonie Západ s finanční podporou města Dobřany. Děkujeme za účast
všem návštěvníkům.								
za Diakonii Západ Eva Huikari

www.dobrany.cz
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Tábor skautů 2017
0d 1. 7. do 28. 7. 2017 tábořili dobřanští skauti u Úterského potoka
Jako každý rok proběhly dva běhy skautských táborů. První běh byl chlapecký a celý se nesl v duchu vikingských bojovníků. Na druhém běhu
děvčata putovala za strašidly českých hradů a zámků. Všichni si tábory užili a už se těší na příští rok. My se těšíme také.
Šíša

Myslivecký kroužek na první vycházce
Jako každé září jsme se sešly na první myslivecké vycházce vedené Pavlem Krákorou. Letos to vyšlo na neděli 17. září a sešlo se nás požehnaně.
Jako vždy jsme měly sraz v 8:00 u čističky odpadních vod. Tam jsme se dozvěděli, že popojedeme k panu Pastuchovi na malou ukázku dravců. Pan
Pastuch nám vyprávěl, jak dlouho se stará o jestřába lesního (samici), jak dlouho se dožívá v zajetí, čím se živí a jak loví. Po ukázce jsme vyrazili na
slíbenou vycházku, při které jsme zahlédli srnky, ranní ptactvo a čerstvé stopy, které děti s pomocí pana Krákory určovaly. Také nesmím opomenout,
že na každé zastávce proběhlo kolo otázek. Děti odpovídaly na myslivecké a přírodovědné otázky, při kterých si i dospělý doprovod doplnil svoje
znalosti. Nechybělo ani pečení buřtíků, na které se děti vždy tak těší. A na konec nás čekala oprava krmelce, při které děti nadšeně pomáhaly.
Lucie Štychová
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Pohádkové náměstí

Rybáři
V září konečně přišly deště. Měl jsem vždy
po dešti cukání vyrazit k vodě, ale i kdybych
se tam došoural, těžko bych tam manipuloval
s pruty, natož abych případně podebral rybu.
Ale ani David s Kubou nehlásili žádné úspěchy
a navíc jim zase začala škola.
Dětský rybářský kroužek se sešel po prázdninách poprvé 14. 9. v klubovně na seznamovací schůzce. Přišlo ale jen 9 dětí, hodně se
jich omluvilo z důvodu nemoci, navíc ten den
pršelo.
V Nové Vsi na Návesním rybníku uspořádal
v neděli 17. 9. p. Terelmeš rybářské závody
pro děti. Ačkoliv prý bylo vidět, že tam ryby
jsou, tak moc nebraly. Zajímavé a zároveň potěšující bylo, že prvních pět míst obsadili absolventi našeho rybářského kroužku:

Bylo nebylo, poslední prázdninový den
v neděli 3. září kolem oběda se na dobřanském náměstí začali jako mravenečkové
hemžit různí lidé s různými krabicemi, slunečníky, stoly a lavicemi v rukou. Během hodiny
tam vyrostlo několik stánků a v čele náměstí
vzniklo ozvučené pódium s obrovskou lodí.
Na věžních hodinách ještě neodbila ani jedna hodina a náhodní kolemjdoucí si již mohli
všimnout, že občas po náměstí přeběhla nějaká ta celebrita, která se na něm běžně nevyskytuje: princezna Zlatovláska, čert a Káča
nebo myška Miki. Občas se objevilo i nějaké to
více či méně exotické zvíře: opice, lev, ovečka,
kočička nebo prasátko. Ano, pro děti z Dobřan
i okolí zde spolek Přátelé Koinonie chystal Pohádkové náměstí.
Kolem druhé hodiny již náměstí zaplnily
hlavní osoby celého odpoledne, děti. Čekala
na ně série pohádkových úkolů: učily se, jak
naložit s nesnází v podobě přetékajícího hrnečku s kaší, pomáhaly ježibabě s výzdobou
perníkové chaloupky, Káče s čertem přenášet
pytle a plnily další pohádkové úkoly. Dále si
mohly nechat namalovat zvířátko na obličej
nebo si ho vyrobit z papíru v tvořivé dílničce
anebo si například udělat placku se jménem.
Velkou atrakcí nejen pro kluky bylo také
hasičské auto. Děti pak celé odpoledne mohly zdarma využívat i kolotoč, skákací hrad
a skluzavku. Na všechny děti čekala odměna
za vyplněnou tajenku – nikdo nepřišel zkrátka. Andílek Dobřánek spolu s kočičkou nás
vždy informovali, co máme dělat, jak to máme
dělat a provázeli nás celým odpolednem. Spolu s dětmi naučili dědečka Noeho zpívat i tancovat a také mu pomohli uzdravit bolavá záda
a především mu pomohli naplnit archu vše-

možnými zvířátky. Tu správnou pohádkovou
atmosféru celé odpoledne dotvářela dobřanská hudební skupina AmiKo.
Vrcholem celého programu pak byla pohádka o Noemově arše. Zaujetí, se kterým ji děti
sledovaly, ukázalo, že tento prastarý biblický
příběh má co říci i dětem v 21. století. Autentičnost celého zážitku umocnil sice krátký, ale
intenzivní déšť, který se přehnal přes náměstí.
Všichni účastníci jej přečkali živí a zdraví pod
slunečníky u jednotlivých stanovišť. Pohádka
byla plná zázraků, nejenže všechna zvířátka
na sebe byla hodná, ale také se všechna i se
všemi dětmi do archy vešla. Celým Pohádkovým náměstím se jako červená nit prolínala
písnička, která byla hlavním motivem pohádky: „V Arše je místo i pro tebe!”.
Letos bylo v Dobřanech Pohádkové náměstí
poprvé a my už se těšíme na příští rok, kdy se
děti budou moci na konci prázdnin zase setkat, něčemu se naučit a přitom si užít spousty zábavy. Děkujeme MAS Radbuza za podporu projektu.
Spolek Přátelé Koinonie připravuje i další
aktivity v průběhu školního roku, rádi vás zveme na jednu z nich: na dobřanské faře, která
je přímo na náměstí, mohou děti s rodiči nebo
prarodiči každý čtvrtek navštěvovat truhlářskou Dílnu svatého Josefa (www.dilnasvatehojosefa.cz). Pod vedením zkušeného truhláře
si vyrobí různé drobnosti: dřevěné hračky,
drobné dárky pro své milé, krmítka, létající
draky a podobně. I v Dílně svatého Josefa je
místo pro všechny! A když se něco nepovede?
Nevadí, jde přece o tu radost tvořit něco s tátou, mámou nebo dědou vlastníma rukama.
Být prostě spolu a táhnout za jeden provaz!
Honza Weber

1.
2.
3.
4.
5.

Kuba Šefl
David Kupec
David Šefl
David Šmůla
Baruška Tvrdíková

Kubovi stačil k vítězství úlovek kapra 45
a 35 cm, čímž získal nejen 1. místo za celkovou délku ulovených ryb, ale zároveň i cenu
za největší rybu. Prý tam zazněla hláška k těm
neúspěšným: „Jestli chcete umět chytat ryby,
přihlaste se do rybářského kroužku v Dobřanech!“
Po prázdninách se sešel i výbor naší MO.
Jeho druhá schůze začala se zpožděním, neboť bylo dovezeno objednané obilí a bylo
třeba ho naložit do soudků a uskladnit. Takže
krmení na příští rok je z větší části zajištěno.
Přichází čas podzimních výlovů. Jako první je
naplánován výlov rybníka Dobřanský (Vysoká). Násadu lína je nutno slovit dřív, než začne
padat listí, neboť vybírat kluzkou rybí drobotinu mezi hromadami listí je velmi pracné
a zdlouhavé.
Vladislav Šefl

Při příležitosti 95. výročí založení
rybářského spolku v Dobřanech
pořádá MO ČRS Dobřany

v sobotu 7. 10. 2017 od 10:00

Den otevřených dveří
v ,,Rybárněʻʻ č.p. 1048
v Plzeňské ulici.
Občerstvení zajištěno.
www.dobrany.cz
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Přátelé šlapek slaví jubileum

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 nad ránem se ze své
jubilejní 10. výpravy vrátili dobřanští Přátelé
šlapek. Na rámech našich kol přibyl 14. zářez za stejný počet zemí, které jsme během
uplynulých deseti let navštívili. V prvním,
v podstatě testovacím, ročníku jsme kopírovali Dunaj z německého Pasova do Klosterneuburgu u Vídně. V roce 2009 jsme projeli
Solnou komoru, o rok později jsme do pedálů
šlápli v Rakousku u Krimmelských vodopádů
a trasu ukončili opět na Dunaji v Pasově. Rok
2011 už byl na nové státy bohatší a při objíždění Bodamského jezera jsme na seznam
přidali Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Násle-

dující výprava pak začínala u Mosely ve francouzském Contz-les-Bains, v Lucembursku
jsme se vyfotili u památníku v Schengenu,
kde byla podepsána smlouva, díky které můžeme jednodušeji cestovat, a dál jsme pokračovali při krásné řece mezi vinohrady až do
německého Cochemu. V roce 2013 jsme na
kola nasedali v italském Dobbiacu a při řece
Drávě pokračovali do Villachu. Do tohoto zájezdu jsme si vpašovali i výlet do Slovinska
k Bohinjskému jezeru a jezeru Bled. Následovala jedna z nejlépe hodnocených výprav
s pracovním názvem Beer en Chocolade,
kterou jsme začali v holandském Breskens,

Cyklovýlet Špičák – Dobřany
V sobotu 23. 9. 2017 jsme odjeli vlakem
v 7:17 směr Železná Ruda na plánovaný cyklovýlet Špičák – Dobřany, jehož trasa vedla krásným údolím řeky Úhlavy. Tentokrát se nás sešlo
13, z toho 2 dámy (Mirka a Andrea), za což jim
patří velký obdiv. Na Špičáku jsme vyjeli lanovkou na novou rozhlednu, druhá parta na Pancíř.
Po chvilce strávené na rozhledně jsme sjížděli
kolem Černého jezera na bývalý Stateček pod
Ostrým, Zadní Chalupy do Nýrska s malou přestávkou v místním kempu. Dále do Bezděkova,
kde byl plánovaný oběd všech zúčastněných
v místním pivovaru. Trasa dále směřovala na
Tajanov, Dolany, kolem Vodního hradu Švihov,
na Jíno, Nezdice do Příchovic a Přeštic. Před
Dolní Lukavicí je odbočka na Zastávku, kde
jsme pokračovali lesem, kolem Šavlice na keramičku v Chlumčanech a do Dobřan.
Děkujeme všem za krásné chvíle strávené
na tomto výletě a těšíme se na účast při dalších akcích.
Josef Hájek, Josef Polívka
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a dále projeli úžasná belgická města Bruggy,
Gent, Antverpy, Mechelen, Leuven, vylezli na
pahorek u Waterloo a končili v Bruselu pod
Atomiem. Na dalším zájezdu jsme začínali ve
Vídni, objeli Neziderské jezero s nakouknutím do Maďarska a 12. navštíveným státem
bylo Slovensko, odkud jsme proti proudu
Dunaje pokračovali zpět k Vídni. Další z nezapomenutelných výprav se konala po severním pobřeží Německa, vyjeli jsme z Rostocku, objeli Rujánu a cílová společná fotka byla
pořízena v polském Świnoujście. I rok 2017
nám přinesl kromě extrémně deštivého počasí dosud nenavštívený stát s pořadovým
číslem 14, neboť jsme objížděli chorvatskou
Istrii.
Jádro našeho sdružení se nemění, přesto
alespoň jednou se našich zářijových výprav
zúčastnilo 43 lidí, a pokud bychom sečetli
našlapané kilometry každého účastníka jednotlivých výletů, máme najeto úctyhodných
57.600 kilometrů.
Samozřejmě všichni pevně věříme, že
v našem „dobývání Evropy“ budeme pokračovat, ale aby to nevypadalo, že jsme zanevřeli na české luhy a háje, letos v květnu jsme
podnikli už dvanáctou výhradně pánskou
veselou víkendovou cykloparádu, kdy jsme
nejdál drandili po Lednicko-valtickém areálu
nebo v okolí Zlína.
Za Přátele šlapek
Vladimír Kleisner a Martin Toman

Školství, spolky a neziskové organizace

Dobová jízdní kola na náměstí
Dne 9. září 2017 uspořádal Klub
cyklistů - turistů Český Lev Plzeň akci
Plzeňsko známé(e) i neznámé(e). Druhého ročníku se zúčastnilo 22 cyklistů
a cyklistek v dobovém a klubovém oblečení.
Trasa začínala na náměstí v Dobřanech. Po registraci v cukrárně U Broučků se účastníci v 10:15 hodin rozjeli
směrem na Chlumčany, kde absolvovali
komentovanou prohlídku v MotoMuzeu Chlumčany. Dále pokračovali přes
Dolní Lukavici do nově otevřeného pivovaru U Přeška v Přešticích, kde se konal oběd. Posilnění a odpočatí pokračovali do westernového městečka Halter
Valley v Dnešicích, kde zpestřili akci ProRodeo. Posledním zastavením na trase byla návštěva geopunkturního kruhu u Vstiše, kde bylo pro účastníky
připraveno občerstvení v podobě bábovek a kafíčka.
Celá akce byla ukončena v 18 hodin v dobřanském pivovaru Modrá hvězda, kde byly předány účastnické listy.
Pořadatelé tímto děkují spřáteleným klubům (SPSK Zahořany, Velocipedisté Milevsko, KV Roudenská jízdní, Podkrušnohorští velocipedisté) a hudebnímu doprovodu ze Stach za účast na vydařené akci.
Ing. Martina Hrubá, pověřená za Klub cyklistů-turistů Český Lev Plzeň

Střelecký klub SSK Dobřany

Prázdniny nám skončily a pro nás to znamená, že se sezona soutěží a akcí na střelnici
Střeleckého klubu SSK Dobřany přehoupla do
druhé poloviny roku. Na jaře letošního roku
proběhlo hned několik akcí pro širokou střeleckou veřejnost. V dubnu již tradiční ročník
3GUN závodu, který probíhá na třech střelnicích v našem kraji v jeden den (Dobřany
– puška, Chlumčany – brokovnice, Přeštice
– pistole), a o týden později pravidelně pořádaný závod „Lidové obranné střelby“ - LOS,
Dobřanská puška, čtyři střelecké situace pro
kulovou pušku. Závodu se dokonce zúčastnili

střelci s ruskými legendárními opakovacími
kulovnicemi Mosin. Závod byl spolupořádaný
Městským kulturním střediskem Dobřany,
kterému tímto děkujeme. V květnu proběhl
závod Mysliveckého spolku Dobřany z malorážné pušky. Po delší době se nám také povedlo uspořádat závod ve střelbě z kuše v kategoriích historická a libovolná kuše (www.
strelcizkusi.wz.cz). Druhý den proběhla soutěž v mířené střelbě z pistole v kategoriích
služební a sportovní zbraň. V červnu proběhl
brokový závod Mysliveckého spolku Dobřany na asfaltového holuba. V červenci nás

čekala akce v podobě malorážkové odstřelovačky - střelba s malorážnou puškou s optikou na 50 m vleže na zhruba 2-3 cm papírové
terče. Během roku na naší střelnici probíhá
i mnoho soukromých akcí členů našeho sdružení. Za zmínku například stojí střelba do památečního terče, akce pro příměstský tábor,
propůjčení střelnice pro nastřelení zbraní
mysliveckých spolků, prezentace a vyzkoušení zbraní. V nadcházejících dnech a měsících
nás čeká 30. 9. brigáda na střelnici. V sobotu
7. 10. organizujeme za přispění Městského
kulturního střediska Dobřany závod LOS
– kapesní pistole. Závod je pořádán pro držitele zbraní malých velikostí, aby si mohli
vyzkoušet osm střeleckých situací na naší
střelnici. Poslední k dnešnímu dni plánovanou akcí je 15. 10. soutěž v mířené střelbě
z pistole, opět kategorie sportovní a služební
zbraň. Všechny akce zveřejnujeme na našich
stránkách www.sskdobrany.wz.cz.
Za SSK Dobřany Pavel Königsmark
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Lívancový běh
Dne 9. září 2017 se na louce za dobřanským
fotbalovým hřištěm setkali sportovci všemožného věku. Odehrál se historicky první Lívancový běh. V devět hodin odstartoval výběh
nejmladší kategorie, zastoupený jen několika
odvážlivci. Kategorie dětí od čtyř do deseti let
byla mnohem početnější a k překvapení organizátorů nejvíc sportovců vyběhlo v kategorii
od jedenácti do neurčita.
Naprosto výbornou a neplánovanou událostí byl (na žádost sportovců) výběh Dobřanských bábinek. Běžci z každé kategorie si
po běhu pochutnali na lívancích od Bábinek
a losovali o ceny v tombole. Byla jimi trika

s logem běhu, balíček s ingrediencemi na výrobu lívanců a dětské, kuchařské a běžecké
časopisy. Atmosféra celého dopoledne byla
skvělá. O ni se postarali Libor a Kuba s hudební technikou, Kája s profi rozcvičkou, neskutečné Bábinky s množstvím čerstvých a voňavých lívanců, Blani jako zdravotnice a spolu
s Vlaďkou jako zapisovatelky běžců (a jistě
okouzlující přesvědčovačky lidu dobřanského, aby se zapsal na výběh v nejstarší kategorii) a samotní běžci, kteří krom běhu fandili i ostatním. Na trati běžci potkávali Toma,
Aldu, Martina, Ondru, Báru, Aničku a Matěje.
I jim patří velký dík. Skvělá byla spolupráce

s velmi ochotnými a veselými Dobřanskými
bábinkami. Ukázaly se nejen jako výtečné
zpěvačky a kuchařky, ale taky jako nadějné
běžkyně a živelné fanynky! Technické služby
města Dobřany zajistily stánky, velkou pomoc
nabídl i správce nového fotbalového hřiště.
Všem moc děkujeme.
Akce se uskutečnila za podpory města Dobřany, byla financována z Grantového dotačního titulu města Dobřany.
S nadějí očekáváme další ročník a těšíme se.
Už teď víme, že akci posuneme na desátou hodinu, aby se mohli běhu zúčastnit i spáči.
V. Urbancová

V říjnu na zahradě s dětmi
Vykopeme brambory a mrkev
a uskladníme je. Říjen je také
vhodným měsícem pro
výsadbu česneku, jarního zelí
a zimní cibule.Ze záhonů už
sklízíme všechnu kořenovou
a pozdní košťálovou zeleninu.
Natě, například petržele,
celeru, libečku, sušíme jako
léčivky na koření a nebo je
zamrazujeme. Do skleníků
a fóliovníků přesazujeme zimní
saláty z předchozích výsevů.
Měli bychom z půdy vykopat
cibule a hlízy některých
okrasných rostlin, jako
jsou například begonie, Sázíme
narcisy a otužilé trvalky, které kvetou na jaře, dále pak růže, tulipány, řebříčky a hyacinty. Odkvetlé letničky
odstraníme ze záhonů, které poté zryjeme.Ponecháváme zaschlé květy (například ozdobných trav), které nám
mohou zdobit zimní zahradu.Důkladně zavlažujeme stálezelené dřeviny. Vysazujeme angrešt, rybíz a samozřejmě
i ovocné stromy. Ty lépe zakoření, když je před výsadbou namočíme na jeden nebo dva dny do vody.Trávník na
zimu posekáme, aby nevyhníval. Vypustíme vodu ze všech nádrží. Je čas ke výrobě krmítek pro ptáky.
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Dobřanská výstava
ovoce a zeleniny
Ve dnech 23.-25. září 2017 uspořádali zahrádkáři výstavu ovoce a zeleniny. Z důvodu
nepříznivého počasí a neúrody hlavně jablek
a hrušek i jiného ovoce se sešlo na výstavě
velmi mnoho výstavních vzorků, a to 28 exponátů jablek, 3 druhy hrušek, 4 druhy švestek,
12 druhů hroznového vína, 154 druhů zeleniny, dýní, cuket, melounů a květin i mnoho
zavařenin. Výstavu navštívilo 51 návštěvníků
během soboty a neděle, v pondělí byla výstava
věnována dětem ze Základní a Mateřské školy
v Dobřanech i ze speciální třídy při Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, zúčastnili se
v počtu 350 zapsaných dětí a 30 osob učitelského dozoru a asistentů. Zahrádkáři děkují
za pochvalu výstavy od všech zúčastněných
tříd, velmi nás to těší.
Výbor ČZS děkuje všem velmi ochotným zahrádkářům, nezahrádkářům i občanům z Vodního Újezda – Duchkovi a Hodanovi, že přispěli svými výpěstky ke zdárné a krásné výstavě
ovoce, zeleniny a květin. Vystavené výpěstky
budou dány do tomboly na přátelském setkání
při hudbě p. Zapletala v měsíci říjnu.
Libuše Kopejtková

Klubová výstava boxerů

V sobotu 9. září 2017 se konala v areálu dobřanských kynologů klubová výstava psů
plemene německý boxer. Akce
s dlouholetou tradicí je pravidelně pořádána ve spolupráci s
územní pobočkou Boxerklubu ČR
Plzeň a sjíždějí se na ni vystavovatelé z
celé republiky. V letošním roce se zde za krásného slunečného počasí předvedlo více než
60 představitelů tohoto plemene. Jak se shodli oba pánové rozhodčí, p. Miloslav Auterský a
p. Ing. Radim Fiala, bylo zde k vidění mnoho
krásných a typických představitelů tohoto
pracovního plemene. Mohli jsme vidět všechny věkové kategorie od štěňátek až po vete-

rány, stále ještě plné energie
a radosti. To, že boxer je pracovní pes, prokázali někteří
na závěr celé akce v divácky
atraktivní vložené soutěži
Statečné srdce při práci s figurantem. Návštěvníci měli možnost
seznámit se s novými poznatky v oblasti výživy psů a využít poradnu jednoho z
českých výrobců firmy Yoggies, která byla i
hlavním partnerem letošní výstavy.
Jsme rádi, že akce měla mnoho kladných
ohlasů. Nyní se již připravujeme na další, kterou bude říjnový závod boxerů - Memoriál
Jindřicha Fojtíka.
Josef Bäuml

4. DOBŘANSKÝ FOTOMARATON
PODZIM 2017

Motto: „Důvod proč fotografovat je ten, že nemusíte nic vysvětlovat slovy.“
– Elliot Erwitt
Fotografická soutěž určená pro širokou veřejnost, pro všechny, kdo rádi fotografují (děti, krutý teenagery,
usedlejší rodiče i seriózní seniory). I tentokrát je vaším úkolem nafotit tři témata.
Z důvodu zpracování se budou akceptovat pouze digitální fotografie (nebo scany, pokud to stihnete...).

Témata:
Hry podzimu		
A nemusí to být jen draci na nebi...
Jedinečný okamžik		 Pekli jste brambory na mezi?
Dvojice					Ukažte svoji kreativitu.
Konec soutěže: 29. října 2017
Přihlášení do soutěže: 1. – 20. října 2017 na http://www.dobrany.cz/fotomaraton/
Vyhodnocení FotoMaratonu proběhne týden po jeho konání na FB Dobřanských listů.
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V září bylo v Dobřanech živo

Zářijový kvalifikační závod v Dobřanech byl poslední možností prosadit
se do startovní listiny nadcházejícího Mistrovství ČR TIMBERSPORTS®.
Této možnosti využilo 16 silných mužů a místní závodníci se rozhodně nenechali zahanbit. Foto: Petr Šístek

Na dobřanském náměstí se uskutečnil další ročník Radbuza festu, na němž
vystoupili rockeři Ill Fish, funkrocková kytaristka Electric Lady nebo pražská formace Gingerhead. Největším lákadlem programu byla Anna K.,
jež na festival zavítala poprvé. Foto: iReport

Výsledkový servis bikerů z TJ Dobřany

Bikeři z TJ Dobřany mají za sebou většinu
sezony. Pojďme se společně podívat na to, jak
se jim vedlo.
Začneme těmi nejmladšími. Daniel Bittner,
který se věnuje cross country (XC) a letos
jezdí v kategorii Junior, dosáhl na mistra Plzeňského kraje a na 6. místo v Českém poháru. Dan letos nemá sezonu podle svých
představ a také chce změnit disciplínu, a to
na cyklocross. Takže jen co skončí sezona XC,
začíná novou, premiérovou v cyklocrossu.
Další mladou nadějí je Matěj Fejfar, jezdící kategorii Junior Men v bikrosu, kterému
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se povedlo v Brně na mistrovství republiky
vybojovat druhé místo. Překvapil tak nejen
své okolí, ale i sám sebe. Matějovi se povedlo vyhrát celkově Český pohár ve fourcrossu v kategorii Hobby. Motivuje tak i zřejmě
svého otce Jardu Fejfara, který také na MČR
v Brně v kategorii cruiser 40+ vybojoval druhé místo. Od bikrosu přejdeme zpět na horská kola, a to rovnou do sjezdu a fourcrossu,
kde válčí Tomáš Brožík. Ve fourcrossu nemá
sezonu podle svých představ, a tak upřednostňuje sjezd. Po pěti odjetých závodech si
drží druhé místo v kategorii Masters v Čes-

kém poháru, kde svádí boje o první příčky
s Erikem Fosterem z Německa. O celkovém
vítězi se tak rozhodne na posledním závodě
na Klínovci. Tomáš získává body i na Evropském poháru v rakouském Schladmingu, kde
byl 15., a na Špičáku, kde získal čtvrté místo
se ztrátou 3 vteřin na vítěze. Další, letos poslední Evropský pohár se pojede v polovině
září v rakouském Leogangu, kde nebude Tomáš chybět.
Držte nám palce a v dalším vydání DL si
přečtete, jak to dopadlo.
Oddíl cyklistiky

Sport

Šneci v úvodu sezóny úspěšní
1. liga – muži 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matoušek a Jan
Marek
V úvodním rozjezdu se
první mužský tým hokejbalových Dobřan prezentoval zatím na výbornou, neboť ve třech
duelech na hřištích soupeřů zvítězil za tři
body. V prvním zápase v Jihlavě, která se před
sezónou hodně posílila o extraligové hráče.
Jenže na papíře to nějak vypadá a na hřišti to
může být jinak. Výhra 3:2 byla opravdu cenná, neboť Jihlava hrála opravdu velmi dobře.
Náš šnečí mladý tým zase perfektně takticky.
V derby v Plzni s Liticemi to byla klouzačka,
poněvadž téměř po celé utkání pršelo a domácí Litice mají plastový povrch jiné výroby
nežli my a při dešti to na něm pekelně klouže.
Jenže ani tohle nás neodradilo a opět takticky výborně zvládnutá bitva nám přidělila tři
body za výhru 2:0. Třetí úspěch jsme zaznamenali v Berouně, kde jsme i přes oslabenou
sestavu vzdorovali domácím Keltům, kteří naopak svůj kádr posílili o hráče z Plzně a Kladna. Výhra 3:2 je cenná také proto, že jsme
prohrávali 1:2, ale dokonalým obratem jsme
si dokázali, že se dá hrát s každým a za každého stavu, byť v tomto případě i nepříznivého.
To vše, resp. 9 bodů na úvod, nic neznamená.
Přece jen za ty roky víme, že to za 14 dní může
být úplně jinak. Proto chceme nadále makat
a poctivě se připravovat na další těžká utkání.
Hrajeme totiž prvních šest zápasů na hřištích
soupeře a to je obrovská nevýhoda. Je to vše
kvůli výstavbě nové haly, na kterou se všichni
moc těšíme. I proto má každý bodík z venku
svoji cenu a my se o něj budeme rvát.
V říjnu budeme hrát domácí zápasy na našem „starém plácku“, který má nepochybně
své kouzlo, a tam se pomyslná kulička výhody
přemístí na stranu Šneků. Každopádně sezóna je dlouhá, čeká nás 22 kol v zkl. části a v poměření sil s patnácti soupeři z celé ČR. Bude
to opravdu (jako každý rok) velký zápřah. My
se zkusíme porvat o play off, kam postoupí letos dvanáct nejlepších. Zbývá dodat, že ještě
v září odehrajeme zápasy v Karviné, Opavě
a Poličce, poté už o prvním říjnovém víkendu
přivítáme doma Mladou Boleslav.
Extraliga starší dorost 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st.,
Jan Matoušek a Jan Marek
Mládež, na které si po léta hodně zakládáme, se také pomalu rozjíždí. Starší dorost na
úvod smolně prohrál o gól v Plzni, když v závěru mohl po šancích několikrát vyrovnat na
2:2, leč nevyrovnal. Ve Stříbře sice následně

vyhrál 2:1, ale dobrý a poctivý výkon z Plzně
jsme bohužel nezopakovali. Pozitivem tedy
zůstala jen výhra za tři body.

Extraliga mladší dorost 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer ml.,
Jan Matoušek a Miroslav Kodýtek
Mladší dorost odehrál doposud jediný extraligový zápas v Prachaticích a výsledkově
neuspěl. Prohra 2:6 sice vypadá jednoznačně,
nicméně tři branky do naší klece napadaly až
při hře vabank v závěru utkání.
Přebor mladších žáků 2017–18
Realizační tým: Trenér Petr Úbl, vedoucí: Petr
Česák, Pavel Děd, Radek Vajda a Jan Šlehofer
Mladší žáci mají za sebou také jedno utkání,
když předvedli parádní a nebojácný výkon ve
Stříbře a prohráli až po nájezdech 3:4. Pozitivem je, že v našem týmu nastoupili o několik
let mladší kluci, tedy „přípravkáři“.

Tabulka 1. liga muži
1. Polička
2. Karviná
3. Snack Dobřany
4. SK Jihlava
5. HBC Prachatice
6. Jungle Fever
7. Nové Strašecí
8. Kelti 2008
9. Přelouč
10. Olymp J. Hradec
11. Tatran Třemošná
12. SHC Opava
13. Tygři M. Boleslav
14. Svítkov Stars
15. Plzeň-Litice
16. HBK Bulldogs Brno

3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
4
3
3

13:0
19:12
8:4
19:6
9:6
8:7
11:13
5:5
9:10
8:10
7:10
2:5
8:14
10:17
4:8
5:18

9
9
9
6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
2
0
0

Náš klub se také pod vedením Petra Úbla
představil na náborové akci v první školní den
na koupališti Kotynka. Tam jsme prezentovali
letos už podruhé hokejbal a i tentokrát se po
této akci zařadili do naší kabiny další noví hokejbalisté. Toho si pochopitelně vážíme a znamená
to pro nás další zajímavou práci s dětmi, které se
budeme snažit zasvětit do tajů hokejbalu.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Muži TJ Snack Dobřany po výhře v Jihlavě.

Starší dorost TJ Snack Dobřany v Plzni
Na snimku zleva stojí: Čech, Matoušek, Húrka,
Koželuh, Rubner, Páv a Truchlý
Pod nimi zleva: Hrubý, Brtník, Mužík T., Zelenka,
Šlehofer V.st., Erhart, Matoušek st., Šlehofer O.
Sedící zleva: Ulrich, Sloup a Hájek

Šneci na Kotynce

www.dobrany.cz
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Ohlédnutí za letními tenisovými kempy v T. A. Dobřany

Tenisová akademie Dobřany pořádala v průběhu letních prázdnin šest termínů tenisových
příměstských táborů. Zúčastnilo se přes 80 dětí,
které měly možnost si zahrát nejen tenis, ale
také spoustu míčových her a zúčastnit se dalších sportovních aktivit. Každý tenisový tábor
byl rozdělen do dvou bloků od pondělí do pátku.
Dopolední blok byl zaměřen zcela na tenis,
kdy jsme s dětmi zlepšovali techniku úderů, fyzickou zdatnost a pohyb k míčům, zápasovou
strategii ve dvouhrách a čtyřhrách či samotné
zápasy. Tenisová příprava vyvrcholila tenisovým turnajem v posledním dopoledním bloku,
tedy v pátek.
Odpolední blok tenisového kempu zahrnoval výuku angličtiny, míčové sportovní aktivity
v areálu Tenisové haly Dobřany nebo na Kotynce, kruhový trénink, výlet ke starému mostu na
koně, kde měly děti možnost na koních jezdit.
Velkým zpestřením odpoledních aktivit byl turnaj v kuželkách v Cinema Bowling Dobřany. Děti
byly z turnaje nadšené a my bychom velmi rádi
poděkovali panu Fišerovi, že nás skvěle proškolil v technice a pravidlech kuželkové hry. 
Letní kempy byly vedené tenisovými trenéry
Pavlínou Šmatovou a Radkem Šmuclerem, v odpoledním bloku vypomáhal jako odborný pedagogický dozor Michal Veit. Děkujeme všem dětem i dalším účastníkům, kteří se zúčastnili nebo
se podíleli na táborech, a velmi se těšíme na další etapu tenisových kempů příští rok v létě.
Mgr. Pavlína Šmatová
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Tonda Hornák hýbal Prahou

Známý dobřanský běžec Antonín Hornák se v září tohoto roku opět zapojil do sportovního
podniku Nadace Terezy Maxové dětem - Teribear hýbe Prahou. Tato sportovně–charitativní akce
je určená všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Za čtyři dni naběhal celkem 102 km
a tím vydělal pro Nadaci Terezy Maxové dětem celkem 5 100 korun.
Jestli přemýšlíte o tom, že byste zítra vyběhli na louku a dali si svých prvních podzimních pět
kilometrů, vzpomeňte si na Tondu Hornáka - pravděpodobně bude někde před vámi.
P.S. Ve výsledkové listině najdeme přesnější výsledky: Antonín Hornák, 103,2 km, 5 160 Kč
Jakub Urbanec

Sport

Tenisové léto

Motokros v Dobřanech
V sobotu 16. 9. 2017 se po 31 letech vrátil
motokrosový závod na Šlovický vrch.
Odjel se zde závod seriálu SMS Západočeského poháru, v němž startovalo 73 jezdců
v osmi kategoriích, od dětí po veterány.
Pořadatelsky celý závod zajistil HEC Klub
-enduro a díky ohlasům jak jezdců, tak návštěvníků, kterých se přišlo podívat kolem tří
set, se podnik zdařil.
Budeme doufat, že i příští ročníky budou
na stejné úrovni a že se podaří obnovit tradici
motokrosu v Dobřanech.
Jan Kadečka

Termíny zápasů v podzimní části
sezony 2017 v rámci MU – 1. ligy Žen
+ Dorostenek – FC Viktoria Plzeň, a. s.
Léto na tenisových kurtech TJ Dobřany v Lipové ulici, v tak řečené Džungli, patřilo především
rekreačním utkáním, ať již tenistů z tenisového oddílu, nebo zájemců z řad široké veřejnosti. Výjimkou byly turnaje, které oddíl jednou měsíčně pořádal a v nichž účastníci bojovali o co nejlepší umístění, poháry či medaile nebo o hodnotné ceny. Na dva z nich významně přispělo ze svého
grantového titulu Město Dobřany. Prvním byl již 12. ročník memoriálu Josefa Kreuzmana, který se
odehrál v tradičním termínu 5. července. Turnaj je určen veteránům ve věku nad 50 let. Letos se
ho zúčastnilo celkem 21 hráčů z celého širokého okolí. Vítězem kategorie do 60 let se stal plzeňský
tenista Miroslav Pechr, který ve finále porazil Stanislava Havlíčka ze Starého Plzence. Na 3. místě
skončil Milan Doležel ze Sedlece. Kategorii nad 60 let vyhrál rokycanský Václav Aubrecht před Jiřím
Vaněčkem z Chlumčan. Třetí místo obsadil další rokycanský hráč Karel Bubeníček.
Druhým byl pak nejvýznamnější turnaj sezony, a to již 14. ročník turnaje O pohár starosty
města Dobřany, hraný 9. a 10. září. Turnaj je zařazen do celostátní termínové listiny Českého
tenisového svazu kategorie dorostu a o jeho zahájení se postaral starosta Martin Sobotka. V kategorii dorostenců se účastnilo celkem 17 hráčů. Vítězem se stal Petr Klír z plzeňské Slavie před
Romanem Vavříkem ze Škody Plzeň. Na dalších místech skončili rovněž Plzeňáci, Ondřej Vild
a Miroslav Prášek. Ve čtyřhrách zvítězila dvojice Gosler – Kozler před Millerem a Vildem, všichni
hráči plzeňských oddílů Slavie nebo Škody. V kategorii dívek hrálo 13 tenistek. Zvítězila Tereza
Kryčová z Lokomotivy Zdice před Monikou Drudíkovou z LTK Klatovy. Na 3. a 4. místě skončily
Natálie Kroupová a Magdaléna Dubová, obě ze Slavie Plzeň. Ve finále čtyřher zvítězila dvojice
Kulová – Drudíková nad Kryčovou s Dubovou. Daniela Kulová je hráčkou Sokola Nepomuk.
Za tenisový oddíl TJ Dobřany, z.s., 			
Radek Bláha a Pavel Vrzal

Kolo: Termín:		
Družstvo:
8.
SO 7. 10.		
Ženy		
7.

8.

Začátek utkání:
Soupeř:
11:00
FC Hradec Králové

NE 15. 10.
11:00
Dorostenky SK Slavia Praha

SO 21. 10.
11:00
Dorostenky FC Hradec Králové

10.

NE 29. 10.
Ženy		

11:00
AC Sparta Praha

9.

SO 4. 11.		
11:00
Dorostenky AC Sparta Praha

Rozpis domácích zápasů fotbalistů
Termín: Začátek utkání: Soupeř:
Přípravky:
13. 10. 16:00
Nová Ves
27. 10. 16:00
Radkovice
Žáci:
7. 10.
13:30
14. 10.		
28. 10. 12:00
11. 11. 11:30
Dorost:
8. 10.
14:00
22. 10. 14:00
Muži:
14. 10.
28. 10.
11. 11.

15:30
14:30
14:00

Sp. Poříčí
Stod
Klášter
Chlumčany
Švihov
Mrákov
Nepomuk
Merklín
Radkovice

www.dobrany.cz
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Sport
Vzpomínka
Dne 16. září 2017 uplynulo 20 let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan

Karel Valenta.
S láskou stále vzpomíná manželka Irena
a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. října 2017 uplyne 7 let,
co nás opustil pan

Petr Žitnik z Dobřan.

Všem, kteří si s námi na něj vzpomenou,
děkuje celá rodina.

Vzpomínka

Dne 31. října 2017
by se dožil 70 let pan

Josef Mašat.
Stále vzpomínají manželka Ludmila
a dcera Jana s rodinou.
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Turisté vás zvou
7. října
TŘEMOŠENSKÁ 50
Odjedeme vlakem v 7,28 hod.
/z Plzně v 8,16 hod./ do Třemošné. Akci pořádá KČT, odbor TJ Tatran Třemošná na trasách 4–50 km.
Start v areálu TJ Tatran Třemošná od 6,00
hod. Cíl do 18,00 hod. Odjezd BUSem v 14,34
hod. nebo vlakem v 15,26 hod. Vedoucí Karel
Bohmann.
10. října
DOLNÍ ŽANDOV - DALAJNA
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,41 hod. /z Plzně v 9,00 hod. sp./ do Dolního Žandova. Půjdeme do obce Brtná a dále po neznačených
lesních cestách do obce Salajna. Cestou sběr
hub. Délka vycházky 8 km. Stoupání 204, klesání 152 m. Odjedeme vlakem v 15,32 hod. os.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

14. října		
SMYČKA RADBUZY
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,10
hod./ do Staňkova. Akci pořádá oddíl turistiky
TJ Sokol Staňkov na trasách10-50 km. Start
Sokolovna Staňkov od 8,00 hod. Cíl do 18,00
hod. Odjezd domů ve 14,00, nebo v 15,58
hod. Vedoucí Karel Bohmann.
17. října
ZE SUŠICE PŘES SVATOBOR DO HRÁDKU
U SUŠICE
Odjedeme vlakem v 6,29 hod. do Sušice. Z nádraží nás povede žlutá tz. do středu města,
kde přejdeme na červenou tz. a po ní do Červených Dvorců. Odtud až na vrchol Svatoboru /n. v. 845 m/, kde je rozhledna a hostinec,
a dále do Hrádku u Sušice. Povede nás žlutá tz.
Délka vycházky 13 km. Stoupání 433, klesání
413 m. Odjezd domů v 15,07 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

21. října
PODZIM POD ZELENOU HOROU
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,08
hod. os./ do Nepomuku. Akci pořádá KČT odbor Nepomuk na trasách 6-50 km. Start Sokolovna Nepomuk od 7,00 hod. Cíl do 17,00
hod. Odjezd domů v 15,10 hod. Vedoucí Karel
Bohmann.
24. října
Z BEZDĚKOVA DO POLENĚ
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. do Bezděkova.
Půjdeme po naučné stezce „Speissová“ přes
Tupadelské skály do Tupadel. Dále využijeme
zelenou tz., která nás zavede do osady Dupan-

dy a červená tz. přes Drslavice k rozcestníku
„Věckovice“ a do osady Poleň. Zde se podíváme do kostela sv. Markéty. Délka vycházky
12 km. Stoupání 361, klesání 313 km. Odjezd
domů z Poleně BUSem v 13,35 hod. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

28. října		
DEN STÁTNOSTI
Celostátní projekt KČT „Měsíc věží a rozhleden“ ukončíme vystoupením na rozhlednu
Šlovický vrch ve 14 hod. a tak se zapojíme do
celostátní akce KČT k založení republiky - máváním českou vlajkou z rozhledny do 4 světových stran po dobu 4 minut. V odpoledních
hodinách půjdeme na oslavy v našem městě.
Sejdeme se v 10,00 hod. u kruháku. Půjdeme
k Nové Vsi, kolem Wartova mlýna na Šlovický
vrch a do Dobřan. Délka Vycházky 10 km.

31. října
Z TOČNÍKU DO KLATOV
Odjedeme vlakem v 8,29 do Točníku. Z nádraží se vydáme po zelené tz., ale hned přejdeme na modrou tz, která jde přes Štěpánovice
k rozcestníku „Nad Štěpánovicemi“. Zde přejdeme na červenou tz., která nás dovede do
Klatov. Délka vycházky 9 km. Stoupání 181,
klesání 287 m. Odjezd v 14,46, nebo v 16,02
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
4. listopadu
ZAMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Odjedeme vlakem v 6,41 hod. /z Plzně v 7,10
hod./ do České Kubice. Půjdeme po červené
tz. k Zelené chýši a po žluté k České studánce.
Po ceremoniálu se vydáme po žluté tz. do Pece
pod Čerchovem a Chodova. Délka vycházky
13 km. Stoupání 589, klesání 640 m. Vlak zpět
v 15,15 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho
města. Chodíme za každého počasí.
Případné zněny plánu zveřejníme ve vývěsní
skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – ŘÍJEN

5. 10.
10. 10.
18. 10.
23. 10.
30. 10.

14 – 17
14 – 17
14 – 17
14 – 17
14 – 17

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

Inzerce

Turistický víceboj
OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami

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

Kontakty: tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz

Tentokrát jsme náš pochod spojili se sportovním zápolením spolu
s brannými prvky. Místem, kde náš víceboj probíhal, byla louka pod přehradou Hracholusky, přesněji před chatou pana Haranta.
Po příchodu na místo konání nás vítají páni Harant a Poláček, kteří
připravili vše pro zdárný průběh této akce, včetně občerstvení. Rozdělíme se na čtyři tříčlenná družstva, která soutěží v těchto disciplínách:
- Prakiáda (střelba prakem na cíl)
-	Nošení vody + plnění dvoulitrové nádoby (rozhoduje čas)
- Doprava raněného na obvaziště
- Hod granátem na cíl
- Střelba ze vzduchovky
- Přetahování lanem – po rozdělení na 2 skupiny
Samotnou soutěž zahajujeme pod vztyčenou pirátskou vlajkou (místní tradice), celému zápolení přihlíží naše patronka „Madona Lurdská“,
přinesená ze svého stálého stanoviště na hradě Buben.
Po skončení soutěže spouštíme vlajku a Madonu vracíme na své
místo. Díky počasí, které nám přálo, a bezvadné přípravě jsme prožili
krásný den.
Závěrem: Řídíme se heslem v zdravém těle zdravý duch.
S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindich Šmatlák

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

 Koupím jakoukoliv tahací harmoniku - heligonku, akordeon,
chromatiku. Může být i horší stav. Tel.: 728 209 526

 S
polečnost Dorfner s. r. o. hledá schopného pracovníka úklidu na

(DPP) zkrácený úvazek do výrobního podniku v Dobřanech v blízkosti

nádraží. Úklid se provádí od pondělí do pátku 16:00–19:00. Příjemné
čisté prostředí, nenáročná práce. Hlavně se jedná o úklid kanceláří.
Bližší informace na tel. 720 991 377.

 H
ledám podnájem bytu 0+1, nebo 1+1, kdekoliv v Dobřanech.
Telefon: 704 763 210, e-mail: vyletnik.martas@seznam.cz

 K
oupím/dlouhodobě pronajmu garáž v Dobřanech. Tel.: 733 315 697
 Koupím skládací kolo značky Eska, prosím nabídněte.
F. Umner, filipumner@gmail.com, tel. č. 604 899 418

 Přivýdělek z domova – www.primavydelek.cz.

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

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

COMTES FHT a.s.

Aplikovaný výzkum kovových materiálů a výzkum technologií tváření kovů.

Nabízená pozice:

OBSLUHA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ A CNC OBRÁBĚCÍCH
CENTER (kromě dřevoobráběcích)
– mechanická zkušebna
Pracovní náplň:
• obsluha obráběcích strojů a CNC obráběcích center (kromě
dřevoobráběcích) • programování CNC obráběcích center
Požadavky:
• SO - vyučení v oboru, ev. min. 3 roky praxe v oboru • odborná praxe
výhodou • znalost systému FANUC a programu Heidenhain (GibbsCAM),
příp. jiný programovací jazyk výhodou • zodpovědnost, spolehlivost,
samostatnost, flexibilita • AJ výhodou • řidičský průkaz - sk. B výhodou
Nabízíme:
• zázemí dynamicky se rozvíjející výzkumné firmy • zajímavé mzdové
podmínky • pružná pracovní doba (pouze jednosměnný provoz) • týden
dovolené navíc • věrnostní benefity • další zaměstnanecké výhody
Lokalita pracoviště
Kontaktní osoba 			
Telefon				
E-mail 				
					

Dobřany, Plzeň-Jih
Ivana Krausová, Pavel Konopík
377 197 311, 377 197 350
ivana.krausova@comtesfht.cz
pavel.konopik@comtesfht.cz

www.dobrany.cz
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Zavedená společnost vyrábějící a prodávající CNC obráběné plastové
díly a polotovary hledá pro svoji pobočku v Dobřanech vhodné kandidáty
na pracovní pozici:

OBRÁBĚČ CNC
Náplň práce:
▪ Obrábění finálních dílů a polotovarů z vysokoteplotních plastů
▪ kontrola a měření dílů
Požadujeme:
▪ Spolehlivost, přesnost, samostatnost, flexibilitu
▪ Odpovědnost, chuť pracovat a učit se novým věcem
▪ SOU/SŠ strojního zaměření, znalost čtení výkresové dokumentace
a praxe výhodou – ne podmínkou! Zájemce o práci zaučíme nebo
budeme nápomocni při rekvalifikaci.
Nabízíme:
▪ Práci ve stabilní a prosperující společnosti
▪ 5 týdnů dovolené
▪ Stravenky a možnost závodního stravování
▪ Čisté a příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu
▪ Odpovídající platové ohodnocení dle zkušeností, bonusy, prémie
▪ Možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou
Kontakt: Jiří Špelina, tel: 724 293 644, e-mail: spelina@ensinger.cz

V současné době hledáme uchazeče na pozici:

CNC OBRÁBĚČ
Požadavky:

• orientace v systému FANUC (HAAS, MoriSeiki), případně jiný CNC systém
• znalost používání základních měřidel • čtení výkresů, orientace ve výrobní
dokumentaci • zkušenosti v mezinárodní firmě vítány

Náplň práce:

• obsluha 3 osého vertikálního frézovacího centra • obsluha 5 osého obráběcího
centra (soustružení + frézování) • výroba přesných dílů z jakostních materiálů
a slitin • optimalizace pracovních postupů a činností • aktivní spolupráce při
řešení operativních úkolů

Uchazečům nabízíme:

• zázemí dynamické zahraniční společnosti • 2/3 směnný provoz • firemní
školení • prostředí nového závodu • závodní stravování zdarma • příspěvek
na dopravu 2,5 Kč/km • penzijní připojištění • týden dovolené navíc • další
firemní benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com | Tel.: 377 183 813

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

SKLADNÍK

PRACOVNÍK DO VÝROBY – dokončovací práce
OBSLUHA OMÍLACÍCH ZAŘÍZENÍ
Nabízíme:
- týden dovolené navíc
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní pracovní prostředí
- práce na HPP
- nástup možný ihned

Kontakt:

RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o.
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41.
E-mail: dobrany@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512
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POŽADUJEME ČISTÝ REJSTŘÍK
TRESTŮ, SPOLEHLIVOST, SLUŠNÉ
VYSTUPOVÁNÍ, ROZHODNOST
VHODNÉ I PRO UCHAZEČE
SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ
SCHOPNOSTÍ (ČID, ID) A DŮCHODCE.
HPP, DPP - DLE DOHODY,
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

KONTAKT:
776 292 040, 775 292 044

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TELEFONNÍHO KONTAKTU
S platností od 1. 8. 2017 byl pro komunikaci
s našimi pracovníky zřízen pro dobřanské klienty
nový kontaktní telefon 723 572 815.
Schránka na vaše případné dokumenty je umístěna na budově
restaurace Cinema Bowling, Zahradní 705, Dobřany
(budova starého kina).

CRO_17073_CRo_Plzen_Zijeme_tu_RadnicniListy-DOBRANY_267x187.indd 1
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO
5. 10. ve 20:00
Chorvatsko, historické drama, 91 min, přístupný,
titulky, režie: S. Petranović
Je polovina 17. století. Jezuité prosazují svůj vliv ve
střední Evropě. Mladá vdova - hraběnka Maria žije
na vesnickém panství. Tovaryšstvo Ježíšovo pověří
funkcí jejího zpovědníka pátera Hada. Zdá se být ideálním nástrojem pro naplnění záměrů jezuitů toužících po upevnění svého postavení. V případě pátera
Hada však nejde vše podle jejich představ.
Vstupné: 100 Kč

BLADE RUNNER 2049
7. 10. ve 20:00
USA, sci-fi/thriller, 163 min, 15+, titulky,
režie: Denis Villeneuve
Nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie
K (Ryan Gosling) odhaluje dlouho ukryté tajemství,
které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit
poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho
nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison
Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie,
který je už 30 let nezvěstný.
Vstupné: 120 Kč

ESA Z PRALESA
8. 10. v 15:00
20. 10. v 17:00

27. 10. v 17:00

Francie, animovaný, 97 min, přístupný, dabing,
režie: David Alaux
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř
jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou jako Esa z pralesa,
která se snaží udržovat v džungli pořádek a spravedlnost. Na prales si však brousí zuby ďábelsky proradná koala Igor. Se svou armádou hloupých paviánů
chce jednou provždy zničit celou džungli.
Vstupné: 120 Kč

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
8. 10. v 18:00
ČR/SR/..., tragikomedie, 115 min, přístupný,
režie: Jan Hřebejk
Tento příběh se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947–1953. Hlavní roli zde hraje majitel
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru
Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou
zde zaměstnává.
Vstupné: 120 Kč

KROTKÁ
12. 10. ve 20:00
Francie, drama, 143 min, 15+, titulky,
režie: Sergej Loznica
Jednoho dne se ruské ženě, která žije v zapadlé vesničce, vrátí balíček, jejž poslala svému uvězněnému
manželovi. Vystrašená a plná obav se vydává na pitoreskní cestu do odlehlé části země, kde stojí vězení.
Čeká jí byrokratická absurdita, věrolomné charaktery
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ze společenské spodiny, ústrky, násilí i poznání, že
žalář nekončí zdmi a ostnatými dráty.
Vstupné: 90 Kč

MY LITTLE PONY FILM
13. 10. v 17:00
22. 10. v 15:00

29. 10. v 15:00

Kanada/USA, animovaný, 99 min, přístupný,
dabing, režie: Jayson Thiessen
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši
kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě
je čeká velké dobrodružství a spousta nových přátel.
Vstupné: 110 Kč

SNĚHULÁK
13. 10. ve 20:00

21. 10. ve 20:00

USA, thriller, 125 min, 15+, titulky,
režie: Tomas Alfredson
Žena zmizela ze svého domu uprostřed noci a o pár
dní později byla nalezena brutálně zavražděná. Postavený sněhulák, který na místě činu zůstal jako
jediné vodítko, naznačuje, že tenhle pachatel si chce
hrát a že si dost možná už párkrát takhle hrál i v minulosti.
Vstupné: 120 Kč

WIND RIVER
14. 10. ve 20:00
USA, akční/mysteriózní, 107 min, 12+, titulky,
režie: Taylor Sheridan
Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené
pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky.
Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI Jane
Bannerová, která do indiánské rezervace Wind River
přijíždí z Las Vegas. Na pomoc si přizve stopaře Coryho a společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti...
Vstupné: 110 Kč

PÁSMO POHÁDEK
15. 10. v 15:00
64 min, přístupný
Maxipes Fík – Ve škole, O klukovi z plakátu – Výstava
dětské kresby, Kosí bratři – Jak udělali dobrý skutek,
Říkání o víle Amálce – Hrompác a Ohniváč, Maková panenka a turecký měsíc,...
Vstupné: 50 Kč

HORA MEZI NÁMI
15. 10. v 18:00
USA, drama, 109 min, 12+, titulky,
režie: Hany Abu-Asad
Fotoreportérka Alex (Kate Winslet) a lékař Ben (Idris
Elba) se stanou náhodnými spolucestujícími, když si
najmou pilota malého letadla, který je ochoten letět i
přes hrozbu bouře. Jejich radost vyprchá v okamžiku,
kdy pilot za letu dostane mrtvici a letadlo se zřítí na
zem. Tím se tito dva spolucestující ocitnou uprostřed
zasněžených hor bez naděje na záchranu.
Vstupné: 120 Kč

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
19. 10. ve 20:00
ČR, životopisné drama, 107 min, 12+,
režie: Marta Nováková
Sovětské Rusko, rok 1921 – mladičká Anna Barkovová má před sebou hvězdnou kariéru, právě jí vychází
první sbírka, prý bude největší ruskou básnířkou.
O pár let později už se ale tísní v nákladním vagónu,
který směřuje do neobydlených stepí Kazachstánu.
Básnířka strávila v pracovních táborech sovětského
Gulagu a ve vyhnanství 22 let svého života.
Vstupné: 110 Kč

BAJKEŘI
20. 10. ve 20:00
22. 10. v 18:00

29. 10. v 18:00

ČR, komedie, 95 min, přístupný, režie: Martin Kopp
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času na sociálních sítích.
Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami,
obživu falešná módní show a největší problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou
donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné
„macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet.
Vstupné: 120 Kč

NOČNÍ ŽIVOT
26. 10. ve 20:00		
Slovinsko/Makedonie, drama, 85 min, 15+, titulky,
režie: Damjan Kozole
Veřejně známý advokát je v noci nalezen na rušné
lublaňské ulici v bězvědomí. Je nahý a celý pokousaný od psů. Když se jeho manželka probere z prvotního šoku, začíná řešit, jak zajistit, aby se podrobnosti
o manželově případu nedostaly do médií.
Vstupné: 100 Kč

JIGSAW
27. 10. ve 20:00
USA, horor/thriller, 91 min, 15+, titulky,
režie: Michael a Peter Spierig
Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazujína jednoho muže: Johna
Kramera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný
Jigsaw je totiž více než 10 let po smrti. Pokračování
známé hororové série SAW je tu znovu...
Vstupné: 120 Kč

THOR: RAGNAROK 3D
28. 10. ve 20:00
USA, akční, 12+, dabing, režie: Taika Waititi
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu
s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel,
nemilosrdná Hela. Předtím ale musí přežít smrtící
gladiátorskou soutěž.
Vstupné: 140 Kč

Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544
e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
7:00 – 13:00
středa
7:00 – 12:00
13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 – 12:00
13:00 Harmonie
pátek
7:00 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

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

Diabetologie

Ordinace očního lékaře

Ambulance klinické logopedie

Gynekologie

Nová 956
kontakt: 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

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

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

kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30
úterý
8:30 – 17:30
středa
7:00 – 13:00
čtvrtek
6:30 – 12:30
pátek
6:30 – 12:00

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

MVDr. Tereza Sýkorová
pro objednané

MUDr. Regina Janů

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

Interní ambulance

náběry
ordinace

MUDr. Kateřina Košťáková

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

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

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
kontakt: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00

Odběry krve

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

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

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Dagmar Strejcová

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

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
kontakt (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

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

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany
pro objednané

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

Oční optika

Mgr. Michaela Hrubešová

Veterinární ordinace

MUDr. Petr Krčál

MUDr. Gabriela Rybářová

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

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

Gynekologická poradna

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek9:00 – 12:15 13:00 – 17:00
pátek
9:00 – 12:15 13:00 – 16:00
sobota, neděle		 13:00 – 17:00

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí – čtvrtek 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00
pátek
9:00 – 12:30 13:00 – 15:00

Horké linky

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